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 „Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: 

én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet 

én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged. És arcára borúla Ábrám, az Isten 

pedig szóla őnéki mondván: ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek 

sokaságának atyjává leszesz. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te 

neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged. És felette igen megsokasítlak téged, 

és népekké teszlek, és királyok származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem 

és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy 

legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom tenéked és a te magodnak te utánad a 

te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokúl, és Istenök leszek nékik. Annakfelette 

monda Isten Ábrahámnak: te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az 

ő nemzedékei szerint. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti 

közöttetek, és a te utánad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok. És metéljék 

körül a ti férfi testetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek 

jele. Nyolcnapos korában körülmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél, akár 

háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, aki nem a te magodból való. 

Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett, és örökkévaló 

szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken. A körülmetéletlen férfi pedig, aki körül nem 

metélteti az ő férfi testének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, mert felbontotta az én 

szövetségemet. […] vevé azért Ábrahám Ismáelt az ő fiát, és háza minden szülöttét, és mind a 

pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám háznépe közül és körülmetélé férfi testöknek bőrét 

ugyanazon napon mikor szólott vala vele az Isten. Ábrahám pedig kilencvenkilenc esztendős vala, 

mikor körülmetélé az ő férfitestének bőrét. Ismáel pedig az ő fia tizenhárom esztendős vala, mikor 

körülmetélék az ő férfitestének bőrét. Ugyanazon napon metéltetett körül Ábrahám és Ismáel az ő 

fia. És házának minden férfi tagja, háza szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele 

együtt körülmetéltetének” (1Móz 17,1-14. 23-27). 

 

Nagyon érdekes ez a történet, mert ezt a történetet sohasem tudjunk teljesen kimeríteni. Nem 

mondhatjuk, hogy teljesen ismerjük ezt a könyvet. De a Bibliának a többi részéről sem mondhatjuk el 

ugyanezt, még azokról sem, amelyeket gyakran emlegetünk, és úgy gondoljuk, hogy ismerjük. Persze…, 

tudom…, tudom… miről van szó. De nem így van. 

Beszéltem Ábrahám, Izsák és Jákób Istenéről, és említettem, hogy itt különböző nézőpontból, 

az egy Istenről van szó. Tehát, nem csak Izsák Istenéről. Mi csak Izsák Istenével szeretnénk találkozni, 



mert Izsák mindent tálcán, készen kapott. De ha Jákób Istenére gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az 

élet nem olyan egyszerű, ahogy azt mi gondoljuk. Mert ahhoz, hogy fejedelem legyél, hogy valaki 

legyél, egy átformálódáson kell keresztülmenned, ami nem olyan egyszerű. 

Miközben ezeken a dolgokon gondolkoztam, feltűnt egy igevers: „És metéljétek körül a ti férfi 

testetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele”[…] 

Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett, és örökkévaló szövetségül 

lesz az én szövetségem a ti testeteken” (11. 13. v). 

Ezt a szót, hogy „szövetség” fordíthatnánk szerződésnek is, hogy még világosabb legyen a 

számunkra. Tudjuk, hogy Cippóra nem akarta körülmetélni a gyermekeit. 14. v.: „…a körülmetéletlen 

férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfi testének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, 

mert felbontotta az én szövetségemet.” Ez a szó: „kivágattatik”, nem azt jelenti, hogy megölik, hanem 

azt, hogy ő nem részesül örökségben. „Ez lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek a 

jele.” A szövetség jele az volt, hogy a hústestükben körül voltak metélve. 

Az Újszövetségben a következőket olvassuk: 

Kol 2,11: „Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki 

bűnök testét a Krisztus körülmetélésében.”  

Fil 3,3: „Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik szellemben szolgálunk az Istennek és a 

Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk.”  

Fil 4-6: „Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, 

én sokkal inkább. Körülmetéltettem nyolcadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való 

vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, 

a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.” 

Láthatjuk, hogy mindazok a dolgok, amik itt le vannak írva, nem bűnös dolgok. Ha 

megkérdezném: Mi az egyszerűbb: a bűnt, vagy a hústestet kezelni? Mit mondanátok? A hústestet 

sokkal nehezebb, mint a bűnt. Pál beszél arról, hogy ő zsidók közül való zsidó, körülmetélték a 

nyolcadik napon, Izráelből, Benjámin törzséből való (amelyik törzs soha nem lázadt fel), buzgóság 

tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen volt - és ezekről 

mondja, hogy szemétnek ítéli. Mi azokat a dolgokat ítéljük szemétnek, amik talán nem olyan súlyosak, 

amelyek visszataszítók. De a hústest „jó dolgai” azok, amelyek a legnagyobb problémát jelentik abban, 

hogy Krisztus élete megmutatkozhasson bennünk. Mert te jó vagy, te szépen imádkozol és szeretnéd, 

hogy az élet megmutatkozzon benned, de csak téged lehet látni.  

Azt tudjátok, hogy mi történt Ábrahámmal. Isten azt mondta neki: fiad születik, amely belőled 

származik (1Móz 15,4). Jó, Ábrahám hitt és az tulajdoníttatott neki igazságul (1Móz 15,6). De miután 

Isten az ígéretet tette, eltelt tizenegy év, és nem volt örökös. Ábrahámék találtak egy megoldást, és 

megszületett Ismáel. Ábrahám megnyugodott, mert lett örököse, ott volt Ismáel. Testvérek, el kell, 

hogy jussunk az erőnk végére, hogy meglássuk, már nincs mire alapozzunk - ahogy Ábrahámmal is 

történt. Mi lehet, hogy elítéljük Ábrahámot azért, mert megszületett neki Ismáel. 

Végül kilencvenkilenc éves korában az Úr emberi formában megjelent Ábrahámnak. 

Valahogyan felismerte, mert Uramnak szólította. És miután megismételte az ígéretet, Ábrahám 

nevetett. Arccal a földre borult és nevetett. Mit gondoltok, miért? Azért, mert talán azt gondolta, hogy 



Isten nem képes megtenni azt, amit ígért? Gondoljátok, hogy ezért nevetett? Nem. Hanem azért 

nevetett, mert saját magára tekintett és azt mondta: jaj nekem. Arccal a földre borult, és ez volt az 

egyetlen hely, ahol ő nevethetett. És akkor történt vele valami. Akkor Isten közeledett hozzá, és ezeket 

a szavakat mondta neki: most kötök veled egy szerződést, egy szövetséget. De ennek a szerződésnek az 

lesz a jele, hogy a te családodban minden férfi körül lesz metélve. Ez volt annak a szövetségnek a jele, 

amelyet Isten Ábrahámmal kötött. 

Érdemes elolvasni a Zsidókhoz írt levél 8. és 10. részeiből az idevonatkozó verseket, amikor 

Isten azt mondja, hogy ímé napok jőnek, és az Izráel házával új szövetséget kötök, nem azt, amely a 

Sínai hegyen köttetett.  

Az emberek amikor bemerítkeznek, azt mondják, hogy szövetséget kötöttek Istennel. Ez egy 

nagyon téves dolog, mert nem mi kötünk szövetséget Istennel, hanem Ő kötött szövetséget velünk. Mi 

a jele ennek a szövetségnek, amit Isten kötött velünk? A körülmetélés. Ímé a szövetség jele: minden 

férfi legyen körülmetélve. 

Mi a jele, vagy a jellemzője egy olyan személynek, aki ebbe a szövetségbe lépett? Mi a fő 

jellemzője? Lehet, hogy egyesek azt mondják: a fő jellemzője a szeretete. Mások azt mondják: egy 

ilyen ember fő jellemzője a bölcsessége. Más valaki azt mondaná, hogy a szelídsége. Mindezek a 

jellemvonások jók, de a fő jellemvonása egy olyan embernek, aki ebbe a szerződésbe belépett az, hogy 

nem a hústestbe helyezi a bizalmát. 

De testvérek, ez nem úgy van, hogy az eszeddel azt mondod, hogy: igen, nem bizakodom a 

hústestben. Ábrahám azt hitte, hogy a dolgok megoldódtak. Isten megígérte neki, hogy nem a 

damaszkuszi Eliézer lesz az örököse, hanem az, aki tőle születik. Meg is született tőle Ismáel, viszont 

nem Sárától. Nagyon nyugodt volt mindaddig, míg meg nem tudta, hogy nem Ismáel az az örökös, 

akiről Isten beszélt.  

Nézzétek, mit mond a Róm 4,16-19: „Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen 

az ígéret az egész magnak, nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki 

mindnyájunknak atyánk. Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged az előtt az Isten előtt 

akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglévőket. Aki 

reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, amint megmondatott: 

így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy 

százesztendős lévén, [mint akkor, mikor nevetett: hogy szülhetne az én feleségem?] sem Sárának elhalt 

méhére, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget 

adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdoníttaték 

néki igazságul. De nemcsak ő érette íratott meg, hogy tulajdoníttaték néki igazságul, hanem mi 

érettünk is, akiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, akik hisznek Abban, aki feltámasztotta a mi 

Urunkat a Jézust a halálból, ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi 

megigazulásunkért.” 

Amikor Isten odament Ábrahámhoz és beszélt vele, ennyire megváltoztak a dolgok az életében. 

Előtte önmagára és Sárára tekintett, hogy lehetetlen, hogy ez megvalósuljon! Most az Úrra tekintett és 

a dolgok megváltoztak, és mikor bement Sárához, már egy más ember volt, teljesen más. Az a munka, 

amit Isten ma végez az életünkben, éppen ez, hogy a hústestet kezelésbe vegye. Azt a hústestet, amely 



kész és akarja Isten akaratát cselekedni. Ki mondta Ábrahámnak, hogy feleségül vegye Sára szolgálóját, 

Hágárt? Miért te akarod intézni a dolgokat? Miért nem hagyod, hogy Isten munkálkodjon? 

Testvérek, senki nem tud úgy eljárni, mint Ábrahám, ha előbb az Úr nem vette őt kezelésbe. 

Senki! Ha Isten már kezelésbe vett téged, annak az a jele, hogy nem bízol önmagadban. És tudjátok, 

hogy látszik ez meg? Jelen van az életedben az Isten iránti tisztelet, és félsz saját magadtól. Akkor 

például már nem beszélsz másokról - ennek vége. Nem látod a másikat rosszabbnak magadnál, mert te 

már nem bízol magadban. Ez a jele a kegyelem szövetségének. Lehetetlen, hogy ne lásd, amikor egy 

ember nem bízik már magában. Látni fogod, érezni fogod, ahogy egy testvér mondta: azonnal érezni 

fogod az illatát. Nagyon fontos, hogy megtörténjen az életünkben az, hogy már nem bízunk 

magunkban. 

Nézzétek mi történt ez után. 1Móz 18,1: „Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, 

és ő ül vala a sátor ajtajában, a hő napon.” Több dolog történt itt, de most nem olvasom el az egész 

részt. 16-20. v.: „Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Sodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velük 

méne, hogy elkísérje őket. És monda az Úr: eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok? Holott 

Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Mert 

tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak 

útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon amit szólott felőle. Monda 

azután az Úr: mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnük 

felettébb megnehezedett.” 

Mi köze volt Ábrahámnak Sodomához és Gomorához? Egyrészt az, hogy Lót ott volt. Másrészt 

viszont Isten elkezdett közeledni Ábrahámhoz, és kezdte megosztani vele az Ő terveit. Végül Isten 

barátjának nevezte őt. Tudjátok mikor történt ez a dolog? Pontosan a körülmetélés után. 

Te a hústestedben, a képességeidben, a bölcsességedben, az erődben bizakodsz. Nem olyan 

könnyű a hústestet félre tenni. Mi úgy gondolkozunk, hogy ha valaki bűnt követ el, az milyen nagy kárt 

okoz Isten munkájában. Igen, valóban nagy kárt okoz, ha valaki bűnt követ el. De egy testvér azt 

mondta, hogy Isten munkájában a legsúlyosabb akadály: a hústestünk, a mi "jó" dolgaink. 

Mi volt a szerepe Ábrahámnak? Ábrahám szerepe az volt, hogy előhozza Izsákot. Mi a mi 

szerepünk? Nekünk semmi értékünk nincs ünmagunkban, ahogy Ábrahámnak sem volt. Meg kellett 

születnie Izsáknak. Izsák Krisztus előképe. A mi szerepünk az, hogy Krisztust bemutassuk. 

A 20. fejezetben megjelenik Ábrahám Gérárban. Miután Sodoma és Gomora elpusztult, 

Ábrahám félhetett, és távolabbra költözött onnan és eljutott Gérárba. Ott letelepedett és megtörtént 

második alkalommal is, hogy Ábrahám azt mondta a feleségéről: én húgom ő. Félt elmondani, hogy a 

felesége, hogy a városbeli emberek meg ne öljék miatta. Abimélek, Gérár királya el is vitte Sárát. 

Ez a történet nagyon különbözik az elsőtől. Nézzétek mit mond itt, 20,9. v.: „És hivatá Abimélek 

Ábrahámot, és monda néki: mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám és az 

én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? Amiket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél 

ellenem. [Ábrahám elszégyellhette magát.] 10-14. v.: „És monda Abimélek Ábrahámnak: mit láttál, 

hogy ezt a dolgot cselekedted? Felele Ábrahám: bizony azt gondoltam: nincsen istenfélelem e helyen 

és megölnek engem az én feleségemért. De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya ő, csakhogy 

nem az én anyámnak leánya, és így lőn feleségemmé. És lőn hogy amikor kibujdostata engem az Isten 



az én atyámnak házából, azt mondám néki: ilyen kegyességet cselekedjél velem, mindenütt valahová 

megyünk, azt mondjad én felőlem: én bátyám ez. Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és 

szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és vissza adá néki Sárát is, az ő feleségét.” 

Testvérek, lehetnek az életünkben nagyon régi félelmek. Ábrahámmal már Mezopotámiában is 

azt gondolta, hogy valahogy meg kell védenie magát. Ez itt, másodszor is megtörtént. Régi félelmek! 

Végül rá kellett jönnie arra, hogy nem neki kell megőriznie Sárát, hanem Isten őrzi meg. Sára 

becsületének igazolására az egész gérári királyságnak meg kellett tudnia, hogy Isten oltalmazza Sárát. 

Ezt már így nem akarjuk elhinni. Ez már túl sok! Sáráért - mindenki megtudta, hogy ártatlan. 

Ábrahám megszabadult a kételytől, megszabadult a félelemtől, teljesen szabad volt. Tudjátok, 

mi történt ez után? Megszületett Izsák. Tehát, nagyon sok dologtól meg kell tisztulnunk: dolgoktól, 

amik a múltból maradtak bennünk. Izsák meg kell, hogy jelenjen az életünkben. Izsák születéséről szól 

a Biblia, mikor azt mondja, hogy Krisztus kiábrázolódik bennetek. Testvérek, nekünk semmi értékünk 

nincs önmagunkban, ha Krisztus nem ábrázolódik ki bennünk. 

Ábrahámot Isten kihívta Káldeából, eljutott Kánaánba és látott sok dolgot. De a szövetség jele a 

körülmetélés volt: ne helyezd a bizalmadat a hústestbe, ne bízzál magadban. Fájdalmas ez a folyamat? 

Igen, fájdalmas, mert mi nem akarjuk elhinni, hogy ez így van. Nekünk jó véleményünk van 

önmagunkról. De miután az élet során átmész bizonyos helyzeteken és sok minden történik veled, 

azután megváltozol. Jób nagyon sok dolgot mondott. És nagyon meg volt győződve arról, hogy igazat 

mond. De a végén azt mondta: a kezemet a számra teszem és hallgatok. Nem merek mondani semmit.  

Az Úr munkálkodik. Nem kell reményt vesztve látni a jövőnket, hogy én még nem jutottam el 

ide, én még nem tartok itt. De Isten munkálkodik minden helyzetben.  

Ma ezt írtam egy beteg testvérnek: Testvér, túl hamar írtad meg a végrendeletedet. Ha az Úr 

egy megpróbáltatásban tartja az életünket, ezzel nem azt akarja elérni, hogy siránkozzunk, és a halál 

foglalkoztasson bennünket. Ő munkálni akar valamit. Ő tenni akar valamit velünk. Ő nem akarja, hogy 

úgy menjünk el innen, mint egy fél oldalán megsült pogácsa. Ő azt akarja, hogy teljes mértékben 

felkészültek legyünk arra, ami következik. Amikor Ő nagy megpróbáltatásokat enged meg az 

életünkben, akkor van egy nagyon világos célja. Van valam, amit kezelésbe akar venni, amivel 

foglalkozni akar az életünkben. Imádkozhatunk: Uram, segíts, hogy át tudjak menni ezen a 

megpróbáltatáson. Kell, hogy így imádkozzunk, mert senki sem hős, amikor nehéz helyzeteken megy 

át. 

Egyszer egy testvér azt mondta nekem: én nem félek a haláltól, én kész vagyok! Kórházba 

került, és találtak valamit az agyán, és a doktornő és az asszisztensek suttogva beszéltek az ágya 

mellett. A testvérünk rájött, hogy valami komoly dologról van szó. Azt mondta nekem: a fal felé 

fordultam és elkezdtem sírni. Én azt hiszem, hogy mindnyájan így tennénk. Ne legyünk hősök. 

Imádkozzunk, hogy az Úr őrizzen meg bennünket. De ugyanakkor munkálkodjon az életünkben, hogy 

tiszták és feddhetetlenek legyünk, hogy legyünk felkészültek azokra a napokra, amelyek jönni fognak. 

Azoknak, akik ennek a szövetségnek a részesei, a megkülönböztető jelük az, hogy nem bíznak 

önmagukban. Nem tudunk semmit megoldani. Nem tudok megoldani semmit, és nem oldódik meg 

semmi körülöttem, ha nem bízom teljes szívvel az Úrban. 

Ezek a körülmények Ábrahám életében Isten által voltak elkészítve. Nem volt könnyű, hogy 



mindezeken a dolgokon átmenjen, de az eredmény az volt, hogy Ábrahám nem tekintett az ő testére. 

Ez valami rendkívüli dolog. Nem tekintett Sárára, akinek nem lehetett gyermeke, hanem egyszerűen 

teljes mértékben bízott az Úrban. Micsoda nagy dolgokat tehet az Úr azokkal az emberekkel, akik Őrá 

alapoznak! Milyen dolgokat tehet velünk az Úr? Mi magunkra tekintünk. Vizsgálgatjuk és alábecsüljük 

magunkat. Nézzük a körülöttünk lévőket... jaj, jaj… mi lesz? Hogy lesz? Mi fog történni? 

Jön az Úr, és először mondja ezt a Bibliában: én El-Saddai vagyok (én a mindenható Isten 

vagyok). Ezek a szavak, amik ezután következnek, olyan hatással voltak végül Ábrahám életére, hogy 

egyszerűen felemelték őt, és az Úrra tudott tekinteni. Tud az Úr valamit tenni az életedben? 

Bizonyosan! Nincs más szerepünk, minthogy Krisztust tudjuk bemutatni. Láthatjuk, Ábrahám is mi 

mindenen ment keresztül, míg megszületett Izsák. Milyen sok és milyen nehéz folyamaton ment 

keresztül, hogy megszülethessen Izsák! 

Különösen míg fiatal vagy, meg vagy győződve arról, hogy te mennyi mindent tudsz. De miután 

áthaladsz az életen, rájössz, hogy ha nem az Úrban bízol, nincs semmid.  

Az Úr munkálkodjon az életünkben, és Ő vegye kezelésbe azokat a dolgokat, amiket mi nem 

látunk: régi szokásokat, régi ambíciókat, vágyakat, hogy legyünk valakik, de azokat az ún. pozitív 

dolgokat is, amelyek az Urat akadályozzák, hogy Ő látható legyen az életünkben.  

Fil 3,3: „Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik szellemben szolgálunk az Istennek, és a 

Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk." 


