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ÁBRAHÁM OLTÁRAI 

Stephen Kaung: Krisztus a Teremtés könyvében, 5. rész 

Ez az üzenet élőszóban hangzott el a Virginia állambeli Richmondban, az Egyesült Államokban, 

1982. februárjában. Ez az igeszolgálat az ötödik abból a nyolc részből álló sorozatban, mely 

Krisztust mutatja be nyolc személy életén keresztül Mózes első, a teremtésről szóló könyvében. 

1MÓZES 12, 13 ÉS 22 

Mózes első könyve, a Teremtés, csupa életrajzot tartalmaz. Isten nyolc személy életén 

keresztül mutatja meg nekünk az emberrel kapcsolatos akaratát, azt, hogy mennyire érdekli 

Őt az ember; hogy milyen munkát végez Isten az emberben; és végül, hogy milyen dicsőséget 

fog Isten nyerni az ember révén. 

Az első emberben, Ádámban, az élet fáját látjuk. Istennek az a szándéka, hogy az emberben 

ott legyen az Ő élete – az élet fája –, hogy az ember egyesülhessen Istennel és egy legyen 

Vele. Sajnos, az ember a jó és a rossz tudásának a fáját választotta; kinyilvánította az Istentől 

való függetlenségét. Az ember a saját lelkét akarta kifejleszteni, a saját hatalmát, erejét. A 

maga istene akart lenni, és ennek következménye a halál. 

Ábelben látjuk az áldozatot. A bárány vére által tudunk visszatérni Istenhez. Istenhez az út az 

áldozaton keresztül vezet, aki a mi Urunk, Jézus. 

Miután visszatértünk Istenhez, utána Istennel kell járnunk, és ezt látjuk Énókban. Énók 

Istennel járt, és nekünk is ezt kell tennünk. Énók Istennel való járásának az lett az eredménye, 

hogy Isten felvette őt Magához. És ha mi is Istennel járunk, nekünk is meglesz a lehetőségünk 

arra, hogy felragadtassunk a mennybe anélkül, hogy át kellene mennünk a halálon – hiszen 

tudjuk, hogy az Ő eljövetele nagyon közel van. 

Az Istennel való járás titka az, ha Krisztusban maradunk, és Noé bárkája erről beszél. Noé egy 

évre és tíz napra lett bezárva a bárkába, az özönvíz teljes idejére. Amikor kijött a bárkából, új 

földet örökölt. Az Ige arra buzdít bennünket, hogy maradjunk Krisztusban; és ha Őbenne 

maradunk, új mennyet és új földet öröklünk. 

Az ötödik személy Ábrahám. Isten Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ábrahám a 

hit atyja. Élete során egyik oltárt építette a másik után; nem csak egy oltárt, hanem négyet, 

mert Ábrahám életének szimbóluma az oltár. Senki nem építene oltárt saját magának. 

Építhetünk magunknak házat, de amikor oltárt építünk, azt Istennek szánjuk. Más szóval, az 

oltár a vallásos életünket szimbolizálja, vagy, pontosabban fogalmazva, a szellemi életünket. 

Az oltár nélkül nincs szellemi élet. Az ószövetségi oltár nem más, mint az újszövetségi kereszt, 

mert a Héberek 13,10 azt mondja, „oltárunk van”. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy a 

keresztről beszél. Nekünk nem csak az Úr Jézus keresztjébe vetett alapvető, objektív hitre van 

szükségünk, hanem a bennünk munkálkodó kereszt folyamatos, szubjektív tapasztalatával is 

rendelkeznünk kell. Tudjuk, hogy a mi Urunk, Jézus keresztjében való hit és ismeret alapvető, 

hiszen, ha nem értjük, miről szól, és nincs hitünk az Úr Jézus keresztjében, akkor 

megmenekülésünk sincs. Akkor nincs életünk; nincs megbocsátás; nincs megváltás. Az Úr 

Jézus keresztje ad nekünk megmenekülést (üdvösséget). Ismernünk kell a mi Urunk, Jézus 
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keresztjét – hogyan hordozta bűneinket az Úr Jézus az Ő testében a kereszten; mi magunk 

hogyan feszíttettünk meg Vele együtt a kereszten – mivel ott voltunk Őbenne; hogy az 

ellenség, a Sátán és a sötétség minden erői hogyan szenvedtek teljes vereséget, hogyan lettek 

foglyul ejtve a kereszt győzelme által. Ismernünk kell Krisztus elvégzett munkájának minden 

egyes részletét a kereszten, mert ez adja a hitünk alapját, és ez ad megmenekülést 

(üdvösséget) is. 

Ismernünk kell a kereszt összes objektív jelentését. De továbbmenve, be kell fogadnunk a 

keresztet a lényünk legmélyébe, és hagyni, hogy ott munkálkodjon, hogy száműzzön mindent, 

ami a hústestből, a régi teremtésből, az énünkből való. És be fogja hozni mindazt, ami az új 

teremtésből, Krisztusból való, hogy átváltozhassunk, átformálódhassunk Isten Fia képének 

hasonlatosságára. A kereszt tehát teljes mértékben alapvető a szellemi életünk számára. Ha 

nincs kereszt, nincs Krisztus sem. Ha nincs kereszt, nincs keresztény sem. Ez ennyire fontos! 

Nem tudjuk a keresztet Krisztustól elválasztani; és ugyanúgy, nem lehet a keresztet a 

keresztényektől sem elválasztani. 

Ábrahám szülőföldje a káldeai Ur volt, és ahogyan a Csel 7-ben olvassuk, „Isten dicsősége 

megjelent Ábrahámnak Ur városában, a káldeusok földjén”. A hagyomány szerint Ábrahám 

atyja, Táré bálványkészítő volt, régészeti ásatásokból pedig kiderül, hogy Ur városa tele volt 

bálványokkal. Akkorra már az egész világ elhagyta Istent, és mindenki bálványimádó volt. 

Ábrahám apja pedig bálványszobrokat készített. Csodálatos azonban, hogy egy bálványokkal 

teli városból, sőt, egy bálványkészítő családjából Isten kihívta Ábrahámot. Megjelent 

Ábrahámnak Isten dicsősége, és Isten kihívta őt. 

Egy történet szerint Ábrahám az igazságot kereste, és sokat gondolkodott ezeken a 

bálványokon. Egy napon, amikor apja útra kelt, ráhagyta a fiára, Ábrahámra, hogy viseljen 

gondot az általa készített bálványszobrokra. De miután apja elment, Ábrahám fogta, és az 

egyik figurának a karját, a másiknak a lábát szedte le, és törte össze apró darabokra. Nagy 

rendetlenséget csinált belőlük. Amikor apja hazatért, és látta a bálványokat a földön, egymás 

hegyén-hátán, megcsonkítva heverni, nagyon megharagudott a fiára. Azt mondta neki: „Miért 

nem vigyáztál a bálványaimra?” 

Ábrahám így felelt: „Miután kiléptél a házból, ezek a bálványok itt összeverekedtek, és ez lett 

az eredménye annak, hogy így egymásnak estek.” 

„De hát ez lehetetlen; ezek a bálványok nem tudnak verekedni!” – felelte az apja. 

Mire Ábrahám megkérdezte: „Akkor miért imádjuk őket?”  

(Ez egy régi, zsidó történet, nincs benne a Bibliában.) 

Itt látunk tehát egy embert, akit Isten teljesen megszabadított a bálványimádásból. Isten 

dicsősége megjelent neki; elhívta, hogy hagyja el földjét, rokonait, és induljon el arra a helyre, 

melyet Isten mutat neki. Így kezdődik Ábrahám története. Sajnos azonban Ábrahám 

(hús)testtel és vérrel tanácskozott, minek eredményeképpen ahelyett, hogy elhagyta volna 

földjét és nemzetségét, Táré, az apa fogta Ábrahámot, és unokaöccsét, Lótot, és együtt 

indultak el a káldeai Urból Kánaán földje felé. 
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Nyilván az történt, hogy miután Ábrahám meghallotta a hívást, megbeszélte ezt az apjával. 

Amikor Táré, az apa látta, hogy fia nagyon eltökélte magát az indulásra, magához ragadta a 

kezdeményezést, és ő vitte ki Ábrahámot – aki ahelyett, hogy végig az Urat követte volna, 

megállt félúton Háránban (lásd: 1Mózes 11). És ha megnézzük a térképet, látjuk, hogy Hárán 

tényleg éppen félúton helyezkedik el. Ábrahám csak félig engedelmeskedett Istennek. Nem 

tudjuk, hogy meddig időztek Háránban. Csak miután Isten magához vette Tárét, Ábrahám 

atyját, jelent meg Isten Ábrahámnak, és mondta neki, hogy hagyja el földjét, rokonságát és 

atyjának házát, hogy eljusson az Isten által kiválasztott helyre. Az 1Mózes 12-ben Ábrahám 

fogja feleségét, unokaöccsét, Lótot, minden tulajdonát, mely Háránban gyűlt össze, valamint 

a szolgákat, és elindultak Kánaánba. 

A KIJELENTÉS ÉS ELKÜLÖNÜLÉS OLTÁRA 

Amikor megérkeztek Kánaán földjére, Sikem vidékére, Móré tölgyesének közelébe, Isten 

megjelent Ábrahámnak, és azt mondta: „Neked és a te magodnak adom ezt a földet.” 

Ábrahám ezért megépítette az első oltárt. Isten megjelent Ábrahámnak, amikor a káldeai 

Urban volt, de Ábrahám ott nem épített oltárt. Kiment Urból Háránba, éveken keresztül ott 

lakott, de ott sem épített oltárt. Csak, amikor megérkezett Kánaánba, és Isten újra megjelent, 

és azt mondta neki, hogy „ezt a földet a te magodnak adom”, akkor épített Ábrahám oltárt. 

Oltárt nem lehet bármikor, bárhol építeni. Szellemileg szólva, megvan az ideje és helye az 

oltár építésének. Nem csak az Úr megjelenésére van szükség, hanem az Úrnak való 

engedelmességre is. Ezt az oltárt, melyet Ábrahám épített, a kijelentés oltárának nevezhetjük, 

mert Isten dicsősége megjelent neki. A kijelentés a keresztény élet alapja. Ha nincs kijelentés, 

nem is kezdődik el semmi. De, amikor Isten megjelenik, akkor ott elkezdődik valami. 

Bár Isten megjelent Ábrahámnak, amikor az a káldeai Urban volt, mégsem épülhetett oltár, 

mert azután, hogy Isten kijelentést ad, engedelmeskedni kell Istennek. Háránban Ábrahám 

csak félig engedelmeskedett; ezért nem tudott oltárt építeni, mert nem volt tanúbizonyság – 

egészen addig, míg meg nem érkezett Kánaánba, a Sikem nevű helyre. A „sikem” a héberben 

vállat jelent, azaz felelősséget. „Móré” tanítót jelent. Más szóval, miután Isten kijelentette 

Magát nekünk, a vállunkat Isten parancsa alá kell helyeznünk, felelősnek kell lennünk, 

felelnünk Istennek, és megtanulnunk azt, amit Isten meg akar tanítani nekünk. Ameddig ez 

nincs meg, nem lehet oltárt építeni. 

Kijelentette Magát Isten nekünk? Istennek hála, kijelentette Fiát bennünk! Ez jelzi keresztény 

életünk kezdetét. Amikor azonban Isten kijelenti Magát nekünk, mindig lesz egy hívás is. A 

hívás pedig így szól: „Jöjj ki” és „menj be”. Arra vagyunk hívva, hogy kijöjjünk a világból, és 

bemenjünk Kánaánba, ami Krisztust jelenti. Azaz, amikor Isten valakinek megjelenik, mindig 

ott lesz az elkülönülésre való hívás is. Isten megjelent Ábrahámnak, és hívta, hogy különítse 

el magát korábbi lakhelyétől, sőt, még korábbi rokonságától is, hogy teljesen Istené lehessen. 

Amíg ez az elkülönítés be nem fejeződött, nem lehetett az oltárt megépíteni. Szellemi 

dolgokban pedig ez mindannyiunkra igaz. 

Istennek hála, Ő kijelentette Fiát bennünk, de a kijelentéssel együtt jön az elhívás is. Isten arra 

hív, hogy különüljünk el a világtól, hogy teljes mértékben Krisztushoz tartozhassunk. Nem a 



4 
 

magunkéi vagyunk, mi az Övéi vagyunk. Árat fizetett értünk, ezért el kell különülnünk a 

világtól! 

Isten népe közül ma sokan, akik részesültek az Isten Fiának, Jézus Krisztusnak kijelentésében, 

nem követik Őt az elkülönülés útján. Isten népe közül ma hányan vannak úgy, hogy 

megmenekültek, de mégsem választották magukat teljesen külön a világtól! Valószínűleg 

kijöttek a káldeai Urból, de megálltak Háránban, félúton – ahelyett, hogy teljesen végig 

mennének az Úrral. Emiatt pedig azt találjuk, hogy a Krisztussal való életünk nem teljes. Egyik 

lábunkkal a világban, másik lábunkkal Krisztusban vagyunk. Sajnos úgy tűnik, hogy sok 

kereszténynek ilyen az élete. 

Neki kell vetnünk a vállunkat Isten hívásának! Meg kell tanulnunk a leckét, és csak ekkor fog 

a kereszt elkezdeni megjelenni az életünkben. Ott van a kereszt jele az életünkben? 

Elkülönültünk a világtól? Teljes mértékben Krisztushoz tartozunk? Ez a mi tanúbizonyságunk? 

Ez tehát az első oltár – a kijelentés és az elkülönülés oltára. 

A KÖZÖSSÉG VAGY VALLÁSTÉTEL OLTÁRA 

Móré síksága után Ábrahám dél felé indult, a hegyek felé. Útközben sátrát két helység közt 

ütötte föl – Bétel volt nyugatra, Aj pedig keletre. Miután sátrat vert e két hely között, háttal 

Ajnak és arccal Bétel felé, a Biblia azt mondja, hogy egy újabb oltárt épített, és segítségül hívta 

az Úr nevét. Ez a második oltár, melyet Ábrahám épített, és ezt a közösség vagy a vallástétel 

oltárának nevezhetjük. 

A keresztény élet sosem stagnál. Igaz, hogy miután megtettünk egy bizonyos útszakaszt, 

megpihenhetünk egy időre, hogy megszilárdulhasson bennünk az, amit az Úr éppen 

megmutatott nekünk, de azt találjuk, hogy hamarosan újra tovább indulunk. Keresztény 

életünk folyamatos előre haladásból áll. A síkság felől megyünk a hegyek felé. Egyre 

emelkedünk feljebb, feljebb és még feljebb. Folyamatos, előrefele és felfele tartó mozgásról 

van szó. Ilyen a keresztény élet. 

Miután teljesen elszakítottuk magunkat a világtól, és teljes mértékben átadtuk magunkat 

Krisztusnak, eljutunk egy helyre Aj és Bétel között. Ez az a hely, ahol felállítjuk a sátrunkat, és 

itt épül meg a második oltár. Más szóval, a kereszt második szakasza kezd felépülni az 

életünkben. 

„Aj” eredeti nyelven azt jelenti: „romhalmaz”, „Bétel” pedig ezt: „Isten háza”. Micsoda 

ellentét! Egyfelől romhalmazt látunk – ez a régi teremtésről beszél, a hústestről; az egész csak 

romhalmaz. Ez az énünket jelenti; azaz, hogy az énünkben semmi jó nem lakozik. Nem más, 

mint puszta omladékhalom. Mi vajon romba lettünk döntve? Igen, a bűn romba döntött 

bennünket. 

Másfelől, Isten háza az új teremtésről beszél. Arról beszél, ami újjá lett teremtve Krisztus 

Jézusban. Arról a szellemi házról beszél, melyben Isten lakozik. Ahogy tehát haladunk előre az 

Úrral, ahogy közösségben, bizalmas közelségben vagyunk Vele, egyszer csak eljutunk arra a 

helyre, ahol elkezdjük látni a szellem és a lélek szétválasztását. Elkezdjük meglátni, hogy ami 

az énünkből, a régi teremtésből való, nem más, mint romhalmaz. És ezt a hátunk mögött 

hagyjuk. Arccal arrafelé nézünk, ami újjá lett teremtve Krisztus Jézusban: az Isten háza, Bétel 
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felé. Ezen a helyen állítjuk föl sátrunkat. Itt időzünk. A romokból Isten az Ő gyönyörű házát 

építi. 

Izrael gyermekeit később Ajnál nagy csapás érte, mert egyikük, Ákán megkívánt egy gyönyörű 

babilóniai ruhát, kétszáz sekel ezüstöt és tíz sekel aranyat. Ezeket magához vette, és a sátrába 

rejtette. Bűne miatt Izrael egész serege vereséget szenvedett, míg ezzel a bűnnel le nem 

számoltak. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Ákán azért szerette volna azt a csodaszép öltözéket, 

azért szerette volna az ezüstöt és aranyat, mert a saját házát akarta építeni. Ennek a 

próbálkozásnak az eredménye pedig az lett, hogy a saját háza romhalmazzá vált. 

Milyen gyakran próbáljuk szépíteni a hústestünket! Megpróbáljuk felépíteni a régi énünket, 

az eredmény pedig romhalmaz. Isten azt akarja, hogy meglássuk, a régi teremtésnek vége lett 

a kereszten. Most minden új; most minden teljesen Istenből való; most minden új Krisztus 

Jézusban. És csak ekkor történik, hogy Isten házát épülni látjuk. A kereszt egy kicsit mélyebben 

munkálkodik. Nem csak a világtól történik elkülönülés, hanem a régi teremtéstől, a lelkitől, a 

hústestitől, hogy Isten felépíthessen bennünket Isten házává. 

Ábrahám épített egy oltárt, és segítségül kezdte hívni az Úr nevét. Ez mit jelent? Amikor az Úr 

nevét segítségül hívjuk, azt jelenti, hogy rájövünk, mennyire képtelenek vagyunk magunkon 

segíteni; ezért Őt kell kérnünk. Teljes mértékben rá kell bíznunk magunkat. Ha tudunk 

magunkon segíteni, nem fogjuk segítségül hívni az Úr nevét. Elkezdünk tehát ráébredni, 

mennyire tehetetlenek vagyunk. Segítségül kell hívunk az Ő nevét, és hagynunk, hogy 

megtegyen, elvégezzen mindent, ami ahhoz kell, hogy megszabadítson bennünket az éntől, a 

régi hústesttől, hogy az új teremtés jóságában élhessünk, és felépülhessünk együtt az Úr 

házává. Ez a második oltár. 

Ennek a mi életünkben is meg kell látszódnia. Úgy munkálkodik a kereszt az életünkben, hogy 

kezdi szétválasztani a lelket és a szellemet, hogy megmutassa, minden, ami belőlünk való nem 

más, mint romhalmaz, semmi valójában? Látjátok-e, hogy minden reménységetek 

Krisztusban van, és minden, ami Krisztusból való, az Isten csodálatosan szép házába lesz 

beépítve? Ez ugyanúgy a szoros közösség, mint a vallástétel oltára is. 

Amikor Isten próbára tette Ábrahámot éhínség által, Ábrahám elbukott. Lement Egyiptomba, 

és ott nem volt semmilyen oltár. Anyagilag meg lett áldva, mert a fáraó számos szolgát és 

szarvasmarhát adott neki, viszont elvette tőle a feleségét. Ott nem volt oltár. Amikor azonban 

visszatért Kánaán földjére, Isten kegyelméből visszatért arra a helyre, ahol azt az oltárt 

megépítette Aj és Bétel között. Vissza kell térnünk az Istennel való közösség és vallástétel 

helyére. 

Miután Ábrahám és Lót visszatért Egyiptomból, javaik igen megsokasodtak. Ábrahámnak sok 

marhája, sok juha volt, ahogyan Lótnak is. Vita támadt pásztoraik között a legelőterületekért. 

Anyagi javaik bősége miatt a két testvér nem tudott egymás mellett békében megmaradni. 

Nem különös ez? Ábrahám azt mondta Lótnak: „Hiszen mi testvérek vagyunk, és amikor 

pásztoraink a kánaániták előtt veszekednek egymással, az nem jó bizonyság!” Végül Ábrahám 

így szólt: „Eljött a nap, amikor el kell válnunk egymástól. Előtted az ország, válassz! Ha kelet 

felé indulsz, én nyugatnak megyek, ha dél felé mész, én északnak. Te választasz.” 
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Isten az országot Ábrahámnak adta, nem Lótnak. Lót csak ment nagybátyja, Ábrahám után. A 

szokások szerint bizonyos, hogy a fiatalabbnak kellene teret engednie az idősebbnek, tisztelve 

az idősebbet. Igaz, ugyan, hogy Ábrahám kegyelmesen azt mondta Lótnak, hogy ő válasszon 

először, Lótnak azt kellett volna válaszolnia: „Nem, nem, hiszen te a nagybátyám vagy; te 

válassz először, és ami marad, az lesz az enyém”. Ez lett volna a helyes eljárás. De Lót, 

kijelentés nélkül, látás nélkül, és mert Isten nem adott neki semmit, azt gondolta, itt a 

lehetőség megragadni a legjobbat. Körülnézett hát, és látta Sodomát és Gomorrát, azt a 

helyet, ahol ma a Holt-tenger van. Olyan termékeny volt, mint Egyiptom, mint a Nílus-mente, 

ahonnan éppen visszaérkeztek. Ezért, amikor meglátta ezt a helyet, kiválasztotta magának. Az 

ország legjavát választotta. 

Miután Lót elment, Isten megjelent Ábrahámnak, és azt mondta: „Ábrahám, emeld fel 

szemeidet! Nézz északra, délre, keletre és nyugatra, és amit csak látsz, azt mind neked adom.” 

Azaz, Lót magának választotta ki a maga földjét, de Isten azt mondta Ábrahámnak: „Amit csak 

látsz, az mind a tiéd” – mert Ábrahám is látta ezt a vidéket. Isten azt mondta: „Az egész a tiéd. 

Kelj fel, és járd be a földet, mert én azt neked ígértem.” 

A TANÚBIZONYSÁG OLTÁRA 

Ábrahám ismét elindult, és elérkezett a Hebron nevű helyre, Mamré tölgyeséhez. Itt egy 

harmadik oltárt épített. Ezt az oltárt a tanúbizonyság oltárának hívjuk, mert az imént említett 

esemény során Ábrahám még azt is meg tudta tenni, hogy a jogairól lemondjon. Nagyon 

nehéz dolog valakinek a jogait feladni. Amikor fel tudjuk adni a jogainkat, akkor valójában 

saját magunkat adjuk fel. Gyakran mondjuk: „Jogom van hozzá!” Ha valaki fel tudja adni a 

jogait, azt jelenti, hogy valójában feladja saját magát. 

Abban, hogy hagyta Lótot elsőként választani, bár a jog Ábrahámot illette volna meg, az vált 

nyilvánvalóvá, hogy Ábrahám képes volt teljes mértékben feladni saját magát. Nem próbált 

semmit megragadni saját magának, hanem kész volt feladni még a jogait is. Ezáltal pedig 

sokkal bővölködőbb életbe léphetett be. Az életünket nem a nyereséggel mérjük, hanem a 

veszteséggel. Azért, mert Ábrahám kész volt feladni jogait, Isten sokkal többet adott neki. 

Teljes mértékben képes volt saját magát föladni, ezért beléphetett az Istenben lakozó életbe. 

„Mamré” azt jelenti, „szilárdság vagy életerő”. Azaz, Ábrahám élete teljesen megszilárdult 

Istenben, és ebből fakadóan telve volt erővel. Honnan tudjuk? Közvetlenül ezután háború lett 

négy király és öt másik király között. A négy király Kedorláómer vezetésével legyőzte az öt 

királyt, és zsákmányul ejtették az egész népet – férfiakat, asszonyokat, gyermekeket – és 

Sodoma és Gomorra összes javait. Lót bent volt a városban, ezért Lótot és családját, valamint 

az ő jószágaikat is elvitték. Amikor Ábrahám meghallotta, mi történt, nem azt mondta: „Isten 

igazságot szolgáltatott nekem”. Egyáltalán nem mondott ilyet. Amikor Ábrahám értesült, hogy 

unokaöccsét, Lótot fogságba ejtették, összegyűjtötte azt a háromszáztizennyolc fiatalembert, 

akik az ő házánál születtek, és akiket ő maga képzett ki, és egész éjszaka mentek, míg utol 

nem érték a négy királyt. Ezzel a maroknyi emberrel Ábrahám legyőzte a négy királyt, és 

kiszabadította Lótot és a többieket. Micsoda erő volt vele! Micsoda tanúbizonyság! 

Ezután a nagyszerű győzelem után azt mondta Sodoma királya: „Nekem csak a népet add, a 

jószágot a gazdagságot mindet tartsd meg magadnak.” Ábrahám azonban ezt felelte: „Nem, 
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nem akarom, hogy bárki azt mondja, Sodoma királya gazdagította meg Ábrahámot”. Mindent 

visszautasított, mert a mennyek és a föld Istene volt az ő Istene. Micsoda bizonyság! Micsoda 

tanúságtétel! Micsoda erő! 

Ezt jelenti, hogy Jézus halálát (halálra adatását) hordozzuk magunkban, azért, hogy Jézus élete 

láthatóvá váljon bennünk és másokban is (lásd 2Korinthus 4). Hogyan szolgálhatunk az élettel 

másoknak? Hol van az erő? Az erő akkor jön, amikor készek vagyunk feladni az életünket, 

amikor készek vagyunk a testünkben hordozni Jézus halálát. Gondoljatok Jézus halálára! Az 

Úr Jézusnak minden joga megvolt. Istennel egyenlő, Isten, de ezt nem tekintette 

zsákmánynak, hanem megüresítette magát, feladta azokat a jogait, melyek Istenként 

megillették – az imádást, tisztességet, dicsőséget, fenséget, erőt. Mindezeket feladta, hogy 

emberré legyen. Még emberként is voltak jogai, de ezeket a jogokat is feladta. Engedelmes 

volt a halálig, egészen a kereszthalálig. Isten felmagasztalta Őt, és olyan nevet adott Neki, 

mely minden név felett való; hogy erre a névre minden térd meghajoljon, és minden nyelv 

vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. 

Itt kezdődik az erő! Itt kezdődik a tanúságtétel! Itt kezdődik a szolgálat – csakis akkor, amikor 

készek vagyunk teljes mértékben feladni önmagunkat, még az életünket is. Amikor elkezdünk 

megszilárdulni Őbenne, Őbenne maradva, akkor leszünk képesek a szolgálatra. A 

gyengeségből származik az erő. Ez a harmadik oltár, a kereszt munkájának harmadik szakasza 

az életünkben. 

AZ IMÁDAT OLTÁRA 

Ábrahámnak százéves korában fia született, Izsák. Egy napon azonban Isten azt mondta 

Ábrahámnak: „Add a te fiadat, az egyszülöttedet, szeretett fiadat, Izsákot Nekem égő 

áldozatul!”. Isten próbára tette Ábrahámot. Ábrahám korán fölkelt, nem tanácskozott 

hústesttel és vérrel, hanem fogta a fiát, és három napig mentek, míg a Mórija nevű helyig nem 

jutottak, oda, ahol Isten akarata szerint föl kellett áldoznia fiát, Izsákot. Amikor megérkeztek 

Mórija területére, azt mondta szolgáinak: „Maradjatok itt, én és a fiú felmegyünk a hegyre 

Istent imádni, utána visszajövünk”. 

Elindultak felfelé a hegyre, és Izsák megkérdezte: „Apám, nálad a kés, a fa, de hol van az 

áldozati bárány?” Ábrahám így felelt: „Isten majd gondoskodik róla.” 

Miután fölértek Mórija hegyére, Ábrahám megépítette az utolsó oltárt. Megkötözte fiát, és 

föltette az oltárra. Isten pedig szólt: „Elég! Tudom, hogy félsz Engem, és nem tartasz vissza 

Tőlem semmit.” És Isten gondoskodott róla, hogy legyen ott egy áldozatnak való bárány. Isten 

megesküdött saját Magára, és így szólt: „Megáldalak téged, és a te magodban áldott lesz 

minden nemzet.” Ez az utolsó oltár, melyet Ábrahám épített, és az imádat oltárának nevezzük. 

Mit jelent az imádat? Az imádat azt jelenti, hogy meglátjuk Isten értékét. Mennyit ér nekünk 

Isten? Isten annyira értékes volt Ábrahámnak, hogy kész volt Neki adni egyszülött fiát is. Még 

a fiát sem tartotta vissza Istentől, mert azt mondta, Isten ennyire értékes, ennyire méltó. 

Istennek adta az első helyet, és ezt jelenti az imádat. 

Mórija azt jelenti: „Az Úr látott engem”. Nem számít, hogy látunk-e vagy sem. Az a fontos, 

hogy Isten lásson bennünket. Mit lát Isten bennünk? Látja bennünk azt, hogy mennyire 
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méltónak tartjuk Őt, hogy még a legdrágábbat sem sajnáljuk Tőle? Ábrahám minden 

reménysége Izsákban volt. Minden ígéret, melyet Isten Ábrahámnak tett, Izsákban 

összpontosult. Ha Izsáknak vége, mindennek vége – de Ábrahámnak hite volt. Hitte, hogy 

Isten föltámaszthatja Izsákot. Ezért van a Róma 4-ben, hogy Ábrahám hite nem csak azt 

jelentette, hogy hitt abban, hogy Isten a semmiből teremt mindent, hanem abban is hitt, hogy 

Isten olyan Isten, aki feltámasztja a holtakat. Ábrahámnak megvolt a hite. 

Ezt jelenti az imádat. Az imádat azt jelenti, hogy látjuk, Isten méltó. Az imádat azt jelenti, hogy 

nem tartunk vissza semmit, hanem hagyjuk, hogy Isten Isten legyen. Az imádat nem csak 

szavakat jelent; hanem magát az imádást. Az imádat a mi életünk. Az életünknek olyannak 

kell lennie, hogy Istent olyannak láthassuk, amilyen. Ő annyira méltó! Ismaelt feláldozni nehéz 

volt, de Izsákot feláldozni lehetetlen! Feláldozni azt, ami a természetihez tartozik, nem 

könnyű, de azt feláldozni, ami Istentől jön, az szinte lehetetlen. Bármit is adott nekünk Isten, 

legyen az akár szellemi ajándék, vagy kegyelem, ha egy napon Isten azt mondja, „add vissza 

ezt Nekem!”, akkor vitába szállnánk Vele? Azt mondanánk, „Hiszen Te adtad nekem!”, vagy 

készek vagyunk elengedni még a szellemi ajándékokat is, még mindazt a kegyelmet és 

erényeket is, melyeket Isten nekünk adott? Ha Isten, úgymond, le akarna mezteleníteni 

teljesen, készek vagyunk, hogy engedjük Neki? Ezt jelenti az imádat. Ezt jelenti a kereszt. 

A keresztnek mélyen kell munkálkodnia az életünkben. Nem csak a világtól való elkülönülésről 

van szó, nem csak a régi teremtéstől, a hústestünktől való elkülönülésről; nem csak a saját 

magunk, a jogaink megtagadásáról, hanem arról, hogy még azokat a szellemi ajándékokat is 

el tudjuk engedni, melyeket Isten adott nekünk, hogy Isten, az adományozó legyen a minden. 

Hagyjuk a keresztet így munkálkodni? Ha igen, ott imádat van. Tudjuk, hogy a templomot 

Mórija hegyére építették. Ezt a helyet választotta Isten a templom felépítésére. Csak az 

imádat helyén épülhet föl Isten háza. 

Ábrahám életében azt találjuk, hogy egyik oltárt építette a másik után, és minden egyes oltár 

előrehaladást jelentett. Egyre magasabbra és magasabbra jutott. Ugyanígy, a keresztnek is 

folyamatosan látszódnia kell az életünkben. A kijelentés keresztjével kezdődik, folytatódik az 

Istennel való közösséggel és vallástétellel, tovább a tanúbizonyságra és az imádatra. Az egész 

életünk során ott kell lennie a keresztnek. A galáciabeli hívők baja az volt, hogy meg akarták 

úszni a keresztet. Féltek a botránytól, a kereszt botrányától. Pál ezért így fejezte be nekik írt 

levelét: „Látjátok, én az Úr Jézus Krisztus bélyegeit hordozom a testemen.” Más szóval, Pál 

életében látható volt a kereszt. Mennyi látszik a keresztből a mi életünkben? Isten Ábrahám 

Istene, és az oltár ott van Ábrahám életében. Isten a ti Istenetek és az én Istenem is, a 

keresztnek pedig ott kell lennie az életünkben. 

 


