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Út a teljes örömhöz

JÉZUSBAN MARADNI

„Maradjatok énbennem, és én tibennetek.” (Ján 15:4)

„Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök 
teljessé legyen.” (Ján 15:11)

Ez jelenti 
• Lelkének folyamatos befogadását, 
•  fenntartás nélküli átadást az Ő szolgálatára 
E. G. White: Jézus élete, 675. oldal

A benne való maradás nem munka, amit nekünk előfeltételként teljesítenünk kell, 
mielőtt a megváltásnak örülhetnénk. A beleegyezésünket jelenti, hogy Ő értünk, 
bennünk és általunk mindazt megtehesse, amit akar. Ez az Ő munkája, amit értünk 
tesz; az Ő megváltó szeretetének következménye és ereje. A mi részünk annyi, 
hogy átadjuk magunkat neki, bízzunk benne, és várjunk arra, hogy elvégezze, amit 
megígért.

Andrew Murray

(Idézi: 40 Tage Andachten und Gebete zur Vertiefung deiner Gottesbeziehung [40 nap. 
Áhítat és imádság az Istennel való kapcsolatod elmélyítéséhez], 60. oldal)

Javasoljuk, hogy olvassuk el még egyszer a Lépések a személyes ébredésért című kis 
kötetet, mivel értelemszerűen csak az alapelvet ismételjük meg.
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TARTALOM 

1.fejezet 
Jézus értékes ajándéka 
Mit tanít nekünk Jézus a Szentlélekről? Ismered Jézus legnyomatékosabb tanítását?  
Milyen feladatai vannak a Szentléleknek? Hogyan változhat meg a jellemünk?

2. fejezet 
Átadás Jézusnak 
Mit jelent az átadás? Elveszítem ezáltal az akaratomat vagy még szilárdabb leszek?  
Mi akadályozhat bennünket abban, hogy átadjuk magunkat?  
Milyen áldások származnak belőle? Elég, ha az életben csak egyszer adjuk át magunkat?

3. fejezet 
Jézus benned 
Milyen feltételek mellett él Jézus bennem? Hogyan hat az életemre az, ha Jézus bennem él?  
Az elérhető legmagasabb csúcs: Isten teljességével betöltekezni. 

4. fejezet 
Engedelmesség Jézus által 
Milyen jellemzői vannak a hitben való engedelmességnek? Miért jelent örömet?  
Miért a saját érdekem az engedelmesség? Engedelmesség Isten-ember  
együttmunkálkodása által. Ki mit tesz? Milyen mértékű engedelmességet várnak tőlem  
és miért?

5. fejezet 
Vonzó hit Jézus által 
Mi a vonzó hit alapja? Miként alakul ki egység a hívők között?  
Mi teszi vonzóvá a hitünket családunk és a világ előtt?  
Az ébredés missziót munkál – hogyan?
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Soha ne becsüld alá az egyes ember befolyását,  
amely Isten Lelkét hatalmas módon tudja működésbe hozni.  

Isten talán épp téged is a mostani időre hívott el.

 
(Javasolt olvasmány: Eszter könyve 4. fejezetének 14-16. verse)
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1. fejezet

Jézus értékes ajándéka

Mit tanít nekünk Jézus a Szentlélekről?  
Ismered Jézus legnyomatékosabb tanítását?  
Milyen feladatai vannak a Szentléleknek?  

Hogyan változhat meg a jellemünk?

Vissza „az első szeretethez”. Egy levélben a következőt olvashattam. „A barátnőmmel 
közösen tanulmányozzuk a 40 nap. Áhítat és imádság a Jézus visszajövetelére való 
felkészüléshez című kiadványt, már a harmadik alkalommal, a Lépések a személyes 
ébredésért füzettel felváltva. Mielőtt ezeket az írásokat felfedeztük volna, a hit- és 
imaéletünk már nem volt olyan, mint amilyen kezdetben. Vágytunk arra, hogy újra 
megtaláljuk »az első szeretetet«. Megtaláltuk! Teljes szívünkből hálásak vagyunk 
ezért Istennek! Csodálatos, ahogy a szerető Atyánk meghallgatja az imánkat, 
engedi megismerni, hogyan működik a Lélek, bennünk és mindazokban, akikért 
imádkozunk.” (M. S.)

Jézus bevonulása. Egy másik levélben így hivatkoztak az említett kiadványokra. 
„…Az életemben ezek nagy és régóta várt áldássá lettek. Hány hittestvérem érezte 
azt, amit én is, hogy hiányzik valami a hitéletünkből, és mégis megtapasztalhattuk, 
amiképpen Jézus bevonult az életünkbe, és elkezdett megváltoztatni minket. Még 
mindig ezt teszi, és lépésről lépesre egyre közelebb von bennünket magához.”  
(S. K.)
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JézuS párATLAN FELHíváSA
Kérjétek a Lélek erejét!

Ebben a páratlan igei gondolatban Jézus arra szólít fel minket, hogy kérjük a Szent-
lelke erejét. Nem ismerek más igei szakaszt, amiben Jézus valamit ilyen szeretetteljes 
eréllyel helyez a szívünkre. Ez a hely az imádságot tanító részben található Lukács 
evangéliuma 11. fejezetében. Azt hangsúlyozza, hogy kérnünk kell a Szentlélek erejét 
(9-13. vers).

„én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, 
zörgessetek, és megnyílik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki 
zörget, annak megnyílik. Melyik apa az közületek, aki a fiának kígyót ad, amikor az 
halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre 
tudtok a gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adja a mennyei 
Atyátok a Szentlelke erejét azoknak, akik kérik tőle.”

Jézus ebben a rövid igei szakaszban hatszor használja a cselekvést kifejező szót: 
„kér”; ezután más szóval helyettesíti, a még aktívabb jelentéstartalommal bíró „ke-
res” szóval, és két további alkalommal a „zörget” kifejezéssel, ami szintén aktív 
cselekvést fejez ki.

Ez nem egyértelműen azt mutatja, hogy valamit tennünk kell, ha szeretnénk 
betöltekezni a Lélekkel? Az utolsó „kér” szó a görögben folyamatos alakban 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 felhívásnak  
segítségével fel akarja kelteni bennünk a Szentlélek utáni vágyat. Ez a rendkívüli 
megszólítás mutatja, Jézus meggyőződése szerint nekünk valami nagyon lényeges 
hiányunk van, ha nem kérjük folyamatosan a Lélekkel való betöltöttséget. Felhívja a 
figyelmünket, hogy feltétlenül szükségünk van a Szentlélekre. Azt szeretné, ha ezáltal 
tartósan elnyernénk a Szentlélek gazdag áldását.

Az imádságról szóló tanításának ez a része páratlan. A Szentlélek az Atya legértéke-
sebb ajándéka. Olyan ajándék ez, ami a nekünk szentelt többi részt is magában 
foglalja. Ez Jézus koronázási ajándéka a tanítványainak, és a szeretetének egyértel-
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mű bizonyítéka. Ha szabad még egyszer drasztikusan mondanom, a Szentlelket 
nem kiárusításban kínálják fel. Azoknak adatik, akik átadják az életüket Jézusnak; 
azoknak adatik, akik a folyamatos átadás életét élik. én ahhoz szoktattam magamat, 
hogy naponta imádkozzam a Szentlélekért való vágyakozásért, mégpedig János 
evangéliuma 7. fejezetének 37. versével összefüggésben. „Aki szomjazik, jöjjön 
hozzám, és igyon!”1

A Szentlélek a bővelkedő élet forrása
Mit mond maga Jézus az okról, amiért erre a világra jött? „Én azért jöttem, hogy 
életük legyen, sőt, bőségben éljenek.” (Ján 10:10) Az akarja, miszerint ezt az új életet 
most kapjuk meg, és hogy a visszajövetele után teljesen más dimenzióban, az örök 
életben, Isten országában folytassuk tovább.

Bemutatja nekünk, hogy a bővelkedő élet forrása a Szentlélek. „»Ha valaki 
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak 
belsejéből élő víz folyama ömlik.« Ezt pedig a Lélekről mondta…” (Ján 7:37-39)
Nem szemléletes kép ez a bőségben élt életről, élő víz folyama?

Adott-e Jézus a földi élete során megfelelő példát erre?
Tudjuk, hogy Jézus a Szentlélek által fogant az édesanyjában, Máriában (Máté 
1:18). 

Tudjuk, hogy a keresztsége után imádkozott, és „leszállt rá a Szentlélek galambhoz 
hasonló testi alakban” (Luk 3:22). Ezek hátterén szükséges és fontos volt-e a számára, 
hogy naponta elnyerje a Szentlélek erejét? Ellen White-ot idézem:

„Reggelről reggelre kapcsolata volt Jézusnak a mennyei Atyjával. Naponta 
elnyerte tőle a Szentlélek friss keresztségét.”2

valóban megfelelő példát nyújt nekünk Jézus. Meg kell kérdeznünk magunktól, 
ha Jézusnak naponta szüksége volt a Szentlélek segítségére, akkor nem sokkal 
fontosabb-e ez a számodra és a számomra.

pál apostol teljesen megértette Jézus kérését. Az efézusiakhoz írt levél 1. fejeze-
tének 13. versében megerősíti, hogy elpecsételte őket a Lélek, amikor hívőkké lettek. 
A 4. fejezet 30. versében így figyelmeztet, „ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét”. 
Az 5. fejezet 18. versében, mint az efézusiak meghatalmazott apostola, elrendeli, 
hogy „teljesedjetek be Lélekkel”, vagy „Engedjétek, hogy állandóan és mindig újra 

1 Nagyon fontos ígérettel imádkozni. Aki erről többet szeretne tudni, kérem, olvassa el a Lépések a 
személyes ébredésért kiadvány 5. fejezetét.
2 Signs of the Times, 1895. november 21.
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betöltődjetek a Lélekkel.”3 Látjuk, hogy még akkor is naponként erre a felfrissítésre 
van szükségünk, ha az újjászületéskor elnyertük a Szentlélek erejét. Egy keresztény 
lelki életéhez és növekedéséhez fontos, hogy naponta betöltekezzen a Szentlélek 
erejével.

Ellen White ezt írja. „Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod. 
Hanem arra szólít fel, hogy lankadatlanul, állhatatosan imádkozzunk. Ha kitartunk 
a könyörgésben, a buzgóságunk erősödik, és még jobban vágyunk arra, amit 
kérünk.”4

Egy bibliatanulmányozási útmutató ezt fűzi Az efézusiakhoz írt levél 5. fejezetének 
18. verséhez. „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, ahogy azt pál Az efézusiakhoz írt levél 5. 
fejezetének 18. versében a görög ige idői formája által világossá teszi.”5

Jézus búcsúszavai és a Szentlélek
Jézus a búcsúszavaival reményt és örömet akart közvetíteni a tanítványainak, amikor 
elmondta nekik, hogy az Ő helyét a Szentlélek fogja betölteni. A Lélek feladatát János 
evangéliuma 16. fejezetének 7-14. versében mutatta be.

„…de én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha 
el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt 
hozzátok. És amikor ő eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében; bűn 
tekintetében, hogy nem hisznek bennem, igazság tekintetében, hogy én az Atyámhoz 
megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy e világ fejedelme 
megítéltetett. Még sok mondanivalóm van, de most nem tudnátok elhordozni, de 
amikor eljön az, aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket a teljes igazságra. Mert 
nem magától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és a bekövetkezendőket 
kijelenti nektek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és kijelenti nektek.”

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

3 Werner E. Lange (szerk.): Unser größtes Bedürfnis [Legnagyobb szükségletünk]. Lüneburg, 2011, 42.
4 Krisztus példázatai, 145. oldal
5 Hetednapi Adventista Egyház, Bibliamagyarázat, 17. 07. 2014.
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Hitetlenségből és kishitűségből a Jézusban való hitbe vezetni
A Lélek feladata a világ szemeinek felnyitása. Nincs-e jelen a világ bizonyos mértékben 
a gyülekezetben? A Lélek felnyitja a világ szemeit. Ő az egyetlen, aki Laodicea szemeit 
is fel tudja nyitni. vágyakozást kelt a világban élő emberek szívében Isten után, a 
langyos keresztényekben pedig a Jézussal való bensőséges kapcsolat után. Ő mutatja 
meg nekünk „a” bűnösséget, ami minden további bűnös dolognak az oka; hogy „nem 
hisznek bennem”. Hiszel Jézusban? A hit magva a bizalom, a rábízás. A jel, miszerint 
valóban hiszünk és bízunk Jézusban, az, hogy teljesem rábízzuk magunkat. A teljes 
átadásunkról van szó; a készségről, hogy mindenben kövessük Őt.

Megmentve és hit által megigazítva
A Lélek megnyitja a szemünket Krisztus igazságára. Amikor Jézus a Mennybe ment, 
Isten elfogadta az áldozatát. Ezáltal a lehetetlen lehetővé vált, hogy Isten egyszerre 
gyakoroljon szeretetet, és igazságot is. A Szentlélek nyitja fel a szemünket a 
legértékesebb cserére. Jézus átveszi a benne bízóktól a vétkeiket, és az Ő igazságát 
ajándékozza nekik. A Biblia központi tanítása ez, a hit általi megigazulás.

A Szentlélek megmutatja nekünk Isten megoldási lehetőségét
A Szentlélek arra is felnyitja a szemünket, hogy e világ fejedelme már elítéltetett. 
Sátánt kivetették a Mennyből. A létezése a végéhez közeledik. Amikor mi Krisztusban 
vagyunk, nem tud ártani nekünk, vagy ha mégis, Isten korlátozott engedélyt ad erre. 
Amikor Isten ezt teszi, az a mi javunkra van, és nem haladja meg az erőnket (róma 
8:28; 1Kor 10:13). Isten ezt mondja nekünk János első levele 5. fejezetének 18. 
versében.

„Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az 
vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.”

Jézus meg akar őrizni minket a bűntől, és meg akar óvni Sátán támadásától is.6

Másrészt a Szentlélek mindenkinek a szemét fel akarja nyitni arra, hogy közeledik 
az ítélet napja. Senki nem tudja elkerülni. Bizonyosan nem Isten szándéka az, hogy 
embereket az ítélet gondolata által keltett félelemmel vezessen hitre. Azonban 
az a felismerés, hogy ítélet lesz, sok ember számára jelentett már erős impulzust 
a megtéréshez. Nem lenne igazságos, ha nem ismerhetnénk a megoldást. Ez segít 
abban, hogy helyes döntést hozzunk.

6 Ez a téma alaposan kifejtve megtalálható Dennis Smith 40-napos könyvének 2. kötetében, az Istennel 
való kapcsolatod elmélyítése c. kötet 4. fejezetében.
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Megérteni az igazságot
A Szentlélek elvezet bennünket a teljes igazságra. Meg akar szabadítani bennünket 
a hamis nézettől, tévedéstől és csábítástól. Megmutatja nekünk az igazságot saját 
magunkról is, hogy Isten segítségével – ahol szükséges – javítást eszközölhessünk.

„A vigasztalót Jézus »az igazság Lelkének« (Ján 16:13) nevezi. A vigasztaló feladata 
az, hogy meghatározza és őrizze az igazságot. Mindenekelőtt az igazság Lelkeként 
lakozik a szívükben, és így lesz a vigasztalónk. Csak az igazságban van vigasztalás és 
békesség…”7

A jövő megértése
A Szentléleknek az is a feladata, hogy nekünk az elkövetkezőket is kijelentse. Maga 
Jézus beszélt nyíltan Máté evangéliuma 24. fejezetében a jövőről. De a Szentléleknek 
az is a feladata, hogy nagyobb világosságot adjon nekünk a jövő kapcsán. Ha teret 
engedünk neki, a próféciákat is megnyithatja a számunkra. Nem meglepő, hogy A 
jelenések könyve 2. és 3. fejezetében a levelek ugyanazzal a felszólítással zárulnak. 
„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” (például Jel 2:7) 
így szólít fel bennünket – a végidő gyülekezetét – Jézus arra, hogy hallgassunk a 
Lélekre. Ezt tesszük?

Naggyá teszi Jézust
A Szentlélek megdicsőíti Jézust. Ha betölt bennünket az ereje, Jézus lépésről lépésre 
értékesebb és nagyobb lesz a számunkra. Egyre jobban megbecsüljük Őt.

Erő a Szentlélek által
Jézus a búcsúbeszédében ezt mondta. „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek; és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, 
egészen a Föld végső határáig.” (Apcsel 1:8) A Szentlélek további fontos munkája az, 
miszerint erőt adjon nekünk ahhoz, hogy Jézus tanúiként élhessünk.

„Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk a Lelke erejét, hogy a 
segítségével győzzük le a gonosz dolgokra való mindenféle örökölt vagy szerzett 
hajlamunkat, és hogy az Ő egyházába bevésődjön Krisztus jelleme.”8

Erő szükséges az egészségügyi neveléshez is. A weimari (uSA) Newstart Global 
programs vezetője, Don Mackintosh ezt mondja. „Egészségügyi információra van 
szükségünk, és erőre, amivel ezt a gyakorlatba ültethetjük. A változáshoz szükséges 

7 Ellen White: Jézus élete, 670. oldal
8 Ellen White, Jézus élete, 671. oldal
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erőről van szó.”9 Ez az evangélium ereje, még pontosabban, a Szentlélek ereje. 
Másoknak csak akkor tudjuk megmutatni ezt az utat, ha mi magunk is azon járunk.
A Szentlélek munkájának további értékes áldása is van. Egy azonban biztos, Isten 
gazdagabb áldása vár ránk.

Az ébredés elemeinek megvalósítása
Már egy ideje imádkozunk az ébredésért. Azonban nemcsak arról van szó, hogy az 
ébredésért imádkozzunk, hanem – ahogyan Mark Finley mondja – arról is, hogy „az 
ébredés elvét, elemeit a gyakorlatba átültessük”.10

A gyülekezet ébredése az egyének ébredésétől függ. Meghívhatlak-e arra, hogy 
a személyes ébredés lépéseit együtt tegyük meg? Ez sokak számára erővel teljes és 
gazdagabb élethez, igazi, boldog hitélethez vezet.

Miért van szükség a szív valódi megváltozására?
Jézus azt mondta a balga szüzeknek, hogy „nem ismerlek titeket”. Ezért nem mehettek 
be az esküvőre, vagyis Isten országába. Ennek oka az volt, hogy nem volt olajuk. 
A lelki életben meglevő hiányról van szó. „A »balga szüzek« megjelölés mindazon 
embereknek a jellemét mutatja be, akik nem mentek keresztül a szív őszinte, a 
Szentlélek általi megváltozásán.”11 Bűnös természetünk van. Mindannyian egoisták 
vagyunk, és szenvedünk az egoizmustól. Mivel az önző ember nem léphet be Isten 
országába, a jellem megváltozása feltétlenül szükséges. Isten szava azt mutatja 
nekünk, hogy mindenkinek szabad úgy mennie Jézushoz, ahogy van. De azt is látjuk, 
hogy senki nem fog olyan maradni, amilyen.

Figyeld meg, hogy a balga szüzek azért nem ismerik Istent, mert az életüket 
nem bízták rá a Szentlélek munkálkodására.

„A megváltásunk nem attól függ, mit tudunk, hanem attól, hogy kit ismerünk. 
[…] (Ján 17:3) Fontos, amit tudunk, de a Jézushoz fűződő megmentő, személyes 
kapcsolat nélkül be vagyunk csapva, és végül elveszünk. […] Az Istenről való ésszerű 
tudás nem ugyanaz, mint a bensőséges, szívből jövő meghitt kapcsolat.”12

Bizonyos, Jézusnak fontos oka volt arra, amiért annyira nyomatékosan szólított fel 
minket, hogy folyamatosan imádkozzunk a Szentlélek erejéért. Naponta imádkozol 
teljes hittel és átadással a Szentlélekkel való betöltekezésért?

A következő részben Jézus fontos szempontokat ad arról, hogyan változtatja meg 
a Lélek a jellemünket.
9 David Fiedler, D’Sozo (Remnant Publications), Forword
10 Mark A. Finley: Belebe uns neu [Újíts meg ismét, Urunk)], Budapest, AK.
11 Review and Herald, 19. 08. 1890
12 D. Smith, 40 nap/ Az Istennel való kapcsolatod elmélyítése, 112. oldal
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Mit mond Jézus a Szentlélekről a kovász példázata kapcsán?
Ebben a példázatban Jézus a Lélek megváltoztató hatalmát tárja elénk. Ha a példá-
zatot olvassuk, nem gondoljuk, hogy ez a Szentlélekről szólhat. A szakaszt Lukács 
evangéliuma 13. fejezetének 20-21. versében találjuk.

„Majd ismét szólt. Mihez hasonlítsam Isten országát? Hasonló a kovászhoz, 
amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül az egész 
megkelt.”

A kovászt különböző kenyérfélék készítéséhez használják. Ha a liszthez adják, 
erjedési folyamatot indít be, ami a tészta lazábbá válását eredményezi. így a kenyér 
az emberi ízlés számára kellemesebbé válik.

Jézus ezzel a képpel Isten országának bizonyos elvét teszi világosabbá. Nagysze-
rű folyamat ez, ami kicsiben kezdődik, és csodálatos véget ér, mivel az áll ott, hogy 
„míg végül az egész megkelt”. Az egoizmus helyett Jézus az Ő önzetlen szeretetének 
életét valósítja meg bennünk.

Azt gondolom, hogy itt Jézus egyrészt az evangélium világra való befolyását 
akarja bemutatni. Azt, hogy habár az evangélium kicsiben kezdődött, végül az egész 
világot áthatja.

Másrészt azt is jelzi, hogyan hat Isten átalakító hatalma, a Szentlélek, az éle-
tünkben. Ezt mondja Lu-kács evangéliuma 17. fejezetének 20-21. versében. „Isten 
országa nem szemmel láthatóan jön el. Nem mondják majd, hogy íme, itt vagy íme, 
ott van, mert Isten országa bennetek van.” (ÚrK)

Isten országa akkoriban jelen volt közöttük Jézus személyében. Jézus személyesíti 
meg Isten országát, Sátán pedig a gonoszság országát. Isten országának kezdete az 
életünkben Jézus, mint Megváltó és Úr elfogadásával kezdődik. Ha benne maradunk, 
és Ő bennünk marad, akkor a visszajövetelekor kezdődik a számunkra Isten látható 
birodalma. Isten országa a szívünkben Jézus bennünk lakozása által fejlődik. Jézus 
csak a Szentlélek által lakhat bennünk. További fontos felismerésre is juthatunk még 
ebből a példázatból.

A változás ereje csendben hat
„A Megváltó a Mennyországot ábrázolja a példázatában a kovásszal. Isten ke-
gyelmének megelevenítő, átalakító erejét szemlélteti azzal.”13 „A változást csak a 
Szentlélek hozhatja létre.”14 Belső erőről van itt szó, ami mindent áthat és átalakít. 
Ezen a módon tudja Isten a Lélek által megváltoztatni a jellemünket.
13 E. G. White, Krisztus példázatai, 95. oldal
14 E. G. White, Krisztus példázatai, 96. oldal
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A Biblia bemutatja, hogy a Szentlélek első befogadását néha látható és hallható 
körülmények kísérték. Azonban a jellemünk átalakulása – feltéve, ha a Szentlélek 
ereje tölt be bennünket – csendben zajlik, mígnem egyszer megállapítjuk, hogy 
valami pozitív változás zajlott le.

Ellen White ezt írja. „A lisztbe rejtett kovász láthatatlanul megkeleszti az egész 
tésztát. Az igazság kovásza is titokban, csendben és állandóan alakítja a lelket. Az 
ember természetes hajlamát megszelídíti, és foglyul ejti. Új gondolatot, új érzést, új 
indítékot ébreszt benne. A jellem új mércéje tárul elébe, Krisztus élete. A gondolko-
dása megváltozik, a képességét más irányban hasznosítja. Nem kap új képességet, 
hanem a meglevő megszentelődik. A lelkiismerete felébred. Olyan jellemvonások 
alakulnak ki benne, amelyekkel szolgálhatja Istent.”15

Miért csendben, észrevétlenül alakít át minket, míg meglátjuk a változást? 
A változáshoz olyan csendre van szükség, mint a természet megújulásához a tél 
elmúltával? Az erős növények, például a tölgyfák, lassan növekednek. így vizsgálja 
Isten azt, hogy valóban vágyunk-e a Szentlélekre? így próbálja meg a hitünket?

A jellemünket megváltoztató erőnek kívülről kell jönnie. Nem bennünk van.
Mindenekelőtt meg kell állapítanunk ezt. „Az ember az akarata megfeszítésével sem 
formálhatja át magát. Nincs ahhoz ereje. A kovászt is, ami teljesen kívülről való, 
bele kell tenni a lisztbe, mert a kívánt változás csak így jön létre.”16 Ez egy döntő 
pont. Jézus azt mondja, hogy a jellemünk megváltozásához olyan erőre van szükség, 
ami kívülről jön. Nem kell-e ebben a döntő dologban Jézus szavaira gondolnunk? 
„Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (Ján 15:5)

Jézusnak ez a fontos megállapítása épp ellentéte annak, mint amit ma sokan 
tanítanak. Akár humanizmus, akár ezotéria, emberi filozófia vagy a pedagógia egyes 
területe, mind azt tanítja, hogy a fejlődésünkhöz szükséges erő bennünk van. Csak 
ilyen vagy olyan módon fel kell kelteni azt. Ebben is a végidő megtévesztését láthatjuk. 
Gondoljunk csak a címszóra, „önmegvalósítás”. pál apostol magáról mondott szavai 
mindannyiunkra vonatkoznak, „énbennem nem lakik jó” (róma 7:18). Mi lesz ezek 
között a körülmények között az önmegvalósítás eredménye? A Timóteushoz írt 
második levél 3. fejezetének 1. versében olvashatjuk, „az utolsó napokban nehéz 
idő jön”. Az önzés uralkodik. Esetünkben azonban nem az önmegvalósításról, hanem 
Krisztus-megvalósításról van szó. Arról van szó, hogy a Lélek által Jézus bennünk 
lakik, és átalakít bennünket.
15 E. G. White, Krisztus példázatai, 69. oldal
16 E. G. White, Krisztus példázatai, 68. oldal
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valaki ezt írta. „Amikor ezt a csodálatos füzetet (Lépések a személyes ébre-
désért) tanulmányoztam, elkezdtem Jézust a Lélek állandó jelenlétéért kérni… Ez 
egyszerűen lenyűgöző. A Jézushoz való személyes viszonyom sokkal tisztább lett, az 
önértékelésemet benne találtam meg.”

Önmagunkban nincs erőnk a jellemünk átalakításához. Ennek kívülről kell jönnie. 
Ezért hívta fel a figyelmünket Jézus olyan nyomatékosan Lukács evangéliuma 11. 
fejezetének 9-13. versében, hogy kérnünk kell a Szentlelket, mégpedig folyamatosan. 
A földi élete során Jézus naponta elnyerte. Számunkra ez még fontosabb. Ha arra 
gondolok, mit szeretne Isten naponként a Lélek által ajándékozni nekünk, az a 
véleményem, hogy a csodálatos Istenünk minden reggel át akar ölelni bennünket, 
ahogy egy házaspár megöleli egymást.

E. G. White ezt fűzi a példázathoz. „A világ semmilyen kultúrája vagy iskolája nem 
képes a bűnbe süllyedt embert a Menny polgárává formálni. A megújító erő Istentől 
származik. A változást csak a Szentlélek hozhatja létre. Mindenkinek, aki üdvözülni 
akar, legyen az nagy vagy kicsi, gazdag vagy szegény, alá kell vetnie magát e hatalom 
munkájának.”17

Sir Winston Churchill (Anglia miniszterelnöke a 2. világháború alatt) mondta ezt. 
„Mindenen úrrá lettünk, egy kivétellel. Az emberen nem.” Igen, ez így van. Az ember 
nem tud alapvetően megváltozni, csupán külső befolyás nyomán. Ehhez felülről jövő 
erőre van szükség. Ez az erő Istené, aki a Lélek által tud hatni bennünk.

Szögezzük le, a jellemünket átalakító erőnek kívülről kell jönnie. Mivel Isten Igéje 
azt is mondja, hogy a benső ember napról napra megújul (2Kor 4:16), döntő, hogy 
naponta reggelenként hittel imádkozzunk a Szentlélekért, és befogadjuk Őt.

A Szentlélek a szívünkben kezdi meg a működését, és onnan hat kifelé.
A következő tanítás, amit Jézus a Szentlélekről a kovász példázatában tanított, az 
alábbi.

„Amiképpen a liszttel összekevert kovász belülről kifelé hat, Isten kegyelme is a 
szív megújításával alakítja át az ember életét. Csupán külső változás nem elég ahhoz, 
hogy Istennel összhangba jussunk. Sokan próbálnak megreformálódni az egyik vagy 
a másik rossz szokásuk elhagyásával, és remélik, hogy ily módon hívőkké lehetnek. 
Csakhogy nem a megfelelő helyen kezdik a reformot. Ezt a munkát a szívben kell 
kezdeni.

vallásoskodni vagy az igazságot lelkünkben hordozni, két különböző dolog. Nem 
elég az igazságot csak ismerni. Nem biztos, hogy ettől a gondolatunk és a szándékunk 

17 E. G. White, Krisztus példázatai, 68. oldal
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is megváltozik. A szívünknek kell megtérnie és megszentelődnie. Az az ember, aki 
puszta kötelességérzetből próbálja megtartani Isten parancsát – azért, mert ez 
követelmény –, soha nem fogja érezni az engedelmesség örömét. voltaképpen nem 
is engedelmeskedik. Annak élete nyilvánvalóan nem hívő élet, aki tehernek tartja 
Isten kívánalmát, mert a vágyának határt szab. Az igazi engedelmesség a belső elv 
megvalósítása.”18

ralph Luther ezt fűzi ehhez. „Jézus erőteljes szavakkal utasítja el, hogy hitként 
ismerje el azt a tisztán benső vallásos magatartást, ami a gyakorlati életet a gyökerénél 
érintetlenül hagyja.”19

A Jézus élete című könyvben olvassuk ezt. „A Szentlélek a lelki élet lehelete 
az emberben. Aki részesedik a Lélek erejében, Krisztus életében részesedik. A 
Szentlélek átitatja az elfogadóját Krisztus tulajdonságaival. Csak azok lehetnek az 
emberek képviselői, hogy szolgáljanak az egyház meghatalmazásával, akiket Isten 
ilyen módon oktat, akikben a Szentlélek munkálkodik, és akiknek az életében 
megnyilatkozik Krisztus jelleme.”20

Jézusnak a Szentlélekről való értékes tanítása alapján megállapíthatjuk a 
következőt.

• A Szentlélek általi átalakító erő elsőként észrevétlenül hat. Mi gyakran csak az 
eredményt látjuk.

• Az életünket átalakító erőnek kívülről kell az életünkbe jutnia.
• Az átalakító erő a szívünkben kezd hatni, és onnan árad kifelé.

Elolvasásra ajánlom a Krisztus példázatai könyv A hétköznapokban, a kovász című 
fejezetét. Nekem is sokat adott.

Jézus utolsó szava, „Hallgassatok a Szentlélekre!”
Tudjuk-e, mi volt Jézus utolsó szava, amit a Menny dicsőségéből a végidei gyü- 
lekezetének mondott? „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a 
gyülekezeteknek!” (Jel 3:22) Jézus mindnyájunkat felszólít, hogy hallgassunk a 
Szentlélekre, és mi is ezt akarjuk tenni.

Engem megváltoztatni?
Hogy Jézus engem is megváltoztathat? vegyünk például egy csodálatos festményt. 
Az értéke elsősorban nem az elkészítéséhez használt anyagoktól függ. pár szín, akár 
18 E. G. White: Krisztus példázatai, 68-69. oldal
19  Ralph Luther, 71f, idézi O. S. von Bibra, Der Name Jesus [Jézus neve] (Wuppertal, 1964), 98. oldal
20 E. G. White, Jézus élete, 805. oldal
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egyszerűbb minőségű is, egy hozzáértő kezében értékes festménnyé formálódhat. 
Bűnös természetünk van. Az a kérdés, hogy ezzel az „anyaggal” egy nagy művész 
dolgozik-e. Jézus meg akarja, és meg is tudja tenni ezt. Belőled és belőlem is tud 
készíteni olyat, ami az Ő dicsőségét szolgálja. Teljes átadás és a Szentlélek hitben 
való kérése által naponta tedd magadat a kezébe. Csodálkozni fogsz, mit tehet érted, 
benned és általad.

Egy tanárnő személyes beszámolója
Egy tanárnő és a tanítványának személyes tapasztalata ez. „Amikor körülbelül egy 
évvel ezelőtt a gyülekezetemben megkaptam Helmut Haubeiltől a Lépések a sze-
mélyes ébredésért című kiadványt, a legrövidebb idő alatt elolvastam. Már az 
olvasás közben többféle tapasztalatot szereztem Istennel, mint bármikor azelőtt, ami 
lelkesített és bátorított engem.

Az olvasmány függelékében a következő megjegyzést találtam.
»pedagógiai kutatás bizonyítja, hogy az élet szempontjából lényeges témákat 

hat-tíz alkalommal kell meghallgatni vagy elolvasni, hogy alaposan megérthesse az 
ember.«

Ezek a bátorító szavak nem hagytak nyugodni.
»próbáljuk ki legalább egyszer. Az eredmény meggyőző lesz.«
Mindenképpen tapasztalatot akartam szerezni erről, és már a harmadik 

alkalommal megragadott engem; nagy szeretetet éreztem a Megváltóm iránt, amire 
egész életem alatt nagyon vágytam. Két hónap alatt hatszor olvastam el egymás 
után, és megérte az eredmény.

Olyan volt, mintha éreztem volna, ahogy Jézus felénk közeledik, és ahogy a tiszta, 
jó és szeretetteljes szemébe tekinthetünk. A Megváltó iránt érzett örömet soha nem 
akartam nélkülözni.

Már felkeléskor vágytam a reggeli áhítat után, hogy végre újra átéljem az Istennel 
való közösséget, napközben pedig csendben imádkoztam, hogy a Szentlélek a 
gondolatomat a beszélgetés, a tanítás és a közbenjárás során támogassa.

Amikor egy gyermek a figyelmemre 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 min-
dennapokban. Azóta imádkozom naponta reggelenként és napközben a Szentlélek 
erejével való betöltekezésért. Olyan, mintha a Menny közelebb jött volna, és ízlelhető 
lenne, milyen szép lesz majd ott.

A brosúra olvasása során eszembe jutott, hogy a diákjaimnak az iskolában is 
részesülniük kellene ebben a tapasztalatban. Az Elia Adventista Magániskolában 
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(Lustenau, vorarlberg) tanítom a 10-15 éveseket. így imádkoztam az ilyen alkalom-
ért. Az egyik legszebb tapasztalatom, hogyan hat a Szentlélek a fiatal szívekre, nem 
sokkal később következett be.

A 13 éves verekedős és a Szentlélek
Az élmény egy évvel azelőtt jött, mielőtt a Szentlélekről való olvasmányt megismer-
tem. Egy új diák jött az iskolába, és pár nap alatt a mi békés oázisunk durva dühöngővé 
vált. A fiú 13 éves volt akkor, a legnagyobb a többi gyerek közül, és ennek megfelelően 
erős. Sok minden, amit az iskolai év alatt kimunkáltunk, és szép gyümölcsöt hozott, 
egy csapásra eltűnni látszott.

Mondja el ő maga. »Amikor a jelenlegi iskolámba jöttem, nem tudtam, mi vár 
ott rám. A második iskolai napon engedtem provokálni magamat, kiakadtam, és egy 
iskolatársammal verekedni kezdtünk. Megütöttem, pedig jelentősen 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 beszélgettem az igazgatónővel. A következő hónapokban elkezdődött bennem 
egy folyamat. Lelkész gyerekeként meglepő, hogy ez a folyamat csak most kezdődött 
igazán bennem. Elkezdtem egyre hosszabb időt Jézussal együtt tölteni.«

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

Hat hónap után úgy gondoltam, hogy az imádság volt, ami őt Istenhez közelebb 
vitte. Időközben ő is imádkozott reggelenként erőért. A dühkitörés és a verekedés 
ritkább lett.

Tizenegy hónap telt el, amióta nálunk volt, és még nagyobb mértékű javulás volt 
tapasztalható. De a haragja, szitkozódása és ökle nem volt tartósan kontroll alatt. 
Ez teljesen természetes volt; megpróbált saját erőből és értelemből győzni, és ez 
néha jobban sikerült, néha egyáltalán nem. Az imádságunk hatott valamelyest, de a 
magatartás még nem volt rendben, és a Lélek megújító ereje hiányzott.

Mit használt, ha belátta a hibáját, megpróbálta a dühét megszelídíteni, de a 
következő pillanatban megint ütött? Amikor felismertem, hogy a bölcsességem 
véget ért, akkor került a fent nevezett brosúra a kezembe. éppen jókor érkezett. 
Akkor megértettem, minek vagyunk híjával. Ez a Szentlélek ereje volt. Egyszerűen 
nem imádkoztunk azért, hogy segítsen nekünk!
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Mivel az írás személyesen engem is nagyon megragadott, vettem a bátorságot, 
és megkérdeztem a fiút, imádkozott-e egyszer is a Szentlélek erejéért. Nem. Akkor 
megpróbáltam, hogy a brosúrát vonzóvá tegyem a számára. De enyhén szólva: nem 
kapott utána. Neki kellett valóban akarnia. Nemsokára ő maga kérte el.

Itt vannak a saját szavai. »2012 novemberében a tanárnőm adta oda nekem a 
Lépések a személyes ébredésért című könyvecskét. Elkezdtem szorgalmasan olvasni. 
Akkoriban a Szentlélek működése nem igazán volt ismert előttem.«

Már az első napon majdnem végzett az első két fejezettel, és amikor kész volt, azt 
kérdezte tőlem, hogy én éppen hányadszor olvasom. Mondta, hogy amikor végez, ő 
is rögtön újrakezdi az olvasást, ahogy a füzetben is ajánlják; hatszor, tízszer.

Azóta sok minden megváltozott… 2012 decembere óta nem volt sem verekedés, 
sem veszekedés; alig tudom elhinni. A fiúk, akiket korábban naponta vert, a barátai 
lettek, és egyetértésben vannak együtt.

Teljesen megváltozott. udvarias, sőt, előzékeny, és a féktelenségét egyfajta 
nyugalom váltotta fel. Isten működik, ezt az iskolatársai is meg tudják erősíteni. 
Engedi, hogy Isten munkálkodjon benne. Tapasztalható a gyümölcs, minden nap. Isten 
dicsőségére szeretném megemlíteni, hogy a fiú 2013 júniusában megkeresztelkedett. 
Ha ez nem a Szentlélek volt…

én mindig azt gondoltam, hogy jól tudok bánni a gyerekekkel… és belátásra tudom 
vezetni őket. Türelem, figyelem és beszélgetés is hat valamennyire, de tartósan nem 
működött. Istennek kellett közbeavatkoznia és engem tanítani, hogy az Ő Lelke az, 
aki a lehetetlent lehetségessé teszi.

Ha ez a fiú egy napon a Mennyben lesz, tudom, hogy ezt Isten vitte végbe. Amikor 
az én bölcsességem véget ért, és végre felfogtam, hogy nem én tudom irányítani őt, 
Isten elkezdett radikálisan munkálkodni rajta. Engem bátorít, hogy Istennél nincsen 
reménytelen eset.” (C. p.)

Egy öreg koldus játszott a hegedűjén Londonban, a London Bridge-en. Az ósdi 
kalapjában csak pár pénzérme volt. Egy férfi elment előtte, majd egyszer csak 
visszafordult, és ezt mondta neki. „Kérem, adja ide nekem azt a hegedűt!” és olyan 
csodálatosan játszott, hogy minden ember megállt. Szabályos közlekedési káosz 
alakult ki. A férfit Niccolo paganininek hívták, és a korának legnagyobb hegedűvirtuóza 
volt. választhatsz, hogy az életedben te magad játszol-e a hegedűn, vagy átadod azt 
a nagy mesternek!
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Mennyei Atyánk, hálát mondunk a Lélek értékes ajándékáért.  
Bocsásd meg, hogy elhanyagoltam Őt. Segíts, hogy mostantól a legnagyobbra 

értékeljem. Kérlek, emeld a mindennapi életemet magasabb szintre. Kérlek, 
munkáld bennem, hogy naponta kérjem a Szentlélek erejét,  

ahogy azt Jézus is tette. Kérlek, segíts az Ő példáját követnem!
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2. fejezet 

Átadás Jézusnak

Mit jelent az átadás?  
Elveszítem ezáltal az akaratomat, vagy még szilárdabb leszek?  

Mi akadályozhat meg bennünket abban, hogy átadjuk magunkat?  
Milyen áldás származik ebből?  

Elég, ha az életben csak egyszer adjuk át magunkat?

Hit által üdvözülünk (Ján 3:16; Apcsel 16:31 stb.). A bibliai hit magva a bizalom; az, 
hogy rábízzuk magunkat Jézusra. Ha ezt megtesszük, megmenekülünk. vagyis a kulcs 
a bizalomteljes átadás.

Az átadás a kulcs
  • a megváltáshoz,
  • az újjászületéshez,
  • a kísértés és bűn feletti győzelemhez,
  • a Lélek általi betöltöttséghez.21

„Aki a szaván fogja Jézust, és az Ő őrizetére bízza a lelkét, az életét alávetve az 
Úr parancsának, az békességre és csendességre lel. A világon semmi sem képes 
elszomorítani, hiszen Jézus a jelenlétével boldogítja. A tökéletes átadásban tökéletes 
a békesség.”22 A Szentlélek Jézus koronázási ajándéka a tanítványainak. Isten nem 
tudott ennél többet adni. A Szentlélek jelenléte az az ajándék, ami minden más 
ajándékot magában foglal.

21  Garrie F. Williams: Erfülltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wir das? [Betöltekezve a Szentlé-
lekkel, hogyan tapasztaljuk meg?] 78-79. oldal
22 Ellen G. White: Jézus élete, 331. oldal
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„A Szentlélek nem valamilyen ajándék Isten többi adománya között. Ő a kegye-
lem legnagyobb ajándéka, ami által részesülünk minden más áldásban is, amit az 
Atya és a Fiú készenlétben tart a számunkra (Eféz 1:3).”23

„…Krisztus ezt az ígéretet is feltételhez kötötte. Sokan vannak, akik hisznek az 
Úr ígéretében, és vallást tesznek arról, hogy igénylik azt, beszélnek Krisztusról és a 
Szentlélekről, mégsem nyernek semmilyen áldást. Nem adják át a lelküket az isteni 
erő vezetésének és uralmának.” (Jézus élete, 672. oldal) Sokan nem rendelik alá 
magukat Istennek – sokszor tudatlanságból –, hanem maguk irányítják az életüket. Ez 
lehet az oka a Szentlélek hiányának. Ezért fontos a téma, átadás Jézus Krisztusnak.
„…a kicsi dolgokban való hűségünk tanúsítja az alkalmasságunkat a nagyobb 
felelősség hordozására. (Aki ezt nem teszi) nem kapja meg azt a kegyelmet, erőt, 
jellemszilárdságot, amelyhez csak akkor jut, ha teljesen átadja magát Istennek.” 
(Ellen G. White: Próféták és királyok, 218-9. oldal)

Személyes bizonyság
Az átadás jelentősége akkor merült fel bennem, amikor 36 éves voltam, és egy 
lelkész barátom hirtelen meghalt. Megfogalmazódott a kérdés, mi lesz akkor, ha 
Isten engem is elhívna szolgálatra, lelkésznek. Egyáltalán nem akartam ezt. Egész 
héten nagyon keményen küzdöttem. reggel, délben és este is alkudoztam Istennel. 
Minden egyes alkalommal elmondtam neki, miért nem lehetek lelkész, és hogy 
ahelyett mi mindent tudnék csinálni. Egy hét után be kellett látnom, hogy Isten nem 
hallgatta meg a kifogásomat. Amikor az ágyamnál térdeltem, és már nem tudtam 
mit mondani, halkan jött egy gondolat. Isten szeret téged! Azt gondoltam, igen, ezt 
elhiszem.

Az Isten szeretetébe vetett bizalom pár perc után oda vezetett, hogy teljesen 
átadtam magamat neki. Azután nagy békesség töltött el. Az Úr másfél évvel később 
elhívott lelkésznek. Ezért még ma is nagyon hálás vagyok. Isten tiszta szeretete és 
bölcsessége volt az, ami engem olyan útra vezetett, amin nem akartam járni. utólag 
látom, hogy az átadás milyen nagy áldás volt az életemre nézve. Isten a lehető 
legjobb úton vezetett.

23  Johannes Mager: Auf den Spuren des Heiligen Geistes [A Szentlélek nyomában], 114. oldal
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A teljes átadás megváltoztatta az életemet
Egy olvasó személyes bizonysága

„2014-ben, az év elején újra és újra felvetődött bennem a kérdés: Jézus azt mondja 
majd nekem egy napon, hogy »Nem ismerlek téged«? vajon nem az öt balga szűzhöz 
tartozom? Ez a gondolat elviselhetetlenné vált a számomra, mivel szerettem volna 
megkapni az örök élet ajándékát, de az életem különböző dolgai miatt rossz volt a 
lelkiismeretem, illetve nem igazán helyes irányba haladtak a dolgok. Szerencsére a 
kezembe került két könyv (a Lépések a személyes ébredésért és a Jézusban maradni). 
Az első olvasás után tudatosult bennem, hogy változtatnom kell a dolgokon az 
életemben. Elolvastam még párszor ezt a két brosúrát, hogy igazán jól megértsem 
azokat. Ehhez társult még egy mélyen hívő testvérnő élő bizonyságtétele, aki csak 
néhány hónappal korábban lett lelki kereszténnyé. Ma már biztosan tudom, hogy 
annak az évnek az elején még testi voltam, és hogyha akkor meghaltam volna, 
akkor Jézusnak azt kellet volna mondania, hogy »Nem ismerlek téged«. Köszönöm 
Istennek ezeket a könyveket, amik megmutatták nekem, hogyan lesz valaki lelki 
kereszténnyé.

A Jézusnak való teljes átadás által Isten egy hónapon belül teljesen megváltoz-
tatta az életemet. reggelenként 4:30-kor kelek, és Isten szavát tanulmányozom. Ez 
a saját erőmből elképzelhetetlen lenne, mert az alvás számomra mindig fontosabb 
volt. Másképp imádkozom, a Lélek erejével betelve. Naponta megkérdezem az 
urat, mit szeretne, hogy aznap cselekedjem. és Isten válaszol. Naponta meghívom 
a Szentlelket, hogy a szívemben lakjon, és munkálkodjon bennem. Tisztább gon-
dolataim vannak, nőiesebben öltözködöm. Ezenkívül nem eszem folyamatosan. Ezt 
saját magamtól nem tudtam volna véghez vinni. A napi feladatot nyugodtabban 
végzem, és a stressz nem húzódik a gyomromra. Három hét után a férjem is észrevett 
bennem bizonyos változást. Ezt mondta: »Nem vagy annyira harapós«. Isten 
szavának tanulmányozásakor sok kérdésem van, ami korábban nem volt jellemző. 
Szeretném mélyen megismerni az Igét. Korábban a Szentlélek csak alkalmanként 
vezetett bizonyságtételre. Ma naponta történik ez velem. Nincs szükségem arra, 
hogy felkészüljek a mondanivalómra. Isten a megfelelő szavakat adja a számba, mert 
Ő ismeri a velem szemben álló szívét. Ha bűnös dolgot csinálok, Isten egyértelműen 
tudatosítja bennem. Meg tudom bánni, és vissza tudok fordulni.
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Nyilvánvalóvá vált a számomra, hogy Jézus nélkül semmit sem tudok véghez vin- 
ni, és hogy Jézus jelenlétére minden lépésnél szükségem van. A büszkeség ellen-
téteként (milyen jó vagyok, mindent jól meg tudok csinálni) az alázat mutatja meg, 
Jézus nélkül egyáltalán semmi jót nem tudunk véghez vinni. Isten ajándékozott meg 
azzal az erővel, hogy elhagyjam a kávét. Ez korábban elképzelhetetlen volt, mert öt 
nap után elvonási tünetként hihetetlenül erős fejfájásom lett. Ez alkalommal egyszer 
sem gondoltam arra, hogy milyen következménnyel jár ez a lépés majd a számomra. 
Csak azt tudtam, hogy nem akarom többet csinálni. Ma már nincsen vágyam a kávé 
után.

így volt ez a hússal is. Sem a családom, sem én nem akartam lemondani arról. Ma 
már ez könnyen megy. Nem kívánom.

Az életem változása során nagy vágy ébredt bennem az örök élet után; semmi 
más nem lehet olyan fontos a számomra, mint a Megváltó Jézus Krisztus. Teljesen 
mindegy, hogy ez milyen következménnyel jár.

Igazolódik Ezékiel próféta könyve 36. fejezetében a 26-27. vers igazsága. Jézus új 
szívet és új gondolkodásmódot akar nekünk adni. Olyan emberekké akar formálni 
bennünket, akik megtartják az igazságát, és aszerint cselekszenek. évtizedek óta 
küzdöttem bizonyos problémával, de hiába. Egyedül nem tudtam megoldani. Jézus 
kész volt erre, csak az én készségemre várt.

Ellen White ezt mondja: »A lehetetlent kíséreli meg az, aki a saját cselekedete – a 
törvény betöltése – által próbálja elérni a Mennyet«. Ezt éltem meg 35 éven keresztül. 
Az értelmemmel egyetértettem a törvény igazával, de nem tudtam megtartani a 
jót. Csak Jézus tudja bennünk végrehajtani a jót, Ő adja a vágyat a jó és egészséges 
dolgok után, és Ő veszi el tőlünk a káros dolgok iránti kívánságot.

Ma már igazolhatom azt, ami A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 14. versében 
áll: »Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai«. Ezért naponta, óráról órára kell 
kérnem a Szentlelket, hogy lakjon és munkálkodjon bennem, mert az ördög nem 
alszik.

Jézus Máté evangéliuma 10. fejezetének 37. versében ezt mondja: »Aki jobban 
szereti az apját vagy az anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti 
a fiát vagy a leányát, mint engem, az nem méltó hozzám«. Mindig azt gondoltam, ez 
így nem jó. Ma már tudom, ha Jézus a szívemben lakik, akkor Ő az egész univerzum 
hatalmas Isteneként munkálkodik bennem és általam. Ő sokkal jobban tud 
gondoskodni a gyermekeimről és a hozzátartozóimról, mint ahogy én tudnék. Isten 
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mindenható és mindentudó, az Ő kezébe szeretném naponta letenni az életemet, és 
Ő mindent jól fog végezni, az Ő bölcsessége és az Ő terve szerint.”

Miért kér bennünket Isten arra, hogy átadjuk magunkat neki?
A Jézushoz vezető út című könyvben az átadás nagyon találó magyarázatát találjuk.
„Isten arra vágyakozik, hogy meggyógyítson, és szabaddá tegyen bennünket. Ez 
azonban teljes átformálást kíván, az egész lényünk megújulása szükséges ehhez. 
Ennélfogva teljesen át kell adnunk magunkat Istennek ahhoz, hogy elvégezhesse 
bennünk ezt a munkát. Kilátásba helyezi a számunkra az áldás teljességét, amely-
hez kegyelem által kíván eljuttatni. Magához hív bennünket, hogy átadva magunkat 
neki, az akaratát bennünk munkálhassa. Egyedül tőlünk függ tehát, hogy a bűn 
örökös rabszolgaságát vagy Isten gyermekeinek csodás és boldogító szabadságát vá-
lasztjuk-e.”24

Az Istennek való átadásunk mérhetetlen áldás forrása lesz. Azért szólít fel ben-
nünket erre, mert megszabadítani és meggyógyítani vágyik bennünket... mitől is? Az 
énünk milyen mértékű zsarnoksága van ennek hátterében?

„Minden lény, aki nem hajlandó átengedni magát Istennek, egy másik erő 
uralma alá kerül. Nem önmagáé. Beszélhet szabadságról, mégis, a legalávalóbb 
szolgaságban van. Nem láthatja az igazság szépségét, mert az értelmét Sátán irányít-
ja. Azzal ámítja önmagát, hogy a saját ítélete szerint jár el, valójában azonban a 
sötétség fejedelmének akaratát követi. Krisztus azért jött, hogy letörje a lélekről a 
bűn rabságának bilincseit. »Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok 
lesztek.« (Ján 8:36) »A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye« megszabadít 
minket a bűn és a halál törvényétől (róma 8:2).” (Jézus élete, 466. oldal)

Ha Jézus irányíthatja az életünket, akkor megszabadít az én zsarnokságától 
(az irigységtől, haragtól, akaratosságtól, kapzsiságtól, szenvedélytől, dühtől, büsz-
keségtől, önhittségtől, elkedvetlenedéstől, kisebbségi komplexusoktól stb.). Gon- 
doljuk meg, minden ember legnagyobb problémája önmaga. Te magad vagy ön-
magad legnagyobb problémája. Csak Isten van abban a helyzetben, hogy igazán 
megszabadíthasson bennünket. De egy fazekas csak akkor tudja megformázni az 
agyagot, ha az a kezében van. Erről szól az átadás.

„A változásban, amely beáll, mihelyt a lélek alárendeli magát Krisztusnak, a 
legmagasabb szintű szabadság rejlik.” (Jézus élete, 466. oldal)

24 43. oldal
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Isten szeretne a bűn hatalmától megszabadítani, és isteni vezetést és védelmet 
ajándékozni a számunkra.

„Isten meg akar gyógyítani bennünket, és megszabadítani a vétkeinkből. Miután 
ez teljes átalakulást igényel, az egész lényünk megújulását, azért teljesen át kell 
adnunk magunkat Istennek.” (A Jézushoz vezető út, 43. oldal)

Az odaszánás egyszerűbbé teszi az életünket. Ellen White ezt írja. „Ha a teljes 
erőnket átadjuk Istennek, az leegyszerűsíti az életünket. Csökkenti és lerövidíti a 
szívünk szenvedélyével folytatott ezernyi harcot.”25

Mit mond a Biblia az átadásról?
A rómaiakhoz írt levél 6. fejezetének 13. verse (ÚrK). „Ne adjátok oda a tagjaitokat 
a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, 
[…] és adjátok a tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek.” E szerint a szöveg 
szerint Istennek odaadni magunkat azt jelenti, hogy az Ő rendelkezésére bocsátjuk 
magunkat.

A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 1. verse így szól. „Kérlek azért titeket, 
testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda a testeteket élő, szent és Istennek 
kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek.” (ÚrK)

Mit neveznek meg ezek a szövegek alapként az Istennek való átadáshoz? Isten 
irgalmát. Egyértelműen mutatja, a szeretet Istene kéri, hogy adjuk át magunkat.

Az átadás azt jelenti, hogy teljesen Istenre bízom és az Ő rendelkezésére bocsátom 
magamat. Azt jelenti, hogy áldozatként odaadom az életemet. Nem az ószövetségi 
áldozat értelmében, amikor elégették azt, hanem élő áldozatként, ami az átadás 
pillanatától kezdve Őérte él.

Az életemre tekintve azt mondhatom, mielőtt átadtam volna magamat, ezt 
egyfajta áldozatnak tartottam. Azután viszont megállapítottam, hogy ez nem 
áldozatot, hanem mérhetetlen áldást jelent.

Johannes Mager ezt fűzi hozzá. „Odaadni, kiszolgáltatni, átadni, rendelkezésre 
bocsátani magunkat... — ezek súlyos és mégis boldoggá tevő szavak. Az átadásnak 
nincs köze az érzéshez és hangulathoz. Azt jelenti, hogy odaajándékozzuk magunkat 
annak, akit szeretünk.”26

25 Ellen G. White: My Life Today [Az én életem ma], ML 6.
26 Johann Mager: Unser größtes Bedürfnis [A legnagyobb szükségletünk], 48. oldal
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Ennek következményeként A korinthusiakhoz írt második levél 5. fejezetének 15. 
verse ezt írja. „És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak 
éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” Az átadás azt jelenti, hogy 
Jézusért élünk.

Jézusért élni, ez nemcsak a teljes idejű, a neki való szolgálatot jelenti, hanem 
„Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az 
Atya Istennek Őáltala.” (Kol 3:17)

Charles T. Studd ezt mondta. „Ha Jézus Krisztus Isten, és meghalt értem, 
semmiféle áldozat nem lehet túl nagy ahhoz, hogy felajánljam neki.”27 Studd így is élt. 
Híres sportoló volt Angliában. Amikor megtért, feladta a sportolói karrierjét, a milliós 
örökségét a misszió szolgálatára bocsátotta, és Kínába, majd Indiába, végül Afrikába 
utazott misszionáriusként. Az általa alapított missziós társaság ma is működik, és 
1800 misszionáriust foglalkoztat világszerte. Ő valóban átadta az életét Jézusnak.

Jézus odaszánása értünk és bennünk
Egy fontos dologról nem szabad elfeledkeznünk. Az átadás nem egyoldalú dolog. 
Először Jézus adta oda magát értünk. Mindent odaadott, amit Isten adhat, és arra 
hív el bennünket, hogy mi is adjunk mindent, amit emberként adhatunk. Mindent... 
mindenért. Csakhogy Isten mindene és az én mindenem között óriási különbség van. 
De senki sem adhat többet, mint mindent.

• Az átadás csodálatos kapcsolatot eredményez köztünk és Jézus, 
illetve az Atya között. (Ján 14:23, „Elmennek hozzá, és nála maradnak”; 
Ján 14:21, Jézus kijelenti magát neki)
• Az átadás által ismerjük meg az igazságot. (Ján 7:17, aki az Ő akaratát 
cselekedni akarja)
• átadás által nyerünk nagy erőt az imádságban. (1Ján 3:22, akármit 
kérünk, megnyerjük)
• Az átadás a tökéletes öröm útja. (Ján 15:11, „Az örömetek teljes 
legyen...”)
• Az átadás a beteljesedett élet kulcsa (Ján 10:10; Eféz 3:19)

27 Norman P. Grubb, Charles T. Studd: Kein Opfer zu groß [Semmilyen áldozat nem nagy] (Basel, 1986) 
www.gottesbotschaft.de/?pg=2138 (2018. 11. 07)
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• Az átadás az alap ahhoz, hogy Isten az életemben munkálkodni 
tudjon. (Ján 7:38, élő víz folyama; Ján 14:12, nagyobbakat cselekszik; 
Ján 15:4-5, bőséges gyümölcs)
• Aki átadta magát Istennek, ahhoz Sátán nem fér hozzá. (1Ján 5:18, 
a gonosz meg sem érinti; kivételt képez az olyan kikéretés, amit Isten 
megenged, mint Jób esetében is. Ez azonban a javunkat szolgálja, és 
nem haladja meg az erőnket.)

Az átadás öt szintje
Egy szerző az átadásnak öt szintjét különbözteti meg.

• pénzt adni az átadás legalsó foka.
• Ezután jön, amikor az időnket szenteljük oda.
• Ezután, amikor az erőnket, képességünket adjuk át.
• Azután amikor a félelmünket, reményünket adjuk át; és végül, ami az 
eddigieket is magában foglalja,
• a teljes „én” átadása. Ez jelenti az akaratomat, az életemet. Az 
egész életem átadását Krisztusnak.28

Ez az utolsó pont jelenti a valódi átadást.

Csodálatos, amikor a szeretete iránti bizalomból átadjuk magunkat a mennyei 
Atyánknak, és nem engedjük a dolgokat odáig fajulni, ahogy azt a tékozló fiúról 
olvassuk a példázatban. Az élete mélypontján kapitulált, és csak ott döntött úgy, 
hogy hazatér. Amikor az atyai házhoz közeledett, az édesapja eléje ment, és a karjaiba 
zárta. A fiaként fogadta vissza. Ekkor nyilvánult meg a számára egyértelműen az atyja 
szeretete. Ez változtatta a kapitulációt szeretetből való átadássá.

Egy tragikus eset
Egy eset, ami Franciaországban történt, még jobban megvilágítja ezt.

Egy gazdag francia férfi felesége bizalmasan mesélte valakinek. A hölgy kezében 
egy palackocska méreg volt. Az volt a szándéka, hogy a házassági nehézsége miatt 

28 Dean M. Kelley, How Adventism can stop growing [Hogyan rekedhet meg az adventizmus fejlődése], 
Ministry (1983. február) 4. oldal
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öngyilkos lesz. Mesélte, „Tegnap elpanaszoltam a bánatomat a férjemnek. De 
ő meglepve és értetlenkedve válaszolt. »Mit akarsz még? Tiéd a csekkfüzetem; 
rendelkezel a pénzem felett. Tiéd a házam, az én asztalomnál eszel. Minden, amit 
a gazdagság és pozíció adhat, a tiéd, és mégis panaszkodsz!« »A szívedet akarom, 
azt akarom, hogy szeress engem!« – mondtam neki. A férjem így válaszolt. »Az 
nem lehet a tiéd. Tudod, hogy a szívem már másé. Minden a tiéd, de a szívemre, a 
szeretetemre nem tarthatsz igényt.«”29

Aki igazán szeret, az ezzel a válasszal nem elégedett. Az asszony nem a férje 
tulajdonára, hanem magára a férjére, mint személyre vágyott.

„A nagy Istenünk nem valamit akar tőlem. Ő engem akar. Jézus nemcsak az időm 
vagy a tulajdonom, az időm vagy képességem egy részét akarja.”30 Ő engem akar, 
mert engem szeret, és boldoggá akar tenni.

Magunkat kell átadni, kiszolgáltatni mindazzal, amik vagyunk, és amivel 
rendelkezünk. Ki kell szolgáltatni magunkat a gondoskodásának, vezetésének és 
akaratának. Ez az okos istentisztelet, amire A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 1. 
verse felszólít.

Amikor Isten szava a teljes átadásról azt mondja, hogy az az okos stentisztelet, 
akkor az azt jelenti, hogy az életünk Isten kezébe való letétele a legokosabb, amit 
tehetünk. Mi bölcsebb annál, mint amikor betegség idején egy ügyes orvos kezébe 
helyezzük magunkat? vagy amikor egy biztos vezetőben bízom, amikor eltévedtem?

Istenhez képest én szegény vagyok, balga és tehetetlen. Nem az tehát a 
legbölcsebb, ha teljesen Isten kezébe teszem magamat? Hiszen Ő alkotott engem, 
Ő akarta a létemet, Ő szeret, és Ő tudja a szükségletemet teljesen kielégíteni. Ez azt 
jelenti, hogy az odaadásunk által az Ő végtelen szeretetének hatalma áll mellettünk. 
A teljes átadás nem veszteség, hanem nagy nyereség. Ez a belépés az Isten által 
vezetett életbe.

A teljes átadás a bőség életének kezdete (Ján 10:10), amiben Jézus részesíteni 
akar bennünket. Ez összefüggésben van a gonoszság feletti győzelemmel, ahogy A 
jelenések könyve 12. fejezetének 11. verse írja. „Legyőzték őt (Sátánt) a Bárány vérével 
és a bizonyságtételük szavaival azok, akik nem kímélték az életüket mindhalálig.” Ez 
azt mutatja, hogy az átadásra szükség van a Sátán és a bűn feletti győzelemhez, és ez 
a legjobb, amit tehetünk.

29 Oswald Smith, Der Mensch, den Gott braucht [Az ember, akire Istennek szüksége van], 26. oldal
30 Johann Mager: Unser größtes Bedürfnis [A legnagyobb szükségletünk], 48. oldal
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A Krisztus példázatai című könyvben ez áll. „Senki se mondja, hogy nem tudja a 
jellemhibáját orvosolni! Ha erre a megállapításra jutsz, biztosan elveszíted az örök 
életet. Az lehetetlen, amit nem akarsz. Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni. Az 
igazi nehézség a megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik, és abban, hogy 
nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni.”31

Ellen White írja ezt. „Krisztus (…) mérték nélkül kapta a Szentlélek erejét. így 
azután minden követője ugyanezt fogja megtapasztalni, aki teljesen átadja magát 
neki, hogy a szívében Krisztus lakozzon. urunk megparancsolta nekünk, »Teljesedjetek 
be a Szentlélek erejével!« (Eféz 5:18) Ez a parancsolat egyúttal olyan ígéret, amely 
önmagában hordja a beteljesülését. Az Atyának úgy tetszett, hogy »benne lakjon az 
istenség egész teljessége«, és »ti őbenne vagytok beteljesedve« (Kol 2:9-10).”32

Ezt látjuk itt.
• Jézusban a Szentlélek ereje mérték nélkül megvolt.
• Azt kívánja a számunkra, hogy teljesen adjuk át magunkat neki, 
aminek a révén a Szentlélek ereje ugyanilyen mértékben lehessen 
meg bennünk is.
• Ez okból kifolyólag maga Jézus adta a parancsot, „Teljetek meg a 
Szentlélek erejével”. A görög szöveg alapján ez azt jelenti, hogy 
folyamatosan és mindig újra töltődjetek be a Lélek erejével.33

• Az a szándéka, hogy ezáltal bőségben éljünk (Ján 10:10; Kol 2:10).

Mi akadályozhat meg bennünket abban, hogy átadjuk magunkat?
Az én esetemben ez a munka miatti aggódás volt. pontosabban, attól féltem, ha 
átadom magamat, akkor Isten elhív a lelkészi szolgálatra.

Edwin Orrnak más akadálya volt. Fiatalemberként nyilvánvaló volt a számára 
a következő. „Teljesen át kellene adnom magamat az Úrnak. életemben először 
éreztem, hogy Isten beszél hozzám. Beszélt a szívemben a Lélek által. Elmondtam 
az Úrnak, hogy kész vagyok átadni magamat, de a hang a szívemben ezt kérdezte. 
»Mi van a kedvenc bűnös dolgaiddal?« Bevallottam azokat, és ezt mondtam. »Nem 
akarom megtenni«. De a hang újra ezt kérdezte. »Mi van az akaratoddal?« Ez 
teljesen meglepett. így feleltem. »Kész vagyok odamenni, ahol látni akarsz engem, 
de ha kell, otthon maradok.« Ezután Isten Lelke az életem bálványairól beszélt. Egy 
31 E. G. White: Krisztus példázatai, 331. oldal
32  Gondolatok a hegyi beszédről, 20. oldal
33  Johannes Mager: Auf dem Spuren des Geistes [A Lélek nyomában], 100-101. oldal
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lányról volt szó, akit nagyon szerettem. Az Úr ezt kérdezte. »Képes lennél lemondani 
róla?« Akkor egyértelmű lett a számomra, hogy az akaratom ezen a helyen lezárt. 
Ilyen áldozatot nem akartam meghozni. Akkor a Lélek nem szólt többet hozzám. A 
szívem hihetetlenül üres lett. Nem tartott sokáig, amikor ez tudatosult bennem, és 
a lelki teljesség iránti vágy visszatért. Ekkor maradéktalanul átadtam az akaratomat 
az Úrnak. Kész voltam arra, hogy az életemnek ezt a területét is átadjam. A szívem 
leírhatatlan szeretettel, örömmel és erővel telt meg. Az életemben először éreztem, 
hogy ismerem az én Istenemet és a Megváltómat, és hogy a kereszténység több, 
mint filozófia vagy tanítás.” Isten nagy munkát végzett el Edwin Orr élete által.
Számomra az akadályt a munkám jelentette, Edwin Orr esetében ez egy lány volt. 
Hasonlóan lehet ez nálad is. Ha eddig nem adtad át magadat teljesen, tedd magadat 
a problémáddal együtt Isten kezébe. Az Úr végtelenül megáld téged.

Isten elfogadja a döntésünket
Bízz Istenben! Ha te mindentudó lennél, akkor te magad is pontosan azt az utat 
választanád, ahol Isten is vezetni akar téged. A félelmet és akadályt letehetjük a 
végtelen szeretet Istenének kezébe. Isten soha nem tesz semmit az ember szabad 
akarata ellenében. A csodálatos Istenünk elfogadja a személyiségünket. A szabadság 
egyike azoknak a legértékesebb ajándékoknak, amiket kaptunk tőle. Ezért vár Isten a 
beleegyezésünkre, és csak akkor cselekszik, ha mi erre kérjük. A szabadság a szeretet 
isteni előfeltétele. A szeretet csak szabadságban fejlődhet.

Az Istennek való átadás azt jelenti, hogy fel kell adni az akaratunkat?
Az átadás miatt az akaratunktól megfosztott emberek leszünk? Bábok, akiket 

Isten bábjátékosként dróton rángat? Nem! Miért nem?
Az átadás által a mi balga, félrevezetett, tudatlan és éretlen akaratunkat Isten 

tökéletes, csodálatos, bölcs akaratára cseréljük le. átadjuk magunkat a mennyei 
navigációnak.

Nem az akaratunkat, hanem annak rossz használatát kell feladni. Azt az akaratot 
kell feladnunk, ami Istenétől eltér. vagyis az önfejűségünk és makacsságunk 
feladásáról van szó.

Ellen White ezt mondja. „Talán azt kérdezi valaki, nem dönthet-e önmaga, és 
nem járhatja-e a maga útját. Nem, neked nem lehet a magad útját járnod, és így is 
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bemenned a Mennyországba. Ott nem lesz »magam útja«. Emberi utak nem lesznek 
a Mennyországban. A mi útjainknak el kell vesznie Isten útjaiban.”34 (ézs 53:6)

Aki nem engedi, hogy Isten és az Igéje vezesse, az a maga korlátolt értelmére 
támaszkodik; ahelyett, hogy az isteni navigációra hagyatkozna.

„Ha az akaratunk azonos Isten akaratával, akkor az érintetlen marad. Helytelen 
lenne, ha feladnánk.”35

Ellen White ezt is hozzáfűzi. „Ha az emberi akarat együttműködik Isten akaratával, 
akkor mindenre képes. Bármit parancsoljon is Isten, végrehajthatjuk az Ő ereje által. 
Isten mindenféle parancsa egyúttal képesítés is.”36

„Ha engedjük, hogy a Lélek vezessen bennünket, akkor nem leszünk korlátoltak 
és beszűkültek. Sőt, a lehető legnagyobb szabadságban élünk. A korinthusiakhoz 
írt második levél 3. fejezetének 17. versében azt olvassuk, »ahol az Úr Lelke, ott a 
szabadság«.”37

Az átadás további áldása
„Aki teljesen átadja magát Istennek, azt isteni kéz vezeti. Ha még oly alacsony szár-
mazású és látszólag tehetségtelen is valaki, de ha szeretetteljes és bizakodó szívvel 
engedelmeskedik az isteni akarat mindenféle intésének, akkor tapasztalni fogja, hogy 
az ereje megtisztul, nemesedik, megelevenedik, és a képessége fokozódik. Ha értékeli 
az isteni bölcsesség tanítását, akkor az Úr szent feladatot bíz reá. Képességet nyer 
arra, hogy az életét Isten dicsőségére és a világ áldására szentelje. »A te beszéded 
megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.« (zsolt 119:130) Sokan 
ma is éppoly tudatlanok a Szent Léleknek az emberi szívben végzett munkája felől, 
mint voltak az akkori hívők Efézusban; Isten Igéje pedig az igazság egyetlen tényét 
sem tanítja világosabban, mint ezt.” (E. G. White: Az apostolok története, 283. 
oldal) 

Isteni navigáció alatt élni
Nem erről olvashatunk A példabeszédek könyve 3. fejezetének 5-6. versében? „Bízzál 
az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj 
rá, és Ő egyengetni fogja az ösvényedet.”

34  E. G. White: A Szentlélek eljő reátok, december 7.
35 H. W. Smith: Christsein täglich [Napi kereszténység], 73. oldal
36 E. G. White: Üzenet az ifjúságnak, 101. oldal
37 David Wolkwitz: Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung [Út az erőteljes ébredéshez], 25. oldal
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Sokan azt gondolják, hogy ez az értelem kikapcsolását jelenti. Hanyagul odavetik, 
„Le kell adnom az értelmemet a ruhatárban?” Semmi sem lehet nagyobb félreértés 
ennél. Isten azt akarja, hogy használjuk az értelmüket. Arra hív el, hogy az én 
értelmemet az Ő végtelen értelmével kössem össze.

Nem Ő volt az, aki Dánielnek és a barátainak, akik kicsi és nagy dolgokban 
egyaránt teljes szívükből engedelmeskedtek neki, tízszeres intelligenciát adott? Isten 
azt akarja, hogy az értelmünk teljes kapacitását kihasználjuk, és azt ugyanakkor a 
maga végtelen értelmével is összeköti.

Úgy van ez, mint az autóvezetésnél a navigációs készülék használatával. A vezetésnél 
szükségem van a teljes értelmemre. De a leágazásoknál, sebességkorlátozásnál, a 
dugókról és elterelésről szóló jelentésnél, hogy melyik a legjobb út a célig, milyen 
hosszú ideig tart, amíg odaérek, az a jó, ha a GpS-re hagyatkozom. Jól emlékszem 
arra, amikor temetésre menet kölcsönkértem egy GpS-t, mert az alkalom München 
egy számomra ismeretlen részében volt. A GpS fennakadás nélkül odavezetett.

Hagyatkozz Istenre, az ő rendelkezésére, mértékére, tanácsára, és járd az utadat 
az Ő isteni vezetése alatt!

Kételkedés az eszközökben
A 2. világháború alatt egy angol repülőgép Szicíliából észak-Afrika irányába indult. 
Mivel a repülőterek el voltak sötétítve, a pilótának teljesen a berendezésekre kellett 
hagyatkoznia. Habár még nem haladtak annyira hosszan, hogy célba érhettek vol-
na, a berendezések azt jelezték, hogy megérkeztek. Ezt lehetetlennek tartották, 
ezért továbbrepültek. Csak messze, már a Szahara felett fedezték fel a hibát. Az 
üzemanyaguk elfogyott, kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk a sivatagban. Mivel 
nem volt elegendő víz náluk, a teljes legénység meghalt.

Amikor később megtalálták a repülőgépet, megállapították, hogy minden 
berendezés tökéletesen működött. A repülőgép azonban egy légáramlatba került, 
ezért hamarabb célhoz ért. A pilóták inkább a maguk számítására hagyatkoztak, nem 
a készülékekre. Ez csapdának bizonyult. rossz döntést hoztak.38 Jobb, hogy mi Istenre 
és az Igéjére hagyatkozhatunk, mint saját a következtetésünkre.

Szilárd emberek
Miután átadtuk magunkat Jézus Krisztusnak, nem akarat nélküli, hanem éppen 

38  Aller Diener, II/III (1983), 142. oldal
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gerinces, szilárd emberek leszünk. Olyanok, akik az álláspontjukat bölcsességgel 
és udvariassággal tudják megvédeni. Gondoljunk csak még egyszer Dánielre és a 
barátaira! Az első fejezetben az étkezés kapcsán nyilvánították ki a hűségüket Isten 
iránt. vagy gondoljunk arra a hatalmas döntésre, amit a tüzes kemencénél kellett 
meghozniuk (3. fejezet); vagy emlékezzünk az idős Dániel tartására az oroszlánok 
verménél (6. fejezet).

Krisztus és önmagunk értéke
Annak, aki átadja magát Krisztusnak, nem kell többet a maga önbecsülésével 
törődnie, hiszen tudja, mekkora értéket képvisel Krisztus szemében. „A nagy Orvos 
lábnyomán” című könyvben ez áll.

„Sokan, akik kiváló munkára lennének alkalmasak, keveset teljesítenek, mert 
kevésre törekszenek. Ezrek élik le úgy az életüket, mintha nem volna semmiféle 
nagy cél, amiért érdemes élni, és olyan magas szint, amelyre el lehetne jutni. Az 
egyik oka ennek az, hogy nem sokra értékelik magukat. Krisztus végtelen árat fizetett 
értünk, és azt akarja, hogy ennek az árnak megfelelően értékeljük magunkat.”39 Egy 
testvérnő írta: „Krisztusban találtam meg az önbecsülésemet.” Azóta van így, amióta 
naponta a Szentlélekért imádkozik.

Imádság az akarat átadásáért
Egy fiatalember egyszer felkeresett egy lelkigondozót, mivel vágyott a Szentlélek 
erejével való betöltekezésre. Nehéznek érezte. A lelkész megkérdezte, „Teljesen 
átadta az akaratát Istennek?” „Úgy gondolom, nem teljesen.” „Nos – mondta a lelkész 
–, akkor így nincs értelme (a Szentlélek erejével való betöltekezésért) imádkozni, 
amíg az akaratát nem adta át teljesen Istennek. Nem akarja ezt most megtenni?” 
„Nem vagyok képes erre” – válaszolta a másik. „Kész arra, hogy Isten tegye meg ezt 
önért?” „Igen” – felelte a fiatalember. „Akkor tegyen így!”

A fiatalember így imádkozott. „uram, kérlek, üresíts meg engem a magam önző 
akaratától. vidd véghez bennem, hogy a te akaratodnak átadja magamat. Tedd félre 
az akaratomat. Jézus nevében kérem ezt.” A lelkész megkérdezte, „Megtörtént, amit 
kért?” „Igen – válaszolta. – Olyat kértem, ami Isten akarata szerint való. Tudom, hogy 
Ő azonnal meghallgatott engem, és megvan az, amit kértem tőle. (1Ján 5:14-15) 

39 E. G. White: A nagy Orvos lábnyomán, 498. oldal
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Igen, megtörtént, az akaratom nála van.”40 Ezután imádkozott a Szentlélek erejéért, 
és elnyerte azt.

Csodálatos, hogy a szerető mennyei Atyánk a kérésünkre még az előfeltételt is 
véghez viszi.

Két dolgot figyelhetünk meg ennél az imádságnál. Először is, hogy a fiatalember 
ismerte az ígérettel való imádkozást. Amikor kért, Isten ígéretére hagyatkozott, 
miszerint Isten meghallgatja azokat a kéréseket, amik az Ő akarata szerint valók. 
Mégpedig ugyanabban a pillanatban hallgatja meg, amikor azokat eléje tárjuk. (Az 
ígérettel való imádkozás csodálatos útjáról részletesen és gyakorlati módon a Lépések 
a személyes ébredésért című könyv negyedik fejezetében lehet olvasni.)

Másodsorban, úgy döntött, hogy Isten segítségét veszi igénybe az átadáshoz.
„Imádkozz teljes szívvel! »uram, hiszem, azért haltál meg, hogy engem 

megválthassál. Mivel engem ilyen nagyra értékelsz, hogy az életedet is odaadtad 
értem, én erre válaszolni akarok. Odaadom az életemet mindenféle lehetőségével, 
gyengeségével a te oltalmadba.«”41

Az életünk kormánya az a képesség, hogy döntést tudunk hozni.
Az életünket az a képesség kormányozza, hogy akarati döntést tudunk hozni. 

Hogy ennek jelentőségét teljesen megértsük, egy példát szeretnék elmondani.
A híres utasszállító hajó, a Queen Elizabeth törzse 1300-szor többet nyom, mint 
a kormányrúd. vagyis a kormányrúd irányítja az 1300-szor nagyobb tömeget. A 
kormányrúd a mi életünkben annak a képességnek felel meg, hogy döntést tudunk 
hozni. Ha úgy döntünk, hogy Isten akaratát akarjuk követni, akkor Ő mindenféle 
szükséges segítséget a rendelkezésünkre bocsát.

Kihívás
A Krisztusnak való átadás esetében arról az alapvető döntésről van szó, hogy te 
önmagadért vagy Istenért akarsz-e élni.

Különösen fiatal embereknek, de másoknak is, meg kell kérdezniük magukat, azt 
akarják-e, hogy az „én” és az egoizmus határozza meg az életüket, vagy pedig Istent 
akarják-e szolgálni.

40 R. A. Torrey: Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken [A Szentlélek – Lénye és munkája] 
(Herold-Verlag 1966), 150. oldal
41 E. G. White: Faith and Work [Hit és munka], 16. oldal
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A vagyon és az érzéki kívánság a boldogság illúzióját keltheti, de nem tud kielé-
gíteni bennünket, így minél többet akarunk abból. Minél többet részesül valaki ebből, 
annál többet akar, nem hallgat el az ő panasza – mondja a híres mondás. végül azt 
vesszük észre, hogy ezek a dolgok teljesen a fogságukban tartanak bennünket.
Egy másikféle kihívás, hogy vannak emberek, akik bizonyos tekintéllyel rendelkeznek 
az életünk felett, például a család, iskola, gyülekezet, munkahely, társadalom, és az 
ilyen elvárás sokszor szembemegy Isten elvárásával.
Ha átadtuk magunkat Jézusnak, erőt és szilárdságot kapunk ahhoz, hogy Isten 
elvárását helyezzük az első helyre, és a magunk álláspontját bölcsességgel és 
udvariassággal képviseljük. (Lásd Dániel próféta könyvének 1. fejezetét!)

Elég, ha az életünkben csak egyszer adtuk át magunkat Istennek?
A megtéréskor van az alapvető átadás. Ez imádságban történik meg, és – bibliai tanítás 
és meggyőződés után – rendszerint keresztséggel pecsételődik meg, az érvényessége 
pedig az örökkévalóságig megmarad. Isten szava ezt az alapvető átadást az Istennel 
való szövetségnek nevezi.

A naponkénti átadás más. Mivel ezt gyakran odaszánásnak, átadásnak, megtérés-
nek vagy odaszentelésnek is hívják, bizonyos zavar van a kifejezések körül. A napi 
odaszentelés, átadás, odaszánás vagy megtérés alatt azt értjük, hogy én azt az 
alapvető szövetséget, amit Krisztussal kötöttem, a mai napon át akarom élni; hogy 
én ma ehhez a szövetséghez hű maradok. Ebből az okból kifolyólag fontos naponta 
ebben az értelemben imádkozni. „uram, neked szentelem ma önmagamat mindazzal, 
ami vagyok, és amivel rendelkezem.”

Ha hűséges vagyok ehhez a szövetséghez, akkor nem kell aggódnom. Isten meg 
tudja őrizni azt, amit rábíztak. Isten minden körülményben hűséges a szavához. 
Nem fog válást benyújtani. A Krisztussal való szövetségünket a Biblia a házassághoz 
hasonlítja.

Morris Venden ezt mondja. „A házasságkötésnek semmi értelme nincsen, 
ha hiányzik a szándék, hogy az érintett személy házas akarjon maradni. Házasnak 
maradni pedig csak akkor lehet, ha azelőtt összeházasodtak az emberek, ha a másikat 
naponta a házastársuknak ismerik el, és az odaadásukat megújítják iránta.”42

42  Morris L. Venden: 95 Thesen über die Erlösung aus dem Glauben [Tételek a hitből való megváltásról] 
(Lüneburg 2009), 103. oldal
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Hogy az alapvető odaszánás jó hatásában részesülhessünk, Jézusban kell mara-
dnunk. Ebből az okból kifolyólag beszél Jézus János evangéliuma 15. fejezetében 15-
ször arról, hogy maradjunk benne.

„Aki énbennem marad, és én őbenne, az bőségesen terem gyümölcsöt, mert 
nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (5. vers)

„Ha megmaradtok énbennem, és a beszédem megmarad tibennetek, akkor 
bármit akartok, kérjétek, és meg is kapjátok.” (7. vers)

Azt látjuk, hogy a bővelkedő élet a Jézusban való maradással van összefüggésben. 
A vele való közösség által élhetünk gyümölcsöző életet; olyan életet, amit öröm, 
erő, győzelem és értékes képesség jellemez. Ekkor tud Isten az életünk által nagy 
dolgokat véghez vinni. Ha ez az igazság megragad bennünket, akkor forradalmasítja 
az életünket.

A Krisztusnak való átadásról szóló szakaszt egy ének verseivel zárjuk, ami igazából 
imádság.

MINDEN SzErINTED LEGYEN, urAM!

Minden szerinted legyen, uram!
Te vagy a Mester, én az anyag.

Formálj és készíts terved szerint,
Jólesik nékem, ha szavad int!

Minden szerinted legyen, uram!
Tiszta kezedre bízom magam.
A hónál mossál fehérebbre,

Kereszten kifolyt szent véreddel!

Minden szerinted legyen, uram!
Tebenned nagy a bizodalmam.

Ha te velem vagy utaimon,
Akkor én győzök minden bajon!
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Az átadás a kulcs
• a megváltáshoz,
• az újjászületéshez,
• a kísértés és bűnös dolgok feletti győzelemhez,
• a Szentlélek erejével való betöltekezéshez.43

43  Garrie F. William: Erfülltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wir das? [A Szentlélekkel betölte-
kezve – Hogyan tapasztaljuk meg?] (Lüneburg, 2007) műve alapján
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Harmadik fejezet 

Jézus benned
 
 

Milyen feltétel mellett él bennem Jézus?  
Hogyan hat az életemre az, ha Jézus bennem él?  

Az elérhető legmagasabb csúcs Isten teljességével betöltekezni.
 
 

Ellen G. White: A [valódi] vallás azt jelenti, hogy Krisztus a szívben él.44

„Krisztus a Lélek által lakozik bennünk, és Isten Lelke, ha hittel befogadjuk a szívünkbe, 
az örök élet kezdete.”45

Figyeljük meg!
•  Krisztus a Szentlélek által lakik bennünk.
•  Isten Lelkét hit által fogadjuk be.
•  Ez az örök élet kezdete.

A felismerés, hogy Jézus a Szentlélek által akar a szívemben lakni, és lakik is ott 
valósággal, nagyon értékes a számomra. Ez a Biblia csodálatos igazságának egyik 
láncszeme.

Krisztusban maradni
Jézus nemcsak arra vágyik, hogy a Szentlélek által bennünk lakása nyomán bensőséges 
kapcsolatban legyen velünk, hanem arra is, hogy ezzel egyidejűleg az Istennel való 
kapcsolatunk szilárd legyen, és elmélyüljön.

János az evangéliuma 15. fejezetének 1-17. versében, különösen a 4. versben 
ezt mondta. „Maradjatok énbennem, és én is tibennetek.” Ez csodálatos meghívás, 
de egyidejűleg parancs is. Azt jelenti, hogy Isten ereje által lehetséges a folyamatos 
Krisztusban maradás.

Jézus ebben a szakaszban 12-szer használja a „maradni” igét. Azt kívánja, hogy 

44 E. G. White: R&H, 1892. 5. 24.
45 E. G. White: Jézus élete, 388. oldal
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tartós kapcsolatban legyünk vele. Ehhez nagyszerű, felfoghatatlan ígéretet kapcsol 
a 7. versben. „Ha megmaradtok énbennem, és a beszédem megmarad tibennetek, 
akkor bármit akartok, kérjétek, és meg is kapjátok.”

A 11. vers így szól. „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen 
bennetek, és az örömötök teljes legyen.”

Jézus felhívásához („Maradjatok énbennem, és én is tibennetek.”) Ellen White 
ezt a magyarázatot fűzi.

„A Krisztusban maradás a következőt jelenti.
• A Lelke erejét állandóan birtokoljuk,
• az életünket mindenféle feltétel nélkül átadjuk az Ő szolgálatára.”46

Egy másik helyen ezt írja. „A fejlődésünkhöz lényeges, hogy minden pillanatban 
összeköttetésünk legyen a Mennyel. Lehet, hogy Isten Lelke erejének bizonyos 
mértékével bírtunk, ám ima és hit által állandóan törekedjünk a Lélek erejének 
nagyobb mértékére.”47

„Ő (Jézus) fog bennük élni, és a Szentlelkének befolyását adni nekik, aki a maga 
életerejét ülteti át az emberi lélekbe.”48

Dávid imádságát ígéretként vehetjük a magunk számára. „Tiszta szívet teremts 
bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (zsolt 51:12)

Isten erőforrásából meríteni
„Ha Krisztus élete nincsen bennünk, nem állhatunk meg a kísértés viharában.”49

Sokan nem tudják, hogyan meríthetnek az isteni erő forrásából. Emiatt lelki 
szegénységben élnek, pedig „az Ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, 
ami az életre és a kegyességre való” (2pét 1:3).

Texasban van egy híres olajlelőhely, Yates pool a neve. Az amerikai gazdasági 
válság idején egy birkafarm volt ott, ami egy Yates nevű ember birtoka volt. A 
férfi nem tudott elég pénzt keresni a birkatenyésztéssel, és nem tudta kifizetni az 
adósságát. Azután jött egy olajtársaság, és a vezetői közölték vele, hogy talán van az 
ő birtokán is olaj. Azt javasolták neki, hogy végeztessen próbafúrást, és a férfi alá is 
írt egy szerződést.

46  E. G. White: Jézus élete, 676. oldal
47 E. G. White: A Szentlélek eljő reátok, október 24.
48 E. G. White: A Szentlélek eljő reátok, október 23.
49 E. G. White: Jézus élete, 599. oldal
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365 méter mélyen hatalmas olajmezőre bukkantak. Ez mind Mr Yates tulajdona 
volt! Azon a napon, amikor megvette a földet, az olaj és más ásványi kincs feletti 
rendelkezés joga is rá szállt. Multimilliomos volt, aki szegénységben élt! Mi volt a 
probléma? Nem tudta, hogy olaj van azon a területen.50

Tudod, mi áll péter második levele 1. fejezetének 3-4. versében? „Az ő isteni 
hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre 
való.” A folytatást a saját szavaimmal mondom, ...a Jézushoz fűződő bensőséges 
kapcsolat által, és ha ebben a kapcsolatban „drága és hatalmas ígéretre” hivatkozva 
imádkozunk.

Abban a pillanatban, amikor a Krisztusban való hit által Isten gyermekei leszünk, 
elnyerjük Isten örökségét, és az Ő forrásai a rendelkezésünkre állnak. Minden, amire 
szükségünk van – ideértve a bölcsességet, a szeretetet és erőt – ahhoz, hogy Isten 
emberei és Krisztus gyümölcsöt termő tanúi legyünk, a rendelkezésünkre áll. De 
sok keresztény lelki szegénységben él, mert nem tudja, hogyan vegye igénybe azt a 
lelki gazdagságot, amit már megkapott ajándékba Istentől. Mr Yateshez hasonlóan a 
határtalan javak felőli tudatlanságban élnek.

Jézus legnyomatékosabb felhívása: „Kérjétek a Szentlélek erejét!”
van egy egyedülálló bibliai rész, amelyben Jézus nyomatékosan és szeretettel arra 

szólít fel bennünket, hogy kérjük Szentlelke erejét. Nem ismerek más Igét, amiben 
Jézus olyan szeretetteljes nyomatékkal helyezi a szívünkre, hogy maradjunk benne. 
Ez az igei szakasz ott található, ahol Jézus imádkozni tanít. A Szentlélek erejéért való 
imádság Lukács evangéliuma 11. fejezetének 9-13. versében olvasható (bővebben 
lásd az 1. fejezetben).

Jézus parancsa: „Töltekezzetek be a Szentlélek erejével!”
Az alábbi fontos kérdést nemcsak megismételni, hanem ebben a fejezetben 

megvizsgálni is szeretnénk. „Ti Őbenne vagytok beteljesedve.”
Ellen White ezt írja. „Krisztus mérték nélkül kapta [naponta] a Szentlelke erejét. 

így azután minden követője ugyanezt fogja megtapasztalni, aki teljesen átadja 
magát neki [és naponta kéri az Úrtól a Szentlélek erejét], hogy a szívében Krisztus 
lakozzon.”51 Maga urunk adta ki a parancsot. „Teljesedjetek be a Szentlélek erejével!” 
(Eféz 5:18) Ez a parancs egyúttal ígéret is. Az Atya jónak látta, hogy Krisztusban 
50  Bill Bright, Erfüllt vom Heiligen Geist – Wie erfährt man das? [A Lélekkel betöltekezve – Hogyan 
tapasztaljuk meg?] (Neuhausen-Stuttgart, 1971), 27. oldal
51  E. G. White, Gondolatok a hegyi beszédről, 21. olda
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„lakjon az istenség egész teljessége testileg, és ti Őbenne vagytok beteljesedve” 
(Kol 2:9-10).”52

Ezt tapasztaljuk meg.
• Jézusban a Szentlélek ereje mérték nélkül lakozott.
• Azt kívánja tőlünk, miszerint teljesen átadjuk magunkat, hogy a Szentlélek ereje 

ugyanilyen mértékben élhessen bennünk is.
• Ebből az okból kifolyólag adta maga Jézus a parancsot. „Teljesedjetek be 

Szentlélek erejével.” (Eféz 5:18)
• Az a szándéka, hogy ezáltal bőségben éljünk. (Ján 10:10; Kol 2:10)
• Ezért az a fontos, hogy benne legyünk. Ha Jézus bennünk él, az nagy és értékes 

következménnyel jár.

Hitben kérni
Fontos hit által kérnünk, „hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk” (Gal 3:14). 
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt” (zsid 11:6); „hogy Krisztus 
lakjon a szívetekben a hit által” (Eféz 3:17). Fontos tudnom, hogy miután kértem 
a Szentlelket, el is nyertem az Ő erejét. A csodálatos Istenünk megmutatta az utat, 
hogyan hihetünk könnyen. Ez az ígérettel való imádkozás.
(Erről bővebben a Lépések a személyes ébredésért című könyv 5. fejezetében lehet 
olvasni.)

Ellen White ezt mondta. „Isten Lelke arra vár, hogy keressük (az angol eredetiben: 
demand = kér, igényel, követel, megkövetel), és befogadjuk.”53

Ehhez David Wolkwitz a következőt fűzi. „El tudjátok képzelni, hogy valamit 
Istentől »követeljünk«, ebben az esetben a Szentlélek különös ajándékát? Az ilyen 
gondolat visszariaszt bennünket. Tapintatlannak, sőt Isten-káromlónak hangzik még 
csak erre gondolni is. De az Úr küldötte mégis ezt a kifejezést használja több helyen 
az írásaiban. Hogyan érti ezt?

Először is, azt ismerhetjük fel ebben, hogy Isten ezt az adományt adni akarja 
nekünk, mert szeret bennünket, és mert nekünk olyan nagy szükségünk van erre. 
Másrészt azt jelenti, hogy az az ajándék számunkra nagyon fontos. Mivel annak 
elnyerése a mi igénylésünkön (követelésünkön) múlik, világosan mutatja, ha Jézus 
tartós jelenlétére vágyunk az életünkben, hogy Ő vezessen és irányítson bennünket, 

52 E. G. White, Gondolatok a hegyi beszédről, 20. oldal
53  E. G. White: Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 175. oldal
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akkor az Istennek való átadásunk tudatában bizalommal fejezhetjük ki az igényünket 
ezért. Mélyen és alaposan el kell gondolkodnunk ezen.”54

Igényelni (követelni) azt jelenti, hogy valamihez nagyon erős érdek fűz; feltétlenül 
szükségem van arra, vagy szeretném megkapni. Az igénylő szándéka komoly.

Nem kell félnünk „követelni”, ha meggondoljuk, „nagyon kedves előtte [Isten 
előtt], ha a gyermekei a legmagasabb igénnyel járulnak Őhozzá azért, hogy megdi-
csőíthessék a nevét”.55

valóban, arról van szó, hogy minden nap teljes szívünkből átadjuk magunkat Jé-
zusnak, és hitben a Szentlélek nagy ajándékát igényeljük.

Pál csodálatos könyörgése
A figyelmünket most Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 14-21. versére irányítjuk; 
ott olvashatjuk pál apostol csodálatos közbenjárását az efézusi gyülekezetért.
áttekintés

• A Szentlélek erejét kéri a számukra,
• hogy ezáltal Krisztus bennük lakjon,
• hogy Jézus jelleme – a Lélek gyümölcse – megjelenjen bennük, és
• hogy ezáltal eljussanak Isten mindent átfogó teljességére.

„Ezért meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről a nevét kapja minden nemzetség 
a mennyen és a Földön; adja meg nektek a dicsőségének gazdagsága szerint, 
hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az Ő Lelke által; 
hogy Krisztus lakjon a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és 
megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és 
hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus teljes ismeretet 
meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére eljussatok.” A kérés 
eredménye tehát A korinthusiakhoz írt második levél 4. fejezetének 16. versével van 
összefüggésben (a belső ember napról napra megújul).

• Naponta szükség van arra, hogy hitben a Szentlélek erejével való betöltekezésért 
imádkozzunk.

• Ezáltal lakik Krisztus bennünk.
• Az Ő dicsősége gazdasága szerint ad erőt a belső emberünknek. Isten ereje 

természetfeletti erő.
54  David Wolkwitz: Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung [Út az erőteljes ébredéshez], 205. oldal
55 E. G. White: Jézus élete, 668. oldal
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• Ezáltal árad Isten szeretete a mi szívünkbe. Ez a jellemünk megváltozását segíti 
elő.

• Ez az út vezet ahhoz az élethez, ami Isten teljességben van. (Ján 10:10; Kol 
2:10)

Hogyan kapok belső erőt?
A hitélet alapelvét a 16. vers mutatja meg, „a dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 
hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az Ő Lelke által.”

Erőre van szükségünk. Az erőben teljes élet örömet jelent. A csodálatos urunk 
azt akarja, hogy bővében legyünk az erőnek. Ezt az erőt a belső emberünk számára a 
Szentlélek által nyerjük el. A Lépések a személyes ébredésért brosúrában olvasható, 
miért szükségszerű magunkat naponta Istennek szentelni és naponta a Szentlélek 
erejéért imádkozni. Az ígérettel való imádkozás által bizonyosak lehetünk abban, 
hogy a kérésünk után valóban elnyertük a Szentlélek erejét. Kérem, olvassák el még 
egyszer! Nagyon fontos.

Krisztus bennünk
Mit olvashatunk a 17. versben? „…hogy Krisztus lakjon a szívetekben a hit által”.
Megfelelő mértékben tudatosult-e ez a csodálatos tény a számunkra? Ha a 
Szentlélekkel kapcsolatban vagyunk, Jézus lakik a szívünkben. Ezt sem mérni, sem 
érezni nem tudjuk. Hinnünk kell benne. Ha hiszed, akkor beszélgess vele, és mondd 
neki ezt. „Köszönöm, Úr Jézus, hogy a szívemben vagy.” Ez is megfelelő. „uram, 
nagyon köszönöm, hogy bennem élsz.”

Andrew Murray ezt mondja. „Ilyen módon Jézus életközösségre lép veled, azzal a 
céllal, hogy az Ő élete a te életed része legyen.”56

Ellen White ezt írja: „A Szentlélek befolyása Krisztus élete hit által.”57 „Amikor 
Isten eltervezte, hogy az isteni képmást helyreállítja az emberben, gondoskodott 
arról, hogy a Szentlélek hathasson az emberek elméjére, és hogy Krisztus jelenlétét 
képviselje, mintegy az emberi jellem átalakító erejét.”58 „Az egészséges keresztény 
lelkében Krisztus kialakította a dicsőség reménységét.”59

56  Andrew Murray: Bleibe in Jesus [Maradj Jézusban] (Leun, 2012), 149. oldal
57  Adventist Bible Commentary, Vol. 6, 1112. oldal
58  E. G. White: A Szentlélek eljő reátok, február 8.
59 I. m. február 4.
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A szöveg azt mondja, hogy Krisztus hit által lakik a szívben. A hit magva a 
bizalom. Azt jelenti, hogy az egész életemet rábízom Krisztusra. Itt az első, alapvető 
életátadásról van szó, amit a naponkénti átadás követ.

Hinni vagy érezni
Isten Igéje ezt mondja, „…adja meg nektek a dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 
hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az Ő Lelke által; hogy Krisztus 
lakjon a szívetekben a HIT ÁLTAL, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva.” 
(Eféz 3:16-17) Ebben az esetben is a Szentlélek erejével való betöltöttségről olvasunk, 
és arról, hogy Krisztus a szívünkben lakik. Az látható, hogy ennek HIT ÁLTAL kell 
megtörténnie. Más helyen, például János evangéliuma 7. fejezetének 38. versében 
ezt mondja Jézus. „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő 
víz folyama ömlik.” Fontos, hogy ezt gondosan és mindig figyelembe vegyük. Miért? 
Mert a hit magva a bizalom. Azt jelenti, hogy bízom abban, amit Jézus mondott. így 
szólt, „a te Igéd igazság” (Ján 17:17). Ellen White ezt írja. „A hit Isten ígéretén alapul, 
azt biztosítékként igényli, hogy Ő megteszi mindazt, amit mondott.” (ST, 1884. május 
22.) Az Istenben való bizalom tehát azt jelenti, hogy Isten szavára hagyatkozom. 
Bízom benne.

Mi van akkor, ha az érzésem szerint cselekszem? Ebben az esetben valami 
olyasmiben bízom, ami bennem van. roger J. Morneau, akit az Úr egy sátánista 
szektából mentett ki, felnyitja a szemünket. „A [démoni] lények arra bátorítják az 
embereket, hogy Krisztus szava és prófétái helyett a saját érzésükre hallgassanak. 
Ezek a lények ezáltal uralmat vesznek az ember élete felett úgy, hogy az ember 
észre sem veszi, mi történik.” (Eine reise in die Welt der Übernatürlichen [utazás a 
természetfeletti világába], zürich, 38. oldal)

Tehát ne keressünk érzelmi vagy misztikus élményt. Hinni azt jelenti, hogy Istenre 
és az Ő szavára hagyatkozunk. Hogy a Bibliát nagyra tartjuk. Hogy a Bibliát kötelező 
érvényűnek tartjuk az életünkre nézve, nem pedig csak egy kiegészítésnek vagy 
körítésnek. Sokan úgy érvelnek, hogy a saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni 
Isten szavának. Ez igaz a testi keresztények számára. De akinek szívében Krisztus él 
a Szentlélek által, az felfegyverkezett arra, hogy kövesse Isten szavát. A rómaiakhoz 
írt levél 8. fejezetének 4. versében ez áll, „…hogy a törvény követelése teljesüljön 
bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint”. (Erről bővebben a 4. 
fejezetben olvashatunk.)
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Nem kell keresnünk az érzelmet. Ha Krisztus a Szentlélek által bennünk lakik, egyre 
erősebben bontakozik ki a Lélek gyümölcse bennünk. Ebben az örömnek nagy része 
van. Örömünk van. „…Az ÚR öröme a ti erősségetek!” (Neh 8:10, ÚrK) „Örüljetek az 
Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4:4) Az öröm nem szűkösen van 
jelen egy hívő életben, hanem bőven részünk lesz abban, mert Istenben élünk.

A jövő szempontjából döntő, hogy ismerjük a különbséget, Istenben bízva, Őt 
követjük, vagy a saját érzelmünket. A nagy csaló csodálatos dolgokat fog mutatni 
nekünk, akár Jézusról is, de ez nem más, mint az érzelem és a misztika eszközeivel való 
elcsábítás. Az embernek csodálatos hitbeli élménye lehet, de ez csak abból származik, 
hogy Isten szava helyett a saját érzelmére hagyatkozik. Talán még azt is mondják, 
hogy nincsen szükségük Isten szavára, mert úgy érzik, az érzelmi élmény által a Lélek 
vezeti őket. De Jézus szava ezzel szemben áll. Máté evangéliuma 7. fejezetének 21-
23. versében így olvassuk. „Nem mindenki megy be a Mennyországba, aki ezt mondja 
nekem, »Uram, Uram«, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 
Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, nem a te nevedben 
prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben 
tettünk-e sokféle csodát?« És akkor kijelentem nekik: »Sohasem ismertelek titeket, 
távozzatok tőlem, ti gonosztevők!«” [A görög szövegben a „gonosztevők” helyett 
„törvényellenesek” áll, nem szabják magukat az Igéhez és Isten parancsához.]

Miért fontos, hogy folyamatosan és teljesen átadjuk magunkat Istennek?
Isten szava felszólít bennünket. „Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmasságára, 
hogy okos Isten-tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző 
áldozatul.” (róma 12:1) A példabeszédek könyve 23. fejezetének 26. versében így 
szól a meghívás. „Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd a szemed előtt az utamat!”

Az átadás jelentőségét részletesebben tárgyaltuk a 2. fejezetben, és kitűnően 
magyarázza A Krisztushoz vezető lépések című könyv az átadás című fejezetben.

Ha átadjuk magunkat Isten szeretetének, az nagy jót eredményez. Ha Jézus 
vezetheti az életünket, akkor megszabadít bennünket az énünk zsarnokságától (az 
irigységtől, haragtól, akaratosságtól stb.).

Ellen White ezt írta. „Aki részesedik a Lélek erejében, Krisztus életében részesedik. 
A Szentlélek átitatja az elfogadóját Krisztus tulajdonságaival.”60

60  E. G. White: Jézus élete, 805. oldal
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Másik helyen ezt olvashatjuk. „A győzelmet nem nagy erőfeszítés vagy hatalom, 
hanem a Jézusnak való teljes átadás által fogjuk elnyerni.”61

Megérteni a kinyilatkoztatott titkot
Olvassuk tovább Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 18. verse első részét! „...
képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt”.

Mit kell felfognunk? Azt, amit az azelőtt olvasható szöveg kimond; a titkot, hogy 
Krisztus (a Szentlélek által) bennünk lakik, és hogy ezáltal az életünk megváltozik, 
mert mi Isten szeretetébe gyökereztünk, és abba alapozódtunk. Ez azt jelenti, Jézus 
a maga lényét nyilatkoztatja ki bennünk.

Egy testvér ezt írta. „Az igazság, hogy »Krisztusban lenni« és »Krisztus bennünk 
van«, olyan egyszerű és mégis olyan nehezen felfogható, hogy a legtöbb keresztény 
soha nem ismeri fel.”62

pál ezt mondja A kolossébeliekhez írt levél 1. fejezetének 25-27. versében. 
„Ennek szolgájává lettem Isten megbízásából, amelyet rátok nézve adott nekem, 
hogy betöltsem Isten Igéjét, mégpedig azt a titkot, amely el volt rejtve örök időtől 
fogva és nemzedékek óta, most pedig kijelentette az Ő szentjeinek...” Milyen titkot? 
„…akiknek [a szentjeinek] Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok 
között e titok dicsőségének gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség 
reménysége.” (ÚrK)

Az elrejtett, de közben kinyilatkoztatott igazság az, hogy maga Jézus akar a 
Szentlélek által élni bennünk. A szöveg azt is mondja, hogy ez számunkra a dicsőség 
reménysége. Ezt jelenti a teljes élet, amit Isten a mi számunkra ebben az életben 
kigondolt, és amiben az örök életig vezető úton részünk lesz, és amit Ő maga biztosít 
a számunkra.

Ellen White ezt írja a „Krisztus bennetek van” és „a dicsőség reménysége” (Kol 
1:27) titokról. „E titok ismerete a kulcsa minden másnak. Megnyitja a lélek számára 
a világegyetem kincsét, a végtelen fejlődés lehetőségét.”63

Isten szava ezt a kifejezést, hogy „Krisztus bennetek van”, gyakran használja 
hasonló módon, például „Krisztusban”, „benne”, „az Úrban”, „a Szeretettben”. Ez 
utóbbi például Az efézusiakhoz írt levél kulcskifejezése is.

61  E. G. White: Sons and Daughters of God [Isten fiai és leányai], 279. oldal
62 Dennis Smith: Abiding in Christ [Engedelmesség Krisztusban], 12. oldal
63 E. G. White: Előtted az élet/Nevelés, 172. oldal
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Gondoljunk pál apostol bizonyságtételére, „…többé tehát nem én élek, hanem 
Krisztus él bennem” (Gal 2:20).

A rómaiakhoz írt levél 15. fejezetének 18. versében ezt mondja. „Mert semmi 
olyanról nem mernék beszélni, amit ne Krisztus tett volna általam a népek 
megtéréséért szóval és tettel.”

Más szöveg, ami bizonyára ismert a számunkra, a következő.
„De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet 

bennünket.” (2Kor 2:14)
„Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az.” (2Kor 5:17) Ez a Lélek gyümölcse 

általi jellemváltozást jelenti.
„…akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett” (Eféz 2:10).
„…először feltámadnak a Krisztusban elhunytak” (1Thessz 4:16).
„Aki pedig megtartja az Ő szavát, abban igazán teljessé lett Isten szeretete. Ebből 

tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.” (1Ján 2:5)
„…a tulajdon Fiát küldte el, […] hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk” 

(róma 8:3-4).

Még sok hasonló értékes szöveget találunk, ha egy konkordancia segítségével 
utánanézünk az alábbi szavaknak: Krisztusban, a Szeretettben, az Úrban, benne.

EllEN WHITE A „KrISzTuS BENNETEK” TéMáJáHoz

A Krisztussal való egység következménye

„Amikor Isten népe a Lélek egységében él, mindenféle farizeusi, önigazoló magatartás 
– ami a zsidó nemzet vétke volt – elhagyja a szíveket. Krisztus átformáló ereje a 
testének minden egyes tagjára kihat, és azok új tömlőkké lesznek, amelyekbe Jézus 
beleöntheti az új mustját, és az új must nem fogja kiszakítani a tömlőket. Isten ki 
fogja jelenteni a korszakokon át elrejtett titkot. Ki fogja jelenteni, »...hogy milyen 
nagy a pogányok között e titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy Krisztus 
köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége« (Kol 1:27).”64

64  E. G. White: Szemelvények Ellen White írásaiból, 1. kötet, 86. oldal
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József, Dániel és a barátai
„Készülj fel arra, hogy ezen nemes ifjak példáját kövesd. Sose szégyelld a közösséget, 
a zászlót, amelyhez tartozol, inkább bontsd ki, és lengesd az emberek és angyalok 
láttára. Ne vezessen sohase álszerénység, álokosság, amely azt ajánlaná, hogy e 
tanács ellen cselekedj. A választékos szavad, az állhatatosságod, az illő magatartásod, 
a komoly vallásosságod lesz a te hitvallásod, és lesz bizonysága annak, hogy a 
szívedben Krisztus lakik. Mindenféle képességedet tedd le az Ő lábaihoz, hogy a 
szolgálatára használd fel azt.”65

Családi élet
„Krisztus minden szívbe egységet hoz. Ha Isten akarata beteljesedett, akkor a férj 
és a feleség tiszteli egymást, és ápolja a szeretetet és bizalmat. Határozottan el kell 
fojtaniuk mindazt, ami megrontaná a család békességét és egységét, s ápolniuk kell 
a kedvességet és a szeretetet. Aki kimutatja a gyengédség lelkületét, a türelmet 
és a szeretetet, tapasztalja, hogy ugyanaz a lelkület hat vissza reá. Ahol Isten Lelke 
uralkodik, ott nem beszélnek olyasmiről, ami nem való a házassági kapcsolatba. Ha 
valóban kiábrázolódott Krisztus, a dicsőség reménysége, abban az otthonban egység 
és szeretet lesz. Ha a feleség szívében Krisztus él, akkor annak megfelelően a férje 
szívében is Krisztus él. így együtt törekednek abba a hajlékba, amelyért Krisztus 
elment, hogy elkészítse azt az Őt szeretők számára.”66

„Olyan családi életre vágytok, amilyen ábrahámé volt? Ő megparancsolta a háza 
népének. Tanította az övéit, hogy engedelmeskedjenek Isten parancsolatának. Ez a 
lecke az édesanyáknak, hogy ők is türelemmel tanítsák a gyermekeiket. Nem tölthetik 
az idejüket naphosszat a divat tanulmányozásával. Tanítsátok meg a gyermekeket 
arra, hogy ők Isten tulajdonai. Ma kell a jellemüket formálnunk. Fiatal lányok és fiúk, 
ma döntitek el, ma határozzátok meg, milyen lesz a jövőtök. Engedjétek be Krisztust! 
Ő fog megőrizni benneteket a kísértéstől.”67

Győzelem
„»Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett 
minden.« (2Kor 5:17) Krisztus ereje által férfiak és nők tépték szét már a bűnös 

65  E. G. White: Üzenet az ifjúságnak, 28. oldal
66 E. G. White: Boldog otthon, 120. oldal
67  E. G. White: Temperance [Mértékletesség], 290. oldal
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szokásuk béklyóit. Lemondtak az önzésről. Bűnösök tisztelettudókká, iszákosok 
józanná, erkölcstelenek tisztává lettek. Olyan lények, akik Sátán képmását viselték, 
átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás a csoda csodája. Az Igének ez az 
átformáló ereje csoda, annak legrejtettebb titka. Megérteni nem tudjuk, csak 
hisszük azt, amit az írás kijelent, »Krisztus bennetek, aki a dicsőség reménysége« 
(Kol 1:27).”68

Jézus levelei
„Jézus minden egyes gyermeke nyílt levél a világnak. Ha Krisztus követői vagytok, 
Isten annak a családnak, háznak, utcának és városnak, amelyben éltek, bennetek 
egy levelet küld. Jézus, aki bennetek lakik, általatok kíván szólni azokhoz, akik Őt még 
nem ismerik. Lehet, hogy a Bibliát nem olvassák, a lapjairól a hozzájuk szóló hangot 
nem hallják; az Isten műveiből kiáradó szeretetet nem látják. Ha azonban Krisztus 
őszinte tanítványai vagytok, lehetséges, hogy általatok Isten ismeretére jutnak; 
felfogják a jó voltát, megnyerhetők, hogy Istent szeressék, és neki szolgáljanak.”69

Isten szeretetének nagyon személyes oldala
Az a bensőséges kapcsolat, amit Krisztus a Szentlélek által veled és velem megvalósítani 
tud és akar, különös módon mutatja meg Isten nagy szeretetének személyes oldalát. 
Felfoghatatlan, hogy Krisztus bennem lakik. De az Ige erről biztosít, és ezért ez így 
van.

„Hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és 
hosszúság, magasság és mélység...” (Eféz 3:18)

Egy apa el akarta magyarázni a fiának, akivel egy tengerentúli utazáson vett 
részt, hogy mekkora Isten szeretete. Ezt mondta. „Nézz át a hajóorr felett, és most a 
hajófaron át; ez Isten szeretetének hossza. és most tekints jobbra és balra, ez Isten 
szeretetének szélessége. Aztán nézzél fel az égre; ez Isten szeretetének magassága. 
Most nézz a vízre. Az óceán mélyen alattunk van; ez Isten szeretetének mélysége.” A 
fiú egy pillanatig elgondolkodott, majd ragyogó arccal ezt mondta. „Apa, tudod, mi a 
legszebb? Hogy mi pontosan a közepében vagyunk!”

Bárki közülünk, aki naponta Krisztusnak szenteli magát, és engedi, hogy naponta 
betöltse a Szentlélek ereje, ő Isten szeretetének közepében van. Nincs jobb hely, 
68 E. G. White: Apostolok története, 476. oldal
69 E. G. White: Jézushoz vezető út, 115. oldal
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ahol élhetnénk. Minden reggel azért imádkozom, hogy a mennyei Atyám szilárdan 
tartson meg ott.

Minden elérhető dolog csúcsa, a teljes élet
Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 19. versében pál arról ír, hogy megismerhetjük 
Krisztus irántunk való szeretetét, és ezáltal beteljesedhetünk Isten teljességéig, „…
és így megismerjétek Krisztus teljes ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten 
mindent átfogó teljességére jussatok”.

Láthatjuk, ez attól függ, hogy Krisztus bennünk él-e. Ez az Isten teljességéhez 
vezető út. Jézus azt mondta János evangéliuma 10. fejezetének 10. versében, Ő azért 
jött, hogy bőségben éljünk. A kolossébeliekhez írt levél 2. fejezetének 9-10. verse ezt 
írja. „Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti 
is ehhez a teljességhez…” Neked részed van-e ebben a teljességben? Istent neked 
akarja ajándékozni! Tedd meg a szükséges lépéseket!

A kérésünk meghallgatása
Kérhetjük, hogy az ígérete szerint Isten hallgassa meg az imádságunkat. Az efé-
zusiakhoz írt levél 3. fejezetének 20. verse így szól. „Aki pedig mindent megtehet, 
sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó 
erő szerint.” Erre az igényre való hivatkozással kérhetjük, hogy urunk ne csak 
meghallgassa azt a kérésünket, amit neki elmondunk, hanem azon felül bőségesebben, 
mint ahogy elgondolni tudnánk, az Ő gazdagsága és hatalma szerint! Jeremiás próféta 
könyve 33. fejezetének 3. verse alapján kérhetjük, hogy Isten válaszoljon, és nagy 
és felfoghatatlan dolgokat vigyen véghez értünk. „Kiálts hozzám, és én válaszolok, 
hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, amelyekről még nem tudsz!”

Milyen kihatása van annak, ha Krisztus élete bennem van?
„Az Ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten 
bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.” (1Kor 1:30) A jó 
pásztorunk (zsolt 23:1). világosságom, üdvösségem, életem erőssége (zsolt 27:1). 
Út, igazság, élet (Ján 14:6).

A bennünk élő Krisztus bölcsességül lesz nekünk, így általa az ügyeinket bölcsen 
intézhetjük. „Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható ahhoz 
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semmiféle drágaság.” (péld 8:11) „Úgy láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség az 
oktalanságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél.” (préd 2:13)

Ha Krisztus bennünk van, Ő az igazság. Ez azt jelenti, hogy általa nyerhetjük 
vissza a bűneset nyomán elvesztett igazságot. Ehhez egy nagyon értékes szöveget 
találunk A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 4. versében. Isten elküldte a Fiát, „hogy 
a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek 
szerint”. Figyeljünk oda arra, hogy ez a szöveg azt mondja, ez az igazság Jézus által 
bennünk és másokban akkor teljesedik be, ha Lélek szerint járunk. Ezáltal él Krisztus 
bennünk.

Dennis Smith ezt mondja. „A hitből való megigazulásnak megigazító és 
gyógyító aspektusa is van. A megigazítás azt jelenti, hogy Isten a hívőket a bűntől 
és a büntetéstől megszabadítja, és a megtérésre hajló bűnöst Krisztus igazságával 
(tökéletes engedelmességével) fedi be.”70 így csodálatos csere jön létre. Krisztus 
átveszi az én bűnösségemet, és nekem ajándékozza az Ő igazságát. Ez által a csere 
által állhatunk meg az Atya előtt úgy, mintha soha nem követtünk volna el bűntettet. 
„Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el a vétkeinket.” 
(zsolt 103:12)

Isten kegyelme által a vétkeinktől felszabadulva élhetünk. Az Úr Krisztusban 
megtisztított múltat ad nekünk, kísér bennünket a jelenben, és gondoskodik rólunk 
a jövőben.

Krisztus a szentségünk. Mit jelent a megszentelés? „A megszentelődés a tökéletes 
szeretet, tökéletes engedelmesség, tökéletes alkalmazkodás Isten akaratához.”71 Ha 
a Szentlélek által Krisztus bennünk lakik, akkor meg vagyunk szentelve. Jézus szent. 
Mózes harmadik könyve 20. fejezetének 7-8. verse ezt mondja nekünk. „Én, az Úr 
szentellek meg titeket!” Isten, és csakis Isten szentelheti meg az életet. A velünk 
való együttműködés által tudja és akarja ezt elvégezni bennünk. A megszentelés 
nem olyan dolog, mint amit a tapasztalatunk egy bizonyos stádiumában a saját 
kezünkbe tudunk venni, hogy onnantól kezdve mi birtokoljuk. Hanem ez olyan élet, 
amit naponta a szívben élő Krisztussal a Szentlélek által élünk meg. A bennünk lakó 
Krisztus életre kiható nagy jelentőségét a 4. fejezetben közelebbről megvizsgáljuk.
A bennünk élő Krisztus a megváltásunk, vagyis minden bűntett megbocsátása, a bűn 
megkötözöttségétől való feloldás, örök élet Isten dicsőségében. Jézus az áldozata 

70 Dennis Smith: 40 Tage (2.) – Andachten und Gebete zur Vertiefung Deiner Gottesbeziehung [40 nap, 
2. kötet – Az Istennel való kapcsolatod elmélyítése], 26. oldal
71 E. G. White: Apostolok története, 565. oldal
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által kifizette a megváltás árát. A rabszolga-kereskedelem idején Afrikában az elfogott 
emberekre nyakbilincset tettek, amit egy lánccal fűztek össze, így kapcsolva őket 
egymáshoz. Előfordult, hogy útközben valakit ezek közül a szegény emberek közül 
kiváltottak. Ha valaki kifizette a megváltás árát, a rabszolgát megszabadították ebből 
a nyakbilincsből. Jézus megszabadított bennünket, Ő fizette ki a megváltás árát.

Mit munkál még Jézus bennem?
Jézusi lelkület fejlődik ki lépésről lépésre bennem. A filippiekhez írt levél 2. 
fejezetének 5. versét ígéretként használhatjuk a kérésünk számára. „Az a lelkület 
legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.” Ha megengedjük Krisztusnak, 
akkor Ő a maga gondolkodás- és eljárásmódja szerint fog bennünk munkálkodni. Azt 
fogjuk szeretni, amit Ő szeret, és távol tartjuk magunkat attól, amit Ő nem akar.

Jézus jó cselekedetet visz végbe
Az efézusiakhoz írt levél 2. fejezetének 10. versében ezt olvashatjuk. „Mert az Ő 
alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket 
előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Isten jó cselekedetet készített el a 
számomra és a számodra, hogy azt vigyük véghez. E feladat betöltésekor növekedünk 
hitben, az értelmi és gyakorlati képességünk fejlődik, növekszünk örömben és 
erőben, a cselekedetünk Isten országának épülését szolgálja. így készülünk fel Isten 
országa számára.

(Bővebben: www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info – Entwicklung menüpont. Gottes Werk in mir und Gottes 
Werk durch mich [Isten műve bennem és Isten műve általam] rész: Milyen körülmények között visz véghez Isten az 

életem által „nagy és felfoghatatlan dolgokat”? Angolul: www.steps-to-personal-revival.info „Development”)

Ő tesz képessé arra, hogy a tanúja legyek.
Jézus azért jött, hogy „megkeresse és megtartsa az elveszettet” (Luk 19:10). 
Természetes, hogy általam is embereket akar az üdvösségre vezetni. „Ha Krisztus 
bennetek lakik, vágyódik arra, hogy általatok beszéljen azokkal, akik még nem ismerik 
Őt.”72 „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” 
(Apcsel 1:8) Erre később visszatérünk.

72  E. G. White: Leuchtende Spuren [Ragyogó lábnyomok], 84. oldal



57

JÉZUSBAN MARADNI 



58

HelMUt HAUBeIl

A Szentlélek által imádkozni / Jézus nevében imádkozni /  
az ígérettel való imádkozás

Isten arra szólít fel bennünket, hogy „imádkozzatok a Szentlélek által” (Júd 20. vers). 
Ha Jézus a Szentlélek által bennünk lakik, akkor tudunk a Szentlélek által és Jézus 
nevében imádkozni. Krisztus arról biztosít bennünket, hogy „amit csak kértek majd 
az én nevemben, megteszem, hogy megdicsőüljön az Atya a Fiúban” (Ján 14:13). „Az 
imánkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szentlélek sugallata szerint 
is.”73

Mit jelent Jézus nevében imádkozni? „Jézus nevében imádkozni többet jelent 
e név puszta említésénél az imánk elején és végén. Az Ő nevében imádkozni azt 
jelenti, hogy az Ő gondolata és lelkülete szerint imádkozunk, hiszünk az ígéretében, 
a kegyelmére támaszkodunk, és a munkáját végezzük.”74

A Jézus nevében való imádkozásnak tehát 4 aspektusa van.
• Jézus lelkülete (Lelke) szerint imádkozni, vagyis hogy a Lélek által betöltöttek 

vagyunk.
• ragaszkodni az ígéretéhez, vagyis az ígéret felhasználásával imádkozunk.
• Támaszkodunk a kegyelmére. Ez a bizalomról, hitről szól, vagyis az Istennel való 

kölcsönös bizalmi kapcsolatról.
• A munkáját végezzük, vagyis a Lelke által engedelmesek vagyunk minden 

dologban.

Az Ő kegyelme által teljesedik be ez az előfeltétel bennünk akkor, ha Krisztusban 
vagyunk. Jézus nevében imádkozni tehát azt jelenti, hogy Jézus teljhatalmával 
imádkozunk. Ő azt ígérte, hogy meghallgat bennünket. Ez azt mutatja, hogy Jézus 
bízik azokban, akik benne vannak.

Az ígérettel való imádkozás. A bennünk élő Krisztus által mindenféle ígéretre 
igényt tarthatunk. „Mert Isten mindenféle ígéretére Őbenne van az igen.” (2Kor 
1:20) „Az Ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a 
kegyességre való, azáltal, hogy megismertük Őt, aki a saját dicsőségével és erejével 
hívott el minket.” [Ez bensőséges kapcsolatot jelent Jézus Krisztussal.] „Ezek által 
drága és hatalmas ígéretet kaptunk, hogy az által isteni természet részeseivé 
legyetek…” (2pét 1:3-4) vizsgáljuk meg Istennek ezt a csodálatos útját!
73 E. G. White: Krisztus példázatai, 147. oldal
74 E. G. White: Jézushoz vezető út, 100. oldal
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• Isten már mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez és a vele való 
járáshoz szükséges.

• Ezt az ajándékot a Krisztussal való bensőséges kapcsolat által nyerjük el.
• Ebben a kapcsolatban az ígérettel való imádkozás által lesz részünk, ami azt 

jelenti, hogy az ilyen imádság által leszünk az isteni természet részesei.

A bűn hatalmától való megszabadulás
„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus 
Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus 
Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” (róma 8:1-2) Miért nincs többé kárhoztató 
ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak? Először is, mert Jézus elvette a 
vétkeiket. Másodszor, mert ha Ő bennünk van, akkor a bűn megkötöző hatalma 
megtörik. Szabad vagyok a bűn törvényétől. Ez azt jelenti, hogy úgymond, már nem 
kell kényszeresen bűntettet elkövetnem, de azért előfordul, hogy követünk el bűnös 
dolgokat. A bűn hatalmától való megszabadulásról csodálatos Ige-verset találunk A 
galatákhoz írt levél 5. fejezetének 16. versében. „A Lélek szerint éljetek [folyamatosan 
éljetek a Szentlélekben], és a test kívánságát ne teljesítsétek.”

Ezután következik a 5. fejezet 17-18. versében a magyarázat, hogy ez a Szent-
lélekkel való élettel van kapcsolatban. Majd a 19-től a 20. versig terjedő szakasz 
felsorolja a test cselekedetét, amit nekünk a Szentlélekben való élet által többé 
már nem kell megtennünk. A bennünk élő Krisztus megóv a bűntől és a bukott 
angyaloktól. „Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől 
született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti.” (1Ján 5:18) Krisztus a 
Szentlelke által „túlnyomást” hoz létre a szívünkben, így a bűn kívül reked. De ezen a 
helyen is különösen gondolnunk kell arra, hogy a belső embernek napról napra meg 
kell újulnia (2Kor 4:16).

Bátorítás, miszerint a bennünk élő Krisztus által nem vétkezünk
János első levele 3. fejezetének 6-9. versében nagyon komoly szavakat találunk a 
bűnről. „Aki Őbenne marad, az nem vétkezik; aki vétkezik, az nem látja, és nem 
ismeri Őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket! Aki az igazságot cselekszi, az 
igaz, mint ahogyan Ő is igaz. Aki bűnös dolgot cselekszik, az az ördögtől van, mert 
az ördög cselekszi a bűnös dolgot kezdettől fogva. Azért jelent meg Isten Fia, hogy 
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az ördög munkáját lerombolja. Aki Istentől született, az nem cselekszik bűnös dolgot, 
mert az Ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert Istentől született.”

A görög nyelv tudósai azt mondják, hogy ezek a szavak a szokásszerűen elkövetett 
bűnös dolgok elkövetésére vonatkoznak. Ez a görög szöveg alapján azt jelenti, hogy 
„nem követ el folyamatosan bűntettet”, azaz szokásszerűen (de alkalmanként 
bűnbe esik). Mivel Isten gyermekei vagyunk, jót cselekszünk, és megtartjuk Isten 
parancsolatát.

Ez azt jelenti, miszerint Krisztus bennünk és velünk munkálkodik azért, hogy a 
bűnös szokást fel tudjuk adni. így tudjuk tehát a makacs bűnt is legyőzni.

Ha vétkezünk, akkor újra testiek leszünk?
Azonban ne felejtsük el, hogy ez által a csodálatos változás által nem érjük el a 
bűntelenség állapotát. Gyengeségből, elhamarkodottságból, könnyelműségből 
követhetünk el vétket. Ha ilyen eset bekövetkezik, akkor az a helyes, ha „lelki 
módon levegőt veszünk”. Ez azt jelenti, hogy bevalljuk a vétkünket, elfogadjuk 
a megbocsátást, és újból kérjük a Szentlélek erejével való betöltődést. Amíg lelki 
módon lélegzünk, lelki keresztények leszünk, nem testiek. A bűn nem töri meg a lelki 
kapcsolatunkat. zavar keletkezik, amit javítanunk kell.

Akkor leszünk újra testiek, ha engedjük a hitetlenséget eluralkodni magunkban, 
és nem lelki módon lélegzünk. A bűnös természetünk Jézus eljöveteléig megmarad. 
Egyetlen apostol sem állította soha, hogy bűntelen lenne. De a bennünk élő Krisztus 
által döntő változás következik be a bűnhöz való viszonyunkban.

Gyakorlati eredmény
Ezért mondja János apostol ezt. „Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne 
vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus 
Krisztus.” (1Ján 2:1) Isten célja az, hogy Krisztus által, aki bennünk van, ne vétkezzünk. 
Azonban, ha ez megtörténik, akkor kérhetjük és elfogadhatjuk a Közbenjárónk 
bocsánatát.

Ellen White ezt írja. „Csak az istenség egyik személyének hatalmas erejével tu-
dunk ellenállni a bűnnek, aki nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem az isteni 
hatalmának teljességével.”75

75 E. G. White: Jézus élete, 671. oldal
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Igen, a Krisztussal való élet során a Szentlélek által törik meg a bűn hatalma, 
aminek a révén a bűnös dolgok gyakorisága jelentősen csökken.

Egészség
A bennünk levő Krisztus biztosítja az egészséget is. „Szeretett testvérem, kívánom, 
hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges legyél, amilyen jó 
dolga van a lelkednek.” (3Ján 2:1) „A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, 
és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül 
a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és Ő meg is 
cselekszi azt.” (2Thessz 5:23-24)

Nemrég dr. Sang génkutató egy előadását hallgattam. Ebben azt hangsúlyozta, 
hogy a Krisztushoz való bizalmi kapcsolat során a génjeink csodálatosan dolgoznak, 
és egészséghormont termelnek.

A hit és az egészség kapcsolata; ez az üzenet az, amire a világnak nagyon szüksége 
van. Csak Jézus tanítványai hozhatják el; azok, akik naponta odaszánják magukat, akik 
naponta hitben kérik, és elfogadják a Szentlélek erejét, és maguk is az egészségügyi 
reform tanácsa szerint élnek.

Egy 30 éven át tartó, 35 ezer ember bevonásával, prof. Grossart-Maticek vezeté-
sével végzett kutatás a következő eredményt adta:

„Az ENSz tanulmánya szerint az Istennel való pozitív kapcsolat a legjelentősebb 
faktora az egészségnek. Továbbá más egészségfaktor (táplálkozás, mozgás, pihenés 
stb.) hatását is a háromszorosára erősíti.”76

Ez az alábbi Biblia-vers jelentőségét mutatja.
„Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre 

hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.” (1Tim 4:8)
A 40 nap könyvének 3. kötetében (Andachten und Gebete über Gesundheit in 

Endzeit [áhítat és imádság az egészségről a végidőben]) Dennis Smith, a megszokottal 
ellentétben, teljesen más megközelítéssel fordul az egészség témája felé. Arról ír, 
hogy a Szentléleknek milyen motivációja és ereje van az életmód megváltoztatására. 
Ezért a lelki egészséget szélesebb körben tárgyalja. Ezt írja. „Ez a 40 napos áhítat 
megmutathatja nekünk, hogyan dolgozzunk együtt Istennel a teljes testi, érzelmi és 
lelki megújulás eléréséért, amit csak általa tapasztalhatunk meg.”77

76  Drs. Heide, Medical Wellness mit Newstart-Plus (Leipzig, 2014), 33,334. oldal
77 Dennis Smith, 40-Tage – Andachten und Gebete über Gesundheit in Endzeit [40 nap – Áhítat és imád-
ság az egészségről a végidőben] (Bécs, 2014), 1. nap
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Egy üzletember ezt írta. „A Szentlélek erejével való naponkénti betöltekezés által 
fogadtam el az egészségügyi üzenetet. Azelőtt semmilyen egészségügyi szeminárium 
nem hatott rám. Korábban szerettem a húst, és nem is nagyon válogattam meg, 
milyenféle húst is fogyasztok. Kávéztam, és fekete teát is ittam. Nem gondoltam arra, 
hogy ez probléma lenne. Alkalmanként még a sört is megengedtem magamnak. 2009 
óta naponta imádkozom a Szentlélek erejével való betöltekezésért. Ő győzött meg 
engem arról, hogy hagyjam abba a hús, a kávé, a fekete tea és a sör fogyasztását. 
vegetáriánus lettem. Felismertem, miszerint a Szentlélekben való élet az alapja 
annak, hogy bármiben győzzünk, a mértékletesség és az életmód területén is.”78

Egy testvérnő a következő címmel írt. „A teljes átadás megváltoztatta az élete-
met.” (Most csak az egészségügyi vonatkozást emeljük ki ebből.) „Naponta meghívom 
a Szentlelket, hogy lakjon és hasson a szívemben. világosabb a gondolatom, nőie-
sebben öltözködöm. Továbbá nem folyamatosan eszem. Ezt a saját erőmből nem 
tudtam volna véghez vinni. Amikor a napi teendővel szembesülök, nyugodt tudok 
maradni, a stressz nem megy a gyomromra. Isten ajándékozott meg az erővel, hogy 
a kávéivást is abbahagyjam. Ez korábban elképzelhetetlen volt, mert rettenetes 
fejfájásom lett; erős elvonási tünetem volt. Ezúttal nem gondoltam arra, hogy milyen 
következménye lesz ennek a számomra. Csak azt tudtam, hogy nem akarom többet. 
Ma nincs már vágyam ez után. éppen így volt a hús kapcsán is. Sem a családom, sem 
én nem akartuk abbahagyni a húsevést. Ma már ez könnyebb a számomra; nem 
kívánom.”79

Egy vezető egészségügyi szakértőnk a következőt írta. „Korunk valódi szükséglete 
nemcsak az egészségügyi nevelés területén van. Kitűnő információval rendelkezünk. 
Amire szükségünk van, az az egészségügyi ismeret, azzal az erővel kiegészítve, 
aminek a segítségével ezt a gyakorlatba ültethetjük. A változáshoz elengedhetetlen 
erőre van szükségünk.”80

A változáshoz szükséges erőt az evangélium ajándékozza nekünk, pontosabban, 
a Szentlélek által bennünk élő Krisztus.

78 Egy üzletember levele, 2013.3.21 és 7.3. (rövidítve)
79 A teljes bizonyságtétel elolvasható: www.missionsbrief.de – Archiv – 42. Missionsbrief, 42. szám: A 
teljes átadás megváltoztatta az életemet
80  Don Macintosh, a Newstart Global igazgatója, Weimar, USA (Remnant USA) előszó
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Nagy fordulat Hudson Taylor életében
Amikor Hudson Taylor a kínai misszió vezetője volt, kapott egy levelet egy misszioná-
rius kollégájától, McCarthy-tól. Isten arra használta fel ezt a levelet, hogy felnyissa a 
szemét arra a csodálatos igazságra, hogy Krisztusban vagyunk, és Ő bennünk van. A 
Krisztussal való egyesülés lenyűgöző valóságáról szólt a levél. Attól a naptól kezdve 
Taylor útja Istennel a békesség, a nyugalom és győzelem útja volt. Ezt a fantasztikus 
változást más misszionárius is észrevette. Ezt mondták. „Hudson Taylor új útra tért, 
új ember az új világban, hogy továbbadja, mit tett Isten érte.”

Taylor levelet írt erről az Angliában élő nővére számára. Megpróbálta a felfede-
zett csodálatos igazságot, ezt a nagyszerű, az Úrral szerzett tapasztalatot továbbadni 
neki. Ezt írta. „A munkám soha nem volt olyan átfogó, olyan felelősségteljes és olyan 
nehéz, mint most. De a nyomás és a leterheltség mégis eltűnt. A legutóbbi hónap volt 
az életem talán legboldogabb szakasza. vágyom arra, hogy beszámoljak neked arról, 
mit tett az Úr. Nem tudom, milyen hosszú ideig vagyok még abban a helyzetben, hogy 
értelmesen leírhassam, mivel igazából nincs semmi új, különös vagy csodálatos... de 
mégis, minden annyira új! Egyszóval, »eddig vak voltam, most pedig látok.«

Amikor a terhem a legnagyobb volt, Isten egy mondatot használt fel McCarthy 
leveléből, úgyhogy mintha hályog esett volna le a szememről. »Isten Lelke olyan 
mértékben leleplezte előttem a Jézussal való egységünk igazságát, ahogy azt 
korábban nem ismertem.«”

Taylor leírta azt is, hogyan nyitotta meg az Úr az értelmét, hogy megértse Jézus 
szavait. Ő a szőlőtő, a hívek pedig a szőlővesszők. Ezt írta. „Ó, mekkora öröm ezt az 
igazságot látni! […] A legédesebb rész, ha egyáltalán kimondható, hogy édesebb, 
mint a többi, az az elrejtettség, amit a Krisztussal való teljes azonosulás eredményez. 
Amióta ezt megértettem, már semmi felől nem aggódom. Ő képes végrehajtani azt, 
amit akar, és az Ő akarata az én akaratom is. Nincs szerepe és jelentősége annak, 
hova állít engem, vagy hogyan akar felhasználni. Fontosabb, hogy ezt Ő tegye, ne én. 
A legegyszerűbb dolgokért is kegyelmet ajándékoz, és a legnehezebbekben is elég az 
Ő kegyelme.”

Dennis Smith ezt fűzi hozzá ehhez a tapasztalathoz:
„Hudson Taylor megtalálta a győzelem titkát. Felfedezte, hogyan lehet békessége 

a Krisztusért végzett szolgálata során, függetlenül a körülménytől. Isten minden 
gyermekének ugyanezt a győzelmet és békét kínálja fel. vágyakozol utána? Az 
imádságom az, hogy mindenki, aki ezt a könyvet olvassa, megtalálja a Krisztusban 
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való győzelmet és békét; olyan örömet, amelyet korábban lehetetlennek tartott 
elérni.”81

Ezzel a kéréssel fejezem be, és kívánom mindenkinek, akiben a Szentlélek által 
Krisztus lakik, hogy túláradó és gyümölcstermő élete legyen, amit a Szentlélek 
természetfeletti ereje jellemez. „…Aki énbennem marad, és én őbenne, az bőségesen 
terem gyümölcsöt.” (Ján 15:5)

Jézus ezt mondta magáról. „…Az Atya, aki énbennem van, Ő viszi végbe a maga 
cselekedeteit.” (Ján 14:10) Krisztus nagyon vágyik arra, hogy te és én elmondhassuk, 
Jézus Krisztus, aki bennem van, elvégzi a maga munkáját.

„Krisztus a szívünkben, Krisztus az életünkben... ez a mi védelmünk.”82

Imádság
Úr Jézus, ámulva állok az előtt a tény előtt, hogy részese akarsz lenni  

az életemnek, ha átadom azt neked, hogy betöltsön a Szentlélek ereje.  
Köszönet és hála, hogy te Isten kegyelme által igazságul, bölcsességül, 

szentségül, megváltásul lettél (1Kor 1:30).  
Szívből kérlek, ajándékozz meg örömteli és valódi növekedéssel a benned levő 

közösség által, ami a Szentlélek révén valósul meg.

81  Dennis Smith: Abiding in Christ [Engedelmesség Krisztusban], 10-11. oldal
82 E. G. White: A nagy Orvos lábnyomán, 511. oldal
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Negyedik fejezet 

Engedelmesség Jézus által

Milyen jellemzői vannak a hitben való engedelmességnek?  
Miért jelent örömet?  

Miért a saját érdekem az engedelmesség?  
Engedelmesség Isten és az ember együttműködése által.  

Ki mit tesz?  
Milyen mértékű engedelmességet várnak el tőlem, és miért?

 
 

Hudson Taylor a Bibliát egy menetrendhez hasonlítja
A Frankfurtban tartott teológiai konferencián diákok azt kérdezték az idős 
misszionáriustól, hogyan tud hinni a Biblia verseiben. Ezt a választ adta:

„Ha holnap haza akarnak utazni, akkor kinyitják a menetrendet, és utánanéznek, 
mikor indul a vonat. Ha ott az áll, hogy reggel 7:00 órakor indul az első, akkor nem 
fognak tovább vizsgálódni. Holnap reggel kimennek az állomásra, és ott találják a 
vonatot. Ahogy önök ezt a menetrenddel teszik, azt teszem én 50 éve a Bibliával, 
annak parancsolatával és ígéretével. A hosszú életem során százféle halálos veszély 
között is mindig igaznak találtam a Biblia útmutatását. Ha például a Bibliában az áll, 
»Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és minden megadatik nektek«, 
akkor arra figyeltem, és soha nem csalódtam a kritikus élethelyzetben. Ha önök 
ugyanezt teszik, ugyanezt a tapasztalatot fogják elnyerni.”

Engedelmesség Krisztus által. Ennek az engedelmességnek különleges neve van, 
hitben való engedelmesség.
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Mire hívja el Isten a prédikátort?
A rómaiakhoz írt levél 1. fejezetének 5. versében egy irányadó kifejezést találtam 
akkor, amikor az evangélium hirdetésére hívott el az Úr.

„…Általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az Ő nevéért hitre és 
engedelmességre hívjunk el minden népet.”

Ez azt jelenti, Isten hív el a szolgálatba, hogy embereket a hitben való engedel-
mességre vezessen. Ez azt feltételezi, hogy ezt az ügyet én is megértem, és Isten 
segítségével példa vagyok a számukra. Ha így teszek, az Ő nevében, vagyis Jézus 
Krisztus teljhatalmában cselekszem. Ha prédikátorként ez a szolgálatom célja, az azt 
mutatja, hogy a hitben való engedelmesség Isten fő célja is a számunkra.

A rómaiakhoz írt levél záró szavai (16:25-26) fontos kiegészítést tartalmaznak 
ehhez. Annak módjáról olvasunk, ahogyan Isten a hitben való engedelmességet 
munkálja.

Mi által jön létre a hitben való engedelmesség?
„Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom 
és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint – ama titok kinyilatkoztatása folytán, 
amely örök időn át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök 
Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy 
eljussanak a hit engedelmességére –, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség 
Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen.” (róma 16:25-27)

Arról olvashatunk, miszerint e titok kinyilatkoztatásának szándéka az volt, hogy 
a hitben való engedelmességre eljussunk.

E titok magyarázatát A kolossébeliekhez írt levél 1. fejezetének 27. versében 
találjuk.

„…Akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok 
dicsőségének gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.” 
(ÚrK)

Ha Krisztus a Szentlélek által bennünk lakozik, akkor a hitben való engedelmességet 
munkálja bennünk.
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Mit ér el Jézus bennünk?
A titok tehát az, hogy Krisztus bennünk van. és mi az eredménye annak, ha a hitben 
való engedelmesség Krisztus által megy végbe bennünk?

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régi elmúlt, és íme, új jött 
létre.” (2Kor 5:17)

A bennünk élő Krisztus által új életünk van. Bizonyos jellembeli változás megta-
pasztalása által mi is megbizonyosodhatunk erről! A hitben való engedelmességet az 
munkálja, ha „Krisztus bennünk” van. Egy másik helyen ezt így mutatja be, „…hogy 
Isten mindent átfogó teljességére jussatok”. (Eféz 3:19)

Milyennek érzékeljük a hitben való engedelmesség életét?
„…az Ő parancsolata pedig nem nehéz” (1Jn 5:3). „…az én terhem könnyű” (Máté 
11:30).

„Gyönyörködöm a parancsolatodban…”; „Jobb nekem a te törvényed, mint 
ezernyi arany és ezüst”; „Édesebbek, mint a számnak a méz”; „Tágas téren járok, ha 
a te utasításodat keresem.” (zsolt 119)

Igen, a hitben való engedelmesség örömteli dolog.

Szilárd alapra van szükségünk az életben.
Matthias Claudius ezt mondta. „valami szilárdra van az embernek szüksége, hogy 

abba horgonyozzon; valami olyanra, ami nem tőle függ, hanem amitől ő függ.”83

Sok ember él lelki szükségletben, mivel az életének a hitbeli hiány miatt nincs 
szilárd alapja. Isten az Ige talaján akar szoros kapcsolatban lenni velünk.

Egy keresztény költő ezt írja. „Az életünkben szilárd alapra és megbízható 
mértékre van szükségünk. Hol találjuk ezt a szilárd alapot? Isten már nagyon régen 
lefektette, úgy hívják, Jézus Krisztus. »Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn 
kívül, aki Jézus Krisztus.« (1Kor 3:11) Jézus az egyedüli, aki szilárd alapot biztosíthat 
a számunkra.”

Hol találjuk meg a legjobb mértéket?
Egyáltalán, ki jogosult arra, hogy mértéket állítson fel? Ki határozhatja meg azt, hogy 
mi a helyes? A Biblia világos választ ad erre. „Te [Isten] állapítod meg, mi a helyes!” 

83  Matthias Claudius (Edition Steinkopf) 10. oldal
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(zsolt 99:4) „…A rendelkezése maradandó, rendíthetetlen mindörökké, igazán és 
helyesen van megalkotva.” (zsolt 111:7-8; vö. zsolt 148:6)

A teremtő Isten határozta meg, mi a helyes. rajta kívül nincs senki, aki jogosult 
lenne a norma megállapítására. Csak neki, a Teremtőnek és egyedüli tulajdonosnak 
van joga erre, rajta kívül senki nincs abban a helyzetben, hogy meghatározza, mi a 
helyes, mert senki más nem képes olyan nézőpontból áttekinteni a dolgokat, mint 
Ő. Egyedül Isten mindentudó és mindenható. Az ember tudása ötévente duplázódik 
meg. Ez azt jelenti, hogy öt évvel korábban csak a felét tudtuk annak, mint amit ma 
tudunk. Egyedül csak Isten az, aki mindig a teljes tudás birtokában van.

Fontos még, hogy milyen annak a jelleme, aki a mértéket megszabja. A Biblia 
bemutatja, hogy Isten a szeretet. Ő a forrása a szeretetnek, az igazságnak, az örömnek 
és az igazságosságnak. E csodálatos jellem, tudás és bölcsesség alapján volt képes 
Isten mindent optimálisan megállapítani az angyalok, az emberek, az állatok és más 
világok lakói számára is. A szeretetteljes Teremtő a legjobb életfeltételt teremtette 
meg.

Ezt nemcsak a természet törvényével (a Föld Naptól és Holdtól való távolságának 
megszabásakor, a Föld tengelyének kijelölésekor) tette így. Az erkölcs területén is 
rögzítette, mi szolgálja az ember boldogságát (Jer 7:23). A szeretetteljes mennyei 
Atyánk csodálatos rendet szabott a számunkra. Az emlékezetünkben kell tartanunk 
ezt a gondolatot, amikor az alábbiakban arról a végidőben különösen tapasztalható 
zavarról beszélünk, ami az Isten rendelésének való engedelmesség területén 
tapasztalható.

zavar Isten parancsa kapcsán
A korinthusiakhoz írt második levél 4. fejezetének 3-4. versében ezt olvassuk. „Ha 
pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik 
elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és 
így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak a dicsőségéről szóló evangélium 
világosságát.”

Sátán kioltja a világosságot, és megvakít. A megvakított értelemre két dolog jel-
lemző. Egyrészt, hogy bizonyos dolgokat egyáltalán nem lát. Másrészről jellemezheti 
elvarázsoltság is, ami azt jelenti, hogy hamis nézetet helyesnek fogad el. A ravasz 
tálalás miatt az ember nem veszi észre ezeket. De mindkét esetre igaz, hogy a helyes 
látás akadályoztatva van.
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A szöveg azt mondja, ez a hitetlenekkel történik. Ami azonban riasztó, hogy a 
teljes átadás hiányában elviekben ugyanez történhet a testi keresztényekkel is. Ezért 
tudja ennek a világnak az istene megvakítani őket. De meg vagyok győződve arról is, 
hogy Sátán ezt a próbálkozást, kísértést a lelki keresztényeknél is alkalmazza. Jézus 
ezt mondja Máté evangéliuma 24. fejezetének 24. versében, „hogy így megtévesszék, 
ha lehet, a választottakat is”.

„Sátán nemcsak a világot ejti fogságba, de megtéveszti azokat az egyházakat is, 
amelyek Jézus Krisztus egyházának vallják magukat.”84 Jézus a laodiceai üzenetben 
(Jel 3:17) ugyanezt mondja ki.

Jézus a nagy apokaliptikus beszédében (Máté evangéliumának 24. és 25. fejezete) 
a végidő egyetlen jelét ismétli el négyszer: a megtévesztést. Ez a jelenség már most 
is nagyon erősen tapasztalható, és fokozódni fog. ám sokan a megvakítás miatt nem, 
vagy csak nagyon kevéssé veszik észre.

van egy terület, ahol az erre való késztetés még nagyobb, az az Isten akarata, 
szava és törvénye iránti engedelmesség. Sokaknak nem világos, hogy Isten az 
engedelmesség milyen mértékét kívánja meg. Mi módon lehet ezt megtenni? A 
megoldás a hitben való engedelmesség. Ez az engedelmesség egy sajátos módja.

Mit jelent a hitből való engedelmesség?
A fogalom magyarázatára többféle lehetőségünk van. Ami egyértelmű, olyan 
engedelmességről beszélünk, ami ragaszkodik ahhoz az előíráshoz, amit Isten a 
megváltásunkra adott. Igazi, bensőséges bizalmi kapcsolatba lépünk Jézussal a 
Szentlélek által. Ennek következménye a Krisztus áldozata általi szabadulás. A Jé-
zusnak való odaszánásom magában foglalja azt is, hogy a Szentlélek ereje által 
engedelmeskedem a parancsolatnak. Ez nem a saját erőből való engedelmességet 
jelenti. pál egyértelműen kárhoztatja a törvény iránti farizeusi hűséget, ami azt 
mondja, hogy az Isten parancsolata iránti engedelmesség eredményeként mehetünk 
be Isten országába. Egyértelművé teszi, hogy a valódi követésben szükség van az 
engedelmességre, de ez egy teljesen másfajta engedelmesség, mint a zsidók enge-
delmessége volt. Ez a megváltás örömteli elfogadása Krisztusban. Ő viszi véghez 
bennem és Jézus követőinek életében az engedelmesség cselekedetét.

Ez az engedelmesség a bizalmon alapul, és a szívből jön. A bensőből származik. 
Dennis Smith ezt írja. „Ha valaki a Szentlélek által szoros közösségben él Istennel, 

84 E. G. White: Krisztus példázatai, 408. oldal
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akkor az engedelmesség természetszerűen és a szívből fog jönni; anélkül, hogy 
arról nagyon gondolkodni kellene.”85 Ez olyan engedelmesség, amit az isteni-emberi 
együttélés eredményez. A későbbiekben még részletesebben kifejtjük ezt.

Isten kinyilatkoztatott egy titkot
A rómaiakhoz írt levél 16. fejezetének 25-27. verse összefoglalva.
Az örök Isten parancsára a hitben való engedelmességért egy titok lett kinyi-
latkoztatva.

Isten megbízásából e titok által – Krisztus bennünk van – a hit engedelmességet 
munkál. A hit által való engedelmesség tehát olyan engedelmesség, ami szabad 
akaratból történik, és ami bizalmon, hiten és szereteten nyugszik. Bizalmi kapcsolatba 
lépünk Istennel; ebből a bizalomból és abból a beismerésből, hogy a rendelkezése a 
javunkat szolgálja, az engedelmesség mellett döntünk.

A hit tesz képessé az engedelmességre
„Ahelyett tehát, hogy a hit felmentene bennünket a törvény alól, éppen a hit, éspedig 
egyedül a hit az, amely Krisztus kegyelmének részeseivé, az engedelmességre 
képessé tesz bennünket.”86

Miben áll tehát a titok?
pál apostol ezt írja A kolossébeliekhez írt levél 1. fejezetének 25-27. versében. 

„Ennek lettem szolgájává Isten megbízásából, amelyet rátok nézve adott nekem, 
hogy betöltsem Isten Igéjét, mégpedig azt a titkot, amely el volt rejtve… most pedig 
kijelentette az Ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a 
pogányok között e titok dicsőségének gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a 
dicsőség reménysége.” (ÚrK)

Az elrejtett és feltárt titok az, hogy a Szentlélek által maga Jézus akar bennünk 
élni. A szöveg azt írja, hogy ez számunkra a dicsőség reménysége. Ez azt jelenti, hogy 
elérhető, sőt, biztosított az a teljes élet és az örökkévalóság, amit Isten kigondolt a 
számunkra. Ebben a bensőséges kapcsolatban, amit Krisztus a Szentlelke által akar 
és tud megvalósítani, Isten nagy szeretete teljesen más módon mutatkozik meg. 
„Krisztus bennünk”; ez ennek a titoknak a magva. A legtágabb értelemben véve, ez 
az evangélium, a megváltás terve.
85 Dennis Smith: 40-Tage (2. kötet) – Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu 
[40 nap – Áhítat és imádság a Jézus visszajövetelére való felkészüléshez] (Bécs, 2012), 31. oldal
86 E. G. White: A Jézushoz vezető út, 60. oldal
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A rómaiakhoz írt levél 16. fejezetének 25-26. verse azt írja, hogy ez által a titok 
által valósul meg a hit engedelmessége. Ez azt jelenti, hogy a bennünk élő Krisztus 
által tudunk és akarunk engedelmeskedni.

Mi által van Krisztus bennünk?
Hogyan valósul meg az, hogy Krisztus bennünk lakik, bennünk él? Az efézusiakhoz 

írt levél 3. fejezetének 16-17., 19. verse így szól.
„…Adja meg nektek a dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan 

megerősödjön bennetek a belső ember az Ő Lelke által; hogy Krisztus lakjon a 
szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva […] hogy Isten 
mindent átfogó teljességére jussatok.”

Itt ezt olvashatjuk.
• A Szentlélek által bőséges erőt kapunk a belső emberben.
• A Szentlélek által, hitben Krisztus lakik bennünk.
• Ezáltal gyökereződünk és alapozódunk meg a szeretetben. Ha Krisztus 

bennünk lakik, akkor szerető jellemet bontakoztat ki bennünk. A Biblia ezt a Lélek 
gyümölcsének is nevezi (Gal 5:22).

• Ez vezet bennünket az Istenben való teljesség életéhez (Ján 10:10; Kol 2:9-10)

Krisztus bennünk. Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedni tudunk, mert azt Krisztus 
valósítja meg bennünk. Ellen White ezt írja. „Amikor valaki befogadja Krisztust, erőt 
kap ahhoz, hogy Krisztus életét élje.”87

Jézus akkor lakik bennük, amikor teljesen bízunk benne, vagyis amikor teljesen 
rábízzuk magunkat. Csak az így véghez vitt engedelmesség a hitbeli engedelmesség. 
Krisztus a maga győztes életét akarja bennünk is élni.

A galatákhoz írt levél 4. fejezetének 19. versében pál értékes kiegészítést fűz 
ehhez.

„…Gyermekeim, akiket újra fájdalommal szülök meg, amíg kiformálódik bennetek 
Krisztus.”

pál nagyon a szívén viselte, hogy Krisztus a hívőben éljen. Azt mondja, „amíg 
kiformálódik bennetek Krisztus”. Milyen hosszú ideig tart, amíg egy ember kifor-
málódik? 16-17 évig. Úgy gondolom, hogy pál apostol egyfajta folyamatról ír. Ez azt 
jelenti, ha naponta Krisztusnak szenteljük magunkat, és naponta hitben kérjük a 
Szentlelke erejét, akkor Krisztus bennünk van, és ez a kapcsolat fejlődni fog.

87 E. G. White: Krisztus példázatai, 314. oldal
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Tisztázatlanság
Sajnos, az engedelmesség kapcsán sok olyan dolog van, ami nem világos a híveknek. 
Elsőként arra figyeljünk, amit Jézus elsősorban a hitéletről mondott, de teljes 
bizonyossággal az engedelmesség területére is vonatkozik, „…nélkülem semmit sem 
tudtok cselekedni” (Ján 15:5).

Másodsorban, Ellen White nagyon találóan ezt írja.
„A lehetetlent kíséreli meg az, aki a saját cselekedete – a törvény betöltése – által 

próbálja elérni a Mennyet. Az ember engedelmesség nélkül nem üdvözülhet, de a 
cselekedete nem lehet a saját erejéből való. Krisztusnak kell munkálnia benne mind 
az akarást, mind a véghez vitelt, jókedvéből.”88

„A bűnös második esélyt kap, hogy Isten törvényét a mennyei Megváltó erejével 
betöltse.”89

Négy fontos pontot kell szem előtt tartanunk.
• Lehetetlen a Mennyet saját cselekedet által elnyerni. Ez azt jelenti, hogy tévút, 

amikor Isten előtt a cselekedet általi megigazulás értelmében valami érdemet 
akarunk szerezni.

• Az engedelmesség elengedhetetlenül fontos része az Istennel járásnak, mivel 
Jézus követőiként azt a felszólítást kaptuk, hogy úgy éljünk, ahogyan azt Isten 
szeretné.

• Az engedelmesség nem lehet a saját cselekedetünk, azaz nem származhat a 
saját erőnkből. Krisztus által kell az akarásnak és a véghez vitelnek is megszületnie 
bennünk.

• Isten erejével – Jézus és a Szentlélek által – az engedelmesség lehetséges.
Hogy ez miként történik, azt majd részletesebben tárgyaljuk.

Lehetetlen
Sok ember gondolja, hogy részben vagy egészen, de ki kell érdemelniük a Mennyet. 
Úgy gondolják, hogy erre a téves útra kell lépniük, mivel azt a csodálatos utat, amit 
Isten eltervezett, nem ismerik. A lehetetlennek vágnak neki. Mindenki, akiben Jézus 
nem él a Szentlélek által, ezt a lehetetlent próbálja meg, függetlenül attól, hogy 
egy hosszú vagy rövid listája van-e azokról a pontokról, amikben engedelmeskedni 
88  E. G. White: Szemelvények Ellen Gould White írásaiból, 1. kötet, 364. oldal
89  E. G. White: Glauben und Werke [Hit és cselekedetek] (Lüneburg 2005), 91. oldal
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akar. Még egyszer hangsúlyozom, mindenki, akiben nem lakik Krisztus a Szentlélek 
által, annak az engedelmessége a saját erejéből fakad. Ez akkor is igaz, ha kis- vagy 
nagymértékben akar engedelmeskedni.

Isten szava egyértelműen írja, hogy nem a saját érdemünk, a törvény betartása 
által, hanem csak az Istenben való bizalom által nyerünk megváltást.

„Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől 
[de nem a hit cselekedetétől] függetlenül.” (róma 3:28)

„Nincs olyan pont, amelynél komolyabban kellene időznünk, amelyet gyakrabban 
kellene elismételnünk vagy pedig szilárdabban rögzítenünk a gondolkodásunkban, 
mint annak lehetetlen voltát, hogy a bukott ember a maga legjobb cselekedete által 
bármiféle érdemre tegyen szert. Üdvösséget csak a Jézus Krisztusba vetett hit által 
nyerhetünk.”90

Engedelmességre szükség van
Másrészt Jézus hangsúlyozza az engedelmesség szükségességét. Az utolsó szavai 
ezek voltak, „...tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam 
nektek” (Máté 28:20).

Itt egyértelműen az engedelmességről olvashatunk. Isten törvénye, amit Jézus a 
saját kezével írt fel, és Mózesnek a Sínai-hegyen adott át, engedelmességet igényel 
tőlünk. Isten eme elvárását Ellen White így foglalja össze.

„A megígért ajándékát csak akkor kapjuk meg, ha engedelmeskedünk. Ez a 
feltétel.”91

A Krisztus példázatai című könyvben még ezt fűzi hozzá. „Isten jelleme a tör-
vényében fejeződik ki; és ha összhangban akarsz lenni Istennel, kövesd mindenféle 
cselekedetedben Isten törvényét. Krisztus nem csökkentette a törvény követelményét, 
hanem félreérthetetlenül kijelentette, hogy a megtartása az örök élet feltétele.”92

János megmutatja nekünk, hogy az engedelmesség annak jele, ismerjük-e 
Istent.

„Abból tudjuk meg, hogy ismerjük Őt, ha megtartjuk az Ő parancsolatát.” (1Ján 
2:3) „Aki azt mondja, hogy ismeri Őt, de nem tartja meg a parancsolatát, az hazug, 
és abban nincs meg az igazság.” (1Ján 2:4)

90 E. G. Wite: Glaube und Werke [Hit és cselekedetek], (Hamburg, 1979), 18. oldal
91 E. G. White: Krisztus példázatai, 145. oldal
92 E. G. White: Krisztus példázatai, 391. oldal
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„Aki pedig megtartja az Ő parancsolatát, az Őbenne marad, és Ő is abban...” 
(1Ján 3:24)

Az engedelmesség annak is a jele, hogy szeretjük-e Istent. „Mert az az Isten iránti 
szeretet, hogy a parancsolatát megtartjuk, az Ő parancsolata pedig nem nehéz.” 
(1Ján 5:3)

A Biblia bemutatja, hogy az engedelmesség a végidei maradék jele is, „…akik 
megtartják Isten parancsát...” (Jel 12:17) „…akik megtartják Isten parancsát…” (Jel 
14:12).

Az újkor valószínűleg legeredményesebb ébredési prédikátora, Charles Finney 
ezt mondta. „Az ébredés az Istennek való engedelmesség új kezdete.”93

Ezzel összhangban áll, amit a bibliatanulmány 2011. augusztus 31. napján 
olvashattunk. „Az engedelmesség nem az üdvösség elnyerésének eszköze, hanem 
ami bizonyítja az üdvösség gyümölcsét és áldását.”

Engedelmesség Krisztusban és Krisztus által
Csak a bennünk élő Krisztus által tudunk engedelmeskedni. Egyedül Ő tudja ezt 
véghez vinni. Jézus emberként engedelmes volt. „Jóllehet Ő a Fiú, a szenvedéséből 
megtanulta az engedelmességet.” (zsid 5:8)

A következő vers nagyon egyértelműen írja.
„…És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok 

számára, akik engedelmeskednek neki.”
Az apostolok cselekedetei 5. fejezetének 32. verse igazolja, Isten azoknak adja a 

Szentlelke erejét, akik engedelmeskednek neki.
Ez azt jelenti, hogy az Isten törvényének való engedelmesség a megváltás 

feltétele? Nem, semmi esetre sem! Sokkal inkább azt kell kihangsúlyozni, amit pál újra 
és újra ismételt. A megváltás útján csak hit által járhatunk, és ennek során Istennek 
engedelmesnek kell lennünk. Ekkor Ő a Lelke által csodálatos módon munkálkodik, 
hogy szeressünk úgy élni, ahogyan Ő akarja.

pontosan ez az, amiről pál A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 3-4. versében 
ír. „Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette 
meg Isten, amikor bűnért való áldozatként a tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez 
hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése 
teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.”

93 Idézi: Unser größtes Bedürfnis [Legnagyobb szükségletünk] (Lüneburg, 2011), 102. oldal
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„Az én Lelkemet adom belétek, és gondoskodom arról, hogy a rendelkezésem 
szerint éljetek, a törvényemet megtartsátok, és teljesítsétek.” (Ezék 36:27)

Folyamatosan a Szentlélek által élni
A „Lélek szerint járni” azt jelenti, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Szent-
lélekkel. Ebben a szövegben teljesen nyilvánvaló, hogy a megkívánt engedelmesség 
Krisztus által megy végbe bennünk, éspedig azokban, akik a Szentlélek által élnek. 
Isten elküldte a Fiát, hogy a törvény által igényelt igazságot Ő töltse be bennünk. 
Figyeljük meg, a szöveg nem azt mondja, az igazság általunk lesz betöltve, hanem 
azt, hogy Ő tölti be bennünk.

Mit mond az életéről pál A galatákhoz írt levél 2. fejezetének 20. versében? „…
Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Teljesen világosan írja, hogy 
Krisztus vezeti az életét.

Ezékiel próféta könyve 36. fejezetének 27. versében ezt mondja Isten nekünk. 
„Az én Lelkemet adom belétek, és gondoskodom arról, hogy a rendelkezésem szerint 
éljetek, a törvényemet megtartsátok, és teljesítsétek.”

Megfigyeltük, mit ír ez a szöveg? Isten adja az Ő Lelkét belénk, és ezáltal olyan 
emberekké akar tenni bennünket, akik az Ő parancsolatában járnak. vagyis Isten a 
Szentlélek által gondoskodik a mi engedelmességünkről.

Egyértelmű, az engedelmesség a Szentlélek és a bennünk élő Krisztus által 
valósul meg. Az ilyen kapcsolatból szívből fakadó engedelmesség alakul ki. Enélkül 
csak külsőséges, részleges engedelmességet tudunk „produkálni”.

„Igaz, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. 
A befolyásra, tekintélyre való törekvés, a vágy arra, hogy mások megbecsüljenek, 
arra bírhat bennünket, hogy kifogástalan életmódot folytassunk; az önbecsülésünk 
visszatarthat a bűn látszatától is. Az önző szív is cselekedhet jót.”94

Az is lehet, hogy Isten törvényét kötelességből akarjuk megtartani. vagy azért, mert 
ezt várják el tőlünk. Erről ezt olvassuk. „Az az ember, aki puszta kötelességérzetből 
próbálja megtartani Isten parancsolatát – azért, mert ez követelmény –, soha nem 
fogja érezni az engedelmesség örömét. voltaképpen nem is engedelmeskedik. 
Annak élete nyilvánvalóan nem hívő élet, aki tehernek tartja Isten kívánalmát, mert 
a vágyának határt szab. Az igazi engedelmesség a belső elv megvalósítása.”95

94  E. G. White: A Jézushoz vezető út, 58. oldal
95 E. G. White: Krisztus példázatai, 97. oldal
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Mi által él Krisztus bennünk?
Emlékezzünk vissza, az első alapvető, teljes átadás által valósul meg a Krisztussal 
való közösség. Ez az újjászületés (Ján 3:1-21). Ezt az Isten által ajándékozott új életet 
a Krisztussal való kapcsolat naponkénti megújításával őrizzük meg. A naponkénti 
odaszánásra, illetve a Lélek erejével való naponkénti betöltekezés hittel való kérésére 
(úgymond, a Lélek által való felfrissülésre) van szükségünk. így él bennünk Jézus, 
„…hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az Ő Lelke által, hogy 
Krisztus lakjon a szívetekben a hit által” (Eféz 3:16-17).

Ellenőrizd, hogy Krisztus benned van-e
Isten szava felszólít bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, Krisztus bennünk 
van-e. „Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e! Önmagatokat 
vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek 
van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok.” (2Kor 13:5)

Isten azt akarja, hogy ismerjük a magunk lelki szintjét. Mikor vagyunk kipró-
bálatlanok, méltatlanok? Mivel a kipróbáltságunk, hasznavehetőségünk Krisztus 
által valósul meg, amikor a Szentlélek ereje betöltött bennünket, hasznavehetetlen 
az az élet, amikor a Szentlélek nélkül élünk. Ezt a Biblia testinek is nevezi.

Mikor hasznavehetetlen az autónk, vagyis mikor nem megy? például, amikor 
nincs abban üzemanyag. Mit tudunk tenni? vagy toljuk, vagy pedig gondoskodunk 
üzemanyagról. Természetesen, ez utóbbit választjuk. Amikor Krisztus nincs a Szent-
lélek által a szívben, akkor az engedelmességünk ahhoz hasonló, mint amikor toljuk 
az autót.

Egyre világosabb-e a számunkra, milyen nagy jelentősége van Jézusnak a hitünk 
és az életünk szempontjából? Jézus pótolhatatlan (1Ján 5:12).

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak 
énáltalam.” (Ján 14:6)

Szükségünk van Jézusra. Nélküle nincs üdvösségünk. Sem teljes életünk nem lesz 
ezen a Földön, sem pedig örök életünk a Mennyben.

Világosabb és tudatosabb lett-e a számunkra, hogyan tudunk engedelmeskedni?
A Szentlélek naponkénti meghívása és a naponkénti átadás által minden nap 
kinyilvánítjuk Jézus előtt, hogy készek vagyunk arra, miszerint az engedelmességet 
bevégezze bennünk. A korinthusiakhoz írt első levél 1. fejezetének 30. verse ért-



78

HelMUt HAUBeIl

hetővé teszi számunkra, „Az Ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt 
tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.”

Mindezt Krisztus akarja és tudja véghez vinni bennünk. és amikor azt olvassuk, 
Jézus megszentelődéssé lett a számunkra, akkor egyértelmű, hogy Ő tesz bennünket 
képessé az engedelmességre.

Mikor szabadulunk meg?
Miért fontos ennek a kérdésnek a megválaszolása? Ha már meg vagyok mentve, 
akkor egyértelmű, hogy az engedelmességem a szabadulás következménye, nem 
pedig annak feltétele. Akkor történik, amikor teljesen átadom magamat Krisztusnak. 
Ezért mondja Az efézusiakhoz írt levél 2. fejezetének 8-9. verse ezt.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van; Isten 
ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen.”

Amikor pál apostol az Efézusban élőknek írt, közölte velük, hogy már szabadok. 
De A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 24. versében ezt írta. „Mert reménységben 
menekültünk meg.” (ÚrK) Szabadon eldönthetjük, hogy Istennél maradunk-e, vagy 
sem.

A megszabadulásunk után Krisztusban kell maradnunk, amíg az életünk tart, vagy 
ameddig Jézus visszajön. Hit által van üdvösségünk (Eféz 2:8). Hit által kell benne is 
maradnunk. „Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.” 
(Kol 2:6) Önmagunkat átadva, Krisztusban kell maradnunk. Erről írja Andrew Murray 
ezt.

„A benne való maradás nem munka, amit feltételként teljesítenünk kell, hogy 
az üdvösségnek örülhessünk. Sokkal inkább beleegyezés: megengedjük neki, hogy 
értünk, bennünk és általunk mindent elvégezzen.”96

Miért és milyen célból szükséges és helyes a teljes átadás?
rögtön az elején ki kell mondanunk, az „én” zsarnokságától való megszabadulásról 
van szó. A problémánk oka az énünk. Ezért mondja egy mondás ezt. Minden ember 
legnagyobb problémája saját maga. Az énünk sérült, beteg, haragos, akaratos, irigy 
stb. Az átadás jelentőségét az Átadás Krisztusnak című fejezetben jártuk körül, és 
kitűnően magyarázza A Jézushoz vezető út című könyv Odaadás című fejezete is.
96  Andrew Murray, idézi Dennis Smith, 40 Tage – Andachten und Gebete zur Vertiefung Deiner 
Gottesbeziehung [40 nap – Áhítat és imádság Istennel való kapcsolatod elmélyítéséhez] (Bécs, 201), 60. 
oldal
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„Isten meg akar bennünket szabadítani a vétkünkből. Miután ez teljes átalakulást 
igényel, az egész lényünk megújulását, azért teljesen át kell adnunk magunkat 
Istennek. […] Kilátásba helyezi a számunkra az áldás teljességét, amelyhez kegyelem 
által kíván eljuttatni. Magához hív bennünket, hogy átadva magunkat neki, az akaratát 
munkálhassa bennünk. Egyedül tőlünk függ tehát, hogy a bűn örökös rabszolgaságát, 
avagy Isten gyermekeinek csodás és boldogító szabadságát választjuk-e.”97

Az énünk uralma alatt élni azt jelenti, hogy a bűn szolgaságában sínylődünk. Ha 
Krisztus bennünk él, az életünk Isten gyermekeinek csodálatos szabadságában telik. 
Ezért van szükség az átadásra. A fazekas csak azt az agyagot tudja megformálni, ami 
a kezében van.

Miután átadtuk magunkat, maradjunk Krisztusban. Ha benne maradunk, akkor 
a megváltásunk egészen az örökkévalóságig folytatódik, és Jézus visszajövetele után 
teljesen új dimenzióba lép át.

Biblikus engedelmesség
A biblikus engedelmesség nem az érdem vagy tett általi megigazulást jelenti. éssze- 
rű következménye az Istenben való bizalmamnak, odaszánásomnak, a megváltásnak, 
a Krisztussal való kapcsolatomnak. Egy újjászületett keresztény biblikus enge-
delmessége nem más, mint az Isten iránti szeretetének gyakorlatban való meg-
nyilatkozása. A Szentlélek ereje által való engedelmesség örömet jelent, sőt, 
„elragadtatást”, ahogy azt Ellen White-nál olvashatjuk.

„Az igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az engedelmesség 
a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azonosítja magát a 
gondolatunkkal és célunkkal. így vegyül össze a szívünk és az elménk, összhangban 
Krisztus akaratával; tehát amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen nem 
teszünk mást, csak azt, hogy eleget teszünk a saját indítékunknak. A megtisztított 
és megszentelt akaratunk Krisztus szolgálatának végzésében találja meg majd a 
legnagyobb örömét.”98

Teljesen világosnak kell lennie a számunkra, hogy saját erőből nem tudunk 
engedelmeskedni. Az Úr ezt mondja Izráel népéről a Pátriárkák és próféták című 
könyvben.

97 E. G. White: Jézushoz vezető út, 43. oldal Ajánlom az egész fejezet elolvasását.
98  E. G. White: Jézus élete, 668. oldal
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„…Nem volt valódi fogalmuk Isten szentségéről, a saját szívük rendkívül bűnös 
voltáról. Képtelenek voltak felfogni, a saját erejük és akaratuk nem elegendő ahhoz, 
hogy igazán engedelmeskedni tudjanak Isten törvényének.”99

Isten törvényét nem tudjuk a saját erőnkből megtartani. Az engedelmesség titka 
a Szentlélek által bennünk lakó Krisztus. Ha valaki valóban szereti Jézust, és bízik 
benne, aki a Szentlélek által bennünk él, az engedelmesség öröm lesz a számára. 
Ha Jézus bennünk van, elvégzi, hogy a törvénye a szívünkben legyen. Ez a törvény a 
szabadság törvénye, a tízparancsolat (Jak 2:10).

Hogyan valósul meg a bennünk élő Krisztus általi engedelmesség?
Mielőtt közelebbről megvizsgáljuk, Ellen White egy idézetét szeretném még egyszer 
idézni: „A lehetetlent kíséreli meg az, aki a saját cselekedete – a törvény betöltése 
– által próbálja elérni a Mennyet. Az ember engedelmesség nélkül nem üdvözülhet, 
de a cselekedete nem lehet a saját erejéből való. Krisztusnak kell munkálnia benne 
mind az akarást, mind a véghez vitelt, jókedvéből.”100

Az engedelmesség csodája egy esküvőn
Ismerjük a kánai menyegző történetét, ahol Jézus először tett csodát. A vizet borrá, 
vagyis erjedetlen musttá változtatta, amit ma szőlőlének nevezünk. Hogy is történt? 
Mária, Jézus édesanyja hallotta, hogy elfogyott a bor, és ezt tudatta Jézussal. Jézus 
azonban nem úgy reagált, ahogy azt remélte. Mégis, arra gondolt, hogy Jézus 
valamiképpen meg fogja oldani a helyzetet. Ezért odament a szolgákhoz, és utasította 
őket, hogy tegyék meg, amit Jézus mond. Mária bizalmat épített a szolgákban Jézus 
iránt. így amikor Jézus azt mondta nekik, „Töltsétek meg a vedreket vízzel”, akkor úgy 
döntöttek, hogy megteszik. Ezután ezt mondta Jézus. „Most merítsetek, és vigyetek 
a násznagynak!” és ők így is tettek.

A következőt állapíthatjuk meg. Azáltal, hogy a szolgáknak bizalmunk volt 
Jézusban, úgy döntöttek, hogy készségesen teljesítik a rendelkezését. Másképpen 
kifejezve, a készségük és a döntésük az engedelmességükben volt felismerhető, 
mivel azt tették, amit Jézus mondott nekik. Jézus a vízből finom italt készített. Ez volt 
az első csodatette.

99 E. G. White: Pátriárkák és próféták, 371. oldal
100  E. G. White: Szemelvények Ellen Gould White írásaiból, 1. kötet, 364. oldal
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Mik voltak az egyes lépések?
• Mária az utasítása által bizalmat épített a szolgákban Jézus iránt.
• A szolgák bizalma és készsége azáltal nyilvánult meg, hogy azt tették, amire 

Jézus utasította őket.
• A víz musttá való átváltozásában sem Máriának, sem a szolgáknak nem volt 

része. A csodát egyedül Jézus tette.
De! Megvalósulhatott volna-e ez a csoda az azt előkészítő lépések nélkül? Fontos 

tehát, hogy bízzunk Jézusban, és fontos az is, hogy az akaratunkat és döntésünket 
az Ő rendelkezésére bocsássuk, és azt az engedelmesség lépéseiben a gyakorlatba 
is átvigyük. Ha ezt tesszük, akkor Jézus – egyedül Jézus – valósítja meg a csodát. 
Egyedül csak Ő viheti végbe az engedelmesség csodáját bennünk. így születik 
meg a hitben való engedelmesség. Isten Jézust tette a mi bölcsességünkké, 
igazságunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká (1Kor 1:30). A döntésünk és 
az engedelmesség előkészítő lépései nyitják meg az ajtót az engedelmesség csodája 
előtt, amit Jézus cselekszik az életünkben.

Isten és ember együttműködése
A Próféták és királyok című könyv egy szakasza nagyon hasznos.

„Mialatt Isten munkálta Dánielben és a társaiban »mind az akarást, mind a 
cselekvést az Ő tetszésének megfelelően« (Fil 2:13), ők is munkálkodtak a saját 
üdvösségükön. így valósul meg az együttműködés mennyei elve, ami nélkül nincs 
igazi siker. Az emberi erőfeszítés eredménytelen a mennyei erő nélkül; és emberi 
igyekezet nélkül a Menny nem sokat tehet értünk. Isten kegyelme úgy lesz a miénk, 
ha a magunk részét megtesszük. Isten azért adja a kegyelmét, hogy munkálja bennünk 
az akarást és a cselekvést, de sohasem helyettesíti a saját erőfeszítésünket. […] A 
Szentlelkével erősít mindenféle igaz szándékot, mindenféle nemes elhatározást. 
Akik az engedelmesség útján járnak, sokféle akadályba ütköznek. […] Az Ő erejével 
győzhetnek a kísértésen, küzdhetik le a nehézséget.”101

„Az Úr terve szerint az isteni erőnek együtt kell működnie az emberi erő-
feszítéssel.”102

Mark Finley ezt mondja. „Istennel együttműködni a legnagyobb öröm és 
beteljesedés.”103

101 E. G. White: Próféták és királyok, 486. oldal
102 E. G. White: A Szentlélek eljő reátok, január 2.
103 Mark Finley: Entscheidung [Döntés]
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Mi az ember része? és mi Jézus része bennünk?
• A Jézus iránti bizalom, aki az akarást és a cselekvést is munkálja. Ő teremti meg 

az akaratot bennünk, hogy tudjuk, mit kell tennünk. De a döntésünkre vár.
• Az a mi részünk, hogy az Isten akarata melletti döntést meghozzuk. Mivel Isten 

tiszteletben tartja a személyiségünket és az akaratunkat, csak a döntésünk után tud 
és fog közbeavatkozni. Bevárja a döntésünket.

• A mi részünk, hogy a meghozott döntést a Jézus iránti bizalomban láthatóvá 
tegyük, és az engedelmesség lépései során kinyilvánítsuk. Ezek a lépések nagyon 
különbözők lehetnek. Erről később majd hozok néhány példát.

• A döntő részt Isten egyedül végzi. A bizalmunkat és az előkészítő lépéseket is 
támogatja. Azonban nem szabad elfelejtenünk, miszerint milyen nagy a különbség 
aközött, hogy a döntésemet és az engedelmesség lépéseit a saját erőmből vagy Isten 
erejével teszem-e meg. Az én részem csak akkor történik meg Isten erejében, ha 
Jézus a Lélek által bennem lakik. Ez teszi az engedelmességet örömmé, a dolgok 
legyenek akár kicsinyek, akár nagyok.

Kérdések
Különböző felfogás van arról, ki engedelmeskedik. Egyesek azt a nézetet vallják, hogy 
az engedelmesség Isten és az ember együttműködéséből fakad. Mások azt mondják, 
hogy Isten, illetve Krisztus teszi egyedül. Hogyan van ez?

Jézus idejében is sokan gondolták azt, hogy elég, ha egyetértenek az igazsággal, 
vagyis Isten egyedül elvégez mindent, nekik semmit sem kell tenniük. Ezt olvassuk a 
Jézus élete című könyvben:

„Krisztus idejében az volt az ember legnagyobb becsapása, hogy az igazság puszta 
igenlése már jogosultságot jelentett az üdvösségre.”104

Isten nem várja el, hogy engedjük passzívan az Ő akaratát megvalósulni az éle-
tünkben, hanem azt szeretné, ha mi is válaszolnánk, reaktívak lennénk. Ez azt jelenti, 
hogy Krisztussal a szívünkben hozzunk pozitív döntést, és ezt valósítsuk is meg. 
„Isten kiválasztotta arra, hogy felvegye a fegyverzetét, harcolja meg a hit nemes 
harcát. Kiválasztotta arra, hogy felhasználja a rendelkezésére álló eszközöket […] 
Kiválasztotta arra, hogy szüntelenül higgyen.”105

104 E. G. White: Jézus élete, 309. oldal
105 E. G. White: Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 453. oldal
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„Senki ne hirdesse tehát azt az elképzelést, hogy az embernek keveset vagy 
semmit nem kell tennie a győzelemre jutás nagy munkájában; mert Isten semmit 
sem tesz az ember közreműködése nélkül. […] Az embernek az elejétől a végéig Isten 
társának kell lennie a munkában. […] Az ember igyekezete önmagában hiábavalóság, 
de a Krisztussal való együttműködés győzedelmet jelent. […] Soha ne tegyétek azt 
a benyomást az emberekre, hogy keveset vagy semmit nem kell tenniük a saját 
részükről. Inkább tanítsátok őket az Istennel való együttműködésre, hogy sikerrel 
győzedelmeskedjenek.”106

A döntésünket és az előkészítő lépéseket tekintve, világos, hogy Isten és az 
ember együttműködése során valósul meg, még akkor is, ha az előkészítő lépések is 
Isten erejével történnek, és ha Isten Lelke által Krisztus bennünk van. Isten az embert 
teljesen elfogadja, és nem cselekszik a beleegyezése nélkül. Ezt a beleegyezést kell 
az embernek az engedelmesség lépései által láthatóvá tennie. világos, hogy Istené 
a döntő rész. Nekünk az események minden egyes fázisára és az abban cselekvőkre 
(Isten és ember) úgy kell tekintenünk, hogy együtt dolgoznak.

Isten és az ember együttműködésének jó példáját látjuk Izráel és az amáleki 
hadsereg pusztai harcában (2Móz 17:8-16). Józsué harcolt a csapatokkal, de a 
győzelem csak akkor jött, amikor Mózes áron és Húr támogatásával imádkozott.

Az ENGEdElMESSéG lépéSEINEK KülöNBözŐ MérTéKE
 

Mária, Jézus anyja

Amikor Gábriel angyal közölte Máriával Jézus fogantatását, Mária csak az Isten 
akaratába való beleegyezését tudta kinyilvánítani. Ezt mondta. „Íme, az Úr 
szolgálóleánya; történjen velem a te beszéded szerint!” (Luk 1:38) A bizalommal teljes 
várakozáson kívül semmit nem tudott tenni. Az ő esetében csak a beleegyezésről 
lehetett szó. Isten akaratának elfogadása azonban nagy változást jelentett, és emberi 
szemszögből nézve, nagy veszélyt rejtett magában. Mint látjuk, Mária teljesen átadta 
magát.

106 E. G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. kötet, 381. oldal
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A tíz leprás
így kiáltottak. „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” Jézus látta a bizalmukat, és így 
válaszolt. „»Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak!« És amíg 
odaértek, megtisztultak.” (Luk 17:13-14)

Ezek a férfiak a bizalmukat és a döntésüket azáltal nyilvánították ki, hogy rögtön 
elindultak. Jézus nem kímélte meg őket az elmeneteltől. Azáltal lettek egészségesek, 
hogy odamentek? Nem! Azért gyógyultak meg, mert Jézus a bizalomteljes 
engedelmességük nyomán egészségesekké tette őket. A gyógyulásban semmi részük 
nem volt. De a bizalmuk és annak kinyilvánítása volt az engedelmességnek az a 
lépése, ami utat nyitott Jézus csodatette előtt. A csodát egyedül Jézus vitte végbe.

Naámán gyógyulása
Ismerjük a leprás Naámán gyógyulásnak történetét. Elizeus így közölte Isten üzenetét. 
„Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!” (2Kir 5:10) 
Naámán ezt hallva, megharagudott. Csak a szolgái rábeszélése után volt bizalma 
abban, hogy megtegye, amit mondtak neki. Isten nem kímélte meg attól, hogy 
elmenjen a Jordánhoz, és ott hétszer merítkezzen meg. Csak a hetedik bemerülés 
után gyógyult meg. A hétszeri alámerülés gyógyította meg? Nem! A csekély bizalmát 
követő engedelmesség lépései vezettek Isten gyógyításához. Újra ugyanazt látjuk. Az 
Istenben való bizalom és az engedelmesség vezet Isten csodatettéhez. A csodában 
Naámánnak nem volt része. De ha nem teszi meg, amit kell, az nem történhetett 
volna meg.

Rudi és Maria Anne Hirschmann
A második világháború után egy nemrég megkeresztelkedett fiatal adventista 
házaspár Bad Aibling mellett, Großdinghartingban lakott. Maria akkor várta az első 
gyermeküket, és egészségügyi okból kifolyólag fel kellett adnia a tanítói állását. rudi 
munkát keresett, és ezért heteken keresztül naponta hiába utazott Münchenbe. A 
megtakarításuk hat márkára csökkent. Egy borítékban volt még pénzük, ami Istené 
volt. Ez volt a tizedük, amit félretettek. Mit tegyenek? Maria ezt mondta. „rudi, ha 
elfogy a pénzünk, biztosan kísértésbe esünk, hogy felhasználjuk Isten pénzét. Ezért 
az lenne a legjobb, ha nem tartanánk itthon. Ha a reggeli vonattal Münchenbe 
utazol, vidd magaddal, és add oda a terület pénztárosának.” így is történt. Amikor 
átadta a pénztárosnak, az megkérdezte. „Hogy vagytok?” rudi elmesélte. „várj egy 
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pillanatot!” – mondta a pénztáros, majd telefonálni kezdett. „Azt hiszem, találtunk 
munkát a számodra. Menj el erre a címre, és keresd Bauer urat.” Egy fél órával 
később már fel is vették. Ez a házaspár odaadta a tizedet, habár anyagilag nagyon 
rossz helyzetben volt. A hitüket az engedelmesség által nyilvánították ki, és ebben a 
pillanatban avatkozott közbe Isten.107

Turisztikai vállalkozás Guamon
Egy házaspár, akik egy nagy turisztikai vállalkozással rendelkeztek Guamon, megtért. 

Először az asszony keresztelkedett meg, majd 2004 januárjában a férje is. Sokszori 
imádság által készítették elő a szombat megszentelését a cégben. Minden szombati 
szolgáltatásukat lemondták a hotelekben. A férfi elmondta ennek okát az utazási 
irodáknak, hoteleknek. Azok azt helyezték kilátásba, hogy a megrendelésüket a 
konkurenciájuknak fogják átadni. Az alkalmazottaik is nagyon aggódtak, féltették 
az állásukat. A döntés halálos ítélettel ért fel a vállalkozás számára. A testvérünk 
meséli. „Ma is emlékszem az első szombatra, amikor zárva voltunk. péntek este a 
telefonunkat a várható foglalás miatt automata üzemmódra kapcsoltuk. Ezen az 
első munka nélküli szombaton az idő teljesen váratlanul elromlott. patakokban 
ömlött az eső. Szombat este megállapítottuk, hogy az üzenetrögzítőnk tele van 
foglalással a vasárnapi napra. Az elkövetkező hat hónapon keresztül az idő mindig 
ilyen volt, mintha ugyanazt a mintát követte volna; szép idő pénteken, rettenetes 
eső szombaton, gyönyörű idő vasárnap. Isten gondoskodott rólunk.” A testvérünk 
további csodás dolgokról is tudósít, amikről most helyhiány miatt itt nem szólhatunk. 
(A tapasztalatról bővebben a Missionsbrief 2014. március-áprilisi,108 40. számában 
lehet olvasni.) A bizalom és az előkészítő lépés a testvéreink dolga volt, a csodát 
egyedül csak Isten tehette meg.

„Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. 
Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az Ő erejével meg is lehet tenni. Amikor 
parancsol, képességet is ad a parancsa teljesítésére.”109

Az engedelmességben Isten bőséges áldása rejlik. Az engedelmesség gyakorlatilag 
az Istenbe vetett bizalom és átadás megélése.

107  Helmut Haubeil – Predigtmappe #156 – Maria Anne Hirschmann: I changed God
108 Steve Kasperbauer: Gott ist treu [Isten hű]
109  E. G. White: Krisztus példázatai, 253. oldal



86

HelMUt HAUBeIl

Miért a mi érdekünk az engedelmesség?
Isten szerint az engedelmesség a javunkat szolgálja. Jeremiás próféta könyve 7. 
fejezetének 23. verse ezt mondja. „Hallgassatok a szavamra, akkor én Istenetek 
leszek, ti pedig az én népem tagjai lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én 
mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen!”

Minden orvos azt mondja, hogy egy gyógyszer csak akkor gyógyít, ha azt megfelelően 
alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a gyógyulás érdekében engedelmeskednünk kell az 
orvosnak. Bármilyen jó egy orvos, nem tudja a pácienst meggyógyítani, ha az nem 
követi az utasítását.

Tehát az engedelmesség nemcsak logikus következménye az átadásomnak és 
a bizalmamnak, hanem nagyon erősen a saját érdekemet is szolgálja, mivel Isten 
rendelkezése a javunkra szolgál.

Hogy volt ez az érckígyó esetében (4Móz 21:4-9)? Ha az emberek Isten rendelke-
zésének megfelelően a kígyóra tekintettek, meggyógyultak. A fej elfordítása ered-
ményezte az egészséget? Természetesen, nem. De a feltekintés által az Istenbe 
vetett bizalmukat nyilvánították ki. Egyedül Ő tud meggyógyítani. Az engedelmesség 
a saját érdeküket szolgálta.

„Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, 
és Istent ismerve és tisztelve készítette el a bárkát a háza népe megmentésére.” (zsid 
11:7) Nóé azért építette a bárkát, mert hitt. A teljes vagyonát és idejét feláldozta erre. 
Biztosan nem bánta meg. Az engedelmesség tehát nem a saját érdekét szolgálta? 
Előzőleg ő sem tudta, csak remélte. A hajó építése Isten vezetése alatt és az Ő ereje 
által történt.

Egyoldalú nézet
Sajnos, manapság Isten rendelkezését teljesen egyoldalúan látják. A törvényét pa-
rancsként, sőt, gyakran korlátozásként értékelik, aminek engedelmeskedni kell. Isten 
törvénye azonban elsősorban ígéret a számunkra. Azt mutatja, mit tudna Isten véghez 
vinni az életünkben, ha bíznánk benne, és szeretettel teljes kapcsolatban lennénk 
vele. Isten törvénye az áldás törvénye. Az engedelmesség csupán az a magatartás, 
ami által az isteni bölcsességet és erőt a mi ügyünkben érvényre juttathatjuk. Ha 
ebből a nézőpontból tekintünk erre, akkor elveszíti az ijesztő voltát, és örömmé válik 
a számunkra.
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Az engedelmesség, mint Isten ajándéka
Ha az engedelmességet Jézus valósítja meg bennünk, az azt jelenti, hogy az 
engedelmesség ajándék. Ha ezt megértjük, azzal kétféle veszélyt kerülhetünk el; 
egyrészt az olcsó kegyelem tanát, másrészt a törvényeskedés kísértését.

Olcsó kegyelem alatt azt a nézetet értjük, amikor valaki azt vallja, hogy az ember 
meg van váltva, ha elfogadja Jézust, ezután nincs szükség engedelmességre, mivel a 
törvény érvényét veszítette, amit amúgy sem tudnánk megtartani. Ez a testi ember 
szempontjából igaz is. De Isten erejével akarunk, és tudunk is engedelmeskedni. Az 
a nézet, hogy ezáltal Isten országát érdemeljük ki, csak kísértés, és azoknak, akik ezt 
komolyan veszik, nehéz teher.

Ha a bennünk élő Jézus a döntésünk és akaratunk összekapcsolása által engedel-
mességet teremt bennünk, akkor azt látjuk, hogy az engedelmesség fontos, illetve az 
is világos lesz, az engedelmesség nem érdem, mivel azt ajándékként kaptuk.

Az Istennel való kapcsolatunk és a megváltásunk gyümölcse az engedelmesség, 
nem annak előfeltétele. Minden ember feltétel nélkül mehet Jézushoz úgy, ahogy 
van, de senki sem maradhat úgy. vagy azt gondoljuk, ha egy tolvaj megtér, akkor 
továbbra is lopni fog?

Magunkat és az ügyünket is helyezzük az Ő kezébe!
Fontos, hogy elengedjük a magunk dolgát és önmagunkat, és bízzunk Isten 
vezetésében. Nem kellene olyan fontosnak tartani magunkat. és ez minden egyéb 
dologra is igaz. Semmit nem szabadna visszatartanunk. Miért is tenném ezt, ha a 
sokkal nagyobb kézbe, mégpedig Isten kezébe tehetem le azt? Bölcs dolog lenne 
ez?

Ha akarjuk, hogy Isten gondoskodjon rólunk, a szükségletünket kielégítse, az el-
lenségeinktől megvédjen, a legjobb úton vezessen bennünket, akkor logikus, hogy az 
Ő hangját kell követnünk, és azon az úton kell járnunk, amit Ő jelölt ki a számunkra.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon 
gondolj rá, és Ő egyengetni fogja az ösvényedet.” (péld 3:5-6)

Ez az útmutatás korunkban könnyen érthető. Sokan használnak manapság GpS-t. 
rábízzuk magunkat a rendszer szélesebb látókörére. De mégsem kapcsoljuk ki az 
értelmünket sem. Arra is szükség van. A vezetés a mi feladatunk marad. De össze 
vagyunk kötve egy „vezetővel”, aminek nagyobb a rálátása, és elmondja nekünk, hol 
kell lefordulnunk; hogy dugó miatt kerülő útvonalat kell-e inkább választanunk, vagy 
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hogy túl gyorsan haladunk-e. Isten kegyelme végett mi is igénybe vehetjük „a mennyei 
navigációt”. Ezért fontos, hogy teljes szívünkből a csodálatos mennyei vezetőnkre 
és az értelmünk teremtőjére hagyatkozzunk. Azt ígéri nekünk, hogy jól fog vezetni. 
Kezeskedik értünk. „Igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.” (zsolt 23:3) világos, hogy az 
engedelmesség a saját érdekünk.

Az isteni törvény követése – legyen az természeti törvény vagy erkölcsi rendelkezés 
– minden ember esetében áldásos következménnyel jár. Még a hitetlenek is ezt 
tapasztalják, ha engedelmeskednek a mennyei törvénynek. Ezt természetes áldásnak 
nevezem.

De lelki síkon az engedelmesség által még inkább jó dolgok, sőt csodás dolgok is 
történhetnek. Ezt természetfeletti áldásnak nevezem.

A bizalom és az engedelmesség kölcsönösen erősíti egymást. „Látod tehát, hogy 
a hite együttműködött a cselekedetével, és a cselekedetéből lett teljessé a hite.” (Jak 
2:22) Az Istenbe vetett bizalom fokozza az engedelmességet, és az engedelmesség 
elmélyíti az Istenbe vetett bizalmat.

Szeretném ezt a találó Dennis Smith-idézetet megismételni. „Ha valaki a Szentlélek 
által szoros kapcsolatban él Istennel, akkor az engedelmesség természetszerűen a 
szívből származik, úgy, hogy azt nem nagyon kell megfontolni.”110

Ha jól értjük, mit jelent az engedelmesség, akkor megértjük A zsoltárok könyvében 
található olyan csodálatos kijelentést is, ami Isten törvényéről szól (különösen a 19. 
és 119. zsoltárban). Igazolja, hogy a megváltás, üdvösség és a törvény összetartozik. 
Egy megmentett személy nagyra tartja Isten törvényét, és az engedelmesség örömet 
jelent a számára, a Szentlélek által a szívben élő Jézus élete révén. Úgy gondolom, 
hogy a testi keresztény egyáltalán nem érti meg a 119. zsoltár kijelentését. vélhetően 
túlzónak tartja. De a lelki keresztény átérzi, mit mond a zsoltáros.

Növekedés a hit általi engedelmességben
A Biblia ezt közli. „Ha napról napra készséggel engedelmeskedünk Isten rendelésének, 
akkor a számunkra adott világosságban járva az utunkat, a tapasztalatunk 
mindaddig egyre erősödik és mélyül, amíg a Krisztusban való férfiúság teljességére 
nem jutunk…”111

110  Dennis Smith: 40 Tage Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf Wiederkunft Jesu [40 nap – Áhí-
tat és imádság a Jézus visszajövetelére való felkészüléshez] (Bécs, 2012), 31. oldal
111  E. G. White: Üzenet az ifjúságnak, 15. oldal
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Milyen mértékű engedelmességet kíván meg Isten?
Milyen mértékű engedelmességet kíván Isten megvalósítani az életemben? Keve-
set, sokat vagy teljeset? Ha arra gondolunk, hogy Krisztus engedelmességet teremt 
bennünk, akkor ez a kérdés önmagát válaszolja meg.

Egyértelmű példát találunk erre Mózes életében. Mózes második könyve 4. 
fejezetének 24-26. versében az áll, hogy Mózes megbízást kapott, vezesse ki a népet 
Egyiptomból „Midiánból eltávozva, Mózes az Úr nemtetszésének megdöbbentő 
és rettenetes figyelmeztetését kapta. Fenyegető módon egy angyal jelent meg, 
mintha el akarná őt pusztítani. Az angyal semmiféle magyarázatát nem adta a 
megjelenésének, azonban Mózesnek azonnal eszébe jutott, hogy Isten követelményét 
egyszer semmibe vette. A felesége rábeszélésére, nem hajtotta végre a kisebbik 
fián a körülmetélés szertartását.”112 A fiút rögtön körülmetélték. „Az angyal ezután 
megengedte Mózesnek, hogy folytassa az útját. Mózesnek a fáraóhoz való küldése 
életveszéllyel járt, és az életét csak a szent angyalok által őrizhette meg. Amíg Mózes 
tudatosan elhanyagolta [egyfajta] kötelességét, addig nem lehetett biztonságban, 
ebben az esetben Isten angyalai sem védhették meg őt.”

és most jön a tanítás a számunkra! „A nyomorúság idején, közvetlenül Krisztus 
eljövetele előtt az igazakat mennyei angyalok védik meg, de nem lesz védelem azok 
számára, akik áthágják Isten törvényét. Az angyalok nem tudják megvédeni azokat, 
akik semmibe vettek csak egyet is Isten parancspontjai közül.”

A mi védelmünket, boldogságunkat és jólétünket szolgálja, ha figyelünk Isten 
törvényére. Tudjuk, hogy ádámnak és évának egyetlen vétek miatt kellett elhagynia 
Isten országát.

Azt gondolom, egyértelmű a válasz arra a kérdésre, mekkora mértékű engedel-
mességet vár el Isten. érthető, hogy Isten minden dologban engedelmességet vár, 
mert ezt az engedelmességet Jézus teremti meg bennünk, és ez a mi javunkat 
szolgálja. A bennünk élő Jézus éppen olyan hűséges akar lenni Isten akaratához, mint 
amikor a Földön élt emberként. Ezt vallotta. „Abban telik kedvem, Istenem, hogy az 
akaratodat teljesítsem, a törvényed a szívemben van.” (zsolt 40:9) A tanítványainak 
ezt mondta. „Én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatát.” (Ján 15:10)

Ha a teljes engedelmesség teljes boldogságot jelent itt és az örökkévalóságban, 
akkor világos, hogy az abban való hiányosság az áldás elvesztését jelenti. Mindazok, 
akik Isten országában vannak, és lenni szeretnének, mindenben örömmel 

112 E. G. White: Pátriárkák és próféták, 255. oldal
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engedelmeskednek Istennek. Ezáltal van biztosítva a szeretet és a harmónia minden 
teremtmény között.

Záró gondolat
Jeremiás próféta könyve 7. fejezetének 23. verse az egész témát összefoglalja. Ezek 
a szavak hangzottak el az egyiptomi kivonulás alkalmával. „Hallgassatok a szavamra, 
akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem tagjai lesztek. Mindig azon az úton 
járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen!”

Az Úr értékes ígéretet ad. Mi történik akkor, ha engedelmeskedünk a szavának? 
„…én Istenetek leszek, ti pedig az én népem tagjai lesztek.” De azt is hozzáfűzni, 
hogy a saját jó dolgunk érdekében kell azon az úton járnunk. Ezt a szakaszt ígéretként 
használhatjuk az imádságunkban, amikor engedelmes szívet kérünk.

János apostol
A hitben való engedelmesség csodálatos eredményét látjuk Jézus tanítványának, 
Jánosnak az életében. A Jézushoz vezető út című könyvben ezt olvassuk róla.

„Napról napra jobban vonzódott a szíve Jézushoz, amíg végre a Mestere iránti 
szeretetében felolvadt a saját énje. A heves és becsvágyó természete megváltozott. A 
Szentlélek újjáteremtő befolyása megújította a szívét. Krisztus szeretetének hatalma 
teljesen átalakította a jellemét. Ez a Jézussal való közösség biztos eredménye. Ha 
Krisztus a szívünkben lakozik, akkor a természetünk tökéletesen átalakul. Krisztus 
Lelke és szeretete meglágyítja a szívet, meghódítja a lelket, felemeli a gondolatunkat 
és érzelmünket Istenhez.”113

E. G. White ezt mondja. „Isten úgy határozott, hogy mindazok, akik engedelmes-
kednek a szavának, elnyerik az Ő örömét, békéjét és állandó megtartó erejét.”114 

A kívánságom és kérésem az, hogy minden hívő tapasztalja meg a hitben való 
engedelmesség nagy örömét.

Az Úr ajándékozzon meg bennünket nagy győzelemmel, amikor hit által enge-
delmeskedünk Jézus és a Szentlélek által. „…Aki Isten akaratát cselekszi, megmarad 
örökké.” (1Ján 2:17)

„De az Úr szeretete mindörökké az Istent ismerőkkel van… akik megtartják a 
szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék a rendelkezését.” (zsolt 103:17-
18)
113  E. G. White: Jézushoz vezető út, 73. oldal
114  E. G. White: Heavenly places, 53.4 oldal
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Imádság
Mennyei Atyánk, megköszönjük, hogy a te végtelen bölcsességedben  

és hihetetlen tudásod által mindent tökéletesen elrendeztél.  
Mindent a mi javunkra teremtettél. Legyen hála és köszönet ezért.  

Kérlek, adj nekem teljes bizalmat irántad, és segíts, hogy teljes szívemből  
és engedelmességben kövesselek téged.
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5. fejezet 

Vonzó hit Jézus által
 
 

Mi a vonzó hit alapja?  
Miként alakul ki egység a hívők között?  

Mi teszi vonzóvá a hitünket a családunk és a világ előtt?  
Az ébredés missziót munkál. Hogyan?

 
 

Egy imatársam a 40 napos imaalkalom alatt ezt mondta. „Szeretném, ha a hitem 
annyira vonzó lenne, hogy a gyermekeim is kövessék Jézust.”

Mary Jonesnak, egy walesi kislánynak alkalma volt arra, hogy egy távolban élő 
családnál hetente egyszer olvassa a Bibliát. Ez az alkalom 10 és 15 éves kora között 
rendszeres volt. Teljes szívből szerette a Szentírást. Sokat dolgozott, hogy az így ke-
resett pénzt egy Biblia vásárlására fordíthassa. Hat éven keresztül minden centet 
félretett. 16 évesen negyven kilométert gyalogolt egy lelkészhez, hogy egy Bibliát 
vásároljon. A férfi azonban sajnálattal közölte, hogy habár van még két példánya a 
Bibliából, de már odaígérte azokat másoknak. Mary ekkor keservesen sírva fakadt. 
A lelkész megkérdezte, miért sír ennyire. A lány elmesélte neki, hat éven keresztül 
minden pénzét arra tette félre, hogy végre egy Bibliát vásárolhasson. Ez nagyon 
megérintette a lelkész szívét, aki végül adott neki egy Bibliát. Mary határtalanul 
boldog volt. vonzó volt-e a Biblia a számára? és a lány hite vonzó volt-e? Az eset 
1800-ban történt. A lelkészt annyira foglalkoztatta ez az élmény, hogy a világ első 
bibliatársaságának alapítását tűzte ki céljául; ez volt a Brit és Külföldi Bibliatársulat, 
amit ezután még több bibliatársulat alapítása követett. A kezdő lökést pedig nem 
más adta, mint egy fiatal lány Biblia iránti szeretete. A vonzó hitnek hatása van.115

115 Wikipedia: Mary Jones
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Mit jelent az, hogy „vonzó”?
A szótárak szerint a vonzó: attraktív, megnyerő, lenyűgöző, kívánatos. Ki ne kívánna 
ilyen hitet magának? Úgy gondolom, mindenki, aki elgondolkodik ezen, azt kívánja, 
hogy kívánatos, magával ragadó hite legyen.

Hogyan kívánhatok a magam számára ilyen hitelt? Milyen a vonzó hit? 
1. Biztos alapot kell nyújtania az élet számára, amire teljes mértékben 
támaszkodni lehet.
2. Az igazságon kell alapulnia, nem pedig hazugságon vagy 
tévedésen.
3. A mindentudó és szeretetteljes Istenünk kinyilatkoztatásán, nem 
pedig emberi tanításon kell nyugodnia, hogy a javunkat szolgálhassa.
4. Meggyőző erejűnek és örömforrásnak kell lennie.
5. Komoly előnyt kell biztosítania az életünk számára.
6. Az élet nehéz körülményében, betegségben, szükségben és halál 
esetén is teherbírónak kell lennie.
7. Öröklétig tartó, megalapozott reménységet kell közvetítenie.

Minden egyes pont velünk kapcsolatos. De a vonzó hitnek más befolyással is 
rendelkeznie kell. Amint az imatársam mondta. „Szeretném, ha a hitem annyira 
vonzó lenne, hogy a gyermekeim is kövessék Jézust.” A vonzó hit által ébred fel a 
szeretteink és más emberek szívében az ilyen hit iránti érdeklődés és az elnyerése 
utáni vágy.

A további fontos befolyás
8. A hitnek vonzónak kell lennie azon emberek számára, akik közel 
állnak hozzánk, és akikkel kapcsolatban vagyunk.
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Mit értsünk vonzó hit alatt?
A vonzó hit nem más, mint a lelki kereszténység, a Krisztussal való élet a bennünk 
lakó Szentlélek által.

Figyeljük meg a következő igei szakaszt! „…Adja meg nektek a dicsőségének 
gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az Ő 
Lelke által; hogy Krisztus lakjon a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve 
és megalapozva […] hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.” (Eféz 3:16-17., 
19.)

Azt olvashatjuk, hogy Isten Lelke által erősek leszünk, Krisztus bennünk lakik, 
aki azután a maga szeretetteljes lényét bontja ki bennünk. Ezáltal szabadulunk meg 
az énünk rabszolgaságából, és tapasztaljuk meg Isten gyermekeinek csodálatos 
szabadságát.

Jézus ezt mondta. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csak énáltalam.” (Ján 14:6)

Ha Jézus a Szentlélek által a szívünkben lakik, akkor Ő az én utam az Atyához, 
vezetőm az igazságban, Ő az élet, a legmagasabb rendű életminőség.

Hogyan jellemzi Jézus a vonzó hitet?
Jézus ezt a hitet „teljes életnek” mondja. „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, 
bőségben éljenek.” (Ján 10:10)

„…hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok” (Eféz 3:19).
„Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti 

is ehhez a teljességhez, mert Ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.” 
(Kol 2:9-10)

Ez a csúcsa annak, amit ebben az életben elérhetünk, amit Isten a szeretetéből 
fakadóan ad nekünk.

János evangéliuma 4. fejezetének 14. verse ezt írja. „Mert örök életre buzgó víz 
forrásává lesz benne”, vagyis ihatok ebből a kútból, és a sóvárgásom lecsillapodik. 
Minden ember vágyik boldogságra. Nem tudják, hogy ez gyakorlatilag az Isten utáni 
személyes kapcsolat vágya, mivel A prédikátor könyve 3. fejezetének 11. verse szerint 
Ő tárta „az örökkévalóságot is az emberi értelem elé”. Aki nem találta meg az Istennel 
való bensőséges közösséget, annak űr van a szívében (Blaise pascal). Ezért van benne 
folyamatos vágy a még több után.
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János evangéliuma 7. fejezetének 38. verse azt mondja az ilyen emberről, hogy „a 
belsejéből élő víz folyamai ömlenek”, vagyis túlcsorduló életük, pozitív kisugárzásuk 
van, és értékes befolyással bírnak másokra.

A vonzó hit a gazdagon betöltött élet ezen a Földön, és elképzelhetetlenül 
nagyobb mértékű az örökkévalóságban.

Hol mutatja Isten szava nekünk, hogy a hitem vonzó-e mások számára?
Olvassuk el Jézus imádságát! „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, 
akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan 
te, Atyám, énbennem, és én tebenned, és ők is bennünk legyenek, s elhiggye a világ, 
hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, 
hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk; én őbennük és te énbennem, hogy 
teljesen eggyé legyenek, és felismerje a világ, te küldtél el engem, és úgy szeretted 
őket, ahogyan engem szerettél.” (Ján 17:20-23)

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogyan én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Ján 13:34-35)

Jézus azért imádkozott, hogy a tanítványai minden időszakban egyek legyenek. 
érted és értem imádkozott. Jézus nemcsak azért imádkozott a közöttünk levő 
egységért, hogy mi a közösségben jól érezzük magunkat, illetve segíteni tudjuk 
egymást, hanem, hogy vonzóvá tegye az egység a tanítványságot. Azt mondja, a 
tanítványok közötti egység alapján a világ három fontos dolgot hisz, és ismer fel.

Mit ismer fel a világ bennünk?
1. A világ a tanítványok közötti szeretetből felismeri, hogy ezek az 
emberek Jézus követői. A világ figyel bennünket. Felismeri, hogy 
a tanítványok egymás iránti szeretetkapcsolata a Jézussal való 
kapcsolatuk következménye. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Ján 13:35)
2. Jézus tanítványainak egysége végett hiszi el a világ, hogy Jézus Isten 
küldötte, „és elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem” (Ján 17:21). 
Ez azt jelenti, hogy Jézus tanítványainak szeretetteljes kapcsolata által 
ismerik fel az emberek Jézusban a Megváltót.
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3. Meglepő módon, a világban élő emberek a tanítványok egymással 
való szeretetteljes kapcsolatában azt ismerik fel, hogy Isten őket is 
szereti, „és felismerje a világ, hogy te úgy szeretted őket, ahogyan 
engem szerettél” (Ján 17:23).

Az emberek tehát a tanítványok egységében
1. felismerik azok Jézussal való kapcsolatát,
2. felismerik, hogy Jézus Isten küldötte,
3. felismerik, hogy Jézus szereti őket.

Ez azt jelenti, hogy a Lélek erejével betöltött tanítványok magatartása által a 
világ Jézust ismeri meg. A lelki keresztények által Jézus vonzása hat rájuk. Az ébredés 
missziót munkál.

Miért a tanítványok szeretetteljes magatartása által tapasztalnak meg az 
emberek többet Istenről?

Mi, emberek, különbözők vagyunk. Különböző adottságunk és egy képességünk 
van. vannak férfiak, nők, gyerekek, idősek. Gyakran különböző nevelési háttérből és 
kultúrából jövünk. Különböző vérmérséklettel, nézettel, tapasztalattal rendelkezünk. 
Ez a világban gyakran feszültséghez, konkurenciaharchoz, veszekedéshez vezet. Ezért 
lepődnek meg az emberek, és kezdenek vonzódni, amikor olyan csoportra találnak, 
amelynek tagjai szeretetben, harmóniában élnek, és segítik egymást.

Emlékszem, müncheni lelkészként meglátogattam egy korábbi ügyfelemet, akit  
még üzletember koromból ismertem. München mellett, egy Neukeferloh nevű kis-
városban lakott, ugyanabban az utcában, ahol egy nagy adventista család is. A ba-
rátom tudta, hogy adventista vagyok, és ezt mondta. „Az egész utca azon csodálkozik, 
hogy ez a tizenöt-húsz ember hogyan élhet ilyen harmóniában, veszekedés nélkül 
együtt.” A szomszédok észrevettek valamit... — ez a vonzó hit.

A. Walter Schlund (backnangi gyülekezet) ezt írta. „Látogatást akartunk tenni 
romániában, ám a célunktól 120 kilométerre egy árvízzel sújtott területen ragadtunk. 
Nem tudtunk továbbjutni, ezért kérdezősködni kezdtünk. véletlenül találkoztunk egy 
adventistával, aki egy Bíró nevű lelkész családjához vezetett bennünket. Ott vendégül 
láttak minket, éjszakára is marasztaltak. Hálásan elfogadtuk. volt valami ebben 
a családban, ami miatt úgy határoztam, hogy átadom az életemet Krisztusnak, és 
adventista leszek. Ez a valami az a mód volt, ahogy ez a család egymáshoz viszonyult; 
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a harmonikus családi élet, a békesség, ami ott uralkodott, a barátságosság, a családi 
áhítat. Olyan életminőséget tapasztaltam meg, ami nagy hatást gyakorolt rám. én is 
ilyet akartam.”116 Ezt jelenti a vonzó hit.

Emlékszem, amikor regensburgban hosszabb időn keresztül minden héten 
meglátogattam egy bizonyos területen élő embereket, és mindig azt állapítottam 
meg, hogy minden házban feszültség és háborúság van. Feltűnik, amikor valahol 
máshogy mennek a dolgok.

Miért csak Isten szavából származhat a vonzó hit?
Ez a hit kizárólag csak Isten szaván, az Ó- és az Újszövetségen alapulhat. Jézus ezt 
mondta. „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta…” (Ján 7:38) Ez az „írás” akkor 
az Ószövetséget jelentette. Jézus nagyon világosan fejezte ki, „Én nekik adtam az 
Igédet…” (Ján 17:14) „Szenteld meg őket az igazsággal; a te Igéd igazság.” (17. 
vers)

Minden vallási irányzat emberek által kigondolt út Isten felé. Az egyetlen hit, ami 
nem emberektől származik, hanem Isten nyilatkoztatta ki, a bibliai hit. Mivel Isten a 
szeretet, és végtelen bölcsességgel és tudással rendelkezik, mindent a mi javunkra 
hozott létre. Ezért a bibliai hit a legvonzóbb hit, ami létezik. De a valóságban ez az 
egyetlen létező vonzó hit, feltételezve, hogy a Biblia tanítását jól ismertük meg, és a 
szerint is élünk. Jézus tíz szűzről szóló példázata szerint a gyülekezeti tagok körülbelül 
fele nem rendelkezik ezzel a hittel.

Mi által tudnak a tanítványok egyek lenni?
A családunkon, házasságon, gyülekezeten belüli és a missziómunkában való egységről 
van szó.

Jézus ezt mondja. „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy 
egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk.” (Ján 17:22)

Mit adott nekünk Jézus? Dicsőséget! Mit értünk ezalatt? A dicsőség kifejezést a 
Biblia különböző módon használja. Egyszer Isten nagyságának és fenségességének 
leírására, máskor a teremtés nagyszerűségére, de Isten csodálatos szerető lényére 
is. Úgy gondolom, ezen a helyen Mózes második könyve 33. fejezetének 18-19. verse 
segít nekünk. Ezt mondja Mózes Istennek.

116 BWgung, hetednapi adventista hírlevél Baden-Württembergben, 2012/6, 24. oldal
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„»Mutasd meg nekem a dicsőségedet!« Isten így felelt. »Elvonultatom előtted az 
egész fenségemet«…”

A fenség a segítő jóság, a cselekvő szeretet. Isten dicsősége az Ő jelleme, amit 
szeretet és jóság jellemez. Ennek megértése segít nekünk Jézus kijelentését is 
megérteni, miszerint Isten dicsőségét akarja nekünk adni, hogy egyek lehessünk. Az 
egység legfontosabb előfeltétele a figyelemmel és bizalommal párosuló, kölcsönös 
szeretet. Isten missziós módszere az, hogy az embereket általunk szeresse. Mégpedig 
az agapé szeretettel, az Ő szeretetével. Ezt akarja általunk továbbadni.

Az őskeresztény közösségről a Szentlélek erejének kiáradása után a következő 
figyelemre méltó dolgokat olvashatjuk.

„Amint könyörögtek, […] megteltek mindnyájan a Szentlélek erejével, és bátran 
hirdették Isten Igéjét. A hívők egész gyülekezete pedig a szívében és lelkében egy volt. 
[…] Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot […], és nagy kegyelem volt 
mindnyájukon.” (ApCsel 4:31-33)

Az egység megszünteti az egyéni különbséget?
Egynek lenni érzületben, szándékban és természetben, ez az egység. Azonban az 
egyes ember személyisége megmarad. Az egység nem a személyiségünk feladását 
jelenti; különböző emberek és a jellem egységéről beszélünk. és éppen ez az, ami 
csodálkozásra késztet. Ellen White ezt mondja.

„viszont a legerősebb bizonyíték arra nézve, hogy Isten elküldte a Fiát a világra, 
az, ha az Isten egyházát alkotó különböző jellemű emberek egyetértenek, és 
összetartanak. […] A hitetlenek figyelik azokat, akik keresztényeknek vallják magukat, 
hogy lássák, vajon a hitük hatással van-e az életükre.”117 Egy más helyen így ír.
„A jellemünk átalakulása tanúsítja a világnak, hogy Krisztus bennünk lakik.”118

Mi által alakul ki ez az egység?
A tanítványok egysége azáltal alakul ki, hogy a Szentlélek által Krisztus bennük él.

„…hogy ők is bennünk legyenek” (Ján 17:21)
„én őbennük és te énbennem” (Ján 17:23)
„Maradjatok énbennem, és én tibennetek.” (Ján 15:4)

117 E. G. White: Az apostolok története, 549. oldal
118  E. G. White: Próféták és királyok, 233. oldal
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pál apostol így fejezi ki.
„Bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.” (Kol 1:27; ÚrK)
„Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem...” (Gal 2:20)
Az egység akkor alakulhat ki, ha Krisztus benned és bennem van. A Szentlélek 

erejével való betöltekezés nélkül ez lehetetlen. Maximum csak kedvesek tudunk 
lenni egymáshoz.

Ellen White ezt mondja. „A legőszintébben kell törekednünk az egy akaratra és az 
egy közös célra. Egyedül a Szentlélek keresztsége emelhet minket erre a magaslatra. 
Töltsd be a szívemet a te Lelkeddel, hogy úgy tudjam szeretni a testvéremet, ahogy 
Krisztus engem szeret.” 119

Egy másik helyen így ír. „Amikor Isten népe a Lélek egységében él, mindenféle 
farizeusi, önigazoló magatartás – ami a zsidó nemzet vétke volt – elhagyja a szíveket. 
Krisztus átformáló ereje a testének minden egyes tagjára kihat, és azok új tömlőkké 
lesznek, amelyekbe Jézus beleöntheti az új mustját, és az új must nem fogja kiszakítani 
a tömlőket. Isten ki fogja jelenteni a korszakokon át elrejtett titkot. Ki fogja jelenteni, 
»...hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az 
tudniillik, hogy Krisztus köztetek van, a dicsőség ama reménysége« (Kol 1:27).”120

Miképpen történik, hogy Krisztus bennem él?
Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 16-17. verse egyértelművé teszi. „Adja 
meg nektek a dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön 
bennetek a belső ember az Ő Lelke által; hogy Krisztus lakjon a szívetekben a hit 
által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva.”

Krisztus a Szentlélek által él bennem. Mivel az én belső emberem „napról napra 
megújul” (2Kor 4:16), fontos, hogy minden reggel Krisztusnak adjuk magunkat, így 
megújuljunk, és hitben – lehetőség szerint az ígéretre (például Luk 11:13) hivatkozva 
– kérjük a Szentlélek erejével való betöltést. Az embereknek Krisztussal való egysége 
az egymáshoz való közeledésüket is munkálja. Amikor te és én Krisztusban vagyunk, 
ez alapozza meg az egységet.

Az egység ajándék, amit a hívők a bennük lakozó Krisztustól kapnak (Ján 17:22-
23). Az egység tehát az egyes emberben kezdődik.

119 E. G. White: A Szentlélek eljő reátok, november 5.
120 E. G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból,386. oldal
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Milyen hatással van rám magamra, ha Krisztus bennem él?
Háromféle lényeges következményt kell megneveznünk, a Lélek gyümölcsét, a Lélek 
ajándékát és a bizonyságtételre való képesítést.

A Lélek ajándéka és gyümölcse lényeges az együttélés sikere szempontjából. E 
két területnek jelentős befolyása van a harmadikra, hogy bizonyságot tudjunk tenni 
Jézusról. A bennünk végbemenő változás feltétele a bizonyságtételünknek és az 
egységnek. Ezt használja fel az Úr vonzerőként a még meg nem mentett emberek és 
a tanúságtételre való képességünk szempontjából. Azáltal leszünk Jézus munkatársai, 
hogy bizonyságot teszünk róla, mivel Ő azért jött, hogy „megkeresse és megtartsa az 
elveszettet” (Luk 19:10).

röviden tárgyaljuk ezt a három területet.

1. A Lélek gyümölcse. „A Lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 
5:22) Mindezek a tulajdonságok fontos szerepet játszanak. Fontos 
előfeltételei a család, a házastársi kapcsolat, a közösség és a gyülekezet 
egysége szempontjából. pál gyümölcsről beszél, egy gyümölcsről, ami 
Isten lényének kibontakoztatása bennünk. Az efézusiakhoz írt levél 3. 
fejezetének 17. verse, „hogy Krisztus lakjon a szívetekben a hit által, 
a szeretetben meggyökerezve és megalapozva”. A tulajdonképpeni 
gyümölcs a szeretet. Isten szeretetéről van szó. A görög ezt a szeretetet 
agapé szeretetnek nevezi. A szeretet Isten lényege. Ez az önzetlen 
szeretet, ami az emberek javát keresi. Eva von Tiele-Winckler ezt a 
következőképpen magyarázza.
• Az öröm az ujjongó szeretet,
• a békesség a nyugodt szeretet,
• a türelem a hordozó szeretet,
• a barátságosság a ragyogó szeretet,
• a jóság a segítő szeretet,
• a hűség a bízó szeretet,
• a szelídség a védtelen szeretet,
• az önmegtartóztatás a tiszta szeretet.
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Egyértelmű, hogy a valódi gyümölcs a szeretet. Ezért beszél gyümölcsről (egyes 
számban), és nem gyümölcsökről.

Ellen White ezt írja. „A jellemünk átalakulása tanúsítja a világnak, hogy Krisztus 
bennünk lakik.”121

2. A Lélek ajándéka. A bennem élő Jézus másik fontos kihatása a 
Lélek ajándékának befogadása. Isten többféle ajándékot osztott ki 
közöttünk. A korinthusiakhoz írt első levél 12. fejezete a gyülekezetet 
(bizonyos számú embereket) a testtel hasonlítja össze. A test különböző 
szervekből áll. Minden szerv zavartalan működése fontos az egész test 
élete és egészsége szempontjából. Ez mutatja a feladatunkat, hogy 
a különböző ajándékunk által kölcsönösen szolgáljuk egymást, így 
munkálva a család, a gyülekezet közös sikerét. Nem ugyanazon feladat 
elvégzésére kaptunk megbízást. Isten más-más képességgel áldott 
meg bennünket.

Döntő jelentőségű, hogy a két elemet, a Lélek gyümölcsét és ajándékát a gon-
dolkodásunkban, érzésünkben, beszédben és cselekvésben bemutassuk. Csak egy út 
van, ami által ez megtörténhet; a Szentlélek erejének kell betöltenie minket.
A Szentlélekkel való kapcsolat középpontjában az Istennek való átadásért szóló 
naponkénti imádság és annak hitben való kérése áll, hogy a Szentlélek ereje töltsön 
be bennünket. (Egy példaimádságot találunk a Lépések a személyes ébredésért című 
könyv 4. fejezetében.) Egy rövid tapasztalat ehhez.

Tapasztalat a rajna-vidékről
„A Lépések a személyes ébredésért brosúra kapcsán szereztünk csodálatos tapasz-
talatot. Sok testvér naponta imádkozik az imatársával a javasolt imádság alapján. én 
magam is öt hónapja imádkozom egy barátnőmmel. Nemcsak személyes területen 
haladnak nagyon jó irányba a dolgok, hanem az otthonokban, a kapcsolatban, a 
házasságban, lelki területen és a gyülekezetben is. De nem úgy, hogy óriás konfliktust 
élünk meg, hanem csendes, magától értetődő módon zajlanak ezek. Csodálattal tölt 
be bennünket, és Isten gyógyító hatalmát látjuk megnyilatkozni, ami az életet egy 
bizonyos módon könnyebbé teszi, mivel Isten közelségét egyre jobban és jobban 
érezzük.”
121 E. G. White: Próféták és királyok, 233. oldal
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Látjuk ebben a tapasztalatban, hogy amikor a Szentlélek által Krisztus van 
bennünk, az pozitív módon hat a közösségre. A beszámoló így folytatja.

„Nemrég egy testvér ezt mondta nekem. »Mindig is így képzeltem el az Istennek 
tetsző életet, de mindig sokféle nehézség akadályozott. végre az álmom valóra vált! 
és ez még csak a kezdet!«” Ez a testvérnő megtalálta a vonzó hitet.

3. Krisztus tanúi. „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 
Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és 
Samáriában, sőt, a Föld végső határáig.” (Apcsel 1:8) Jézus azt mondta 
a tanítványoknak, hogy a Szentlélek ereje által lesznek képesek a tanúi 
lenni.

Ha a Szentlélek ereje betöltött bennünket, lelki megéledés, ébredés következik 
be. Mit jelent az ébredés? Dennis Smith így magyarázza. „Ez egy olyan idő, amikor 
a keresztény élete Jézusban megújul. A megváltás feletti öröm betölti a szívet; 
az emberek megmentésének vágya gyúl ki benne. Ez azt jelenti, hogy felébredt 
keresztényekként mások megmentésére vágyunk.”122

Ellen White ezt írja. „A Szentlélek jelenléte nélkül az Úr egyetlen szívet sem 
tudna elérni, egyetlen bűnös sem lenne megnyerhető Krisztusnak. Amikor a kö-
vetői kapcsolatba kerülnek vele, amikor a Szentlélek ajándékát bírják, még a 
legelesettebbnek és legtudatlanabbnak a szívét is isteni erő járja át. Az Úr így tudja 
őket felhasználni, hogy a dicsőségének közvetítői legyenek az egész világegyetem 
előtt.”123

Az ismert evangélista és ébredési prédikátor, r. A. Torrey figyelemreméltó ta-
pasztalatról számolt be. Egy kiváló lelkigondozói adottsággal rendelkező hölgy két 
órán keresztül beszélt egy férfival az üdvösségéről, de semmire nem jutott vele. Ezért 
kérte Torrey-t, hogy ő is beszéljen ezzel a férfival. Tíz perccel később az illető pozitív 
döntést hozott. A testvérnő ámult, hiszen Torrey ugyanazokat az igei szakaszokat 
idézte, mint ő. Torrey ezt fűzte hozzá. „Mivel a hölgy nem ért el semmit, attól féltem, 
hogy én sem fogok. Ezért a kiszolgáltatottságomban Istent kértem, hogy a Szentlélek 
végezze el a munkát... — és Ő meg is tette.”124

122  Dennis Smith, 40 Tage – Andachten und Gebete zur Vertiefung deiner Gottesbeziehung [40 nap – 
Áhítat és imádság az Istennel való kapcsolatod elmélyítéséhez], 2. rész, 38. oldal
123  E. G. White: A Szentlélek eljő reátok, október 25.
124 R.A. Torrey, Der heilige Geist [A Szentlélek] (Frankfurt, 1966), 37-38. oldal
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Az ébredés missziót munkál
Ellen White ezt írja. „Azonban, amíg nem kapják meg a Szentlélek erejét, nem tudják 
hatalommal hirdetni ezt az üzenetet. Amíg nem kérik a Lelket, nem ismerik fel azt, 
hogy mit is akar Isten rajtuk keresztül elvégezni.”125

Isten úgy látta jónak, hogy a személyes magatartásunk és az egymással való 
szeretetteljes egységünk által vonzzon másokat magához. Ez különösen a gyerekeink, 
fiataljaink, családtagjaink kapcsán fontos, de éppúgy a rokonok, ismerősök, 
szomszédok, kollégák, barátok és ismeretlenek számára is. Ez azt jelenti, hogy az 
emberek megnyílnak a hitre, és Isten embereket vezethet hozzánk. A következő 
szavak mutatják, hogy a magatartásuk milyen erős befolyással bír. „Ha megaláznánk 
magunkat Isten előtt, ha szeretetteljesek, előzékenyek, gyöngédek és szánakozók 
lennénk, százan térnének meg az igazsághoz ott, ahol most csak egy.”126

Ehhez azonban feltétlenül szükség van a Szentlélekre. Ellen White erre hívja fel 
a lelkészek figyelmét. „Nem képesek arra, hogy Isten szent szavának nagy és dicső 
igazságát feltárják, amely meggyőzné és megtérítené az embereket, a Szentlélek 
által. Isten ereje arra vár, hogy kérjék, és befogadják.”127

125  E. G. White: A Szentlélek eljő reátok, október 4.
126 E. G. White: Bizonyságtételek, 9. kötet, 189. oldal
127 E. G. White: Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 174. oldal
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Egy további fontos nézőpont.
Hogyan lehet a lelki megújulást megőrizni?

1893-ban megújulás indult a Battle Creek-i adventista intézményekben (uSA), ami 
azonban nemsokára véget ért. Isten Ellen White tudomására hozta ennek okát. így ír 
erről. „Ha a világosságot nyert hívők rögtön elindultak volna, hogy másnak is átadják, 
amiket Isten ebből a célból adott nekik, akkor nagyobb világosságot és nagyobb erőt 
kaptak volna.”128

Az evangélium továbbadása által nagyobb világosságot és nagyobb erőt kapunk. 
Ha más emberekért fáradozunk, az a saját életünkre nézve is értékes kihatással jár.
Ezért rendkívül fontos a 40 napos imaközösségek keretein belül is, hogy közbenjárjunk 
a még el nem ért emberekért. Ennek kapcsán értékes javaslatot találunk Dennis 
Smith 40-nap… könyveinek 1. és 2. kötetében129. Illetve www.missionsbrief.de – 40-
Tage-Anleitung/Konzept für eine 40 Tage – imaközösség, evangelizációs alkalommal 
zárva.

Hol kezdjük a missziót?
Jézus elmondta a tanítványoknak, hol kezdjék a missziót. Ahol vannak. Ez ma azt 
jelenti a számunkra, hogy kezdjük otthon. Kezdd ott, ahol ismernek téged. Miért 
tartotta helyesnek ezt a sorrendet Jézus? Ahol ismernek bennünket, elfogadják 
a bizonyságtételünket, ha az megfelelő magatartással párosul. Az életünk tanú-
ságtételének összhangban kell lennie a szavainkkal. Hogy valóban betölt-e bennünket 
a Szentlélek ereje, az otthon mutatkozik meg.

Milyen jelentősége van Jézus új parancsolatának?
röviden szeretném érinteni Jézus új parancsolatának jelentőségét. Jézus ezt mondta 
János evangéliuma 13. fejezetének 34-35. versében. „Új parancsolatot adok nektek, 
hogy szeressétek egymást; ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
szeretitek egymást.” A Szentlélek erejével betöltött élet további fontos gyümölcsöt 
terem, az alázatot. Az alázat Jézus lelkülete. Az alázat nélkülözhetetlen egy 
közösségben. Ez az oka annak, miért adta Jézus ezt az új parancsolatot közvetlenül 
a lábmosás befejezése után. A lábmosás az alázat szolgálatának szimbóluma; az 
128 E. G. White: Unser größtes Bedürfnis [Legnagyobb szükségletünk], Lüneburg, 2011) 165. oldal
129 A könyvek Magyarországon nem jelentek meg. (A ford. megj.)
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alázat nem az ember természetes tulajdonsága. De minden nap kérhetjük Istentől 
az ígéretre hivatkozva (például Mik 6:8). Az alázat az egyik legfontosabb, de a 
leggyakrabban rosszul értett tulajdonságjegy.

Az új parancsban Jézus arról beszél, hogy szeretnünk kell egymást, „ahogy én 
szerettelek titeket”. Jézus isteni szeretettel szeretett bennünket. Ezt a szeretetet 
görög szóval agapé szeretetnek nevezzük. Csak akkor rendelkezünk ezzel, ha a 
Szentlélek ereje betölt bennünket. „…A szívünkbe áradt Isten szeretete a Szentlélek 
nekünk adott ereje által.” (róma 5:5)

Ellen White ezt fűzi hozzá. „Szeretni Istent minden felett, és önzetlenül egymást, 
ez a legjobb ajándék, amelyben a mennyei Atyánk részesíthet. Ez a szeretet nem 
pillanatnyi fellángolás, hanem isteni alapelv, állandó erő. A meg nem szentelt szívben 
nem fakadhat, nem is teremhet meg abban. Csak abban a szívben találjuk meg, 
amelyben Jézus uralkodik.”130

Az a kérdés, hogy Jézus a szívem trónján ül-e. Ő irányíthatja-e az életemet? 
Teljesen átadtam-e neki az életemet? Naponta megerősítem-e ezt?

Hogyan van ez nálam?
Az én hitem vonzó-e? Jézus a Szentlélek által a szívemben lakik-e? Ha igen, akkor ezt 
a hitet ápolnom kell, hogy továbbnövekedjen.

Ha azt állapítom meg, hogy a hitem nem vonzó, nem rendelkezem azzal, akkor 
ezt a fontos kérdést feltétlenül fel kell tennem magamnak.

Ha rendelkezünk azzal, ápolnunk kell azt. Ha nem, meg kell találnunk. Ehhez 
nagy segítséget kapunk a Lépések a személyes ébredésért (Helmut Haubeil) című 
kiadványban, és a 40-napos imaközösségekhez készült áhítatos könyvekben „40 Tage 
– Andachten und Gebete zur vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu (Dennis Smith) 
[40 nap – áhítat és imádság az Istennel való kapcsolatod elmélyítéséhez]. E két 
kiadvány értékes módon egészíti ki egymást. Mindegyiket teljes szívemből ajánlom 
többszöri elolvasásra is.

Mire hat ki még az, ha nem rendelkezem a Szentlélek erejével?
Ha Jézus nem él bennünk a Szentlélek által, akkor testi keresztények vagyunk. (Lásd 
1Kor 3:1-3; róma 8:1-17; Gal 5:16) Akkor mi magunk sem menekültünk meg (róma 
8:9). Csak az emberi képességünkből és erőnkből tudunk meríteni. Ennek kihatása 
130  E. G. White: Az apostolok története, 551. oldal
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megmutatkozik abban, hogy a hozzátartozóink és gyerekeink is nagy valószínűséggel 
testi keresztények lesznek, annak mindenféle szomorú következményével.131 
Gondoljuk meg, hogy csak a Szentlélek által rendelkezhetünk Isten szeretetével!

Ellen White ezt mondja. „Aki sohasem tapasztalta meg személyesen Krisztus 
gyöngéd, megnyerő szeretetét, az nem vezethet másokat az élet forrásához. Ez a 
szeretet kényszerítő hatalom, amely arra indítja az embert, hogy a társalgásában és 
a másokért való tevékenykedésében egyaránt Krisztust nyilvánítsa ki.”132

Ha Jézus a Szentlélek által bennünk van, akkor természetes módon teszünk 
bizonyságot. „Mert amivel csordultig van a szív, arról beszél a száj.”

Mennyire értékes a vonzó hit?
voltak keresztények, akik inkább a hátrányt, az üldözést, a veszteséget vagy akár a 
mártírhalált is vállalták, mintsem feladják a hitüket. Mitől voltak ilyen erősek? Ez 
annak a bizonysága, hogy a Szentlélek ereje betöltötte őket.

Maguk a mártírok nem tudnák elmesélni nekünk, milyen volt nekik a halál-
küzdelem. De a pápai tudósító jelentése a máglyahalált szenvedett Husz János és 
prágai Jeromos haláláról fontos adalékkal szolgál. Amikor valaki ég, fájdalmában csak 
jajgatni tud. De ezek az emberek dicsérő éneket énekeltek. Ez csak Isten segítsége 
által lehetséges. valódi örömmel rendelkeztek még ebben a helyzetben is. „Ahol az 
Ő Lelke uralkodik, ott béke lakozik. Ott öröm is lesz…”133

Egy másik elgondolkodtató példa a francia hugenotta Durant család esete a 
18. században. A hitük miatt az egyház üldözte őket. Az apa 14 éven keresztül 
börtönben volt, azután kegyelmet kapott. Az anya a börtönben halt meg. A fiukat – 
egy szorgalmas prédikátort – kivégezték. A lányukat, Marie-t egy toronyban tartották 
fogva más asszonyokkal együtt. Csak akkor engedték volna szabadon, ha megtagadja 
a hitét. Erre nem volt hajlandó. 1768-ban 38 évnyi börtönlét után bocsátották el. 
Marie Durant számára a biblikus hit annyira értékes, annyira vonzó volt, hogy nem 
tudta feladni.

Nagy lélekmentő hatást eredményező példák
Dániel és a barátai készek voltak arra, hogy hátrányt szenvedjenek, amikor más 
táplálékot kértek. és mit tett Isten? Megáldotta az engedelmességüket. Szebbek, 
131 Lásd: Lépések a személyes ébredésért, 4. fejezet
132  E. G. White: Az apostolok története, 550. oldal
133 E. G. White: Jézus élete, 152. oldal
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okosabbak és egészségesebbek voltak a többieknél. Magas pozíciót értek el. Később 
olvashatjuk Dániel három barátjának történetét a tüzes kemencében, vagy a Dániel 
éjszakájáról szóló beszámolót az oroszlánok vermében. A hitük az életüknél is 
fontosabb volt a számukra. Mi lett ennek a következménye? Két világbirodalom 
kapott általuk bizonyságot az igaz Istenről. A példaadásuk nagy kihatással volt a 
misszióra.

ugyanez igaz Józsefre is Egyiptomban. Ellenállt a kísértésnek, majd potifár fele-
ségének rágalmazása nyomán börtönbe került. De a hűsége által Isten arra használta 
fel, hogy egy egész világbirodalom hallhasson róla.

Gondoljunk arra a fiatal lányra, aki fogolyként került Naámán háztartásába.  
A szavai és az élete által egy hadvezér tért meg. Meg vagyok győződve arról, hogy 
Naámán ezután nemcsak nagy örömmel követte az élő Istent, hanem rögtön fel is 
szabadította a kislányt, aki nagy ajándéktárgyakkal térhetett haza.

Jézus Máté evangéliuma 13. fejezetének 44-46. versében egy emberről mesélt, 
aki kincset talált. Ez olyan értéket jelentett a számára, ami miatt mindenét eladta, 
hogy megvehesse a szántóföldet. Mindent odaadott Isten országáért, vagy ahogy ezt 
eddig neveztem, a vonzó hitért. Látjuk tehát, milyen értékes ez a hit?

Záró gondolat
Ellen White ezt mondja. „Azok, akik megmaradnak Jézusban, boldogok, és örömteli 
életet élnek.”134

A vonzó hit boldog, erős, győztes és megelégedett élettel ajándékoz meg ben-
nünket e Földön, és megalapozott reménységet jelent Isten országára nézve. Még 
nehéz időszakban is, amikor sötét völgyön haladunk át, Isten jelenléte által ez a hit 
továbbra is vonzó marad.

A vonzó hit által tudunk jó kapcsolatot kialakítani egymással, és ezáltal keltjük fel 
más emberek érdeklődését, és tudjuk őket megnyerni a hitnek.

Isten adja meg nekünk, hogy megértsük a közösség jelentőségét. Segítsen 
nekünk, hogy a Szentlélek ereje által, Krisztussal közösségben alakuljunk át Krisztus 
hasonlatosságára, a mi örömünkre és áldásunkra, de a rokonaink és embertársaink 
Istenhez vonzása érdekében is.

„Az ÚR öröme a ti erősségetek.” (Neh 8:10; ÚrK)

134  E. G. White: Bizonyságtételek, 626. oldal
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„Ha tényleg Krisztust képviseljük, Isten szolgálatát oly vonzónak tüntetjük fel, 
amilyen az a valóságban.”135

Tanulmányozási javaslat
Fontos javaslat. Többször olvassa el ezt a kiadványt. A pedagógiai kutatás azt bizonyítja, 
a sorsunk szempontjából fontos témákat 6-10 alkalommal is szükséges elolvasnunk 
vagy meghallgatnunk, hogy igazán megérthessük. Legalább egyszer tegyen egy 
próbát! Az eredmény meggyőző lesz. Amikor én így tettem, először tapasztaltam 
meg az életemben a Szentlélek erejével való betöltekezést. Olvasóktól lelkes 
bizonyságtételt kapok a Lélek erejével betöltött életről. Ezek szinte mindegyike olyan 
emberektől érkezik, akik intenzíven, többször foglalkoztak ezzel a kiadvánnyal.

ÚJ TApASzTAlAT A lélEK álTAlI élETBEN
urunk, Jézus ezt mondta. „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből 
élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a Lélekről mondta…” (Ján 7:38-39)

Baráti kérés. Ha tapasztalatot szerzel a Jézusnak való teljes átadásról és a Szentlélek 
erejével való betöltekezésről, kérjük, tudósíts bennünket erről. Nagyon értékes, ha 
az ilyen tapasztalatot a Missionsbriefben és a hírlevelekben továbbadhatjuk. Ezek 
publikálása során a nevek kezdőbetűit használjuk. Kérünk, gondolj arra, hogy a te 
tapasztalatod másokat is erősíthet, hogy átadja magát Krisztusnak, és kipróbálja, 
vagy éppen növekedjen a Szentlélek általi életben.

Kapcsolat
Helmut Haubeil
rosenheimer str. 49
D-83043 Baid Aibling / Oberbayern
e-mail: helmut@haubeil.net
Tel: +49-(0) 8061-4900712

135 E. G. White: A Jézushoz vezető út. 116. oldal
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Egy lelkész tapasztalata (Kalifornia, uSA)
A Lépések a személyes ébredésért kiadvánnyal Dwigt Nelson hanganyaga által 
kerültem kapcsolatba. Nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Bevallom, soha nem 
érdeklődtem különösebben az ilyen „Szentlelkes” könyvek iránt. Úgy gondolom, Isten 
valamilyen okból ezt az időt választotta ki, hogy több embert elérjen a Szentlélek 
által. Nagyon boldog vagyok.

Tanúsíthatom, már az első fejezetben egyszerű utat láthatunk, ami hatalmas 
igazságot mutat meg. Arra késztet, hogy megálljunk, és újra átgondoljuk a dolgokat. 
Nagyon hasznos, ha többször elolvassuk. Mindenki számára, akivel beszélgetek erről 
a könyvről, vagy prédikálok erről, egyre vonzóbb lesz a Szentlélek témája. Olyan, 
mintha először hallanának erről.

Magamban is látom ezt. Nem tudtam úgy elszakadni az első fejezettől, hogy 
rögtön három prédikációt ne tartsak arról. Nem tudtam abbahagyni a könyvet. Az 
eredmény érzékelhető a gyülekezeteimben. Az utolsó évben a körzetem 18 százalékos 
növekedést mutatott. Ez Isten és a Szentlélek testvérekre tett hatásának köszönhető. 
Örömmel várjuk az új évet. (részletek egy levélből, D. r. 2018. január)

Dwight Nelson lelkész (a pioneer Memorial Church vezető lelkésze; 
Andrews university) ezt mondta.  

„Ez a kis könyv [Lépések a személyes ébredésért] megváltoztatta  
az egész belsőmet. Szeretném, hogy ugyanez veletek is megtörténjen.”

Három igehirdetést tartott erről.
Hogyan töltekezhetünk be a Szentlélek erejével? Ebben a Lépések a 

személyes ébredésért című könyvből is idézett, és a könyv megvásárlására 
késztetett.  

Ez több ezer letöltést eredményezett, és sok ezer könyv kinyomtatását.
A három prédikáció és Nelson testvér bizonyságtétele, „Hogyan változtatta 

meg az életemet a Lépések a személyes ébredésért”,  
megtalálható: www.steps-to-personal-revival.info



111

JÉZUSBAN MARADNI 

rENdEléSI lEHETŐSéG

EurópA, oroSz NyElVű IrodAloM
Christa Medien GmbH
pulverweg 6
D-21337 Lüneburg (Germany)
Tel. +49 (0)4131 9835-580
www.christa-medien.eu
und www.christa-shop.eu
E-Mail: info@christa-medien.eu

NéMETorSzáG éS Külföld
Wertvoll leben
Im Kiesel 3, D-73635 rudersberg
www.wertvollleben.com
Email: info@wertvollleben.com
phone: +49 (0)7183 - 3071332
phone: +49 (0)7183 - 3099847

AuSZTRIA
TOP Life Wegweiser-Verlag
prager Str.287, A-1210 Wien/vienna
www.toplife-center.com
Email: info@wegweiser-verlag.at
phone +43 (0)13199301-0
Ausztria és Németország
Adventist Book Center
Bogenhofen, A-4963 St.peter/Hart
www.adventistbookcenter.at
Email: info@adventistbookcenter.at
phone +43 (0)2294000

SVÁJC
Advent-Verlag
Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen
www.av-buchshop.ch
Email: info@adventverlag.ch
phone +41 33 654 1065

uSA
Remnant Publications
649 E. Chicago rd
Coldwater MI, 49036
phone 800-423-1319
or 517-279-13043
Web address for orders:
www.remnantpublications.com
Available at your Adventist Book 
Centers

KANADA
Lucas Jurek
118 G First Avenue North
Williams Lake, BC
v2G 1Y8
Email:lucasjurek@gmail.com
Mobile number: 250 983 - 2650



112

HelMUt HAUBeIl

AuSZTRÁLIA
Colin Hone
Booklets in English
colin.hone@murrayhone.com.au

fülöp-SzIGETEK
Allan D. Faina
Email: berevived7.14@gmail.com
SDA church
Fidela Herrera Subd
Bgy. Santol, Tanza, Cavite-4108
phones: (63) 926 054 1175

OROSZORSZÁg
Source of Life Publishing House
vostochanya St. 9
zaoksky 301000
Tula region, russia
Tel. +78 73 42 01 01
www.lifesource.ru
 
MAGyArorSzáG (HuNGAry)
1171 Budapest, Borsfa u 55.
www.adventkiado.hu
info@adventkiado.hu


