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„És elfeledkeztetek-é az intésről, amely néktek mint fiaknak szól: fiam, ne vesd meg az Úrnak 

fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz 

pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint 

fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, 

melyben mindenek részesülnek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek 

minket és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának és élünk! 

Mert ám azok kevés ideig, tetszésök szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében 

részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, 

ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. 

Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. És lábaitokkal 

egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki 

irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, 

hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere, 

felnövekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy 

istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjuk, hogy azután is, 

mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha 

könnyhullatással kereste azt” (Héberek 12,5-17). 

 

Itt nem büntetésről van szó, mert az Úr Jézus Krisztus elszenvedte a büntetést a mi bűneinkért. 

Az Újszövetségben egy olyan szó áll itt, ami leginkább fegyelmezést, gyermeknevelést jelent. Titus 

2,11-13: „Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy 

megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a 

jelenvaló világban. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus 

Krisztusunknak dicsősége megjelenését.” Ebben a szövegben a 12. versben az a szó, hogy tanít, 

ugyanaz, ami a Zsidók 12. részben olvasható, vagyis: nevelés, fegyelmezés. Tehát mondhatjuk úgy, 

hogy egy edzés, amit Isten alkalmaz, hogy megtanuljuk, hogyan szakítsunk azokkal a dolgokkal, amit a 

pogányok gyakorolnak, vagyis a hústest kívánságaival, hogy ebben a korszakban józanul, 

mértékletesen, igazságban és istenfélelemben éljünk. Tehát ez a tanulás nem valami, amit 

tanulmányoznunk kell, hanem Istennek sokféle módszer alkalmazásával történő tanítása, hogy 

eltávolodjunk mindentől, ami világi. 

Példának hoznám Jákóbot az Ószövetségből, akit az Úr fegyelmezett. A fegyelmezés nyomán, 

amiben részesült, végül eljutott oda, hogy fejedelemnek nevezték. Az az időszak, amikor először 

nevezték fejedelemnek, az életében nem egy befejezés volt, hanem  egy kezdet. Istennek ez a 

fegyelmezése folytatódott az életében, míg a végén olyan ember lett, aki tündökölt. Ez nem 



valósulhatott volna meg, ha az Úr nem fegyelmezte volna. És tudjuk mennyi minden történt vele, és 

milyen körülményeken vitte keresztül az Úr, hogy tanítsa, hogy munkálkodhasson az életében, hogy 

eljusson arra a pontra. 

Az Úr úgy munkálkodott, hogy a legerősebb pontján érintette meg. „Jákób pedig egyedül 

marada és tusakodik vala ővele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vehet 

rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele 

való tusakodás közben. És monda: bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób: nem 

bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. És monda néki: mi a neved? És ő monda: Jákób. 

Amaz pedig monda: nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek, mert küzdöttél 

Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdé Jákób és monda: mondd meg, kérlek, a te nevedet. Az 

pedig monda: ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldá őt ott. Nevezé azért Jákób annak a 

helynek nevét Penielnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. És a nap 

felkél vala rajta, amint elméne Peniel mellett, ő pedig sántít vala csípőjére” (1Móz 32,24-32). 

Jákób életében az Isten által alkalmazott kezelésnek, nevelésnek az lett az eredménye, hogy 

ráragyogott a nap, amint elhaladt Peniél mellet, és a csípőjére sántított. Tehát a jele, ha valakit az Úr 

fegyelmezett, és elszenvedte a fegyelmezést, az, hogy ő sántít. Ez az ütés, amely Jákóbot érte, nem 

csak szavakból állt, hanem az az ütés meglátszott a külsején, mert ettől kezdve sántított. Tehát ilyenek 

azok a személyek, akik elszenvedték a fegyelmezést, és az Úr foglalkozott velük. 

Ha elolvassuk Jákób életét, látjuk, hogy Isten valóban nagyon sokat foglalkozott vele. Mindezek 

a körülmények, amelyeken ő átment, mind sorozatban érintették őt. Nem volt könnyű átmennie 

ezeken a fegyelmezéseken. De úgy van, ahogy a Zsidókhoz írt levélben olvastuk, hogy jelenleg 

keservesnek látszik, de végül nagy áldássá válik. Jákóbnak az élete végül tündökölt. Az élete végén ő 

teljesen éber és tudatos volt, és megáldotta József fiait. A fáraó elé került, és megáldotta a fáraót is. 

És nézzétek mit ír az Ige. Nagyon érdekes ez a történet. Milyen nagy különbség van Ábrahám és 

Jákób között. Ábrahám találkozása a fáraóval így történt: „És lőn mikor Ábrám Egyiptomba érkezék, 

láták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép. Mikor megláták őt a Faraó főemberei, 

magasztalák a Faraó előtt és elvivék az asszonyt a Faraó udvarába. És jól tőnek érette Ábrámmal, és 

valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi. De megveré az Úr a Faraót 

és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért. Hivatá azért a Faraó Ábrámot és monda: 

miért mívelted ezt velem? Miért nem mondottad meg énnékem, hogy ez néked feleséged? Miért 

mondottad: húgom ő, azért vevém magamnak feleségül. Most már imhol a te feleséged, vedd 

magadhoz és menj el. És parancsola felőle a Faraó némely embereknek, akik elbocsáták őtet és az ő 

feleségét, és mindenét amije vala” (1Móz 12,14-20).  

De amikor Jákób került a fáraó elé, ezt olvassuk: „És szóla a Faraó Józsefnek mondván: a te 

atyád és a te atyádfiai jöttek tehozzád. Egyiptom földe ímé előtted van, e föld legjobb részében 

telepítsd le a te atyádat és atyádfiait, lakozzanak a Gósen földén: ha pedig tudod, hogy vannak 

közöttük arra termett emberek, tedd azokat az én barmaim gondviselőivé. Bevivé József Jákóbot is az ő 

atyját, és állítá őt a Faraó elé. És köszönté Jákób a Faraót. És monda a Faraó Jákóbnak: hány esztendős 

vagy? Monda pedig Jákób a Faraónak: az én bújdosásom esztendeinek napjai száz harminc esztendő, 

kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim 



élete esztendeinek napjait, ameddig ők bújdostak. És megáldá Jákób a Faraót, és kiméne a Faraó elől. 

Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Egyiptom földén, annak a 

földnek legjobb részében a Rameszesz földén, amint megparancsolta vala a Faraó” (1Móz 47,5-11). 

Tehát megáldotta a Fáraót. 

Ha elfogadjuk az Úr által készített fegyelmezést, az azt eredményezi, hogy kiformálódik 

bennünk Krisztus képe. De ha nem látjuk, hogy minden az Úrtól van, és szükségünk van a 

fegyelmezésre, akkor ez nem tud megvalósulni. 

Amikor egy gyermeket nevelnek a szülei, akkor abban még nem lát semmi pozitív dolgot. 

Haragszik. De miután felnő, rájön, hogy jól tették. Egy testvér elmondta, hogy a szülei nagyon 

kegyetlenül bántak vele, túlzásba vitték a fegyelmezést. Az már nem fegyelmezés, hanem büntetés 

volt. De amikor beszél az apjáról, tisztelettel beszél róla. Persze, annak idején nagyon haragudott. Az 

apja nem volt keresztény. De ez a nevelés, amiben részesült, olyan hatással volt rá, hogy megváltozott. 

Napjainkban ez egészen másképp van. Ha valaki úgy fegyelmezi a gyermekét, ahogy a Biblia mondja, 

az a gyermek soha nem fogja azt elfelejteni. 

Az Úr fegyelmezte Jákóbot. Élete tulajdonképpen az Úrnak erre a munkájára mutat, amelyet 

Isten Szelleme végez az életünkben. Elrendez minden körülményt azzal a céllal, hogy szentségében 

részesüljünk. Az 1Kor 1,30. versben azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus Jézus szentségül lett 

számunkra. Ez nem ugyanaz, mint hogy a Szellem fegyelmezése nyomán mi az Ő szentségében 

részesülünk. Ez egészen más. Nagyon nagy a különbség, mert az, hogy Krisztus szentségül lett nékünk, 

ez rajtunk kívül történt meg. De amikor arról beszélünk, hogy az Ő szentségében részesülünk, ahogy a 

Zsidók 12. részben van, ez bennünk valósul meg. Ez teljesen más. Bennünk van az élet, rendelkezünk 

vele, és mégis, lehetséges, hogy nem változunk meg. 

Még egy dolgot szeretnék mondani. Jákób elindult ezen az úton, és tudjuk, hogy az elején Isten 

megígérte neki, hogy: én veled leszek, megáldalak és visszatérsz. Azonban Jákób nem tudta ezeket 

értékelni, hanem  élelmet és ruhát kért, és többek között ezt mondta: ha velem leszel, én is adok 

tizedet. Mit gondoltok, ebben a helyzetben Isten miért nem dorgálta meg Jákóbot? Hallunk 

keresztényeket így imádkozni: Uram, ha adsz ételt, ruházatot, ha megáldasz, és visszahozol erre a 

helyre, akkor én is adok tizedet. Ha ezt halljuk, azt kérdezzük: Jaj, jaj, milyen ember ez? Hogy 

gondolkozhat így? Isten nem szólt semmit. Miért nem? Mert ahhoz, hogy Jákób megváltozzon, 

szüksége volt a Szellem fegyelmezésére. Mi sem tudunk megváltozni. Imádkozhatunk, sok dolgot félre 

tehetünk, de az út, hogy részesei lehessünk, vagyis hogy részünk legyen az Ő szentségében: ez a Szent 

Szellem fegyelmezése. A Szent Szellem az, Aki elkészíti a körülményeket úgy, ahogy a Jákób életében is 

tette.  

Az összes kellemetlenséget, bonyodalmat, azzal a céllal rendezte, hogy végül nyerjen valamit 

Jákóbban. Megkapta ezt? Megkapta. Ha mindenben csak a kellemetlenséget látjuk, és nem adjuk át 

magunkat teljesen az Úrnak arra, hogy munkálkodhasson és vigye végbe az Ő akaratát bennünk, 

hanem minél előbb ki akarunk szabadulni a körülményeinkből - abban az esetben nem vagyunk 

együttmunkálkodók Istennel. Isten nagyon szigorúan bánt Jákóbbal, különösen az első húsz évben. 

Húsz év után Isten azt mondta: itt elég. De Isten tovább vitte, és folyamatosan foglalkozott vele 

egészen az élete végéig.  



Velünk kapcsolatban is, Ő az elkövetkező időszakban felkészít bennünket, és megbízható 

szolgákat akar szerezni bennünk a királyság időszakára. Erre a felkészítő időszakra tart ő itt a földön 

bennünket. Ez az időszak egy felkészítés, és készít helyzeteket, körülményeket, személyeket, akik 

mellettünk vannak és segítenek, hogy meglássuk, hogy szükségünk van a változásra. Ez volt a Jákób 

élete. A Szent Szellem fegyelmezése nem csak annyi, hogy Isten adott életet, hogy Krisztus élete 

bennünk van, hanem Ő azt akarja, hogy mi az Ő Fia hasonlatosságára legyünk.  

Ezen a reggelen köszönjük meg az Úrnak, hogy Ő az, Aki munkálkodik bennünk úgy, ahogy 

Jákób életében is tette. Mindezek a dolgok a mi számunkra lettek megírva, hogy bátorítást nyerjünk 

ezen az úton. És tudjátok, hogy szól a Zsidó 12, 5-6. verse? „Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se 

meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, 

akit fiává fogad.” 

Az Úr munkálkodjon a szíveinkben is, hogy láthassuk, mennyire szeret Ő minket. Ez az idő itt a 

földön nekünk is olyan, mint amilyen a Jákóbé volt: „nyomorúságosak voltak az én életem 

esztendeinek napjai" (1Móz 47,9). De a végén senki sem volt olyan, mint ő, hogy eljuttott oda, hogy az 

életén Krisztus élete ragyogott. Az Úr munkálkodjon a mi életünkben is! 


