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Mi volt az oka annak, hogy ismét, hirtelen és intenzíven az 
„élet a Szentlélekkel” kérdéssel kezdtem foglalkozni?
2011. augusztus 14-én, Kandergrundban hirtelen egy fontos 
összefüggés világosodott meg elõttem: felismertem annak le-
lki okát, miért veszítjük el gyülekezeti ifjúságunk egy részét. 
Gyermekeimre és unokáimra gondoltam. Ettõl az idõtõl kezd-
ve ez a kérdés nagyon komolyan foglalkoztatott.
Az a meggyõzõdésem, hogy ugyanaz a lelki ok áll sok más 
problémánk mögött, a személyes, a gyülekezeti és közösségi 
problémák mögött is. Ez pedig a Szentlélek hiánya. Ha ez az 
ok, akkor elsõként ezzel kell foglalkoznunk: ha ezt az okot ki 
lehet küszöbölni vagy enyhíteni, sok probléma eltûnik vagy 
megoldódik. Ebben szeretne segíteni olvasóinak ez a könyv.

Helmut Haubeil

(ellen g. white:  testimonies for the church. vol. 8., 22.  o.)
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Miért nem beszélünk errõl, miért nem imádkozunk érte,
és miért nem prédikálunk róla? ”
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éljem meg. Amikor hallottam a 40 napos imaalkalmakról, rögtön világos volt 
elõttem: ezt szeretném átélni. Tulajdonképpen nem tudtam, mibe kezdek 
bele. A megfelelõ imatárs megtalálása nehéz volt, a kihívás abban állt, hogy 
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40 nap folyamán csodálatos imameghallgatásban részesített bennünket. Va-
laki, akiért különösen imádkoztunk azokban a napok ban, hosszú idõ után 
újra felvette a kapcsolatot a gyülekezettel. Nagy volt az örömünk! A körülöt-
tem élõk egyre fontosabbak lettek számomra. Az a vágyam, hogy másokhoz 
is közelebb vigyem Isten szeretetét, egyre erõsödött. Az életem megváltozott. 
Sokan közülünk kölcsönösen jobban megismertük és megértettük egymást. 
Sokan részt vesznek a másik életében, és segítik egymást. A közösségnek 
most teljesen más jelentése van számomra. Dennis Smith 40 napos imáról 
szóló könyve nagy segítség volt. A kezdeti látszat ellenére nem nehéz imatár-
sat találni és Istent megtapasztalni. Az emberek, akiknek a sorsát a szívünkön 
viseljük, hálásak lesznek ezért.”

Hildegard Wenkel, crailsheimi  gyülekezet 
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2011. augusztus 14-én, Kandergrundban hirtelen egy fontos összefüggés 
világosodott meg előttem: felismertem annak lelki okát, miért veszítjük el 
gyülekezeti ifjúságunk egy részét. Gyermekeimre és unokáimra gondoltam. 
Ettől az időtől kezdve ez a kérdés nagyon komolyan foglalkoztatott.

Az a meggyőződésem, hogy ugyanaz a lelki ok áll sok más problé-
mánk mögött, a személyes, a gyülekezeti és közösségi problémák mö-
gött is. Ez pedig a Szentlélek hiánya.

Ha ez az ok, akkor elsőként ezzel kell foglalkoznunk. Ha ezt az okot ki lehet 
küszöbölni vagy enyhíteni, sok probléma eltűnik vagy megoldódik.
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Mit mondanak a teológusok erről a hiányról? 
 Emil Brunner: „A Szentlélek többé- kevésbé a teológia mostohagyereke.” 1

 D. Martin Lloyd-Jones: „A múltban és a jelenben a bibliai hit egyetlen 
témája sem annyira elhanyagolt, mint a Szentlélek… Biztos vagyok benne, 
hogy ez az evangéliumi hit gyengeségének oka.” 2

 LeRoy E. Froom: „Meg vagyok győződve róla, hogy ez [a Szentlélek hiá-
nya] a legsúlyosabb problémánk.” 3

 Dwight Nelson: „Közösségünk a kifáradásig készített terveket, szerve-
zett programokat, de ha végre nem ismerjük be lelki csődünket [a Szent-
lélek hiányát], amely sok lelkészt és vezető tisztségviselőt sújt, soha nem 
szabadulunk ki a látszatkereszténységből.” 4

Elsőként vizsgáljunk meg néhány utalást, amelyet a Szentlélekkel kapcso-
latban tett a mi Urunk, Jézus Krisztus.

1.  Johannes Mager: Auf den Spuren des Geistes. Lüneburg, 1999, borító.
2.  D. Martyn Lloyd-Jones: Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385. Marburg, 1984, 72. o.
3.  Le Roy Edwin Froom: The Coming of the Comforter. Random House, 1949, 94. o.
4.  Idézi: Missionsbrief, 34., 3. o.

BEVEZETÉS 8
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Vissza az „első szeretethez”: Egy levélben a következőt olvashattam:
„Barátnőmmel közösen tanulmányozzuk a 40 nap – Áhítatok és imádságok 

a Jézus visszajövetelére való felkészüléshez című kiadványt már a harmadik al-
kalommal, a Lépések a személyes ébredésért füzettel felváltva. Mielőtt ezeket 
az írásokat felfedeztük volna, hit és imaéletünk már nem volt olyan, mint ami-
lyen kezdetben. Vágytunk arra, hogy újra megtaláljuk az »első szeretetet«. 
Megtaláltuk! Teljes szívünkből hálásak vagyunk ezért Istennek! Csodálatos, 
ahogy szerető Atyánk meghallgatja az imáinkat, engedi megismerni, hogyan 
működik a Lélek – bennünk és mindazokban, akikért imádkozunk.” (M. S.)

Jézus bevonulása: Egy másik levélben így hivatkoztak az említett kiadvá-
nyokra: „…életemben ezek nagy és régóta várt áldássá lettek. Hány hittest-
vérem érezte azt, amit én is, hogy hiányzik valami a hitéletünkből, és mégis 

1 .  F E J E Z E T

JéZus
éRTékes AJÁNDékA

MiT TANÍT NekÜNk JéZus  
A sZeNTLéLekROL? 

Ismered Jézus legnyomatékosabb üzenetét?  
Milyen feladatai vannak a Szentléleknek? 

Miért van szükségünk fentrol érkezo segítségre  
a jellemváltozáshoz?

˝ ˝

˝



10 1. FEJEZET JÉZUS ÉRTÉKES AJÁNDÉKA 

megtapasztalhattuk, hogy Jézus bevonult az életünkbe, és elkezdett megvál-
toztatni minket. Még mindig ezt teszi, és lépésről lépesre egyre közelebb von 
bennünket magához.” (S. K.)

 A tanítványok azt kérdezték Jézustól: Hogyan tud olyan nagy hatást ki-
fejteni? Összefügg ez az imádságával? Ezért kérték: „Taníts bennünket imád-
kozni!” És Jézus válaszolt a kérésükre.

Az imádságot bemutató beszédének Lk 11:1–13-ban három része van: 
a Miatyánk, a kenyeret kérő barát példázata, és csúcspontként a Szentlélekért 
mondott, kitartó imádság.

A példázatban (5–8. vers) egy férfi késő este látogatót kap, és nincs sem-
mije, amivel megkínálhatná. Rögtön a szomszédjához fordul. Elmagyarázza 
neki a helyzetet, hogy nincs mit adnia, és kenyeret kér tőle. Addig kéri, míg 
kenyeret nem kap. Most már van kenyere – az élet kenyere – saját maga és 
látogatója számára is. Most már önmagának is van, és olyan helyzetbe került, 
hogy van mit továbbadnia. Jézus összeköti ezt a példázatot (probléma: nincs 
mit adnia) a Szentlélek elnyeréséért mondott kéréssel, amikor így szól: „Ezért 
én is mondom nektek: Kérjetek és adatik.” (Lk 11:9)

Jézus páratlan felhívása: 
Ezért kérjétek a Lelket

Ebben a kivételes igeversben Jézus arra szólít fel minket, hogy kérjük 
a Szentlelket. Nem ismerek más igehelyet, amelyben Jézus valamit ilyen sze-
retetteljes eréllyel helyez a szívünkre. Ez is az imádságot oktató részben ta-
lálható, a 9–13. versben. A döntő szavakat kiemeltem, hogy kérése világosan 
felismerhető legyen:

„Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és talál-
tok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, 
talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől 
a fia kenyeret kér, [és] ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal he-
lyett kígyót ad-é néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-e néki? Ha azért 
ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább 
ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” 
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Jézus ebben a rövid igeszakaszban hatszor használja a cselekvést kifejező 
szót: „kér”; ezután más szóval helyettesíti, a még aktívabb jelentéstartalom-
mal bíró „keres”-sel, és két további alkalommal a „zörget” kifejezéssel, ami 
szintén aktív cselekvést fejez ki.

Ez nem egyértelműen azt mutatja, hogy valamit tennünk kell, ha szeret-
nénk betöltekezni a Lélekkel? Az utolsó „kér” szó a görögben folyamatos alak-
ban található. Ez azt jelenti, hogy ne csak egyszer kérjünk, hanem kitartóan/
állandóan a kérésben kell maradnunk. Jézus nemcsak sürgetővé teszi a kérést, 
hanem azt is elvárja, hogy folyamatosan tegyük. Teljesen biztos, hogy ennek 
az intenzív felszólításnak/meghívásnak a segítségével fel akarja kelteni ben-
nünk a Szentlélek utáni vágyat.

A Krisztus példázatai című könyvben ez olvasható: „Isten nem azt mondja: 
hogy kérjetek egyszer, és megkapjátok. Azt parancsolja, hogy kérjünk! Fárad-
ságot nem ismerve tartsunk ki az imádkozásban. A kitartó kérés az imádkozót 
komollyá teszi, a kért dolgot pedig egyre kívánatosabbnak láttatja.” 1 

Ezek után Jézus három példát idéz, amelyek egyértelműen mutatják, hogy 
a vázolt cselekmény még egy földi apa számára is elképzelhetetlen lenne. Ez-
zel azt akarja megmutatni nekünk, hogy mennyei Atyánk számára még ennél 
is elképzelhetetlenebb, hogy ne adja a Szentlelket, ha kérjük. Jézus biztosí-
tani kíván bennünket arról, hogy megkapjuk a Lelket, ha megfelelően kérjük. 
Ezek és más hasonló ígéretek szerint hitben kérhetünk, és tudhatjuk, hogy 
a kért dolgot már épp elnyertük (1Jn 5:14–15; lásd továbbá az 5. fejezetet).

Ez a rendkívüli meghívás mutatja, hogy Jézus meggyőződése szerint ne-
künk valami nagyon lényeges hiányunk van, ha nem kérjük folyamatosan a Lé-
lekkel való betöltöttséget. Felhívja a figyelmünket, hogy feltétlenül szükségünk 
van a Szentlélekre. Azt szeretné, ha ezáltal tartósan elnyernénk a Szentlélek 
gazdag áldásait.

Az imádságról szóló tanításának ez a része páratlan. A Szentlélek Isten leg-
értékesebb ajándéka. Olyan ajándék, amely a többi ajándékot is magában 
foglalja. Ez Jézus koronázási ajándéka tanítványainak, és szeretetének egyér-
telmű bizonyítéka. Ha szabad még egyszer drasztikusan mondanom: A Szent-
lelket nem kiárusításban kínálják fel. Azoknak adatik, akik átadják az életüket 
Jézusnak; azoknak adatik, akik a folyamatos átadás életét élik (Jn 15:4–5). Az 
átadás a következőkben mutatkozik meg:

 

1. Ellen G. White: Krisztus példázatai. 145. o.
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  Vágyakozás Isten után („Aki szomjúhozik” – Jn 7:37).
 Bizalom Istenben („Aki hisz énbennem, amint az írás mondja” – Jn 7:38).
 Az Istenben való bizalom következtében teljes átadás („Szánjátok oda” – 

Róm 12:1).
 Mindenben követni Istent („Akik Néki engednek” – ApCsel 5:32).
 A saját utak feladása, Isten útján járás, és ennek Isten akarata szerinti 

megvallása („Térjetek meg és keresztelkedjetek meg” – ApCsel 2:38).
 Semmi helytelen nem áll szándékunkban („Ha hamisságra néztem volna, 

meg nem hallgatott volna az én Uram” – Zsolt 66:18).
 Rászorultságunk fel- és beismerése („Nincs mit adjak” – Lk 11:6).
 Folyamatos imádság a Szentlélekért (Lk 11:9–13).

Nem Isten ajándékának értékes voltát látjuk abban a várakozásban, amivel 
Ő felénk fordul? Ha meggondoljuk ezeket az előfeltételeket, valószínűleg azt 
állapítjuk meg, hogy hiányosságunk van ezen a téren.

Ahhoz szoktattam magam, hogy naponta imádkozzak a Szentlélekért való 
vágyakozásért, mégpedig Jn 7:37-tel összefüggésben: „Aki szomjúhozik, jöj-
jön énhozzám, és igyék!” 2

Így imádkozhatunk: „Úr Jézus Krisztus, teljes egészében elfogadom a Szent-
lélek elnyerésének feltételeit. Szívből kérlek, hogy ezeket a mai napra Te 
töltsd be bennem.” A mi csodálatos Istenünk még a betöltekezés előfeltéte-
leiben is mellettünk áll.

A Szentlélek a bővelkedő élet forrása
Mit mond Jézus az okról, amiért erre a világra jött?: „Én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és bővelkedjenek.” (Jn 10:10)
Jézus az akarja, hogy ezt az új életet most kapjuk meg, és visszajövetele 

után teljesen más dimenzióban, az örök életben, Isten országában folytassuk 
tovább.

Bemutatja nekünk, hogy a bővelkedő élet forrása a Szentlélek. „Ha va-
laki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az írás 
mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig a Lélekről 
mondta…” (Jn 7:37–39)

Nem szemléletes kép ez egy bőségben élt életről: élő víznek folyamai?

2. Nagyon fontos ezzel az ígérettel imádkozni. Aki erről többet szeretne tudni, kérem, olvassa el 
többször az 5. fejezetet.
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Adott-e Jézus a földi élete során megfelelő példát erre?
Tudjuk, hogy Jézus a Szentlélek által fogant édesanyjában, Máriában  

(Mt 1:18). Tudjuk, hogy keresztsége után imádkozott, és „leszállt őreá a Szent 
Lélek testi ábrázatban, mint egy galamb” (Lk 3:22). Ezek hátterén szükséges 
és fontos volt-e számára, hogy naponta elnyerje a Szentlelket? Ellen White-ot 
idézem:

„Jézusnak reggelről reggelre kapcsolata volt mennyei Atyjával. Naponta el-
nyerte Tőle a Szentlélek friss keresztségét.” 3

Az Apostolok története című könyvben ez áll: „A magukat Istennek szen-
telt munkatársaknak csodálatos vigasztalás tudni, hogy földi élete során Jézus 
naponta kérte Atyját a szükséges kegyelem befolyásáért.” 4

Valóban megfelelő példát nyújt nekünk Jézus. Meg kell kérdeznünk ma-
gunktól: Ha Jézusnak naponta szüksége volt a Szentlélekre, akkor nem sokkal 
fontosabb ez számodra és számomra?

Pál apostol valóban megértette Jézus kérését. Az Efézusi levélben meg-
erősíti, hogy elpecsételte őket a Lélek, amikor hívőkké lettek (1:13). Inti őket, 
hogy Lélekben erősek legyenek (3:16–17). Így figyelmeztet: „Meg ne szo-
morítsátok Istennek Szent Lelkét!” (4:30) Mint az efézusiak meghatalmazott 
apostola elrendeli, hogy „teljesedjetek be Szentlélekkel” vagy „engedjétek, 
hogy állandóan és mindig újra betöltessetek a Lélekkel” (5:18) 5 Látjuk, hogy 
még akkor is naponként erre a felfrissítésre van szükségünk, ha az újjászüle-
téskor elnyertük a Szentlelket. Egy keresztény lelki életéhez és növekedésé-
hez fontos, hogy naponta betöltekezzen Szentlélekkel.

Egy Biblia-tanulmányozási útmutató ezt fűzi Eféz 5:18-hoz:
„Mit jelent megkereszteltetni a Szentlélekkel? Maga Jézus magyarázta ezt, 

azonos értelmű kifejezéssel. Akkor van valaki a Szentlélekkel megkeresztelve 
(ApCsel 1:5), ha a Szentlélek eljött rá. Megkeresztelve lenni azt jelenti, hogy 
valamiben teljesen elmerülünk – normális esetben vízben. Ez az egész em-
bert érinti. A Szentlélekkel való keresztség azt jelenti, hogy valaki teljesen 
a Szentlélek hatása alá kerül, teljesen betölti. Ez nem egyszeri élmény, hanem 
olyan, amit folyamatosan meg kell ismételni, ahogyan Pál Eféz 5:18-ban a gö-
rög ige idői formája által világossá teszi.” 6

3. The Signs of the Times, 1895. november 21
4. Ellen G. White: Az apostolok története. 57. o.
5. Werner E. Lange (szerk.): Unser größtes Bedürfnis. Lüneburg, 2011, 42. o. 
6. Hetednapi Adventista Egyház, Biblia-magyarázat, 2014. július 17.
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Jézus búcsúszavai és a Szentlélek
Jézus búcsúszavaival reményt és örömet akart közvetíteni tanítványainak, 
amikor elmondta nekik, hogy az Ő helyét a Szentlélek fogja betölteni. A Lélek 
feladatát Jn 16:7–14-ben mutatta be:

„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert 
ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, el-
küldöm hozzátok. És amikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet 
tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem; és igazság 
tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok en-
gem; ítélet tekintetében pedig, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még 
sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De ami-
kor eljő amaz, az igazság Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. 
Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetke-
zendőket megjelenti néktek. Engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, 
és megjelenti néktek.”

Egy új, kedvező megoldás
Jézus valami nagyon meglepőt mond a tanítványainak: „Jobb nektek, hogy én 
elmenjek.” Mit jelent ez? Jézus szerint az, hogy a Lélek által van velünk, elő-
nyösebb az Ő személyes jelenléténél. Nincs korlátozva, hanem mindenkivel 
lehet, függetlenül attól, hol tartózkodik.

Egy tanárnő és tanítványai – Isten erejének megtapasztalása
 

A következő hosszabb idézet egy tanárnő leveléből való, érdemes elolvas-
nunk:

„Amikor körülbelül egy évvel ezelőtt a gyülekezetemben megkaptam Hel-
mut Haubeiltől a Lépések a személyes ébredésért c. kiadványt, a legrövidebb 
idő alatt elolvastam. Már olvasás közben több tapasztalatot szereztem Isten-
nel, mint bármikor előtte, s ez lelkesített és bátorított engem. Az olvasmány 
függelékében a következő megjegyzést találtam: »Pedagógiai kutatások bizo-
nyítják, hogy az élet szempontjából lényeges témákat hat–tíz alkalommal kell 
meghallgatni vagy elolvasni, hogy alaposan megérthesse az ember.«
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Ezek a bátorító szavak nem hagytak nyugodni: »Próbáljuk ki legalább egy-
szer! Az eredmény meggyőző lesz.«

Meg akartam tapasztalni ezt, és már a harmadik alkalommal megragadott 
engem, s nagy szeretetet éreztem Megváltóm iránt. Erre egész életemben 
nagyon vágytam. Két hónap alatt hatszor olvastam el a könyvet egymás után, 
és megérte!

Olyan volt, mintha éreztem volna, ahogyan Jézus közeledik felénk, s tiszta, 
jó és szeretetteljes szemébe tekinthetünk. A Megváltó jelenléte miatt érzett 
örömet soha nem akartam nélkülözni. Már felkeléskor vágytam a reggeli áhí-
tatra, hogy újra átéljem az Istennel való közösséget, napközben pedig csend-
ben imádkoztam, hogy a Szentlélek a beszélgetések és a tanítás során támo-
gassa gondolataimat.

Amikor egy gyermek figyelemre vágyott, és ennek megfelelően viselkedett, 
Isten erőt és bölcsességet adott, hogy ezt jól kezeljem.

A munkanapok azóta a Teremtő jelenlétével teljesek. Szó szerint segít 
a mindennapokban. Azóta imádkozom naponta reggelenként és napközben 
a Szentlélekkel való betöltekezésért. Olyan, mintha a menny közelebb jött 
volna, és ízlelhető lenne, milyen szép lesz majd ott.

A könyv olvasása során eszembe jutott, hogy a diákjaimnak az iskolában is 
részesülniük kellene ebben a tapasztalatban. Az Elia Adventista Magániskolá-
ban (Lustenau, Vorarlberg) tanítom a 10–15 éveseket. Imádkoztam az ilyen 
alkalmakért. Az egyik legszebb tapasztalatom, hogyan hat a Szentlélek a fiatal 
szívekre, nem sokkal később bekövetkezett.

A 13 éves verekedős és a Szentlélek
Egy évvel azelőtt, hogy a Szentlélekről szóló olvasmányt megismertem, új 

diák érkezett az iskolába, és a mi békés oázisunk pár nap alatt afféle dühön-
gővé változott. A fiú 13 éves volt, a legnagyobb a többi gyerek között, és en-
nek megfelelően erős. Sok minden, amit addig sikerült kimunkálnunk és szép 
gyümölcsöket hozott, egy csapásra eltűnni látszott.

De mondja el ő maga:
»Amikor ebbe az iskolába jöttem, nem tudtam, mi vár rám. A második is-

kolai napon engedtem provokálni magam, kiakadtam, és egy iskolatársammal 
verekedni kezdtünk. Megütöttem, pedig sokkal gyengébb volt, mint én. Szidni 
kezdtem, és azt akartam, hogy soha többé ne kerüljön a szemem elé. Később 
beláttam a hibámat és bocsánatot kértem, ahogy az mindig lenni szokott. 
Ezután volt egy beszélgetésem az igazgatónővel. A következő hónapokban 
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elkezdődött bennem egy folyamat. Lelkész gyerekeként meglepő, hogy ez 
a folyamat csak most kezdődött igazán bennem. Elkezdtem egyre több időt 
tölteni Jézussal.«

Azt gondoltam, hogy ennek a fiúnak egészen speciális törődésre van szük-
sége. A kudarcát komolyan vette, megbánta a dolgot, és megpróbálta újra, de 
saját erőből tartósan nem sikerült neki. Eleinte szinte nem múlt el nap úgy, 
hogy ne keveredett volna verekedésbe, de lassan javult a helyzet.

Hat hónap után úgy gondoltam, hogy az imádságok vitték őt közelebb 
Isten hez. Időközben ő is imádkozott reggelenként erőért. A dühkitörések és 
a verekedések ritkábbak lettek.

Tizenegy hónap telt el, mióta nálunk volt, és még nagyobb mértékű javu-
lást tapasztaltunk. De a haragját, szitkozódásait és öklét nem tudta tartósan 
kontrollálni. Ez teljesen természetes volt – megpróbált saját erőből győzni, és 
ez néha sikerült, néha egyáltalán nem. Imádságaink hatottak valamelyest, de 
a magatartása még nem volt rendben, és hiányzott a Lélek megújító ereje.

Mit használt, ha belátta hibáit, megpróbálta megszelídíteni a dühét, de 
a következő pillanatban megint ütött? Amikor felismertem, hogy a bölcsessé-
gem véget ért, akkor került a kezembe a Lépések a személyes ébredésért. Épp 
jókor érkezett. Megértettem, minek vagyunk híjával: a Szentlélek erejének. 
Egyszer sem imádkoztunk azért, hogy segítsen nekünk!

Mivel az írás személyesen engem is nagyon megragadott, vettem a bátor-
ságot, és megkérdeztem a fiút, imádkozott-e egyszer is a Szentlélekért? Nem. 
Akkor megpróbáltam vonzóvá tenni számára a könyvet. De nem ragadta meg. 
Azonban nemsokára ő maga kérte el, hiszen neki kellett valóban akarnia.

Íme a saját szavai: »2012 novemberében a tanárnőm adta ide nekem 
a Lépé sek a személyes ébredésért c. könyvecskét. Elkezdtem szorgalmasan 
olvasni. Akkoriban a Szentlélek működése nem igazán volt ismert előttem.«

Már az első nap majdnem végzett az első két fejezettel, és azt kérdezte 
tőlem, én hányadszor olvasom. Azt mondta, hogy amikor végez, ő is rögtön 
újrakezdi az olvasást, ahogy a füzetben is van: 6–10-szer. Azóta sok minden 
megváltozott… 2012 decembere óta nem volt sem verekedés, sem veszeke-
dés – alig tudom elhinni. A fiúk, akiket korábban naponta megvert, a barátai 
lettek.

Teljesen megváltozott – udvarias, sőt előzékeny, és a féktelenségét egy-
fajta nyugalom váltotta fel. Isten működik, ezt az iskolatársai is meg tudják 
erősíteni. Engedi, hogy Isten munkálkodjon benne. Tapasztalhatók a gyümöl-
csök – mindennap. Isten dicsőségére szeretném megemlíteni, hogy a fiú 2013 
júniusában megkeresztelkedett.
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Mindig azt gondoltam, hogy jól tudok bánni a gyerekekkel, és belátásra 
tudom késztetni őket. A türelem, figyelem és a beszélgetések is hatnak vala-
mennyire, de tartósan nem működnek. Istennek kellett közbeavatkoznia és 
engem tanítania, hogy az Ő Lelke az, aki a lehetetlent lehetségessé teszi.

Ha ez a fiú egy napon a mennyben lesz, tudom, hogy ezt Isten tette lehe-
tővé. Amikor az én bölcsességem véget ért, és végre felfogtam, hogy én nem 
tudom irányítani őt, Isten elkezdett radikálisan munkálkodni a jellemén. En-
gem bátorít, hogy Istennél nincsenek reménytelen esetek.”

C. P.

Ima: Mennyei Atyánk, hálát mondok, amiért Jézus felszólít engem, 
hogy kérjem a Szentlelket! Nagyon fájnak a veszteségek, amelyek 
a Szentlélek hiánya miatt következtek be. Szükségem van az Ő isteni 
támogatására, hogy Jézus dicsőségesebbé legyen az életemben. Nincs 
olyan területe az életemnek, ahol ne lenne szükségem a segítségére. 
Fogadd hálámat, hogy a Szentlélek meg tudja változtatni a jellememet, 
és alkalmassá tesz Isten országa számára. Teljességgel átadom Neked 
mindazt, ami vagyok, és mindazt, amim van. Köszönöm, hogy elfogadsz, 
és köszönöm az áldásaidat! Kérlek, segíts növekedni a Szentlélek meg-
ismerésében! Ámen.
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A hiány oka
A Biblia válasza: „Nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem 

kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre [a test gondolata – 
Róm 8:5–7] költsétek.” (Jak 4:2–3)

Jézus szeretettel és nyomatékosan arra szólít fel, hogy imádkozzunk a 
Szentlélekért (Lk 11:9–13). Megállapítottuk, hogy ezt folyamatosan kellene 
tennünk. A 3. fejezetben részletesebben foglalkozunk e kérdéssel.

Sokan beszélnek Jézusról és a Szentlélekről, mégsem nyernek áldást. 
Nem adják át lelküket az isteni erőnek, hogy vezesse és irányítsa őket. 7

Gyülekezetként egy bizonyos idő óta imádkozunk az ébredésért, és ez na-
gyon fontos. Ellen White így ír: „A gyülekezetnek ma arra van szüksége, hogy 
betöltessen a Szentlélekkel.” 8 „Miért nem éhezünk és szomjazunk a Szentlélek 

7. Ellen G. White: Jézus élete. 672. o.
8 Ellen G. White: Manuscript Releases. Vol. 7, 267. o.

2 .  F E J E Z E T

Mi A pROBLéMÁNk  
GYÖkeRe?

Van ennek lelki oka?
Ez a Szentlélek hiánya?
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után, jóllehet erőt kapnánk általa? Miért nem beszélünk erről, miért nem 
imádkozunk érte, és miért nem prédikálunk róla?” 9

Azonban nemcsak arról van szó, hogy az ébredésért imádkozzunk, ha-
nem – ahogyan Mark Finley mondja – arról is, hogy „az ébredés elveit, ele-
meit a gyakorlatba átültessük”. 10 Szeretnélek meghívni, kedves Olvasó, hogy 
a személyes ébredéshez vezető lépéseket közösen tegyük meg! Ez téged is 
teljes, erővel megélt élethez fog vezetni.

Először a problémát elemezzük – ezt alaposan szeretnénk tenni, másként 
az a veszély áll fenn, hogy sem fontosnak, sem szükségesnek és értékesnek 
nem gondoljuk a változtatást. Ezután foglalkozunk Isten megoldásával, amely 
hallatlan áldásokat kínál számunkra; s végül azzal, hogyan tudjuk mindezt 
megvalósítani és megélni.

A Szentlélek hiánya bennünk nem jelenti azt, hogy minden, amit tettünk 
vagy teszünk, fölösleges. Isten adott és ad jó terveket és programokat. Bizo-
nyosan megáldotta emberi erőfeszítéseinket. Azonban hogy mennyivel na-
gyobb eredményeket érhetnénk el, és mennyivel jobb helyzetben lehetnénk, 
ha erősebben kapcsolódnánk a Szentlélekhez – azt csak az Úr tudja.

Megtörténhet a jövőben, amit Henry T. Blackby így fogalmazott meg:  
„Isten hat hónap alatt többet tudna elérni egy olyan néppel, amely átadta ma-
gát neki, mint amennyire mi Őnélküle hatvan év alatt eljuthatnánk.” 11

Isten vezetésével nemcsak a helyes úton járunk, hanem ezt hatékonyan is 
tesszük. Ez történik akkor, ha a Szentlélek betölt bennünket.

Három fő csoport 
az Istenhez fűződő személyes kapcsolat szemszögéből

Isten szava az Istenhez fűződő személyes kapcsolat vonatkozásában három 
csoportot különböztet meg. Ezen a három csoporton belül a nevelés, jellem, 
önképzés, kor és kultúra stb. szempontjából sok árnyalat fellelhető. De min-
den különbség ellenére csak három lehetséges alapállás van az Istenhez való 
viszonyban:

9. Ellen G. White: Bizonyságtételek, 8/22. o. 
10. Mark A. Finley: Belebe uns neu. Lüneburg, 2011, 25. o.
11. Henry T. Blackaby – Claude V. King: Gott erfahren – Den Willen Gottes erkennen und tun von. 

Oncken, Kassel, 31. o.
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 Nincs kapcsolat – a Biblia természetes embernek nevezi azokat, akiknek 
nincs kapcsolatuk Istennel.

 Igazi, teljes kapcsolat – a Biblia lelki embernek nevezi őket.
 Részleges vagy látszólagos kapcsolat – a Biblia testi embernek nevezi őket.

A jellemzés – mint „természetes”, „lelki” és „testi” – nem értékelés: csupán 
azt írja le, mi jellemzi egy ember és Jézus Krisztus viszonyát. 

E három csoportról olvashatunk 1Kor 2:14–16-ban, illetve 3:1–3-ban. 
A természetes emberről most csak érintőlegesen beszélünk. Ő a világban él. 
Azonban a másik két, gyülekezeten belüli csoportra vetett pillantás segít felis-
merni, hol rejtőzik a probléma. Az a legfontosabb, hogy én felismerjem, me-
lyikhez tartozom. Ezért vizsgálódásunk az öndiagnózishoz szeretne segítséget 
nyújtani. Saját életünket kell szem előtt tartanunk, nem a másokét.

Mi a besorolás kritériuma az egyik vagy másik csoportba? Mind a három 
csoportnál meg fogjuk állapítani, hogy ez a Szentlélekkel való személyes kap-
csolat alapján történik.

A természetes ember
„Érzéki (természetes) ember pedig nem foghatja meg Isten Lelkének dolgait: 
mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek 
meg.” (1Kor 2:14)

A természetes embernek semmilyen kapcsolata nincs Istennel. A világban 
él, és nem vagy csak alig érdeklődik Isten iránt.

A lelki és a testi ember a gyülekezetben
Ezt a két csoportot leginkább 1Kor 2–3., Róm 8:1–7, valamint Gal 5. és 6. 

fejezete mutatja be. Mindkét csoport vizsgálatánál a fő szempont a Szentlé-
lekhez való viszony – azért, mert Isten megállapítása szerint csak a Szentlé-
lek által jöhet létre kapcsolat a mennyel (lásd: Jézus élete, 312. [322.] o.; Mt 
12:32). „A szívnek elsőként a Szentlélek befolyása előtt kell megnyílnia, mi-
előtt Isten áldását elfogadhatná.” 12

12. Ellen G. White: Jézushoz vezető út, 95.
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A lelki gyülekezeti tag
„A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert 
ki érte fel az Úr értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus 
értelme van.” (1Kor 2:15–16) 

„Akiben a Lélek van, mindent meg tud ítélni, azonban senki által nem meg-
ítélhető. Ki ismeri az Úr Lelkét? Ki engedheti meg magának, hogy oktassa Őt? 
És bennünk ez a Lélek van.” (GNÜ-fordítás)

A lelki ember a valódi keresztény. „Lelkinek” neveztetik, mert a Szentlélek 
tölti be. A besorolás alapja ebben az esetben is a Szentlélekhez fűződő kap-
csolat. Jó és fejlődő kapcsolata van a Szentlélekkel. Élete középpontjában Jé-
zus áll – „szívének trónján” Jézus foglal helyet. A lelki ember teljesen átadta 
magát Jézusnak, és ezt naponta megerősíti, amikor minden reggel mindent 
Jézusnak szentel: önmagát, és azt is, amije van. A laodiceai levél melegnek 
vagy forrónak jellemzi, a tíz szűz példázata okosnak. A Római levél 8. és a Ga-
lata levél 5. fejezete még többet mond róla: „Bővelkedésben” éli az életét (vö. 
Jn 10:10), vagy amint Pál kifejezte: „beteljesedett az Istennek egész teljessé-
géig” (Eféz 3:19; Kol 2:9).

A testi gyülekezeti tag 
Lehet akár rövid ideje, akár régóta gyülekezeti tagnak lenni, és mégis testinek 
maradni. Ha nagy meglepetésedre azt állapítanád meg, hogy még testi vagy, 
ne mérgelődj miatta. Inkább örülj, hogy lehetőséged van rögtön megváltozni. 
Meg vagyok győződve róla, hogy a legtöbb testi keresztény tudatlanságból az, 
és többre vágyik hitben. Általában ez nem a saját hibája. Ne feledd: a Szentlé-
lek által nagy örömben lesz részed a szívben lakó Krisztus élete által („a ti örö-
metek beteljék” – mondja Jézus Jn 15:11-ben). A változás által lépésről lépésre 
bővelkedni fogsz (Jn 10:10), és megalapozott reménnyel várod az örök életet.

Ima: Mennyei Atyám, kérlek, tégy készségessé, hogy feltegyem ezt 
a kérdést magamnak. Ha testi keresztény lennék, akkor szívből arra 
kérlek, add meg nekem, hogy ezt rögtön elismerjem. Tégy készségessé 
mindarra, amit Te akarsz! Kérlek, vezess el a boldog keresztény életbe, 
az általad megígért bővelkedő életbe és az örök életbe. Kérlek, újítsd 
meg a szívemet. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattad az imámat! 
Ámen.
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1Kor 3:1–4-ben olvashatjuk Pál szavait a testi keresztényekhez: „Én sem szól-
hattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint 
a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény 
eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: 
mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás 
van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é, és nem ember szerint jártok-é? 
Mert amikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; 
nem testiek vagytok-é?”

Nem egyértelmű-e, hogy a csoportba sorolás a Szentlélekhez fűződő sze-
mélyes kapcsolaton múlik? Pál apostol ebben a pár rövid versben háromszor 
beszél arról, hogy a korinthusi gyülekezet tagjai testiek. Mit jelent az, hogy 
testi? Ezek az emberek a test erejéből élnek, vagyis azokból az erőkből és ké-
pességekből, amelyekkel egy ember rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen 
ember nincs vagy nem kellő mértékben van betöltekezve a Szentlélekkel.

Többen azt gondolják, hogy ez a csoport olyan emberekből áll, akik durva 
bűnökben élnek. Ez azonban csak egy árnyalat a csoport sokféleségében. 
Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy két csoporton belül is sok különb-
ség létezik.

Pál a testi embereket „atyámfiai”-ként szólítja meg; ez mutatja, hogy gyü-
lekezeti tagokról van szó. Pál nem tudott velük mint lelki emberekkel beszélni. 
Ez azt jelenti: nincsenek vagy nem elegendő mértékben vannak betöltve 
Szentlélekkel. Krisztusban kisdedekként kellett beszélnie velük. Ez azt mu-
tatja, hogy hitben nem növekedtek annyira, amennyire erre lehetőségük lett 
volna. Jól ismerhetik a Bibliát, azonban lelkileg mégsem nőttek fel. A lelki fej-
lődés a Jézusnak való teljes átadásunkkal van összefüggésben, és azzal, hogy 
folytonosan a Szentlélekben éljünk. Pál célja az volt, hogy a korinthusi gyüle-
kezetben a testi keresztényi lét problémáját megszüntesse.

Egyes testi keresztények a hitéletükben elégedetlenséget, csalódást, célta-
lanságot éreznek, vagy épp állandóan nagy erőfeszítéssel küzdenek.

Mások hozzászoktak a dolgok ezen állapotához, beletörődtek és elégedet-
tek vele. Talán azt mondják: „Bűnösök vagyunk, ez ellen nem lehet mit tenni.”

Más testi keresztények szeretnek lelkesedni. Örülnek, hogy felismerték 
a Biblia igazságát. A testi gyülekezeti tagok nagyon aktívak is lehetnek, sőt 
vezető pozíciót tölthetnek be a gyülekezetben vagy az egyházban. Akár nagy 
dolgokat is tehetnek Istenért.
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„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te ne-
vedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem 
cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek 
majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” 
(Mt 7:22–23)

Mi a probléma? Jézus azt mondja, hogy nem ismeri őket. Krisztussal való 
kapcsolatuk csak látszólagos, nem valódi. Vagy nem adták át az életüket, vagy 
nem tartották fenn ezt a kapcsolatot. Jézus nem lakott a szívükben a Szent-
lélek által. Nem volt tehát személyes kapcsolatuk Krisztussal. „Megtörténhet, 
hogy látszólagos kapcsolatunk van Krisztussal.” 13 Mikor nincs bennünk Jézus 
Krisztus? Egy nagyon súlyos kijelentést olvastam erről. Mielőtt ezt idézem, 
szeretnék arra utalni, hogy a Lélekkel való közösség által szabadok lehetünk 
attól, amit most olvasni fogunk:

„A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja Őt, bármi legyen 
is egy ember hitvallása. Megtagadhatjuk Krisztust rágalmazás, bolond be-
széd által, hazug, rosszindulatú szavakkal. Megtagadhatjuk, ha kitérünk 
a feladataink elől, vagy bűnös örömöket keresünk. Megtagadhatjuk a vi-
lághoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményünk 
dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolgatásával, bajkeveréssel, sö-
tétségben lakozással. Mindezek által kinyilvánítjuk, hogy Krisztus nincsen 
bennünk.” 14

Azonban ez Isten kegyelme által gyorsan megváltozhat. Erre a kérdésre a 3. 
és 5. fejezetben visszatérünk.

Miért fontos az élet átadása, az odaszánás?
Isten Igéje ezt mondja: „Kérlek azért titeket, atyámfiai, Isten irgalmasságára, 
hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, 
mint a ti okos tiszteleteteket.” (Róm 12:1)

„Isten meg akar bennünket gyógyítani, szabadítani a bűneinkből. Ez teljes 
átalakulást igényel, egész lényünk megújulását, ezért teljesen át kell adnunk 

13. Ellen G. White: Jézus élete. 676. o. 
14. Uo., 357. o.
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magunkat Istennek.” 15 Énünk sértődékeny, irigy, bosszankodik, haragvó stb. 
Ettől Isten meg akar szabadítani bennünket.

„Magához hív bennünket, hogy átadván magunkat neki, akaratát bennünk 
munkálhassa. Egyedül tőlünk függ tehát, hogy a bűn örökös rabszolgaságát, 
avagy Isten gyermekeinek csodás és boldogító szabadságát választjuk-e?” 16

Első, alapvető átadásunkat Isten az újjászületéssel válaszolja meg (Jn 3: 
1–21). Azután az átadásban való megmaradásnak kell következnie (Jn 15: 
1–17). Erről a 3. fejezetben olvashatunk majd részletesebben.

Az átadásról Morris Venden a következőket írja: „A részleges átadás nem 
valódi átadás… Nem lehet, hogy csak egy kicsit adjuk át magunkat Krisztus-
nak, mint ahogy nem lehet egy kicsit várandósnak lenni sem. Vagy az valaki, 
vagy nem. Nincs köztes lehetőség.” 17

A napi átadásról ezt olvashatjuk Ellen White-nál: „Isten csak azokat ismeri 
el fiainak és leányainak, akik Krisztus munkatársai lesznek – akik így szólnak: 
Uram, mindenem, amim van, és minden, ami vagyok, a tiéd.” 18

Lehet tehát gyülekezeti tagnak lenni, és mégis elveszni. Micsoda tragédia! 
A tíz szűz példázata és a laodiceai levél ugyanezt mutatja be. 19

 

Miért nehezen felismerhető a testi keresztényi lét?
Mivel a testi keresztény élete be van töltve „vallással”, gyakran nem ve-
szi észre, hogy a legfontosabb hiányzik: a bensőséges, megmentő közösség 
Isten nel. Amikor Jézus nem irányíthatja egy ember életét, akkor ott áll az ajtó 
előtt, és kopogtat (Jel 3:20). És azt mondja, hogy ha ez nem változik meg, 

„ kivet a szájából”.
Még más is szerepet játszik mindebben: erős tanbeli alapjaink teljesen 

a Biblián nyugszanak. Emellett nyitottak is akarunk lenni további felismeré-
sekre. Bizonyosságunk van afelől, hogy az igazságban hiszünk, s ez lelkesít 

15. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 30. o.
16. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 30. o.
17. Morris Venden: 95 Thesen über die Erlösung aus dem Glauben. Lüneburg, 2009, 51. o. 
18. Ellen G. White: Jézus élete. 623. o.
19. Lásd Mt 25:1–13 és Jel 3:14–22.
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bennünket. Megalapozott ismereteink vannak, helyesen hirdetjük az Igét. 
Mindez megnehezíti, hogy a testiesség problémáját felismerjük. Nem ját-
szik-e szerepet ebben az esetben is az, hogy éltem-e valaha is valóban a Szent-
lélek hatalma alatt? Ha nem, fel tudom-e egyáltalán ismerni a különbséget?

„Éppen most hívott fel egy testvér – írta egy prédikátor –, aki a negyven-
napos imaalkalmunkon vett részt. (Ez utóbbiról többet az 5. fejezetben olvas-
hatunk.) Azt mondta, hogy megváltozott az élete. Mindig azt kérdezte magá-
tól, mi hiányzik neki a hívő életben? Most már tudja: a Szentlélek. Bárcsak 
hallottad volna a bizonyságtételét! Azt mondta, életében most először veszi 
észre, hogy kapcsolata van Istennel. Mások is hasonlóról számoltak be…” 20 
Ebben is láthatjuk: az ember észleli, hogy valami hiányzik, csak azt nem tudja, 
hogy mi. Sokakban él a vágyakozás valami több után, ám nem tudják, mi az, 
és hogyan kaphatnák meg.

Nagyon hálás vagyok érte, hogy az 1Kor 3:1–4 versekben a „még” szó há-
romszor is előfordul. „Még testiek vagytok.” Ez azt mutatja, hogy a testi em-
ber számára lehetséges lelkivé válni. Senkinek nem kell testinek maradnia. 
Mivel a gyülekezethez tartozik, nagy esélye van rá, hogy ezt felismerje és 
megváltozzon. Hogy miként lehet lelkivé válni, erről később beszélünk.

A másik szempont a féltékenység és perlekedés, vagy ahogyan egy újabb 
német Biblia-fordítás (GNÜ) fogalmaz: „Rivalizáltok és veszekedtek egymás-
sal.” Ez a magatartás azt bizonyítja Pál számára, hogy a testi gyülekezeti ta-
gok nem Isten Lelkéből élnek, hanem emberileg cselekednek – mint a többi 
ember is. Úgy viselkednek, mint a természetes ember, csak vallásos csoma-
golásban. Ez nem arra mutat rá, hogy a gyülekezeti feszültségek főként a testi 

20. E-mail Helmut Haubeilnek, 2012. február 15.

Kérlek azért titeket, atyámfiai, Isten irgalmasságára, 
hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Isten-
nek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” “
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gyülekezeti tagoktól erednek (Júd 19)? Jézus idejében a farizeusok és a szad-
duceusok nem rivalizáltak? Már akkoriban is voltak feszültségek a konzerva-
tívok és a progresszívek/liberálisok között. Egyesek nagyon gondosan igyekez-
tek megfelelni bizonyos elvárásoknak, mások inkább lazán vették a dolgokat. 
De mindkét csoport arról volt meggyőződve, hogy ők birtokolják a valódi Bib-
lia-értelmezést. Jézus azonban rámutat, hogy mindkét csoport tagjai testiek 
voltak. Vagyis nem töltötte be őket a Szentlélek. Ez ma is így lehet. Konzerva-
tív keresztények is lehetnek testiek.

Sajnos manapság részben a konzervatív vagy progresszív/liberális szem-
üvegen keresztül nézzük a dolgokat. Így a szemlélődő maga kívül marad a vizs-
gálódásból. A bibliai „lelki vagy testi” beosztás arra szólít fel minket, hogy 
lelki leltárt készítsünk. A saját érdekünkben kell ezt tennünk. Gondoljuk meg, 
hogy Gal 6:7–8 mennyire egyértelműen fogalmaz:

„Amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet a testének, a testből arat 
veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.”

A testi ember szeretné Jézust követni, és tetszésére lenni, de nem adta 
át neki az egész életét, vagy – ha ezt megtette – valamilyen okból kifolyólag 
visszaesett (Gal 3:3; Jel 2:4–5). Ez azt jelenti, hogy – talán nem is tudatosan 

– egyidejűleg Isten akarata szerint és a saját elképzelése szerint is szeretne 
élni. Ez azonban nem megy, s ezt az így gondolkodó emberek az életük végén 
maguk is beismerik. Esetükben tehát valóság a két szív. Adhatja ilyen esetben 
Isten a Lelkét? Jak 4:3 válaszol erre: „Kéritek, de nem kapjátok, mert rosszul 
kéritek, csak azért, hogy élvezeteitekre fordítsátok.” Arra az eredményre ju-
tottam, hogy itt a kérni szót testi értelemben kell érteni. Egy ilyen meghall-
gatás nem az egót, az ént erősítené? Ezért az ilyen keresztény a természetes 
emberi erőből és képességekből él – őt Jel 3:16 langyosnak, Mt 25. fejezete 
pedig bolondnak nevezi.
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Miért nevezi Jézus az ilyen gyülekezeti tagot langymelegnek?
Min múlik, hogy sok keresztény életéből hiányzik a Szentlélekkel szerzett ta-
pasztalat? A válaszhoz mindenekelőtt a Laodicea-jelenséggel kell foglalkoz-
nunk. Miért nevezi Jézus a laodiceai gyülekezet tagjait langymelegeknek? 
Maga utal rá világosan: „Az ajtó előtt állok.” (Jel 3:20) Jézus eszerint nem 
tölthet be központi helyet az ilyen ember életében, hanem kívül kénytelen 
tartózkodni. Kívül áll, az ajtó előtt. Miért nem jött be? Mert nem hívták meg. 
Mivel tiszteletben tartja a szabad választásunkat, nem tör ránk.

Miért hagyják a keresztények, hogy Jézus Krisztus kint álljon? Ennek több-
féle oka és alapja lehet. Egyesek, az írástudó Nikodémushoz hasonlóan, hit-
ben tisztán intellektuális, ismereten alapuló síkon mozognak. Az ilyen embe-
rek nem értik, miről szól egyáltalán a Krisztusban való élet, vagyis nem értik, 
mit jelent átadni magunkat Istennek, amit Isten az újonnan születéssel vála-
szol meg (Jn 3:1–10). Másoknak a követés ára túl magas, sokat kellene felad-
niuk, mint a gazdag ifjúnak is (Mt 19:16–24). Jézus követése önmegtagadást 
feltételez, és az élet megváltoztatására való készséget (Mt 16:24–25), teljes 
átadást Istennek (Róm 12:1). Jézus odakint hagyása származhat egyszerű ha-
nyagságból, a vele való kapcsolat időhiány miatti elhanyagolásából.

Ismétlem: Jézus indoklása a langyosság kapcsán Jel 3:20-ban az, hogy „az 
ajtó előtt állok”. Jézus nem a középpontja egy ilyen életnek, hanem a pere-
men van. Gondoljuk meg: „Senki nem szolgálhat két Úrnak.” (Mt 6:24) Vagy 
te rendelkezel az életed felett, vagy Jézus. A langyosság tehát a Krisztussal 
való személyes kapcsolattal van összefüggésben. Más szempontból az érin-
tett nem feltétlenül nevezhető langyosnak. Például egy férfi szakmailag lehet 
nagyon agilis, mégis elhanyagolhatja a feleségét. Lehet igyekvő a munkájá-
ban, de langymeleg a házastársi kapcsolatában. Lehet valaki nagyon lelkes 
gyülekezeti tag, szorgalmas prédikátor, gyülekezetvezető, hívő, mégis langyos 
a Krisztushoz fűződő kapcsolatában. Lehet igyekvő a feladatai elvégzésében, 
miközben Krisztussal való kapcsolatát elhanyagolja. Ez az a langymelegség, 
amelyet Jézus helyre akar hozni. A legtragikusabb lehetőség az, hogy valaki 
olyan mértékben elfoglalt Isten művében, hogy magát a mű Urát elhanya-
golja.
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A tíz szűz példázata
Vessünk még egy pillantást erre a példázatra. Mit mond Jézus Krisztus 

e példázata a lelki és a testi gyülekezeti tagokról?

 Mind a tíz szűz volt.
 Mindannyiuknak volt lámpása.
 Mindannyian mentek a vőlegény elé.
 Mindannyian adventvárók voltak.
 Mindannyian elaludtak.
 Mindannyian hallották a kiáltást, és felkeltek.
 Mindannyian elkészítették a lámpásukat.
 Mindegyik lámpás égett.
 A csoport fele megállapította: lámpásaik kialszanak.

Azonban az égő lámpás olajat használ. Energiát fogyaszt. Rövid idő múlva 
öt szűz azt állapította meg: lámpásaik kialszanak. A bolondok rövid ideig égő 
lámpásai azt mutatják, hogy birtokában voltak a Szentléleknek. Ám ez nem 
volt elég. Az olaj túl kevésnek bizonyult. Ez volt az egyetlen különbség!

Amikor az öt visszajött és bebocsátást kért, Jézus ezt mondta: „Nem 
ismerlek titeket.” Túl későn gondoskodtak az olajról, a Szentlélekről. Az ajtó 
zárva maradt.

Jézusnak ebből a mondatából látjuk, hogy a vele fenntartott személyes 
kapcsolatunk a Szentlélekkel van összefüggésben. Aki nem engedi, hogy a 
Szentlélek töltse be, azt Jézus nem ismeri el a sajátjának: „Akik pedig testben 
vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. (…) Akiben nincs a Krisztus Lelke, 
az nem az övé.” (Róm 8:8–9)

Tény, hogy csak a Szentlélek által van valódi, személyes kapcsolatunk Jé-
zussal: „Abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, ame-
lyet nékünk adott.” (1Jn 3:24) A bizonyosság, hogy a Szentlélekkel betöltött 
vagyok, egyidejűleg annak is a bizonyossága, hogy Jézusban vagyok, és Ő én-
bennem.

Éppen ez volt a tapasztalata a Lépések a személyes ébredésért c. könyv első 
változatát olvasó, Dél-Németországban élő hölgynek is, aki részt vett a 40 na-
pos imaalkalmakon. A Szentlélek jelenléte miatt teljesen másként élte meg az 
Istennel való kapcsolatot, és mások is észrevették a változást az életében. Ezt 
írja: „A Dennis Smith 40 nap – áhítatok és imádságok a Jézus visszajövetelére 
való felkészüléshez c. könyvvel együtt ez a füzet is nagy, régóta áhított áldássá 
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lett az életemben. Hány hittestvérem érezte azt, amit én is, hogy hiányzik 
valami a hitéletünkből, s mégis megtapasztalhattuk, hogy Jézus bevonul az 
életünkbe, és elkezdett megváltoztatni minket. Még mindig ezen dolgozik, és 
lépésről lépesre egyre közelebb von bennünket magához.”21

Egy másik olvasó a következőt írta: „A Lépések a személyes ébredésért 
c. könyv rendkívül megérintett engem… A tíz szűzről szóló fejezet, és min-
denekelőtt Róm 8:9, »akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé«, 
kifejezetten sokkolt. Hirtelen elbizonytalanodtam abban, hogy a Szentlélek 
az enyém-e, illetve munkálkodik-e bennem, hisz fájdalmasan hiányoznak az 
életemből a gyümölcsök. Ma, szombat délután, végére értem a könyvnek, és 
végtelen, mélységes szomorúság fogott el. Azután olvastam a 69. oldalon ta-
lálható imádságot, és feltört bennem a vágy, hogy elnyerjem a Szentlelket, 
hogy a szívem megváltozzon, és Isten, az Atya az Ő akarata szerint formáljon… 
Köszönöm a könyvecskét és a szavakat, amelyek annyira megérintettek en-
gem!” (A. P.)

A testi keresztény legnagyobb tragédiája, hogy nem nyer örök életet, ha 
az állapota nem változik meg. „Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az 
övé.” (Róm 8:9) Meg kell állapítanunk tehát: a testi és a lelki gyülekezeti tagok 
közötti fő különbség a Szentlélekkel áll összefüggésben. A lelki embert betölti 
a Szentlélek. A testi ember nincs vagy nem megfelelő mértékben van kapcso-
latban a Szentlélekkel.

Ha azt állapítanád meg, hogy testi keresztény vagy, ne keseredj el! Isten 
felajánlja neked a gyógyszert: Szentlelkét. Egyes körökben túlhangsúlyozzák 
a Lelket, másutt elhanyagolják. Vezessen bennünket az Úr a biblikus közép-
úton!

Az ősegyház és a végidő gyülekezetének összehasonlítása
Ha az őskeresztény gyülekezetet összehasonlítjuk a mai gyülekezettel, nem 
tudjuk elkerülni azt a megállapítást, hogy az ősegyháznak túlnyomórészt lelki 
emberekből kellett állnia. Az Apostolok cselekedeteiről szóló bibliai irat mu-
tatja: ez volt a gyors fejlődésük alapja. Nem voltak segédeszközeik, de övék 
volt a Szentlélek. Nekünk nagyszerű segédeszközök állnak a rendelkezésünkre, 
nagy bőségben, azonban a Szentlélekben hiányt szenvedünk.

21. E-mail Helmut Haubeilnek, 2013. március 31.
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A. W. Tozer ezt írja: „Ha a Szentlélek ma elvétetne a gyülekezettől,  akkor 
mindannak, amit mi teszünk, a 95 százalékában senki nem venné észre 
a különbséget. Ha a Szentlélek az újszövetségi egyháztól vonatott volna 
meg, annak 95 százaléka, amit tettek, véget ér, és mindenki észrevette vol-
na a különbséget.” 22

Megtanultunk boldogulni a Szentlélek nélkül?
Ma a gyülekezetünk főként testi keresztényekből áll?

Ezért vagyunk gyakran olyan erőtlenek, és nélkülözzük a győzelmet? A testi 
viszonyulásnak van ahhoz köze, hogy sok területen a gyülekezetek csak na-
gyon gyengén fejlődnek? A jelentős problémáink a testi viszonyulásból fakad-
nak? Egyre inkább azt vesszük észre, hogy személyes és közösségi alapprob-
lémáink a Szentlélek hiányából erednek. Isten segítségével ez a személyes 
életben gyorsan megváltozhat. (Erről szól a 3. fejezet.)

Amit Johannes Mager a prédikátoroknak mond, végeredményben minden-
kire érvényes: „Pál különbséget tesz testi és lelki keresztények között, olyanok 
között, akiket betölt a Lélek, és akik nem engednek teret Neki az életükben: 
lélekben megkeresztelkedtek, de nem töltötte be őket a Lélek. Egy prédikátor 
számára ez a következőket jelenti: megalapozott teológiai képzettséggel ren-
delkezhetem, ismerhetem a bibliai nyelveket, a bevezetéstant gyakorlottan 
művelhetem; a Biblia nagy igazságait értelemmel befogadhatom és érthetem, 
kiismerhetem magam a különböző évszázadok dogmatikájában, homi le ti kai-
lag a csúcson lehetek, aktuálisan és életközelien prédikálhatok – s minden 
tudásom és tehetségem ellenére mégsem vagyok betöltve a Szentlélekkel. 
Könyvek, képzés, jó technikai felszereltség, még jó személyes kisugárzás is 
jelentheti pótlékát a Lélekkel való betöltöttségnek. Igét hirdetni, nyilvánosan 
imádkozni, gyülekezeti életet szervezni, evangelizációs programokat elkészí-
teni, lelkigondozni – ez mind megtanulható, és a Szentlélek nélkül gyakorol-
ható. Ellen White így ír erről a veszélyes eshetőségről: »Azért látható olyan 
kevés Isten Lelkének munkájából, mert a lelkészek megtanulnak nélküle dol-
gozni.« (Bizonyságtételek, I. köt., 383. o.) Az alapvető képzés és a rendsze-
res továbbképzés fontos egy lelkész számára, azonban ennél is fontosabb 
a Szentlélekkel való betöltekezés.” (Lábjegyzet 72, oldal 57)

22. S. Joseph Kidder: Anleitung zum geistlichen Leben. Andrews University, 2. o.
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Összefoglalva: Testinek lenni tehát azt jelenti, hogy pusztán emberi 
erőből és képességekből élünk, anélkül, hogy a Szentlélekkel egyáltalán 
vagy elegendő mértékben kapcsolatban volnánk.

A testi keresztények fő hiányossága
A Biblia magas szintű etikáját – az ellenség szeretetét, megbocsátást minden 
embernek, a bűn legyőzését stb. – csak a Szentlélek ereje által lehet megvaló-
sítani, nem pedig emberi erőből. Így tehát a fő probléma a testi keresztények-
nél abban áll, hogy életük kizárólag emberi erőn nyugszik. Saját erőnkből nem 
tudjuk megcselekedni Isten akaratát. Olvassunk el ehhez néhány ige verset:

„Mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett 
ruha minden igazságunk…” (Ésa 64:5)

„Elváltoztathatja-é bőrét a szerecsen, és a párduc a foltosságát? Úgy ti is 
cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt.” (Jer 13:23)

„Adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet 
testetekből, és adok néktek hússzívet. Az én lelkemet adom belétek, és azt 
cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, s az én törvényeimet 
megőrizzétek és betöltsétek.” (Ezék 36:26–27)

„Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy Isten törvé-
nyének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.” (Róm 8:7)

Ellen White egyértelműen és találóan írja: „Akik a mennyet saját csele-
kedeteik által akarják elérni, azáltal, hogy megtartják a törvényeket, a le-
hetetlent próbálgatják. Az ember nem menekülhet meg engedelmesség 
nélkül, de cselekedeteinek nem önmagából kell fakadnia. Krisztusnak kell 
az akarást és a véghezvitelt munkálnia, az Ő jókedvéből.” 23

Ezek az utalások jól mutatják: a Szentlélek nélkül nem vagyunk abban 
a helyzetben, hogy Isten akaratát cselekedjük. Az a lényeg, hogy folyamatosan 
Isten akarata mellett döntsünk, és Teremtőnk adja az erejét a véghezvitelhez. 
A hit általi megigazulás e tanításának megértése nagyon fontos és felszabadító, 
azonban ebben a tanulmányban erről nem tudunk bővebben szólni.

23. Review and Herald, 1890. július 1.
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Mi történhet, ha az ember olyasmit
próbál tenni, ami meghaladja az erejét?

Mi történik akkor, ha gyakran megállapítom: „Erre képtelen vagyok! Újra ku-
darcot vallottam!” Ilyenkor bizonyos mértékben csalódik az ember.

Talán ez a probléma jobban sújtja a fiatalabb generációt, mint az idősebbet. 
Az idősebbekben még erősebb a kötelességtudat, engedelmességet tanultak 
a családban, iskolában, munkában. Emiatt kevésbé zavarja őket a csalódás, 
mint a fiatalabbakat. De a probléma fiatalnál és idősnél egyaránt előfordul, 
csak a fiatal erősebben érzékeli. A hit útján saját erőből járni: ez minden testi 
keresztény alapproblémája, akár tud róla, akár nem.

Hogyan próbálja meg az ember megoldani a problémát? Intenzívebben 
imádkozik Isten segítségéért, és talán elhatározza, hogy még nagyobb erő-
feszítéseket tesz. Másvalaki azt gondolhatja: „Talán nem kell ezt olyan komo-
lyan venni.” Lazábban veszi a dolgokat, hogy jobban érezze magát. Más tel-
jesen elveti a hitet, és talán jobban érzi magát ettől. Azonban ezek a jónak 
tűnő megoldások hamisak. A helyes út az, hogy Isten rendelkezéseit komo-
lyan vesszük, mivel azok Isten szeretetéből a mi javunkra adattak. De ehhez 
Isten erejére van szükségünk. A helyes út az, ha a Szentlélek erejében élünk, 
növekvő örömben, motivációban, erőben, gyümölcstermésben és győ ze-
lemben. 24

Az alapprobléma
Valószínűleg felismertük, hogy ez főként a testi keresztényi léttel van össze-
függésben. Nem világosabb-e lépésről lépésre, hogy Jézus miért nem akar 
langymeleg követőket? Ők maguk sem élnek bővelkedő életet, amit Megvál-
tónk akar adni nekünk, így hamis példát mutatnak sokan – talán a többség – 
anélkül, hogy egyáltalán tudnának róla. A probléma sokkal komolyabb, mint 
feltételezzük. „A félszívű keresztények rosszabbak, mint a hitetlenek: félreve-
zető szavaikkal és Isten melletti elkötelezettségük hiányában sokakat eltéríte-
nek a helyes útról.” 25 

24. Bővebben lásd: Helmut Haubeil: In Jesus bleiben. 4. fejezet, Engedelmesség Jézus által. TopLofe 
Wegweiser Verlag, Bécs, 2014.

25. Ellen G. White, 44. levél, 1903.
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Mi vezethet a testi kereszténységhez?
A következő tényezők és okok vezethetnek a testi keresztényi élethez:

1.  Tudatlanság – Túl keveset foglalkozunk azzal, hogy mit jelent a Szentlélek 
által élni, vagy nem találtuk meg a kulcsot a gyakorlathoz.

2.  Hitetlenség vagy kishitűség – A Szentlélekkel való betöltekezés feltételezi, 
hogy az életünket teljesen átadjuk Jézusnak. Ennek akadályozása tudat-
lanságból is bekövetkezhet, de abból is, hogy félünk: Isten másként vezet 
majd, mint ahogy mi szeretnénk. Vagyis nem bízunk meg eléggé Isten böl-
csességében és szeretetében.

3.  Téves elképzelések – Azt gondolhatja valaki, hogy betölti a Szentlélek, 
a valóságban viszont ez nincs vagy nem a megfelelő mértékben van így. Ez 
alapprobléma.

4.  Túlzott leterheltség – Lehet valaki annyira leterhelt, hogy a Jézus Krisz-
tussal való kapcsolatának ápolására alig vagy egyáltalán nincs ideje. Vagy 
időt fordít rá, de nem halad előre, hogy megvalósuljon az igazi kapcsolat 
Isten és közötte.

5.  Rejtett bűnök, illetve hiányzó jóvátétel – ez olyan, mint egy rövidzárlat, 
vagyis nincs elérés Isten erejéhez.

6.  Főként érzelmek alapján való cselekvés. Isten szava szerint: „Az igaz 
ember hitből él.” Mi alapján hozok döntést: Isten iránti bizalomból, vagy 
az érzelmeim alapján? Roger Morneau gondolata nagy hatást tett rám: 

„A lelkek arra bátorítják az embert, hogy Isten szava és prófétái helyett 
a saját érzelmeire hallgasson. Nincs ennél biztosabb útja annak, hogy 
a lelkek uralmat vegyenek az ember élete felett anélkül, hogy észrevenné, 
mi is történik.” 26

26. Roger Morneau: Eine Reise in die Welt des Übernatürlichen. Zürich, 38. o.
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Miért kérjem a Szentlelket, ha már betöltött engem?
Egyrészt azért kapjuk a Szentlelket, hogy bennünk maradjon. Másrészt folya-
matosan kell kérnünk Őt. Hogyan oldható fel ez a látszólagos ellentmondás?

Egyrészt:
Jézus ezt mondja: „Nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn 14:17) ApCsel 

2:38 magyarázza: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan… és ve-
szitek a Szent Lélek ajándékát.”

Másrészt:
Amikor Jézus imádkozni tanított, ezt mondta: „Kérjetek és megadatik nék-

tek… mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle 
kérik.” (Lk 11:9–13) „Maga az Úr adta a parancsot: »Teljesedjetek be Szent 
Lélekkel!« (Eféz 5:18)” 27 A görög eredeti alapján ez azt jelenti, hogy „enged-
jétek, hogy állandóan és mindig újra betöltessetek a Lélekkel”. 28

Feloldás:
Ellen White ezt írja: „A Lélek munkálkodása mindig összhangban van az 

írott Igével. A lelkiek terén ez éppen úgy van, mint az anyagi világban: fizikai 
létünket pillanatról pillanatra az isteni erő tartja fenn. Ez azonban nem köz-
vetlen csoda által történik, hanem azoknak az áldásoknak a felhasználásával, 
amelyek a mi hatáskörünkben vannak. Hasonlóképpen tartatik fenn a lelki 
élet azoknak az eszközöknek a felhasználásával, amelyeket a gondviselés biz-
tosít. Ha Krisztus követője el akar jutni az »érett férfiúságra, Krisztus teljes-
ségének mértékére«, ennie kell az élet kenyerét és innia az üdvösség vizét. 
Növekednie kell, imádkoznia és dolgoznia, követve minden útmutatást, amit 
Teremtőnk az Igéjében adott.” 29

Az életet a fogantatástól kaptuk, és hogy megtarthassuk, ennünk, innunk, 
mozognunk stb. kell. Ugyanígy van a lelki életben is. A Szentlelket a víz és lé-
lek általi keresztségkor (újjászületés) kaptuk, hogy ez a lelki élet egész létünk 
során megmaradjon bennünk. A lelki élet fenntartásához magunkhoz kell 
vennünk a lelki eszközöket, amelyeket Isten rendelt ki számunkra: a Szentlel-
ket, Isten szavát, bizonyságtételünket stb.

27. Ellen G. White: Gondolatok a hegyi beszédről. 20. o.
28. Johannes Mager: Auf den Spuren des Geistes. Lüneburg, 1999, 100–101. o. 
29. Ellen G. White: Az apostolok története. 284. o.
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Jézus így szól hozzánk: „Maradjatok bennem, és én tibennetek.” (Jn 15:4) 
Ellen White hozzáfűzi: „A Lélek folyamatos magunkhoz vétele azt jelenti, 
hogy fenntartás nélkül átadjuk magunkat Istennek, az Ő szolgálatára.” 30

Ezért lényeges, hogy naponta hitben kérjük a Szentlelket; hogy minden 
reggel átadjuk magunkat és mindazt az Úrnak, amivel rendelkezünk.

Hol állok én?
Ezért nem az a legfontosabb, hogy felismerjem, melyik csoporthoz tartozom? 
Hol állok?

Édesanyám húszéves korában azt válaszolta az Istennel kapcsolatos kér-
désre, hogy nem érdekli a hit. Ekkor a kérdező így szólt hozzá: „És ha ma éjjel 
meghalna?” Ez a kérdés szíven találta édesanyámat, s ennek jó hatása lett: Is-
tenhez és egyházához vezette. Talán neked is segít a kérdés: 

Ha ma meghalnál (szívinfarktus, baleset)…  
Van-e most bizonyosságod abban, hogy részed lesz az örök életben?  

Ne maradj bizonytalanságban! 31

Az életörömről van szó
Megrendített, amikor a probléma kiterjedését – a Szentlélek hiányát – felismer-
tem. Gondolkoztam és imádkoztam, hogy a következő bekezdést beilleszem-e. 
Bátorkodom ezt tenni, mivel egyeseknél az életörömet, az örök életet, a csa-
ládra, a házastársra, a gyülekezetre való befolyást érinti. Nem tudom, kit érint/
illet ez. De az érintettek számára szeretnék segítséget nyújtani, ahogy én is se-
gítséget kaptam. Döntő dolog, hogy aki testi, és aki ezt felismeri, csak a Szent-
lélek által tud változtatni rajta. Mivel Isten szeret bennünket, gazdagon meg 
akar áldani minket a Jézushoz fűződő, Szentlélek általi bensőséges kapcsolat 
létrejöttével és fenntartásával. Így elkerülhetők a nagyobb veszteségek, és mér-
hetetlen áldások várhatók. A csodálatos az, hogy a helyzet Isten segítségével 
gyorsan megváltozhat. (Részletesebben lásd a 3. és 5. fejezetet!)

30. Ellen G. White: Jézus élete. 675. o.
31. A közvetlen válasz e kérdésre a 13. számú Andreasbriefben található. Megrendelhető:  

Wertvoll leben, Im Kiesel 3, D-73635 Rudersberg/Württ. E-mail: info@wertvollleben.com
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A testi keresztényi létet a Biblia különféle megnevezésekkel illeti. Az egyes 
csoportok és a csoportok tagjai nagyon különbözőek lehetnek, de a probléma 
gyökere ugyanaz:

 Testi – Róm 8:9 „De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan 
Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az 
övé.” Lásd még: Róm 8:1–17; 1Kor 3:1–4; Gal 5:16–21.

 Balga – A tíz szűz példázata Mt 25:1–13-ban: „A balga szüzek bemutatják 
a gyülekezet állapotát, amit Laodiceának is nevez.” 32

 Langyos – A laodiceabelieknek írt levél Jel 3:14–21-ben: „Bárcsak hideg 
volnál, vagy hév.” (Jel 3:15) Nem meghökkentő ez? Jézus előnyben részesíti 
a hidegeket a langymelegekkel szemben. Mi ennek az oka?

 „A félszívű keresztények [mindannyian azok vagyunk, ha nem élünk telje-
sen Krisztusnak átadott életet] rosszabbak, mint a hitetlenek: félrevezető 
szavaik és az elkötelezettség hiánya miatt sokakat eltérítenek a helyes útról. 
A hitetlen álláspontja félreérthetetlen. A langymeleg keresztény mindkét 
oldalt megtéveszti: se nem jó világi, se nem jó keresztény. Sátán olyan dol-
gokra használja fel, amit mással nem tud elvégeztetni.” 33

 Nem született újjá, vagy nem maradt meg ebben: Jn 3:1–21. „Az újjászü-
letés ritka tapasztalat napjainkban. Ez az oka annak, miért van olyan sok 
nehézség a gyülekezetben. Sokan, akik Krisztus nevét vallják, nincsenek 
megszentelve, nincsenek Istennek szentelve. Megkeresztelkedtek, de élve 
temettettek el. Az énjük nem halt meg, ezért nem támadtak fel új életre 
Krisztusban.” 34

 Látszat – „Akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak 
erejét.” (2Tim 3:5) Arthur G. Daniells ezt fűzi hozzá: „A formalizmus kifeje-
zetten csalás, és megsemmisítő. Rejtett, előre nem látható szakadék, amely-
ben az egyházat gyakran a szétzúzódás fenyegette az évszázadok során. Pál 
figyelmeztetőleg tanít bennünket, hogy »a kegyesség látszata« Isten ereje 
nélkül [a Szentlélekkel való betöltöttség nélkül] az utolsó napok egyik ve-
szélye, és int minket, hogy ettől a kényelmes, magunkat megcsaló állapot-
tól óvakodjunk.” 35

 

32. Ellen G. White, 44. levél, 1903.
33. Ellen G. White, Review and Herald, 1890. augusztus 19.
34. Ellen G. White, 148. kézirat.
35. Arthur G. Daniells: Krisztus a mi igazságunk. 20. o
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Ehhez társulnak az alábbi, sokkoló kijelentések:
 Kevesen, nagyon kevesen – „Álmomban egy őr állt egy nagy épület bejára-

tánál, és mindenkit megkérdezett, aki be akart lépni:
 »Befogadtad a Szentlelket?« Egy mérőlécet tartott a kezében, és csak keve-

seknek, nagyon keveseknek engedélyezte a belépést.”36

 Húsz közül egy sem kész – „Sajnos azt a komoly hírt kell közölnöm a gyü-
lekezettel, hogy a gyülekezet névsorából húsz közül egy sincs készen arra, 
hogy elhagyja ezt a földet. Isten és remény nélkül lenne, mint minden más 
bűnös is.”37

 Miért olyan álmos? – „Krisztus harcosai miért olyan álmosak és egykedvű-
ek? Mert oly kevéssé van valódi kapcsolatuk Krisztussal, mert teljes mér-
tékben hiányzik Megváltónk Lelke az életükből.” 38

 Nagy veszély – „Nem akarok sok szót vesztegetni arra, milyen rövid és bi-
zonytalan az emberi élet, de van egy borzalmas veszedelem, amelyet sokan 
alábecsülnek: ha nem hallgatunk a Szentlélek kérlelő szavára, és ragaszko-
dunk bűnös életünkhöz.”39 Mi a bűn gyökere? „Nem hisznek bennem.” An-
nak a jele, hogy valóban hiszünk és bízunk Krisztusban, az, hogy teljesen rá-
bízzuk magunkat. A teljes átadásról van szó, a készségről, hogy mindenben 
kövessük Őt.

Még egyszer hangsúlyozom: Bátorkodtam ezt a komoly bekezdést a könyv-
 be illeszteni, mivel ezek a kijelentések életünk örömét és az örök életünket 
érintik, de befolyásunkat is, különösen a házasságban, a családban és a gyü-
lekezetben.

A legfőbb kérdések
A döntő kérdés az, hogy téged betölt-e a Szentlélek, vagy sem. De mikor van 
az ember betöltve a Szentlélekkel? Milyen feltételek szükségesek hozzá? Mi-
lyen pozitív kihatásokkal jár ez? Mi történik, ha valaki tévesen úgy gondolja, 
hogy betölti a Lélek?

36. Ellen G. White: Szemelvények, I. köt., 109. o.
37. Ellen G. White: Keresztény szolgálat. 21. o.
38. Ellen G. White: A nagy küzdelem. 510. o.
39. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 32. o.
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Hála az ösztönzésért
Köszönjük meg az Úrnak, hogy egyre komolyabban foglalkozunk az ébredés-
sel. Úgy gondolom, nagy és csodálatos Istenünknek fontos okai vannak, ami-
ért éppen most ad késztetéseket a Szentlélek által az ébredésre. Az alábbiak 
is ehhez tartozhatnak:
 Szeretné meggyógyítani a hiányosságunkat, és kivezetni bennünket a laodi-

ceai állapotból.
 Fel akar készíteni bennünket Jézus közeli visszajövetelére, és az azt meg-

előző különleges időre.
 Véghez akarja vinni a világ utolsó nagy ébredését (Jel 18:1–2) azokkal, 
„akik Isten parancsolatainak megőrzői, akiknél Jézus Krisztus bizonyságté-
tele van” (Jel 12:17), és akik „megtartják Jézus hitét” (Jel 14:12).

Köszönjük meg továbbá azt is, hogy minden testi keresztény nagyon gyor-
san lelkivé lehet. És mindenki, aki a Szentlélekkel él, az Őbenne a teljességig 
növekedhet. A fejezet lezárásaként álljon itt még egy tapasztalat:

Új motiváció és benső öröm
„Egy testvérem adta nekem a Lépések a személyes ébredésért című könyvet. 
Teljesen lenyűgözött a tartalma. Régóta kerestem már ilyen kiadványt. El-
kezdtem rendbe szedni a hitéletemet, és csak ekkor vettem észre, hogy még 
valamit tennem kell: teljesen átadni magamat Jézusnak. Attól kezdve Isten 
mindennap nagyon korán felébresztett, és elcsendesedéssel ajándékozott 
meg. Mindennap olvastam egy szakaszt a »40 nap« című könyvből. Egyértel-
műen azt figyeltem meg, hogy Jézussal való kapcsolatom mérhetetlenül fejlő-
dött – egyre mélyebb és meghittebb lett. A Szentlélek munkálkodott bennem. 
A 40 nap után a könyv 2. kötetét is tanulmányoztam. Négyszer olvastam el 
mindkét könyvet. Nem tehetek mást, mint hogy naponta kérem, hadd legyek 
közösségben Istennel. A következmények lenyűgözőek, s az új indítékok és 
benső öröm nem marad észrevétlen. Sok tapasztalatot megélhettem ebben 
az időben. Kerestem az alkalmakat, hogy továbbadjam, ami engem betöltött. 
A Jézussal való szoros kapcsolat sok mindent lényegtelenné tett, a fölösle-
ges aggodalmak eltűntek. Kérem és imádkozom, hogy sok hívő megtapasz-
talhassa ezt.”

H. S.
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3 .  F E J E Z E T

Jézus ezt mondja a szőlőtőről szóló példázatában: „Maradjatok én-
bennem, és én is tibennetek.” (Jn 15:5) Mit jelent ez? „A Krisztusban 
maradás Isten Lelkének állandó birtoklását jelenti, és azt, hogy az éle-
tünket minden feltétel nélkül átadjuk az Ő szolgálatára.” 40

Az alapproblémánk két részből álló isteni megoldása egyidejűleg a boldog 
kereszténységhez vezető út is. Miért? Jézus ezt mondta: „Ezeket beszélem 
nektek, hogy az én örömem bennetek maradjon, és a ti örömetek beteljen.” 
(Jn 15:11) E két lépés – a Lélek folyamatos befogadása és a feltétlen átadás 

– által Krisztus él bennünk, és ez a teljes örömhöz vezető út. Kol 1:27 beszél 
a dicsőség gazdagságáról: „Krisztus bennetek.” 41 Nem figyelemre méltó, hogy 
Jézus a szőlőtő példázatát a Szentlélekről szóló ígéret (Jn 14.) és a Szentlélek 
munkájáról szóló rész közé ágyazta be?

40. Ellen G. White: Jézus élete. 676. o.
41. Továbbiak a témáról Helmut Haubeil In Jesus bleiben c. könyvében.

A pROBLéMÁiNk  
MeGOLDHATÓk 

Miként válhatunk boldog és eros kereszyényekké?
Hogyan tölt be bennünket a Szentlélek?

˝
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Döntő, hogy naponta Istennek szenteljük-e magunkat és mindenün-
ket, s naponta hitben kérjük-e, hogy a Szentlélek betöltsön bennünket. 

Miért helyes, ha naponta átadjuk Istennek az életünket?
„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét 

mindennap, és kövessen engem!” – mondta Jézus (Lk 9:23).
Krisztus azt mondta, hogy a követés naponkénti alkalom. A magunk ön-

megtagadása azt jelenti, hogy egész életünk felett átengedjük az uralmat. 
A kereszthordozás nem azt jelenti, hogy mindennap nehézségeink adódnak, 
hanem egyrészt naponta megtagadjuk az énünket, és örömmel, szabad aka-
ratból mindenben Jézus akarata alá vetjük magunkat. Ahogyan Pál mondta: 
„Naponként halál révén állok…” (1Kor 15:31) Aki Jézus idejében keresztet hor-
dott, az halálra volt ítélve, és a kivégzőhelyre ment. Tehát ebben az esetben 
a Jézus Krisztusnak való átadásunk naponkénti megújulásáról van szó. Más-
részt azt is jelenti a kereszthordozás, hogy vállaljuk a nehézségeket, amelyek 
Jézus követéséből származnak.

Ismételjük el a fontos gondolatokat: Testi életünket a születéssel kaptuk. 
Hogy erőnket és egészségünket megőrizzük, általában naponta étkezünk. 
Lelki életünket az újjászületéskor kaptuk. Hogy ezt a lelki életet megőrizhes-
sük, lelkileg erősek és egészségesek maradjunk, szükséges naponta táplál-
nunk a benső embert. Ha ez akár testi, akár lelki értelemben nem követke-
zik be, gyengék vagy betegek leszünk, és meg is halhatunk. Mint ahogy nem 
tudunk „előre” enni, ugyanígy nem tudunk a Szentlélekből sem tartalékolni.

Az Apostolok története című könyv egy értékes támpontot tartalmaz: „A lelki 
életben ugyanúgy van ez, mint a fizikaiban. Fizikai létünket pillanatról pilla-
natra isteni erő tartja fenn. Ez azonban nem közvetlen csoda által történik, 
hanem azoknak az áldásoknak a felhasználásával, amelyek a mi hatáskörünk-
ben vannak. Hasonlóképpen tartatik fenn a lelki élet azoknak az eszközöknek 
a felhasználásával, amelyeket a gondviselés biztosít. 42

Megérintett az is, amit a Jézus élete című könyvben olvastam: „Napról 
napra kell követnünk Jézust, Isten nem adja meg holnapra a segítséget.” 43

42. Ellen G. White: Az apostolok története. 284. o.
43. Ellen G. White: Jézus élete. 313. o.
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„Jézus követése szükségessé teszi, hogy teljes szívünkből megtérjünk, és 
ezt a megtérést naponta megújítsuk” – írja Ellen White. 44 „Ha átadásunk 
a megtérésünkkor feltétlen volt is, semmi hasznunk belőle, ha ezt naponta 
nem újítjuk meg.” 45 „Minden reggel első dolgunk legyen felajánlani magun-
kat Istennek. Így imádkozzunk: »Fogadj el, Uram, a Te tulajdonodnak! Minden 
tervemet lábadhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem, 
s engedd, hogy minden munkámat Tebenned végezzem!« Kérjük ezt minden-
nap! Minden reggel újból szenteljük magunkat az Úrnak. Összes tervünket 
Őnéki rendeljük alá, hogy megvalósítsuk vagy feladjuk, amint gondviselése 
akarja. Így adjuk át, ajánljuk fel Istennek napról napra az életünket, hogy az 
mindinkább átalakuljon és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez.” 46

Morris Venden a következőt írja: „A napi megtérés szükségességének 
felismerése valódi áttöréshez vezethet az életünkben. Ellen White arról 
biztosít: ha a Jézussal való kapcsolatot keresed és mindennap megtérsz, 
minden panaszod elnémul, minden nehézséged eltűnik, és minden zavarba 
ejtő problémád, amellyel szembesülsz, megoldódik.” 47

Önátadásunk napi megújítása által Jézusnál maradni éppen olyan fontos, 
mint a kezdetekkor Őhozzá menni.

„A Krisztussal fenntartott napi kapcsolat vezet az állandó átadáshoz – min-
den pillanatban az Őrá való támaszkodáshoz.” 48

Bizonyosak lehetünk benne, hogy ha az életünket minden reggel tudato-
san átadjuk Jézusnak, ezzel azt tesszük, amire vágyik, mert Ő mondta: „Jöjje-
tek énhozzám!” (Mt 11:28), és „aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem” 
(Jn 6:37).

Isten kész arra, hogy nagy tetteket vigyen véghez értünk. Hogyan?
„A győzelmet nem az elvégzett munka mennyisége által nyerhetjük el, ha-

nem azzal, ha teljesen átadjuk magunkat Jézusnak. Az Ő ereje által mehetünk 
előre, és Izráel hatalmas Istenében bízhatunk.” 49

44. Adventista bibliakommentár, 1. köt., 1113. o.
45. Ellen G. White, Review and Herald, 1885. jan. 6.
46. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 74. o.
47. Morris Venden: 95 Thesen über die Erlösung durch den Glauben. Lüneburg, 2009, 72. o.
48. Morris Venden: 95 Thesen über die Erlösung durch den Glauben. Lüneburg, 2009, 170. o.
49. Ellen G. White: Isten fiai és leányai. 279. o.
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„Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én Lelkem által.” (Zak 4:6) A be-
folyásról, amelyet Isten rajtunk keresztül érvényre juttathat, ha teljes átadás-
ban élünk, így ír John Wesley: „Egy Isten iránt százszázalékosan elkötelezett 
emberrel az Úr többet tehet, mint egy egész hadseregnyi férfival, akik csak 99 
százalékban kötelezték el magukat Őneki.” 50

„Azok közül, akik Krisztus munkatársai lesznek, Isten csak azokat ismeri 
el fiainak és leányainak, akik így szólnak: »Uram, mindenem, amim van, és 
minden, ami vagyok, a tiéd.«” 51 „Mindazok, akik Istennek szentelik önma-
gukat, folyamatosan megkapják a Lélek újabb és újabb testi-lelki ajándékát. 
(…) A Szentlélek legnagyobb energiáit fejti ki, így munkálkodik az emberek 
szívében és elméjében. Isten kegyelme megnöveli és megsokszorozza tehet-
ségüket. Az isteni természet tökéletessége érkezik a segítségükre mások meg-
mentéséért végzett munkájukban. (…) Emberi gyengeségükben is képesek 
megcselekedni a Mindenható tetteit.” 52

 

Miért helyes naponta imádkozni azért,  
hogy betöltessünk Szentlélekkel?

A Szentlélekkel való betöltekezés kérése nem más, mint arra kérni Jézust, 
hogy velem maradjon, mivel a Szentlélek által lakik bennem. De miért na-
ponta? 

„A magukat Istennek szentelt munkatársaknak csodálatos vigasztalás tudni, 
hogy földi élete során maga Jézus naponta kérte Atyjától a szükséges kegyel-
met. Az Ő példája bizonyítja, hogy a mélységes hitből fakadó komoly és áll-
hatatos könyörgés, a művéhez való teljes ragaszkodás és odaadás megadja 
a Szentlélek segítségét minden embernek a bűnnel vívott harcában.” 53

Ha ez naponkénti szükséglet volt Jézus számára, mennyivel inkább az 
 nekünk!

50. S. Joseph Kidder: Anleitung zum geistlichen Leben, 14. o.
51. Ellen G. White: Jézus élete, 523. o.
52. Ellen G. White: Jézus élete, 828. o.
53. Ellen G. White, Apostolok története, 57. o.
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2Kor 4:16-ban olvasható egy fontos mondat: „A belső [ember] mindazáltal 
napról napra újul.” Mi által történik ez a napi megújulás? Eféz 3:16–17. 19 
szerint a Szentlélek által: „Adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, 
hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben. Hogy 
lakozzék Krisztus hit által a szívetekben (…), hogy ekképen beteljesedjetek az 
Isten egész teljességéig.”

Ezért:
 szükséges mindennap imádkoznunk a Szentlélekkel való betöltekezésért,
 aki által Jézus lakik bennünk,
 az Ő gazdagságából adja az erőt a belső emberünknek, „dicsősége gazdag-

ságáért”; Isten ereje: természetfeletti erő,
 ezáltal Isten szeretete árad a szívünkbe,
 és ez a beteljesedett élet útja (lásd még Jn 10:10; Kol 2:10).

Értékes igehely Eféz 5:18 is: „Teljesedjetek be Szentlélekkel!” Figyelembe 
kell vennünk, hogy ez több egyszerű tanácsnál: isteni parancs. Istenünk el-
várja, hogy a Szentlélekben akarjunk élni. A görög nyelv szakértői szerint 
a szöveg pontosan ezt jelenti, idézem Johannes Magert: „Engedjétek, hogy 
állandóan és mindig újra betöltessetek a Lélekkel.” 54 

Egy Bibliához írt tanulmányi útmutatóban olvashatjuk a következőket: 
„A Szentlélek keresztsége azt jelenti, hogy teljesen a Szentlélek befolyása alá 
kerülünk, teljesen betöltetünk vele. Ez nem egyszeri élmény, hanem állan-
dóan meg kell ismétlődnie, amint ezt Eféz 5:18-ban a betöltetés szó görög 
nyelvtani formája kifejezi.” 55 (Lásd e fejezet függelékét.)

Pál apostol az Efézusi levél 5. fejezetében újra elismétli, habár már az 1:13-
ban megírta nekik: „…amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek 
ama Szentlelkével.” Az efézusiak elnyerték tehát a Szentlelket. Mégis szüksé-
ges volt, hogy „beteljesedjenek Szentlélekkel”, vagyis folyamatosan és mindig 
újra betöltessenek a Lélekkel.

54. Werner E. Lange (szerk.): Unser größtes Bedürfnis. Lüneburg, 2011, 42. o.
55. Studienanleitung zur Standardausgabe, 2014. július 17.
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Ellen White szerint „Isten munkatársainak a Szentlélek naponkénti elnye-
rését kell kérniük”.

„Mivel részünk van Krisztus igazságában, naponta szükséges átformálód-
nunk a Lélek befolyása által, hogy az isteni természet részesei legyünk.” 56

Másutt az Úr így szól hozzánk általa: „Akit Isten szava, a Szentírás megszó-
lított, és a tanításait követni szeretné, annak naponta tanulnia kell, naponta 
új lelkierőt kell kapnia, ami minden igaz hívő rendelkezésére áll a Szentlélek 
adománya által.” 57

„Naponta követnünk kell Krisztust. Isten nem nyújt ma segítséget a holnap-
hoz.” 58

„Ahhoz, hogy előrejussunk, folyamatos kapcsolatra van szükségünk az is-
teni segítséggel. Talán birtokoljuk a Szentlélek bizonyos mértékét, de imádság 
és hit által folyamatosan a Szentlélek elnyerésének nagyobb mértékére kell 
törekednünk.” 59

Még a következő csodálatos szavakat találtam: „A szeretet naponkénti ke-
resztségére van szükségünk, amely az apostolok idejében minden hívőt egy 
szívvé és egy lélekké kapcsolt össze.” 60

Róm 5:5 mutatja, hogy Isten szeretete a Szentlélek által töltetik ki a szí-
vünkbe. Ugyanezt mondja Eféz 3:17 is. A Lélek napi keresztsége (a Szentlélek-
kel való betöltekezés) egyidejűleg a szeretetben való megkeresztelkedést is 
jelenti (Isten „agapé” szeretetének a kitöltését). Gal 5:16 és Róm 8:2 szerint 
ehhez még a bűnök erejének megtörése is társul.

56. Ellen G. White: Szemelvények. 1. köt., 374. o.
57. Ellen G. White: Das Wirken des Heiligen Geistes. Lüneburg, 2006, 260. o.
58. Ellen G. White: Jézus élete. 313. o.
59. Ellen G. White: Das Wirken des Heiligen Geistes. Lüneburg, 2006, 243. o.
60. Uo.
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A személyes ima, elcsendesedés jelentősége
Milyen jelentősége van a napi elcsendesedésnek, ha annyira fontos, hogy 

naponta Jézusnak adjam át magamat, és naponta kérjem a Szentlélekkel való 
betöltekezést?

A benső ember napról napra megújul. Ez rávilágít a napi személyes áhítat 
komoly jelentőségére.

A szentélyszolgálatban a reggeli és esti áldozat volt az egész istentiszte-
let alapja. Szombaton ez egy szombati égőáldozattal is kiegészült (4Móz 28:4, 
10). Mi a jelentése az égőáldozatnak?

„Az égőáldozat a bűnös Istennek való teljes átadását jelképezte. Itt az em-
ber semmit nem tartott meg magának, minden az Úré volt.” 61

„A reggeli és esti áldozat óráit szentnek tartották, az egész zsidó nép szá-
mára az imádság megszabott idejét jelentették. Ez a szokás a keresztények 
számára példát ad a reggeli és esti áhítatok szempontjából. Isten elítéli az 
imádat lelke nélküli ceremóniákat, de örömmel tekint azokra, akik Őt szeretik, 
s reggelenként és esténként meghajolnak előtte, hogy bűneikre bocsánatot 
nyerjenek, és a szükséges áldásokat kérjék tőle.” 62

Felfigyeltünk rá, hogy a szombat és a napi áhítat a lelki életünk alapja? Ért-
jük-e, hogy ez a Jézusnak való teljes átadással van kapcsolatban, akit a Szent-
lélek által hívunk meg, hogy bennünk lakozzon?

Ez a legfontosabb lelki elvek egyike, hogy Istené legyen az elsőbbség min-
den más előtt. Jézus ezt mondja a hegyi beszédben: „Keressétek először Isten 
országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.” (Mt 6:33)

Isten országa azt jelenti, hogy Jézus a szívünkben van. Ezt szolgálja a napi 
átadás és a Szentlélek napi kérése a mindennapi elcsendesedés során. Ha 
egyszer Isten előtt állunk, a döntő kérdés az lesz: megvalósult-e az életünk-
ben a Krisztushoz fűződő, megmentő személyes kapcsolat, és Őbenne ma-
radtunk-e? (Jn 15:1–17) Vágyakozunk-e a nagyobb mértékű hitbeni betölte-
kezésre?

Aki nem vagy csak ritkán tölt időt Istennel, vagy elégtelen mértékben 
tart áhítatot, csak heti egyszer kap erősítést az istentisztelet által. Ez olyan, 
mintha valaki egy héten csak egyszer akarna enni. Nem volna ez abszurd? 
Nem azt jelenti ez, hogy a keresztény áhítat nélkül testi keresztény?

61. Fritz Rienecker: Lexikon zur Bibel. Wuppertal, 1964, 1017. o.
62. Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. 331. o.
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Ha valaki ebben az állapotban maradna, nem menekülhetne meg. Ha tes-
tiek vagyunk, az áhítat csak kötelességteljesítést jelent. Ha azonban lelkiek, 
egyre inkább és inkább szükségletté válik.

Évekkel ezelőtt olvastam Jim Vaus Gengszter voltam című könyvét: bűnöző 
volt, de megtért. Fenntartás nélkül beismerte a bűneit, például a hamis esküt, 
a lopásokat stb. Isten szokatlan közbeavatkozását élte meg. Ez megérintett 
engem. Azt mondtam magamnak: nekem minden szempontból jól megy, de 
ilyen tapasztalataim nincsenek. Ezután imában így szóltam az Úrhoz: „Meny-
nyei Atyám, minden ismert bűnömet, és mindent, amit megmutatsz nekem, 
be akarom vallani. Ezenkívül mindennap egy órával korábban felkelek, hogy 
imádkozzak és Bibliát olvassak. Azután majd meglátom, hogy az én esetem-
ben is közbeavatkozol-e.”

Hála és dicsőség: Isten megtette. Azóta a reggeli áhítat és a szombat az 
Isten hez fűződő kapcsolatom alapja.

A napi átadás és a Lélekkel való napi betöltekezés által életünk pozi-
tív módon meg fog változni. Ez az áhítat során történik meg.

„Lélekben és igazságban” imádni Istent
Gondolkodjunk el most az imádat céljáról. Isten utolsó üzenetében, mellyel 
az emberekhez szól, a Teremtő imádásáról van szó, szemben a fenevad imá-
dásával (Jel 14:6–12). Az imádat külső jele a szombat (a Teremtő imádása). 
Az imádat benső tartásáról Jn 4:23–24-ben olvashatunk: „Eljön az óra, és az 
most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, 
mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek: és akik őt imádják, 
szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”

Lélekben imádni azt jelenti, hogy tudatosan, de Szentlélekkel betöltve is 
imádni. Igazságban imádni pedig azt jelenti, hogy Jézusnak való teljes átadás-
ban élni, mivel az igazság személy: „Én vagyok az igazság” – mondta Jézus (Jn 
14:6). Ez azt is jelenti, hogy Jézus bennünk lakozása által Isten szava és törvé-
nyei szerint éljünk, mivel azt mondta: „A te Igéd igazság”, és „a te törvényed 
igaz.” (Jn 17:17; Zsolt 119:142) Ha nem Isten-imádásban élünk, nem abban 
a veszélyben forgunk, hogy a döntő pillanatban csődöt mondunk? Ez minden 
testi keresztény számára nagy probléma lesz.
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Úgy gondolom, mindannyian Isten segítségével szeretnénk előrehaladni, 
és az ismeretben növekedni. Lehet, hogy az alábbi téves elképzelések akadá-
lyoztak meg sokunkat ebben az előrehaladásban.

Keresztség és Szentlélek
Vannak, akik azt gondolják, hogy be vannak töltekezve Szentlélekkel, mert 
megkeresztelkedtek, így minden rendben, és semmi másra nincs is szüksé-
gük. Dwight L. Moody ezt mondja: „Sokan azt gondolják, hogy ha egyszer be-
töltekeztek Lélekkel, akkor ez egyszer s mindenkorra elég. Barátaim, mi lyu-
kas edények vagyunk: arra van szükségünk, hogy minden időben közvetlenül 
a forrás mellett maradjunk ahhoz, hogy tele legyünk.” 63

Joseph H. Waggoner ezt írja: „Minden esetben, amikor a keresztségre 
mint a Szentlélek adományának bizonyítékára tekintenek, a bűnbánó bű-
nöst testi biztonságba ringatják. Az illető úgy tekint a keresztségére, mint 
Isten kegyére. A keresztség, nem pedig a Szentlélek lesz a szívében a zálog 
vagy bizonyíték.” 64

A keresztségnek nagy a jelentősége, Isten akarata szerint való. Azonban 
nem szabad a múlt ezen eseményére úgy tekinteni, hogy ennek folyománya-
ként be vagyunk töltve a Szentlélekkel. Sokkal fontosabb, hogy most tudjuk 
és tapasztaljuk: a Szentlélek betölt bennünket. Sok ember a keresztsége előtt 

63. Dwight L. Moody, in V. Raymond Edman: They Found the Secret – Twenty Lives That Reveal 
a Touch of Eternity. 85–86. o.

64. Joseph H. Waggoner: The Spirit of God. Battle Creek, 1977, 35. o.

Mivel részünk van Krisztus igazságában, naponta 
szükséges átformálódnunk a Lélek befolyása által, 
hogy az isteni természet részesei legyünk.” “
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elnyerte már a Szentlelket, például Kornéliusz és az emberei, vagy akár Sau-
lus is. Mások csak a keresztség után kapták meg, mint a samaritánusok vagy 
a tizenkét férfi Efézusban. De teljesen mindegy, hogy valaki a Lelket a kereszt-
sége előtt, közben vagy után nyerte el. A döntő az, hogy valamikor megkap-
tuk-e, és most a szívünkben van-e. Nem az a lényeg, mi történt a múltban, 
hanem hogy mi a helyzet velem most, ma.

Még egyszer emlékeztetni szeretnék rá: testi életünket a születés során 
nyertük el. Ezt az életet étel, ital, mozgás, alvás stb. által tartjuk fenn. Ezek 
nélkül nem sokáig élnénk. Lelki téren ugyanezek a törvényszerűségek érvé-
nyesek: az új életet a Szentlélek által nyerjük el, amikor átadjuk magunkat 
Jézus Krisztusnak. Ő azon eszközök felhasználása által marad bennünk, ame-
lyeket az Úr e cél érdekében a rendelkezésünkre bocsát: a Szentlélek, az ima 
és Isten szava által. Olvassuk el újra: „A lelki életben ugyanúgy van ez, mint 
a fizikaiban. Fizikai létünket pillanatról pillanatra isteni erő tartja fenn. Ez 
azonban nem közvetlen csoda által történik, hanem azoknak az áldásoknak a 
felhasználásával, amelyek a mi hatáskörünkben vannak. Hasonlóképpen tar-
tatik fenn a lelki élet azoknak az eszközöknek a felhasználásával, amelyeket 
a gondviselés biztosít. 65

Ez azt jelenti: A Szentlélek az újjászületéskor adatik nekünk, hogy bennünk 
maradjon. Maradása azoknak az eszközöknek a napi felhasználásától függ, 
amelyeket Isten adott nekünk. Mit várhatunk akkor, ha ezeket az eszközöket 
nem alkalmazzuk?

A Szentlélek az összes „eszköz” közül a legfontosabb. Hozzá társul az imád-
ság, az Istennel való kapcsolat az Ige által, részvétel az istentiszteleten, a Jézus 
nevében végzett szolgálatunk révén.

Biztosan mindannyian egyetértünk abban, hogy szükséges naponta a benső 
emberünkről is gondoskodni. Ha ezt nem tesszük, sajnálatos következmé-
nyekkel kell számolnunk. Nem tudunk „tartalékba” enni, és nem tudunk tar-
talékot képezni a Szentlélekből sem. „Isten nem adja meg ma a segítséget 
a holnapi napra.” 66 Ezért világos, hogy szükséges naponta átadnunk magun-
kat Krisztusnak, és naponta behívnunk a Szentlelket az életünkbe.

Mindkettő – mint egy érme két oldala – egy célt szolgál: azt, hogy Jé-
zus Krisztussal bensőséges, személyes kapcsolatban legyünk. Átadom maga-
mat neki, és a Szentlélek kérésével meghívom Őt a szívembe. 1Jn 3:24 (és Jn 

65. Ellen G. White: Az apostolok története. 284. o.
66. Ellen G. White: Jézus élete. 313. o
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14:17–23) szerint Jézus a Szentlélek által lakozik bennünk: „Abból ismerjük 
meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott.”

 

A Szentlélek hatása
Ha a Szentlélek a szívemben lakozik, azt munkálja bennem, amit Jézus bevég-
zett. Róm 8:2 szerint: „A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megsza-
badított engem a bűn és a halál törvényétől.” A Lélek törvénye az a mód, ahogy 
a Lélek az Istennek átadott szívben munkálkodik. Csak a Szentlélek tudja élővé 
tenni bennem azt, amit Jézus elért. Ellen White így magyarázza ezt: „Krisztus 
azért adta nékünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisz-
tus áldozata nem jelentett volna számunkra semmilyen segítséget. (…) A Lélek 
az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója vitt véghez. A Lélek 
az, aki megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni 
természetnek. (…) Isten ereje kérésre és befogadásra vár.” 67

Thomas A. Davis így írja le ezt a folyamatot: „Ez azt jelenti, hogy Krisztus 
művének hatékonysága emberek eléréséért is a Szentlélektől függ. Nélküle 
mindaz, amit Jézus véghez vitt – a Getsemáne, a keresztáldozat, a feltámadás, 
a mennyben végzett papi szolgálata is –, eredménytelen maradna. Krisztus 
művének hatása csak kissé lenne hatékonyabb, mint bármely más nagy világ-
vallásé vagy erkölcsi vezetőé. Még ha ezekkel ellentétben Krisztus Isten volt is, 
nem tudta a saját példája és tanításai által egyedül megmenteni az embere-
ket. Szükséges volt bennük cselekednie. Ezt a Lélek tette, aki azért küldetett, 
hogy az emberi szívekben elvégezze azt, amit Jézus lehetővé tett.” 68

Ez önmagában nem nyomós ok-e arra, hogy a Szentlélekkel való betölte-
kezéssel törődjünk?

„Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az 
ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szere-
tet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. 
A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik.” 69

A Lélekben való életnek más értékes következményei is vannak, nélküle 
azonban nagy hiányosságok és veszteségek. (A Szentlélekkel élt vagy a Szent-
lélek nélküli élet különbségeiről a 4. fejezetben részletesebben szólunk.)

67. Uo., 671–672. o.
68. Thomas A. Davis: Als Christ siegreich leben. 43. o. 
69. Ellen G. White: Jézus élete, 173. o.
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Betölt-e a Szentlélek?
Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket a Szentlélekkel kapcsolatban: 70

 Észrevehető-e valamilyen jele az életemben a Szentlélek munkájának?  
Például Jézus személyét naggyá és élővé tette-e számomra? (Jn 15:16)

 Elkezdtem-e hallani és megérteni a Szentlélek hangját? Tud-e vezetni az 
élet kisebb és nagyobb döntéseiben? (Róm 8:14)

 Kialakult-e az életemben mások iránt a szeretet új módja? Ajándékoz-e ne-
kem a Szentlélek gyengéd együttérzést, gondoskodásra késztet-e olyan em-
berek iránt, akiket én magam nem választottam volna barátaimnak? (Gal 
5:22; Jak 2:8–9)

 Mindig újra megtapasztalom-e, hogyan segít a Szentlélek az embertársaim-
mal való bánásmódban? Ad-e isteni segítőm például helyes szavakat, ame-
lyek elérik az olyan ember szívét, aki bánkódik és gondban van?

 Ad-e nekem a Szentlélek erőt, hogy másokat Isten országába vezethessek?
 Megtapasztalom-e, hogy a Szentlélek velem van az imádságban, és segít, 

hogy szívem legmélyebb érzéseit Isten előtt helyesen kibontsam?

Ha megfontoljuk ezeket a kérdéseket, meglátjuk, milyen nagy szükségünk 
van a növekedésre a Szentlélekben, hogy jobban megismerjük és megszeres-
sük Őt.

Megbékélés apa és fia között
Idézek egy levélből, amelyet nemrég kaptam:

„Apám és én kibékültünk egymással. A Lépések a személyes ébredésért és 
a 40 napos áhítatok tanulmányozása után részem volt a Szentlélekkel való 
betöltekezés csodálatos tapasztalatában. Különösen lelkesítő volt számomra 
megélni, hogy a Szentlélek életem minden területén munkálkodni szeretne. 
Apámmal való viszonyom mindig bonyolult volt. Már gyermek és fiatalkorom-
ban az volt a kérésem és imádságom, hogy jobb legyen a viszonyom vele. De 
egyre rosszabb lett. További hat-hét év telt el így. Most Isten betöltötte szí-
vem nagy ürességét. A tanulmányozás és a Szentlélekkel való betöltekezé-
sért szóló imák során feleségem és én nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk. 
Imádkoztunk a családjainkért, különösen édesapámért. Új erőt kaptam, hogy 
szeressem őt. Mindent meg tudtam bocsátani neki, ami korábban nem igazán 

70. Catherine Marshall, Der Helfer, Erzhausen, 2002, 240. o.
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sikerült. Apám és én barátok lettünk. Ő is lelki emberré kezd válni, és elkez-
dett másoknak is beszélni Istenről. Ma, két év elteltével, apámmal való kap-
csolatom továbbra is nagyon jó. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a tapasz-
talatért. Korábban annyira tehetetlennek és magányosnak éreztem magam. 
De amióta naponta a Szentlélekért imádkozom, teljesen új módon élem meg 
az életet és az Istennel való kapcsolatot.”

Ima: Úr Jézus, köszönöm neked, hogy Szentlelked által bennem akarsz 
maradni! Köszönöm, hogy napi átadás által a Veled való bizalmi és sze-
retetkapcsolatom növekszik. Uram, segíts, hogy Lelkedet és az Ő szol-
gálatát jobban megismerjem. Vágyódom megérteni, mit akar értem, 
rokonaimért és gyülekezetemért tenni, és hogyan lehet bizonyosságunk, 
hogy a napi kérés nyomán elnyertük Őt. Hálásan köszönöm ezt! Ámen.

Ellen White így ír: „Jézus Krisztus korlát nélkül elnyerte a Szentlelket. 
Ugyanilyen módon adatik Krisztus minden követőjének, aki átadja az egész 
szívét. Maga Urunk adta a parancsot: Teljesedjetek be Szentlélekkel! (Eféz 
5:18) Ez a parancs egyidejűleg ígéret is: Istennek tetszett, hogy Krisztusban 
lakozzék a teljesség, ti is benne vagytok beteljesedve.” 71

Függelék Eféz 5:18-hoz – „Teljesedjetek be Lélekkel!”
A szövegből látható, hogy az ige felszólító módban van, továbbá többes szám-
ban, vagyis mindenkihez szól. És az is látszik, hogy a mi feladatunk keresni 
a Lélek teljességét. De a görög szöveg még többet mond.

„Az újszövetségi görög levelekben csak egy szakasz van, amely közvetlenül 
beszél a Lélekkel való betöltöttségről: »Teljesedjetek be Szentlélekkel!« (Eféz 
5:18) Az Apostolok cselekedeteiben ajándékként olvashatunk róla, hogy bi-
zonyos helyzetekben erővel lehessen cselekedni. Ezzel szemben Pál a betöl-
tekezést parancsként fogalmazza meg, ami élethelyzettől függetlenül Jézus 
minden követőjére érvényes. Ez a rövid, de fontos felszólítás négy lényeges 
szempontot tartalmaz:

71. Ellen G. White: Gondolatok a hegyi beszédről. 20. o.
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1. A betölt (plerein) ige felszólító módban van. Pál nem ajánl valamit, és nem 
baráti tanácsot ad. Nem javaslatot tesz, amit el lehet fogadni vagy el le-
het utasítani. Felhatalmazott apostolként parancsol. Egy parancs mindig 
az ember akaratát szólítja meg. Hogy egy keresztény Szentlélekkel betöl-
tött-e vagy sem, az tőle függ. A parancs úgy szól, hogy a keresztények 
törekedjenek a Lélek teljességére. A mi felelősségünk, hogy betöltessünk 
Lélekkel.

2. Az ige többes számban áll. A parancs nem egyes személyekhez szól a gyü-
lekezetben, akik különleges feladatokat vállaltak el. A Lélekkel való betöl-
töttség nem néhány kivételezett személy privilégiuma. A felszólítás min-
denkihez szól, aki a gyülekezethez tartozik, mégpedig minden időben és 
mindenütt. Nincs kivétel. Pál tehát azt látja normálisnak, természetesnek, 
ha minden keresztény betöltekezik a Lélekkel.

3. Az ige passzív igenemben található. Tehát nem »Töltsétek be magatokat 
Lélekkel!«, hanem »Legyetek Lélekkel betöltve!«. Egy ember sem tudja 
Lélekkel betölteni magát. Ez kizárólag a Szentlélek munkája. Ebben áll 
az Ő szuverenitása. Azonban az embernek kell a feltételeket teljesíte-
nie, hogy a Lélek betölthesse őt. Aktív akaratunk nélkül a Lélek nem fog 
munkálkodni bennünk.

4. A felszólító mód a görög nyelvben jelen időben áll. Ez a jelen idejű felszó-
lító mód olyan történést ír le, amely állandóan ismétlődik, ellentétben 
az imperativ aoristosszal, amely egy pontban lejátszódó eseményre utal. 
Ezek alapján a Szentlélekkel való betöltekezés nem egyszeri tapasztalat, 
hanem visszatérő, előrehaladó folyamat. Egy keresztény nem egyszer és 
mindenkorra van betöltve, mint egy edény, hanem mindig »utána kell 
tölteni«. Ezért a mondatot úgy is vissza lehet adni, hogy »Állandóan és 
mindig újra teljetek be Szentlélekkel!«
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A Szentlélekkel való betöltekezés, amelyet a keresztségkor nyertünk el 
(feltéve, hogy a keresztség víz és Lélek által történt, teljes átadás nyomán), 
elmúlhat, ha az ajándékba kapott teljességet nem őrizzük meg. Azonban 
ha elveszett, újra meg lehet kapni. A betöltekezést meg kell ismételni, hogy 
a Szentlélek az élet minden területét betölthesse, és a lelki életünk ne erőt-
lenüljön el. Lélekkel betöltöttnek lenni nem azt jelenti, hogy mennyiségileg 
mindig többet kapunk belőle, hanem hogy a Lélek kap egyre többet belőlünk. 
Ezért parancsolja meg Pál a keresztényeknek, hogy állandóan töltessenek 
be Lélekkel. Ez számára egy keresztény ember természetes állapota. Egy ke-
resztség – de sok betöltés.” 72

 
Maga az Úr adta a parancsot:*

Állandóan és mindig újra teljetek be Szentlélekkel! **

72. Johannes Mager lelkész, evangelizátor, sok éven át a rendszeres teológia docense. A Prédiká-
tori Osztály vezetője volt az Euro-Afrikai Divíziónál, Bernben (jelenleg Inter-Európai Divízió). Ma 
nyugdíjas, Friedensauban él. Az idézet megtalálható itt: Auf der Spuren des Geistes (Lüneburg, 
1999) 100-101. o. (A kiadó engedélyével)

* „The Lord himself has given the command: Be filled with the Spirit!” – írja Ellen G. White  
(Gondolatok a hegyi beszédről, 20. o.)

** Az eredeti, görög nyelvű Eféz 5:18 magyarázatához lásd Johannes Mager: Auf den Spuren des 
Geistes (Lüneburg, 1999), 100–101. o.
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A testi és lelki keresztények összehasonlítása 
A testi keresztényi lét következményeit részben már tárgyaltuk. Az alábbiak-
ban felsorolt módon nyilvánul meg: 

 az ember ebbéli állapotában nincs megmentve (Róm 8:6–8; Jel 3:16),
 Isten szeretete, az „agapé” nincs meg benne (Róm 5:5; Gal 5:22), csupán 

az emberi szeretetre képes,
 a „bűn hatalma nincs megtörve” (Gal 5:16; Róm 8:2),
 nincs meg benne Isten dicsősége gazdagságának ereje (Eféz 3:16–17),
 Krisztus nem él benne (1Jn 3:24),
 nem kapta meg a Krisztus melletti tanúságtétel erejét (ApCsel 1:8),
 emberi módon jár el (1Kor 3:3), így a rivalizálás és a feszültségek könnyen 

megjelennek az életében,
 általában nehezen fogadja el az intést,
 imaélete hiányt szenved,
 a megbocsátásban és abban, hogy nem lesz haragtartó, csak az emberi 

képességeire támaszkodik.

MiLYeN VÁLTOZÁsOk 
VÁRHATÓk

AZ éLeTÜNkBeN?

Mit nyerhetünk, ha Szentlélekkel teljes életet élünk?
Milyen veszteséggel számolhatunk, 

ha nem imádkozunk a Szentlélekért?

4 .  F E J E Z E T 
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 A testi keresztény részben úgy cselekszik, ahogy a természetes ember. 
„Ember szerint jár” (1Kor 3:3), amint Pál írja. De magatartása részben olyan-
nak tűnik, mint a lelki keresztényé, habár saját erejéből és képességeiből 
 merít.

A lelki keresztény Isten gazdagságában él: „Adja meg néktek az ő dicsősé-
ge gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek Lelke által a belső em-
berben, hogy lakozzék Krisztus hit által a szívetekben; a szeretetben meggyö-
kerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi 
a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága Isten jóvoltának, s meg-
ismerjétek a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen 
beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen 
bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogynem mint kérjük vagy 
elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az 
egyházban a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön-örökké. 
Ámen.” (Eféz 3:16–21)

A testi keresztényi lét kihatásai
Nagyon sajnálom a Szentlélek hiánya miatt bekövetkező veszteségeket, ame-
lyeket a családom és a gyülekezeteim szenvedtek el lelkészi szolgálatom alatt. 
Ezeken a területeken is beigazolódik, hogy senkit nem vezethetünk tovább 
annál, mint ahol mi vagyunk. Ráadásul az egyes emberek személyes hiányos-
ságai a családon és a gyülekezeten belül meg is sokszorozódhatnak.
 

Gyerekek és fiatalok
A testi kereszténység táptalaj a szabadelvű kereszténység számára. Az ember 
nem tudatosan, jó szándékból megpróbálja önerejéből azt tenni, amire nem 
képes, majd csalódottan kiutakat keres. Nem ez az oka annak, hogy fiataljaink 
közül olyan sokat elveszítünk? Gyermekeinknek és fiataljainknak – tudatlan-
ságból vagy más okokból – nem testi keresztényi életet mutattunk be? Nem 
lettek ezáltal testi keresztényekké, akiknek emiatt csalódással kell megküzde-
niük? Nem ez az oka annak, hogy lazán veszik az istentiszteletet, vagy el sem 
jönnek, esetleg már el is hagyták a gyülekezetet?
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Egy idősebb testvér magyarázta röviden a gyülekezetének: „Van oka azok-
nak a problémáknak, amik ma a mi saját életünkben és sok fiatalunk életében 
fellépnek. Mi, idősek, elmulasztottuk megérteni a Lélek működését, és azt, 
hogy betöltekezzünk Vele.” 73

„A félszívű keresztények rosszabbak, mint a hitetlenek, mivel félrevezető 
szavaik és el nem kötelezett helyzetük miatt sokakat eltérítenek a helyes útról. 
A hitetlen álláspontja félreérthetetlen. A langymeleg keresztény mindkét ol-
dalt megtéveszti: se nem jó világi, se nem jó keresztény. Sátán olyan dolgokra 
használja fel, amiket mással nem tud elvégeztetni.” 74

Ha ezzel ellentétben lelkiképpen élünk, meg tudjuk mutatni gyermekeink-
nek az utat Isten segítségéhez. Ellen White csodálatosan írt erről: „Tanítsd 
a gyermekeidet, hogy kiváltság számukra mindennap elnyerni a Szentlelket. 
Engedd, hogy Jézus legyen a segítőd, hogy véghez vigye akaratát. Ima által 
megtapasztalhatod, hogy gyermekeidért végzett szolgálatod igazán eredmé-
nyes lesz.” 75

Mi is tanítottuk a fiainkat imádkozni. De tanítottuk-e őket arra, hogy na-
ponta imádkozzanak a Szentlélekért? Vagy mi magunk sem tudtuk ezt? A fe-
leségemmel akkoriban nem tudtuk. Hálás vagyok, hogy az Úr elnézte a tudat-
lanság idejét.

A lelki szülőknek milyen csodálatos gyermekeik lennének, ha ők is naponta 
Jézusnak ajánlanák fel magukat, és a Szentlélekért imádkoznának!

Az isteni szeretet légköre – vagy csak legyünk kedvesek egymáshoz?
Milyen különbség van a lelki vagy testi keresztényi házasságban, családi és 
gyülekezeti életben, egyházban, ha hiányzik Isten ereje a fegyelmezett élet 
vezetéséhez, ha hiányzik Isten szeretete, ha a bűnök hatalma nem töretett 
meg – avagy ha mindezek Isten kegyelme által jelen vannak?

A konzervatív testi keresztények hajlamosak a kritikára. Ez sem helyes. Ha-
bár Isten jó rendelkezéseiről beszélnünk kell, egyidejűleg azt is meg kell fon-
tolnunk, hogy alapvető változások csak akkor következnek be, ha azok belül-
ről fakadnak.

73. Garrie F. Williams: Erfülltsein vom Heiligen Geist. Lüneburg, 2007, 8. o.
74. Ellen G. White, Review and Herald, 1890. augusztus 19.
75. Ellen G. White: Child Guidance. 69. o.
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A szabadelvűek arra hajlanak, hogy lazábban vegyék a dolgokat, és világi 
módszereket vegyenek át. Isten ezt sem tudja megáldani.

Joseph Kidder az alábbi látleletet adja a gyülekezet állapotáról:
„Fásultság, felületesség, világiasság, a nagylelkűség hiánya, a prédikáto-

rok kiégettsége, a tizenévesek elhagyják a gyülekezeteket, gyenge önfegye-
lem, valódi háttér és eredmény nélküli tervek, az erős és elkötelezett férfiak 
hiánya.” 76 A probléma gyökerét Kidder a Jézussal való kapcsolat hiányában 
látja (1Jn 15:1–5), és abban, hogy túlságosan bízunk az emberi erőfeszítések-
ben (Zak 4:6). A megoldás szerinte az, ha a Szentlélekben éljük az életünket 
(ApCsel 1:8).

„Új parancsolatot adok néktek – mondta Jézus –, hogy egymást szeressé-
tek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri 
meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fog-
játok.” (Jn 13:34–35)

Úgy szeretni, mint Jézus, egyenlő azzal, hogy az isteni szeretettel (agapé) 
szeretünk. Ez csak akkor lesz meg bennünk, ha a Szentlélek betölt minket.

„Korlátlan szeretet Isten iránt, és önzetlen szeretet egymás iránt – ez 
a legjobb adomány, amellyel mennyei Atyánk megajándékozhat bennün-
ket. Ez a szeretet nem érzelmi kitörés, hanem isteni alapállás, állandó erő. 
A megszenteletlen szív – mindenkinek ilyen van, ha a Szentlélek nem lakik 
benne – nem tudja létrehozni vagy előállítani. Csak olyan szívben található 
meg, ahol Jézus uralkodik.” 77

Nagy különbség tehát, hogy „csak” kedvesek vagyunk egymáshoz, vagy 
 Isten szeretetével szeretjük egymást. Ellen White ezt a jelentőségteljes mon-
datot fűzi hozzá: 

„Ha gyengéd, csendes lélekkel ékesítenénk magunkat, az életünket meg-
keserítő nehézségek közül százból kilencvenkilencet elkerülnénk.” 78

76. Joseph Kidder: Anleitung zum geistlichen Leben. Andrews University, 3–4. o.
77. Ellen G. White: Az apostolok története. 549–550. o.
78. Ellen G. White: Bizonyságtételek. IV., 380. o.
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1Thess 4:3–8-ban Isten szava rávilágít, milyen házaséletet szánt nekünk Te-
remtőnk. Ebben a szakaszban többek között arról van szó, hogy a házasság ke-
retei között szentségben és tisztességben éljünk. Ezt a pogányok gerjedelmé-
vel állítja szembe. A szent életre és a Szentlélekre való utalás azt támasztja alá, 
hogy a Szentlélek a házassági kapcsolatunkat is meg tudja és fogja változtatni. 
Isten a házaséletet örömként és beteljesedésként tervezte el. Nem azt mutat-
ja-e ez, hogy Isten segíteni akar, hogy ne durva vágyakban, hanem szeretettel-
jes gyengédségben érintkezzünk egymással?

Jézus a tanítványai egységéért imádkozott: „Hogy mindnyájan egyek le-
gyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legye-
nek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”

William G. Johnsson így ír: „Sok Krisztus-váró hívőnek meg kell még érte-
nie, mit jelent Krisztusban egynek lenni. Valószínűleg a múltban erre kevés 
hangsúlyt fektettünk, vagy a lovat fordítva ültük meg.” 79

Krisztus akkor van bennünk, ha a Szentlélek betölt bennünket. A lelki ke-
resztény hozzájárul ahhoz, hogy Urunk imája meghallgattassék. Ellen White 
ezt írja erről: „Ha Isten gyermekei lélekben egyek, minden képmutatás és ön-
teltség eltűnik a szívükből. (…) Isten ki fogja nyilatkoztatni a titkát, amely kor-
szakról korszakra el volt rejtve. Megmutatja, »milyen nagy a pogányok között 
eme titok dicsőségének gazdagsága: az, hogy Krisztus köztetek van, a dicső-
ségnek ama reménysége« (Kol 1:27).”80

 

Lelkigondozás
Kihat-e a lelkigondozásra, ha nem (vagy nem teljesen) Isten szeretete által 

végezzük? Milyen döntéseket hoz egy gyülekezet, amely túlnyomórészt testi 
keresztényekből áll, vagy akár testi vezetője, illetve elöljárója van? Amikor 
ilyen helyzetekre gondolok vissza a szolgálatom idejéből, az fogalmazódik 
meg bennem, hogy a lelki testvérek arra hajlanak, hogy belátásra vezessék 
az elesetteket. Ha pedig az elbukott emberek megbánták és beismerték bű-
neiket, a lelkigondozás elérte célját. A testi gyülekezeti tagok a lelkigondozás 
során inkább büntetésként kezelték ezeket a helyzeteket, sőt, a hatalom gya-
korlásaként visszaéltek vele (Mt 18:15–17; 1Kor 3:1–4; 2Kor 10:3; Júd 19).

79. William G. Johnsson: Adventgemeinde in der Zerreißprobe. Lüneburg, 1996, 118. o.
80. Studienanleitung Standardausgabe. Philip G. Samaan, 1989. október 11.
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Isten prófétai szava a végidőben
Isten a fontos eseményeket próféták által nyilatkoztatja ki (Ámos 3:7). Így 
adott Ellen White által is fontos prófétai üzeneteket a végidőre nézve. Mivel 
a végidőben sok minden különbözik a korábbi időkben megszokottaktól, Isten 
szükségesnek és fontosnak tartotta eljuttatni hozzánk a megfelelő kiegészítő 
információkat. Ezt mai kifejezéssel update-nek nevezik, ami azt jelenti, napra-
kész állapotba hozni. Ellen White kijelentése szerint ezeknek az üzeneteknek 
Jézus visszajöveteléig megvan a maguk jelentősége. Mivel az üzenetek töb-
bek között életmód-változtatást, intéseket, feddéseket is magukba foglalnak, 
a lelki ember számára könnyebben elfogadhatók, mint a testi számára. (Azon-
ban ha valaki ezeket az üzeneteket komolyan veszi, ez önmagában még nem 
azt jelenti, hogy az az ember lelki.) Megfontolásra méltó ebben az összefüg-
gésben 5Móz 18:19: „Ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én 
nevemben szól, én megkeresem azon!”

Ez világosan mutatja, hogy az igazi próféták üzenetei kapcsán nem a közlő 
személyéről, hanem magáról Istenről van szó. Miről ismerjük fel, hogy va-
laki igaz próféta-e? Isten szava öt szempontot ad meg hozzá. Egy igaz próféta 
mind az öt pontnak megfelel:

1. Életmódja: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7:15–20)
2. A jövendölés beteljesedése: 5Móz 18:21–22 (kivételek a feltételes 

jöven dö lé sek, pl. Jónásnál).
3. Felszólítás Istenhez való hűségre (Isten szava értelmében):  

5Móz 13:1–5.
4. Jézus személyének mint valódi Istennek és valódi embernek elismerése: 

1Jn 4:1–3.
5. Összhang a Biblia tanításaival: Jn 17:17.

Ha Isten gyermekei lélekben egyek, minden képmu-
tatás és önteltség eltűnik a szívükből.” “
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Isten minden parancsa, a prófétákon keresztül adott útmutatások is, a mi 
javunkra szolgálnak, s kivételesen értékesek számunkra. Ezért lelki emberek-
ként Isten ereje által örömmel meghajolhatunk előttük, és tudhatjuk: ezek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az életünk sikeres legyen. „Bízzatok az Úrban, a ti 
Istenetekben, és megerősíttettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések 
lesztek!” (2Krón 20:20)

Egy Biblia-tanulmányozási útmutató a következőt írja a Szentlélekben való 
élet és az igaz próféták szava közötti kapcsolatról: „Aki a próféta szavát el-
uta sítja, kizárja a Szentlélek szavát. Ennek következménye nem lesz más ma, 
mint volt a korábbi időkben: az Istennel való kapcsolat elvesztése, és nyitás 
a negatív befolyások felé.” 81

Tervezés, stratégia
Feladataink elvégzése érdekében a gyülekezeten és a misszión belül jó meg-
oldásokat és módszereket kell keresnünk. A terveinkről és a stratégiánkról 
van szó – a gyülekezetek lelki erősítéséről és a hatékonyabb lélekmentésről.

65 éve vagyok megkeresztelve, és 43 éve vagyok lelkész. Programok so-
kaságát szerveztük és rengeteg módszert találtunk ki. Nagyon szorgalmasak 
voltunk. Ebben az összefüggésben azonban újra Dwight Nelson szavaira kell 
gondolnom, amelyek 2005-ben hangzottak el:

„Közösségünk a kifáradásig készített terveket, szervezett programokat, 
de ha végre nem ismerjük be lelki csődünket [a Szentlélek hiányát], amely 
sok lelkészt és vezető tisztségviselőt sújt, soha nem szabadulunk ki a lát-
szatkereszténységből.” 82

Dennis Smith hasonlóképpen vélekedik: „Nem vagyok a tervek, programok 
és módszerek ellen, de attól félek, hogy sokszor ezekben bízunk Isten műve 
fejlesztésében. Tervek, programok és módszerek nem fogják Isten művét be-
fejezni. Nagy hirdetők, csodálatos kereszténykoncertek, műholdas közvetíté-
sek sem, hanem Isten Lelke fogja befejezni a művet – Isten Lelke, aki Lélekkel 
betöltött férfiak és nők által szól és szolgál.” 83

81. Studienanleitung Standardausgabe. Philip G. Samaan, 1989. október 11.
82. Idézi: Missionsbrief, 34., 3. o.
83. Dennis Smith: 40 Tage – Andachten und Gebet zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Bécs, 

2012, 88. o.
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Keresztség, lélekmentés
A Biblia azt mutatja meg nekünk, hogy a Szentlélek jelenléte a döntő tényező 
ahhoz, hogy embereket nyerjünk meg Jézus számára. Egyes gyülekezetek szé-
pen fejlődnek, míg mások stagnálnak vagy hanyatlanak. Azonban egyvalami 
bizonyos: a hanyatlás fő oka a Szentlélek hiánya. A tagok elvesztésének oka 
természetesen komolyan foglalkoztatott bennünket. Sok tervet és programot 
kifejlesztettünk, átvettünk. Azt látjuk ebből, hogy a Szentlélek hiánya – az esz-
közök és az idő elvesztegetésével együtt – vezetett oda, hogy nem értünk el 
eredményeket.

Ellen White-tól két gondolat megvilágítja a helyzetet:
„Isten az olyan gyülekezeti tagok miatt, akik soha nem tértek meg, vagy 

akik megtértek, de visszaestek, jelenleg nem munkálkodik azon, hogy sok 
embert a világosságra vezessen. Milyen hatással lennének az Istennek nem 
odaszentelt [testi] keresztények az új megtérőkre?” 84 

„Ha Isten előtt megaláznánk magunkat, kedvesek, udvariasak, tapintato-
sak és együttérzők lennénk, akkor száz megtérő volna ott, ahol most csak 
egy van.” 85

Másrészről megkereszteltünk olyanokat, akik nem voltak kellőképpen fel-
készítve. Ellen White így ír erről:

„Az újjászületés ritka tapasztalat ebben az időben. Ez az oka annak, hogy 
miért van olyan sok probléma a gyülekezetben. Sokan, akik Krisztus nevét 
vallják, nincsenek megszentelve, nincsenek Istennek szentelve. Megkeresz-
telkedtek, de élve temettettek el. Az én nem halt meg, ezért nem támadtak 
fel új életre Krisztusban.” 86

Ez a mondat 1897-ből származik. Hogyan állunk ma ezzel a kérdéssel? 
A probléma: aki nem született újjá, nincs a Szentlélekkel betöltekezve. Jézus 
ezt mondja: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten 
országába.” Nem igaz tehát, hogy minden területen a Szentlélek hiányával 
találkozunk?˝

84. Ellen G. White: Bizonyságtételek. VI., 370. o. 
85. Ellen G. White: Bizonyságtételek. IX., 189. o.
86. Ellen G. White, 148. kézirat.
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A Szentlélek és az evangéliumhirdetés 
Isten világossá teszi, miért van fontos szerepe a Szentléleknek az evangelizá-
ció során: „A Lélek az egyetlen hatásos, eredményes tanítója az isteni igazság-
nak. Csak amikor az igazság a szívünkbe költözik a Lélek által, akkor ébred fel 
a lelkiismeretünk, és alakul át az életünk. Képesek lehetünk arra, hogy Isten 
beszédét szó szerint közvetítsük másoknak, s jól ismerhetjük Teremtőnk pa-
rancsolatait és ígéreteit, de ha a Szentlélek nem teszi otthonossá szívünkben 
az igazságot, akkor egy lélek sem esik a »kőre«, és nem »zúzódik szét« azon 
(vö. Lk 20:18). Sem a tudományos képzettség, sem a földi előnyök, bármilyen 
nagyok legyenek is, nem tudnak senkit a világosság hordozójává tenni Isten 
Lelkének munkálkodása nélkül.” 87

Nemcsak prédikációk által hirdetjük az Igét, hanem előadások, Bibliaórák 
és házi Biblia-körök által is.

Randy Maxwell szerint „valójában lelkileg erőtlenek, misszionáriusi szem-
pontból hatástalanok vagyunk, mert nem vagyunk élő és hatékony kapcsolat-
ban Urunkkal”. 88

Nem a Szentlélek hiánya a félelem oka? Emilio Knechtle ezt írja:
„Miért nem sikerül a gonosz, romlott világot a feje tetejére állítanunk? Va-

lami nincs rendben a bizonyságtevéseinkkel. Félünk a konfliktustól, az össze-
ütközéstől, a nehézségektől, félünk elveszíteni az állásunkat, a jó hírünket; 
 félünk elveszíteni az életünket. Ezért hallgatunk és elbújunk. Félünk a világ-
nak az evangéliumot szeretetteljes, de erőteljes módon hirdetni.” 89

A probléma megoldását ApCsel 4:31 mutatja meg: „És minekutána könyö-
rögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, s beteltek mindnyájan Szent 
Lélekkel, és Isten beszédét bátorsággal szólták.”

87. Ellen G. White: Jézus élete, 671–672. o.
88. Randy Maxwell: Wenn Gottes Volk betet... Gottes Formel für eine Erweckung seiner Gemeinde. 

Lüneburg, 2005, 8. o.
89.  „Die letzte Vorbereitung”. CD, 6. rész.
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Kiadványaink és a Szentlélek
„Egy olyan cikket, amely a Szentlélek által íródott, angyalok erősítenek meg, és 
hatást gyakorol az olvasóra. De ha a cikk szerzője nem Isten dicsőségére él, és 
nem teljesen szentelte magát neki, akkor az angyalok szomorúsággal veszik 
tudomásul a hiányosságot. Elfordulnak, és nem tesznek hatást az olvasóra, 
mivel a Szentlélek nincs jelen abban az írásban. A szavak ugyan jók lehetnek, 
de nem tartalmazzák és nem közvetítik Isten Lelkének építő ha tását.” 90 

Még egyszer hangsúlyozni szeretném: Természetesen nem minden 
volt rossz, amit tettünk. Semmi esetre sem. Nagyon jó dolgokat is létre-
hoztunk. Isten bizonyára megáldotta emberi erőfeszítéseinket, ameny-
nyire lehetett. A nagy kérdés az: testi vagy lelki keresztényekként látunk 
a feladatokhoz? Egyvalami bizonyos: ha emberi alapokkal fáradozunk 
a megoldásért, sok időt fogunk fölöslegesen eltölteni, sok intézkedést 
valósítunk meg, amely végül semmi eredménnyel nem jár.

Szentlélek: korai eső nélkül nincs késői eső
„A korai eső, a Lélek kitöltetése a lelki érettségre vezet el, amely ahhoz 

szükséges, hogy a késői eső hasznunkra legyen.” 91

„A késői eső, mely a föld aratását beérleli, azt a lelki kegyelmet szemlél-
teti, amely a gyülekezetet felkészíti az Emberfia eljövetelére. Ha azonban 
nem esett korai eső, nem fakad élet és nem sarjad levél. Ha a korai eső nem 
végezte el a munkáját, a késői eső nem tudja a vetést teljesen kibontakoz-
tatni.” 92

90. Ellen G. White Uriah Smithnek, PHO, 16, 29.
91. Dennis Smith: 40 Tage – Andachten und Gebet zur Vertiefung Deiner Gottesbeziehung. Bécs, 

2013, 175. o.
92. Ellen G. White: The Faith I Live By. 333. o.
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Szentlélek és bibliai megszentelődés
„Megszentelődés csak a Krisztusban való hit és a bensőnkben lakozó isteni 
 Lélek által érhető el.” 93 

Nagy missziós fáradozások Isten lelke nélkül?
Lehet-e intézményeket létrehozni, sikeres evangelizációs programokat szer-
vezni és missziós stratégiát kidolgozni Isten Lelke nélkül? Andrew Murray, 
Dél-Afrika nagy misszionáriusa tudta, hogy ez nagyon is lehetséges, és nagy-
részt ez a valóság:

„Írhatok, prédikálhatok, gondolkodhatok vagy meditálhatok Istenről, an-
nak örvendezve, hogy Isten dolgaival és országával foglalkozom – miközben 
a Szentlélek hatása érzékelhetően hiányzik. Félek, hogy ha Krisztus gyüleke-
zetének összes prédikációját megnéznénk, és megkérdeznénk, miért tartal-
maznak olyan kevés átformáló erőt, a sok munka ellenére miért olyan ke-
vés eredményt láthatunk az örökkévalóság szempontjából, a szavaknak miért 
olyan kevés az erejük, amelyek a híveket odaszánásra és szentségre vezetnék, 
a válasz így hangozna: Ez a Szentlélek távollétéből fakad. És miért van ez így? 
Csak egy oka van ennek: a test (Gal 3:3) és az emberi erő foglalta el azt a he-
lyet, ahol a Szentléleknek kellene lennie.” 94

Szentlélek és egészség
„Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjá-

tok oda testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tisz-
teleteteket.” (Róm 12:1)

„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakozik 
bennetek? Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. 
Mert Isten temploma szent, ezek vagytok ti.” (1Kor 3:16–17)

„Nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma, 
amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétet-
tetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek 
Istenéi.” (1Kor 6:19–20)

93. E.G. White, A nagy küzdelem, 469.
94. Randy Maxwell: Wenn Gottes Volk betet... Gottes Formel für eine Erweckung seiner Gemeinde. 

Lüneburg, 2005, 149–150. o.
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Lásd még: 2Móz 15:26.
A Szentlélekkel betöltött emberek Isten templomai. Elgondolkodtunk-e 

már azon, hogy milyen végkövetkeztetéssel jár ez az életünkre nézve? Egy 
templom Isten lakhelye. Mózesnek ezt mondta az Úr: „Készítsenek nékem 
szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam.” (2Móz 25:8) Ha ezeket a kijelentése-
ket komolyan vesszük, akkor az életmódunk tudatos része lesz Isten követé-
sének. Testünk Isten tulajdona. Gondosan akarsz törődni Isten tulajdonával? 
Igen, gondosan akarunk törődni a testünkkel, mégpedig Isten útmutatásának 
megfelelően. Ez fegyelmet igényel. Ha valakit betölt a Szentlélek, ezt öröm-
mel fogja megvalósítani. Ennek jutalma a test, a lélek és az elme jobb egész-
sége. Akit nem tölt be a Lélek, annak ez nehezebb, és emiatt károkat szenved-
het. Isten azt várja el, hogy az Ő dicsőségére, szolgálatára és saját örömünkre 
testünket-lelkünket a lehető legjobb állapotban tartsuk. A Szentlélekkel való 
betöltekezésnek ebből a szempontból sincs pótléka. Ha Jézus a Lélek által 
bennünk él, akkor Ő az Úr, a Gyógyító (2Móz 15:26). A gyógyulás az érintett 
javára és Isten dicsőségére szól.

Felmerülhet azonban a kérdés: Isten mindenkit meggyógyít?
„Egy idősebb kambodzsai asszony menekültként érkezett a missziós kórház 

sürgősségi osztályára, amely egy thaiföldi menekülttáborban volt. A ruhája 
egy buddhista apácáé volt. Azt kérte, hogy dr. Jézus gyógyítsa meg. Ezért me-
séltek neki Jézusról. Ő Jézusba vetette bizalmát, és lelkileg, fizikailag is meg-
gyó gyult. Amikor visszatért Kambodzsába, 37 embert nyert meg az  Úrnak.” 95

Az Úr ezt mondta a hűséges Ezékiásnak, amikor beteg lett: „Meggyógyíta-
lak.” (2Kir 20:1–11) De miért nem a szava által tette ezt, miért adott utasítást, 
hogy fügepakolást alkalmazzanak? Azért, mert Isten a mi együttműködésün-
ket is elvárja a természetes gyógymódok alkalmazása, a táplálkozás, mozgás, 
pihenés terén? Miért nem gyógyította meg az Úr Pált, hanem hagyta a „tö-
vist” a testében? Pál maga mondja: „hogy el ne bizakodjam” (2Kor 12:7–10). 

„Isten Lelkének befolyása a legjobb gyógyszer, amit egy beteg ember kaphat. 
A menny maga az egészség. Minél jobban érvényesülnek a mennyei befolyá-
sok, annál biztosabb egy hívő beteg gyógyulása” – írja Ellen White. 96

Figyelemre méltó és jellemző, amit egy üzletember írt: semmilyen egész-
ségügyi szemináriumnak nem volt eredménye nála. Amióta naponta a Szent-
lélekért imádkozik, teljesen odafigyel az egészségére, és vegetáriánus lett. 

95. Ismeretlen szerző: Our Daily Bread. Áhítatoskönyv. RBC Ministries, 1993. november 26.
96. Ellen G. White: Medical Ministry, 12. o.



4. FEJEZET MILYEN VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓK AZ ÉLETÜNKBEN?72

Nem azt mutatja ez, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés motivál és erőt ad, 
hogy örömmel kövessük az egészséges életmódot?

Erről a tapasztalatról olvasott egy hívő asszony, aki később ezt írta: „Ami-
óta teljesen átadtam magam Jézusnak, Isten egy hónap alatt teljesen meg-
változtatta az életemet. Az imádság után másnap reggel a konyhába men-
tem, ott álltam a kávéautomata előtt, megráztam a fejem, és azt mondtam 
magamnak: Nem, nem iszom több kávét. Ez korábban elképzelhetetlen volt, 
mert bármikor abbahagytam a kávéivást, öt napon át iszonyú fejfájásom volt, 
erős elvonási tünetként. Ez alkalommal egyszer sem gondoltam arra, milyen 
következményei lesznek ennek. Csak azt tudtam: nem akarom többé. Ma már 
nincs késztetésem kávét inni.” 97

Ez csak egyike volt az életében végbement sok változásnak. (Aki megkö-
tözöttségektől szeretne szabadulni, annak ajánlom az Andreasbrief sorozat 
5. részét. Győzelem a dohány és az alkohol felett. Részletesen ír az ígéretekre 
támaszkodó imádság szabadításának útjáról. 98)

A Szentlélekben való élet nagy segítséget nyújt az életmódváltozáshoz. 
Egészségügyi ismeretekre van szükségünk, a változáshoz szükséges erővel 
együtt. Amint a már idézett Don Mackintosh mondta: „Korunkban nem az 
egészségügyi nevelés a valódi szükséglet, hiszen kiváló ismereteink vannak. 
Erőre van szükségünk, amellyel az egészséggel kapcsolatos információkat 
a gyakorlatba ültethetjük. A változáshoz szükséges erőről van szó.” 99 Ez nem 
az evangélium, a Szentlélek ereje?

Végezetül tegyük fel a kérdést: Miként gondolkozzunk a hitbeli gyógyu-
lásokról? Elvárhatunk-e ilyeneket a Szentlélek jelenléte nélkül? (Lásd Mk 
16:17–18; Jak 5:14–16.)

Felkészülés Jézus eljövetelére
Jézus eljövetelére fel kell készülnünk: nincs semmilyen alternatívája, pótléka 
annak, hogy a Szentlélek által bensőséges kapcsolatban legyünk Jézussal. Ha 
Krisztus a Szentlélek által bennem él, akkor az Ő kegyelme által készen vagyok. 
Három területen válik ez láthatóvá:

97. E-mail, 2014. november 18.
98. Andreasbrief, Nr. 5. Beszerezhető: Adventist Book Center, Toplife – Wegweiser Kiadó.
99. Dave Fiedler: D’Sozo. Remnant Publications, előszó.
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Személyes kapcsolat Krisztussal
„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és 
akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17:3) A megismerni szónak a Bibliában sok-
kal mélyebb jelentése van, mint a mai magyar nyelvben. Jelenti a teljes, köl-
csönös, szeretetteljes átadást. Ez csak a Szentlélekben élve lehetséges. Ezt 
támasztja alá a következő idézet is:

„Élő kapcsolatban kell lennünk Jézussal. A Szentlélek által mennyei erővel 
töltekezhetünk be, hogy magasabb szintre jussunk. Nincs más segítség szá-
munkra.” 100 Jézus azt mondja a tíz szűz példázatában a balgáknak, hogy „Nem 
ismerlek titeket!”. Mi volt ennek az oka? Az olaj hiánya a Szentlélek hiányát 
jelképezi.

Azok a férfiak, akik keresztre feszítették Jézust, kitűnően ismerték az Íráso-
kat. Azonban a hamis értelmezés miatt nem kerestek személyes kapcsolatot 
a Megváltóval.

Tudatosult-e bennünk, hogy a végidő nemzedékének – a végidei körülmé-
nyek miatt – az Istennel való legbensőségesebb kapcsolatra van szüksége?

Hitből való megigazulás
Az emberekhez küldött utolsó isteni üzenetben, a hármas angyali üzenetben 
az „örökkévaló evangéliumról” van szó (Jel 14:6–7). Mi ennek az üzenetnek 
a magva, amit az egész világnak hallania kell? A Jézus Krisztusban való hit 
 által, kegyelemből való megigazulás (Eféz 2:8–9).

 Azoknak, akik a végidőben ezt az üzenetet erővel hirdetik, az üzenet ere-
jét saját maguknak is meg kell tapasztalniuk. Meg kell érteniük, hogy a bűnö-
ket megbocsátó és a bűnöktől megszabadító Megváltó által hitből történik 
a megigazulás, és ezt személyesen is meg kell tapasztalniuk.

Ez csak a Szentlélekkel betöltve lehetséges, amikor Jézus bennünk mun-
kálja az engedelmességet.
Jézus bennünk lakozása az Isten minden parancsa iránti engedelmességben 
mutatkozik meg. Az egész világot megvilágosítja ez az üzenet (Jel 18:1).

100. Review and Herald, 1892. április 5.
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Az igazság szeretete 
Hogyan mutatkozik meg az életünkben az igazság iránti szeretet, Isten Igé-
jének tanulmányozása és az igazság követése, ha Szentlélekkel vagy nélküle 
élünk? 2Thess 2:10 szerint lesznek, akik „elvesznek, mivelhogy nem fogadták 
be az igazság szeretetét az üdvösségükre”. Azoknak, akiket nem lehet megté-
veszteni, az igazság szeretete van a szívükben. Ez a szeretet csak akkor lehet 
a miénk, ha a Szentlélek által Jézus Krisztus lakik a szívünkben.

A szeretet a Szentlélek által költözik a szívünkbe (Róm 5:5), a Szentlélek 
által „veszünk alapot” és „gyökerezünk meg” a szeretetben (Eféz 3:18). Jn 
16:13-ban a Szentlélek az igazság Lelkének neveztetik. Ez világosan mutatja: 
lelki kereszténynek kell lennünk, hogy szeressük az igazságot.

Van manapság problémánk az igazság, Isten szava és a prófétai kinyilatkoz-
tatás iránti szeretettel? Gondoljunk az előttünk álló időre:

„Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő hatalmas csa-
lással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az 
igazságot… Vajon Isten népe olyan szilárdan ragaszkodik az Igéhez, hogy érzé-
kei nem fogják megcsalni?” 101

Isten nem azt kérdezi, hogy minden igazságot felismertünk-e, hanem 
hogy él-e bennünk szeretet az igazság iránt? „Az igazság útja szorosan a téve-
dés útja mellett fut, és azok számára, akiket a Szentlélek nem világosít meg, 
ugyanannak az útnak tűnik.” 102

A lélek gyümölcsei – vagy a test cselekedetei
 

„A Szentlélek befolyása Jézus Krisztus élete a Lélekben. Nem látjuk Krisztust 
és nem beszélünk vele személyesen, ám az Ő Lelke minden helyen és min-
denkor közel van hozzánk. A Szentlélek hat mindazokban és azok által, akik 
elfogadják Krisztust. Aki ismeri a Szentlelket, a Lélek gyümölcseit termi.” 103

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, mértékletesség, igazság, valóság (Gal 5:22; Eféz 5:9).

101. Ellen G. White: Korszakok nyomában, 626. o
102. Ellen G. White, 211. levél, 1903.
103. Adventist Bible Commentary. Vol. 6, 1112. o.
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Gal 5:16–21 megmutatja, hogy a Szentlélek által törik meg a bűn hatal-
ma az életünkben:

„Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert 
a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymás-
sal ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban 
a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei 
pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalan-
ság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, 
gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigysé-
gek, gyilkosságok, részegségek, tobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről 
előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilye-
neket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.”

Lelki ajándékok
„A lelki ajándékok a Szentlélek által adományozott ajándékok, amelyekről 
1Kor 12:28-ban és Eféz 4:11-ben olvashatunk: apostolság, prófétaság, tanítás, 
csodatévő erők, gyógyítás ajándékai, gyámolítás, nyelvek. Ezek az ajándékok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a »szentek a szolgálat munkájára felkészítettek le-
gyenek«. Megerősítik a gyülekezet tanúságtételét, és vezetést, irányítást ad-
nak neki.” 104 A Szentlélek bizonyos célokra más ajándékokat adott: „bölcses-
séget, értelmet és tudományt minden mesterséghez” (2Móz 31:2–6; 1Krón 
28:12,19).

Ha Jézus tanítványai leszünk, mindazt átadjuk Őneki, amink van, és amik 
vagyunk. Minden tehetségünket és képességünket, velünk születetteket és 
szerzetteket Isten rendelkezésére bocsátjuk. Így Ő további ajándékokat adhat 
nekünk, vagy a természetes készségeinket tovább finomítja, nemesíti.

A Szentlélek hiányában rendelkezhetünk-e a Lélek ajándékaival?

104. Adventista alaptanítások kulcsfogalmai, 44. o.
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Isten választása – vagy népuralom
Világszerte demokratikus formák uralkodnak a gyülekezetekben. Ez azonban 
soha nem a népuralmat jelentette. A demokrácia népuralom. Választásaink 
tulajdonképpeni célja az, hogy az egyes szavazó Isten hangjára hallgasson, és 
ennek megfelelően adja le szavazatát. Isten hangjára hallgatás által az Ő akara-
tának kell megnyilvánulnia a szavazásban. Bizonyára mindannyian imádkozunk 
a bizottságokban való részvétel előtt. De a szavazások leadása előtt is gyak-
ran meghívnak egy csendes imára, hogy Isten előtt nyilvánvalóvá legyen szá-
munkra, hogyan is kell szavaznunk. „Felindította azért az én Istenem a szíve-
met…” – mondja Nehémiás (Neh 7:5). Ellen White Nehémiás könyvének első 
fejezetéhez ezt fűzi hozzá: „Miközben imádkozott, szent szándék formálódott 
ki a lelkében.” 105

Meghallja-e egy testi keresztény Isten hangját? Ha tudatosan nem adta 
át magát teljesen az Úrnak, biztosan nem fog választ kapni (Zsolt 66:18;  
Zsolt 25:12). Ha valaki testi, és őszintén legjobb tudása és lelkiismerete sze-
rint szavaz, akkor az emberileg nézve még rendben van. De abban a pillanat-
ban, amikor emberi megállapodásra kerül sor, ott a manipuláció és a bűn is 
jelen lesz.

A vezetőknek nagy befolyásuk van Isten művére. Bizonyára komoly különb-
ség tapasztalható, és jelentős következményekkel jár, ha olyan testvérek a ve-
zetők, akiket Isten jelölt ki erre a feladatra, vagy ha csupán emberi választás 
szerint végzik ezt a munkát.

Egy imádságról szóló könyv olvasása közben tudatosult bennem, hogy 
kérhetjük Istentől: mutassa meg nekünk az utat, amelyen járnunk kell (Zsolt 
32:8). Az Isten hangjára hallgatás megváltoztatta az egész életemet.  Erről 
a tapasztalatról a Vom Prokurist zum Prediger (Cégvezetőből prédikátorrá) 
című könyvemben számolok be. 106 De meghallgatható egy értékes prédikáció 
is Kurt Haseltől, Hogyan döntsek helyesen? címmel. 107 És egy mélyenszántó 
prédikáció is olvasható a régebbi időkből, Henry Drummondtól: Hogyan is-
merem fel Isten akaratát? 108

105. Ellen G. White, Southern Watchman, 1904. március 1
106. www.gotterfahren.info – Gott verändert Leben – Vom Prokurist zum Prediger.
107. www.gotterfahren.info – Wege zum Ziel – Gottes Botschaft für unsere Zeit – 11. téma –  

Hogyan döntsek helyesen? Kurt Hasel.
108. Missionsbrief.de – Predigt lesen – Henry Drummond – „Hogyan ismerem fel Isten akaratát?” 

(Angol és német nyelven.)
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Hadd osszak meg egy tapasztalatot 2014. október 23-áról. A Country 
Life Institute Austria (Ausztria, Karintia) misszió (TGM – Trainigszentrum für 
Gesundheitsmission und Gesundheitszentrum, Mattersdorferhof) döntés 
előtt állt: belekezdjenek-e egy építkezésbe, vagy sem? Sok érv szólt mellette, 
és sok ellene is. A döntő kérdés az volt: mi Isten akarata? Már nem az érveket 
vitattuk meg, hanem tíz napon át naponta imádkoztunk, hogy az Úr készít-
sen elő bennünket arra, hogy meghalljuk a hangját, és egy imaórán, október 
23-án megmondja nekünk: szabad építkezésbe fognunk, vagy sem?

Ezen az imaórán több mint húszan vettünk részt. A közös imádság után 
mindenki csendben is kérte az Urat, hogy mondja meg neki, építsünk-e vagy 
sem. A személyesen megértett választ a következőképpen közöltük a cso-
porttal. Ha építkezzünk, akkor a cédulára + jelet kellett tenni, ha nem, akkor 

−  jelet. Ha nem jött válasz, akkor 0-t, ha valaki bizonytalan maradt, akkor egy 
kérdőjelet is tehetett. Az eredmény a csodálatos vezetés jele volt számunkra. 
14 db +, 4 +? volt; 6 db 0 és 4 üres cédula. (Volt még két zavaros válasz, amit 
nem értékeltünk.) Így egyértelmű lett számunkra Isten világos vezetése, hogy 
szabad építkeznünk. Meggyőződésem, hogy ezen az úton, amikor Isten taná-
csát közvetlenül keressük, a végidőben egyre gyakrabban fogunk járni.

Ezt világítja meg Jóel 2:28–29 is. Ellen White hozzáfűzi: „Egyénileg kell 
meghallanunk Istent, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang el-
csitul, s nyugodtan várakozunk Isten előtt, a lélek csendjében még érthetőbb 
lesz az Úr hangja. Így int bennünket: Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy 
én vagyok az Isten!”109

Pénz
Milyen különbségek vannak a testi és a lelki keresztények között az anyagi 
javak megszerzése és a pénzkezelés vonatkozásában? Javaink tulajdonosa-
iként tekintünk magunkra, vagy Isten sáfáraiként? „A pénz és a költekező 
életvitel szeretete tette ezt a világot gyilkosok barlangjává és rablók tanyá-
jává. A Szentírás bemutatja azt a mohóságot és elnyomást, amely közvetlenül 
 Jézus második eljövetele előtt uralkodni fog.” 110

109. Ellen G. White: Jézus élete. 363. o.
110. Ellen G. White: Próféták és királyok. 650. o.
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Isten védelme életutunkon
Az Úr angyalai védelmezik az istenfélőket. „Az Úr angyala tábort jár az őt 
 félők körül, és kiszabadítja őket.” (Zsolt 34:8)

„Krisztus minden követőjének van védőangyala. A mennyei őrök oltalmaz-
zák az igazakat a gonosz hatalmától.” 111 Ha itt arról van szó, hogy az istenfélők, 
Krisztus követői és az igazak állnak Isten oltalma alatt, az a kérdés vetődik fel, 
hogy ez mindenkire vonatkozik-e, aki magát kereszténynek tartja? Azokra is 
érvényes, akik az életüket nem adták át teljesen Krisztusnak? A gyerekekre 
igaz, hiszen Jézus így szól: „Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is 
meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben 
mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.” (Mt 18:10)

Dávid, aki teljesen rábízta az életét Istenre, tudta, hogy nincs oka féle-
lemre és rettegésre: „Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? 
Az Úr az én életem erőssége, kitől remegjek?” (Zsolt 27:1)

Záró megjegyzés
Csak néhány kérdéssel foglalkoztunk. Az életnek és a hitnek még sok területe 
van, amelyekre kitérhetnénk, de mindegyikre igaz:

Ha áttekintjük a különbségeket, nincs egyetlenegy olyan terület sem, 
ahol a Szentlélekben élve ne mutatkoznának jelentős előnyök. És fordítva 
is igaz: nincs egyetlen olyan terület sem, ahol ne szenvednénk hiányt, ha 
a Szentlélek nélkül élünk. Ennek arra kellene indítania bennünket, hogy 
mindennap Istennek szenteljük magunkat, és kérjük Teremtőnket: töltsön 
be minket az Ő Lelkével.

„Pár évvel ezelőtt egy Boeing 707-es szállt fel Tokióból Londonba. Az indu-
lás jól sikerült. Tiszta, napos idő volt. Az utasok nemsokára megpillanthatták 
a Fudzsit, Japán híres hegyét. A pilótának az az ötlete támadt, hogy egy kis 
kitérőt tesz, hogy az utasok gyönyörködhessenek ebben a ritka élményben. 
Eltért a meghatározott útiránytól, és vizuális navigációba kezdett, amihez ki-
kapcsolta a talajt figyelő biztonsági érzékelőket, és csak arra hagyatkozott, 
amit látott. A pilóta azt látta, hogy a hegy közvetlenül alatta van. A magasság-
mérők 4000 métert mutattak. Amit nem látott, az a hegy felől fújó szelek és 

111. Ellen G. White: A nagy küzdelem. 345. o.
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légáramlatok voltak. Velük szemben a  Boeing 707 nem állta a sarat. A levegő-
ben széttört és lezuhant. Mindenki meghalt.” 112

A testi keresztény vizuális navigációval él. De a legjobb szándék ellenére zá-
tonyra fut. A lelki keresztény a Szentlélek által él és nyer vezetést, így bizalmi 
kapcsolatban él Urával, aki a biztos célba vezeti.

Ima: Mennyei Atyánk, fogadd hálámat, hogy a Szentlélek által bennem 
lakó Jézus olyan nagy pozitív változást munkál az életemben és a szolgá-
latomban! Kérlek, nyisd meg még jobban a szememet a Szentlélek szol-
gálatára. Kérlek, ajándékozz meg általa beteljesedett élettel, amit  Jézus 
nekünk akar adni. Kérlek, segíts, hogy a következő fejezetben olvasható 
megoldást megismerjem, és a gyakorlatba átültethessem. Köszönöm 
mindezt neked! Ámen.

112. Reinhard Petrik: Kalenderzettel. 1979. 2. 17.
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Imádság és betöltekezés a Szentlélekkel 
Fontos, hogy hitben járjunk ezen az úton, hitben kérjük a Szentlelket. Vagyis 
a kérés után legyünk bizonyosak abban, hogy Isten meghallgatott, és a kéré-
sünk ideje alatt nekünk adta Szentlelkét.

„Hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.” (Gal 3:14)
Mennyei Atyánk fontos segítséget adott számunkra, hogy könnyen meg-

bízhassunk Őbenne: ezt a segítséget ígéretekre támaszkodó imádságnak ne-
vezzük.

Imádság ígéretekkel
Először egy példa: Tegyük fel, hogy gyermekem az iskolában nem jó angol 
nyelvből, és szeretném bátorítani, hogy szorgalmasan tanulja az angolt. Meg-
ígérem neki, hogy ha jó jegyet hoz, kap ezer forintot. A gyermek szorgalma-
san tanul. Segítem is őt, és valóban, jó jegyet kap. Mi történik? Ha a gyermek 
hazajön az iskolából, már az ajtóban mondja: „Apa, ezer forint!” Miért olyan 
biztos benne, hogy megkapja? Mert megígértem neki, és ő teljesítette a fel-
tételeket. Ez még emberek között is teljesen megszokott dolog.

kuLCs A GYAkORLATi 
MeGVALÓsÍTÁsHOZ

Hogyan ültetheto át Isten megoldása  
a gyakor latba?  

Hogyan imádkozzak, hogy utána bizonyos  
lehessek benne: betöltött a Szentlélek?

5 .  F E J E Z E T 

˝



5. FEJEZET KULCS A GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSHOZ 82

De az is történhetne, hogy abban a pillanatban nincs nálam annyi pénz. 
Van olyan Istennél, hogy éppen nem rendelkezik azzal, amit megígért? Ez le-
hetetlen!

Továbbá az is történhetne, hogy visszavonom az ígéretemet, és azt mon-
dom: egy nevelési könyvben azt olvastam, hogy a gyerekeket ne pénzzel mo-
tiváljuk. Ezért nem tudok neked ezer forintot adni. Van olyan, hogy Isten utó-
lag megváltoztatja a véleményét? Lehetetlen!

Azt látjuk tehát, ha ígéretet kapunk Istentől, és a feltételeket teljesítettük, 
csak az az egy lehetőség van, hogy megkapjuk azt, amit megígért. Isten is mo-
tivál bennünket egy bizonyos irányba, például hogy fogadjuk be a Szentlelket, 
ami azt jelenti, hogy életünkben Isten ereje van jelen. Ő szeretné megkönnyí-
teni, hogy bízzunk benne. A bizalom a hit magva.

Az ígéretekre támaszkodó imádsághoz a következő igevers a kulcs:
„Ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az 

ő akarata szerint, meghallgat minket.” (1Jn 5:14)

Isten itt egy általános ígéretet ad arra nézve, hogy az akarata szerinti ké-
réseket meghallgatja. Isten akarata parancsokban és törvényekben jut kifeje-
zésre. Imádságainkban ezekre hivatkozhatunk. Azok számára, akik Isten aka-
rata szerint imádkoznak, a 15. vers ezt mondja:

„Ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy 
megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk tőle.”

Mit jelent ez? Az Isten akarata szerinti kéréseink abban a pillanatban meg-
hallgattatnak, amikor azokat az Úr elé vittük. De ebből nem érzékelünk álta-
lában semmit. Hit által hallgattatunk meg, nem érzelmek által. Az érzelmek 
később jelentkezhetnek.

Dohány és alkoholbetegekkel imádkozva megtanultam, hogy amikor a sza-
badulásért imádkoztak, semmit nem tapasztaltak, habár abban a pillanat-
ban megszabadultak. A meghallgatás hitben történt. De pár órával később 
érzékelték, hogy semmilyen vágy nem vonja őket az alkohol és a dohány felé. 
 Ebben a pillanatban birtokolták a meghallgatást a gyakorlatban.

„Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és 
meglesz néktek” – mondta Jézus (Mk 11:24).
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„Nem kell az áldás külső bizonyítékait keresnünk! Az ajándék benne van 
az ígéretben, ezért azzal a bizonyossággal végezhetjük tovább a munkán-
kat, hogy amit Isten megígért, képes teljesíteni, és az az ajándék, amely már 
a  miénk, testet ölt akkor, amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá” – írta 
Ellen White. 113

Arról van tehát szó, hogy ne keressük a külső bizonyítékokat. Bizonyára 
az érzelmi élmények keresését érti ezen a szerző. Roger J. Morneau így ír: 

„A (démoni) lelkek arra bátorítják az embert, hogy Isten szava és prófétái he-
lyett a saját érzelmeire hallgasson. Nincs ennél biztosabb útja annak, hogy 
a lelkek uralmat vegyenek az ember élete felett anélkül, hogy az egyén észre-
venné, mi is történik.” 114

Az ígéretekre támaszkodó imádság megnyitja előttünk Isten kincstárát. 
Szerető mennyei Atyánk ezáltal egy kimeríthetetlen számlát nyit nekünk. 

„Nagy dolgokat várhatunk, ha hiszünk az ígéretekben.” 115 

Az ígéretek két csoportja
A bibliai idézetek esetében fontos még egy finom különbséget figyelembe 
venni: „A lelki ígéretek – a bűnök bocsánatával, Jézus Krisztus igazságával, 
a Szentlélek ajándékaival és munkálkodásával kapcsolatos ígéretek – minden-
kor és mindenkire érvényesek, akik hisznek (ApCsel 2:38–39). De az időleges 
áldásokra és földi életünk megőrzésére vonatkozó ígéretek néha megvalósul-
nak, néha nem – attól függően, hogy Isten hogyan értékeli a helyzetet, és mi 
az, ami nekünk vagy Isten műve szempontjából jobb.” 116

Például: „Amikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el 
nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel 
téged.” (Ésa 43:2) Ezt Istenünk csodálatos módon beteljesítette a tüzes ke-
mencébe vetett három ifjú esetében (Dán 3. fej.). Az egyház megreformálá-
sára törekvőket, Huszt és Jeromost azonban megégették Konstanzban. Ezért 
azt gondoljuk, hogy őket nem hallgatta meg az Úr? Nem lehet, hogy a meg-
hallgatás olyan úton-módon történt, amit mi nem ismerünk? Mennyiben? 
Egy pápai írnok, aki ezen mártírok haláláról beszámolt, ezt írta: „Mindket-
ten kitartottak, utolsó órájukig. Úgy készültek a tűzhalálra, mintha menyeg-

113. Ellen G. White: Előtted az élet. 258. o.
114. Roger Morneau: Eine Reise in die Welt des Übernatürlichen. Zürich, 38. o.
115. Ellen G. White: Jézus élete. 667. o.
116. Morris Venden: 95 Thesen. Lüneburg, 2009, 50. o. 
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zőre indultak volna. Fájdalom kiáltása nem hallatszott ajkukról. Amikor a lán-
gok felcsaptak, zsolozsmába kezdtek, és a vadul izzó tűz alig tudta elnémítani 
éneküket.” 117 Amikor valaki ég, gyakorlatilag csak jajgatni tud. Ezeknek a fér-
fiak nak a magatartása azt mutatja, hogy Isten közbeavatkozott, de nem oly 
módon, ahogy az általunk felismerhető. Ebből láthatjuk, hogy az időleges ígé-
reteknek is nagy jelentőségük van számunkra.

Hála a meghallgatásért
Van még egy fontos szempont: ha imádságaink abban a pillanatban teljesül-
nek (megvannak Istennél), amikor azokat előterjesztjük, az a helyes, ha a kö-
vetkező pillanatban köszönetet mondunk ezért Istennek. 

A hálánk fejezi ki Isten iránt a bizalmunkat, hogy Ő meghallgatta az imán-
kat, és mi számítunk rá, hogy segítségében kézzelfoghatóan részesüljünk, 
amikor eljön az ideje. Vannak hívők, akik rögtön az imádság után észlelnek va-
lamit. De sokaknál úgy van ez, mint Illésnél. Az Úr nem volt a viharban, a föld-
rengésben, a tűzben, hanem a halk, szelíd szóban (1Kir 19:11–12). Így volt ez 
nálam is. Hosszabb idő telt el, és úgy gondoltam, semmi nem fog történni. 
Aztán egyszer csak hirtelen észleltem, sok minden történt bennem anélkül, 
hogy észrevettem volna.

Gondolkodásom átállítása
Ez azt jelenti, hogy szükséges ebben a pillanatban átállítanom a gondolko-
dásomat: „Változzatok el a ti elmétek megújulása által.” (Róm 12:2)

Helyes, ha azt mondjuk: „Köszönjük, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy 
a kérésemet már megadtad. Köszönöm, hogy ezt a megfelelő időben megta-
pasztalhatom.” Ez nem önszuggesztió. Szuggesztió esetén bebeszélek vala-
mit magamnak. Ha Isten ígéretére támaszkodva imádkoztam, akkor Istentől 
jövő alapja van ennek a gondolatnak, mert hitben már meghallgattattam. Ha 
ebben az esetben ennek megfelelően nem változtatom meg a gondolkodáso-
mat, az azt mutatja, hogy nem bízom Istenben, hanem az érzéseim után me-
gyek. E magatartás által Istent hazuggá teszem, és nem is fogok kapni semmit.

117. Ellen G. White: A nagy küzdelem. 109. o.
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Az is fontos, hogy ezek után ennek megfelelően cselekedjem, még akkor 
is, ha nem észlelek semmit. Istenünk a szükségletet is „beépíti” a hithez: álta-
lá ban van valami, amit szükséges megtenni, mielőtt a meghallgatást meg-
tapasztalnánk. Isten azt szeretné, ha hinnénk Őbenne. Gondoljunk a Jordá-
non való átkelésre: először a papoknak kellett beletenniük a lábukat a vízbe, 
az után vált ketté a Jordán. Naámánnak hétszer kellett alámerülnie, mielőtt 
meg gyógyult.

Talán azt mondod: „Erre én nem vagyok képes. Ezt nem tudom elképzelni.” 
Kérlek, gondolj arra, hogy sok mindent nem tudunk megmagyarázni. Máig 
nem tudjuk, mi az elektromosság, jóllehet mindannyian használjuk. Máig nem 
tudjuk, hogyan tanulnak meg a gyerekek beszélni, de megtanulnak. „A ter-
mészeti világban is állandóan csodák vesznek körül bennünket, amelyek meg-
haladják a felfogóképességünket. Miért lepne hát meg minket az, hogy lelki 
téren szintén megmagyarázhatatlan titkokkal találkozunk?” 118

Gondoljunk az igére:
„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne 

támaszkodj. Minden útjaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjai-
dat.” (Péld 3:5–6)

Itt találjuk meg Isten egyértelmű feltételeit az ígéretekre vonatkozóan, 
hogy jól vezethessen bennünket. Minden feltétel egyben egy parancs is. Ha 
nem vagyunk biztosak abban, hogy megfelelünk-e nekik, akkor imádkozha-
tunk a készségért annak bizonyosságában, hogy Isten azonnal meghallgat. 

„Ha készséges vagy arra, hogy készségessé tegyenek, Isten elvégzi ezt érted.”119

Még egy kis segítség: Tudjuk, mit teszünk, ha Isten egyik ígéretével imád-
koztunk, a feltételeknek eleget tettünk, és kételkedünk a meghallgatásban? 
Gyakorlatilag hazugnak nyilvánítjuk Istent. Ezt semmiképpen nem akarjuk. 
Ilyen esetben így imádkozz: „Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenség-
emben!” Ezután bízz!

Nagyon értékes utalásokat találunk az ígéretekre támaszkodó imádságra 
Ellen White Nevelés/Előtted az élet c. könyvében, a Hit és imádság feje-
zetben.

118. Ellen G. White: Nevelés/Előtted az élet. 170. o.
119. Ellen G. White: Gondolatok a hegyi beszédről. 142. o.
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Ima a Szentlélekért
Mindannyian a legjobb feltételekkel rendelkezünk ahhoz, hogy imádkozzunk 
Istenhez: töltsön be bennünket Szentlelkével. Ne feledjük: nem Istent kell 
készségessé tennünk, hogy teljesítse az akaratunkat, hanem az Ő kijelentése-
iben és megbízhatóságában kell hinnünk!

Ígéretek a Szentlélek elnyerésével kapcsolatban
Az Úr csodálatos ígéreteket adott nekünk a Szentlélek elnyerésével kap-

csolatban:

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, meny-
nyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik.” 
(Lk 11:13)

Mennyei Atyánk nem kötelezte el magát erre? Ennek a csodálatos ígéret-
nek a feltétele: a kérés. Jézus ezt nem úgy érti, hogy egyszer kérjünk, hanem 
maradjunk folyamatosan a kérésben!

Ebben az esetben is igaz, hogy az összefüggéseket is látnunk kell. Olvas-
sunk más szövegeket is, ugyanezt támasztják alá:

„Mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, akit 
Isten adott azoknak, akik néki engednek.” (ApCsel 5:32)

A feltétel itt: engedni. Ebben az esetben is látjuk, hogy nem szabad csak 
egy szövegre támaszkodnunk. Az ígéret szövegkörnyezetét is figyelembe kell 
vennünk. Nem arról van szó, hogy egyszer engedjünk valamiben, amit kelle-
mesnek találunk. Sokkal inkább azt jelenti, hogy Őneki engedjünk: csodálatos 
Megváltónknak és Barátunknak. Az engedelmesség örömet jelent. Imádkozz 
minden reggel az engedelmes szívért. Imádkozz, hogy az Úr készségessé te-
hessen mindarra, amire akar, és munkálja az akarást és a véghezvitelt.

„Ha valaki szomjazik, jöjjön énhozzám, és igyon!” (Jn 7:37)

Itt a Szentlélek utáni vágyakozáson van a hangsúly. Ha benned ez nincs 
meg, vagy úgy gondolod, hogy csak kevéssé, akkor a vágyakozásért is imád-
kozhatsz. Ez Isten akarata szerinti kérés, amely rögtön meghallgattatik. Cso-
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dálatos Istenünk megteremti bennünk a kérésünkre még „az akarást és a vég-
hezvitelt is”. A vágyakozásért is imádkozhatunk, az Istennel való bensőséges 
kapcsolat kereséséért, azért, hogy Őt teljes szívből szeressük, imádkozhatunk 
örömteli szolgálatért, a Jézus jelenléte iránti növekvő vágyakozásért, az eljö-
vetelére vágyakozásért, azért, hogy vágyjunk együtt lenni Vele Isten országá-
ban, vágyjunk Isten szavának olvasására és arra, hogy fontos felismerésekre 
juthassunk, s hogy vágyat, együttérzést és tehetséget kapjunk az elveszettek 
megtalálására.

„Aki hisz énbennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek 
annak belsejéből. Ezt pedig mondta a Lélekről, amelyet veendők voltak az 
őbenne hívők.” (Jn 7:38–39)

Itt a feltétel: hinni. Azt látjuk, hogy hitünk Jézus Krisztusban, bizalmunk 
Istenben fontos előfeltétel a Szentlélek elnyerésével kapcsolatban. Azonban 
könnyű hinni, ha az ígéretekkel imádkozunk.

„Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vi-
gyétek!” (Gal 5:16)

Itt olyan ígéretet találunk, amely parancs formájában van megfogalmazva. 
Ha az Úr azt akarja, hogy a Lélek szerint járjak, akkor ez egyértelműen azt je-
lenti, hogy be akar tölteni a Szentlélekkel. És azt is megmutatja nekünk, hogy 
a Szentlélekkel betelve nem leszünk kiszolgáltatva a kívánságainknak. A ben-
nünk lévő Szentlélek megtöri a bűn erejét (Róm 8:1–17, különösen a 2. vers). 
A Lélek öldökli meg a testet (Róm 8:13). De gondoljunk Pálra, aki magáról azt 
mondja: „naponta meghalok”. Ez szintén a Szentlélek által Krisztussal fenn-
tartott mindennapi kapcsolat fontosságát világítja meg. Hallatlanul értékes, 
hogy nem a test cselekedeteinek vagyunk kiszolgáltatva (Gal 5:18–21), ha-
nem a Lélek gyümölcseit teremjük (Gal 5:22).

Azt, hogy a bűn nem fogan meg, úgy képzelhetjük el, ahogy a távcsöveket 
összeszerelik: hogy ne kerüljön por a lencsék közé, túlnyomást produkálnak 
a lencsék közti térben. Ez azt jelenti, hogy a levegő kifelé megy, ha az ajtót 
kinyitják. Por nem tud beszállni oda. Ezért nem tudjuk a test kívánságait vég-
hezvinni, ha a Szentlélek betölt bennünket. (Kiegészítő szakaszt találunk a té-
mához e fejezet végén.)
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„Adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan meg-
erősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben, hogy lakozzon Krisztus hit által 
a szívetekben.” (Eféz 3:16–17)

Talán hosszabb időn keresztül nem érzékelünk semmit ebből az erőből. Úgy 
van ez, mint a természetben: télen a fák csupaszok, tavasszal zöldek. Az új-
jáéledés során hatalmas erők működnek, azonban ezeket nem látjuk és nem 
halljuk. Az eredményt viszont látjuk. Így volt ez nálam is. Köszönöm, hogy az 
Úr elegendő erővel ajándékoz meg!

Más példa: pár évtizede tudunk az elektromos áramlásokról a testünkben 
– ezek jelen vannak, de semmit nem érzékelünk belőlük.

Eféz 5:18 szerint „…teljesedjetek be Szent Lélekkel”, vagyis „állandóan és 
mindig újra teljetek be Szentlélekkel!”.120

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek 
 nékem tanúim.” (ApCsel 1:8)

A tanítványok azt az utasítást kapták, hogy várjanak, míg az erő megérke-
zik. Nem tétlenül vártak: „Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, 
hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassanak és a minden-
napi érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az 
Üdvözítőhöz vezetik. Minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás 
között, és minden elsőbbségi vagy uralomvágy eltűnt a szívükből…” 121 Ezzel 
az ígérettel mi is imádkozhatunk ugyanezért a célért.

Nincs pozitív eredmény?
Egy fiatalember lelkigondozást igényelt, mert szeretett volna betelni Szent-
lélekkel. A lelkész megkérdezte:

– Teljesen átadtad az akaratodat Istennek?
– Azt hiszem, nem teljesen – válaszolta a fiatalember.
–  Akkor nem használ a Szentlélekkel való betöltekezésért mondott ima 

–  mondta a lelkész –, amíg az akaratodat át nem adod teljesen az 
Úrnak. Nem akarod most átadni?

120. Werner E. Lange (szerk.) Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011) 42. o.
121. Ellen G. White: Az apostolok története. 36. o.
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– Nem tudom átadni…
– Kész vagy arra, hogy az Úr megtegye ezt érted?
– Igen.
– Akkor kérd meg Őt erre.

A fiatalember így imádkozott:
–  Uram, tisztíts meg engem a saját akaratomtól! Vezess engem arra, 

hogy teljesen átadjam magam a Te akaratodnak! Tedd félre az aka-
ratomat! Jézus nevében kérem ezt.

Ezután a lelkész megkérdezte:
– Megtörtént?
–  Meg kellett történnie – felelte a fiatalember. – Olyat kértem, ami 

 Isten akarata szerint való, és tudom, hogy meghallgatott engem, és 
megkaptam, amiért imádkoztam (1Jn 5:14–15). Igen, megtörtént, az 
akaratom Őnála van.

–  Kérd most a Szentlélek keresztségét [a Szentlélekkel való betölteke-
zést]! – javasolta ekkor a lelkész.

A fiatalember imádkozott:
–  Istenem, keresztelj meg engem most a Szentlélekkel! Jézus nevében 

kérem.
Ez abban a szempillantásban meg is történt, amikor az akaratát átadta  

Istennek. 122 

A nagy különbség előtte és utána
Jóllehet már régóta ismertem az ígéretekre támaszkodó imádságot, mégis 
sok éven át azt gondoltam, jó az, ha az imámban egyszerűen kimondom 
a Szentlélek iránti kérést, anélkül, hogy az ígéretre hivatkoznék. Tudom, hogy 
sokaknak ez a felfogásuk. Nem szeretném azt mondani, hogy ezt helytelen-
nek tartom. Azonban ha a személyes tapasztalataimra tekintek, sajnálom, 
hogy nem az ígéretekre számot tartva imádkoztam. Pár éve mindennap tu-
datosan Isten ígéreteire támaszkodva imádkozom a Lélekért, és az ima után 
a bizonyosságom is megvan, hogy a Szentlélek most betölt. 2011. október  
28-án olyan tapasztalatban volt részem, amely kettéosztja az életemet: 
előttre és utánra.

122. Reuben Archer Torrey: Der Heilige Geist: sein Wessen, sein Wirken. Herold Verlag, 1966, 150.o.
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Amióta ígéretekkel imádkozom, hitéletem mélyebb és bensőségesebb lett, 
Jézus közelebb van hozzám, mint azelőtt. Ez nem csupán egy szubjektív érzés, 
a következők alapján állapíthatom meg:

 A Biblia olvasása során gyakran új és bátorító felismerésekre jutok.
 A kísértésekkel vívott harc során győztes tudok maradni.
 Az imádság ideje értékesebb lett számomra, és nagy-nagy örömforrás.
 Isten sok imameghallgatással ajándékoz meg.
 Még nagyobb örömmel és bátorsággal (ApCsel 4:31) beszélek másoknak 

Jézusról.
 Saját örömömre is sokkal társaságkedvelőbb, barátkozóbb lettem.
 Isten kegyelme által boldogan élek, és Őbenne elrejtettnek érzem magam.
 Nehéz életszakaszban az Úr csodálatosan hordozott és megerősített.
 Felismertem, hogy Isten milyen ajándékokkal áldott meg.
 A kritizálás abbamaradt. Kellemetlen hallanom, ha másokat kritizálnak.

A változás csendben történt. Csak akkor vettem észre, miután egy ideje na-
ponta imádkoztam a Szentlélekért, miközben bibliai ígéretekre hivatkoztam. 
Azóta másként élem meg a kereszténységet. Korábban Istennel élnem nehéz-
kes és fáradságos volt, most erőt és örömet tapasztalok.

Nagyon sajnálom a veszteséget, amit azzal okoztam, hogy a Szentlélek 
nem volt jelen az életemben és szolgálatomban. Amikor ez nyilvánvalóvá vált 
számomra, könyörögve kértem Urunk bocsánatát.

Ezen a téren is bebizonyosodott, hogy senkit nem vezethetünk tovább, 
mint ahol mi vagyunk.

Meg kell gondolnunk azt is, hogy a személyes hiányosságok a családban és 
a gyülekezetben is összeadódnak és megsokszorozódnak.

Azért, hogy másoknak ne kelljen ilyen mulasztással szembesülniük, még 
pár gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az Ige szerint, ha bensőséges kö-
zösségben vagyunk Jézussal, ezáltal „nagy és becses ígéretekkel (…) isteni ter-
mészet részeseivé” leszünk (2Pt 1:3–4).

Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek az ígéretek által részemmé lesz. Az ígére-
teket hasonlíthatjuk a bankcsekkekhez: ha bemutatunk egy számlatulajdonos 
által aláírt csekket, akkor idegen számláról is emelhetünk le pénzt. Isten gyer-
mekeiként (Jn 1:12) a Jézus által aláírt csekkel, az ígéretekkel naponta vehe-
tünk át ajándékokat. Semmi haszna, ha a saját csekkünket mutatjuk be, még 
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akkor sem, ha egy művésszel készíttetjük el. A számlatulajdonos által aláírt 
csekkre van szükségünk.

Van egy másik alapja is annak, ami közel hozza hozzánk az ígéretekre tá-
maszkodó imádságot. Az erő Isten szavában rejlik. Miért imádkozott Jézus 
a kereszten egy zsoltárigével (Lk 23:46)? A pusztai megkísértés során miért 
Igével védte magát, és űzte el a Sátánt (Mt 4:4–10)? Azt mondta: „Az ember 
minden igével él, amely Isten szájából származik.”

Jézus, a Teremtő, tudta, hogy az erő Isten szavában van. „Isten Igéjének 
minden parancsában és minden ígéretében Isten ereje, valódi élete rejlik, 
amely által a parancsok teljesíthetők, és az ígéretek megvalósulhatnak.” 123

Ez csodálatos kijelentés. Minden ígéret tartalmazza Isten hatalmát és 
 életét.

Az ígéretekre támaszkodó imádság során Isten szavát alkalmazzuk az imád-
ságban. „Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám 
üresen.” (Ésa 55:11)

Az a tervem, hogy csak az ígéretekre támaszkodva imádkozom a Szent-
lélekért. Az ígéretekkel való imádság során a kérés után tudom, hogy Isten 
kijelentése nyomán elnyertem a Szentlelket. „Ha tudjuk, hogy meghallgat 
bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket 
kértünk tőle.” (1Jn 5:15) Ha ígéretek nélkül imádkozom, akkor remélem, hogy 
meghallgattattam. Helyesebb, ha időt szánunk az imádságra, amely után ál-
dott napunk lesz, mint hogy este a mulasztásokat fájlaljuk.

Kaptam egy e-mailt, amelyet nagy örömmel írt a küldője: „Soha nem tar-
tottam lehetségesnek, hogy ekkora különbség van aközött, ha valaki a saját 
szavaival, avagy a bibliai ígéretekkel, Isten irányításáért imádkozik naponta. 
Az ígéretek korábban is fontosak voltak nekem. Korábban is annyira bíztam 
bennük, mint ma, de elmulasztottam, hogy naponta igénybe vegyem őket. 
Jézus sal való életem mélyebb, örömtelibb, bizakodóbb dimenziót kapott. 
Isten nek legyen hála érte!” 124

Ezért határoztam el, hogy feljegyzek egy ígéretekre támaszkodó imádságot. 
Természetesen ezt le is lehet rövidíteni. Nagyon értékes, hogy megtanuljunk 
önállóan Isten szavával imádkozni. A döntő azonban az, hogy hitünk az ígéretek 
által megerősödjön: a kérés után az a bizonyosságunk legyen, hogy elnyertük 
a Szentlelket. Akkor kapjuk meg a Lelket, ha hisszük, amiért imádkozunk.

123. Ellen G. White: Krisztus példázatai. 38. o. 
124. H. Haubeilhez írt e-mail: C. S.
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ÍGÉRETEKRE TÁMASZKODÓ PÉLDAIMÁDSÁG AZÉRT,  
HOGY NAPONTA BETÖLTEKEZZÜNK SZENTLÉLEKKEL 

Mennyei Atyám, Jézus, a mi Megváltónk nevében jövök hozzád. Te 
azt mondod: „Add a te szívedet nékem.” (Péld 23:26) Ezt akarom tenni 
azáltal, hogy ma újra átadom neked, mégpedig mindazzal, amim van és 
ami vagyok. Köszönöm, hogy ezt az imát akaratod szerint meghallgat-
tad, mivel a Te szavad azt mondja, hogy ha a Te akaratod szerint kérünk, 
tudjuk, hogy a kéréseink már megvannak (1Jn 5:15). És ezenkívül azt is 
mondod, hogy senkit ki nem vetsz, aki hozzád jön (Jn 6:37).

Jézus ezt mondta: „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó 
ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket 
azoknak, akik tőle kérik.” (Lk 11:13)

Te azt is mondod, hogy azoknak adod a Szentlelket, akik benned hisz-
nek (Jn 7:38–39), és akik neked engednek (ApCsel 5:32), akik mindig 
újra beteljesednek (Eféz 5:18), és akik Lélekben járnak (Gal 5:16). Ez az 
én kérésem is. Kérlek, tölts be engem mindezekkel. Ezért kérlek téged 
szívből, hogy ajándékozd nekem ma a Te Szentlelkedet. Mivel ez a Te 
akaratod szerint való kérés, megköszönöm, hogy most megajándékoz-
tál Vele. Köszönöm, hogy egyidejűleg a Te isteni szeretetedet is elnyer-
tem, mivel szavad azt mondja: „Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe 
a Szent Lélek által, aki adatott nékünk.” (Róm 5:5)

Ezért a zsoltárossal együtt akarom mondani: „Szeretlek, Uram, én 
erősségem!” Köszönöm, hogy embertársaimat is a te szereteteddel sze-
rethetem.

Köszönöm, hogy a Szentlélek által megtörted bennem a bűn erejét 
(Róm 8:13). Kérlek, ments és őrizz meg ma a bűntől, a világtól, ajándé-
kozz nekem teljes védelmet a bukott angyaloktól, őrizz meg a kísértéstől, 
és ments meg a magam régi, romlott lényétől (1Jn 5:18)!

Ajándékozz meg azzal, hogy szóban és cselekedetben a te tanúd le-
gyek (ApCsel 1:8). Hála legyen és köszönet Neked, amiért meghallgat-
tad az imádságomat! Ámen.”
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Maga Jézus akar bennünk lakozni a Szentlélek által (1Jn 3:24; 14:23).  Ellen 
White így ír: „A Szentlélek befolyása = Krisztus élete hit által.” 125 Az erő, amely 
Pétert, Pált és sok más embert átváltoztatott, nekünk is rendelkezésünkre áll. 
Ő „adja meg néktek dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősöd-
jetek Lelke által a belső emberben” (Eféz 3:16).

A Lélekkel való betöltöttség a kulcs az örömben, erőben és bűn feletti győ-
zelemben élt hitélethez. „Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3:17)

A következő hírt kaptam:
„Sok testvér imádkozik naponta az ajánlott imádság szerint kettesével. Én 

magam is így imádkozom egy barátnőmmel öt hónapja. Nemcsak személyes 
területen halad minden előre, hanem minden tisztul a házban, a kapcsolat-
ban, házasságban, lelki életben, a gyülekezetben. Azonban nem úgy, hogy óri-
ási konfliktusok vannak, hanem csendes, magától értetődő módon. Nagyon 
csodálkozunk, és Isten tisztító munkáját látjuk benne, ami az életünket köny-
nyebbé teszi, mivel Isten közelségét egyre jobban és jobban érzékeljük.” 126

 

Lehet-e mindig lelkinek maradni?
Igen! Ha nem engedjük a hitetlenséget felnövekedni, és lelkileg lélegzünk: 

„kilélegzünk”, vagyis bevalljuk bűneinket, és „belélegzünk”, azaz igénybe vesz-
szük Isten szeretetét és bocsánatát, és hitben való imádság által mindig újra 
betöltekezünk Szentlélekkel. 127

Olyan ez, mint a gyermekeinkhez fűződő kapcsolatunk. Ha egy gyermek 
engedetlen volt, akkor is a gyermekünk marad. De a kapcsolatban zavart ér-
zékelünk. A gyermek talán nem tud a szemünkbe nézni. Ezt a zavart hozzuk 
helyre beismeréssel.

Azonban természetesen lehet újra hosszú távon testinek lenni. A Biblia 
nem ismeri azt, hogy „egyszer és mindenkorra megmentettnek lenni”. Bűnös 
természetünk mindig jelen marad. „Egyetlen apostol vagy próféta sem állí-
totta soha, hogy bűntelen.” 128

125. Adventist Bible Commentary. Vol. 6., 1112. o.
126. E-mail H. Haubeilnek, E. S.
127. H. Haubeil és G. Padderatz: Gott, Gelb und Glaube. Eckental, 2009, 97. o.
128. Ellen G. White: Az apostolok története. 560. o.
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De a Szentlélekben való élet Jézussal a szívünkben megtöri a bűn hatalmát, 
így boldog és erős keresztény életet élhetünk. A megigazulásunk kizárólag 
Krisztusban van, „aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentsé-
gül és váltságul” (1Kor 1:30). Ezt a fontos témát az elkövetkező időben még 
behatóbban kell tanulmányozni.

Ha lelki életünk hosszabb elhanyagolása vagy a lelki lélegzetvétel elmu-
lasztása miatt újra testivé váltunk, tudnunk kell, hogy irgalmas szívű Megvál-
tónk vár ránk.

Fontos ismernünk az utat, hogy Isten kegyelme által hogyan élhetünk újra 
lelki életet. Senkinek nem kell testinek maradnia. Azonban gondoljuk meg 

– egyénileg, de gyülekezeti szinten is –, amit Randy Maxwell mond: „Azt gon-
doljuk, hogy Isten gyülekezetének újjáéledése a lelki halálközeli állapotból 
erőfeszítés nélkül fog bekövetkezni?” 129

A beteljesedett élet itt, az örök élet, sok ember üdvössége és hálánk  Jézus 
áldozatáért megéri az erőfeszítést. A döntő erőfeszítés pedig az, hogy a regge-
lenkénti áhítat során találkozunk Urunkkal. Ekkor vértez fel bennünket  erővel.

János apostolról ezt olvassuk:
„Szíve napról napra jobban vonzódott Jézushoz, míg végre Mestere iránti 

szeretetében felolvadt saját énje. Heves és becsvágyó természete megválto-
zott. A Szentlélek újjáteremtő befolyása megújította szívét. Krisztus szereteté-
nek hatalma teljesen átalakította jellemét. Ez a Jézussal való közösség biztos 
eredménye. Ha Krisztus a szívünkben lakozik, akkor természetünk tökélete-
sen átalakul.”130

„Nyisd meg szemeimet, hogy szemléljem a te törvényed csodálatos voltát.” 
(Zsolt 119:18) Köszönöm, mennyei Atyám, hogy elvezetsz oda, hogy én is azt 
mondhatom: „Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget 
talált.” (Zsolt 119:162) 

129. Randy Maxwell: Wenn Gottes Volk betet... Lüneburg, 2005, 162. o.
130. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 73. o.
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Napról napra 
„Két éve naponta imádkozom a Szentlélekkel való betöltekezésért. Az a ké-

résem, hogy így Jézus napról napra egyre nagyobb mértékben lakozzék ben-
nem. Azóta meglepő dolgokat élek meg. A Lélek gyümölcsei egyre nyilvánva-
lóbbak az életemben, amióta kérem Jézust, hogy az akaratát valósítsa meg 
bennem, és minden egyes napon töltsön be Szentlelkével. A Biblia-olvasás 
egyre nagyobb örömet jelent, és az is, hogy Krisztusról másoknak bizonysá-
got tegyek. Nagyobb a késztetésem, hogy másokért imádkozzam, ezenkívül 
az életmódom is jelentősen megváltozott. Ezekre úgy tekintek, mint a napi 
Isten-keresés és a Szentlélekért mondott napi szintű ima visszaigazolásaira.”

C. H.

A levélíró hozzáteszi:
„Azt ajánlom neked: hat héten át naponta imádkozz a Szentlélekkel való 

betöltekezésért, hogy lásd, mi történik.”

sZeMéLYes és  
GYÜLekeZeTi  

TApAsZTALATOk

6 .  F E J E Z E T



6. FEJEZET SZEMÉLYES ÉS GYÜLEKEZETI TAPASZTALATOK 96

Negyvennapos ima Szerbiában
„2010 szeptemberében fordítottuk le és jelentettük meg a 40 Days: Prayers 
and Devotions to Prepare for the Second Coming (40 nap: imádság és áhítat 
a felkészülésért a második eljövetelre) című könyvet. Az egyházunk minden 
tagja számára elérhetővé tettük. Ezután az elkövetkező 40 napra heti rendsze-
rességgel imaalkalmakat szerveztünk, böjtöltünk és imádkoztunk a Szentlélek 
kitöltetéséért.

Ennek nyomán a helyi gyülekezetekben teljesen megváltozott a légkör. 
A passzív tagok tevékenyek lettek, és felébredt bennük a vágy, hogy mások-
nak is szolgáljanak. Mások, akik különböző okok miatt évek óta vitáztak vagy 
nem is beszéltek egymással, kibékültek, és közös missziós tevékenység terve-
zésébe kezdtek.

2010 októberében hallottunk az Ébredés és reformáció kezdeményezésről. 
Annak folytatását láttuk benne, ami az uniónkban elkezdődött.

Azóta szorosabb közösségben, egységben élünk egymással, és az unió 
munkatársai között nagyobb a megértés.”

M. Trajkovska, Southern European Union, Belgrád  
(idézi a revivalandreformation.org)

Negyvennapos ima Zürichben
„A prédikátorunk és én egymástól függetlenül kaptunk egy könyvet, Dennis 
Smith 40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming című 
kötetét, amely fellelkesített bennünket. Ezt a könyvet nem tudtam elolvasás 
után egyszerűen félretenni. Megváltoztatta az életemet.

Mivel gyülekezetünkben (Zürich-Wolfswinkel, száz fő) nagy szükség volt az 
ébredésre és az imára, 2011 őszére terveztük a »negyven nap« megtartá-
sát. A könyv értékes és részletes információkat szolgáltat ehhez, és tartalmaz 
negyvennapi áhítatot is. Olyan témákról szól, mint a Szentlélekkel való betöl-
tekezés, az imádság, evangelizáció, Jézus élete és a lelki közösség.

Teljes örömmel és várakozással kezdtük a mi negyven napunkat 2011. ok-
tóber 1-jén. Meglepő módon a gyülekezet nagy része részt vett benne. Az 
imatársak naponta találkoztak, hogy együtt könyörögjenek, naponta imád-
koztak telefonon is, és napi szinten küldtek egymásnak SMS-eket. Egy csoport 
mindennap reggel hat órakor tartotta az áhítatát és az imaórát.

A mi negyven napunk felejthetetlen élmény volt. Isten sok imatapasztalat-
tal ajándékozott meg bennünket egy éppen ezzel egy időben zajló, próféciák-
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ról szóló előadás-sorozattal összefüggésben. Ezek az előadások nagy áldást 
jelentettek. Nagyon sok érdeklődő jött, és az azt követő, szintén próféciákkal 
kapcsolatos szemináriumra is húszan jelentkeztek. (Kiegészítés 2013 márciu-
sából: 50-60 vendég jött, amire Zürichben húsz év óta nem volt példa.)

Isten Lelke tartósan megváltoztatta a gyülekezetünket, és öröm látni, ahogy 
a kis csoportjaink növekedésnek indultak, és a Biblia-órák tartására vágya-
kozó tagok érdeklődőket találnak. Aki részt vett benne, annak az a kívánsága, 
hogy Isten Lelke továbbra is munkálkodjon. Neki mondunk teljes szívünkből 
hálát és köszönetet.

Beatrice Egger,  
Zürich-Wolfswinkel-i gyülekezet

Negyvennapos ima és evangelizáció Kölnben
„Kölnben kis, házi csoportban kezdtünk dolgozni, hogy bátorítsuk a tagokat 
és vendégeket hívjunk. Brazíliában szerzett tapasztalataink alapján elkezdtük 
a negyvennapos imaprogramot. Az anyag portugálul rendelkezésünkre állt.

A német, spanyol és portugál nyelvű gyülekezet örömmel kezdett bele 
a negyven napba. Naponta imádkoztunk a száz barátért és ismerősért. A ne-
vüket felírtuk a gyülekezetben egy táblára. Csak harminc-harmincöt nappal 
később mondtuk el ezt nekik, és meg is hívtuk őket egy szombatnapi gyüleke-
zetlátogatásra. Erre a rendkívüli istentiszteletre százhúsz ember jött el. Chris-
tian Badorek, Észak-Rajna-Vesztfália misszióvezetője tartotta az igehirdetést. 
Volt olyan vendég, aki sírt örömében, amikor meglátta a nevét a táblán.

Ezután Antonio Goncalves brazil evangélista tartott tizenöt napos evange-
lizációt. Minden este az Engedd, hogy meglepjen a Biblia címmel tartott elő-
adást (fordítással): Jézus visszajöveteléről volt szó, illetve Dániel és Jelenések 
könyvéről. Az előadást és az énekeket portugálról fordították németre. Kis 
kórusok és kellemes zene kísérte az estét. Minden este felhívással zárult. Na-
gyon hálásak vagyunk a kedvező fogadtatásért. A gyülekezet intenzíven imád-
kozott tovább, különösen azokért, akikért a negyven nap folyamán is.

A gyülekezeti termünk befogadóképessége 80 fő, de több mint százan jöt-
tek el. A hétvégeken a gyülekezet tele volt, hétköznap mintegy hatvanan vol-
tunk. Harminckét ember jött rendszeresen. Hatan megkeresztelkedtek, még 
tizennégyen jelentkeztek keresztségi oktatásra. Az év végéig tizenhárman ke-
resztelkedtek meg.

Sok meglepő tapasztalatunk volt. Nagyon nehéz volt tolmácsot találni. Egy 
katolikus tanárnő fejezte ki a készségét, de neki kevés ismerete volt a Bibliáról. 
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Ezután egy evangélikus tolmácsért imádkoztunk. Egy étteremben megismer-
kedtünk egy asszonnyal, aki elmesélte magáról, hogy a pünkösdi gyülekezet-
ben portugálról németre fordít. Ő lett az evangelizáción a tolmácsunk, és ké-
sőbb meg is keresztelkedett.

Mária, a tolmács megkérdezte, hogy elhívhatja-e a barátnőjét, Elisabeth-et, 
aki egy kis, tizenhárom fős kolumbiai gyülekezet vezetője Kölnben. El is jött, 
és hozott magával barátkozókat is. Ketten közülük meg is keresztelkedtek. Eli-
sabeth családjával jelenleg Biblia-órákon vesz részt. 

Egy másik tapasztalat a Hope Chanellel van összefüggésben. Egy német 
asszony véletlenül talált rá, és nagyon lelkesítette, amit ott hallott, többek kö-
zött a szombatról. Hívta a férjét, hogy hallgassa meg ő is, aki szintén nagyon 
örült az üzeneteknek. Amikor az asszony egy alkalommal az édesanyjához in-
dult, arra volt késztetése, hogy másik útvonalon menjen. Ott látta meg a gyü-
lekezet tábláját. Arra gondolt, hogy az adventisták a Hope Chaneltől vannak. 
Szombaton elment az istentiszteletre, majd a férjét is elhívta, azután az édes-
anyját. Mind a hárman megkeresztelkedtek.

Egy másik tapasztalat egy orosz-német testvérnőhöz kapcsolódik. Részt 
vett a negyven napon, és elkezdett imádkozni az orosz ajkú szomszédaiért. 
Amikor megemlítette ezt az egyik szomszédjának, nagyon meglepődött, és 
azt mondta, hogy éppen gyülekezetet keres, amely a bibliai szombatot tartja. 
Ő és más szomszédok is részt vettek az evangelizáción, ketten meg is keresz-
telkedtek.

Jeanne Brazíliában a baptista gyülekezethez tartozott, és Kölnben egy por-
tugál gyülekezetet keresett. Kapcsolatba került velünk, Biblia-órákon vett 
részt, majd megkeresztelkedett. Megtérése után felhívta a rokonait Brazíliá-
ban, és elmondta a nagybátyjának, aki adventista, hogy már ő is az. Édesanyja, 
testvérei és a brazil baptista gyülekezet számára ez nagy meglepetést okozott. 
A hozzátartozói Brazíliában elmentek egy adventista gyülekezetbe, hogy tájé-
kozódjanak a szombatról. Ez oda vezetett, hogy Brazíliában öt ember keresz-
telkedett meg: az édesanyja, két lánytestvére és más rokonok is.  Jeanne most 
egy másik lánytestvérükért imádkozik, aki Argen tí ná ban él. Együtt szeretne 
lenni velük Isten országában.

Isten vezetésének köszönhetően más tapasztalataink is voltak. Az első al-
kalommal nyolcan keresztelkedtek meg: Olaszországból, Németországból, Pe-
ruból, Brazíliából, Ukrajnából, Venezuelából, Kolumbiából és Oroszországból.

Az ősz folyamán, szintén a negyvennapos áhítat kapcsán szerveztünk evan-
gelizációt. A brazil, de Egyesült Államokban élő Jimmy Cardoso és felesége 
tartották. Habár ez csak egy hétig tartott, mégis négyen keresztelkedtek meg. 
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Ők már korábban is keresztségi felkészítésen vettek részt: három német és 
egy olasz testvérünk.

Mindkét keresztséget a kölni főgyülekezetben tartottuk, ahová 400 hívő jár, 
és nagyon szép a keresztségi medencéje.

Nagyon hálásak vagyunk Istenünknek, hogy ilyen meglepetést szerzett ne-
künk. Meg vagyok győződve arról, hogy még nagyobb tapasztalatokat készít 
számunkra. Kérlek, imádkozzatok értünk!”

João Lotze, Köln

(João Lotze német-brazil lelkész harmincnyolc évet szolgált gyülekezetben és 
kórházban Brazíliában és a dél-amerikai divízióban. 2012 már ciu sá ban nyug-
díjba vonult. Ő és felesége Kölnben mint „His Hands Missionare” a portugál/
spanyol gyülekezetben munkálkodtak.)

ÉLŐ KÖZBENJÁRÁS: „A 40 napos imáról szóló könyvet először egyszerűen 
csak átolvastam. Már az első oldalak nagy hatással voltak rám. Nemcsak 
imádkoznunk kell valakiért, hanem szeretettel törődnünk is kell vele. Ez te-
szi a közbenjárást élővé. Nagy sajnálatomra még soha nem tekintettem így 
a közbenjárásra. Élő, megélt hit! Meg vagyok győződve róla, hogy ez éppen 
olyan fontos annak, aki imádkozik, mint annak, akiért imádkoznak. A kezde-
teknél már az is meggyőzött, hogy a gyülekezeti közösség építését szorgal-
mazza. Nagyon bízom benne, hogy olyan közösségek alakulnak, amilyenekről 
az utolsó fejezet ír. Őszintén: sírnom kellett, mert már olyan régóta vágytam 
ilyen közösségre. A könyv abban támogat, hogy »Krisztus legyen bennünk«, 
és megszabadítson bennünket az emberi teljesítményektől. Olvastam már 
pár könyvet a »Krisztus bennem« témáról, az összes közül ez tűnik számomra 
a leginkább segítséget nyújtónak. Hiszem, hogy a könyv segít az imaélet és 
a gyülekezeti közösség erősítésében, és a közbenjárás élőbbé válásában. Ez 
a könyv reményt ad nekem, a gyülekezet és a világ számára is. Köszönöm 
Isten nek! A következőkben a www.missionsbrief.de oldalon található 40 na-
pos bevezetést fogom tanulmányozni, imádkozni érte, és folytatni ott, ahol 
Isten ezzel megbíz.” H. K.

Pár héttel később egy másik levelet is kaptam a testvérnőtől:
„Még egyszer elolvastam a könyvet. Az imatársammal közös áhítatokon 

felismerem, hogy még értékesebb, mint ahogy korábban véltem. Válaszokat 
kaptam ott, ahol egyedül nem jutottam tovább. Köszönöm Istennek az ima-
társamat, aki intenzíven és élettelien imádkozik velem.” H. K.
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MÁR NEM BIZTOS: „A Lépések a személyes ébredésért rendkívüli módon 
megérintett… Született adventistaként azt gondoltam, hogy végeredmény-
ben minden jó úton halad. A tíz szűzről szóló példázat, de mindenekelőtt 
Róm 8:9 – »Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé« – kifejezetten 
sokkolt. Már egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy kapcsolatom van-e 
a Szentlélekkel, munkálkodik-e bennem, mivel a megfelelő »gyümölcsöket« 
olyan fájdalmasan hiányolom az életemből. Ma, szombat délután, kiolvastam 
a könyvecskét, és végtelen, mélységesen mély szomorúság fogott el. Ezután 
elolvastam az ötödik fejezet vége felé található imádságot, és feltört bennem 
a vágy, hogy elnyerjem a Szentlelket, hogy megváltozzon a szívem, és Isten az 
Ő akarata szerint formáljon engem.” A. P.

MEGISMERNI ŐT: „Nemrég olvastam az ébredésről szóló cikkedet a Mis-
sionsbriefben. Ez a téma mintegy három éve foglalkoztat engem. Épp most 
kezdtem a Lépések a személyes ébredésért brosúrát is olvasni. Csak áment 
tudok mondani rá! Nagyon örülök neki, hogy sok sorodban a saját gondolata-
imat találtam meg. Az a benyomásom, hogy a gyülekezeteinkben hajszálnyira 
a cél mellett futunk el. Nem tudom elhessegetni azt a gondolatot, hogy el-
vesztettük a lényegre való összpontosítást. Milyen sokszor arról van szó, hogy 
mi az igazság, hogyan kellene élnünk, vagy milyen fontosak a próféciák, és 
nem azt mondom, hogy ez helytelen. Azonban átsiklunk afelett, hogy Isten 
MIÉRT adta ezeket a dolgokat. Az igazság célja nem a teljes kapcsolat Isten-
nel? Ezeknek a területeknek nem abban kellene segítséget nyújtaniuk, hogy 
Istent VALÓBAN megismerjük? A próféciák célja nem az, hogy Őt teljes nagy-
ságában és hatalmában megismerjük, és felfogjuk, hogy Ő, aki az egész vi-
lágot a kezében tartja és irányítja, a mi életünkkel is ugyanezt tudja tenni? 
Mi az örök élet? Jn 17:3: »Az pedig az örök élet, hogy MEGISMERJENEK té-
ged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, Jézus Krisztust.« A vőlegény azt 
mondja a példázatban az öt balga szűznek: »Nem ismerlek titeket!« A hitünk 
célja egyszerűen az, hogy megismerjük Istent, hogy VELE közösségben le-
gyünk, hogy Ő betölthessen bennünket, ahogy egykor a templomot betöl-
tötte (2Krón 5:13–14). És ha Ő bennünket így eláraszt, egész valónkat betölti, 
már nem mi vagyunk, akik élünk, hanem Krisztus él bennünk.”

(A levélírót a szerző személyesen ismeri)
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Csodálatos tapasztalatok a közbenjárásról
„Dennis Smith 40 napos könyvének második kötete (40 Days Prayers and De-
votions to Revive your Experience with God) hihetetlen áldás számomra. Az 
emberek, akikért imádkozom, részben 180 fokos fordulatot élnek meg az éle-
tükben.

Egy barátommal a 40 nap folyamán komolyan beszélgettünk. Elmondta, 
hogy az utóbbi hetekben másként halad az élete. Jobban igényli az imádságot, 
többet gondolkodik Isten szaváról, és el tud engedni olyan dolgokat, amik ér-
tékesek és kívánatosak voltak számára. Bátorságot merítettem, és beszéltem 
neki a 40 napos könyvről, és hogy ő az egyike az öt embernek, akiért imádko-
zom. Örömmel kiáltott fel: »Akkor te vagy a felelős az egészért!«

Egy lány úgy döntött, hogy életét 100 százalékban Istennek szenteli. Jól-
lehet gyermekkorától ismerte a hitet, mégis Isten nélkül élt. Nem is érdeklő-
dött a hit iránt, és világi életet élt. Most teljesen megváltozott. Mindenki, aki 
ismeri, látja és csodálkozik rajta. Most velem tanulmányozza a Bibliát, részt 
vesz a 40 napos programon a gyülekezetben, és másokat is komolyabb hité-
letre szeretne bátorítani.

Egy másik fiatal lánynak, akiért imádkozom, egyhetes továbbképzésen kel-
lett részt vennie, és a többi résztvevővel együtt egy diákszállón szállásolták el 
őket. E sok idegen ember aggodalommal töltötte el. Egy nappal az elutazása 
előtt imádságra bátorítottam, és azt is elmondtam neki, hogy már régebb óta 
imádkozom érte. Közösen is imádkoztunk, hogy ebben a helyzetben megta-
pasztalja a békesség Istenét és az imameghallgatást. A továbbképzés során 
felhívott, és lelkesen mesélte, hogy Isten valami tett benne. Nemcsak tökéle-
tes békét ajándékozott neki, hanem állhatatosságot is, hogy az esti szórakozá-
sokon (diszkó, alkohol) ne vegyen részt.

A 40 nap elteltével is imádkozom ezekért az emberekért, mert nagy dolgo-
kat látok és hallok, ahogy Isten meghallgatja a kitartó imádságot.” A. M.

Isten munkája a közbenjárás alapján 
„Az utóbbi öt évben elvesztettem a kapcsolatot egy számomra fontos ember-
rel. Úgy tűnt, nem vesz tudomást az üzeneteimről. Azt is hallottam, hogy kö-
rülbelül három éve nem is jár a gyülekezetbe – a gyülekezetben nőtt fel –,  
és a párkapcsolata sem rendezett. Ezt a fiút is az imalistámra írtam, és bár 
nem tartottam lehetségesnek, hogy kapcsolatba kerüljek vele, mivel tőlem 
600 km-re lakik, és soha nem válaszolt, mégis egy »életjelért« imádkoztam.
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Nem sokkal később hallottam a testvére keresztségéről, ami hozzám vi-
szonylag közel lesz megtartva, és »véletlenül« épp a 40 napos ima idősza-
kára lett eltolva (eredetileg más időpontra tervezték). Eldöntöttem, hogy 
elutazom oda, és találkoztam vele. Sikerült komolyan beszélgetnünk, és azt 
mondta, hogy egy idő óta nagyon szeretne visszatérni Istenhez, de hiányzik 
belőle az erő, hogy megváltoztassa az életvitelét. Elmondtam neki, hogy húsz 
napja komolyan imádkozom érte, és már előtte is az imalistámon volt. Nem 
jutott szóhoz, mert épp ez alatt az idő alatt érezte Isten munkálkodását.

A keresztségi istentisztelet meghatotta, és amikor a pásztor a felhívást tette, 
éreztem, hogy nagy harc dúl benne. Hosszas küzdelem után térdre esett és 
sírt. Újra átadta magát Istennek! Az este végén elmondta nekem, hogy eldön-
tötte, újra rendszeresen járni fog a gyülekezetbe, és megváltoztatja az életét. 
Nem gondolta volna, hogy ez a hétvége így fejeződik be.

Pár héttel később egy ifjúsági missziókonferencián újra találkoztam vele, 
ami nagyon megerősítette őt. Köszönöm Istennek ennek a kedves embernek 
a megtérését!” M. H.

Ludwigsburgi gyülekezet, Baden-Württemberg
„Elsőként kettesben, házaspárként tanulmányoztuk a 40 napos könyvet, és 
nagy személyes áldásokat éltünk meg az ima ezen időszaka alatt. Ezután 
hetente kétszer szerveztünk imaalkalmakat a gyülekezetben, és olvastuk el 
a könyvet a testvérekkel. A 40 nap alatt egyértelműen tapasztaltuk Isten ál-
dását és vezetését, és sok csodát éltünk meg! Isten felfrissítette és felébresz-
tette a gyülekezetünket. Testvérek, akik korábban nem mertek idegenekkel 
beszélgetést kezdeni, maguk szólítottak meg embereket. A közös imádságok 
által Isten jobban egybeforrasztott minket. Rendkívüli tapasztalatot nyerhet-
tünk, amikor azért az öt emberért jártunk közben, akiért a 40 nap alatt imád-
koztunk. Isten különösen munkálkodott bennük. Újra is újra toppannak be 
az utcáról emberek szombatonként az istentiszteletre. Közülük egy családot 
Biblia-órákkal támogatunk. Ők a szombatot interneten látható videókból és 
A nagy küzdelem című könyvből ismerték meg, és már régebb óta kerestek 
egy gyülekezetet.” 

Katja és Christian Schindler, Ludwigsburg
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40 nap tapasztalat
„A Lépések a személyes ébredésért szemináriummal kezdődött minden. 

Akko ri ban ébredt vágy a szívemben, hogy a mindennapokat Istennel együtt 
éljem meg. Amikor hallottam a 40 napos imaalkalmakról, rögtön világos volt 
előttem: ezt szeretném átélni. Tulajdonképpen nem tudtam, mibe kezdek 
bele. A megfelelő imatárs megtalálása nehéz volt, a kihívás abban állt, hogy 
40 napon keresztül időt találjunk a közös alkalmakra. Ápolónőként rendszer-
telenül dolgozom, ennek ellenére Isten kezdettől fogva megáldotta a dönté-
semet. Szinte sóvárogva vártam a nap értékes perceit, amikor erről beszél-
gettünk és a Szentlélekért imádkoztunk. Tapasztalhattuk, hogy volt hatása az 
imádságoknak az életünkben. És ezt nem tudtuk magunkban tartani, min-
den alkalommal éreztük a késztetést, hogy hírt adjunk erről egymásnak. Fon-
tos volt számomra, hogy másokat is ugyanilyen tapasztalatok megszerzésére 
motiváljak. A hatás nem maradt el. Más gyülekezeti tagokat is »megfertőz-
tünk« a lelkesedésünkkel. Hamar új imapárok alakultak. Minden héten örül-
tünk, amikor a megélt tapasztalatokat megoszthattuk egymással. A »vírus« 
fiatalokat is megfertőzött. A 40 nap hamar véget ért. Nem akartuk és nem 
tudtuk csak úgy egyszerűen abbahagyni. Ellen White Maranatha című köny-
vével folytattuk tovább az áhítatokat. És Isten nem váratott hosszan magára: 
már a 40 nap folyamán csodálatos imameghallgatásban részesített bennün-
ket. Valaki, akiért különösen imádkoztunk azokban a napok ban, hosszú idő 
után újra felvette a kapcsolatot a gyülekezettel. Nagy volt az örömünk! A kö-
rülöttem élők egyre fontosabbak lettek számomra. Az a vágyam, hogy má-
sokhoz is közelebb vigyem Isten szeretetét, egyre erősödött. Az életem meg-
változott. Sokan közülünk kölcsönösen jobban megismertük és megértettük 
egymást. Sokan részt vesznek a másik életében, és segítik egymást. A közös-
ségnek most teljesen más jelentése van számomra. Dennis Smith 40 napos 
imáról szóló könyve nagy segítség volt. A kezdeti látszat ellenére nem nehéz 
imatársat találni és Istent megtapasztalni. Az emberek, akiknek a sorsát a szí-
vünkön viseljük, hálásak lesznek ezért.” 

Hildegard Wenkel, crailsheimi gyülekezet
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Jézus a mi példaképünk
Mindenben a mi Urunk, Jézus a legnagyobb példaképünk. „Amikor az egész 
nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, meg-
nyilatkozott az ég, és leszállt őreá a Szent Lélek testi ábrázatban, mint egy 
galamb, és szózat lett a mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes 
Fiam, tebenned gyönyörködöm!” (Lk 3:21–22)

Ellen White ezt írja erről az eseményről: „Atyjához szóló imádságára vá-
laszul megnyílt a menny, és a Lélek galamb formájában leszállt Őrá, és vele 
maradt.” 131

Csodálatos, ami Jézus szolgálatának idejében történt: „Minden reggel be-
szélt mennyei Atyjával. Naponta elnyerte Tőle a Szentlélek újbóli keresztsé-
gét.” 132 Ha Jézusnak naponta szüksége volt a Szentlélekkel való betölteke-
zésre, mennyivel inkább szükségünk van rá nekünk!

Záró gondolatok
A Szentlélek által minden élethelyzetben csodálatos vezetőt kapunk, és erőt 
az Ő dicsőségének gazdagsága szerint.

Ezáltal jellemünkben felkészülünk, és értékes eszközökké leszünk Isten 
szolgálatában. Naponkénti átadásunk és a Lélekkel való betöltekezésünk va-
lódi áttöréshez vezet az életünkben.

Isten felkészít bennünket a világ történelmének legmegrázóbb időszakára. 
Azt akarja, hogy mi magunk is készek legyünk az eljövetelére, és a Lélek ereje 
által az evangélium művének beteljesítésében együtt munkálkodjunk Vele. 
Győztesen akar bennünket átvezetni a nehéz időszakokon.

Engedd, hogy a napi átadás és a Szentlélekkel való naponkénti betölteke-
zés által személyes ébredésben és reformációban legyen részed!

Egy igével és egy ébredésért mondott imával zárom:
„Megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög 

és keresi az én arcomat, és felhagy bűnös életmódjával: én is meghallga-
tom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” 
(2Krón 7:14)

131. Ellen G. White: Ye Shall Receive Power. RandH, 1995.
132. Ellen G. White: The Signs of the Times, 1895. november 21.
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Ima: Mennyei Atyám, kérlek, adj nekünk alázatot (Mik 6:8)! Adj a szí-
vünkbe forró vágyat az imádsághoz, és hogy a Te orcádat keressük. 
Tégy készségessé, és segíts, hogy helytelen útjainkat feladjuk. Kérünk, 
Te töltsd be bennünk a feltételeket, és engedd, hogy ígéreted eredmé-
nyeként megtapasztaljuk a meghallgatást. Bocsásd meg a bűneinket, és 
gyógyíts ki bennünket a langyosságból és hűtlenségből. Kérünk, segíts, 
hogy minden reggel teljesen Jézusra bízzuk magunkat, és hitben elnyer-
jük a Szentlelket. Ámen!

„Ébredésre csak imára érkező válaszként számíthatunk.” 133

„A pünkösd napjához hasonló Szentlélek-keresztség az igaz vallás meg-
újulásához és sok nagyszerű tett véghezviteléhez vezet majd.” 134

 

--------------------------------

777 IMALÁNC (GLOBAL PRAYER CHAIN)
Mi a „777”? Az egész világra kiterjedő imalánc, amikor a hívők éjjel és nappal 
imádkoznak. Isten népe a hét minden napján imádkozik reggel 7 és este 19 
órakor a Szentlélek jelenlétéért családjainkban, gyülekezeteinkben és szolgá-
latunkban. Ha a megadott időpontban könyörgünk, ez azt jelenti, hogy a kü-
lönböző időzónákban a világon egyidejűleg több ezer imádkozóval egyesülünk. 

„Komolyan imádkozó hívők láncának kellene a világot átfognia… imádságban 
a Szentlélekért.” (Review and Herald, 1907. január)

www.revialandreformation.org 

133. Ellen G. White: Szemelvények… I., 121. o
134. Ellen G. White: Szemelvények… II., 57. o
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Tanulmányozási javaslat 
Fontos: Ha lehetséges, hat egymást követő napon olvasd el ezt a könyvecskét. 
Pedagógiai kutatások bizonyították, hogy egy ilyen, az életünk szempontjá-
ból döntő témát hatszor-tízszer kell hallanunk vagy olvasnunk, hogy alaposan 
megérthessük. Legalább egyszer próbáld ki ezt! Az eredmény meg fog győzni.

Egy tanárnő kipróbálta:
„Ezek a bátorító szavak nem hagytak nyugodni, meg akartam élni, és már 

a harmadik alkalommal megragadott, s nagy szeretetet éreztem Megváltónk 
iránt, amire egész életemben vágytam. Két hónapon belül hatszor olvastam 
el a könyvet egymás után, és megérte. Mintha átéreztem volna, milyen lenne, 
ha Jézus közeledne hozzánk, és mi belenézhetnénk tiszta, jóságos és szerető 
szemébe. Megváltónk jelenlétének örömét többé nem akartam nélkülözni.”

C. P.

Sok hálás és lelkes tapasztalat érkezik a Szentlélekben élt új életről – olyan 
olvasóktól származnak, akik intenzíven, többször foglalkoztak az e könyvben 
foglaltak tanulmányozásával.

A témához ajánlott irodalom 

Angol nyelven a következőket ajánljuk:

 40 Days Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming 
[Book 1], Dennis Smith, Review and Herald 2009

 40 Days Prayers and Devotions to Revive your Experience with God  
[Book 2], Dennis Smith, Review and Herald, 2011

 40 Days God’s Health Principles for His Last-Day People  
[Book 3], Dennis Smith, Review and Herald, 2011

 40 Days Prayers and Devotions on Earth’s Final Events  
[Book 4], Dennis Smith, Review and Herald 2013

 If My People Pray – An Eleventh-Hour Call to Prayer and Revival,  
Randy Maxwell, Pacific Press 1995

 Revive Us Again, Mark A. Finley, Pacific Press 2010
 The Radical Prayer, Derek J. Morris, Review and Herald 2008

F ü G G E L É K
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40-nap-koncepció (40 DAYS INSTRUCTION MANUAL)
Hasznos segítség olvasható Dennis Smith 40-nap könyveinek felhasználásával 
a 40 napos imaalkalmak, majd az azt követő evangelizáció szervezéséhez a /
www.SpiritBaptism.org/ internetes oldalon: 40 days Instruction Manual.

Elolvasható és letölthető a következő oldalon is: /www.missionsbrief.de/ - 
40 Tage - Anleitung/Konzept.

ÚJ TAPASZTALATOK A SZENTLÉLEKKEL VALÓ KÖZÖSSÉGRŐL
Urunk Jézus azt mondta: „Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok, 
és lesztek nékem tanúim.” (ApCsel 1:8)

Baráti kérés: Ha a Szentlélekkel való közösség által akár a személyes hitéle-
tedben, akár a bizonyságtevés szolgálata során tapasztalatokat szerzel, na-
gyon hálásak lennénk, ha elküldenéd, hogy a Missionsbrief című kiadvány-
ban megjelentethessük. Kérjük, írd meg, hogy csak neved kezdőbetűit, vagy 
teljes nevedet és gyülekezeted nevét tehetjük-e közzé. Kérjük, gondold meg, 
hogy tapasztalatod másokat is erősíthet: elindíthatja vagy megerősítheti őket 
a Szentlélekkel való élet útján.

Kapcsolat:
Helmut Haubeil
Rosenheimerstr.49 
D-83043 Bad Aibling / Oberbayern
E-mail: helmut@haubeil.net

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Helmut Haubeil:  
Schritte zur persönlichen Erweckung – Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist
Fordította: Simon Edina
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Az Ószövetség utolsó és legnagyobb prófétája, Keresztelő János,  
a názáreti ácsot „Isten Báránya”-ként mutatta be az embereknek,  
aki elveszi a világ bűneit. Isten Fia előtt a próféta egyre kisebbnek  

érezte magát. Heródes börtönéből, a csüggedés óráiban János a következő 
kérdést intézte Krisztushoz: „Te vagy Az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?”

Krisztus nem adott közvetlen választ, hanem arra a munkára mutatott,  
amit az emberek között végzett: „Menjetek el és jelentsétek Jánosnak,  
amiket hallotok és láttok: a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok 

megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak,  
és a szegényeknek evangélium hirdettetik.”

Gyógyulás, beteljesülés, reménység, új életcélok – mindebben 
részünk lehet, ha Megváltónk példáját szemlélve olyan életre 
vágyunk és törekszünk, Isten segítségével, mint a Jézus élete.





Hogyan romolhatott el ennyire a világ? Miért van annyi szenvedés?  
Honnan származik a gonosz? Vége lesz-e valaha?

Sok embert foglalkoztatnak ezek a kérdések. A tudomány nem ad  
rájuk választ, a filozófia pedig sokszor egymásnak ellentmondó  

magyarázatokkal szolgál. Hol keressük az igazságot? 

E könyv tartalma egy nagyobb lélegzetvételű, „A megváltás története”  
című könyvből készült válogatás és adaptáció. Szerzője Ellen G. White,  

akit a Smithsonian egyik 2015 nyarán megjelent különkiadásában minden 
idők legfontosabb száz amerikai írója közé sorol. Munkáit több mint  

160 nyelvre fordították le, amivel minden más írónőt megelőz a világon. 
Írásai emberek millióit gazdagították lelkileg, és számuk egyre növekszik. 

A reménység története lehet az a könyv, mely számodra is jó hírt és 
reménységet hoz egy olyan világban, mely látszólag kilátástalan jövő elé néz.
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H E L M U T  H A U B E I L

Mi volt az oka annak, hogy ismét, hirtelen és intenzíven az 
„élet a Szentlélekkel” kérdéssel kezdtem foglalkozni?
2011. augusztus 14-én, Kandergrundban hirtelen egy fontos 
összefüggés világosodott meg elõttem: felismertem annak le-
lki okát, miért veszítjük el gyülekezeti ifjúságunk egy részét. 
Gyermekeimre és unokáimra gondoltam. Ettõl az idõtõl kezd-
ve ez a kérdés nagyon komolyan foglalkoztatott.
Az a meggyõzõdésem, hogy ugyanaz a lelki ok áll sok más 
problémánk mögött, a személyes, a gyülekezeti és közösségi 
problémák mögött is. Ez pedig a Szentlélek hiánya. Ha ez az 
ok, akkor elsõként ezzel kell foglalkoznunk: ha ezt az okot ki 
lehet küszöbölni vagy enyhíteni, sok probléma eltûnik vagy 
megoldódik. Ebben szeretne segíteni olvasóinak ez a könyv.

Helmut Haubeil

(ellen g. white:  testimonies for the church. vol. 8., 22.  o.)

Lépések 
A S Z E M É LY E S 

ÉBREDÉSÉRT

Lépések 
A S Z E M É LY E S 

ÉBREDÉSÉRT

Szentlélekkel  
betöltekezve

„várj nagy dolgokat istentõl, vállalj nagy dolgokat istenért!”   
(william carey)

„Miért nem éhezünk és szomjazunk
a Szentlélek után, jóllehet erõt kapnánk általa?  

Miért nem beszélünk errõl, miért nem imádkozunk érte,
és miért nem prédikálunk róla? ”




