
JÓZSEF, AZ ÁCS TÖRTÉNETE 

 

Az elmúlt két vasárnap megismerkedtünk a názáreti Máriával, akit Isten kiválasztott, hogy a 

Megváltó édesanyja legyen. Hallottunk arról, hogy Mária jegyben járt (eljegyzett volt) a 

názáreti Józseffel. Nem éltek még együtt, mert nem voltak házasok, így gyermekük sem 

születhetett még. József foglalkozása az ácsmesterség volt. 

 

Tudod e, hogy mivel foglakoztak Jézus korában és ma is az ácsmesterek?     

 Fával, a fa megmunkálásával, de nem fabútorokat vagy fahasználati tárgyakat készítettek, mint 

a fafaragók, asztalosok. Még ennél is keményebb, embert próbáló munka az ácsmesterség. 

Régen - és sok helyen most is - a házak nem téglából épültek, hanem nagy és erős fagerendák 

alkották a lakóház vázát, valamint tartották a tetőt. A két képen láthatod, mivel fogalakoznak 

ma is az ácsok. Az egyik képen a tető szerkezetét készítik el, a másikon láthatod, hogy a házon 

kívül, de belül is hatalmas fagerendák tartják biztosan a házat, de sokszor díszítik is a házakat, 

mert a fa anyaga nagyon szép és értékes!  

                  

 

Mária, miután vette a hírt Gábriel angyaltól, azonnal útra kelt, hogy meglátogassa rokonát, 

Erzsébetet, a Biblia szerint több hónapot, legalább hármat ott tartózkodott. Mire visszaérkezett 

Názáretbe, már látni lehetett rajta, hogy gyermeket vár. 

József nagyon nehéz helyzetbe került. Pontosan tudta, hogy Mária hűséges volt mindig hozzá, 

de akkor hogyan lehet gyermeke? 

Akkoriban a mennyasszony – vőlegény kapcsolatára ebben a dologban már úgy tekintettek, 

mintha házasok lennének, a hűség mindenkitől elvárt volt, nem csak nagy szégyen volt az, ha 

valakiről kiderült, hogy nem volt hűséges a párjához, de nagyon kemény büntetésre is 

számíthatott. Elgondolhatjátok, hogy József mennyire gyötrődhetett azon, hogy most mit is 

csináljon. Mivel nagyon szerette Máriát, ezért kitalált valamit, hogy miképpen mentse meg őt 

a megszégyenítéstől. De mielőtt véghez vihette volna tervét, előtte éjszaka történt valami.  

 

 

 



Olvassuk el a Szentírásból József történetét!                                                                 

Megtalálható a Máté evangéliumában a 1. fejezet 18-25. verseiben. 

 

„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt 

Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a 

Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, 

elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, 

az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül 

venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd 

Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért 

történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan 

méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. 

József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, 

és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak 

nevezett el.” 

 

Üzenet: 

1, Nagyon fontos, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk, akkor gondoljuk át a lehetőségeinket. 

Főleg akkor kell okos döntést hozni, amikor mást is érint az esemény. Időnként viszont úgy 

tűnik, hogy lehetetlen jó döntést hozni. Nagyon fontos egy ilyen helyzetben, hogy ne csak a 

magunk gondolatai után döntsünk, hanem kérdezzük meg imádságban Istent, hogy Ő mit 

gondol, és mit tanácsol nekünk. Nagy segítség ebben a Biblia, hiszen tele van olyan történettel, 

ahol az embereknek döntéseket kellett hozniuk. Segít, hogy lássuk, mások miképpen döntöttek 

jól, vagy éppen figyelmeztet, hogy milyen rossz döntéseket hoztak. Imádságban mondjuk el 

Istennek, hogy mi történt velünk, hogy mit gondolunk, milyen döntést hoznánk és kérjük Őt, 

hogy tanácsoljon bennünket! 

Isten időnként egy hitben erős, tapasztalt hívő ember által is adhat tanácsot, ne várjuk, hogy 

Isten majd minket is álomban szólít egy angyal által . Egy tapasztalt hívő ember tanácsa 

ugyanolyan fontos lehet.  

 

2, József is megismerte a „titkot”. De gondolj bele, a környezetük, Názáret faluja, barátaik, nem 

ismerték a „titkot” és nem is értették volna. József felvállalta Máriát és a születendő gyermeket, 

Jézust. Isten akarata jobban érdekelte, mint emberek véleménye. József odaállt Mária mellé, és 

ahogy olvastuk elvette feleségül, nevelőapukája lett Jézusnak. 

Tanuljuk meg ebből, hogy nekünk is oda kell állnunk a másik hívő ember, testvér mellé. Olyan 

jó, hogy az Isten üzenete eggyé tesz bennünket. Számíthatunk egymásra mi hívő emberek. Erről 

szól egy gyülekezet élete.  

 

 

 



Feladatok. 

1, Próbálj megnevezni három érzést, ami Józsefben lehetett még az angyallal való találkozás 

előtt. 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________  

 

2, Két névvel is találkozunk a történetben! Nézz utána az interneten, hogy mit jelent magyarra 

fordítva a két név. 

Jézus:_________________________________________ 

 

Immánuel:_____________________________________ 

 

Reményik Sándor, az erdélyi magyar költő csodaszép verset írt Józsefről. Olvassátok el! 

 

József, az ács, az Istennel beszél 

  

Magasságos, 

Te tudod: nehéz ez az apaság, 

Amit az én szegény vállamra tettél. 

Apja volnék, - és mégsem az vagyok. 

Ez a gyermek... ha szemébe tekintek, 

Benne ragyognak nap, hold, csillagok. 

Anyja szemei s a Te szemeid, 

Istenem, a Te szemeid azok. 

Gyönyörűséges és szörnyű szemek, 

Oly ismerősek, s oly idegenek... 

Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok... 

Mit tehettem érte?... mit tehetek? 

Én tanítottam fogni a szerszámot, 

Mégis rá fogják majd a kalapácsot. 

Úgy félek: mi lesz? 

Most is ki tudja, merre kóborog, 

Tekintetétől tüzet fog a műhely, 

 

 

Tüzet a világ, s egyszer ellobog. 

Ó, jó volt véle Egyiptomba futni 

S azután is óvni a lépteit, 

Fel a templomig, Jeruzsálemig, 

Míg egyszer elmaradt... 

Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja 

Borzolta szürkülő szakállamat, 

Ezüst nyomot hagyott már akkor is, 

Komoly nyomot parányi rózsaujja. 

S most olyan más az útja... 

Vezetném és Ő vezet engemet. 

Csak azt tudom, a Te utadon jár, 

Magasságos, 

De ki tudja a Te ösvényedet? 

Te vagy az atyja, - én senki vagyok, 

Az Evangéliumban hallgatok, 

S hallgat rólam az Evangélium. 



Írj le három dolgot, amit a költő fontosnak tart József személyéről megemlíteni.           

Leginkább tulajdonságokra gondolj. 

 

1:______________________________________    

 

2:______________________________________ 

 

3:______________________________________ 

 

Kérdezz meg otthon, a lehető legtöbb embert, hogy mit jelent számukra az a szó, hogy hűség. 

Ha van olyan szó, kifejezés, amit a legtöbben mondtak, akkor írd ide a papírra. 

 

A HŰSÉG, azt jelenti ____________________________________________ . 

 

 

 

 

Az alábbi videó aktuális történetről szól, de nem a legelején kezdődik, hanem 3 perc 16 

másodpercnél és kisfilm végéig tart: https://www.youtube.com/watch?v=j35gWJCDSHQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j35gWJCDSHQ

