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 „És kőfalának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a 

város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis, a második 

zafír, a harmadik kálcédon, a negyedik smaragd, az ötödik sárdonix, a hatodik sárdius, a hetedik 

krizolit, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krisopráz, a tizenegyedik jácint, a 

tizenkettedik ametist. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből 

vala, és a város utcája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, 

mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, 

sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak 

szövétneke a Bárány” (Jel 21,18-23). 

 

Az utóbbi időben többször említettem azt, hogy van két dolog, ami nagyon fontos a keresztény 

élet szempontjából. És ez a kettő a kegyelem és a Szent Szellem fegyelmezése. Nagyon sokan vannak, 

akik nagyon hangsúlyozzák a kegyelem ajándékát, de sokan elhanyagolják a másik oldalt, ami a Szent 

Szellem fegyelmezése. Olvasva az alapige verseit, láthatunk nagyon sok drágakövet, amelyek a falakat 

díszítik. Ezek a drágakövek tulajdonképpen a Szent Szellem fegyelmező munkájáról szólnak. Tehát nincs 

egyik a másik nélkül. 

Szeretném megmutatni, hogy milyen eredményt ért el a Szent Szellem fegyelmezése Jákób 

életében, és miből állt ez a fegyelmezés, mert ő olyan valaki volt, akit az Úr fegyelmezett. Izsák a 

kegyelem ajándékát jelképezi, ami adatott nekünk, de Jákób élete különleges módon a Szent Szellem 

fegyelmezéséről szól. Tudjuk, hogy Jákób életében nem a bűn volt a probléma, hanem itt az ő 

természeti erejéről volt szó, amelyet csökkenteni, gyengíteni kellett. Ő nagyon erős volt. A Bibliában 

vannak szélsőséges esetek, hogy mi is, akik erősek vagyunk, bátorítást nyerjünk. Lássuk meg azt, hogy 

milyen gyengéden bánik az Úr az életünkkel, és hogyan munkálkodik, hogy végül azok legyünk, amivé 

Ő formálni akar. Tehát bármennyire igyekezne valaki, hogy szépen éljen, nem tudja ezt az életet élni 

addig, amíg az Úr nem foglalkozik vele. 

Tudjátok mi a jellemzője egy olyan embernek, akiben Isten elkezdte az átformáló munkáját? 

Már nem bízik magában. Nem tudja pontosan azt, hogy mit és hogyan tegyen. Máskor mindig talált 

megoldást, most már nem talál. Ez a jellemzője annak az embernek, akivel az Úr elkezdett foglalkozni.  

Szeretnék bemutatni néhány esetet, amelyben az Úr kezelésbe vette Jákóbot, és aztán 

szeretnék feltenni néhány kérdést. Mert Jákób élete egy adott pillanatban megváltozott. Ami Pénielnél 

történt, az tulajdonképpen a változások kezdete volt csupán, mert a Szent Szellem fegyelmezése 

tovább folytatódott az életében, és lassan megtanult az Úrra támaszkodni. 

Az első dolog - miután becsapta az apját - az volt, hogy el kellett mennie otthonról. Eljutott a 

pusztába és nagyon fáradt volt. Képzeljük el, hogy elhagyod az otthoni kényelmet, és ott találod magad 



a pusztában, fáradtan és egy kő szolgál párnaként a fejed alatt. Nem olyan könnyű dolog ez. És amikor 

ott aludt egy kővel a feje alatt, arra a kényelemre gondolhatott, ami otthon a szülői házban volt. 

Eszébe juthattak azok a dolgok, amiket tett, de nem térhetett már vissza. Mert addig, amíg az Úr 

fegyelmez, nem térhetünk vissza. Ha lehetne, megtennénk. De ha ő visszament volna, Ézsau elbánt 

volna vele. E miatt folytatnia kellett az utat. És tudjuk, hogy eljutott Lábán házába. 

„És monda Lábán Jákóbnak: avagy ingyen szolgálj-é engem azért, hogy atyámfia vagy? Mondd 

meg nékem mi legyen a béred? Vala pedig Lábánnak két leánya: a nagyobbiknak neve Lea, a 

kissebbiknek neve Rákhel”[…] Megszereti vala azért Jákób Rákhelt, és monda: szolgállak téged hét 

esztendeig Rákhelért, a te kisebbik leányodért. És monda Lábán: jobb néked adnom őt, hogysem 

másnak adjam őt, maradj én nálam. […] [itt kezdődött Jákób kálváriája, hogy szolgált hét évet 

Rákhelért, és mikor letelt a hét év]: És begyűjté Lábán annak a helynek minden népét, és szerze 

lakodalmat. Estve pedig vevé az ő leányát, Leát, és bivivé hozzá, aki beméne ő hozzá. És Lábán az ő 

szolgálóját Zilpát, szolgálóul adá az ő leányának Leának. És reggelre kelve: ímé ez Lea! Monda azért 

Lábánnak: mit cselekedtél én velem? Avagy nem Rákhelért szolgáltalak-é én tégedet? Miért csaltál 

meg engem?” 1Móz 29,15-16; 18-19; 22-25). 

Amit vet az ember, azt aratja. Ő nem tudta pontosan mi fog történni, de amit vetett, azt learatta. 

Lábánnak ez a tette olyan erővel bírt, hogy ez Jákóbot megvizsgálta. 

1Móz 30,14-17: „És kiméne Rúben búzaaratáskor, és talála a mezőn mandragóra-bogyókat s 

vivé azokat az ő anyjának, Leának. És monda Rákhel Leának: adj nékem kérlek a fiad mandragóra-

bogyóiból. Az pedig monda néki: talán keveselled, hogy elvetted tőlem az én férjemet, s a fiam 

mandragóra-bogyóit is elvennéd tőlem? És monda Rákhel: háljon veled hát az éjjel a te fiad 

mandragóra-bogyóiért. Mikor Jákób este a mezőről jöve, eleibe méne Lea, és monda: én hozzám jöjj 

be, mert megvettelek a fiam mandragóra-bogyóiért, és nála hála azon éjszaka. És meghallgatá Isten 

Leát, mert fogada az ő méhében és szűle Jákóbnak ötödik fiat.” 

Rúben bizonyosan nem tudta, hogy mi történik. Ő egyszerűen csak hozott valamilyen virágokat 

az anyjának Leának, és ezekkel a virágokkal Lea megvette Jákóbot. Elképzeljük, milyen ütéseket kapott 

ez az ember, és milyen fordulatok voltak ezek az ő életében, amelyek egyáltalán nem voltak 

egyszerűek. Mindezek Jákóbot érték, de ennek ellenére, az ő természeti élete nagyon erős volt, 

semmire sem panaszkodott. Meglepték ezek a helyzetek, de nem panaszkodott. 

Aztán tudjuk mi történt, hogy tízszer változtatta meg Lábán a bérét. De ne gondoljuk azt, hogy 

évente megemelte volna a fizetését. Az minden alkalommal csökkent, és neki tovább kellett dolgoznia. 

És elérkezett az az idő, amikor Isten azt mondta: itt vége, vissza kell térned a hazádba. Isten mondta 

ezt: vége. Ha Ő valaminek véget akar vetni, akkor Ő be is fejezi azt. 

Jákób elment Lábántól, és megtudta, hogy a testvére négyszáz emberrel jön elébe. 1Móz 32,7-

8: „Igen megijede Jákób és féltében a népet, amely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két 

seregre osztá. És monda: ha eljön Ézsau az egyik seregre, és azt levágja, a hátramaradt sereg 

megszabadúl.” 

Tehát Jákób egy nagyon aprólékos tervet készített, és ismerjük ezt az imádságot, ami az első 

volt az életében: „Szabadíts meg kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle, 

hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe” (11.v.). Nem felejtette el, mit ígért Ézsau, 



hogy meg akarja őt ölni. Az elméjében frissek voltak Ézsau szavai. Most először fordult elő, hogy félt. 

Végül egyedül maradt és elkezdődött a harc. „Jákób pedig egyedül marada és tusakodik vala ő 

vele 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 engem. És monda néki: mi a te neved? És ő monda: Jákób. Amaz pedig monda: 

nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, 

és győztél” (24-28. v.). 

Szeretném megkérdezni: Az a férfiú, aki Jákóbbal harcolt, elmehetett volna? Természetesen, ha 

akart volna, igen! Mert úgy gondolom, hogy egy angyalnál is magasabbrendű lény volt ott, de ő éppen 

ezért jött. Jákób életében ez volt a szellemi élet kezdete. Mert a szellemi élet akkor kezdődik, mikor az 

„én”-ed egy komoly ütést kap. Ameddig tudod tenni a dolgaidat, ameddig biztos vagy a saját 

terveidben, addig mégy előre, míg egy adott pillanatban leborulsz az Úr előtt. Az Úr alig várja ezt, Ő 

nem akar elmenni.  

Tehát ezután történtek bizonyos dolgok Jákóbbal, és ha nem is mondott le Jákób az eredeti 

tervéről, ettől a pillanattól kezdve, amikor a természeti ereje lecsökkent, már jó alapokon állt. 

Beszélhetünk mi nagyon szépen sok mindenről, de amíg a természeti életünk nem kap egy ütést, addig 

bárhogy beszélünk, bármit teszünk, amit mondunk, elárúl bennünket. Jákób találkozott a testvérével: 

„Ézsau pedig eleibe futamodék és megölelé őt, nyakába borúla, s megcsókolá őt, és sírának” (33,4). 

Jákób is sírt, tehát már nem tudta tartóztatni magát. Ez annak a jele volt, hogy meggyengült. 

Olvassuk tovább. „Khámort, és az ő fiát Sekhemet fegyver élére hányák, és elvivék Dinát a 

Sekhem házából, és kimenének. A Jákób fiai a megölteknek esének és feldúlák a várost, mivelhogy 

megszeplősítették vala az ő húgokat. Azok juhait, barmait, szamarait, és valami a városban, és a mezőn 

vala, elvivék. És minden gazdagságukat, minden gyermekeiket és feleségeiket fogva vivék és elrablák. 

És mindent a mi a házban vala. És monda Jákób Simeonnak és Lévinek: megháborítottatok engem, és 

utálatossá tettetek e föld lakosai előtt, a Kananeusok és Perizeusok előtt, én pedig kevesed magammal 

vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak, és eltörölnek engem, mind, házam népével egybe” (34, 

26-3o).  

Jákóbot ismét elfogta a félelem. Ha akkor kezdett félni Ézsautól, most láthatjuk, hogy újra 

kritikus helyzetben van, és most már nagyon fél a kananeusoktól és a perizeusoktól, hogy 

összegyűlnek ellene és elpusztítják őt és házanépét. 

Akkor Isten szólt hozzá: „Menj fel Béthelbe. akkor monda Jákób az ő házanépének, és mind 

azoknak, akik vele valának: hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg 

magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. És keljünk fel, és menjünk fel Béthelbe, hogy csináljak 

ott oltárt annak az Istennek, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az 

úton, amelyen jártam” (35,2-3). Béthel jelent valamit. Mi mindnyájan szeretnénk Béthelben lakni, de 

addig, amíg a természeti erőnk nem csökken, nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent a tisztaság 

Béthelben, az Isten házában. Tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. Keljünk 

fel és menjünk fel Béthelbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, aki meghallgatott engem az én 

nyomorúságom napján, és velem volt az úton, amelyen jártam. „…Istennek rettentése vala a körültök 



való városokon, és nem üldözék a Jákób fiait” (5. v.). 

Nagyon nagy dolog, hogy eljussunk Béthelbe. Béthel Isten háza. Mert itt Béthelben érted meg 

először, hogy nem élhetsz mások nélkül. Ameddig tudsz egyedül élni, ez azt jelenti, hogy még nem 

tudod, mit jelent Béthel. Mert mi a testvérek által kapjuk Krisztust. Nem fogjuk fel, hogy milyen fontos 

az életünk, mindannyiunk élete. És nem fogjuk fel, hogy mennyire fontos az, hogy jöjjünk az Úrhoz, és 

adjuk másoknak azt, amit az Úr munkált az életünkben:  Krisztust. Ez a mi felelősségünk. De nem 

ugorhatjuk át az életnek ezeket a szakaszait. Ha nem voltál Pénielnél, akkor nem tudhatod, mit jelent 

Isten háza. 

Jákób életében Isten fegyelmezése nem fejeződött be azzal, hogy eljutott Béthelbe. Neki 

folyamatosan szüksége volt Isten fegyelmezésére. 35,8: „És meghala Debora, a Rebeka dajkája, és 

eltemeték Béthelen alól egy cserfa alatt, és nevezék annak nevét Allon-Bákhutnak.” És Jákób eljutott 

Hebronba. De mielőtt odaértek volna, meghalt Rakhel. És Hebronban meghalt Izsák is. Mind, akik 

kedvesek voltak számára - kivéve Józsefet.  

„És elindulának Béthelből, s mikor Efratától, hogy oda érjenek, már csak egy dűlőföldre 

valának, szűle Rákhel, és nehéz vala az ő szűlése. S vajúdása közben monda néki a bába: ne félj, mert 

most is fiad lesz. És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé 

őt Benjáminnak. És meghala Rákhel, és eltemetteték az Efratába, azaz Bethlehembe vivő úton. És 

emlékoszlopot állíta Jákób az ő sírja fölött. Rákhel sírjának emlékoszlopa az mind e mai napig” (35,16-

2o). 

Ha olvassuk Jákób történetét, láthatjuk milyen tevékeny volt Hebronig. Sok dologgal volt 

elfoglalva, de mikor eljutott Hebronba, itt megnyugodott. Jákób a mi természeti emberünket jelképezi. 

Az ő kötelékeinek el kell tűnnie az életünkből. A Szent Szellem az, Aki a helyzeteket elrendeli az 

életünkben. 

Tudjuk, hogy Józsefet is eladták. Jákób azzal a tudattal élt, hogy József meghalt, széttépte őt egy 

vadállat. „És visszatére Rúben a kúthoz, és ímé József nem vala a kútban, és megszaggatá ruháit. És 

megtére az ő atyjafiaihoz, és monda: nincsen a gyermek, és én, merre menjek én? Akkor vevék a 

József felső ruháját, és leölének egy kecskebakot, és belemárták a felső ruhát a vérbe. És elküldék a 

cifra ruhát, és elvivék atyjokhoz és mondának: ezt találtuk, ismerd meg, fiad ruhája-é vagy nem? És 

megismeré azt és monda: fiam felső ruhája ez, fenevad ette meg őt, bizony széllyelszaggatta Józsefet. 

És megszaggatá Jákób ruháit, és zsákba öltözék és gyászolá az ő fiát sokáig. Felkelének pedig minden ő 

fiai, és minden ő leányai, hogy vigasztalják őt, de nem akara vigasztalódni, hanem monda: sírva 

megyek fiamhoz a sírba, és siratá őt az atyja. A Midiániták pedig eladák őt Egyiptomba Pótifárnak, a 

Faraó főemberének a testőrök főhadnagyának” (37,29-36). 

Az Úr fegyelmezése nagyon szigorú volt. Jákób nem akart vigasztalódni, hanem azt monda, 

hogy sírva megyek fiamhoz a sírba, és siratá őt. Testvérek, nem egyszerű dolog, hogy a természeti erő 

megtörjön. Mert a Zsidók 12. részben azt olvassuk: ne csüggedj el, ha Ő dorgál téged. Tehát ezek a 

drágakövek, amelyekről a Jelenések könyvében olvastunk, ezek nem egyszerű módon jöttek létre. 

Hallottuk már, hogy milyen módon formálódnak ki ezek a különböző drágakövek. Nem egyszerű 

módszerek által dolgozzák ki őket. 

Tudjuk, hogy a 37. fejezetben kezd előtérbe kerülni Izráel, és csak néha-néha van megemlítve 



Jákób. De a fegyelmezés nem szűnt meg. Hirtelen megjelenik egy nagy éhség, és gondolom, hogy ez 

nagymértékben érintette a Jákób házát, mert amikor elküldte a fiait élelemért Egyiptomba, az 

állatoknak nem hoztak semmit. Azt hiszem, hogy az ő állatai már elpusztultak.  

Olvasok néhány igeverset (1Móz 43,11-14), és nem mondom meg, hogy ezekben Jákób vagy 

Izráel van-e említve. Tudjuk mi történt. Jákób belenyugodott, hogy József már nem él, de még itt volt 

neki Benjámin. Az Úr tudta, hogy mit akar kimunkálni az éhség által: lassan-lassan közeledett 

Benjáminhoz. Olvasok két igehelyet, és mondjátok meg mikor van szó Jákóbról és mikor Izráelről. 

Kihagyom a szövegből a nevet.  

1Móz 42,36: „És monda nékik az ő atyjok, …..: Megfosztotok engem gyermekeimtől: József 

nincsen, Simeon sincsen. Benjámint is elviszitek? Mindez engem ér! Akkor szóla Rúben az ő atyjának 

mondván: az én két fiamat öld meg, ha meg nem hozom őt néked. Bízd az én kezemre őt, és én 

visszahozom néked. Az pedig monda: nem megy le oda az én fiam ti veletek, mert az ő bátyja megholt 

és ő maga maradt meg, ha veszedem érné őt az úton, amelyen elmentek, ősz fejemet búba borítva 

bocsátanátok le a koporsóba.”  

A másik igeszakasz 1Móz 43,11-14: „És monda nékik ….. az ő atyjok: ha csakugyan így kell lenni, 

akkor ezt cselekedjétek: vegyetek e föld válogatott gyümölcseiből a ti edényeitekbe, és vigyetek 

ajándékot annak a férfiúnak, egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, 

mandulát. Pénzt pedig annyit vigyetek magatokkal, sőt amely pénzt meghoztatok a ti zsákjaitok 

szájában, azt is vigyétek vissza magatokkal, talán tévedés ez. Öcséteket is vegyétek, keljetek fel és 

menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz. A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a 

férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátokfiát, és Benjámint. Én pedig ha megfosztott kell 

lennem, hadd legyek megfosztva.”  

Bizonyos, hogy az elsőben Jákób, az utóbbiban Izráel neve van írva. Izráel már engedett. Jákób 

háttérbe húzódott, és Izrael elfogadta Isten akaratát. 

Látjátok testvérek, nem egyszerűek azok a helyzetek, amelyek által az Úr munkálkodik az 

életünkben. Azokat a pontokat célozzák meg, amelyek a legerősebbek bennünk, hogy bizonyos 

dolgokat megértsünk. Mondhatnánk, hogy különbséget tett a gyermekei között, de ez nem lenne 

helyes. Izráel engedett. Egyszerűen győzedelmeskedett Izráel az ő életében. 

Innen kezdődik egy szép történet. „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 bujdosásom esztendeinek napjai százharminc esztendő, kevesek és nyomorúságosak 

voltak az én életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek napjait, 

ameddig ők bujdostak. 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. És ellátja vala József az ő atyját és atyjafiait, és 

az ő atyjának egész házanépét kenyérrel, gyermekeik számához képest” (47,7-12). 

A legnagyobb áldja meg a legkissebbet. Jákób volt a legnagyobb, és ő tudta ezt. Nagyobb volt, 

mint a fáraó, ezért megáldotta. (Ahogy a múltkor is mondtam, Ábrahámmal viszont nem így történt, 

mert Ábrahámot a fáraó megdorgálta.)  

„Lakozék azért Izráel Egyiptom földében a Gósen földén, és ott megöröködének, s 



megszaporodának és megsokasodának felette igen. Jákób pedig tizenhét esztendeig él vala Egyiptom 

földén, és Jákób élete esztendeinek napjai száznegyvenhét esztendő” (47, 27-28). Tizenhét évet élt 

Jákób Egyiptomban. Százharminc esztendős volt, amikor Egyiptomba érkezett. „És elközelgetének 

Izráel halálának napjai, és hívatá az ő fiát Józsefet, s monda néki: ha én te előtted kedves vagyok, 

kérlek tedd kezedet tomporom alá, és légy hozzám szeretettel és hűséggel: kérlek, ne temess el engem 

Egyiptomban. Midőn elaluszom az én atyáimmal, vígy ki engem Egyiptomból és temess el az ő 

sírjokba” (29-30. v.). 

Tudjátok, ki beszélt még így? Ismertek valakit, aki még így beszélt? Nemrég olvastam Pálnak a 

Filemonhoz írott levelét. „Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a 

szenteknek szíveik megvidámodtak te általad, atyámfia. Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a 

Krisztusban, megparancsolni néked azt, ami illendő, a szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a 

megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak, kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban 

szűltem, Onésimusért, aki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem 

nagyon hasznos, kit visszaküldtem, te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz! Őt én 

magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangéliumért szenvedett 

fogságomban, de a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne 

kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy 

őt, mint örökkévalót kapd vissza. Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint 

szeretett atyafit, kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. 

Azért ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. Ha pedig valamit 

vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel. Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt 

ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem” (Filem 7-19). 

Pál szavai olyan embernek a szavai, akit az Úr fegyelmezésében részesült. Ha valakinek az 

életében az Úr elkezdi ezt a munkát, akkor azt folytatni is fogja. Ha valakit munka alá vett az Úr, 

Krisztus meglátszódik az életében. Még nem hallottam senkit így beszélni, ahogy itt Pál beszél. Nem is 

gondoltam, hogy valaki tud így beszélni: hogy Filemon ne kényszerítésből tegyen meg valamit. 

Kérhette volna, és azt gondolom, hogy Filemon nagy örömmel megtette volna Pálért, de ő nem élt 

ezzel a lehetőséggel. 

Testvérek, a fegyelmezés nagyon komoly dolog. Elrejtheted igazi énedet, beszélhetsz szépen, de 

hogy Krisztus valóban látható legyen az életedben, ahhoz ennek a fegyelmezésnek folytatódnia kell az 

életedben. Ne tekintsük ezt valami idegen dolognak, vagy csapásnak. Meg vagyok győződve arról, 

hogy Jákób nem tudhatta azt, hogy az országra milyen éhség fog törni, ami érintette őt. És arról is meg 

vagyok győződve, hogy Isten akarata ezzel az éhséggel az volt – és ez a legfontosabb -, hogy Jákób 

életével foglalkozzon. Mert Jákób élete Isten számára nagyon fontos volt. 

És végül, tudjuk mi történt. Ő áldásban részesült, majd ő is megáldotta József fiait. Próféta volt, 

mert az elkövetkező dolgokat látva áldotta meg a gyermekeket. Ha elmélkedve elolvassuk ezeket a 

próféciákat, megláthatjuk, hogy mi mindent mond azokban.  

Testvérek, a Szent Szellem fegyelmezésének a következménye, hogy helyet készít Krisztusnak az 

életünkben. E nélkül a fegyelmezés nélkül nem változunk, csak önmagunk maradunk: olyan emberek, 

akik magukban bíznak, és képesek sok mindent megtenni, megoldani. De Isten kegyelme az, hogy 



elkezd bennünk munkálkodni. Mi nagyon sok problémát láthatunk, de az Úr kegyelme, hogy Ő ezek 

által munkálkodik. Mindenben, ami történik, az Úr munkálkodik, hogy Krisztus formálódjon ki 

bennünk. Jákób élete a Szent Szellem fegyelmező munkájáról szól. 

Befejezésül olvassuk el a Zsidók 12,5-11. verseket annak fényében, amiről szó volt: „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, 

tetszésük 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.” 

Isten nem téved, Isten nem túloz. Isten mindent lemér az életünkben. Egy dolgot kell tennünk: 

engedelmeskedjünk a lelkek Atyjának és élünk. Fogadjuk el a fenyítést, mert az Úr ki is hoz belőle, 

ugyanakkor megvalósít valamit bennünk: azt, hogy az Ő szentségében részesüljünk.  

Az Úr áldjon meg benneteket! 


