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Dicsőségről dicsőségre 

 

A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, amit valaha az emberre 

bíztak. A következő órában feltárjuk azt a kiváltságunkat és felelősségünket, 

hogy a krisztusi jellemhez hasonlóvá váljunk. Tartsanak velünk a személyes 

megújulásnak ezen erőteljes alkalmával, amint Stephen Wallace lelkész vezet 

minket "Dicsőségről dicsőségre".  

 

Örülök, hogy itt vannak, értékelem az ittlétüket. Pár hete vetődött fel először ennek az 

előadás sorozatnak a lehetősége és már alig vártam, hogy találkozzunk. Kiváltság számomra itt 

lenni. Örülök, hogy eljöttek ma este, imádkozok, és remélem, hogy ezután is azt választják, hogy 

máskor is eljönnek. Egy nagyon intenzív előadás sorozatot indítunk ma este melynek címe: 

"Dicsőségről dicsőségre" A cím megtalálható a mappákon és lapok is vannak benne a 

jegyzeteknek.  

 

A legfontosabb feladatot fogjuk tanulmányozni, amit valaha az emberre bíztak. Mit 

fogunk tanulmányozni? A legfontosabb feladatot, amit valaha az emberre bíztak. Mi lenne az? 

Mi a legfontosabb feladat, amit valaha az emberre bíztak? A jegyzettömbbel a kezükben, hallom 

a választ: Jellem fejlesztés. És ez egy logikus válasz. De amikor feltesszük ezt a kérdést, az 

emberek azt mondják: a lélekmentés. Megosztani a hitünk. Ez a legfontosabb munka. És 

gondolom, ez fordult meg a ti fejetekben is, mikor megkérdeztem. De valójában, ez a 

legfontosabb? Kérdés: lehetünk-e sikeres lélekmentők, ha a jellemünk nem olyan, mint a 

Krisztusé? Lehetünk-e? Nem, nem lehetünk. Kedves barátaim, ami minket hatékony 

lélekmentőkké tenne az az, hogy szerető, kedves keresztények legyünk. Ámen? Hogyan mondja 

Pál: "Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, 

olyan vagyok, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom." {1Kor 13:1} 

 

Higgyétek el, kedves testvéreim, képesek vagyunk valakit sarokba szorítani a 27 

hitalapelvvel, - nem, most már 28 van, igaz? - az összes, elménkben tárolt bibliaszöveggel és 

közben eltávolítjuk Jézus Krisztustól. Nos, elismerik? Lehetséges ez? Attól tartok, igen! Tudják 

meg, hogy ami az embereket igazán a Krisztussal való megmentő kapcsolatra hozza, az nem az 

agy meggyőzése, hanem a szív megnyerése. Ámen? Igen, az elmét meg kell győzni az igazságról, 

de a szívet az kell megnyerje, Aki maga az Igazság. Ámen? És csak ekkor lesz az akarat, az 

irányító erő, a választó erő megnyerve a Szeretet Ura által és ez vezet valódi megtéréshez. Kedves 

barátaim, hogy valakit elvezessünk erre a tapasztalatra, többet kell tennünk, minthogy meggyőzni 

őt arról, hogy nálunk van az Igazság. Meg kell engednünk Neki, Aki maga az Igazság, hogy 

szeretni tudja rajtunk keresztül. Ámen? Pontosan emiatt van a lélekmentésnél egy még fontosabb 

feladat. Pontosan azért, mert ez a hatékony lélek mentésnek fontos előfeltétele.  

 

Térjünk az 1. tanulmányunkra, mely a "Bevezető" címet viseli a mappában. Egy ihletett 

választ szeretnék felolvasni a feltett kérdésre: Mi a legfontosabb munka az ember életében? A 

Nevelés című könyv 225. oldalán található. 3. oldal. Idézet, figyeljük jól meg! "A jellem 

fejlesztése a legfontosabb feladat, amelyet valaha is emberre bíztak, és soha nem volt ennek 

szorgalmas tanulmányozása olyan fontos, mint most." Mi a legfontosabb feladat, barátaim? 

A jellemépítés! A jellemépítés a legfontosabb feladat, amelyet valaha is emberre bíztak, És kérem 
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jegyezzék meg az utolsó mondatot: „Soha nem volt szorgalmas tanulmányozása olyan fontos, 

mint” mikor? - mint „most.” Miért olyan fontos most? Mert a Király eljön hamarosan. Mintha 

2 halvány áment hallottam volna. Adok még egy esélyt. Miért olyan fontos a jellemépítés 

szorgalmas tanulmányozása most? Pontosabban soha korábban nem volt olyan fontos, mint 

most? Mert a Király eljön hamarosan! Ámen. Gondoltam is, hogy vannak itt Krisztus-várók ma 

este, olyanok, akik hisznek a Jézus Krisztus közeli visszajövetelében. Kedves barátaim, teljes 

szívemből hiszem, hogy Jézus hamarosan eljön. Teljes szívből.  

 

Sőt kitartok amellett, hogy - figyeljétek meg - képtelenség helyesen értelmeznünk a 

végidők próféciáit és napjaink eseményeit, anélkül, hogy arra a következtetésre jutnánk, 

miszerint Jézus igen hamar eljő. Az idők jelei feltűnőek és egyértelműek. Tisztában vagytok 

azzal, mily kevés időnk maradt? És sok tennivaló van még, sok a tennivaló! Egy egész világot 

kell figyelmeztetni. Az evangéliumot el kell vinni minden nemzetnek, nyelvnek és népnek. 

{Jel 14:6} Egy különleges üzenetet: A három angyal üzenetét. Egyházunk azért született és arra 

hivatott, hogy ezt az üzenetet hirdesse. Mint a kegyelem utolsó hívása egy megmentő kapcsolatra 

Jézus Krisztussal. Ezt a munkát el kell végezni, az üzenetet el kell vinni az egész világnak. És a 

saját életünket is fel kell készíteni, hogy haza mehessünk Jézussal, mikor eljön. Ez valójában a 

munka, amit el kell végeznünk. Az evangéliumot elvinni minden nemzetnek, nyelvnek és népnek 

{Jel 14:6} és fel kell készíteni a saját életünket. {Jel 14:7} Hallgassatok meg, kedves barátaim, 

hallgassatok meg. Mindkét feladat sikeres teljesítése ugyanattól a dologtól függ. És mi lenne az? 

A krisztusi jellem kifejlesztése. Ámen? Miért? Mert nem lehetünk hatékony tanúi a Királynak, 

sem alkalmas polgárai az Ő Királyságának, hacsak nincs krisztusi jellemünk. El szeretném 

ismételni, és valószínű fogják még hallani a sorozat alatt: Nem lehetünk sem hatékony tanúi a 

Királynak, sem alkalmas polgárai az Ő Királyságának, amíg a jellemünk nem krisztusi. És, mert 

a Király hamarosan eljön, kedves barátaim, és mert időbe telik a krisztusi jellemet kialakítani, 

{Bizonyságtételek 5, 618.1} kitartok a bevezetőben tett állításom hitelessége mellett. "Nevelés", 

225. oldal „A jellemépítés a legfontosabb feladat melyet valaha az emberekre bíztak; és 

soha nem volt ennek szorgalmas tanulmányozása olyan fontos, mint most.” Olyan fontos, 

mint most. És mi pontosan ezzel fogunk foglalkozni.  

 

A következő pár nap szorgalmasan fogjuk tanulmányozni, mit mond az Úr e végtelenül 

fontos témával kapcsolatban. Már a legelején szeretnélek biztosítani benneteket, hogy nem azért 

jöttem Montanából, hogy a jellemépítésről való személyes teóriámat, vagy véleményemet 

osszam meg veletek. Isten őrizzen ettől! Kedves barátaim, amikor ilyen fontos dolgokkal 

kerülünk szembe, mint a jellem építése, valami sokkal megbízhatóbbra van szükségük, mint egy 

egyszerű halandó véleményére. Ámen? Mikor e fontos témával kerülünk kapcsolatba, meg kell 

értsük, hogy ahhoz, hogy hatásos tanúi legyünk a Királynak és alkalmas polgárai az Ő 

Királyságának, sokkal többre van szükségünk, mint valakinek a filozófiájára. Tudnunk kell, mit 

mondott az Úr erről a témáról. És biztosítani szeretnélek benneteket, hogy ezt jöttünk megosztani 

veletek: Mit mond az Úr erről a témáról.  

 

Ha megnézték az összefoglalójukat, valami egyedülállót vehettek észre. Semmi nincs itt 

benne Steve Wallace-tól, néhány kevés kivételtől eltekintve, apró megjegyzések itt-ott azért 

felbukkannak. Szinte teljesen abból áll, amit a az Ihletett Írás mond erről a témáról. És erre 

akarjuk a tanulmányozásunkat alapozni. Én - Isten kegyelméből - egyszerűen idegenvezetőként 

akarok szolgálni, hogy vizsgáljuk meg, mit mond az Úr erről a rendkívül fontos témáról. 

Megengedik? Komolyan imádkozom azért, hogy a Szentlélek vezessen, irányítson ahogyan én is 

ezt teszem veletek annak megfontolásában, mit mond az Úr erről a témáról.  

 

Tankönyvként elsősorban a Bibliát fogjuk használni, A Szentírást. Ezt fogom használni 

és remélem ez senkit sem fog zavarni, hogy az Új King James fordítást fogom használni. Nagyra 
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értékelem a King Jamest, ez az emberek Bibliája, ez az a Biblia amelyen ez az egyház 

megszületett és felnőtt és sokak kedvence is ez a Biblia. Főleg az idősebbek között. De az 

Erzsébet-korabeli angol kezd egyre nehézkesebbé válni a fiatalok számára. Ezért választottam az 

Új King James fordítást, ugyanazzal az irat-örökséggel rendelkezik, mint a King James. Annyira 

egyforma, hogy ha önöknél a King James van, valószínűleg semmi gond nem lesz követni, 

ahogyan az Új King James-ből olvasok fel. Egyes esetekben, és erre rá fogunk mutatni, az Új 

King James néha jobban megközelíti az eredeti jelentést. Tehát, tényleg nagyra értékelem az Új 

King Jamest, és ajánlom, mint nagyszerű Bibliát a tanulmányozásra.  

 

Már az elején meg kell mondanom, hogy kiegészítésként - és hangsúlyozom ezt a szót: 

kiegészítés - Biblia tanulmányozásához az ihletett Írás-magyarázatot is tanulmányozni fogjuk, 

amit mi úgy ismerünk, mint: "A Prófétaság Lelke". Már az elején el kell mondanom, hogy engem 

mélyen meghatottak, pozitívan befolyásoltak és áldásul voltak számomra, a Prófétaság Lelkének 

írásai. Kedves barátaim, azt hiszem, nem lennék itt ez ajándék nélkül. Az Isten hihetetlenül 

megáldott engem ezen csodálatos könyvek tanulmányozása által; és rendkívül sokra értékelem 

azokat a meglátásokat, melyeket az Írások tanulmányozásához nyújtottak. És így fogjuk 

használni ezeket. Nem helyettesíteni a Szentírást, hanem kiegészítés a tanulmányozáshoz. A 

"Prófétaság Lelkére" úgy fogunk utalni, mint ihletett magyarázatra, amikor a bibliai részeket 

fogjuk tanulmányozni, hogy segítsen jobban megérteni a Szentírás alapelveit, és hogy segítsen 

gyakorlatba ültetni ezeket a mindennapi életben. És ez az, amiben a "Prófétaság Lelke" valóban 

kiváló, a bibliai elvek gyakorlatba ültetésében. Semmiképpen sem foszthattam volna meg önöket 

ezektől az értékes dolgoktól, éppen ezért gyakran fogunk utalni rájuk, és az összefoglalóban is 

láthatják, mint a Szentírás ihletett magyarázata. Megengedik ezt nekem, ugye? Jó, köszönöm. 

 

 Még van valami, amit nagyon ki kell hangsúlyozzak e bevezető tanulmányban, éspedig, 

ahogyan a címe is összefoglalja: Lelki dolgok, lelkiképpen érthetők meg. {1Kor 2:13-14} 

Kedves barátaim, mit is jelent ez? Lelki dolgok, lelkiképpen érthetők meg. Alapjában véve ez azt 

mondja, hogy a Szentlélek segítsége nélkül, egyszerűen nem tudjuk megérteni az Igazságot 

annyira, hogy megtapasztaljuk szabadító, megszentelő erejét a mi életünkben. Hallották, amit 

mondtam? Az idézet, ahonnan a címet vesszük, hadd olvassuk: megtaláljuk a A 

Korinthusbeliekhez írt 1. levélben, 2. rész 13-14 verse: "Ezeket prédikáljuk is, nem oly 

beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; 

lelkiekhez lelkieket szabván." De Pál figyelmeztet itt minket: "Érzéki ember pedig nem 

foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy 

lelkiképpen ítéltetnek meg." Ki az érzéki ember? Nos, mindannyian, kivéve a Szentlélek 

természetfölötti munkáját a mi életünkben. Az emberi természet, isteni segítség nélkül. Ez az 

érzéki ember. És figyeljük csak meg, hogy az érzéki embernek az Isten dolgai bolondságok. 

Bolondságok, miért? Mert csak lelkiképpen ítélhetők meg. Ez a "megítélni" szó, érdekes 

kifejezés a görög nyelvben és nem csak helyes megértést jelent, hanem pontosabban azt jelenti: 

helyesen értékelni, megbecsülni. Láthatjátok, a Szentlélek erejére van szükség, kedves 

barátaim, nemcsak, hogy értelmünkkel megérthessük az igazságot, de a Szentlélek erejébe kerül, 

hogy helyesen értékeljük az igazságot, hogy teljes szívünkből meg tudjuk becsülni és életünkben 

alkalmazni tudjuk. A Szentlélek segítsége nélkül képtelenek vagyunk megtapasztalni, ismétlem, 

az igazság felszabadító, megszentelő erejét.  

 

Ugye tudják, hogy az igazságnak felszabadító, megszentelő ereje van? Jézus így mondja, 

a János 8. rész, 32. versében: "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz 

titeket." Mert erő van az igazságban, hogy felszabadítson bennünket, a mi természetes 

megkötözöttségünkből, ami alatt mindannyian vagyunk. Megkötözve a bűn, az énünk és a Sátán 

kötelékében, ez a "szentségtelen háromság" zsarnokoskodik az érzéki emberen. Igen. Van 

hatalma az igazságnak, hogy felszabadítson minket. De, kedves barátaim, nem tapasztalhatjuk 
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meg ezt a felszabadító erőt, hacsak nem fogadjuk el az igazságot az Igazság Lelke befolyására, 

és az Igazság Lelke erejével válasszuk, hogy beépítsük ezt a mi életünkbe. Az igazságnak 

megszentelő ereje is van. Nézzük a következő verset: János 17. rész, 17. vers "Szenteld meg 

őket a Te igazságoddal: a Te Igéd igazság." Van az igazságnak ereje, hogy megszenteljen 

bennünket? Hogy szentekké tegyen minket? Igen, van. De, kedves barátaim, sehogy sem tudjuk 

megtapasztalni az igazság megszentelő erejét, hacsak nem tanulmányoztuk, befogadtuk és 

alkalmaztuk az Igazság Lelke ereje által. Ez az egyedüli lehetőség. Ez az egyetlen út. Látjátok 

ugye, hogy hatalmas különbség van az igazság elméleti ismerete és aközött, hogy 

megtapasztaljuk annak felszabadító és megszentelő erejét az életünkben? Lehetséges vajon, hogy 

csupán eszünkkel ismerjük az igazságot és nem szabadulunk és szentelődünk meg általa? 

Lehetséges ez? Ti magatok is tudjátok, hogy lehetséges. Nagyon lehetséges, félelmetesen 

lehetséges, hogy sokat tudunk az igazságról, de nem tapasztaljuk meg életünkben annak 

megszentelő, felszabadító erejét. Értitek már, hogy valóban ismerni az igazságot, többet kíván, 

mint pusztán értelmileg egyetérteni vele. Értelmileg jóváhagyhatod az igazságot anélkül, hogy 

hagynád magad általa átalakítani.  

 

Mit jelent tehát annyira ismerni az igazságot, hogy megtapasztaljuk felszabadító, 

megszentelő erejét? Hadd mondjam el a három szükséges lépcsőfokot. Jegyezzék le, nagyon 

fontosak! Ahhoz, hogy úgy ismerjük az igazságot, hogy megtapasztaljuk megszentelő erejét 

életünkben: 1. Meg kell ragadnod az értelmeddel. Mit kell tenned? Megragadnod az értelmeddel. 

Igen, értelmileg helyeselned kell az igazságot, meg kell, hogy értsd azt, fel kell fognod. Lényeges, 

nem mondom, hogy nem fontos, hogy megragadd az igazságot az értelmeddel, de azt mondom, 

hogy nem elég csak az értelmeddel megragadni azt. Mi a második dolog, amit tennünk kell? Az 

első az, hogy az értelmünkkel meg kell ragadnunk, másodszor, hogy átöleljük ezeket 

érzelmeinkkel. Más szavakkal: meg kell szeressük az igazságot. Értékelnünk kell az igazságot. 

Nagyra becsülni az igazságot. Életünk legdrágább kincsének kell tekintenünk az igazságot. Hogy 

felismerjük, mint drága igazgyöngyöt. Ámen? Nos, itt szükségünk van természetfeletti 

segítségre. De mielőtt megmagyaráznám, elmondom a 3. lépést, melyet meg kell tennünk, ha 

meg akarjuk tapasztalni az igazságnak felszabadító és megszentelő erejét az életünkben. A 3. 

lépés: akaratunkat alá kell rendelnünk az igazságnak. Meg van mind a 3? Az első: meg kell 

ragadnunk az értelmünkkel. Másodszor: ragaszkodunk hozzá, és a 3. és legfontosabb: Alá kell 

rendelnünk az akaratunkat az igazságnak. Térdet kell hajtanunk az igazság előtt, 

engedelmeskednünk kell az igazságnak. Választanunk kell, hogy összhangban legyen az életünk 

az Ő igényeivel, Aki maga az Igazság. Amikor ezt tesszük, kedves barátaim, -de nem előtte-, 

megtapasztaljuk szabadító, megszentelő erejét életünkben. Ámen? Ámen. Nos...  

 

A következőképpen szeretném elmagyarázni: Nem csak, hogy meg kell értenünk az 

igazságot, hanem az igazság szerint kell élnünk. Van különbség a között, hogy megérteni az 

igazságot és megélni az igazságot? Igen. Megérteni az igazságot annyit jelent, hogy értelmemmel 

egyetértek vele, megélni az igazságot pedig annyi, mint alárendelni magamat neki, az akaratomat 

átadni, engedni, hogy irányítsa az életemet. És, kedves barátaim, mi kell ahhoz, hogy eljussunk 

onnan, hogy megértsük az igazságot addig, hogy megéljük az igazságot? A középső lépés. Mi is 

az? Az igazsághoz való ragaszkodás, az igazság szeretete. Ámen? Amikor felismerjük, hogy az 

Igazság nem csak egy elvont fogalom, hanem egy személy! Név szerint ki? Jézus Krisztus. És 

megszeretjük Őt. Ez az, amikor úgy döntünk, hogy akaratunkat fenntartások nélkül adjuk át Neki. 

Ámen?  

És csak e harmadik lépés megtételével, kedves testvéreim, tapasztalhatjuk meg 

életünkben az igazság megszentelő, felszabadító hatalmát. Meg kell tegyük a 3. lépést. De itt a 

döntő pont, ne hagyjuk ki... Bár az első lépést megtehetjük, hogy értelmünkkel jóváhagyjuk az 

igazságot, bizonyos mértékig a Szentlélek segítsége nélkül felfoghatjuk, megérthetjük az 

igazságot - nem teljesen, nem mélyen, nem oly mértékig, ahogy a Szentlélek meg tudja értetni 
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velünk; de jelentős mértékig a Szentlélek segítsége nélkül is megérthetjük. Értelmileg 

egyetérthetünk az igazsággal. Azonban, kedves barátaim, amit egyikünk sem tud megtenni, a 

Szentlélek segítsége nélkül, az a második és harmadik lépés. Miért? Róma 8:7. Nincs meg a 

jegyzetben, írjuk le. Mit mond a Róma 8:7? "Mert a test gondolata," micsoda? 

"ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert 

nem is teheti." Igazán? Igen, valóban. Értsük csak meg, mit mond Pál itt. Először is: mi a test 

gondolata? Mi a test gondolata? Valamikor azt gondoltam: ha a test gondolata ellenségeskedés 

Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti, akkor az 

valaki olyan, aki igazán mélyen belesüllyedt a bűnbe. Az egy megfontolt lázadó. Így van? Nem, 

kedves barátaim ez mindannyiunkra vonatkozik természetünktől fogva. Valóban? Igen. 

Látjátok... "ami testtől született, test az" {Jn 3:6} , és mi a test gondolataival élünk mindaddig, 

amíg mi nem történik? Lélektől nem születünk, újjá nem születünk... Akkor leszünk képesek 

lelkileg gondolkodni. De megtérésünkig milyenek vagyunk természetünknél fogva? ...testileg 

gondolkodók - egyetértetek velem? És ilyenformán, természetünkből adódóan... milyen a mi 

hozzáállásunk Istenhez? Mi a test gondolata? ...ellenségeskedés Isten ellen. Mit jelent az 

"ellenségeskedés"? Az "ellenség" szóból megérthetjük. A test gondolata "ellenségeskedés", 

"gyűlölet" Istennel szemben. Nos, közületek néhányan azt mondhatnák: "Álljunk meg egy 

pillanatra! ... ez egy kicsit erős, nem? Ismerek embereket, akik nem állítják, hogy megtértek, 

hogy újjászülettek, de akik soha nem állítanák, hogy gyűlölik Istent. Hallgassanak meg, kedves 

barátaim.  

 

Ha tudni akarják, mit hisz a testi ember Istenről, akkor el kell menjünk a Golgotára. Mit 

tesz a testi ember Istennel, ha lehetősége van rá? Megöli Őt! Látjuk, a kereszt nem csak Isten 

jellemét fedi fel, Jézus Krisztus személyében, hanem az ember jellemét is, azok személyében, 

akik a keresztre szegezték Őt. Ijesztő, amit ott látunk magunkról, igaz? Annyira gyűlöljük Istent, 

hogy ha alkalmunk nyílna rá, megsemmisítenénk Őt. Pontosan ezért, kedves barátaim, ha képesek 

leszünk megtenni a második lépést, szeretni az Igazságot ragaszkodással... és az Igazság ki 

tulajdonképpen? Jézus. Ha át szeretnénk Őt ölelni, ahelyett, hogy megfeszítenénk, akkor valami 

természetfelettinek kell történnie. Egyetértetek?  

 

Új szívre van szükségünk. Egy szívre, amely ismeri Őt, természetfeletti képességgel, hogy 

szeresse Őt, akit természetünkből adódóan gyűlölni tudunk csak. Érthető? És, ha nem tudom 

megtenni a második lépést, a Szentlélek ereje által, és szeretni az Igazságot, soha nem tesszük 

meg a harmadik lépést. "Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket." {2Kor 5:14} 

Amikor alávetem az akaratom Jézusnak, ha valóban alá van vetve Neki, mert szeretem Őt, és 

tudom, hogy Ő is szeret engem... - Apropó, csak azért tudom Őt szeretni, mert Ő előbb 

szeretett engem. {1Jn 4:19} Ámen? És hol fedezem fel, hogy Ő mennyire szeretett engem? A 

keresztnél, a Golgotán. Látjátok, rengeteget érthetünk meg nem csupán magunkról, hanem 

Jézusról a kereszten, és az Atyáról a keresztnél.  

 

Sok időt fogunk tölteni az előadás során, a keresztnél. Az a rögeszmém, mint Pál 

apostolnak: "Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek mint a Jézus Krisztusról, 

még pedig mint megfeszítettről." {1Kor 2:2} Itt van az átalakító erő! Szemlélni a megöletett 

Bárányt! {Jel 5:6} Ott van az erő! Itt ragadja meg a szívedet és itt győzi le az akaratodat. Ámen? 

Látjátok, mennyi minden történik a keresztnél. A lelkiismeret elítél, az elme meggyőződik, a 

szívünket foglyul ejti, akaratunkat legyőzi, és az életünket megváltoztatja. Hol történik mindez? 

A keresztnél. A keresztnél. engedjétek, hogy tanulmányunk folyamán gyakran elvigyelek titeket 

a kereszt lábához. Itt történik, barátaim... Isten segítsen megérteni, hogy ahhoz, hogy 

megismerjük az igazságot, hogy megtapasztaljuk az Ő felszabadító, megszentelő erejét 

életünkben, természetfeletti segítségre van szükségünk. Mert a test gondolata, nem csak, hogy 

ellenségeskedik Istennel... Mit mond ugyanaz a vers tovább? A test gondolatainak Isten ellen 
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való ellenségeskedése tart vissza minket a 2. lépés megtételétől; természetes módon. De mit 

mond a vers tovább? "Minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is 

teheti." {Rom 8:7} Ez tart vissza a 3. lépés megtételétől.  

 

Átadni az akaratot, választani, hogy az igazságnak engedelmeskedjünk. Sem ti, sem én 

nem vagyunk képesek ezt megtenni, kedves barátaim, a Szentlélek ereje nélkül. Nem tudjuk, 

lehetetlen. Nos, itt most egy jelzőt helyezünk el, és ne tévesszétek szem elől, mert erre még 

visszatérünk, ahogy a sorozat halad előre.. Ne feledjétek azonban, hogy bár a testi gondolkodás 

nem tud engedelmeskedni, vagy alárendelni magát a törvény szellemiségének; a testi elme 

jelentős munkát tud végezni abban, hogy viselkedésünket a törvény betűjének alárendeljük. 

Hallották ezt a megjegyzést? Jelentős-e? Jobb, ha annak tekintitek. Hadd ismételjem meg: A testi 

elme lehet, hogy nem veti alá magát, a gondolatait és érzéseit, indítékait, vágyait a törvény 

szellemének, de mit tud a test gondolata félelmetesen sikeresen tenni, ha az énje eléggé 

motiválja? Mire képes a testi gondolkodás? Képes alárendelni a viselkedést a törvény betűjének, 

és pontosan itt képes kiválóan arra, hogy elhitesse velünk, hogy mások vagyunk, mint amilyenek. 

Hallották, kedves barátaim?  

 

Pontosan ez a képmutatás. Alkalmazkodik a törvény betűjéhez és jó fényben mutogatja 

magát. Jól viselkedni, és és megtéveszteni másokat, sőt, talán magunkat is azzal, hogy azt 

gondoljuk magunkról... mit? ...keresztények vagyunk. Végső soron, sokkal jobban viselkedünk, 

mint a legtöbb ember. Mit mond a Szentírás a szívünk természetéről? Azt mondja: "Csalárdabb 

a szív mindennél, és gonosz az" {Jer 17:9} és a félelmetes dolog benne az, hogy a bűnös bensőt, 

tetszetős külső mögé tudja rejteni. Jézus "meszelt sírnak" {Mt 23:27} nevezi. Egyetértetek 

velem? Egy fehérre meszelt sír. És mit mond a fehérre meszelt sírról? Azt mondja, hogy 

szép...hol? Kívülről nagyon jól néz ki. De mi történik belül? Holtaknak csontjaival és minden 

undoksággal van tele. Egy gonosz, halott, önző, ó ember van a meszelt fehérség mögött. Jó 

dolgokat cselekszik, de helytelen indítékból. Kedveseim! Lehetséges, hogy ez történjen még ma 

is, Isten gyülekezetében? Kizárólag a farizeusok tudtak képmutatók lenni, vagy ez általános 

emberi tulajdonság? Merem állítani, hogy ez emberi természet. És, kérlek, hallgassatok meg, 

amit mondani fogok, nem lesz kifejezetten kellemes számotokra és nem fogtok örülni nekem, 

kedveseim, szeretnem kell titeket és ezért kell elmondjam. Rendben? Újra és újra vissza kell 

térnem e sorozat során erre a képmutatás kérdésére. Miért? Mert a Hű Tanúbizonyság ítélete 

szerint ez egy nagyon fontos probléma a végidők egyházában.  

 

Gyertek, dolgozzunk együtt, hogy megértsük. A Jelenésekben, hogy nevezik az utolsó 

gyülekezetet? Az utolsót. Laodiceának. Az utolsó időkben élünk? Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk 

a Laodiceai gyülekezet. Vegyük alapul, hogy mind a hét gyülekezetnek vannak jellemzői, melyek 

érvényesek minden időben. de vannak kiemelkedő jellemzők, amelyek léteznek a különböző 

időszakokban, és leghangsúlyosabb jellemzője, amely az utolsó egyházé...micsoda? A Hű 

Tanúbizonyság szerint... milyenek vagyunk? Lágymelegek! Milyenek vagyunk? Lágymelegek. 

Nos, mit jelent lágymelegnek lenni? A Hű Tanúbizonyság azt mondja, hogy se nem forró, se nem 

hideg. Oda kell lapoznunk együtt... A Jelenések könyve 3. részében található meg: Jelenések 

könyve 3. rész. Jelenések könyve 3. rész. 16. vers. Azt hiszem, egy kicsit előrébb kezdjük, a 14. 

vers: "A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz 

bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem 

vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév." Itt megállunk. Nem egy figyelemre méltó 

kijelentés? Az Igaz Tanúbizonyság inkább elviselne hidegnek, semmint... milyennek? 

...lágymelegnek! Még beszélünk erről később. A 16. vers: „Így mivel lágymeleg vagy, sem 

hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és 

meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és 

a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.”  
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Egy félelmetes önámítást láthatunk itt. Igaz? Miért van az, hogy a Laodiczeai gyülekezet 

ennyire önámító? Miért gondolja azt magáról, hogy gazdag, meggazdagodott és semmire sincs 

szüksége és nem tudja, hogy valójában nyomorult, szegény, vak és mezítelen? Miért? Azért, 

kedves barátaim, mert a kegyességnek csupán látszata van meg. Hallottátok, amit mondtam? Mi 

a helyzet? Csupán látszata, formája van a kegyességnek. {2Tim 3:5} Világi szívük van, mely 

összhangba hozta viselkedésüket a törvény betűjével. Hallottátok amit most mondtam? Vajon 

igazából megtértek? Nem! Azt gondolják, hogy valóban megtértek? Igen. Azt gondolják, hogy 

gazdagok, meggazdagodtak és semmire sincs szükségük. Miért csapják be magukat? Mert 

komoly munkát végeztek, a sír meszelésében. Így van? Kissé csend van ma este. Olyan szépek 

kívülről, hogy becsapják magukat és másokat azzal, hogy azt hiszik, hogy keresztények.  

 

Kedves barátaim, kérlek benneteket, értsétek meg, hogy igenis lehetséges, hogy közülünk 

néhányan ebben a csapdában vergődnek; és, ha ezért nehezteltek is rám, hogy erre utalok, 

sajnálom, de el kell mondanom, mert ez az, amit a Hű Tanúbizonyság kijelent. Én nem ítélkezem, 

felőletek, csupán megosztom veletek az Ő ítéletét; vajon Ő helyesen ítélkezik? Igen! "Mert az Úr 

nem azt nézi, a mit az ember; „mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr" mit 

néz? Gyerünk, mondjátok ki, Ő mit néz? "azt nézi ami a szívben van." {1Sám 16:7} Látjátok, 

Ő nem csupán azt látja, mit teszünk, vagy nem teszünk, sokkal fontosabb, hogy miért tesszük, és 

miért nem tesszük. A viselkedés mögötti lelkületet nézi. Mi jellemzően csak a viselkedést 

elemezzük, de Ő az indítékot vizsgálja. Kedves barátaim, pontosan ez a lágymelegség.. Látjátok... 

nézzük együtt. Hidegnek lenni: rossz dolgokat tenni, rossz indítékból. Logikus? Külsőleg 

istentelen vagy, mert belül is istentelen vagy. Mit jelent forrónak lenni? Helyesen cselekedni, 

helyes indítékból, ez összhangban élni a törvény betűjével, mert a szíved összhangban van a 

törvény lelkületével. Helyesen cselekszel, helyes indítékokból. Értitek? Mit gondoltok, mit jelent 

a lágymeleg állapot? Jó dolgokat cselekedni rossz indítékból. Egyetértetek? "Megvan a 

kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét." {2Tim 3:5} És mi az evangélium 

ereje? Megváltoztat bennünket a mi elménk megújulása által. {Róm 1:16 és 12:2} Ámen?  

 

Látjátok...az igaz kereszténység sokkal több, mint viselkedés- változtatás. Az igaz 

kereszténység magában foglalja a szív átformálását. De nagymértékű a képmutatás abban, ahogy 

igyekszünk "gyülekezetet játszani". Kereszténynek tettetjük magunkat azáltal, hogy 

viselkedésünket a törvény betűjéhez igazítjuk. és az ijesztő az benne, hogy nagyon jók vagyunk 

ebben, magunkat és másokat is megtévesztünk. De ki az, akit soha nem lehet megtéveszteni? 

Gyerünk, mondjátok... Istent soha nem téveszthetjük meg. Testvéreim, kérlek, ezekben a 

hetekben, velem együtt, vizsgáljátok meg szíveteket. Rendben van-e a lelketek? Látjátok? Ez a 

kérdés. Rendben van-e a lelketek? Valódi keresztények vagytok? Vagy csak úgy tesztek, mintha 

azok lennétek. ...és ha bánt titeket az, hogy én erre rákérdezek... tudjátok... Némelyek közületek 

már tiszteletre méltó korú, sok-sok éve a gyülekezet tagja és bizonyára zavarja, hogy bátorságom 

van feltenni ezt a kérdést. Azonban, egész életetekben járhattok templomba, anélkül, hogy meg 

lennétek térve, remélem tudjátok. Anélkül, hogy megtértetek volna. És nagyon jól eljátszhatjátok 

és nagyon jó a megjelenésetek. ...becsülnek és tisztelnek a gyülekezeti testvérek. Gyülekezeti 

állást tölthettek be anélkül, hogy megtért emberek lennétek.  

 

Visszatérve arra, amit mondtam: A testi gondolkodás nem tudja megtenni a 3. lépést, 

vagyis alávetni magát az Igazságnak, nem azt mondom, hogy a testi gondolkodás ne lenne képes 

a viselkedést összhangba hozni a törvény betűjével. Azonban azt mondom, hogy a testi 

gondolkodás nem képes a gondolatokat és érzéseket, vágyakat és indítékokat összhangba hozni 

a törvény lelkületével. Ez az amit mondok. Tiszta eddig? Ezért... Ezért, ha szeretnénk az 

Igazságot oly mértékig megismerni, hogy megtapasztaljuk annak felszabadító és megszentelő 

erejét az életünkben, kedves barátaim,... Mire van szükségünk? A Szentlélek erejének a 
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segítségére van szükségünk a mi tanulmányainkban. Egyetértetek? Tudjátok, teljes szívemből, 

lelkemből és elmémből szeretném, hogy ez élet-változtató tapasztalat legyen mindenkinek. Az 

Isten óvjon attól, hogy csak értelmi gyakorlatokat végezzünk. Ó igen, próbára tesszük az 

értelmeteket. Mély és alapvető igazságokkal fogunk foglalkozni. Felhajtjuk az ingujjat, 

nekigyürkőzünk és szorgalmasan tanulmányozzuk Isten szavát. Készen álltok? Még egyszer 

megkérdem. Lelkesebb válaszra van szükségem. Készek vagytok erre? Ez az, amit szeretnétek? 

Azt kell mondjam, kedves barátaim, nem szórakoztatni jöttem titeket. Nem szenzációs 

gondolatokat jöttem megosztani veletek, nem emberi kitalációkat. Isten kegyelméből azért 

jöttem, hogy nekigyürkőzzem és mélyre ássak az igazság tárnájában, veletek együtt. Hogy életet 

változtató ismeretetek legyen az Igazságról. Ti is erre vágytok? Jól van. Kérlek, gyertek el 

mindig, és szorgalmasan tanulmányozzunk együtt.  

 

Hadd olvassak fel egy kijelentést, arról, mi a különbség az igazság birtoklása, és az 

igazság felettünk való uralma között. Van különbség? Birtokunkban van az igazság? Kedves 

barátaim! Nincs kételyem efelől; Isten ránk bízta az igazságot. Van azonban itt egy probléma. Mi 

lenne az? MI nem adtuk át magunkat az Igazságnak. Mi ad nekem bátorságot ezt kimondani? 

Nos... az, hogy még mindig itt vagyunk. Már nem kellene itt lennünk. Szeretnék több "áment" 

hallani. Már nem kellene még mindig itt lennünk. Már a mennyek országban kellene lennünk. 

Már jó ideje valóságos tanúi kellene legyünk a Királynak, és a Királyság alkalmas polgárai kellett 

volna válnunk. Egyetértetek? Már régen! De még mindig itt vagyunk. Miért? Mert nem ismerjük 

az igazságot? Nem, mi igenis ismerjük az igazságot. Akkor mi a baj? Nem engedtük meg az 

Igazságnak, hogy az birtokoljon bennünket. Ezért vagyunk még mindig itt! És itt maradunk, amíg 

engedjük, hogy az igazság birtokoljon minket. Elnézést, ha indulatosnak tűnök, nem vagyok az. 

Csak határozott. Különbség van a kettő közt. Kedves feleségem időnként azt mondja, "Steve, úgy 

látszik, mintha haragudnál az emberekre." Pedig én nem haragszom. Szeretlek titeket. Isten 

kegyelme által, magamtól ezt nem tudom tenni, és szeretnélek titeket a Királyságban látni. 

Azonban személyes tapasztalatból tudom, hogy pusztán az igazság ismeretével nem juttok el oda. 

Meg kell engednetek, hogy az Igazság vezessen titeket. Az Igazság át kell, hogy formáljon 

benneteket belülről kifelé. Gyökeresen más emberré kell változnotok. Nem juthatunk a Mennybe 

pusztán a tetteitek kordában tartása által.  

 

Jézus Krisztus mindenki számára megszerezte az örök életet. Mi nem tudjuk kiérdemelni 

az örök életet. Azonban, kedves barátaim, azért vagyok itt, hogy elmondjam, készen kell lennünk, 

ha szeretnénk élvezni az örök életet. Így van? Nem tudod megvenni a Mennyet, de meg kell 

tanulnod, hogyan leszel ott boldog. És senki nem lehet boldog a Mennyországban, hacsak meg 

nem tanul szentnek lenni. Mert a boldogság a szentség mellékterméke. Hallottátok, mit 

mondtam? A boldogság a szentség mellékterméke; és pontosan ezért olyan kevés ember boldog 

igazán ebben a világban. Miért? Mert keresik a boldogságot és ha a boldogságot keresed, soha 

nem találod meg. Igaz? Igen. Igaz. Ha azt keresed, hogy saját magad boldoggá tedd, soha nem 

találod meg azt. A bűn ideig-óráig való gyönyörűségét megtalálhatod. {Zsid 11:25} De jobb, 

ha tudod és elhiszed, hogy rövid az az idő; Még szerencsétlenebbül végzed, miután 

beszennyezted magad vele. Egyetértetek? Nyíltan beszélek hozzátok emberek. Ha igazán 

boldogok akartok lenni tanuljatok meg szenteknek lenni. Tanuljátok meg, hogyan élhettek teljes 

valótokban Istenért és másokért. Ebben van a boldogság. És így készülhettek fel a mennyei 

boldogságra, mert a Mennyben csak így élnek. Nem önmagukért élnek, Mindenki másért él. 

Egyébként... várom, hogy egy olyan helyen lakhassam, ahol mindenki fontosabbnak tartja az én 

boldogságomat a magáénál. Gondoljátok csak el! Gondoljatok bele, milyen csodálatos hely 

lenne! Milyen lehet az ott? Épp az ellenkezője annak, ami itt van. Ki keresi a te boldogságod? 

Természetesen te magad. Magadra vigyázol először is. Mindenki elsősorban magára vigyáz és 

ha utamba kerülsz és megfenyegeted a boldogságom, akkor el kell bánjak veled. Így működik a 

világ. Halljátok, amit mondok? Ezért ilyen nyomorult ez a hely.  
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Dicsőségről dicsőségre - 1 - www.RevivalSeminars.org                                        "Lelki dolgok - lelkiképpen"      

 9 

 

De mi, Isten kegyelméből, egy nap egy olyan helyen fogunk élni, ahol mindenki a te 

boldogságod, a sajátja elé helyezi. El tudjátok képzelni milyen csodálatos lenne olyan helyen 

élni? Azonban, kedves barátaim, ha felkészülünk, hogy ilyen helyen éljünk, akkor nekünk itt és 

most kell ezt megtanulnunk. Igaz? Ez az a hely, ahol a Mennyei Királyság alkalmas polgáraivá 

kell válnunk. Itt kell megtanulnunk szentnek lenni; hogy teljesen Istennek és másoknak, ne pedig 

magunknak éljünk. Isten segítsen megtapasztalni ezt az átalakulást, mely annyira radikális, hogy 

a Biblia ezt újjászületésnek nevezi, új teremtéssé válni.  

 

Figyeljetek! Review and Herald. Szeptember 25, 1888. Review and Herald Szeptember 

25, 1888. "...hacsak meg nem szentelődnek az igazság által és fel nem magasztaltatnak 

gondolataikban és jellemükben azok, akik vallják, hogy hisznek az igazságban, nem lesznek 

olyan kedvező helyzetben Isten előtt, mint az a bűnös akit soha fel nem világosítottak az 

igazság alapjairól." Hűha! Valóban? Igen. Isten inkább elfogadná, hogy hidegek vagyunk, 

semmint lágymelegek. Látjátok; ha ismeritek az igazságot, úgy gondolod, hogy, mit? ...gazdag 

vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. és a legkevésbé sem valószínű, hogy elért 

benneteket az igazság, ha azt gondoljátok, hogy birtokában vagytok. Olvassuk tovább... "Nagy 

sebességgel közeledünk e világ történelmének végéhez. Minden pillanatnak ünnepélyes 

jelentősége van Isten gyermeke számára. Minden szívben a következő kérdéseknek kell 

felhangozniuk: 'Keresztyén vagyok?' 'Isten igéje az én vizsgálódásom tárgya?' 'Vajon hit 

által a szívemben lakozik Krisztus?' 'Vajon Isten törvénye irányítja az én életem?' 'Vajon 

a vizsgálódó igazság, melyet megvallottan hiszek, behatol az én életem legtitkosabb 

rejtekébe?' 'Az én üzleti életemben ezekkel az alapelvekkel tevékenykedem?' 'Vajon az én 

hatásom megmentő erő azokra nézve, akikkel együtt vagyok?' Amennyiben az igazság nem 

fejti ki jellegzetes és érezhető hatását a befogadó jellemére és életére, akkor nem úgy végzi 

a dolgát, ahogyan kellene, és akik nem szentelődnek meg, igazságnak való engedelmesség 

által, meg kell térniük, különben..." mi történik velük? "...elvesznek!"  

 

Testvéreim, birtokunkban van az igazság, adja Isten, hogy az igazság birtokoljon minket, 

és ezáltal megtérjünk; Mindez hogyan történhet meg? Az Igazság Lelkének erejével. Ezért ez 

lesz a mi gyakorlatunk, mielőtt tovább haladnánk bármely tanulmányunkkal, hogy határozottan, 

személyesen hívjuk Isten Lelkét a szívünkbe. Most is ezt fogjuk tenni, ahogy lezárjuk ezt a 

bevezető tanulmányt. Majd egy rövid szünet után folytatjuk. Szeretném azonban, kedves 

barátaim, ha most felállnánk az asztaltól, ahol összegyűltünk, és az ajtóhoz mennénk. Mit mond 

az Igaz Bizonyság a laodiceai gyülekezetnek? "Ímé az ajtó előtt állok és..." mit tesz? 

"zörgetek;" {Jel 3:20} Szeretne bejönni és mit tenni? ...velünk vacsorálni. Összegyűltünk az 

asztalnál, hogy megnyissuk az Élet Kenyerét {Jn 6:48} és táplálkozzunk belőle. De mit kell 

tennünk, ha tápláltak és erősek akarunk lenni az étel által? Mit kell tegyünk? Be kell hívnunk a 

Szentlelket, hogy velünk vacsorázzon... Velünk vacsorázzon. Letérdelnétek velem néhány 

pillanatra egy csendes, záró imára? Személyesen hívjátok Isten Lelkét, hogy térjen be és 

vacsorázzon veletek.  

 

Mennyei Atyám, itt van számunkra ez a drága lehetőség, szeretnénk jól élni vele. 

Összegyűltünk a te asztalod körül, azért, hogy az Élet Kenyeréből táplálkozzunk; de most 

szükségünk van a Szentlélek jelenlétére. Halljuk szívünk ajtaján a kopogtatást és úgy döntöttünk, 

megnyitjuk az ajtót és ezt mondjuk: "Térj be Mennyei Vendég. Jöjj be és vacsorálj velünk. Add 

nekünk azt az étvágyat és szomjúságot, melyet mi magunktól nem érezhetünk. Adj nekünk étvágyat 

a lelki eledelre leginkább adj természetfeletti erőt, hogy megemésszük és beépítsük magunkba az 

Élet Kenyerét, hogy az tápláljon bennünket." Kérlek fogadd el imádságunkat, Jézus nevében. 

Ámen.  
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