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JÁKÓB OSZLOPAI 

Stephen Kaung: Krisztus a Teremtés könyvében, 7. rész 

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

1982. februárjában. Ez az igeszolgálat a hetedik abból a nyolc részből álló sorozatból, mely 

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

1MÓZES 28,10-22; 31,45-54 

Anélkül, hogy visszamennénk Ádámig, emlékszünk, hogy Ábrahám oltárokat épített, Izsák 

kutakat ásott – és most eljutottunk Jákóbhoz, aki pedig oszlopokat állított. Az oltár a keresztet 

jelképezi, a kút az élet Szellemét, az oszlop pedig az Isten tanúbizonyságát jelenti. Ábrahámból 

származott Izsák, Izsákból származott Jákób. A keresztből pedig a Szellem teljességébe 

érkezünk, a Szellem teljességével pedig Jézus tanúbizonyságát hordozzuk. 

Az Igében az oszlop mindig valamit tanúsít, valamiről bizonyságot tesz; azért állítják fel, hogy 

látható legyen. A Bibliában először az 1Mózes 19-ben olvasunk oszlopról. Amikor Lót felesége 

visszatekintett Sodomára, sóoszloppá változott. Ez negatív dolgot tanúsít, azoknak szól, akik 

az Úréi, mégis a világ után vágyakoznak. 

Amikor Isten kihozta Izráel gyermekeit Egyiptomból, tűz- és füstoszloppal vezette őket a 

pusztán keresztül. Más szóval, újszövetségi fogalmakat használva, a bennünk lakó Szent 

Szellem vezet végig bennünket a pusztaságon a Jézus tanúbizonysága szerint. Ezt követően a 

szent sátorban látunk oszlopokat, melyeknek szerepe a tartás, alátámasztás volt. Ezek erőt 

jelképeznek, mert Isten házát tartják. Salamon templomában pedig két oszlop állt a nép előtt, 

nem azért, hogy tartsanak valamit, hanem díszként szolgáltak, az erőt szimbolizálták. Az egyik 

neve Jákin – „az Úr megszilárdít, megalapoz”, a másiké Boáz – „Őbenne erő”. A Salamon 

temploma előtti oszlopok tehát az erőt, a szépséget, a tanúbizonyságot jelentik – Isten erejét 

és szépségét. 

Az Újszövetségben Pál megemlíti, hogy Isten gyülekezete az igazság szilárd alapja és oszlopa 

(lásd 1Timóteus 3). Isten gyülekezete az igazságban áll, és az igazságról, csakis a színtiszta 

igazságról tanúskodik. A Galatákhoz írt levélben Pál megemlíti, hogy Péter, Jakab és János a 

gyülekezet három oszlopa Jeruzsálemben – mert ők erősséget és támaszt jelentettek az ottani 

gyülekezet számára. 

A Jelenések 3-ban Urunk megígéri a filadelfiai gyülekezet győzteseinek, hogy jutalmul 

oszlopok lehetnek az Isten templomában, és az Úr neve lesz felírva rájuk. Támaszok, 

tartóoszlopok ők, akik az Úr Jézusról tesznek tanúbizonyságot. Azt mondhatjuk tehát, hogy az 

oszlopok az Igében a tanúbizonyságot jelképezik. Az erőt és a támaszt szimbolizálják. 

Mindezt szemünk előtt tartva térjünk vissza Jákóbhoz, aki élete során összesen négy oszlopot 

állított. Az ember nem állít véletlenszerűen oszlopokat, ezeket Jákób bizonyos 

megtapasztalásokból eredő konkrét időszakokban állította. Ezek az oszlopok azoknak az átélt 

tapasztalatoknak állítanak tanúbizonyságot, melyeket Jákób az élete során Istenből 

megtapasztalt. 
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Ez miránk is nagyon igaz ma. Nem csak arra van szükség, hogy megtapasztaljuk a keresztet és 

beteljesedjünk Szent Szellemmel, hanem Jézus tanúbizonyságát is hordoznunk kell. Más 

szóval, Jézus tanúbizonysága ma rajtunk nyugszik; de hogyan kellene nekünk Jézus 

tanúbizonyságát hordoznunk? Úgy, hogy ennek először a saját életünkbe kell mélyen 

beleszövődnie; vagy máshogyan kifejezve, először Krisztusnak kell egyesülnie velünk a 

bensőnkben; és ebből, hogy Krisztus beleolvad az életünkbe, egy látható oszlop, 

tanúbizonyság emelkedik. Tehát ez nem olyasmi, amit bármikor megtehetünk a saját 

akaratunk szerint; hanem ennek az életünkből kell fakadnia, Krisztus egy új 

megtapasztalásának eredményeként, vagy annak a megtapasztalásnak az eredményeként, 

hogy Krisztus belénk olvad, részünkké válik. Ekkor Jézus tanúbizonysága láthatóvá válik a 

körülöttünk levők számára. 

Jákób vágyakozott a szellemi dolgokra. És mert ekkora vágyakozás volt benne a szellemi 

dolgok iránt, elrabolta bátyjától annak elsőszülöttségi jogát, és vele az elsőszülöttnek járó 

áldást is. Persze mindezt hústesti eszközökkel érte el. Volt ugyan szellemi törekvése, de ehhez 

hústesti eszközöket használt, mert vallásossága a hagyományra épült, nem személyes 

megtapasztalásra. Tudta, hogy van Isten; hallott Isten áldásáról. Akarta is ezt az áldást, az 

elsőszülöttnek járó áldást, de személyesen nem találkozott Istennel. Nem ismerte Istent 

személyesen; egyedül a hagyományokon keresztül ismerte Őt, az apjától hallott Róla. Vágyott 

a szellemi áldásokra, szellemi dolgokra, de a módszerei hústestiek voltak. Ennek eredménye 

pedig az lett, hogy habár megszerezte az elsőszülöttségi jogot és az elsőszülöttnek járó áldást 

az apjától, és szinte már minden ott volt a kezében, ugyanakkor mégis elveszített mindent. 

Mentenie kellett az életét; el kellett hagynia otthonát; számkivetettként kóborolt a 

pusztában. Miközben pedig Hárán felé vándorolt, ráesteledett. Talált egy követ, melyet párna 

gyanánt a feje alá tett, és elaludt. 

Én mindig úgy érzem, hogy ez valamilyen nagy tragédiának a képe, hiszen amikor letesszük a 

fejünket egy párnára, mi milyen párnát választanánk? Persze, hogy valami puhát, amire 

lepihenhetünk, és álomra hajthatjuk fejünket. De Jákób itt nagyon nagy szorultságban volt, 

teljesen kétségbeejtő helyzetben. Semmit sem talált, amire lehajthatta volna fejét, ezért egy 

kemény követ választott vánkosul. Lehet úgy aludni, hogy fejünk a kemény kövön nyugszik? 

Hacsak nem vagyunk a teljes kimerülés állapotában, nem fogunk tudni így elaludni. Ez a kép 

tehát a rendkívüli kimerültség állapotát tárja elénk. Jákób saját magának a végére jutott. 

Teljes mértékben kimerült, helyzete tökéletesen reménytelen volt. Még egy kővel a feje alatt 

is el tudott aludni, és álmot látott. 

Isten a legvalószínűtlenebb helyen, a legvalószínűtlenebb körülmények között, a 

legvalószínűtlenebb időpontban találkozott vele. Jákób nem számított arra, hogy Istennel 

találkozzon az adott körülmények között, Isten azonban mégis ott találkozott vele, egy 

álomban. Jákób egy létráról álmodott, mely összekötötte a földet a mennyel, és Isten angyalai 

le-föl jártak rajta – ami kommunikációt jelent. Isten a létra tetején állt, Jákób a létra alján 

feküdt, Isten pedig szólt hozzá. Isten megáldotta Jákóbot, és megígérte, hogy neki adja azt a 

földet, melyet atyjának, Ábrahámnak, és atyjának, Izsáknak ígért. Isten megígérte, hogy meg 

fogja áldani ezt a földet, és Izsák magva annyi lesz, mint a tengerpart homokja. És Isten azt 

mondta: „Megőrizlek téged. Veled leszek, és vissza foglak hozni erre a földre.” 
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Amikor Jákób fölébredt, megrémült. Azt mondta: „Isten van ezen a helyen, és én nem tudtam! 

Milyen félelmetes itt!” Miért mondta azt, hogy félelmetes? Nem volt felkészülve az Istennel 

való találkozásra. Nem volt kész arra, hogy meglássa Istent. Azt mondta: „Ez az Isten háza, a 

menny kapuja!” Fogta azt a követ, melyet párnának használt, függőlegesen fölállította, mint 

egy oszlopot, és olajat öntött rá. Majd fogadást tett: „Ha Isten megőriz engem, és ad nekem 

öltözetül ruhát, és ad nekem kenyeret enni, és visszahoz atyám házához, akkor az Úr lesz az 

én Istenem, és ez a kő, ez az oszlop az Isten háza lesz, és én mindenemnek a tizedét Neki 

adom.” Ezt az oszlopot az felébredés, a szellemi felébredés oszlopának nevezzük. 

A SZELLEMI FELÉBREDÉS OSZLOPA 

Jákób vallása a hagyományon alapult. Vágyakozott a szellemi dolgokra, de nem ismerte Istent. 

Csak az emberi módszereket ismerte, és emiatt kellett Isten szigorú nevelésében részesülnie. 

Istennek nagyon drasztikus eszközöket kellett használnia, hogy kimozdítsa az 

önelégültségéből, a hagyományos vallásosságából – azért, hogy személyesen találkozzon 

Istennel, ami pedig mindent megváltoztat. 

A menny kapuja azt jelenti: „kijelentés”. Amikor a menny kapuja nyitva, akkor kapunk 

kijelentést. A fentről jövő kijelentés által Jákób meglátta Istent. Meghallotta Őt. Személyes 

megtapasztalása lett Istenről. A menny kapuja ugyanakkor Isten háza is, mert a kijelentés 

mindig Isten házához vezet bennünket. Miért jelenti ki Isten az Ő Fiát bennünk? Azért, hogy 

más hívőkkel együtt az Ő házává építsen fel minket. Ezért tehát a menny kapuja Isten háza is. 

És az Isten háza pedig a menny kapuja, mert Isten házában megnyílik számunkra a menny. 

Más szóval, Isten házában fogunk fentről jövő kijelentést kapni, hogy egyre jobban és jobban 

megismerhessük Őt, aki a mennyben van. És ahogy Őt egyre jobban és jobban megismerjük, 

az a ház egyre magasabbra és magasabbra épül, és egyre jobban és jobban elkészül. Ezt a két 

dolgot tehát nem lehet egymástól szétválasztani: ez az Isten háza, ugyanúgy, ahogyan a 

menny kapuja is. Ez a szellemi felébredés kezdete. 

Ekkor Jákób még nagyon keveset értett. Isten nagyon sok mindent megígért neki, de amit ő 

látott, az még nagyon kevés volt. Isten azt ígérte, hogy neki adja a földet, azt ígérte, hogy 

magva oly sok lesz, mint a tengerpart homokja, azt ígérte, hogy visszavezeti az ő házához, 

hogy örökölhesse a földet. De minden, amit Jákób Istentől kért, az nem volt más, mint ruházat, 

menedék, biztonság, visszatérés – sőt még üzletelt is Istennel. Isten nem kötötte feltételhez 

ígéreteit. Azt mondta: „Megteszem érted ezt is, megteszem érted azt is”. Jákób azonban nem 

tudott megérteni semmit, ami ingyen kegyelemből volt, mert ez ismeretlen fogalom volt 

számára. Nem tudta az ingyen kegyelmet elképzelni, ezért üzletelni kezdett Istennel, és azt 

mondta: „Isten, ha megadod nekem ezt a kis apróságot, akkor Te leszel az én Istenem, és ezt 

az oszlopot a Te házaddá teszem. És mindenből tizedet adok Neked.” 

Ez azt mutatja, hogy Jákób nagyon keveset ismert. Igen, megvolt a kezdet; a felébredés 

oszlopa a kezdetet jelenti, a szellemi élet kezdetét. Jákób pedig olajat öntött rá. Amikor 

valamire olajat öntenek, azt jelenti, megszentelik az adott dolgot, Isten számára 

különválasztják. Jákóbnak ez a megtapasztalása legalább valamit különválasztott Isten 

számára az életében. Akkor még ez nem volt sok, de valami elkezdődött. Ez tehát az első 

oszlop, a felébredés oszlopa. 
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Biztosan hiszem, hogy mindannyiunknak fel kell állítanunk ezt az oszlopot. Ha csak annyit 

tudunk Istenről, amennyit az atyáinktól hallottunk Róla, akkor lehetünk nagyon vallásosak, 

vágyhatunk buzgón szellemi dolgokra, vagy akár úgy is tűnhet, hogy megértettünk szellemi 

igazságokat, és sok szellemi cselekedetet végzünk, de ha mindez csak hagyomány, egy napon 

mindet el fogjuk veszíteni, mert valójában nem lett egyik sem a miénk. Isten azonban ismeri 

a szívünket. Ha valóban Istenért és a szellemi dolgokért vágyakozunk, Isten találkozni fog 

velünk, akkor, amikor nem számítunk rá. Olyan módon találkozik velünk, ahogyan nem 

számítunk rá, és föl fog ébreszteni bennünket az Ő valóságos, szellemi megismerésére. 

Kezdetben lehet, hogy csak keveset fogunk megismerni, mert egyelőre ennyit tudunk 

befogadni – akkor is, ha Isten nagyon sok mindent ígért nekünk. És az elején lehet, hogy az 

üzleti szellem is meglesz még bennünk, és nem igazán értjük meg, mit jelent a kegyelem; mi 

az, hogy ajándék. Mégis ott van a kezdet az életünkben, és ez a kezdet oszlopként magasodik. 

Már van legalább egy valami, ami az Úr Jézusról tanúskodik az életünkben. 

A SZÉTVÁLASZTÁS OSZLOPA 

Jákób eljutott Paddan-Arámba, nagybátyja, Lábán házába, ahol húsz éven keresztül szolgálta 

őt; az első tizennégy évet két feleségéért, az utolsó hatot pedig a nyájakért és csordákért. 

Ennek a húsz évnek rendkívüli története van, mert nagyon nehéz éveket jelentettek Jákób 

számára. Ezalatt a húsz év alatt Jákób mintha megfeledkezett volna arról, hogy visszatérjen az 

Ígéret földjére. Mintha teljesen megfeledkezett volna Istenről is. Nagyon keményen 

igyekezett megépíteni a saját házát. Sok gyermeke volt és sok nyája, csordája és szolgái. 

Nehézségek árán fölépítette házát, és megfeledkezett Isten házáról. Megfeledkezett arról is, 

hogy visszatérjen saját szülőföldjére. Isten ezért a körülményeket használta arra, hogy 

hazatérésre kényszerítse Jákóbot. Húsz év után Jákób elszökött, mert apósa nem volt 

megelégedve vele. Azt gondolta, Jákób elrabolta mindenét, ezért Jákóbnak újra az életéért 

kellett futnia. 

Amikor Lábán utánaeredt, és rátalált Gileádban, Jákób azt mondta neki: „Azalatt a húsz év 

alatt, míg nálad voltam, mindent rajtam kértél számon. Valahányszor bármi elveszett a 

nyájból, azt tőlem követelted. Nappal hőség emésztett, éjjel pedig a hideg, és az álom 

elkerülte szememet. Tízszer megváltoztattad a béremet. Ha Isten nem lett volna, elvetted 

volna feleségeimet, gyermekeimet, nyájaimat, és üresen bocsátottál volna el engem.” Ilyen 

volt Jákób húsz éve Paddan-Arámban. Miért? Mert Isten akarata az volt, hogy Jákób 

megismerje saját magát. 

Nem ismerjünk magunkat. Látni sem láthatjuk magunkat, hacsak nem tartunk magunk elé 

tükröt. Tudhatja vajon az ember, hogyan néz ki, ha még sosem nézett tükörbe? Ha azonban 

tükröt tartunk magunk elé, az visszatükrözi a képünket, és megtudjuk, milyenek vagyunk. 

Jákób nem ismerte saját magát. Nem volt módja rá korábban, hogy megismerje magát. 

Túlságosan is szeretjük magunkat ahhoz, hogy valóban megismerjük saját magunkat! Ezért 

elküldte Isten Jákóbot Paddan-Arámba, hogy tükröt tartson elé. Jákób tükre Lábán volt, mert 

ez a két férfi nagyon-nagyon hasonlított egymásra. Jákób ügyeskedő és csaló volt, ahogyan 

Lábán is. Jákób emberére akadt Lábánban! Jákób kezdte megismerni magát, és meglátni saját 

magát Lábánban. Lábán révén Jákób elkezdett leszámolni a hústestével, az énjével. Pontosan 

ugyanaz volt Lábánban, ami őbenne is megvolt, és ugyanaz, ami Lábánban megvolt, őbenne 
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is ott volt. Ez a két férfi tehát az egymással való kölcsönös bánásmód során segített 

egymásnak, hogy meglássák magukat a világosságban. Húsz éven keresztül hagyta Isten 

Jákóbot Lábán előtt állni, lehetővé téve, hogy Jákób meglássa benne saját magát. Ezek tehát 

fájdalmas évek voltak. 

Ha elkezdjük meglátni saját magunkat, az nagyon fájdalmas megtapasztalás. Ha nem veszünk 

tudomást magunkról, egész jól ellehetünk. De, amikor elkezdjük meglátni, amik valójában 

vagyunk Isten szemében, amikor valóban kezdjük meglátni, mennyire ocsmányak, bűnösek, 

morálisan esendőek vagyunk a hústestünkben, akkor megutáljuk saját magunkat, 

megundorodunk magunktól, porba és hamuba fekszünk. Ezt élte meg Jákób a húsz év során. 

Isten a szétválasztás munkáját végezte benne. Külön akarta választani Jákóbot Jákóbtól, vagy 

mondhatjuk, Jákóbot Lábántól. 

Amikor Jákób elszökött, Lábán üldözte, és Gal-Édnél érte utol. Valamilyen vita volt köztük, ám 

Isten közbelépett, és pusztán ennek volt köszönhető, hogy Jákóbnak nem esett bántódása. A 

végén Jákób felállított egy követ, és oszlopul emelte. Majd kérte a hozzátartozóit, hogy 

szedjenek köveket, és halmozzák erre rá, egy rakásba. A hely neve pedig Gal-Éd lett, ami azt 

jelenti: „kőrakás, tanú”. Lábán azt mondta: „Ez az oszlop, ez a kőrakás a tanú közöttünk, hogy 

én sem foglak bántani téged, és te sem fogsz bántani engem. Innentől fogva szétválunk 

egymástól”. Ezt az oszlopot a szétválasztás oszlopának nevezzük, mert itt vált szét egymástól 

Jákób és Lábán örökre. Innentől fogva nem látják egymást. Egyik sem megy át az oszlop egyik 

oldaláról a másikra. Teljesen szétváltak egymástól. 

Húsz évig össze voltak kötve egymással; teljesen egyek voltak. Jákób látta magát Lábánban, 

de most elérkezett az idő, hogy maradandóan szétváljanak egymástól. Újszövetségi 

fogalmakat használva ez a szellem és a lélek szétválasztásáról szól.  

A szellemi felébredés nem jelenti szellemi tapasztalataink végét. Ez csak a kezdet, utána az Úr 

vezet bennünket tovább. Megtapasztalásunk következő fontos fázisa a különválás, nem csak 

a világtól való különválás, hanem a lélek és szellem szétválása is. Ez nagyon fájdalmas 

tapasztalat; hosszú időbe telik. Szükségünk van tükörre, melynek vissza kell tükröznie 

bennünket, különben soha nem ismerjük meg saját magunkat. Ezért van az, hogy gyakran, 

ezalatt az időszak alatt, Isten odatesz bennünket valaki mellé, és így elkezdjük meglátni saját 

magunkat. Isten elkezd foglalkozni velünk ezeken a helyeken. Ezen a módon kezdjük el 

meglátni hústestünk förtelmességét, és a szükséget a lélek és a szellem szétválasztására. Itt 

látjuk, hogy Jákóbnak meg kell szabadulnia Jákóbtól, és ez a Jákób nem más, mint Lábán. Meg 

kell szabadulnunk a lelkünk életétől, a szellemünknek pedig fel kell szabadulnia a lélek 

rabszolgasága, üldözése és elnyomása alól. 

Ez mindig így történik. A hústest szerinti üldözi a szellem szerintit. És a szellem mindaddig 

üldöztetést szenved, míg erősebbé és erősebbé nem válik, és egy napon felszabadul a hústest 

zsarnoksága alól. A szétválasztás oszlopának ez a megtapasztalása tehát a lélek és a szellem 

szétválasztását jelképezi. Ezt a helyet ugyanakkor Micpának is nevezik, mely őrtornyot jelent. 

Más szóval, Lábán azt mondta: „Isten szemmel tart. Mi nem látjuk egymást, de Isten figyel, 

hogy ne bánj rosszul a leányaimmal. Isten fog gondoskodni erről.” Az isteni felügyelet mellett 

még az is, ami a lélekből jön, tökéletessé válik. Először történik a szellem és a lélek 
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szétválasztása, utána pedig a lélek minden működése meg lesz tisztítva Isten vigyázó tekintete 

alatt. 

A második oszlop tehát a szétválasztás oszlopa. Ott van ez az oszlop a mi életünkben? Nem 

állíthatunk oszlopot csak úgy, akármikor. Először valaminek el kell végződnie az életünkben. 

El lett ez a dolog végezve az életünkben? Elkezdtük már meglátni saját magunkat? Elkezdtünk 

megundorodni saját magunktól? Kiáltottunk már az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket 

saját magunktól? Kiált a szellemünk, hogy meg akar szabadulni a lélek zsarnokságából? Ha 

ezért kiáltunk, azt fogjuk látni, hogy lépésről-lépésre (remélhetőleg nem húsz év alatt) 

megszabadulunk a lelkünk rabszolgaságából. Szét leszünk választva. Megtörténik a szellem és 

a lélek szétválasztása, és ez lesz a második tanúbizonyság, a második felállított oszlop az 

életünkben. 

AZ ÁTFORMÁLÓDÁS OSZLOPA 

Gal-Éd után Jákób tovább folytatta útját. Menet közben követeket küldött bátyjához, 

Ézsauhoz, megüzenve velük, hogy jön. A követek visszatértek, és elmondták, hogy Ézsau úton 

van feléje négyszáz emberével. Miért jön vele négyszáz ember? Jákób megrémült; ezért újra 

tervet eszelt ki. Egyik ajándékot küldte a másik után, hogy megpróbálja lekenyerezni bátyját, 

és lecsillapítsa haragját, de még mindig nem érezte magát tőle biztonságban. Két csoportra 

osztotta tehát családját, és úgy gondolkodott, hogy ha Ézsau megtámadja az egyik csoportot, 

akkor a másik még el tud menekülni. Jákób azon az éjszakán az egész családját átküldte a 

Jabbók-patak túloldalára. Ő maga pedig az innenső parton maradt egyedül, mert nem tudott 

átmenni a vízen. Még mindezek után sem érezte magát biztonságban. Majd jött egy ember, 

és birokra kelt vele, és Jákób próbálta legyűrni. Egész éjjel tusakodtak. És az az ember nem 

tudott fölébe kerekedni, nem tudta legyőzni, míg hajnalodni nem kezdett; ekkor megérintette 

Jákób csípőcsontját, és Jákób lesántult. Jákób megragadta azt a férfit, és azt mondta neki: 

„Áldj meg engem!”. Az pedig ezt mondta: „A te neved Jákób, de Izráelnek, Isten fejedelmének 

fognak hívni.” Onnantól kezdve pedig Jákób sántított. 

Jákób elindult, hogy találkozzon a bátyjával, és a bátyja nagyon kedves volt vele. Elfelejtette 

a múltat, szeretettel köszöntötte, és azt mondta: „Menjünk együtt!” De Jákób újra játszmázni 

kezdett, és azt mondta: „Menj te előre, mert a gyermekeim kicsik, és a nyájak és csordák is 

gyengék. Ha hajtjuk őket, elpusztulnak. Te menj csak előre, majd Széirben utolérlek, és 

csatlakozom hozzád.” Ézsau, aki egyenes ember volt, azt felelte: „Rendben, de akkor itt 

hagyok néhány embert, hogy segítsenek neked.” 

Mire Jákób azt mondta: „Nincsen arra szükség. Te csak menjél előre, és majd ott találkozunk!” 

Miután bátyja eltávozott, Jákób Szukkótba ment, és házat épített magának, hogy ott lakjon. 

Eszében sem volt, hogy a bátyjához menjen, Szukkótban akart maradni, Sikemben. Itt akart 

élni, az Úr keze azonban ránehezedett. Nagyon gyalázatos dolog történt Jákób házával. Jákób 

leányát, Dinát megbecstelenítették, és emiatt Jákób két fia lemészárolta az összes férfit abban 

a városban. Jákób nagy nyomás alá került, mert körös-körül ellenség vette körbe. Megmondta 

fiainak, hogy amit tettek, az a végüket fogja jelenteni, mert a körülöttük lakók megtudják, és 

eljönnek, és elpusztítják őket. De ebben a kiélezett helyzetben Isten megjelent Jákóbnak, és 

azt mondta: „Menj vissza Bételbe! Ott kell letelepedned.” Jákób visszaemlékezett arra, hogy 
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mit ígért Istennek, és tisztában volt vele, hogy az nagyon komoly dolog. Ezért megmondta 

családjának, hogy távolítsák el a náluk lévő isteneket, az összes istenképet. Gondoljátok csak 

meg! Eltávolítani minden istenképet, mert meg kell tisztulnunk ahhoz, hogy Istennel 

találkozhassunk. Jákób pedig mindezeket az isteneket elásta ott helyben, és elindultak 

Bételbe. 

Mire odaértek, Rebeka dajkája, aki Jákóbbal ment, meghalt. Jákób elvesztette az utolsó 

kapcsot, mely anyjához kötötte. Jákób nagyon szerette az édesanyját. Nagyon közel állt hozzá, 

és ragaszkodott anyjához. Más szóval, Jákób jelleme nagyon hasonlított az anyjáéra, és most 

a hozzá fűződő utolsó kapocs is megszűnt. Megérkezett Bételbe, és oltárt épített, melyet Bétel 

– az Isten háza – Istenének nevezett el. Isten megjelent neki, és megígérte: „Megáldalak 

téged. Királyok származnak belőled; magod olyan lesz, mint a tengerpart homokja. Ez a föld a 

tiéd lesz; és nem fognak többé Jákóbnak hívni, mostantól Izráel a te neved.” És Isten Izráelnek 

hívta őt. 

Miután Isten eltávozott tőle, fölvett egy követ, oszlop gyanánt fölállította, italáldozatot öntött 

rá – bort és arra olajat –, és másodszor is Bételnek nevezte el azt a helyet. Ez a harmadik 

oszlop. Hogyan nevezzük a harmadik oszlopot? Ezt a harmadik oszlopot az átformálódás 

oszlopának hívjuk. 

A szellem és a lélek szétválasztása negatív dolog. Más szóval, a szellemet oly mértékben 

rabságban tartja a lélek, hogy ki kell szabadítani onnan, a szellem kiszabadítása pedig a 

szellem és a lélek szétválasztását jelenti. Ez a tapasztalat valójában előkészület; negatív 

folyamat. Felszabadító folyamat, de szükségünk van a pozitív megtapasztalásra is, és ez a 

pozitív dolog az átformálódás. 

Mit jelent az átformálódás? Az Igében az átformálódás a lélekben történik, amikor a lélek 

minden része megtisztul. Ahelyett, hogy az énünk élete irányítaná, a lelket egyre inkább a 

szellemünkben lévő szellemi élet – mely nem más, mint a Szent Szellem – irányítja és jellemzi. 

Ekkor a lelkünk átalakuláson megy keresztül. Az elménk kezd megújulni, hogy Krisztus értelme 

legyen bennünk; az érzelmeink kezdenek megtisztulni, hogy Isten szeretete legyen bennünk; 

az akaratunk pedig kezd megváltozni, hogy Isten akaratát akarjuk. A lelkünk átalakul. Azután, 

hogy a szellem szabaddá vált a lélektől, a szellem élete elkezdi átjárni és átformálni a lelket 

úgy, hogy a lelkünk minden része új irányítás alá kerül – a Szent Szellem vezetése alá. Így 

alakulunk és formálódunk át Krisztus képének hasonlatosságára. Más szóval, Ádám képéről 

átváltozunk Krisztus képére. Ezt jelenti az átformálódás. Ne feledjük tehát, hogy az átalakulás 

a lélekben megy végbe. 

A szétválasztás oszlopa után Jákób életében események sorozata következett, és ezalatt az 

időszak alatt az Úr keze nagyon keményen ránehezedett, mert Isten átformálta őt. Penúélnél 

Jákób szemtől-szemben látta az Istent. Küzdött Istennel; nem akarta elengedni Őt, de Isten 

végül győzedelmeskedett felette. El kellett engednie, mert lesántult, de belekapaszkodott 

Istenbe. Isten megáldotta őt, és a nevét Izráelre változtatta. De még ezután a megtapasztalás 

után is még mindig sok volt benne Jákóbból. Habár nevét Isten Izráelre változtatta, Jákób még 

mindig ott volt. Még mindig Jákób eszelte ki az ügyes terveket. Isten keze azonban nagyon 

ránehezedett. Más szóval, Isten nem engedte el őt; fegyelmező keze alatt teljesen átformálta, 
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míg valóban Izráellé nem lett. Ezért történhetett meg ez a szörnyű dolog a családjával, mert 

Isten Jákóbot Izráellé akarta formálni. Istennek hála ezért. 

Hogyan formálódunk át? A 2Korinthus 3-ban ezt mondja: „Amikor a szívünk az Úrhoz fordul, 

elvétetik a lepel. Akkor fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét – szemtől szemben.” 

Szemtől szembe kell kerülnünk Istennel ahhoz, hogy átformálódhassunk. Ha nem látjuk az Úr 

szépségét, ha nem látjuk az Úr dicsőségét, nem fogunk átformálódni. Akkor meg leszünk 

elégedve azzal, amik vagyunk. Akkor azt fogjuk gondolni, hogy amik vagyunk, az elég jó. Lehet, 

hogy természet szerint nagyon gyengédek, nagyon kedvesek, nagyon erkölcsösek és jók 

vagyunk, de hacsak nem kerülünk szemtől szembe Istennel, és nem látjuk meg az Úr 

dicsőségét, az Ő szépségét, akkor elégedettek leszünk saját magunkkal. Azt fogjuk gondolni, 

nekünk nincs szükségünk átformálódásra, a mi mostani formánk is elég jó. De, amikor szemtől 

szemben találjuk magunkat Istennel, és meglátjuk az Úr dicsőségét, ahogyan a 2Korinthus 3-

ban mondja, „ugyanarra a képmásra változunk át az Úr Szellemétől dicsőségről dicsőségre”. 

Mekkora szükségünk van arra, hogy szemtől szemben legyünk Istennel! Ha szemtől szemben 

vagyunk Lábánnal, az lehetővé teszi, hogy meglássuk saját magunkat. Ha szemtől szemben 

vagyunk Istennel, az lehetővé teszi, hogy átformálódjuk Krisztus képmására. 

A FELTÁMADÁS EREJÉNEK OSZLOPA 

Miután Jákób visszatért Bételbe, és Isten elnevezte őt Izráelnek, onnantól fogva ő Izráel, új 

ember Krisztusban. Ez azonban még nem a dolgok végét jelentette, ezért tovább indultak. 

Miközben mentek, felesége, Ráhel vajúdni kezdett, de a szülés nehéz volt, és Ráhel haldoklott. 

De még megszülte fiát, és a bába ezt mondta neki: „Fiad született!” Neki azonban akkora 

fájdalma volt, hogy így nevezte el: Benóni – ami azt jelenti, „nyomorúságom fia”; és meghalt. 

Jákób, azaz Izráel azonban megváltoztatta nevét Benóniról Benjáminra, ami azt jelenti, „jobb 

kezem fia”. Jákób pedig felállított egy oszlopot Ráhel sírjánál. Ez volt az utolsó oszlop, melyet 

Jákób felállított. 

Hogyan nevezzük ezt az oszlopot? Lehet, hogy meglepő lesz. Ezt az oszlopot a feltámadás 

erejének hívjuk. Itt halál volt, de a halálból élet származott, a szenvedésből „jobb kezem – 

hatalom – fia” született. Továbbá, „Efrata” gyümölcsözést, termékenységet jelent, 

„Betlehem” pedig a kenyér házát. Ismerős számunkra Efrata, hiszen Krisztus Betlehemben 

született. Ez az oszlop tehát arról az életről beszél, mely a halálból származik; az Ő 

feltámadásának erejéről beszél, arról, hogy hasonlatossá válunk az Ő halálához, hogy 

eljuthassunk a halottak közül való feltámadásra. Újszövetségi fogalmak szerint, a 2Korinthus 

4-ben Pál azt mondja: „A testemben hordozom Jézus halálra adatását, hogy Jézus élete 

nyilvánvalóvá lehessen az én testemben. Azért a halál bennem munkálkodik, hogy az élet 

pedig tibennetek munkálkodhasson.” Ebből a típusú megtapasztalásból származik a kenyér, 

ebből lesz gyümölcs, ebből jön a szolgálat. A szellemi szolgálat a halálból és feltámadásból 

származik. 

Ez a halál nem a bűn miatt van, ez a halál azért van, hogy megszülethessen az élet. A mi Urunk, 

Jézus vajúdása által kiformálódott a gyülekezet; Pál apostol vajúdása révén megalakultak a 

galáciai gyülekezetek; Isten népének vajúdása nyomán folytatódik a szellemi szolgálat az Isten 

házának építéséért a korokon át. 
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Hogyan tudjuk átadni Krisztust másoknak, ha nem tudjuk, mit jelent vajúdni? Hacsak nem 

tudjuk, mi a halál, hacsak nem vagyunk készek feladni a jogainkat, hacsak nem vagyunk készek 

feladni saját magunkat, hacsak nem vagyunk készek kiüresedni, hacsak nem vagyunk készek 

kiönteni magunkat italáldozatként, nem fogunk tudni életet közvetíteni másoknak. Akkor nem 

lesz sem kenyér, sem gyümölcs, sem szellemi tekintély. 

Ezért ezt az utolsó oszlopot a feltámadás erejének nevezhetjük. Jákób életében tehát négy 

oszlopot látunk – a felébredés oszlopát, a szétválasztás oszlopát, az átformálódás oszlopát és 

a feltámadás erejének oszlopát. Ha ezeket összerakjuk, megkapjuk a tanúbizonyságot. Ma, 

természetesen a tanúságtétel a gyülekezetre bízatott. A gyülekezet tagjaiként Jézus 

tanúbizonyságát kellene hordoznunk a világban. Jézus tanúbizonysága azonban nem 

valamilyen külsőleges dolog; nem egy forma; nem csak valamilyen tanításokat jelent, vagy 

azt, hogy helyes a hitünk, igeiek vagyunk és mindent pontosan tudunk. Ezek fontosak, de Jézus 

tanúbizonysága több ennél. Jézus tanúbizonyságának bele kell szövődnie lényünk 

legmélyébe, hogy mindenki számára látható legyen. Ezt jelenti a Jézus tanúbizonysága. 

Szellemileg föl kell ébrednünk; a szellemünknek el kell válnia a lélektől; a lelkünknek át kell 

formálódnia; ki kell öntenünk az életünket, Jézus halálra adatását bennünk, hogy Jézus élete 

másokban munkálkodhasson. És amikor ezek a dolgok elkezdenek történni az életünkben, 

tudhatjuk, hogy megvan nálunk Jézus tanúbizonysága. Az Úr segítsen bennünket! 

 


