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1Mózes 24; 25,11; 26,1-6. 12-33; Galata 4,28-31 

A Teremtés könyve az életrajzok könyve. Ez más szóval azt jelenti, hogy Istennek nem annyira 

a különböző tanok, tanítások, módszerek vagy hasonló egyebek számítanak, hanem Őt sokkal 

inkább az ember érdekli. Itt nyolc személy életrajzát látjuk, és kiderül számunkra belőlük, hogy 

Isten mit végzett ezeknek az embereknek az életében. Ők együtt azt az embert jelenítik meg 

számunkra, akire Isten valójában vágyik, és akit meg is talált Krisztus Jézusban. Most pedig a 

gyülekezetében – a testületi emberben akarja Őt megtalálni. 

A nyolc személy mindegyikében Isten olyan munkát végzett, melyet egy-egy szimbólummal 

lehet kifejezni, annyira, hogy szinte védjegyükké vált az adott dolog. Említettük Ádámnál a fát, 

Ábelnél az áldozatot, Énóknál a mennyet, Noénál a bárkát és Ábrahámnál az oltárt. Most Izsák 

következik, és Izsák életének szimbólumai kétségtelenül a kutak voltak. Az élete teljesen 

összekapcsolódott a kutakkal. Egész életében sok kutat ásott, hasonlóan ahhoz, ahogyan 

Ábrahám oltárokat épített. Az oltár Ábrahámra jellemző, a kutak pedig Izsákra (aki még a 

feleségét is egy kútnál találta). Az 1Mózes 24-ben Ábrahám szolgája elment, hogy feleséget 

találjon Izsáknak. Megállt egy kútnál, és imádkozott, hogy ha jönne egy fiatal lány, és ő vizet 

kérne tőle, és a lány nem csak neki adna, hanem a tevéinek is, akkor onnan tudná, hogy Isten 

őt választotta feleségül ura fiának. Rebeka pedig jött is, és így tett.  

Izsák feleségére tehát egy kútnál találtak, Izsák pedig akkor találkozott vele először, amikor 

éppen Beér Lahaj-Róiból tért vissza. A „beér” az Igében kutat jelent: a Lahaj-Rói kutat. Izsák 

élete úgy kezdődött, hogy a Lahaj-Rói kútnál élt. Később a filiszteusok földjére ment, és kiásta 

azokat a kutakat, melyeket az apja ásott korábban, de új kutakat is ásott. Végül Beérsebába 

költözött, ahol egy újabb élő vizű kutat (forrást) talált. A „beér” forrást, kutat jelent, „seba” 

forrását, kútját. Izsák egész életében sok kutat ásott. Izsákra tehát ez jellemző szimbolikusan. 

ÉLŐ VÍZ FORRÁSA 

Tudjuk, hogy a víz mi mindent jelképez az Igében. Néha valami rosszat, például ítéletet, de 

sokszor a víz valami nagyon, nagyon jó dolgot jelképez. A víz az életet, az élet szellemét 

jelképezi. Tudjátok, amikor egy napon az Úr Jézus Jákób kútjánál leült, egy samáriai asszony 

jött a városból a kúthoz, hogy vizet húzzon. Az Úr Jézus azt mondta neki: „Ha tudnád, ki beszél 

veled, te kérnéd Őt, és Ő élő vizet adna neked. Az a víz pedig élő vizek forrásává válna benned, 

és soha nem szomjaznál meg” (lásd: János 4,10). Persze tudjuk, hogy az Úr saját magát, a saját 

életét kínálta ennek az asszonynak. 

A János 7,38-ban a sátorok ünnepének utolsó napján az Úr Jézus felállt, és így kiáltott: „Ha 

valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak 

belsejéből élő víz folyamai ömlenek”. Itt a Szent Szellemről beszélt, és ezért tudjuk, hogy a 
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Szent Szellem az élő víz Szelleme. Az élet Szelleme, az élő víz Szelleme. Isten pedig ezt az életet 

kínálja, az életnek ezt a Szellemét – bárkinek, aki jönni akar és hinni Krisztus Jézusban. 

Mi a kút? Mi a különbség a kút és a folyó között? A folyó olyasvalami, amit Isten készített; a 

kút pedig olyan, amit az ember ás ki. Isten adja a vizet; a forrás ott van, de ki kell ásnunk a 

kutat ahhoz, hogy a vizet megtartsa, és meríteni lehessen belőle. Ez az a rész, amit az 

embernek kell elvégeznie. Van olyan rész, amit Isten végez. Ő adja a vizet; Ő adja az életet; Ő 

adja az élet Szellemét. De van egy olyan rész is, amit nekünk kell elvégeznünk. Nekünk is 

megvan a saját feladatunk. Ásnunk kell. Ki kell tisztítanunk az aljából a szennyet, az iszapot. 

Elő kell készítenünk, hogy üres legyen, azért, hogy Isten élete, az élet Szelleme megtölthessen 

bennünket, nem csak azért, hogy a mi szomjunkat oltsa, hanem azért is, hogy másoknak is 

vizet, életet adhasson. Ez az életünk gyakorlati oldaláról beszél, és ez olyasmi, amit 

cselekednünk kell. 

Izsák élete Beér Lahaj-Róinál, a Lahaj-Rói forrás kútjánál kezdődött. Ha ismerjük a Teremtés 

könyvét, tudhatjuk, hogy amikor Hágár menekült úrnője, Sára elől, a pusztába jutott. Isten 

megjelent előtte, és azt kérdezte: „Hágár, mit csinálsz itt?” Hágár pedig felelt: „Az úrnőm 

rosszul bánt velem, és ezért elmenekültem.” Isten erre azt mondta neki: „Menj vissza; vesd 

alá magadat neki; és fiút fogsz szülni, a neve Ismael lesz, és áldott lesz.” Isten egy kútnál jelent 

meg Hágárnak, ezért Hágár ezt a kutat Beér Lahaj-Róinak nevezte, ami azt jelenti, „az élő Isten 

kútja, aki kijelentette magát”, illetve „az élő Isten kútja, akit látni lehetett”. 

Izsák az apjával lakott, de amikor a saját életét megkezdte, az a Lahaj-Rói kútnál történt. Más 

szóval ezt tette a saját életének kezdetévé. Ez pedig azt jelenti, hogy meglátta: életét az élő 

Istennel, a Magát kijelentő Istennel kell elkezdenie. Minden erőforrását Istenből kellett 

merítenie. Hogyan merítette erőforrásait Istenből? Akkor merített, amikor Isten kijelentette 

Magát neki. Szellemileg szólva tehát ez az a hely, ahol Izsák élete elkezdődött. Vajon nem úgy 

van-e, hogy nekünk is ugyanitt kell elkezdenünk az életünket? Az életünket az élő Istennel kell 

elkezdenünk. Az életünket az Istentől jövő kijelentéssel kell kezdenünk. Kijelentés nélkül, ha 

Isten nem mutatkozik meg nekünk, halottak vagyunk; akkor nincsen élet. De, amikor Isten 

kijelenti Magát nekünk, megtudjuk, hogy Ő élő Isten, és Őbenne életet találunk. Itt kell az 

életnek kezdődnie. 

Ha valaki sosem látta Istent, ha valaki sosem kapott felülről jövő kijelentést, akkor halott. Épp 

annyira, mint amikor az Úr Jézus azt mondta: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat.” 

Vagy, ahogyan az Ige mondja: „Halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt”, kijelentés 

nélkül, az élő Isten ismerete nélkül. Az élő Istentől elszakítva lenni nem mást jelent, mint 

halált. Ez a szellemi halál, és mi is ebben voltunk korábban. De Istennek hála, egy nap tetszett 

Istennek, hogy kijelentse az Ő Fiát bennünk; és amikor ez a kijelentés eljött hozzánk, 

megláttuk az élő Istent, és befogadtuk ezt az életet. Ez az, ahol az igazi életünk kezdődik. 

Ne feledjük, ha nem az élő Istentől jövő kijelentéssel indultunk, akkor még nem kezdődött el 

az életünk. Ha azonban ezzel az Istentől jövő, élő kijelentéssel indulunk, Isten ki fogja Magát 

jelenteni nekünk. Utána pedig ne feledjük, hogy folyamatosan ebben a kijelentésben kell 

élnünk! Nem úgy van, hogy ha egyszer volt egy ilyen kijelentésben részünk, megláttuk az élő 

Istent, és életet meríttettünk Belőle, akkor azután megállunk. Továbbra is folyamatosan 
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innunk kell abból a kútból; továbbra is életet, vizet kell merítenünk Istenből! És valahányszor 

életet merítünk Istenből, az kijelentés által történik. Ugye, hogy valahányszor Isten újonnan 

kijelenti Magát, életre lelünk újra, újra és újra? Itt kezdődött el tehát Izsák. 

IZSÁK ÚJRA KIÁSSA A KUTAKAT 

Izsák azonban próbára lett téve. A mi földi életünk is próbára lesz téve. Ábrahám próbára lett 

téve, és ugyanúgy fia, Izsák is próbára lett téve. Éhínség volt az Ígéret földjén. Ábrahám lement 

Egyiptomba az éhínség elől, és Izsák is ugyanígy tett. Nem furcsa, hogy a fiú mindig az apja 

nyomdokaiba lép? Mekkora felelősség ez az apáknak! Sose feledjük, hogy a fiunk a mi 

nyomdokainkban fog járni, azt fogja tenni, amit mi is. Amikor az éhínség jött, Izsák gondolt 

arra, hogy Egyiptomba menjen, de Isten figyelmeztette, hogy ne menjen oda, hanem 

maradjon az Ígéret földjén. Izsák ezért nem ment Egyiptomba, de az ország déli részére 

költözött. Más szóval, a filiszteusok földjére ment, Gerárba. (A filiszteusok földje továbbra is 

az Ígéret földjéhez tartozott, de a filiszteusok foglalták el ezt a területet.) Izsák tehát nem 

ment Egyiptomba, Istennek hála ezért, de ugyanazt a hibát követte el, mint apja, Ábrahám. 

Hazudott. Azt mondta a feleségének, hogy ne árulja el, hogy ő Izsák felesége, mondja azt, 

hogy a húga neki, mert félt a filiszteusoktól. Azt gondolta, hogy mivel azok nem ismerték, 

illetve nem félték Istent, valamit elkövetnek ellene azért, hogy megszerezzék a feleségét. 

Ezért a dologért megdorgálta őt Abímelek, a filiszteusok királya. Ez tehát hiba volt. 

Amikor azonban a filiszteusok földjén lakott, vetni kezdett, ültetni. De Izsák nem csak 

földműves volt, hanem állattenyésztő is. És mivel földműves és állattenyésztő volt, a 

legfontosabb számára a víz volt, különösen, amikor délen, a sivatagban lakott. Ezért kellett 

egyik kutat ásnia a másik után, mert vízre volt szüksége. Testi értelemben azért kellett neki a 

víz, mert földműves és állattenyésztő volt. Azonban természetesen ennek szellemi 

jelentősége is van, nem csak testi szükségletről van szó. Kell, hogy szellemi jelentőségük 

legyen ezeknek a kutaknak, és most pontosan ezt próbáljuk kideríteni. 

Amikor Izsák Gerárban volt, és növényeket ültetett, Isten megáldotta őt, és a termés 

százszoros lett. Izsák nőtt, növekedett, egyre nagyobb lett, és a filiszteusok irigyelni kezdték. 

Tudjátok, kik voltak a filiszteusok? A filiszteusok szintén Afrika felől érkeztek [eredetileg 

Krétáról származtak], épp úgy, ahogy Izrael gyermekei kijöttek Egyiptomból. Amikor Izrael 

gyermekei kijöttek Egyiptomból, elfogyasztották a páskabárányt; átkeltek a Vörös-tengeren, 

és beléptek az Ígéret földjére. Amikor viszont a filiszteusok jöttek ki Afrikából, nekik nem volt 

páskájuk; ők nem mentek át a Vörös-tengeren. Sőt, ami azt illeti, száraz lábbal mentek be 

Kánaánba. Elfoglalták az Egyiptom és Kánaán közötti helyet a déli országrészben, és ott laktak. 

A filiszteusok tehát az Igében a hústestet képviselik, míg az izraeliták a szellemet. A hústesttől 

való jött először, utána pedig a szellemtől való jött. A filiszteusok tehát az izraeliták előtt 

érkeztek az Ígéret földjére, de nem volt páskabárányuk, és a Vörös-tengeren sem keltek át. 

Más szóval, nem ismerték Istent. Izrael gyermekei azonban elfogyasztották a páskabárányt és 

átmentek a Vörös-tengeren. Isten vitte be őket az Ígéret földjére. Az előképek szerint tehát a 

filiszteusok a hústestet, a természetit képviselik, míg az izraeliták a szellemet, a 

természetfelettit, a szellemit. 
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Izsák ott volt tehát a filiszteusok országában. És mivel Isten vele volt, gyarapodott, a 

filiszteusok pedig irigyelték. Mindig ugyanez történik. A hústest mindig irigyli a szellemet, a 

szellem kívánsága pedig a hústest ellen tör, ahogyan a Galata 5-ben olvassuk. A hústest és a 

szellem soha nem lehet békében egymással. Amikor a szellem áldottá kezd válni, a hústest 

irigyli. Ami azt illeti, Abímelek és népe nagyon utálta Izsákot azért, mert őt Isten megáldotta. 

Ezért aztán Izsák elköltözött Gerárból, és elment Gerár völgyébe. Gerár azt jelenti, „guruló 

ország”, és a szótő azt is jelenti, hogy „kérődzni”, „elfogyasztott táplálékot újra megrágni”. 

Gerár guruló ország, fel és le, fel és le. 

Izsák Gerár völgyében lakott ebben az ide-oda guruló országban, és hozzálátott, hogy kiássa 

azokat a kutakat, amelyeket még az apja ásott. Ábrahám korábban a filiszteusok országában 

élt, és sok kutat ásott. De miután továbbment innen, a filiszteusok az összes kutat betemették. 

Nem kellettek nekik ezek a kutak, ezért betemették őket. Izsák viszont jött, és újra kiásta a 

kutakat. Megnyitotta azokat a kutakat, melyeket apja ásott, mert vízre volt szüksége. És 

mindegyik kutat azon a néven nevezte, melyet az apja adott nekik. 

Szellemi életünket a Szent Szellemtől jövő folyamatos utánpótlásnak kell fenntartania. Az élet 

bennünk van, de a szellemnek ez az élete a Szent Szellem folyamatos utánpótlását igényli. Ha 

nem kap utánpótlást a Szent Szellemtől, az életünk szomjazni fog, és meg fog gyengülni. Ezért 

kell kutakat ásnunk, hogy még több utánpótlásunk legyen. Izsák az összes kutat kiásta, melyet 

apja korábban ásott. 

SZELLEMI TAPASZTALATOK 

Mindannyiunk számára szükséges, hogy meglegyen a saját szellemi tapasztalatunk. Kutakat 

kell ásnunk; ki kell tisztítanunk belőlük a földet; ki kell üríteni magunkat, hogy 

megtapasztalhassuk, ahogyan Szent Szellem megtölt bennünket, hogy megtapasztalhassuk az 

élet Szellemét. Eleink megtapasztalták Isten életét. Tapasztalati módon ismerték a Szent 

Szellemet, és gyakran újra fel kell fedeznünk ezeket a kutakat, melyeket ők már megástak 

előttünk.  Ha minden szellemi megtapasztalásunkon elsőként, a legelejétől kezdve kellene 

átmennünk, nem tudom, hány szellemi tapasztalatunk lehetne az életünk során. De Istennek 

hála, azok, akik előttünk jártak, sokféleképpen megtapasztalták Istent. Bár ezeket a kutakat 

betemették a filiszteusok, sokkal könnyebb újra kiásni a kutakat, mint egy teljesen újat ásni. 

Más szóval, milyen gyakran találjuk azt, hogy amikor azoknak a megtapasztalásairól vagy 

kijelentéseiről olvasunk, melyeket azok láttak vagy ismertek meg, akik előttünk jártak, Isten 

Szelleme segít nekünk újra felfedezni és újra megnyitni ezeket a kutakat. Amikor hallunk vagy 

olvasunk ezekről, belépünk azokba a tapasztalatokba, melyeken ők átmentek, de mi sokkal 

gyorsabban és sokkal könnyebben megszerezzük ezeket. Istennek hála ezért. 

Tehát nem velünk kezdődik minden, hanem mi is részesülünk mindazokból a dolgokból, 

melyeket Isten eddig már valakinek odaadott. Ez a mi keresztény örökségünk. Kapunk valamit 

Pétertől, Páltól, Jánostól. Kapunk valamit Ágostontól, Luther Mártontól, Wesleytől, T. Austin-

Sparkstól, mindazoktól a szentektől, akik előttünk jártak. Ástak, és rátaláltak a forrásokra. 

Megtalálták az élő vizet, de sajnos a filiszteusok mind betemették ezeket. De Istennek hála, 

mi újra felfedezhetjük őket! Amikor azonban újra rájuk bukkanunk, ne feledjük, hogy nekünk 

is kell valamennyit ásnunk! Nem csak arról van szó, hogy meghallgatunk vagy elolvasunk 
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valamit – ettől még nem fogunk az ő megtapasztalásaikban részesülni. De miközben olvasunk 

vagy hallgatunk valamit, Isten Szelleme munkálkodni kezd bennünk, mi pedig kezdünk 

együttműködni vele azzal, hogy ásunk, hogy kitisztítjuk mindazt a földet, a szemetet, ami bele 

lett töltve a szívünkbe. És miközben ezt tesszük, mi is megtapasztaljuk azt, amit eleink 

elsőként megtapasztaltak. Igaz, hogy hozzánk másodkézből jutott el, de a mi 

megtapasztalásunk is első kézből való lesz. Nem pusztán közvetítő útján szerzett elmélet lesz, 

hanem első kézből való megtapasztalás, viszont sokkal gyorsabb és könnyebb módon szerzett 

megtapasztalás. 

IZSÁK ÚJ KUTAKAT ÁS 

Ez azonban nem elegendő. Izsák nem csak újraásta azokat a kutakat, melyeket Ábrahám ásott, 

és ugyanazokon a neveken nevezte őket, melyeket apja adott nekik, hanem Gerár völgyében 

Izsák új kutakat is ásott. Más szóval, amit eleinktől kaptunk, az jó és hasznos a számunkra, de 

nem elég. Nekünk is új megtapasztalásokra van szükségünk. Minden nemzedéknek hozzá kell 

tennie valamit. A mi generációnknak gazdagabbnak kell lennie, mint az előzőnek, és az 

elkövetkező nemzedéknek pedig gazdagabbnak kell lennie, mint mi vagyunk. Ennek így 

kellene lennie. Most is olvassuk azokat a könyveket, melyeket a hatodik, a tizenhatodik, a 

tizennyolcadik vagy a tizenkilencedik században írtak, és még mindig nagyon sok segítséget 

kapunk belőlük. Ugyanakkor sok olyan is van bennük, melyek már idejétmúltak. Ezért új 

kutakat kell ásnunk. 

Izsák új kutakat ásott, de valahányszor kiásott egy kutat, a filiszteusok vitába szálltak vele, 

mondván, „ez a kút a miénk”, és elvették tőle. Ezért az első új kutat Izsák Észeknek, 

(veszekedés, civakodás) nevezte. Majd egy újabb kutat ásott, és azon is perlekedtek vele, ezt 

pedig Szitnának nevezte el, ami azt jelenti, „ellenállás”; de nem hagyta abba az ásást csak 

azért, mert ellenállásba ütközött. Folytatta az ásást, és egy harmadik kutat is ásott. Ezúttal 

nem veszekedtek rajta, és a kutat Rehobótnak, tágas helynek nevezte. Más szóval, mindez azt 

jelenti, hogy a szellem és a hústest között folyamatosan dúl a harc. 

A SZELLEM ÉS A HÚSTEST HARCA 

Nem úgy van-e, hogy amikor életet nyertünk, amikor megkaptuk az élő vizet, az élet Szellemét 

bennünk, azt találjuk, hogy harc dúl az életünkben a szellem és a hústest között? A szellem 

még több és több utánpótlásra vágyik a Szent Szellemtől, hogy Isten jelenlétében élhessen, a 

hústest azonban mindig közbevág, és megpróbálja durván elrángatni onnan a szellemet, 

mintha egy ide-oda guruló ország lenne. A hústest jön, és megpróbál elhúzni és megfosztani 

a Szent Szellemtől jövő utánpótlástól, próbál kiéheztetni, kiszikkasztani. Azt találjuk, hogy az 

életünkben folyamatosan zajlik ez a küzdelem. Felfedezzük az eleink egyik rég ásott kútját, és 

mennyire örülünk neki, de az ellenség jön, és próbálja betemetni. Vagy új kutakat ásunk, de 

akkor meg veszekednek velünk rajta, és próbálják elvenni tőlünk. A szellem kívánsága a 

hústest ellen tör, a hústest kívánsága meg a szellem ellen. Folyamatos háború zajlik a szellem 

és a hústest között. 

Nem tudom, milyen gyakran érzitek, hogy keményen bánnak veletek, és elrángatnak 

valahonnan, de ne legyetek emiatt csalódottak, és ne essetek kétségbe. Tudjuk, hogy Gerár 

azt is jelenti, „kérődzni”, „elfogyasztott táplálékot újra megrágni”. Más szóval, amikor ezeken 
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a fájdalmas tapasztalatokon megyünk át, hogy durván eltaszítanak bennünket, és mindezek a 

küzdelmek vannak, ne feledjük, hogy ez lehetőséget ad nekünk újra megrágni a felkérődzött 

táplálékot. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a megtapasztalásoknak a során elkezdünk 

gondolkodni, töprengeni, elkezdünk elmélkedni az egészen – újra megrágunk tehát mindent. 

Kezdjük megtanulni a leckét, amit meg kell tanulnunk. Hogyan tanulhatjuk meg a leckét, ha 

sosem bántak velünk keményen? Istennek hála ezért, mert emiatt lehetünk egyre erősebbek 

és erősebbek. Ne adjuk fel, ássunk tovább! És ha folytatjuk az ásást, el fogunk jutni arra a 

helyre, ahol már nem vitatják el tőlünk a kutat. A szellem egyre erősebb és erősebb lesz, míg 

a hústest azt nem mondja: „Ez most már lehetetlen.” Megérkeztünk a tágas helyre, és ezt a 

tapasztalatot muszáj megszereznünk. 

Még mindig abban a szakaszban vagytok, hogy keményen eltaszítanak? Úgy találjátok, hogy 

az életetekben ott van a szellemnek és a hústestnek ez a harca? A Galata 5-ben ezt mondja: 

„mert a (hús)test arra vágyik, ami a Szellem ellen(ére) van, a Szellem pedig ami a (hús)test 

ellen(ére) van, mert ezek egymással ellenkeznek (ellentétben állnak), hogy ne azokat 

tegyétek, amiket akartok”. Ez nagyon különbözik a Róma 6-tól vagy a 7-től. A Róma 7-ben azt 

mondja, hogy amit akartok tenni, azt nem tudjátok tenni, és amit nem akartok tenni, azt 

teszitek. A hústest egyszerűen túl sok a számotokra, ahogyan Melanchthon, a reformátor 

mondta: „A régi Ádám túl sok a fiatal Melanchthonnak”. És milyen gyakran találjuk azt, hogy 

a hústest egyszerűen túl sok a szellemnek. A szellem tenni akar, de a hústest azt mondja, 

„Nem!”. A szellem kész, de a hústest gyenge. Vagy a szellem nem akar valamit megtenni, de 

a hústest azt mondja: „Tedd meg!” Ó, mennyire nagy bajban vagyunk! De ne feledjük, hogy a 

Galata 5 azt mondja, hogy a szellem a hústest ellen kívánkozik, a hústest pedig a szellem ellen, 

és nem tudjuk azt tenni, amit akarunk. Itt a hústestről van szó, nem tudjuk azt tenni, amit a 

hústest akar, mert a szellem felülkerekedett. Mennyire dicsőséges dolog ez! Igaz, valóban 

harc dúl a szellem és a hústest között, de ne adjuk fel! Folytassuk tovább, folytassuk az ásást, 

keressük tovább a Szent Szellemtől jövő ellátmányt, utánpótlást, és a hústest meg fog 

gyengülni, miközben a szellem egyre erősebb és erősebb lesz. Ezt kell megtapasztalunk. 

AZ ESKÜ KÚTJA 

Izsák nem maradt Gerárban, mert Gerár még mindig a filiszteusok földjén volt. Ezért újra 

továbbment, elment Izsák Gerárból Beérsebába. „Beér” kutat jelent, „seba” kútját. Nem 

tudjuk, hogy Jákób Beérsebában született-e, de azt igen, hogy amikor elment otthonról, 

Beérsebából ment el. Azt látjuk tehát, hogy Izsák Beérsebába költözött, és ott is maradt. Izsák 

megtapasztalta azt, amit az apja megtapasztalt őelőtte. Nem furcsa ez? Ábrahám ugyanezt 

élte meg. Átutazó volt a filiszteusok földjén; naggyá lett; Beérsebába költözött; és Abímelek, 

a filiszteusok királya eljött hozzá, és szövetséget kötött vele. Azt mondta: „Tudjuk, hogy Isten 

megáldott téged. Isten veled van, ezért szövetséget akarunk veled kötni.” Ezért nevezték ezt 

a helyet sebának, ami esküt jelent. És miközben megkötötték ezt a szövetséget, Ábrahám 

félreállított a nyájból hét jerkebárányt. Abímelek tudni szerette volna, hogy ezt miért tette, 

Ábrahám pedig azt mondta: „Ez a hét juh legyen a bizonyság, hogy én ástam ezt a kutat, és 

hogy ez az enyém.” A „seba” tehát hetet is jelent. Ez történt Ábrahámmal, és most Izsákkal is 

megtörtént ugyanez. Izsák Beérsebába költözött, és Isten megjelent neki. Isten azt mondta 

Izsáknak: „Meg foglak áldani, és naggyá leszel.” És Izsák ott oltárt épített. Ez volt az egyetlen 
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oltár, melyet Izsák valaha épített. Ott verte föl sátrát, szolgái pedig odajöttek hozzá, és így 

szóltak: „Élő vizet találtunk.” Ezt a három dolgot találjuk tehát Izsák életében: az oltárt, a 

sátrat és a kutat. Az oltár az újszövetségi fogalmak szerint a keresztet jelenti; a sátor az Isten 

házát; a kút az élő Isten Szellemét. Izsáké tehát a kereszt, az Isten háza és az élő Isten Szelleme. 

Abímelek, a filiszteusok királya itt jött el hozzá, és Izsák azt mondta neki: „Miért jöttél? 

Gyűlöltél engem, elhajtottál.” Abímelek azt felelte: „Tudjuk, hogy Isten veled van. Ezért békét 

akarunk kötni veled. Kössünk békét egymással, hogy te sem teszel semmit ellenünk, és mi sem 

tettünk semmit ellened.” Megesküdtek tehát, szövetséget kötöttek, és még ugyanazon a 

napon Izsák szolgái jöttek, és azt mondták, „élő vizet találtunk”. Ezért Izsák Beérsebának 

nevezte el, az „eskü”, illetve a „hét” kútjának.  

Mit jelent a hét? A hetes szám a teljesség száma, ahogyan a tizenkettő az örökkévaló 

teljességnek a száma. A hetes szám az ebben a korszakban való teljességet jelenti. Tehát én 

hiszem, hogy ez a beérsebai kút, mely a hétnek vagy az eskünek a kútja, azt jelenti, hogy 

amikor Isten esküvést tesz, az kétszeresen is bizonyos, mert a mi Istenünk sohasem hazudik. 

Neki nincs szüksége megesküdni valamire, de amikor Isten esküt tesz, az kétszeresen is 

bizonyos. És ez nem csak egy egyszerű eskü Izsák és a filiszteusok között, hanem Isten ígérete 

is, hogy Ő meg fogja áldani ezt az esküt. Én úgy értem ezt, mint ami a Szellem teljességét 

jelenti. Először megtapasztaljuk a Szent Szellem bennünk lakozását. Amikor hittünk az Úr 

Jézusban, a Szent Szellem jött, és lakozást vett bennünk, a szellemünkben. És ott velünk együtt 

bizonyságot tett arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 

A SZELLEM TELJESSÉGE 

Mi, akik hiszünk az Úr Jézusban, tudjuk, hogy a Szent Szellem bennünk van. De mivel a Szent 

Szellem a mi szellemünkben lakik, belső harc dúl bennünk. A szellem és a hústest háborúzik 

egymással, de Istennek hála, fokozatosan a szellem jut uralomra. Ekkor továbbléphetünk a 

Szellem teljességének életébe. A Szellem teljessége egy állapot, nem egy második 

megtapasztalás. Folyamatosan fennálló állapot, ahogyan az Efezus 5 mondja: „S ne 

részegedjetek le bortól (…), teljetek be inkább Szellemmel”. Legyetek folyamatosan megtelve 

a Szent Szellemmel a Szellem teljességének állapotában, ami hétszeres. Isten megígérte 

nekünk, hogy Szent Szellemmel teljes életünk lesz, melyet a Szellem teljessége tart fenn, 

minden időben betöltve bennünket. Azt jelenti, hogy mindig a Szent Szellem irányít 

bennünket. Az egész életünk a Szent Szellem uralma alatt van. Ezt jelképezi Beérseba. És 

amikor elérkezünk erre a pontra, a szellem és a lélek kezd megbékélni egymással. 

A LÉLEK ÉS A SZELLEM SZÉTVÁLASZTÁSA 

Szellemi megtapasztalásunkban ott kell lennie a szellem és a lélek szétválasztásának. A 

Héberek 4-ben azt találjuk, hogy Isten Igéje élő és ható. Erőteljes. Behatol, különválasztja és 

szétválasztja egymástól a szellemet és a lelket. A szellemet és a lelket muszáj kettéválasztani, 

mert a szellemünkben Isten Szelleme van. Isten Szelleme nem más, mint a mi szellemünk 

élete, míg a lelkünkben viszont Ádám van, az énünk élete. Az énünk pedig nem más, mint a 

lélek élete. Éppen ezért a szellemi megtapasztalásunk során át kell mennünk azon a 

szakaszon, amikor a szellem és a lélek elválasztódik egymástól. Ha a szellem és a lélek nincs 

szétválasztva, összekeveredve együtt maradnak. Ezért annyira kevertek a szellemi 
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tapasztalataink, a szellemi szolgálatunk és cselekedeteink. Van bennük valami Istenből, és sok 

vegyül bele a saját énünkből. Nagyon-nagyon kevert az egész, és ezért van az, hogy ketté kell 

választani egymástól a szellemet és a lelket. 

Ugyanúgy, ahogy a szentek szentjét is súlyos függöny választja el a szentélytől. Egy napon 

azonban, amikor a szellem ilyen teljességre jut, szétszakad a függöny, és az Úr dicsősége nem 

csak a szentek szentjét, hanem az egész szentélyt megtölti. Más szóval, a lélek jön, és békét 

köt a szellemmel. A lélek a szellem lába elé borul, és azt mondja: „szolgád vagyok, kész vagyok 

azt tenni, amit te akarsz, hogy tegyek”. Együttműködés lesz közöttük. Ezt jelenti a szellem 

teljessége. Amikor belépünk a szellem teljességébe, az nem azt jelenti, hogy a Szellem csak a 

szellemünkben lesz jelen. Mert a Szent Szellem képes áthatolni a lelkünkbe, képes teljesen 

átitatni és átformálni a lelkünket. Ennek eredménye pedig, hogy Krisztus gondolata lesz a mi 

gondolatunk, Isten szeretete fog szorongatni bennünket, és Isten akaratát fogjuk választani – 

„ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem úgy legyen, ahogyan Te akarod”. Szövetség van 

itt; a szellem és a lélek egysége, újraegyesülése. 

A szellemet és a lelket muszáj szétválasztani, de miután szétváltak, újra lesznek egyesítve. És 

amikor újra egyesültek, akkor a lélek a maga helyén fog maradni, ahelyett, hogy megpróbálná 

fölemelni a fejét, hogy uralkodjon felettünk. A lélek kész rá, hogy szolga legyen urának, a 

szellemnek a keze alatt, együttműködjön vele, és Istenért munkálkodjon. A Szent Szellemmel 

kapcsolatos tapasztalatunkban tehát végül be kell lépnünk ebbe a szakaszba, a szellem 

teljességébe. A lélek oly engedelmessé válik, oly késszé végrehajtani a szellemnek, Isten 

Szellemének az akaratát. Mennyire dicsőséges dolog! 

Ezt jelenti Izsák élete. Ezért olvassuk a Galata levélben is ezt: „Ti pedig, Izsák módjára (…)”. Mi 

is úgy vagyunk, mint Izsák. Ezért mi vagyunk az ígéret gyermekei, de ugyanúgy, mint Izsáknál, 

akit kigúnyolt Ismael, a hústesttől született üldözni fogja a szellemtől születettet. De mit mond 

Isten? „Űzd el a szolgálót és fiát, mert az nem örökölhet együtt az ígéret fiával.” A hústest el 

lesz űzve, és a szellem jut uralomra – ezt jelenti úgy lenni, mint Izsák. Az Úr segítsen bennünket 

ebben! 


