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 Egy testvér temetése alkalmával beszélgettünk az ott lévő elkeseredett emberekkel. Azt mondtam nekik, 
hogy az Úr egyetlen céllal tart itt a földön bennünket, hogy az Ő dicsőségének magasztalására legyünk. Lehet, 
hogy megijedünk, amikor valami történik velünk, például ha egy feleség egyedül marad, és a gyermekeik árván, 
de én azt mondtam, hogy egyetlen félelmem van: hogy Őbenne találtassam, és ne máshol. Ha ezen a földön 
élek, akkor ne magamnak éljek, hanem az Úrnak. De tudjuk, hogy nem olyan egyszerű megváltoznunk, nem 
olyan könnyű, hogy azon a szőlővesszőn, amely a szőlőtőhöz csatlakozik, nagyon szép fürtök teremjenek, mert 
mi hústestiek vagyunk, olyanok, akik magunk körül forognak. 

Két igeverset szeretnék olvasni.  
Sikemben, amikor Simeon és Lévi lerohanták a várost, és leölték a férfiakat, nézzétek, mit mond Jákób. 

1Mózes 34,30-31: „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. Azok pedig mondának: hát mint 
tisztátalan személlyel, úgy kellett-é bánni a mi húgunkkal?” Látjuk, hogy itt minden Jákób személye körül forog: 
megháborítottatok engem, utálatossá tettetek, összegyűlnek ellenem, levágnak, eltörölnek mind házam 
népével együtt.  

1Mózes 49,5-7: „Simeon és Lévi atyafiak, erőszak eszközei az ő fegyverük. Tanácsukban ne legyen részes 
lelkem, gyűlésükkel ne egyesüljön dicsőségem, mert haragjukban férfit öltek, s kedvük telve inát szegték az 
ökörnek. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühös, mivel kegyetlen, eloszlatom őket Jákóbban, és 
elszélesztem Izráelben.” Ha elolvassuk ezt a történetet, láthatjuk, hogy Jákób egyre inkább tündököl. De ez a 
változás, ez a jellem-formálódás, vagyis Krisztus kiformálódása benne, nem egy pillanat alatt lezajló, gyors 
folyamat volt, hanem egész életén át tartott, és újra és újra meglátta az Úr kezét. Az 1Mózes 34-ben történt 
esemény a penieli tapasztalata után történt. De az, hogy megváltozz, hogy Krisztus legyen látható az életedben, 
teljesen más dolog. 

Zsidók 12,9-10: „Sőt testünk atyái is fenyítőink voltak, és mi tiszteltük őket; nem kellene-e inkább a 
szellemek Atyjának engedelmeskednünk, és élnünk? Mert ők valóban néhány napig fenyítettek, ahogyan az 
nekik jónak tűnt; ő azonban haszonért, hogy részesüljünk az ő szentségében” (Darby). Ő pedig az Ő javára fenyít 
bennünket, nem pedig a saját javunkra. Miért fenyít a szülő? A mi javunkra? Mi nem is tudjuk, hogy mi a jó, de 
Ő azt akarja, hogy annak a célnak szolgáljunk, amiért Ő teremtett minket.  

Mit értünk ezen, hogy szentségében részesüljünk? Azt, hogy részesei legyünk az Ő jellemének. Ez 
teljesen más attól, mint ami az 1Korintus 1,30-ban van, ahol azt olvashatjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus 
szentségül lett nékünk - ez a mi helyzetünk. De mikor részesei leszünk a mennyei természetnek, az teljesen más. 
Valami Őbelőle kiformálódik bennünk. Igen, Isten előtt Krisztus lett nekünk szentségül; ez világos: Ő szentségül, 
igazságul, váltságul lett. De az, hogy részesei legyünk a mennyei természetnek, ezt Isten munkálja ki bennünk, és 
ez a munkálat látszott meg a Jákób életében. Ő más ember lett. 

Zsidók 12,11: „minden fenyít(ő nevel)és ugyan a jelenre nézve nem látszik örvendetesnek, hanem 
szomorúságosnak, de később a megigazulás békés gyümölcsét adja azoknak, akik általa megedződtek” (Vida).  

Hogy látszott ez meg Jákób életében? Jákób nagyon tevékeny volt. Ha elolvassuk azt az időszakot, 
amikor Lábán házában volt, láthatjuk, hogy nem tudott nyugodtan meglenni. Százharminc éves korában jutott el 
Egyiptomba, a Gósen földjére, ahol már tudott csendben ülni, és nem volt olyan nyughatatlan. Ez az igazságnak 
békességes gyümölcse: békességed van. Mondod, hogy nagyon zaklatott vagyok: mit tegyek? Mit tegyek 
Istenért? Hogy tegyem? Nem kell semmit tenned! El kell, hogy fogadd az Ő bánásmódját, hogy felkészítsen 
azokra az időkre, amelyek következnek. Ez nem könnyű dolog, mert ahhoz, hogy kiformálódjon Krisztus jelleme, 
nem azt kell tenned, hogy összeszorítod a fogad, és azt mondod: most végre sikerült. Mert az igazság 
békességes gyümölcse, a Szellem gyümölcse spontán terem. A szőlővessző nem tesz erőfeszítéseket, hogy szőlőt 
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teremjen, hanem az egész abban áll, hogy kapcsolódik a szőlőtőkéhez és rajta marad. 
De hogy lehetne látható ez a termés, ha előbb nem formálódik ki Krisztus jelleme bennünk? Mi önző 

emberek vagyunk, minden körülöttünk forog. Örülünk, ha figyelembe vesznek, ha értékelnek, de nem örülünk, 
ha valaki megfedd. És ez a munka egy életen át tartó folyamat. Ha elolvassuk, milyen volt Jákób azelőtt és 
azután (1Mózes 42-43), láthatjuk, hogy éppen ez látszódott meg rajta, hogy egyre inkább tündökölt. Már nem 
tartotta a saját kezében a dolgokat. Azelőtt nem hagyta a dolgokat, hanem ezeket mondta: Miért mondtátok? 
Miért nem tudtatok hallgatni? Miért kellett megmondanotok, hogy még van egy testvéretek? De Isten úgy 
rendezte a dolgokat, hogy minden napvilágra kerüljön, hogy végül Jákób ezt mondhassa: ha megfosztottnak kell 
lennem, hadd legyek megfosztva. Egyszerűen megnyitotta a kezeit, megnyitotta a szívét, és hagyta, hogy Isten 
azt tegye, amit akar. És aztán azt mondta: a mindenható Isten hozza őket vissza. Már nem készített terveket, 
nem tartotta a kezében a gyeplőt, hanem mindent rábízott a Mindenható Istenre. 

Ez nem egyszerű. Mi emberek vagyunk és sok ideig kell, hogy ránk nehezedjen Isten keze, hogy 
megváltozzunk. A mi felelősségünk ebben az, hogy alárendeljük magunkat a szellemek Atyjának, hogy éljünk, 
hogy elfogadjuk az Ő reánk nehezedő kezét, és legyen ez haszonnal, és ez a haszon pedig: Isten dicsősége. 
Ámen.  


