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Előszó 

 

 „Isten Igéje élő és ható” (Zsid 4,12a). „Élő”, azaz nem pusztán betű, hanem életet ad; „ható”, 

mert nem pusztán elgondolkodtató teológiai elméleteket tartalmaz, hanem megtapasztalható 

szellemi valóságokat is. Mert „a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó 

cselekedetre felkészített” (2Tim 3,16-17).  

 „Ti azért kutatjátok az Írásokat – mondta az Úr Jézus – mert azt gondoljátok, hogy azokban van 

az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy 

életetek legyen” (Jn 5,39-40). Az a feladatunk tehát, hogy kitartóan olvassuk a Bibliát, és folyamatosan 

elmélkedjünk azon, amit olvasunk.  

 Hogy Isten népét az Ige tanulmányozására buzdítsa, Stephen Kaung testvér igeszolgálatai 

során végigvette a Biblia mind a hatvanhat könyvét. Mindegyik üzenet átfogó képet ad az adott 

könyvről; általuk belekóstolhatunk Isten Igéjének mennyei ízébe. A sorozat célja, hogy bizonyos 

alapvető ismeretet nyújtson a szenteknek az Isten Igéjének tanulmányozásában.  

 Használja Isten ezeket az üzeneteket az Ő Igéje iránti szerelmünk erősítésére! 
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GENEZIS 
 

ISTEN AKARATA 

 

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. (1Móz 1,1) 

És azt mondta Isten: Alkossunk embert a mi képünkre, hozzánk hasonlót; és uralkodjanak 

a tenger halain és az ég madarain és a barmon és minden vadállaton és minden 

csúszómászón, mely a földön mászik. És megteremtette Isten az embert az ő képére, Isten 

képére teremtette őt, férfiúvá és nővé teremtette őket. (1Móz 1,26-27) 

 

Imádkozzunk! 

 Drága mennyei Atyánk, hálát adunk Neked azért, hogy a Te szeretett Fiadat adtad nekünk, az 

Úr Jézus Krisztust, és hálát adunk Neked a Te drága Igédért is. Köszönjük, hogy adtad nekünk a Te 

Szent Szellemedet, hogy Őrajta keresztül megérthessük a Te Igédet, és megláthassuk a Te Fiadat, a mi 

Urunkat, Jézust. Atyánk, mennyire dicsérünk és magasztalunk ezért, mert ez a Te akaratod, hogy 

meglássuk szeretett Fiadat, és ne csak meglássuk Őt, hanem átváltozzunk és átformálódjunk az Ő 

képére és hasonlatosságára. Atyánk, hálát adunk irgalmadért és kegyelmedért, a Te szándékodért és 

tervedért. Imádunk és dicsérünk Téged. Kérjük, hogy nyisd meg előttünk a Te Igédet, hogy az élet és 

szellem lehessen számunkra; és a Tied legyen a dicsőség mindezért. Az Úr Jézus nevében. Ámen. 

 A Bibliában Mózes első könyve, a Teremtés a legelső könyv, bár eredetét tekintve 

valószínűleg nem ez íródott a legrégebben. Jób könyve ugyanis az 1Mózes előtt született, 

valószínűleg a pátriárkák korában, azt pedig tudjuk, hogy a Teremtés könyve Mózes idejéből 

való. Ezzel együtt helyes, ha a Teremtéssel kezdődik a Biblia, a könyv címe ugyanis a héber 

Biblia legelső szavából (b’résít = kezdetben) származik. Ezért nevezzük ezt a könyvet 

Teremtésnek (Genezisnek), görögül ugyanis ez teremtést, eredetet, kezdetet jelent. Ez tehát 

a kezdetek könyve, és így már a címe alapján meg tudjuk határozni a könyv célját és kereteit 

is. 

 A Teremtés könyve gyakorlatilag a Biblia tartalomjegyzéke, tömören magába foglalja 

mindazt, amiről az egész Biblia szól. Minden benne foglalt igazság és minden egyes témakör 

magja el lett vetve benne, hogy azután ezek a magok folyamatosan bontakozzanak ki a teljes 

Írásban. Csakis a kezdetekkel foglalkozik, kivéve természetesen Isten kezdetét, hiszen Isten 

maga a kezdet. Beszél a teremtés, a szombat, az ember, az élet, a bűn, a megváltás, a család, 

a nemzet és a rasszok eredetéről. Elmondja mindennek az elejét; de ne feledjük, ez tényleg 

csak a kezdet! Mózes első könyve nem foglalkozik a dolgok végével, a végső kimenetellel, 

hiszen ez a kezdetek könyve. Utána fejt ki lépésről lépésre az Ige minden megkezdett szálat a 

Biblia lapjain végig, egészen a Jelenések könyvéig; ott látjuk csak meg a véget, a végső 

kimenetelt. 



 A Teremtés könyve Mózes öt könyvéből a legelső; ismerteti velünk az őstörténetet és 

a pátriárkák történetét. Az őstörténet leírja, mi történt a teremtéstől az ember bukásáig, a 

bukástól az özönvízig, majd az özönvíztől Bábel tornyáig. A hátra lévő részekben pedig a 

későbbi pátriárkák történetét mutatja be – Ábrahám, Izsák, Jákób és József életét. 

 A zsidó és a keresztény hagyomány is egyetért abban, hogy a Biblia első öt könyvét 

(Tóra) Mózes írta. A Talmud szerint is így van ez, leszámítva az 5Mózes utolsó nyolc versét, 

melyet Józsué írt – de ez nyilvánvaló is, hiszen ezekben a részekben Mózes haláláról van szó. 

 Hogyan állította össze Mózes a Teremtés könyvét (és tulajdonképpen a többi négyet 

is)? A Szent Szellem ereje és hatalma által – Isten Szent Szelleme indította Mózest erre (lásd 

2Péter 1,21b). Honnan tudhatjuk, hogy a szöveg egy része Istentől jövő közvetlen 

kijelentésből származik? Onnan, hogy Mózes leírja a teremtés történetét, pedig senki sem 

lehetett ott, aki látta volna és továbbadhatta volna ezeket – tehát csakis Istentől jövő 

közvetlen kijelentés útján kaphatta meg. Másik része pedig szóbeli hagyományból eredhet, 

hiszen tudjuk, hogy a korai pátriárkák, az ősatyák nagyon hosszú időt, akár többszáz éves kort 

is megértek, így bőven volt alkalmuk átadni az életük során történt eseményeket a következő 

nemzedékeknek. Mózes tehát az ő fennmaradt történeteiket összegyűjtve bele tudta foglalni 

ezeket könyvébe. 

 A másik ok, amiért Mózes alkalmas volt e könyv megírására, hogy nagyon tanult ember 

volt. Az akkori idők legfejlettebb civilizációjának, a történelmének éppen csúcsán álló 

Egyiptomnak minden tudásával rendelkezett (lásd ApCsel 7,22). Ezen kívül pedig igen 

komolyan átment Isten fegyelmező nevelésén; jól ismerte az Úr felkészítő munkáját a két 

negyvenéves periódus alatt. Egyfelől tehát nagy tudása volt, másfelől az Úr komolyan 

megnevelte; és e két tényező együttes hatása tette alkalmas eszközzé Isten számára, hogy 

rajta keresztül átadhassa nekünk a Teremtés mérhetetlen jelentőségű könyvét. Mindez a 

legnagyobb valószínűség szerint Kr.e. 1500 körül történt, és a benne foglalt történet nagyjából 

kétezer évet ölel át – a hat nap teremtésétől kezdve József haláláig. 

 A könyvnek sokféle megközelítési módja létezik; vizsgálhatjuk történelmileg, 

prófétikusan, korszakos (diszpenzációs) lebontásban, előképek alapján, illetve szellem szerint. 

Habár sokféle módon fordulhatunk hozzá, most mi a benne szereplő emberek élettörténete 

mentén szeretnénk végigvenni a Teremtés könyvét. Mielőtt azonban ezt elkezdenénk, 

segítségünkre lesz, ha általános áttekintést kapunk Mózes könyveinek központi üzenetéről. 

Nagyon röviden így fogalmazhatjuk meg ezeket: 

 A Teremtés (Genesis, 1Mózes) Isten akaratáról beszél. A Kivonulás (Exodus, 2Mózes) 

Isten munkájáról. A Léviták könyve (Leviticus, 3Mózes) Isten útjairól. A Számok könyve 

(Numeri, 4Mózes) Isten járásáról. A Második törvénykönyv (Deuteronomium, 5Mózes) pedig 

Isten Igéjéről. 

 Ahogyan korábban említettük, a Teremtés a kezdetek, az eredet könyve, és amikor 

csak valaminek a kezdetére vagy eredetére gondolunk, ezt gondolatban azonnal a szándékkal 

és az akarattal kapcsoljuk össze. A mi Istenünk a kezdetek Istene, sőt, Ő Maga a kezdet. De Ő 

a szándék Istene is, hiszen Övé a legfőbb akarat a világegyetemben. Isten nem olyan, mint az 

ember. Velünk előfordul, hogy előzetes meggondolás nélkül cselekszünk, vagy véletlenül 



csinálunk valamit, de Isten soha nem ilyen. Az Övé a legfőbb akarat. Bármit is tesz, azt már 

előre végiggondolta, és amint elhatározásra jutott az elérendő cél felől, elkészíti az ahhoz 

vezető tervet; és annak megfelelően munkálkodik, míg csak el nem lett végezve. Ilyen a mi 

Istenünk. 

 Bármit is tesz Isten, azt akaratának jótetszése szerint teszi. Az Efezus 1,5-ben Pál azt 

írja: „Akaratának jótetszése szerint”. Van egy akarata, és ezt senki nem befolyásolhatja; 

hanem inkább ez van az Ő jótetszése szerint. Ez az, aminek örül. Így szeretné; így lenne jó, és 

ezért úgy dönt, hogy így lesz. Minden az Ő akaratának jótetszése szerint történik, és ebből 

kiindulva kezd neki mindennek. Innen kiindulva fekteti le az alapokat, míg végül, minden az Ő 

akaratában lesz egybefogva, összegezve. Nagyon fontos tehát meglátnunk már a kezdet 

kezdetén, hogy mi Isten akarata és szándéka. Ha nem tudjuk, mit akar, nem fogjuk érteni, mit 

miért tesz. Ha azonban tudjuk, mi a célja, az mindent megmagyaráz. Ismernünk kell tehát 

ezért az akaratát, és a Teremtés könyve erről szól – Isten akaratáról. 

 Mi tehát Isten legfőbb, végső, mindent magába foglaló akarata? Úgy vélem, ez elég 

egyértelmű: Isten akarata nem más, mint az Ő szeretett Fia. Természetesen ez kapcsolatos az 

emberiséggel, ez igaz – Isten azonban az Ő szeretett Fiát tartja szem előtt. Ő egy Embert lát, 

egy tökéletes Embert, a saját szíve szerint való Embert, és azon munkálkodik, hogy ennek az 

Embernek az életét és természetét sok mindenkiben elplántálja. Kinyilvánítja, bemutatja ezt 

az Embert: az Ő szeretett Fiát az emberiségnek, hogy az Ő Szelleme által belehelyezze sokakba 

és kimunkálja bennük, míg át nem formálódnak Hozzá hasonlóvá, hogy így a Fiú sok fiat 

vezethessen dicsőségre. Isten az embert, az univerzális, egyetemes embert akarja létrehozni, 

aki a tökéletes Ember mintájára épült fel. És az egyetlen, tökéletes Ember, bizonyos 

értelemben egyetlen közös, kollektív testté válik, azért, hogy sok-sok embert tudjon Magába 

foglalni. Így néz ki Isten akarata. 

 Ez a kifejezés, hogy „egy és sok” a Róma 5-ben található meg. Van az egy, és vannak a 

sokak, de a sokak abból az egyből származnak. És a sokak vissza fognak térni abba az egybe, 

összekapcsolódnak, egybefoglaltatnak benne, és ez az egész egy új Ember lesz (lásd 15., 17., 

19. vers). Ez Isten akarata, és ezért van, hogy a Teremtés az élettörténetek könyve. Istent nem 

érdeklik a módszerek; Istent nem érdeklik az elméletek; nem érdekli a teológia sem – Őt az 

ember érdekli. Ezért a Biblia első könyve nyolc különböző ember életét mutatja be nekünk: 

Ádám, Ábel, Énók, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákób és József életét. Sok más ember is szerepel 

természetesen az 1Mózesben, de csak megemlítés szintjén, utána feledésbe merülnek. 

Ugyanis csak azok lettek részletesen lejegyezve ebben a könyvben, akiknek az élete szorosan 

összefonódik és bensőségesen kapcsolódik az Emberhez, az Isten szíve szerinti Emberhez, az 

Ő szeretett Fiához. 

 Kinek az életéről, kinek a történetéről van szó a Teremtés könyvében? Mi, 

keresztények tudjuk, hogy az Úr Jézus élete, az Ő története bontakozik ki az őstörténetben és 

az ősatyák élettörténetében is. Őt láthatjuk meg ezeknek az embereknek az életében. Isten 

úgy munkálta bele az Úr Jézus életét ezeknek az embereknek a sorsába, hogy ha egybefogjuk 

ezt a nyolc életet, Krisztust láthatjuk meg. Mindegyikük életében láthatunk felvillanni valamit 

Krisztusból, és amikor ezeket egymás mellé tesszük, Krisztus teljes történetének képe 



rajzolódik ki előttünk. A Teremtés könyve pedig, ahogyan én látom, erről szól. Ezzel a 

megközelítéssel vizsgáljuk most meg tehát ennek a nyolc embernek az életét. 

ÁDÁM 

 Ádám (adamah) azt jelenti, vörös föld. Isten vörös földből formálta meg az ember 

testét. Bár vörös földből lett formálva, Isten képére készült. Minden teremtett lény közül 

egyedül az ember formáltatott Isten képére az egész teremtésben; még az angyalok sem 

lettek Isten képére teremtve, egyedül csak az ember. Gondoljuk csak meg! Isten az élet 

leheletét lehelte ennek a vörös földből formált alaknak az orrlyukaiba, és az ember élő lélekké 

lett. Tehát van valami az emberben, ami Istennel egyezik, ami válaszolni, reagálni tud Rá. Az 

ember különleges módon lett Isten számára megalkotva. Ezért mondta egyszer Ágoston: 

„Soha nem nyugodhat meg lelkem, amíg nem nyugszik meg Tebenned, ó Isten”. 

 Az embert Isten egészen egyedi módon teremtette a saját képmására. Úgy alkotta 

meg, hogy Nélküle üres, betöltetlen, csonka legyen. Ahogyan az edényt azért készítik, hogy 

utána meg lehessen tölteni valamivel, az embert azért alkotta Isten, hogy az Ő életével 

lehessen megtölteni. 

 Isten uralmat adott az embernek az ég madarai, a mező állatai és a tenger halai fölött. 

Miért? Hogy Isten nevében uralkodjon az egész földön. Amikor Isten az embert 

megteremtette, tökéletesnek teremtette. Szellemet, lelket, testet adott neki. Öt teljes értékű 

érzéket kapott: minden testrésze tökéletes volt. Továbbá, a lelkének minden része is élt, élő 

lélek volt: hiszen tudott gondolkodni, érezni, dönteni, választani. Ezen túl pedig szelleme is 

volt, mellyel kommunikálni tudott Istennel, meg tudta Őt ismerni, sőt, Isten az övé volt, ő 

pedig Istené. Röviden tehát, amikor Isten megalkotta az embert, tökéletesnek alkotta; mégis, 

arra volt szüksége, hogy valóban bevégzetté, éretté legyen. Honnan tudhatjuk ezt? 

 Miután Isten megalkotta ezt az embert, az Éden kertjébe helyezte. Ez a kifejezés azt 

jelenti: „a gyönyörűség kertje”, mert az Éden élvezetet, gyönyörűséget jelent. Isten azt akarta, 

hogy az ember élvezze azokat a dolgokat, amiket Ő alkotott, és őrizze, művelje azokat, 

uralkodjon felettük. Mindennek azonban volt egy feltétele: tökéletessé kellett válnia. Isten 

tehát odahelyezte az embert két fa elé, az élet fája és a jó és a rossz tudásának a fája elé. 

Mintha azt mondta volna: „Tökéletesnek teremtettelek, de ha élvezni akarod mindazt, amit 

alkottam, és a nevemben, az én helytartómként akarsz uralkodni minden felett, akkor az élet 

fájának gyümölcsét kell enned. Az Én életemre van szükséged. Csak miután az Én életem a 

tiéd lett, és az Én életem vett téged birtokba, akkor leszel rá képes, hogy élvezd mindazt, amit 

alkottam, és uralkodj minden felett, amit teremtettem. Ott van előtted azonban a jó és a rossz 

tudásának a fája is. Ha erről a fáról eszel, a lelked élete fejlődik ki és erősödik meg. Meg fogod 

tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, de nem Tőlem tudod majd meg, nem a valódi élet jelenti ki 

neked, hanem pusztán érvelés és logikus gondolkodás útján fogsz eljutni erre a tudásra. 

Valóban meg fogod tudni különböztetni a rosszat a jótól, de nem az élet útján, hanem a 

megfigyelés és elemzés útján. Tiéd lesz ez a hatalom, de ezzel a Tőlem való függetlenségedet 

nyilvánítod ki, mert magadból akarsz istent csinálni, a következmény pedig szellemi halál lesz, 

mert nem fogsz tudni élvezni semmit abból, amit alkottam, és uralkodni sem fogsz tudni 

felettük.” 



 Elődeink, Ádám és Éva sajnos a jó és a rossz tudásának fájáról ettek az élet fája helyett. 

Más szóval, az Istentől való függetlenséget választották inkább, és nem a Tőle való függést; 

szívesebben voltak egyedül, magukban, mint egységben Istennel az életben. A következményt 

pedig ismerjük: belépett a világba a bűn, és a bűn zsoldja, a halál is (lásd Róma 5,12; 6,23a). 

 Istennek hála azonban, adott az embernek egy második esélyt. Egy napon meglátjuk 

azt, aki a testében felvitte bűneinket a fára, hogy meghalván a bűnnek, életre kelhessünk az 

igazságosságra (lásd 1Pt 2,24). Elődeink nem részesültek az élet fájából, de Istennek hála, a 

Golgota keresztjén megfeszített Úr Jézus Krisztus által a kereszt válik számunkra az élet fájává. 

Senki nem szögezne föl egy rablót szépen lecsiszolt, lefestett, aranyozott keresztre; hanem 

csak kivágnának csak egy alkalmas fát, és odaszegeznék rá, úgy, ahogy van. Amikor tehát az 

Úr Jézust megfeszítették ezen a fán, a Biblia azt mondja, ebből a fából élet árad ki számunkra. 

Amikor hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, Istennek hála, akkor valóságosan eszünk az Élet 

Fájáról. Isten élete így már bennünk van, és ha hagyjuk, hogy ez az élet uralkodjon rajtunk és 

bennünk, akkor képesek leszünk az uralkodásra is és az öröm élvezetére is. Különben, Isten 

élete nélkül nincs gyönyörűség és nincs uralom. Ebben a világban minden élvezettel, minden 

gyönyörűséggel együtt jár a maga bánata is; de amikor Isten életének teljességét élvezhetjük, 

az valódi gyönyörűség, és valódi uralkodás már most. 

 

ÁBEL 

 

 Ábel jelentése „lehelet”, „hiábavalóság”. Miért adta Ádám és Éva gyermeküknek ezt a 

nevet? Amikor elsőszülöttjük, Kain megérkezett, azt mondták, kaptak egy fiút az Úrtól, Kain 

ezért azt jelenti: „tulajdon” vagy „szerzés”. Azt gondolták, hogy Kainban kapták meg az 

asszony megígért magvát (lásd 1Móz 3,15), de micsoda csalódás volt! Minden hiába! Amikor 

tehát Ábel megszületett, ezt a fiukat „leheletnek” – „hiábavalóságnak” nevezték. 

 Voltaképpen tényleg csak egy lélegzet választ el bennünket a haláltól, és minden 

hiábavalóság a nap alatt. A Prédikátor könyvében Salamon sóhajtását halljuk: 

„Hiábavalóságok hiábavalósága, minden hiábavalóság! Minden hiábavalóság a nap alatt” 

(lásd: Préd 1,2; 12,8). Mennyire igaz ez; és mivel Ábel rájött, hogy csupán egy lélegzetvétel 

választja csak el a haláltól, bátyjánál, Kainénál jobb áldozatot, egy bárányt mutatott be. Ábel 

fölismerte, hogy a bűn alatt lévő ember semmit sem élvezhet igazán, mert hiszen minden 

hiábavalóság (lehelet csupán), és mindennek az eredménye is hiábavalóság és halál. Ezért, 

bűnét elismerve, Ábel a bárány vérének jóvátételi hatásában bízott; és mivel jobb áldozatot 

ajánlott fel, hitetlen testvérével ellentétben őt elfogadta Isten. 

 Ez a mi számunkra is igaz ma is. Meg kell látnunk, hogy csak egy lélegzetvétel választ 

el a haláltól, az élet oly rövid, oly bizonytalan, oly gyors; és amikor meg is van még ez a lehelet, 

akkor is hiábavalóság minden – hiábavalóságok hiábavalósága. Nem indítja ez fel a szívünket, 

hogy elismerjük bűneinket, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, és elfogadjuk az Ő 

elkészített Bárányát? „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét” (Jn 1,29). Ha 



megtesszük, Isten elfogad bennünket az Ő szeretett Fiában; nem azért, mert jobbak lennénk 

bárkinél, hanem a jobb áldozat: Isten Báránya miatt. 

 

ÉNÓK 

 

 Énók azt jelenti, „fegyelem” vagy „odaszánt”. Hatvanöt éves korában Énók gyermeket 

nemzett, Metuselahot, és ekkor valami nagyon szokatlan történt. Kijelentést kapott, hogy a 

fia halála után valamilyen borzalmas katasztrófa fog történni a világgal. Emiatt a kijelentés 

miatt pedig Énók elkezdett Istennel járni hit által, és így is tett háromszáz éven keresztül. 

 Szeretnétek Istennel járni? Lehet, hogy inkább azt szeretnétek, Isten járjon veletek. 

Ahhoz, hogy Istennel járjunk, komoly nevelésre van szükség. Hacsak nem szántuk oda 

magunkat teljes mértékben Őneki, egy napig sem leszünk képesek vele járni, nem hogy 

háromszáz évig. Énók azonban háromszáz éven keresztül járt Istennel, állhatatosan járt, járt 

és járt, míg a mennyben nem találta magát – „azután nem volt” (lásd 1Móz 5,22; 24). Isten 

magához vette őt; hit által Énók elragadtatott a mennybe; de mielőtt felvitetett, bizonyságot 

nyert mindenki előtt, hogy kedves az Isten előtt (lásd Zsid 11,5). 

 Hálát adunk Istennek, hogy Metuselah kilencszáz-hatvankilenc évig élt; amennyire 

tudhatjuk, ő élt a legtovább a földön. A legendák szerint Kínában a leghosszabb életű ember 

Peng Cu volt, aki nyolcszáz évig élt, de Metuselah még így is százhatvankilenc évvel több időt 

kapott. Hogy miért? Isten irgalmából, aki türelmes volt az emberiséggel, hiszen tudjuk, hogy 

Metuselah halálával az Özönvíz is megérkezett. 

 Itt volt tehát Énók, aki háromszáz éven át járt Istennel, elfogadta az Úr fegyelmező 

nevelését, és teljes mértékben odaszánta magát Istennek. És emiatt a folyamatos odaszántság 

miatt Isten elragadta, fölvitte magához: a menny volt a jutalma. Ha Istennel járunk, és készek 

vagyunk Vele együtt szenvedni, Vele együtt meg is dicsőíttetünk (lásd Róma 8,17). 

 

NOÉ 

 

 Noé azt jelenti, „pihenés, nyugalom, megnyugtatás”, mert amikor megszületett, az 

apja, Lámek azt mondta: „Nóénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket (ő 

ad nekünk megnyugvást) kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet 

megátkozott az Úr” (1Móz 5,29). 

 Noé életének legjelentősebb eseménye a bárka megépítése volt – és ebben a 

bárkában családjával együtt el tudott rejtőzni. Amikor az Özönvíz jött, amikor eljött az ítélet a 

világra, az ő életük meg lett őrizve a bárkában. Amikor levonult a víz, Noé előjött az új földre, 

és Isten igazságosságának örököse lett. 



 Úgy vélem, hogy az előttünk lévő kép, Noéról és családjáról a bárkában a Krisztusban 

való lakozásról beszél. A bárka Krisztust képviseli, és nekünk Őbenne kell lakoznunk. Ha tehát 

Őbenne vagyunk, akkor bár a világ meg lesz ítélve, mi nem kerülünk ítélet alá; hanem az 

igazságosság örökösei leszünk. Örökölni fogjuk az eljövendő királyságot, ahol igazságosság 

uralkodik. Mennyire fontos megtanulnunk Krisztusban megmaradni és Őbenne lakozni! 

 Az Úr Jézus azt mondta: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Maradjatok 

énbennem, és én is tibennetek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt 

teremtek” (Jn 15,5a, 4a, 8a). 

 Megmaradni benne azt jelenti, hogy Krisztusban lakozunk, Őbenne van az otthonunk. 

Ne csak látogassuk Krisztust naponta vagy havonta egyszer, vagy csak vasárnaponként, hanem 

legyen Ő az otthonunk! Maradjunk ott Őnála, Őbenne. Ha pedig Őbenne maradunk, nem 

leszünk elítélve együtt az ítélet alatt lévő világgal. Sőt, éppen ellenkezőleg, igazságosság lesz 

az örökrészünk, az igazságosság királysága. 

 

ÁBRAHÁM 

 

 Ábrahám azt jelenti, „a sokaság atyja”. Azt látjuk, hogy Ábrahám életében számos 

oltárt épített. Senki sem épít oltárt saját magának. Az oltár a szellemi életet jelképezi, mert az 

Isten imádatára építették meg, hogy az Úr nevét segítségül hívják. Ábrahámban tehát a 

szellemi életet látjuk, az Istennel élt életet. Isten kihívta Ábrahámot a káldeai Úr városából 

Kánaánba. Pontosabban: Isten saját Magához hívta Ábrahámot, aki hit által 

engedelmeskedett Istennek (lásd Zsid 11,8). Szellemi életet látunk tehát benne. 

 Mit jelent a szellemi élet? A szellemi élet nem más, mint az Istennel élt élet. Nem az a 

szellemi élet mértéke, hogy mennyi ismeretünk van, akár a Bibliáról. A szellemi életet azon 

lehet lemérni, hogy mennyit tapasztalunk meg Istenből, mennyire tudunk Isten barátai lenni. 

Ezt jelenti a szellemi élet. 

 Az Ószövetségben található az oltár; az Újszövetségben pedig a kereszt. Ez azért van, 

mert az ószövetségi oltár az újszövetségi keresztet jelképezi. A Zsidók 13-ban, amikor azt írja, 

„van oltárunk”, akkor nem a jeruzsálemi templom oltárára utal, ahol az égőáldozatokat 

feláldozták, hanem ez a keresztre való utalás Jeruzsálem kapuin kívül, ahol Krisztust 

megfeszítették. A kereszt és Krisztus elválaszthatatlan egymástól, és ezért van, hogy a kereszt 

lett a kereszténység jelképe, a keresztények szimbóluma. Nem lehet Krisztus a miénk a kereszt 

nélkül. A kereszt nélküli Krisztus egyáltalán nem lehet Krisztus. Egy ilyen Krisztus nem tud 

bennünket megmenteni! Ugyanígy, hogyan lehet egy keresztény valóban keresztény a 

tapasztalat szintjén is, ha nincs ott a kereszt nyoma az életében, ha nincsenek sebei? (Itt most 

a megtapasztalásunkról beszélek, nem a helyzetünkről.) Ha ebben hiányosságunk van, az azt 

jelenti, hogy Isten még nem vett kézbe bennünket. Azt jelenti, hogy azok maradtunk, akik 

előtte is voltunk – hústesti emberek. Az ilyen ember, bár Krisztus élete benne van, mégis 

hústesi maradt. A keresztre van szüksége, a kereszt munkájára az életében ahhoz, hogy 

szellemi emberré válhasson, olyanná, aki szellemi életet él. 



 Ábrahám négy oltárt épített élete során. Az elsőt Sikemben építette. Ez a kijelentés 

oltára, mert Isten ott jelent meg neki, és ott mondta: „A te magodnak adom ezt a földet.” 

Majd Ábrahám egy második oltárt épített Aj és Bétel között, és ott hívta segítségül az Úr nevét. 

Ez az elkülönülés oltára, mert maga mögött hagyta Ajt, és immár Bétel állt előtte. Aj azt jelenti, 

„romhalmaz”. Ilyen a világ is: romhalmaz; ezért Ábrahám maga mögött hagyta. Előrefele tört, 

Bétel felé fordulva, amely azt jelenti: „Isten háza”. Isten háza lesz az ő otthona. Ezért ez az 

elkülönülés oltára.  A harmadik oltárt Ábrahám Hebronban építette, ami „közösség”-et jelent. 

Miután Lóttal különváltak egymástól, Ábrahám folyamatos közösségben volt Istennel 

Hebronban. Végül pedig a Mórija hegyén épített oltárt, ahol feláldozta fiát, Izsákot Istennek. 

Ez az imádat, az istentisztelet oltára. 

 Értsük meg, hogy kijelentést egyedül a kereszt ad nekünk. A kereszt nélkül nincs 

kijelentés. És szintén a kereszt az, ami elválaszt bennünket a világtól, és kihív a gyülekezetbe. 

Továbbá, a kereszt teszi lehetővé számunkra az Istennel való szüntelen közösséget, és a 

kereszt az, ami Isten imádatára indít bennünket. Mennyire szükségünk van arra, hogy a 

kereszt jellemezze a keresztény életünket! Nem a nyakunkban hordva, hanem az életünk 

egész szövetébe beleszőve. 

 

IZSÁK 

 

 Izsák azt jelenti, nevetés. Izsák Ábrahám fia volt, és mindent az apjától örökölt; de 

Izsákban megnövekedett mértékben volt mindaz, amit örökölt. Izsák életét folyamatosan 

végigkísérte a kutak kiásása. Mindig ezzel kellett foglalkoznia. Természeti módon szólva, 

nagyon igaz, hogy mivel állattenyésztő volt, vízre volt szüksége. Szellemileg szólva azonban 

ennek szellemi jelentősége van. A víz az Igében az élő vizet jelenti, az élet Szellemét. Isten 

élete, az élet Szelleme mindig él – folyton buzog, folyik, mindig felüdít, soha nem szűnik meg, 

nem apad el. 

 Izsák újra és újra kutakat ásott, és a kút nyilván azért van, hogy víz legyen benne. A kút 

ezért a Szentírásban arról a befogadóképességről, illetve arról a mértékről beszél, amellyel 

valaki Isten életét magában bírja. Isten élete mindannyiunkban ott van. A János 4-ben 

olvassuk, hogy az Úr mit mondott a samáriai asszonynak: „Ha abból a vízből iszol, amelyet én 

adok neked, forrássá lesz benned; szüntelenül buzgó forrássá.”  

 Hála Istennek, hogy ez a forrás bennünk van, de kutakat kell ásnunk ahhoz, hogy 

megtartsuk ezt a folyton áradó vizet. A kút olyasmi, amit nekünk kell kiásnunk. Minél több 

kutat ásunk, annál több vizünk lesz. Mekkora szükségünk van a Szent Szellem munkájára az 

életünkben, hogy ásson, ásson és ásson bennünk, és eltávolítsa ezáltal a beleszóródott földet 

és piszkot az életünkből. Sok a szemét bennünk, és ezt a mi szemetünket ki kell ásni, meg kell 

tőle szabadulni, meg kell üresedni ezektől – különféle vélekedések, érzések, gondolatok, 

aggodalmak, érdeklődési kör, befolyás, az igazunk, a jogaink. Telve vagyunk az énünkkel, és 

bizonyos értelemben ez mind olyan szemét, mely akadályozza, megállítja a víz folyását. A víz 

egyértelműen ott van, hiszen ez élő víz, áramló folyó; de el lett torlaszolva.  Ezért ásnunk kell, 



ásnunk, és még mindig ásnunk. És amint a Szent Szellem elkezd munkálkodni az életünkben, 

mi pedig együttműködünk Vele, és engedjük, hogy ásson, a következmény az lesz, hogy minél 

többet ás bennünk, mi annál kisebbek, kevesebbek leszünk, de annál inkább megtelünk az élő 

vízzel és Szent Szellemmel. Ezt jelenti az élet, a túlcsorduló élet, és ebből öröm és nevetés 

fakad. Nem csak mi fogjuk élvezni, hogy boldogan nevethetünk, hanem Isten is nevetni fog, 

mert ez Neki is nagy örömöt szerez. 

 

JÁKÓB 

 

 Jákób azt jelenti, „csaló, sarok-fogó, helybitorló”. Isten azonban megváltoztatta a 

nevét Izraelre, mely azt jelenti, „Isten fejedelme”. Isten sokféleképpen munkálkodott Jákób 

életében. Jákób elbánt másokkal, mások elbántak ővele; sőt, Isten keze is folyamatosan 

ránehezedett, ő pedig harcolt Istennel. Jákób volt az, aki küzdött Isten angyalával, és győzött. 

Azzal győzött, hogy legyőzetett, és sántított a hátralévő életében. Nem annak a képe ez vajon, 

amik mi vagyunk? Mi is hogy elbánunk másokkal, és ők is velünk! Hogyan harcolunk Istennel, 

és hogyan vesz Ő kezébe bennünket! Gyakran arra jövünk rá, hogy annyira erősek vagyunk, 

hogy még Isten angyalát is legyőzzük, de megsérülünk ebben a győzelemben. De végül látjuk 

Istent szemtől szemben, és átformálódunk. 

 Jákób ezért egész életében oszlopokat emelt. Egyik oszlopot emelte a másik után, és 

tudjuk, hogy az Igében az oszlop a bizonyságtételt jelenti. Mi a mi bizonyságtételünk? Nem a 

Szellem velünk való bánásmódjának, Isten velünk való bánásmódjának az eredménye? Ha 

nem engedjük Istent, hogy kezébe vegye az életünket, ha nem adjuk át magunkat az Ő 

bánásmódjának velünk, akkor nincsen bizonyságtételünk, akkor nem tudunk mit tanúsítani. 

Minél inkább engedjük Istent, hogy foglalkozzon az életünkkel, annál nagyobb 

bizonyságtételünk lesz a világ számára, mert nem arról kell tanúságot tennünk, amik mi 

vagyunk; azt kell tanúsítanunk, ami Ő bennünk. A Jézusról szóló bizonyság ránk lett bízva ma 

(Jel 1,9; 6,9; 12,11.17; 19,10). 

 

JÓZSEF 

 

 József azt jelenti „adni fog”. József életében sok szenvedés volt. Nem azért szenvedett, 

mert rossz volt, hanem mert volt egy álma, és jó volt. Félte Istent. És nem kellett megvárnia a 

szenvedései végét ahhoz, hogy elnyerje a koronát, illetve a trón megtapasztalását. Mert a 

szenvedéseinek idején végig ott volt a trón. Például még odahaza szenvedett a testvéreitől, 

mégis fölötte volt az egésznek. Potifár házában rabszolgaként szenvedett, mégis ő lett a ház 

felvigyázója. A börtönben rabként szenvedett, de ott is felügyelővé tették. Végül pedig, 

miután eleget szenvedett, és éretté vált a szenvedései által, elnyerte a jogot, hogy a fáraó 

mellé ülhessen – ami az uralmat jelenti, életet a trónon. 



 Az élet, melyet az Úr Jézustól kapunk, nem csak túlcsorduló élet, hanem a trónon való 

élet is. Más szóval, bárhol, bármilyen körülmények között is legyünk, ne feledjük el, hogy 

nekünk nem a körülmények alatt kell lennünk, hanem fölöttük. Nem azért, mert erős az 

akaratunk; hanem azért, mert Isten uralkodó élete van bennünk, a trón élete, mely 

felelősséget feltétez, uralkodik, és megtapasztalja ennek örömét. 

A fenti nyolc személyben tehát mindben látunk valamit Krisztusból: 

Ádámban látjuk az élet fáját. 

Ábelben látjuk a jobb áldozatot. 

Énókban látjuk a mennyet. 

Noéban látjuk a szövetség ládáját [a héber tébáh szó jelentése: láda, ugyanezt használja az 

Ige a bárkára és a szövetség ládájára is, sőt a kosárra is, melybe a csecsemő Mózest rejtették]. 

Ábrahámban látjuk az oltárt. 

Izsákban látjuk a vizet, a kutat. 

Jákóbban látjuk az oszlopot. 

Józsefben látjuk a trónt. 

 Krisztus az élet fája. Ő a jobb áldozat. Ő a menny. Mi a menny? Krisztus. Ahol Krisztus 

van, ott van a menny is. Ha Krisztussal vagyunk, a mennyben vagyunk. A menny egy fokkal 

sem lehet jobb, mint Krisztus valós jelenléte. Van, aki az arany utcákon szeretne járni, de az 

arany utca lehet, hogy nagyon kemény a járáshoz. Ha azonban ez Krisztus, akkor hála Istennek, 

az tökéletes. Krisztus a szövetség ládája, a bárka – a mi lakhelyünk. Ő az oltár: Jézus Krisztus 

keresztje. Ő a kútból jövő víz. Őróla tesz bizonyságot az oszlop, és Ő a mi trónusunk. Krisztus 

a minden. Isten beleszövi, belemunkálja Krisztust, az Ő szíve szerinti Embert ezekbe az 

emberekbe és még sokakba, és mindenki képes mintegy magába szívni valamit Krisztusból. Ez 

válik a legfőbb dologgá az életükben; vagy másképpen fogalmazva, ez lesz az életük értelme. 

Krisztus nélkül nincs értelme az ember életének. Ha azonban Krisztus van bennünk, és 

Krisztusból akár egy kicsi is kimunkálódik és megalapozódik bennünk, az értelmet ad az 

életünknek, és ez örökkévaló. Ez soha nem múlik el. 

 Isten most is ezt munkálja bennünk ma. Az életrajzok nem érnek véget a pátriárkák 

korával, hanem tovább folytatódnak. Isten ma is munkálkodik az emberben, és amit Ő az 

emberben munkál, az nem kevesebb, mint hogy az Ő Emberét munkálja ki bennünk, míg 

vissza nem kapcsolódunk Őhozzá, mint a menyasszony a vőlegényhez, mint a test a Fejhez. 

Akkor meglátjuk az egyedülálló, új Embert, az egyetemes embert, akiben Isten akarata és 

szándéka el lett végezve. A Teremtés könyvében persze csak a kezdetét látjuk ennek. Isten 

ma is munkálkodik. Hála Neki ezért. 

Imádkozzunk! 

 Drága mennyei Atyánk, hálát adunk Neked a Te tökéletes akaratodért, hogy azt 

kívánod, hogy a Te Fiad, az Ember, kimunkálódhasson sokakban, hogy azzá az egyetemes 



emberré válhassunk, azzá az egyetlen, új Emberré, aki megelégíti a szívedet. Atyánk, 

imádkozunk, hogy megnyíljon a szemünk, hogy meglássuk a Te csodálatos szándékodat, a Te 

nagyszerű tervedet. Köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek a tervnek és a Te szándékodnak; 

és Atyánk, kérünk, segíts, hogy letehessük az énünket, önmagunkat, és hagyjuk, hogy Te 

munkálkodj, azért, hogy Krisztus kiformálódhasson bennünk. Atyánk, a szívedet egyedül 

egyvalaki elégítheti meg, a Te szeretett Fiad. Imádkozunk tehát, hogy meg legyél elégítve Vele 

bennünk. Ez mind kegyelem és irgalom által van. És a Tied legyen a dicsőség. A Te drága 

nevedben. Ámen. 

 

 


