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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".  

Köszönöm, hogy visszajöttek. Nem sikerült minden anyagot a bevezető tanulmányunkban 

bemutatni. de egy ígéretet megosztok veletek mielőtt a 2-ik leckét kezdjük. "Tanácsok a 

Szombatiskolának" 34-35 oldal. Megtaláljátok a jegyzetekben felül a 4-ik oldalon. 

Hallgassátok meg; "Amint az igazat kereső kinyitja a Bibliát, hogy Isten kijelentését 

tisztelettel olvassa, őszinte vággyal a szívében, hogy megtudja "mit mondott Isten", 

világosság és kegyelem adatik neki, megnyitja a szemeit, hogy szemlélje az Ő törvényének 

csodálatos voltát...." Idézi a Zsoltárokból Dávidot. "Nagy igazságok melyek évekig el voltak 

hanyagolva és nem értékelve, fel lesznek tárva a Szentlélek által, és új értelmet kapnak a 

rég ismert szövegek. Minden mondatot áthat az Igazság Lelke... A legértékesebb igazságok 

tárulnak fel; és csodálkozva hallgatják az élő beszédeket, mely által az emberek 

lelkiismerete felébred cselekvésre." Akarjátok ezt a tapasztalatot drága barátaim? Imádkozok 

érte. A miénk lehet. Ha szorgalmasan tanulmányozzuk az Igazság Lelkének erejével... Ámen? A 

miénk lehet. A miénk lehet, szükségünk van rá mindannyiunknak. Szükségünk van rá. Próféták 

és Királyok, 626. oldal: "A keresztények fel kell készüljenek arra, ami hamarosan a világra 

tör, mint egy mindent elsöprő meglepetés, és erre Isten Szavának szorgalmas 

tanulmányozásával készüljenek, és harcoljanak, hogy életüket az Ő elvárásaihoz igazítsák. 

Az örökkévalóság hatalmas dolgai többet igényelnek tőlünk mint egy képzelt vallást, a 

szavak és a külsőségek vallását, ahol az igazság kívül marad. Isten megújulásra és 

reformációra hív." Ámen? És az utolsó: "Review and Herald", március 22, 1887: "Egy igazi 

Isten-hit felélesztése a legnagyobb és legsürgősebb szükséglet az összes szükségleteink 

közül. Ezt keresni, ez volna a legelső dolgunk." Barátaim, ez a megújulási sorozat, amit most 

tartunk, képes elvezetni a legnagyobb és legsürgősebb szükségletünkhöz amely, igazi megújulást 

és reformációt hoz nekünk, embereknek. Ha... szorgalmasan tanulmányozzuk Isten Szavát, a 

Szentlélek befolyása alatt, egy életet megújító tapasztalathoz vezet. Új életet ad. Ezt jelenti a 

megújulás. Jézussal való kapcsolatunk megújulását jelenti. Valami több lesz mint egy kívül 

maradó dolog. De eljön és megváltoztatja lényünket gyökerestől, elménk átalakításával. és ez 

képessé tesz arra, hogy megtapasztaljuk az igazi megújulást.  

Látjátok, a megújulás hova vezet? A reformációhoz. De... a reformáció, ami egy valódi 

ébredés eredménye több mint csak kimeszelés. {Mt 23:27} Több mint csak a kegyesség látszata. 

{2Tim 3:5} Egy megváltozott élet, igen. De hiteles, mert egy megváltozott szívből ered, egy 

átalakult elméből. Helyes dolgokat teszünk, helyes indítékokból. És ekkor a kereszténységünk 

nem csak nekünk lesz öröm, de megnyerő és vonzó lesz mások számára is; és hatékony tanúi 

lehetünk Királyunknak, megfelelő polgárai az Ő Királyságának.  

Most folytatjuk a tanulmányozást, és bevezetjük teljes tanulmányunk kulcs-szövegét. De 

mielőtt kinyitjuk a Bibliát, mit kell tegyünk? Meg kell nyissuk szíveinket. Tudjátok... Meg 

szeretném osztani veletek ezt, mint memória eszközt. Így teszek egy ideje és segít. Ijesztő 

mennyire önteltek lehetünk, amikor Isten Szavát kezdjük el tanulmányozni. Egyetértünk? Isten 
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segítsen ennek a leküzdésében. Próbálom magam emlékeztetni, ezzel az egyszerű memória-

eszközzel: mielőtt a Bibliát kinyitom, szükséges hogy kinyissam a szívemet, és behívjam a 

Szentlelket. Nagyon jelentősek, kedves barátaim, ezek a gyönyörű szavak: "Íme az ajtó előtt 

állok és zörgetek ..." {Jel 3:20} Kinek szól ez? A Laodeciai gyülekezetnek szól. Igen, a címzett 

a Laodiceai gyülekezet. Ez egy ünnepélyes ítélet igazából, mert azt mondja nekünk, hogy Jézus 

kívül van, de hála Istennek, arról is biztosít, hogy Ő akar jönni, hova? ...be akar jönni. Valaha is 

ránk erőltette magát? Őszintén. Ránk tört valaha? Nem. Mit tesz? Áll az ajtóban és kopogtat.  

Láttátok azt, hogy egy művész hogyan festette meg ezt? Jézus áll az ajtó előtt és kopog. 

Megnéztétek közelről azt az ajtót? Mi olyan különleges az ajtóban? Nincs kilincs. Mit szeretne 

közölni ezzel a művész? Honnan lehet csak kinyitni? ...Belülről. Látjátok... Jézus egy úriember. 

Ő nem erőlteti magát senkire. Ő kopogtat. Halljátok a kopogtatását? Kérlek, használjátok fel ezt 

az alkalmat, hogy ajtót nyissatok és kérjétek meg Őt, hogy jöjjön be, ...hogy veletek vacsorázzon. 

Az új King James azt mondja, "veletek ebédeljen." Látjátok, veletek vacsorázzon, vagy 

ebédeljen. Azt jelenti, hogy veletek étkezzen. Újabb lelki táplálékban lesz részünk. Az Élet 

Kenyeréből eszünk. De kedves barátaim, ha megpróbáljátok... Kérlek hallgassátok meg ezt. Ha 

az Élet kenyerét anélkül próbáljuk megenni, hogy meghívnánk a Szentlelket, erre a vacsorára, 

egy komoly lelki emésztés problémára ébredünk fel. Hallottátok amit mondtam? Miért? Mert a 

Szentlélek segítsége nélkül nem éhezel és nem szomjúhozol, nincs természetes étvágyad a lelki 

dolgok iránt; és ha olyant eszel, amire nincs étvágyad, abból problémád adódhat. Leerőltetheted 

a torkodon, de nem fogod szeretni. Továbbá, - és ezt jegyezzétek meg - A Szentlélek tesz képessé 

arra, hogy megemésszük az Élet Kenyerét. Látjátok... mi kell ahhoz, hogy a kenyeret meg 

tudjátok emészteni? Hogy hívják? Enzimeknek. Tudjátok ezt. Igaz? Az enzimek bontják fel az 

ételt, így jutsz a tápanyagokhoz. Nekünk szükségünk van, drága barátaim, a Szentlélek 

enzimjeire, hogy felbontsa az Élet kenyerét, hogy ezáltal táplálva legyünk, és megerősödjünk 

általa. Látjátok... azok vagyunk, amit eszünk, És ez különösen igaz arra, amivel az elmédet és 

lelkedet táplálod. És mi az elménk ás lelkünk az Élet Kenyerével fogjuk táplálni, az igazi 

táplálékkal. Ámen? Jézus mondta: "Aki a testemből eszik annak..." mije van? "...élete van." 

Miről beszélt? "A test nem jelent semmit." -mondja Ő János 6:63-ban "A szavak amiket neked 

mondok, az" mi? "Lélek és élet." A szavaival akarunk táplálkozni, de nem tudjuk 

megtapasztalni, a lelki növekedést, egészséget és jólétet, mint eredményét ennek a tápláléknak, 

hacsak nem vagyunk képesek feldolgozni azt, a Szentlélek enzimeivel. Ha nem rendelkezel a 

Szentlélek enzimeivel akkor csak... Igen... csak leerőlteted az egészet. Szemléltetve mondom, de 

meg kell hogy értsétek, hogy mennyire döntően fontos, hogy velünk legyen a Szentlélek, hogy 

áldásban részesüljünk ennél az étkezésnél. Egyetértünk?  

Rendben... gyertek menjünk el térdeinken személyesen az ajtóig, nyissuk ki és hívjuk be 

Őt, hogy vacsorázzon velünk. És mikor ezt teszitek, emlékezzetek meg rólam is, kérlek. 

Szükségem van az imára.  

Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében, aki "Az Úr a mi igazságunk", bátran a színed 

elé járulok. Bátran, nem azért, hogy méltó lennék én, vagy a közönség, hanem, mert méltó a 

megöletett Bárány. Ó, köszönöm, Uram az új és élő utat, amit Te tettél lehetővé, ilyen végtelen 

áron. Köszönöm, hogy elfogadtál, abban Akit szeretsz, lemostál az Ő vérével, felöltöztettél az Ő 

folt nélküli ruháiba, megállhatok Előtted, bizalommal, hogy teljes mértékben elfogadsz ...és adsz 

nekem... bátorságot, hogy kérjem, hogy különleges módon áldjál meg, amint megkezdjük a 

tanulmányainkat ma este. Töltsd ki szentlelkedet ránk Urunk. Akarjuk látni az új világosságod. 

Világítsd meg Szent Szavad lapjait, add azt a természetfeletti képességet, hogy lelki tisztánlátással 

lássuk a világosságot. Segíts minket nem csak megérteni, segíts megbecsülni, és ami a 

legfontosabb, segíts alárendelni magunk Neki. Kinyitjuk a szívünk ajtaját, és azt mondjuk: "Jöjj 

be mennyei Vendég. Gyere be és étkezz velünk." Azt mondom, Atyám, kérlek használj fel engem, 

hogy az igazság áldásának csatornája lehessek; Ezért imádkozok Jézus nevében. Ámen.  
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Az egész szeminárium kulcs szövege 2 Korinthus 3:18 verse. Ebből a szövegből van a 

cím is: "Dicsőségről Dicsőségre", A második tanulmány címe: "Az Úr dicsősége". 2 Korinthus 

3:18 foglalja össze legrövidebben és tömören, a keresztényi jellem formálásának a lényegét. De, 

hogy ezt felismerjétek, szükséges, hogy közelebbről megvizsgáljuk ezeket a szavakat. Rendben? 

Nem elégszünk meg csak felületes munkával ezen a szemináriumon. Mélyebbre ásunk, 

különböző igerészeket figyelembe véve, amelyek fontosak. A 2 Korinthus 3:18 az új King James 

szerint így szól: "Mi pedig mindnyájan..." Kérlek jegyezzétek meg, személyes névmás, amely 

tartalmazza a szerzőt is, Pál beleérti saját magát is, amikor a keresztényekkel beszél. Rendben? 

Minden hívő. "Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal" Itt van egy érdekes példa, hogy az új 

King James verzió, pontosabban adja vissza, az eredeti nyelvet, mint a régi King James. A King 

James itt azt mondja, "...Mi pedig mind nyílt arccal "; ami eléggé helyes, de nem érzékelteti 

velünk, hogy Pál itt egy összehasonlítást tesz, egy jelentős összehasonlítást, a mi tapasztalataink 

és Mózes tapasztalata között. Ha megnézitek a 2 Korinthus 3. részét, akkor tudjátok, hogy a 13. 

versben, Pál azt mondja, hogy Mózes mit kellett tegyen az arcára? Egy leplet. A 18-ik versben 

azt mondja, "...mi pedig mindnyájan fedetlen arccal". Ugyanaz a szó a görögben, ez most igei 

formában. Ugyanaz a szó. Nagyon érdekes... Más szavakkal, van különbség Mózes tapasztalata 

és a miénk közt, Mózes eltakarta az arcát, nekünk nem szükséges. Most csak rá akartam mutatni, 

még beszélünk ennek jelentőségéről később a sorozat alatt. (8. Lecke – 7. oldal, vagy 35’36” 

perc) Tovább: "Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal". Mit csinálunk? 

"szemlélvén" mint egy tükörben, "az Úrnak dicsőségét" "ugyanazon ábrázatra 

elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől." Annyi mély igazság 

található ebben a versben... Annyira sok. Dolgozzunk együtt rajta. "Mindnyájan fedetlen 

arccal" Mit csinálunk? "szemlélvén" mint egy tükörben King James szerint, mint egy 

üvegben, ez a régi elnevezése a tükörnek. Most... legyetek figyelmesek. A görög kifejezés, amit 

úgy fordítottak "mint egy tükörben", úgy is lehetne fordítani nagyon pontosan, "mint egy 

tükör". Szemlélni mint egy tükörben, vagy szemlélni mint egy tükör. A görög nyelvben 

mindkettőt jelentheti. Apropó, érdekes, hogy egyes új fordítások úgy fordították: "szemlélni mint 

egy tükör."  

Most, melyikre gondolt Pál? Vajon arra gondolt, hogy szemlélve mint egy tükörbe? Más 

szavakkal, nézni valamit, ami visszatükröződik felénk. Vagy talán arra gondolt, hogy szemlélve 

mint egy tükör? Szemlélni visszatükrözés céljából. Melyikre gondolhatott? Azt hiszem 

mindkettőre. Úgy gondolom, hogy szándékosan használta ezt a kifejezést mert azt akarta, hogy 

szemléljük az Úr dicsőségét ahogy tükröződik felénk. De milyen céllal? ...Hogy mi másnak 

tükrözzük. Logikus? Szemléljük, mint tükörbe, igen, de szemlélve mint egy tükör is, abból a 

célból, hogy másoknak tükrözzük vissza. Nos, mit is szemléljünk mint tükörbe, vagy mint tükör? 

Mit? Mi az amit? A következő sor: "...az Úrnak dicsőségét…" ...egy kis szünet mielőtt ezt is 

kibontjuk. Amíg ezt tesszük, amíg szemléljük, mint tükörben, vagy mint tükör, az Úrnak 

dicsőségét - mi történik? Át leszünk alakítva. Mi történik velünk? ...át leszünk alakítva. Most 

azok, akiknek megvan a King James verzió, tegyetek magatoknak egy szívességet. A King James 

az mondja, "...megváltoztatva." Engem nem zavar, hogy az mondja "megváltoztatva" vagy 

"átalakítva." A nem megfelelő fordítás az igeidőben van. Kérlek kövessétek. Az 

"...átalakulunk" közelebb áll a görög igeidőhöz. A görög igeidő, a jelen cselekvő időben van. 

Most a jelen cselekvő igeidő a görögben, kérlek jegyezzétek meg ezt, ez a görög igeidő egyáltalán 

nem hasonlít az angol igeidőre. A jelen cselekvő igeidőt a görögben akkor használjuk, ha azt 

akarjuk jelezni, hogy folyamatos, jelen idejű cselekvés van akármi is volt az a cselekvés. Ebben 

az estben az átváltoztatás vagy megváltozás. A legközelebbi értelme ennek a görög igének, angol 

nyelven az, amelyik az új King James verzióban található: "...átalakulunk." 

"megváltoztatva"... érzitek? Ami történik, milyen? ...folyamatban lévő ... progresszív ... 

folyamatos, valami ami folyamatosan történik. Látjátok "megváltoztatni" úgy hangzik, mintha ez 

valamikor megtörtént, rendben van, túl vagyok rajta. Most, mi a következő Uram? 
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Megváltoztam. Ez a keresztény tapasztalat útja? Ó, nem, kedves barátaim. Ez a változás egy 

egész élet munkájának az eredménye. {Bizonyságtételek 3, 325.2} Folyamatos változásnak, 

vagy átalakulásnak vagyunk részesei. Nagyon fontos, hogy megértsük ezt a gondolatot.  

Át vagyunk alakítva. Mivé vagyunk átváltoztatva? ...Ugyanarra a képmásra. Melyik ez? 

Nos, ez az Úrnak dicsősége. Az igazság, ami ebben a versben rejlik, így van kijelentve. Szemlélés 

által átváltozunk, hasonlóvá amit szemlélünk, nézünk. Hallottátok már ezt? Megváltozunk ahhoz 

hasonlóvá, amit szemlélünk. A Biblia nem szó szerint így mondja, de ez az igazság rejlik ebben 

a versben. Átalakítva vagyunk ugyanarra a képre. Melyikre? Nos, amelyiket szemléljük... ...és 

melyiket szemléljük? Az Úrnak dicsőségét. Tehát ha átalakulunk, ugyanarra a képre, ez hogyan 

történik? "...dicsőségről dicsőségre." Fokozatosan hasonlóak leszünk ahhoz, amit nézünk. 

Láthatjuk a fokozatos változás jellegét, elég világosan: "dicsőségről dicsőségre." A jellem 

formálásának egyik szakaszától, a másikig. Mindig és folyamatosan közeledve annak 

hasonlatosságához, amit szemlélünk. Érthető?  

Most... a kulcs fogalom, jegyezzétek meg! Ki az, aki megváltoztat? Mi magunkat 

változtatjuk? Meg tudjuk változtatni magunkat? Nem jobban mint egy leopárd foltjait, vagy egy 

etiópiai a bőrszínét. Meg kell változtatni bennünket kedves barátaim. Mi kell történjen? Meg kell 

legyünk változtatva. Dolgozzunk együtt rajta. Milyen ige ez? Gyertek, angol szakosok segítsetek 

"megváltoztatva lenni." Milyen ige ez? Passzív. Visszaható ige. Meg kell legyünk változtatva. 

Tudjátok mi az a passzív ige? Kicsit üres tekintettel néztek. Azok az angol órák kicsit régen 

voltak, nem? Igen! Egy passzív ige, a cselekvő ige ellentéte. Mi a cselekvő ige? Valami amit 

csinálsz. Rendben? Szaladok. Ez egy cselekvő ige. Csinálom. Megelőztek. Ez egy passzív ige. 

Ezt velem csinálták. Értitek? Megváltoztatva lenni, ez egy passzív ige. Ez valami, amit... ...amit 

velünk csinálnak. Ki az aki megváltoztat minket? Ki tud egyedül megváltoztatni? Utolsó sor: 

"úgy mint az Úrnak Lelkétől." Ámen? Nem tudjátok magatokat megváltoztatni, én sem tudom 

magamat megváltoztatni. Meg kell legyünk változtatva. Ez egy passzív ige, de vigyázzatok! 

Kérlek kövessetek! Ha ez egy passzív ige, ha mi nem is tudjuk magunkat megváltoztatni, ez azt 

jelenti, hogy nyugodtan ülhetünk, nem kell csináljunk semmit? Ez azt jelenti, hogy relaxálunk, 

hátradőlünk és Istenre hagyjuk? Ezt jelenti? Egészen biztosan nem, nem azt jelenti, kedves 

barátaim, kérlek benneteket... ...ne jussatok erre a következtetésre.  

Van egy abszolút lényeges, aktív, együttműködési szerepünk ebben, ha meg leszünk 

változtatva a Szentlélek által! Melyik ez? Mi a szerepünk? A szöveg szerint mondjátok meg mi 

a mi együttműködő szerepünk? Hogy meg legyünk változtatva "dicsőségről dicsőségre" a 

Szentlélek ereje által, mit kell ezért tegyünk? ...szemlélni az Úrnak dicsőségét. Hallhatok egy 

Áment? Látjátok, ahhoz hasonlóvá változtok, amit szemléltek. Egyedül a Szentlélek tud 

megváltoztatni, de a Szentlélek nem változtathat meg, csak ha együttműködsz, úgy hogy 

személed Isten dicsőségét... ...mindenki mondja, gyertek: Ámen... Ez nem opcionális, kedves 

barátaim. Ez nélkülözhetetlen. Nem tudunk megváltozni a hasonlatosságra annak, amit látunk... 

Nem tudunk hasonlóvá változni, az Úrnak dicsőségéhez, ha nem szemléljük Isten dicsőségét. 

Nem tudunk. Ok. Ez elvezet a következő kérdéshez.  

Mi az Úrnak dicsősége? Mi az Isten dicsősége? Döntően fontos. Kövessetek. Egy bibliai 

választ szeretnék adni erre a kérdésre, mert annyira alapvető. II. Mózes 33. rész. Nézzétek meg a 

Bibliában, húzzátok alá ha még nincs aláhúzva, ha ki akarjátok írni, itt van. II. Mózes 33. rész, 

a 18. és 19-ik verseket. Hallgassátok meg, Mózes és Isten beszélgetését a Sinai hegyén. Tudjátok 

a történetet. Mózes már fent van a hegyen, megkapja a két kőtáblát. Lejön a hegyről, meglátja 

Izrael fiait táncolni az aranyborjú körül, eldobja a kőtáblákat, összetöri azokat. Visszasiet, hogy 

közbenjárjon a zsidók érdekében. Így van? Mint Jézus, Jézus mintájára teszi ezt meg (a 

közbenjárást). De egy fontos kérése van, a 18. versben, amíg Istennel beszélget ott fenn. Mit 

mond? "És monda, 'kérlek' vagy a jobban ismert King James: 'kérlek téged'. "mutasd meg 

nékem" mit? "...a te dicsőségedet." Mózes mit kíván látni? ...Isten dicsőségét. Nos, arra 
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készülünk, hogy megtudjuk, mi Isten dicsősége, nem igaz? Mi az amit Isten kinyilatkoztat 

Mózesnek válaszképpen, és jóváhagyja kérését, hogy lássa Isten dicsőségét? Mi az amit Isten 

megmutat neki? Nézzétek a következő verset a 19-ik verset. "És monda az Úr", - ne felejtsétek, 

hogy Isten szól - "Megteszem, hogy az én dicsőségem, (jóságom) a te orcád előtt menjen el, 

és kiáltom előtted az Úr nevét." Nagyon érdekes. Isten dicsőségének, köze van az Ő jóságához. 

Melyik ez? Ez az erkölcsi minősége az Ő személyének, és köze van a Nevéhez is. Értitek? 

Hallgassuk meg, Isten hogy nyilatkoztatja ki jóságát, a saját nevét szólítva. Tartsatok velem, a 

34-ik fejezetben, az 5-ik vers, és a következők: "Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő 

vele, és nevén kiáltá az Urat:" Ezt mondta, hogy fogja csinálni? Igen. Mi ez a név? "És az Úr 

elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, 

nagy irgalmasságú és igazságú. A ki irgalmas marad ezer íziglen; megbocsát hamisságot, 

vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül." Mivel szembesülünk? A Neve 

szólításával. Mit jelent ez? ...Az erényeit jelenti, amelyek a jellemét alkotják. Egyetértünk? A 

következtetés: Mi Isten dicsősége? Az Ő jelleme. Ámen? Isten dicsősége, mi?... az Ő jelleme. 

Megállapítottuk ezt a Szentírásból.  

Most erősítsük meg az ihletett bibliamagyarázatokból, amelynek örvendünk mint nép. 

Review and Herald, November 3, 1896. a 4-ik oldal alján, látjátok hol van? "Az Ő igaz jelleme 

alkotja, Isten dicsőségét..." Egyetértetek? Mi Isten dicsősége? Az Ő igaz jelleme. Kedves 

barátaim, nem tudom eléggé kihangsúlyozni a fontosságát megérteni, amit éppen megértettünk, 

és megkapaszkodni benne. Miért? Mert megpróbáljuk tanulmányozni, mit mondott Isten a jellem 

építéssel kapcsolatban. Igaz? A bevezető leckében felvetettük. Ahhoz, hogy megértsük, mit 

mondott Isten ebben a témában, meg kell tudjuk, mi a bibliai értelme ennek a fogalomnak. 

Látjátok... Ha arról szeretnétek meggyőződni, hogy a jellem építése az emberre bízott 

legfontosabb feladat, és soha nem volt ilyen fontos szorgalmasan, tanulmányozni mint most. 

Hazamentek, hogy lássátok mit ír a Biblia a jellemépítésről, mit tennétek? Valószínű 

odamennétek a könyvespolchoz, leemelnétek a Bibliai Konkordanciát, a bibliai szavak és 

fogalmak gyűjteményét. Igaz? Letörölnétek a portól, és milyen szót keresnétek? Jellem, igaz? 

Meg akarjátok tudni mit ír a Biblia a jellemépítésről. Keresnétek a "jellem" szót. Mit fedeznétek 

fel? Csináltatok ilyent valaha? A legteljesebb fogalmi szókönyv. Nos, mi a Teljes Konkordancia? 

Az amiben minden szó megtalálható a Bibliából, pl.azok, ezek stb., ha teljes, akkor meg kell 

legyen benne. Olyan dolgok is, amit nem is keresnél. Rendben, a teljes konkordancia. Próbáljátok 

meg. A Legteljesebb Fogalmi Szókönyv a King James Bibliára. Nézzétek meg ezt a szót "jellem." 

Mit fedeztek fel? Nincs meg. Nincs meg. Egyszer sem jelenik meg a King James fordítású 

Bibliában ez a szó, hogy "jellem", és ha nem tudnád, hogy másképp van, milyen következésre 

jutnál? A Bibliában nincs semmi a jellemépítésről. Miről szól ez a szeminárium? A legfontosabb 

dolog, amit valaha az emberre bíztak. Nyilvánvaló, hogy a Bibliát nem érdekli a dolog, nem is 

beszél róla. Ez lenne a helyes következtetés? Kedves barátaim, ez lenne a legrosszabb 

következtetés.  

Ragaszkodom hozzá, kérlek hallgassatok meg, hogy az egész Szentírás, túlnyomórészt és 

következetesen törődik azzal, hogy lényünk jellemben újjáépüljön, a Teremtő jellemének 

hasonlatosságára. Ez az egész Bibliát összefogó téma. De ezt nem ismeritek fel, és nem 

értékelitek, amíg nem értitek a bibliai értelmezését annak a szónak, hogy "jellem", és mi ez? A 

DICSŐSÉG. A dicsőség! Vegyétek le a Konkordanciát és keressétek a "dicsőség" szót és 

oldalakon keresztül, anyagokat találtok a jellemről (dicsőségről). Mert bibliai értelmezésben a 

"jellem" mi? ...a dicsőség. Egyetértünk? Más kifejezéseket is használnak a jellemmel 

kapcsolatosan; a "név" is az egyik, Láttátok, amikor szorosan összefüggésben itt "kérlek, 

mutasd meg a te dicsőségedet" Isten mondta, "és kiáltom előtted az Úr nevét." A "kegyelem" 

is szorosan kapcsolódik a jellemhez. Rokonértelmű vele. Később még beszélünk róla. De mi az 

elsődleges kifejezés a Szentírásban a jellemre? ...a dicsőség. Jegyezzétek meg ezt a kulcsot. Ez 

egy értékes exegetikai kulcs. Ooo, ez egy nagy szó. Mi az exegetikai kulcs? Mit jelent az 
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exegézis? A Biblia tanulmányozása. Feltárni az igazságot. Feltárni a bibliai szövegrészeket, hogy 

az igazságot megértsük. Ez az exegézis. És pont most kaptunk egy értékes exegetikai kulcsot 

hogy segítsen feltárni, értékes igazságokat. Különösen azokban a részekben, ahol a "dicsőség" 

szó található. Ha a ti tapasztalatok hasonló az enyémhez, mielőtt ismertem volna ezt a fontos 

kulcsot és tudtam volna, hogy a bibliai jelentése a jellemnek, a "dicsőség;" mindig mikor a 

"dicsőség" szóval találkoztam, úgy gondoltam, hogy egyszerűen valamiféle fényes világosságot 

jelen. Igaz? Tudjátok, dicsőség... Isten dicsősége nagyon fényes. Igen, Isten dicsősége rendkívül 

ragyogóan fényes. Igen, fénnyel társul. De kérlek tudjátok meg, barátaim, Isten dicsősége, 

elsősorban az Ő jelleme. Ámen?  

Mostantól fogva bármikor, ha előtte nem is szoktátok, amikor a dicsőség szóval 

találkoztok a Szentírásban, mostantól mire gondoljatok? ...a jellemre; és ha ebbe 

megkapaszkodsz, jó úton jársz abban az irányban, hogy megtudd mit mond a Biblia a jellem 

építéséről. Hadd adjak egy rövid példát. Lapozzatok Ézsaiás 60. fejezetéhez. Ézsaiás 60. 

fejezete. Én követem az én Bibliámban. Nektek ki van vetítve. De, jó követni a Bibliában. A 

Szentírásnak ez a része, különösen fontos, ránk nézve, kedves barátaim, a földi történelem 

befejező óráiban. Igen, ez egy prófétai szakasz, kettős alkalmazással. Az első alkalmazása, 

Krisztus első eljövetelére vonatkozott. és ez bekövetkezett. De van egy másik jelentése is, és ez 

Isten egyházára vonatkozik elsősorban, Jézus második eljövetele előtt. A második próféciai 

alkalmazásra fogunk összpontosítani. Egyetértetek velem? Halljátok ezt, nekünk szól a földi 

történelem befejező óráiban. Hallgassátok meg a próféta hangjának sürgetését: "Kelj fel, 

világosodjál" Mit csinálj? "Kelj fel, világosodjál." OK, Ézsaiás, de hogyan? Hogyan 

ragyoghatunk? A válasz következik. "mert eljött világosságod". Ragyoghatsz világosság 

nélkül? Nem! Ha felkelünk és fénylünk, világosságunk kell legyen. Hogyan jutunk világossághoz 

Ézsaiás? Honnan jön ez a fény? Hallgassátok a következő sort: "És az Úr dicsősége rajtad 

feltámadt." Milyen szót hallottatok? Dicsőség. Mit tettetek? Mire gondoltatok rögtön? Gyerünk. 

...A jellemre. Használtátok az exegetikai kulcsotokat és rájöttetek, hogy Ézsaiás, itt Isten 

jelleméről beszél, aki kiben van feltárva? ...az Úr Jézus Krisztusban. Ámen? Lássátok, Jézus 

Krisztus a "világosság", Zsid. 1:3, Jézus "Isten dicsőségének visszatükröződése," Ámen? Más 

szavakkal, Ő Isten jellemének töretlen fényessége. Emlékeztek? A dicsőség mit jelent? 

...jellemet. Amikor a Biblia arról beszél, hogy Jézus, Isten dicsőségének a fénye, azt mondja, 

hogy Jézus a töretlen, ragyogó jelleme Istennek. Ő az Igazságnak Napja. NAP. Ok, ki Ő? ...Ő az 

Igazságnak Napja. Ő a töretlenül túlragyogó isteni jellem világossága; és felettünk világít. Ez a 

mi fényforrásunk. Rendben?  

Akkor mi hogyan kell világítsunk? Hogy kell világítsunk? A következő vers. 2. vers: " 

Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, ..." King James "nagy sötétséget" 

mond Ez jobban kifejezi. Kedves barátaim, ez a két sor világosan elmondja nekünk, hogy ezek 

az ige-részek mikorra vonatkoznak? ...a mostani időre. Egy kérdés: mikor van a legsötétebb? 

Hajnal előtt. Az Igazságnak Napja hamarosan visszatér. Hallhatok egy "Ámen"-t? Tehát mire 

számíthatunk, mi borítja a Földet? Nagy sötétség. Nem így volt, a prófécia ennek a részének az 

első beteljesülésénél? Jézus első eljövetelekor? A föld bolygó, és az emberiség, mély sötétségben 

volt, barátaim, és így van a második eljövetel előtt is. Mély sötétség van. Mély sötétség borítja a 

népeket. Nagy sötétség. Hogyan tudunk fényleni ebben a nagy sötétségben? Nézzétek a 2-ik vers 

végét: "és dicsősége rajtad megláttatik." hol? "...rajtad" Ámen?  

Mit kell tegyünk? Meg kell lássuk a dicsőséget, ahogy ránk tükröződik, de milyen céllal? 

...hogy másokra visszatükrözzük. Ez az egyetlen mód arra, hogy fényleni tudjunk. Ámen? Nem 

tudsz saját fényt generálni. Csak visszatükrözheted az Igazság Világosságát, amely feléd ragyog. 

Ahogy azt feltárta neked Jézus Krisztus élete. És mi az igazság? Az igazság az az egyszerű tény, 

hogy Isten a szeretet. {1Jn 4:8} Ámen? Isten jelleme egy szóban a szeretet, kedves barátaim; és 

ahogy szemléljük ezt a nagyszerű kinyilatkoztatást, szemlélés által mi történik velünk? 

...megváltozunk. Megváltozunk hasonlóvá Ahhoz akit nézünk, Hogyan? "...dicsőségről 
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dicsőségre;" {2Kor 3:18} ez az egyetlen módja mindannyiunknak, hogy ragyogjunk. Nem 

létezik más út! Nincs más útja.  

Nézzétek a következő sort. Kérlek jegyezzétek meg. Mi történik lélekmentő 

eredményességünkkel, amikor Jézus jellemét tükrözzük? Nézzétek a következő verset: "És 

népek jönnek világosságodhoz és királyok a néked feltámadt fényességhez." Hallottátok 

barátaim? Mikor leszünk mi is eredményes lélekmentők? Mikor leszünk a Szentlélek ereje által 

használva, hogy embereket Jézussal való megmentő kapcsolatra vonjunk? Mikor? Csak amikor 

meglátják Jézus jellemét tükröződni az életünkben. Ámen? Ha nem látják a dicsőséget, vonzódni 

fognak? Jönni fognak? Nem, nem fognak. Bocsássanak meg, de el kellett mondjam. Rá tudunk 

mutatni pontosan, hogy miért nem hatékonyak a lélekmentési erőfeszítéseink? Gyerünk, 

egyetértetek velem? Egyetértetek velem? Kérlek jegyezzétek meg, azt mondja... "Amikor 

dicsősége rajtad megláttatik, népek jönnek világosságodhoz." Jönni fognak. Látjátok 

barátaim, mielőtt hűséges tanúi lennénk Királyunknak, az Ő jellemvonásaihoz hasonlóval kell 

rendelkezzünk. Ámen? Csak amikor az emberek látják Krisztus szeretetét tükröződni az 

életünkben, akkor fognak vonzódni Hozzá. A mi tükrünkön keresztül. Értitek mit akarok 

mondani? Értitek amit próbálok megmagyarázni?  

Nem magunk felé kell vonzzuk az embereket Jézus felé kell vonzzuk az embereket; ezt 

tesszük, amikor Jézus szeretetét feléjük sugározzuk. Ha nem sugározzuk Jézus jellemét, 

dicsőségét másoknak, nem fognak vonzódni. Nem fognak jönni. Látjátok... amire szükségünk 

van mint nép, amire szüksége van a gyülekezetnek... nem több ékesszóló és erőteljes 

evangélistákra, bármennyire is fontosak ezek. Amire igazán szükségünk van, - ha valaha be 

akarjuk fejezni a munkát - hogy szerető, szeretetre méltóbb emberek legyünk. Mindannyian! 

Mindenki lélekmentő legyen, és mindenki egyenként közülünk, Jézus jellemét, dicsőségét kell 

visszatükrözzük. Ahogy tesszük ezt azokkal, akikkel szóba állunk, meg fogják jegyezni! ...és 

megkérdik, "Hé, mi van veletek emberek? miért vagytok ti ilyen mások? Mitől vagytok ennyire 

boldogok? Hogy tudtok ennyire jól kijönni a házastársatokkal? Ooo!! Miért működik ilyen jól a 

gyülekezetetek? Miért vagytok olyan egyetértésben és szeretetben egymás iránt? Hogy jösztök 

ilyen jól ki a gyerekeitekkel? És a gyerekek, hogy jönnek ilyen jól ki a szüleikkel? Hogyan? 

Mondjátok el nekünk! Van valami különleges bennetek." Látjátok, drága barátaim, A szeretet - a 

valódi, egyesítő szeretet - egy elég ritka dolog a mai világban ezekben a napokban. Ámen? És 

amikor az emberek meglátják, megállnak és megjegyzik maguknak! Nagyon ritka hiteles, 

önzetlen szeretetet látni; pedig ez egy csodálatos dolog... ...egy csodálatos dolog... Egészséget, 

vidámságot, békét és örömöt ad, azoknak, akik rendelkeznek vele, és ismert minden 

kapcsolatukban; Ez barátaim, a legerősebb prédikáció, amit valaki is prédikálni tud. És nem 

beszéd által van prédikálva, hanem az élete által. Ez jelenti azt: élő leveleknek lenni. És amikor 

szerető és szerethető emberekké válunk, barátaim, akkor erős, hatékony lélekmentők leszünk. 

Ámen? Itt van a titka a hatékony lélekmentésnek. Szerető és kedves emberekké lenni. Egy szerető 

és kedves személy.  

Most... Gyertek, dolgozzunk rajta tovább. Szeretem ezt a felfogást. Jézus az Igazság 

Napja. Ő az Atya dicsőségének töretlen ragyogása. Ő ennek a fénynek a forrása. Mi a gyülekezet? 

Mi a szimbóluma az egyháznak a Szentírásban? Az asszony, igen. Lapozzunk a Jelenések 12-ik 

részéhez. A Jelenések 12-ik része, azonosítja elég világosan ezt: "És láttaték nagy jel az égben... 

" 1. vers: "És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve." Ez az 

asszony az Egyházat szimbolizálja. De mi teszi őt széppé? Mibe van öltözve? Mit tükröz vissza? 

Az Igazság Napjának fényét, Jézus Krisztust. Krisztus jellemét. Ez teszi az asszonyt gyönyörűvé. 

De vegyetek észre még valamit, amit sokszor elfelejtünk. Min áll ez az asszony? Nézzétek! A 

következő sor: "és lábai alatt vala a hold" Mi van a lábai alatt? A hold. Barátaim, állítom, hogy 

ez is az egyház egyik jellegzetessége; és egy nagyon találó jellegzetesség.  
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Gondolkozzunk együtt. Hogy világít a hold? Kizárólag, hogyan tud a hold világítani? 

Úgy, hogy visszaveri a nap fényét. Van a holdnak saját fénye? Termel egyáltalán saját fényt? 

Nem. Mi az egyedüli lehetősége a holdnak, hogy világítson? ...a visszatükrözés. Mikor világit a 

hold? Mikor? Este. Éjjel. "...sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket." {Ésa 60:2} 

Barátaim, látjátok milyen találó, hogy a hold jelképezi az Egyházat? Tudjátok... ...vágyom teljes 

szívemből... ...kérlek, halljátok meg. Vágyom teljes szívemből, hogy ez az egyház, egy telihold 

legyen Jézus Krisztus számára. Egy telihold Jézus Krisztusnak. Testvéreim, ne elégedjetek meg 

csak félhold lenni. Legyél egy telihold. Engedd meg Jézus szeretetének, hogy akaratával való 

összhangra vonzzon titeket, és tartsátok Rajta szemeiteket; és Őt szemlélve mi történik? 

...megváltozol, hogyan? "...dicsőségről dicsőségre," a jellem fejlődésének egyik szintjéről a 

másikra. Egy növekvő holdból, negyed holddá, aztán félholddá, háromnegyed holddá, addig amíg 

mi leszel? ...egy telihold Jézus számára. Annyira fénylesz amennyire csak lehet. Világíts 

amennyire bírsz, Jézus Krisztus jellemét tükrözve. Lehet ez a mi tapasztalatunk? Igen lehet. Ez 

kell a mi tapasztalatunk legyen, ha készen akarunk lenni hazamenni Jézussal? Igen, kell, kedves 

barátaim. Ez kell! Ahhoz, hogy hatékony tanúi legyünk a Királynak vagy megfelelő polgárai a 

Királyságának, meg kell tanuljuk Krisztus jellemét tükrözni, a bűntől sérült kapacitásunk 

teljességével. Még a hold is, összehasonlítva a nappal, milyen? ...bágyadt tükröződés.  

Nézzétek a Bizonyságtételek 2 kötet, 617 oldal és 618: "Nagy befolyása volt, mert 

Isten Fia volt. Annyira távol állunk Tőle, és annyira hiányosak, ha mindent amit tudunk 

megteszünk, erőfeszítéseink úgyis szegényesek. Nem tudjuk elérni, és birtokolni az Ő 

befolyását, de miért ne tanítsuk meg magunkat annyira közeledni az Ő példájához, 

amennyire ez nekünk lehetséges, hogy a lehető legnagyobb befolyásunk legyen az emberek 

felett?" Ó barátaim... Isten nem várja el tőlünk, hogy a nap fényével tündököljünk, de elvárja, 

hogy annyira ragyogjunk amennyire csak tudunk. Túl nagy az elvárás? Nem. Ez ésszerűtlen? 

Nem. Ő nem várja el tőlünk, hogy napok legyünk, de elvárja, hogy teliholdak legyünk! Ámen? 

Teliholdak. Felismerve, hogy még egy telihold is csak halvány tükröződése a napnak. Egy másik 

hasznos dolog „Ez a nap Istennel”, reggeli áhítatos könyv, 98. oldal: "Nem kell azt higgyük, 

hogy amiért csak egy kis fény vagyunk, nem kell személyes dolognak érezzük a világítást. 

A világosságunk nagy értéke a világításunk következetességében van e világ lelki 

sötétségének közepette, a világosságunkkal nem magunknak tetszelgünk vagy magunkat 

dicsőítsük, hanem Istennek hódolunk teljes lényünkkel. Ha Istennek teszünk szolgálatatot, 

és a munkánk megegyezik az Isten által adott tehetséggel, akkor ez minden amit elvár 

tőlünk..." Nem várja el, hogy nap legyünk, de elvárja, hogy telihold legyünk. Egyetértünk 

ebben? Igen. A következő idézet is tetszik: Review and Herald július 18, 1893: "Kell hagyjuk, 

hogy az Igazság Napjának sugarai behatoljanak szívünkbe, életünkbe, hogy fényt 

tükrözzünk másoknak. Naponta áldást kaphatunk, és áldás lehetünk más számára is, 

szeretetet, örömet, békét hordozva minden utunkon."  

És drága barátaim, amikor ilyen emberekké válunk, amikor szeretetet, örömöt és békét 

viszünk bárhol is járunk, higgyétek el! Az emberek jönni fognak a fényre. Hallhatok egy Áment? 

Vonzódni fognak, és ez fog minket hatékony lélekmentőkké tenni. Hatékony tanúivá 

Királyunknak. Ez fog minket hatékony tanúvá tenni Királyunk számára. Hallgassátok. Krisztus 

példázatai, 340. oldal: "A jellem hatalom." Akartok erőt? A lélekmentésben akartok erőt? Itt 

a titok. A jellem hatalom. Tovább olvasom: "Az igaz, önzetlen, istenfélő élet csendes 

bizonyságtevésének szinte ellenállhatatlan befolyása van." Ó! Akarom ezt. Ti akarjátok ezt? 

Egy majdnem milyen? ...ellenállhatatlan befolyása. Teljesen nem lehet ellenállhatatlan, mert ez 

a szabad akaratot sértené. De hála Istennek, lehet majdnem ellenállhatatlan. Akartok ilyen 

befolyást másokra? Én igen. "Az igaz, önzetlen, istenfélő élet csendes bizonyságtevésének 

szinte ellenállhatatlan befolyása van. Ha életünk Krisztus jellemét tükrözi, akkor együtt 

működünk vele lelkek megmentésében; és csakis akkor tudunk együtt munkálkodni 

Istennel, ha életünk az Ő jellemét tükrözi." Hallottátok ezt barátaim? Nélkülözhető a krisztusi 
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jellem, ha együtt akarunk működni Vele a lelkek megmentéséért? Nélkülözhető? Nem. Abszolút 

nélkülözhetetlen. Tulajdonképpen, ez az egyetlen lehetséges együttműködés Vele a 

lélekmentésben. Nem csoda, hogy a legfontosabb munka melyik? ...a jellem-építés. Mert ha nem 

sajátítod el a krisztusi jellemet nem lehetsz lélekmentő. Egyetértünk mind? Nem lehetsz. „Csak 

ha életünk Krisztus jellemét tükrözi, akkor tudunk együtt munkálkodni Vele; Minél 

messzebbre terjed befolyásunk, annál több jót tehetünk. Ha azok, akik magukat Isten 

szolgáinak mondják, követik Krisztus példáját, és gyakorolják..." mit tesznek? 

"...gyakorolják mindennapi életükben a törvény elveit; ha minden tettük arról tanúskodik, 

hogy szeretik Istent mindenekfelett és felebarátjukat, mint önmagukat, akkor lesz ereje az 

egyháznak arra, hogy felrázza a világot."  

Kedves barátaim, felrázzuk a világot a föld történelmének ezekben az utolsó óráiban? 

Erre emeltek fel minket, hogy ezt tegyük. Hogy hirdessük az Evangéliumot minden nemzetnek, 

népnek, nyelvnek, és embernek. Ez az egész világ. Egy hatalmas feladatot kaptunk. Kedves 

barátaim, sok minden függ ettől. Ez végtelenül fontos a nagy küzdelem befejező szakaszának 

csúcsán. A három angyal üzenetét el kell juttassuk minden nemzetnek, népnek, embernek. Erre 

a hivatásra emeltek mint nép, hogy ezt tegyük, kedves barátaim; és a Hármas Angyali Üzenet, 

hogy kezdődik? Hogy kezdődik? "Féljétek az Istent" és? "...néki adjatok dicsőséget." {Jel 

14:7} Mit adjunk? "...néki adjatok dicsőséget." Tudjuk sikeresen figyelmeztetni, az embereket, 

hogy adjanak dicsőséget Istennek, ha mi nem ezt tesszük? ...és, mit jelent az, hogy adjatok 

dicsőséget Istennek? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy kinyilatkoztatni az Ő jellemét a te életedben.  

Ó, testvéreim, Isten segítsen minket, mint nép, hogy megértsük, hogyan változzunk meg 

dicsőségről dicsőségre. Ámen? Isten segítsen minket, mint nép, hogy megtanuljunk feléledni és 

ragyogni és telihold lenni Jézus Krisztus számára. Isten segítsen megtanítani együttműködni a 

Szentlélek átformáló erejével, hogy meg tudjon változtatni minket, mert mi nem tudjuk 

megváltoztatni magunkat. Akarom, hogy tudjátok mind. Mi nem változtathatjuk meg magunkat. 

Meg kell legyünk változtatva. De meg kell tanuljunk együttműködni. Meg kell tanuljunk 

együttműködni; és ez a főtémája a szemináriumunknak.  

Isten kegyelme által megtanuljuk, - Isten Igéjének szorgalmas tanulmányozása által - 

hogyan tudunk és hogyan lehet együttműködni a Szentlélek átformáló erejével. Szeretnélek teljes 

szívemből arra buzdítani, hogy döntsétek el most, hogy gyertek el rendszeresen. 

Rendelkezésetekre áll a program. Azoknak akiknek megvan az összefoglalójuk, ki van 

nyomtatva, ebben a kis füzetben. Ez egy intenzív program. Tudom, jelentős időt fog igénybe 

venni. De kedves barátaim, a Szentlélek ereje által, ez egy életet megváltoztató tapasztalat lesz 

mindannyiunk számára; és meg fogja érni a befektetett időt és energiát. Az örökkévalóság 

szempontjából, megéri a befektetett időt és energiát. Ugye, eldöntötték, hogy eljönnek? 

Tanulmányozzuk az emberre bízott legfontosabb dolgot, és azt, hogy mit mondott Isten ezzel 

kapcsolatban. Ezért akarom, hogy gyertek. Nem azért biztatlak, hogy jöjjetek Steven Wallace-t 

hallgatni. Akarom, hogy hallgassátok meg velem együtt Isten szavát. Meg tudjátok ígérni, hogy 

megteszitek ezt? Szükségem van a válaszotokra, visszajelzésetekre. Meg tudjátok ígérni, hogy 

megteszitek ezt? Hála legyen Istennek. Gyertek fejezzük be együtt egy imával.  

Mennyei Atyánk, nagyon köszönöm Neked, hogy meg lehet minket változtatni, dicsőségről 

dicsőségre. Jellemről jellemre, átalakulhatunk a Jézus Krisztus jelleméhez hasonlóvá. Ez nem 

történhet meg, csak a Szentlélek erejével. Nem tudjuk magunkat megváltoztatni, de segíts 

megérteni, hogy a Szentlélek sem tud megváltoztatni, ha nem működünk együtt vele. ...és Atyám 

megkezdünk egy megújulási sorozatot, egy intenzív és hosszú szemináriumot, hogy 

tanulmányozzuk a Te Szavad a mi együttműködési szerepünkről. Kérlek, Szentlelkedet különleges 

módon töltsd ki ránk. Azt akarom, hogy ez több legyen mint egy értelmi gyakorlat azok számára, 

akik eljönnek előadásról előadásra, tanulmányról tanulmányra. Kérlek készítsd fel szíveinket. 

Adj olyan szívet, amely ismer Téged. A Szentlélek erejével segíts meg, hogy megértsük 
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értelmünkkel az igazságot. De ennél többet, segíts, hogy átöleljük érzelmeinkkel és ami a 

legfontosabb, segíts, hogy az akaratunkat alárendeljük. Segíts, hogy ne csak megértsük az 

igazságot, hanem alárendeljük magunk neki. ...és hagyjuk, hogy az igazság formáljon és 

alakítson, és átformáljon minket belülről kifele, a Megváltó jelleméhez hasonlóvá, Aki az Igazság. 

Kérlek Atyánk, a megújulás és reformáció a legnagyobb szükségünk. Az idő olyan rövid és annyi 

a tennivaló. El kell vinni az evangéliumot minden népnek, nyelvnek, nemzetnek. Egy különleges 

üzenet, hiszen Te ezért hoztad létre ezt az Egyházat, hogy ezt hirdesse. ...kifutunk az időből, 

nemcsak, hogy a világot felkészítsük, hanem magunkat is. Nekünk nincs vesztegetni való időnk. 

Kérlek győzz meg minket, és segíts motiválni minket szorgalmas erőfeszítésre, hogy megtanuljunk 

együttműködni a Te Lelkeddel; hogy teliholdak lehessünk, Jézus Krisztusnak, az Igazság 

Napjának. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az imát, és elfogadtad kérésünket, mert Jézus 

nevében kértük. Ámen.  
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