12. tanulmány
Lélek által élni
Szeptember 9., szombat délután
Világosságban járni határozott döntéshozatalt jelent, a gondolkodás
munkába állítását, az akarat gyakorlását abban az őszinte erőfeszítésben, hogy Krisztus jellemét mutassuk be. Minden kedvtelenség eltávolítását is jelenti. Nem szabad csupán a következő kijelentésre szorítkoznod: „Én Isten gyermeke vagyok.” Jézust nézed, és Őt nézve elváltoztál
az Ő képmására? Világosságban járni jelenti lelki értelemben a fejlődést és a haladást. Pál mondta: „Én magamról nem gondolom, hogy
már elértem volna: de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett
vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.” A Példaképemre tekintve igyekszem az
előttem levők felé. Világosságban járni a következőket jelenti: „igazságban élni”, „az Úr útján járni”, „hitben járni”, „a Lélek által járni”, „igazságban járni”, „szeretetben élni”, „új életet élni”. Jelenti továbbá istenfélelemben véghezvinni a megszentelődést. – Sons and Daughters of God,
200. o.
A keresztényeknek oda kell figyelniük szokásaikra, hogy megőrizhessék minden képességüket, amelyeket azért kaptak, hogy Krisztus
szolgálatába állítsák őket! Ha szentek akarunk lenni – lélekben, testben és értelemben –, akkor a mennyei törvénnyel összhangban kellene
élnünk. A szív nem maradhat Istennek odaszentelve, miközben a kívánságok és a szenvedélyek uralják egészségét és életét…
Pál figyelmeztetései az engedékeny magatartás ellen napjainkig
elhallatszanak… Bátorításunkra mutatja be azt a szabadságot, amelynek
az igazán szent emberek örülhetnek. „Nincsen azért immár semmi kár-
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hoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint” (Róm 8:1). A galáciabelieket a következőképpen tanácsolja: „Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig
a test ellen” (Gal 5:17). A testi természet néhány cselekedetét is megemlíti: bálványimádás, részegség és ehhez hasonlók. Miután felsorolja
a Lélek gyümölcseit, beleértve a mértékletességet is, még hozzáteszi:
„Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt” (24. v.). – Egészségügyi tanácsok, 65–66. o.
Világunkban vannak önelégült emberek. Ezek nem falánkok, nem
részegesek, nem is hitetlenek. Csak egyszerűen önmaguknak akarnak
élni, és nem Istennek. Nem gondolnak Istenre, ezért a hitetlenek közé
tartoznak. Ha beléphetnének a kapukon Isten városába, nem lehetne
joguk az élet fájához, mert amikor Isten parancsolatai – kötelező érvényű kívánalmaikkal – eléjük tárultak, akkor ezt mondták: „Nem!” Ezen
a földön nem szolgálták Istent, ezért nem szolgálnák odaát sem. Nem
éreznék jól magukat Isten közelében, és minden helyet kívánatosabbnak
tartanának, mint a mennyet.
Krisztustól tanulni annyit jelent, mint felölteni jellemét. Aki azonban nem értékeli és nem hasznosítja a földön kapott drága alkalmakat és
megszentelő sugallatokat, az nem tudna részt venni a menny tiszta áhítatában. Jelleme nem alakult át a mennyei minta szerint. Saját felületességével vájta ki azt a szakadékot, amelyet semmivel nem lehet áthidalni.
Közte és az igazak között hatalmas szakadék tátong. – Krisztus példázatai, 270–271. o.

Szeptember 10., vasárnap – Lélek szerint járni
Pál az efézusiakat az egység és a szeretet megóvására buzdítja: „Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint
illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. Egy a test és
egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok
el is; egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; egy az Isten és mindeneknek
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Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.”
Az apostol inti testvéreit, hogy életükkel bizonyítsák az igazság erejét, amint ő mutatta meg nekik. Szelíden, gyengéden, türelemmel és szeretettel mutassák be Krisztus jellemét és üdvössége áldásait. Egy a test,
egy a lélek, egy az Úr és egy a hit. Mint Krisztus testének tagjait, minden
hívőt ugyanaz a lelkület és ugyanaz a reménység hasson át. – Bizonyságtételek, 5. köt., 239. o.
Akik rendelkeznek Krisztus alázatosságával, tisztaságával és szeretetével, örülni fognak Istenben, és világosságot, vidámságot terjesztenek
maguk körül. A gondolat, hogy Krisztus érettünk halt meg, hogy megszerezze nekünk az örök élet ajándékát, elégséges ahhoz, hogy szívünkben
a legmélyebb és legőszintébb hála ébredjen, és hogy ajkainkról lelkendező dicsőítés hangozzék. Isten ígéretei gazdagok, teljesek és ingyenesek. Bárki, aki Krisztus ereje által eleget tesz a feltételeknek, személyesen
hivatkozhat ezekre az ígéretekre, és az azokkal járó gazdag áldásokra. És
ha az isteni tárházból ekképpen részesül, képessé válik az életúton „méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel” járni; kegyességben példát mutatni, áldás lenni az embertársak számára, és dicsőíteni
a Teremtőt. Üdvözítőnk a következő szavakkal nyújt oltalmat követőinek: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek”, és az irgalom szavaihoz hozzáteszi bátorításunkra a következő ígéretet is: „Aki énbennem
marad… sok gyümölcsöt terem.” – Sons and Daughters of God, 327. o.
Az Igében kinyilatkoztatott isteni igazság legyen élő és tartós élet
elvünk. Nem úgy kell tekinteni rá, mint sok befolyás közül az egyikre,
hanem úgy, mint a legfontosabbra. Befolyást fog gyakorolni az életre és
a magatartásra, mígnem az ember elváltozik a tökéletes Példakép képmására, és Jézus Krisztussal egyé válik. „Azért, amiképpen vettétek a
Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Ő benne, meggyökerezvén
és tovább épülvén” nem saját személyetekben és nem emberi elméletek
alapján, hanem „Őbenne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra
taníttattatok, bővelkedvén abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki
ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által,
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mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem
a Krisztus szerint való” (Kol 2:6-8). – The Upward Look, 27. o.

Szeptember 11., hétfő – A keresztény küzdelme
Nem elég Istennek atyai gondoskodását, szeretetét és irgalmasságát
látnunk, nem elég, ha a törvény igazságát és bölcsességét felismerjük, és
nem elég tudnunk, hogy azok a szeretet örökkévaló alapelveire épültek.
Pál apostol ezt mind felismerte, amikor levelében kijelenti: „Megegyezem a törvénnyel, hogy jó.” „Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó” (Róm 7:16,12). Azonban szomorúan és elkeseredetten fűzi hozzá: „… de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve” (Róm
7:14). Vágyakozott ama tisztaság és megújulás után, amelyet saját erejéből soha el nem érhetett, s ezért így kiáltott fel: „Ó, én nyomorult ember!
Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?” (Róm 7:24). E fájdalmas kiáltás tört ki minden időben, mindenütt az aggódó lelkek ajkán.
Ezek számára csak egyetlen felelet van: „Íme az Istennek ama Báránya,
aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29). – Jézushoz vezető út, 19. o.
Az isteni kegyelem az élet megváltozása és a szív megújulása érdekében munkálkodik. Külső változás nem elég ahhoz, hogy összhangba
kerüljünk Istennel. Sokan próbálják a magaviseletüket vagy rossz szokásaikat megreformálni, és remélik, hogy keresztényekké válnak, de nem
jó helyen kezdik el a munkát. Legfontosabb teendőnk a szívvel kapcsolatos…
Az igazság kovásza titokban, halkan és folyamatosan dolgozik a lélek
megváltozása érdekében. Lecsillapítja és aláveti a természetes hajlamokat. Új gondolatokat, érzelmeket és indítékokat ültet el. A jellem egy
új mércéjét állítja fel: Krisztus életét. Megváltozik a gondolkodás, és
új területeken végzett munkára készteti a képességeket. Az ember új
képességeket kap, és a régiek megszentelődnek. És felébred a lelkiismeret. – In Heavenly Places, 21. o.
A Biblia nagy igazságait személyesen kaptuk, hogy vezéreljék az életünket, mivel ez az egyetlen módszer, mely által Krisztust megfelelően
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képviselheti a világban azon emberek jellemének szépsége, akik az Ő tanítványainak vallják magukat. Isten nem fogadja el csak a szív szolgálatát. Ő a teljes ember – test, lélek és elme – megszentelődését várja.
A Szentlélek új természetet ültet a lélekbe, s azt Krisztus kegyelme által
alakítja, mígnem a jellem eljut Krisztus képmásának tökéletességére. Ez
az igazi megszentelődés…
Lelkületed, szavaid és befolyásod nyomot hagynak mások elméjében. Ha rossz a légkör a lelked körül, akkor az lelki maláriaként megbetegít másokat is körülötted. Hasznos tehát, hogy lelkedben olyan
legyen a légkör, amely az élet illatát terjeszti át mások életére is. Amikor a lélek betelik a szeretet által munkálkodó és lelket megtisztító igazsággal, akkor mennyei légkör nyugszik meg rajta. – The Upward Look,
27. o.

Szeptember 12., kedd – A test cselekedetei
Mit jelent a testi természetbe vetni? Elsősorban a test vágyainak és
hajlamainak való hódolást. Függetlenül attól, hogy milyen bizonyságot tettünk, ha saját személyünket szolgáljuk és nem Istent, földi, testi
természet uralja az életünket. A keresztény élet az én megtagadását és
a kereszt viselését jelenti… Senki se gondolja, hogy katonának lenni
a gyönyörök és a tékozlás életét jelenti. Harcmezőn vagyunk, ahol két
nagyhatalom küzd egymással az uralomért…
Mit vetsz a mindennapokban? Csak arra gondolsz, ami neked tetszik, csak a kényelmed érdekel? Büszkeséget, hiúságot és becsvágyat
vetsz? … Forrón kérlek, maradj a Lélekben! Minden legyőzött kísértésből a Lélek által újabb erőt nyersz az újabb próbára…
Istennek kell szentelnünk teljes lényünket, mivel drága Üdvözítőnk
nem lakozhat megosztott szívben. Hajlamainkat és vágyainkat vessük
Isten Lelkének irányítása alá, s akkor erőt nyerünk a hit nemes harcának
viselésében. – That I May Know Him, 92. o.
El kell távolítani mindent, ami beszennyezi a lelket, a szívet pedig
meg kell tisztítani. Akik megszabadultunk a világ kívánságai okozta
romlottságtól, tudnunk kell, hogy mit jelent a mennyei természet része-

sévé lenni. Készek vagytok harcolni a testi kívánságok ellen? Készek
vagytok szembeszállni Isten és az ember ellenségével? Sátán eltökélte,
hogy lehetőleg minden embert rabságba hajt, és elkeseredett harcot vív
azért, hogy az emberek lelkét elrabolja Krisztustól és az örök élettől.
Megengeded, hogy ellopja Isten Lelkének kegyelmét, és elhintse benned
a megvesztegethető természet magvait? Vagy elfogadod a magasztos
megváltási tervet, és a Végtelen Áldozat érdemei révén a mennyei természet részesévé válsz? Isten egyszülött Fiát adta, hogy szégyene, szenvedése és halála által elnyerjük a dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot. – Istennel ma, 170. o.
Tovább kell küzdenünk! Egy pillanatra sem vagyunk biztonságban,
ha nem helyezzük életünket annak oltalmába, Aki életét adta azért,
hogy ezt lehetővé tegye mindazok számára, akik hiszik, hogy Ő Isten
Fia… Imánkra válaszként teljes mértékben képes egyesíteni emberi természetünket az Ő mennyei természetével. Ha a mennyei természetbe
vetjük bizodalmunkat, annak részesei vagyunk, és Ővele egyesített erővel hirdetjük, hogy Krisztus földi küldetése békét jelent azok számára,
akik kedvesek Őelőtte. Kötelességünk beszélni a láthatatlan ellenségről és a küzdelemről, és kötelességünk magunkon viselni a fegyverzetet, mivel nem test és vér ellen kell harcolnunk, hanem fejedelemségek,
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság
lelkei ellen, melyek a magasságban vannak… Ezért szükséges folyamatosan a szent angyalok oltalmában maradnunk. – In Heavenly Places,
117. o.

Szeptember 13., szerda – A Lélek gyümölcse
„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség… Akik pedig Krisztuséi,
a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Lélek
szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőséget kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők” (Gal. 5:22-26). Az ellenség igyekszik majd befurakodni még az istentiszteletekre is. Megbízható emberek módjára kell őrködnötök hát minden ösvényen, nehogy
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önzés és büszkeség szője be magát tetteitekbe. Ha valóban megfeszítettétek magatokat, szenvedélyeitekkel és kívánságaitokkal együtt, akkor
Isten dicsőségére végzett jótettekben nyilvánul majd meg ennek a gyümölcse. Isten félelmében kérlek, ne hagyjátok megromlani a munkátokat. Legyetek következetes, kiegyensúlyozott keresztények. Amikor szívetek Krisztusnak adja szeretetét, a régi dolgok elmúlnak, és újjá lesz
minden.
Legyen értelmes a vallásunk. A felülről származó bölcsesség képesítsen, erősítsen és szilárdítson meg minket. Megtorpanás nélkül törjünk
előre és felfelé, a világosságból még ragyogóbb világosságra. Isten pedig
még ezután is kinyilatkoztatja előttünk a dicsőségét, ahogyan nem nyilatkoztatja ki azt a világnak. – Bizonyságtételek, 5. köt., 650. o.
Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az Ő jellemét tökéletesen
tükrözni fogja.
Nemcsak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem
hogy siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét (Lásd 2Pt 3:12). Ha
mindazok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon;
az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse
a drága gabonát. – Krisztus példázatai, 69. o.
„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között
pedig legnagyobb a szeretet” (1Kor 13:13). Ez a szeretet Krisztusban
nyert tökéletes kifejezésre. Ő szeretett bennünket a mi bűnös és elbukott állapotunkban. A nyomor mélységeibe jött le hozzánk, hogy fölemelje a föld tévelygő fiait és leányait. Türelme nem fogyott el, buzgalma
nem lankadt. A gőgös, megátalkodott és hálátlan szívek által visszautasított irgalmának hullámai a szeretet még nagyobb hullámait gerjesztve
fordultak vissza az emberek felé.
Akit Krisztus szeretete szorongat, elmegy segíteni embertársait,
vigasztalni az elesetteket, és bemutatni a bűnösöknek Isten elvárásait,
és őket az Egyetlenhez vezetni, Aki segíthet, hogy el is érjék ezt az eszményképet. – In Heavenly Places, 234. o.
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Szeptember 14., csütörtök – A győzelem útja
Azt a parancsot kaptuk, hogy feszítsük meg testünket minden hajlamával és kívánságával. Hogyan tegyük ezt? Fájdalmat okozzunk testünknek? Nem, hanem ítéljük halálra a bűnre csábító kísértéseket. Űzzük ki
elménkből a romlott gondolatokat! Minden gondolatot ejtsünk foglyul
Jézus Krisztusnak. Minden testi hajlamot alá kell rendelnünk a Lélek
magasabb erőinek. Isten szeretete uralkodjék mindenekfelett; Krisztus
osztatlan trónt foglaljon el. Testünket megvásárolt tulajdonának kell
tekintenünk. A test tagjai legyenek az igazság eszközei. – Boldog otthon,
127. o.
Krisztus követése nem jelent mentességet a konfliktusoktól. És nem
gyerekjáték. Nem lelki tétlenséget jelent. Krisztus követése heves harcokat, erőfeszítést, a világgal, a testi természettel és az Ördöggel vívott
háborút jelent. Örömünket pedig a Krisztusért, a komoly és nehéz küzdelmek során megszerzett győzelmek jelentik… Vállaltuk, hogy dolgozni fogunk, de „ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért,
amely megmarad az örök életre” (Jn 6:27)…
Mindenkinek gondolnia kell az árra. Senki sem arat sikert, csak ha
erőfeszítéseket is tesz. Lelki téren munkába kell állítanunk összes képességünket, és keresztre kell szegeznünk földi természetünket a maga
szenvedélyeivel és kívánságaival. A keresztre feszítés sokkal többet jelent
annál, mint amire a legtöbben gondolnak…
Állandó éberséget jelent, hogy hűséges lehess mindhalálig, s megvívhasd a hit nemes harcát, mígnem véget ér a háború, és elnyered a győzőknek járó örök koronát. – In Heavenly Places, 117. o.
Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől jő. Ha helyesen
akarjuk szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk. Ő megtisztítja
a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel, hogy ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata iránt készséges engedelmességgel ajándékoz meg. Ez az igazi istentisztelet, a Szentlélek munkájának gyümölcse. A Lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az
ilyen ima elfogadható Isten előtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten
után, ott megnyilvánul a Lélek munkája, és Isten megnyilatkozik annak
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az embernek. Ő az ilyen imádókat keresi. Arra vár, hogy elfogadhassa,
fiaivá és leányaivá tehesse őket. – Jézus élete, 189. o.
Isten Igéje, az igazság: csatorna, mely által az Úr kinyilatkoztatja Lelkét és hatalmát. Az Ige iránti engedelmesség érleli a kívánatos gyümölcsöt, „az atyafiúi szeretetet.” Ez a szeretet a mennyből ered, magasztos
indítékokra és önzetlen tettekre késztet.
Ha az igazság életünket uraló alapelvvé válik, a lélek is „újjászületik... nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által,
amely él és megmarad örökké.” Az újjászületés eredménye, ha Krisztust,
mint Isten Igéjét elfogadjuk. Ha a Szentlélek isteni igazságokat plántált
a szívbe, az értelmet is megújítja, és az eddig szunnyadó erőket felébreszti Isten szolgálatára. – Apostolok története, 520. o.

Szeptember 15., péntek – További tanulmányozásra
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi
a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül
a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent
hiszen, mindent remél, mindent eltűr” (1Kor 13:4-7).
Ihletett apostola által Krisztus bemutatta a szeretet által átitatott
jellem mércéjét. Krisztus jegyeit kell hordoznunk, a Vele való hasonlóságot kell viselnünk. Azért adatott számunkra ez a példa, hogy megismerjük a lehetőségeket, a csúcsokat, ahová feljuthatunk Krisztus által.
A Krisztus által bemutatott mérce tökéletességet jelent Őbenne, és
érdemei révén ezeket elérhetjük. Azért bukunk el, mert megelégszünk
azzal, hogy a földi dolgokra tekintünk a mennyeiek helyett. Ha Krisztust szemléljük, dicsőségről dicsőségre elváltozunk. Fel kell tekintenie
annak a szemnek, amely csak a közönséges dolgokat szokta szemlélni…
Ember nem mérheti meg Isten természetét vagy Fia jellemét. Az
Isten-ismeretet élő tapasztalatok által kell megszereznünk.
Ez az élet jelenti számunkra a próbaidőt. Isten uralma alá helyeztetünk, hogy kialakuljon a jellemünk, és magasabb szintű élethez szükséges szokásokat alakítsunk ki… Nehéz próbák, ellenszegülés, szeretteink
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elvesztése és fájdalmak várnak ránk, de tudjuk, hogy ezeket Jézusnak
is el kellett szenvednie. Fontosak ezek a tapasztalatok számunkra, s az
előnyök nem csupán e rövid földi életre korlátozódnak, hanem az örök
korszakokig terjednek… Minden élethelyzet, amelyben szerepet kell
vállalnunk, odafigyelést igényel, mivel nevelésünk részét képezi. Jellemünk építéséhez keményfát kellene használnunk, mivel mind a jelenlegi, mind az eljövendő életre építünk. S minél közelebb kerülünk a föld
történelmének záró momentumához, vagy egyre gyorsabban haladunk
a keresztény növekedésben, vagy visszaesünk, hanyatlunk…
A jóság és a hűség Jézusban találkoztak, az igazság és a békesség csókolgatják egymást. Amikor az Ő trónjára emeled tekinteted, Isten elé
viszed megtérésed, hódolatod és hálád, akkor keresztény jellemedet építed, és Krisztust képviseled a világban. Maradj Krisztusban, és Krisztus
is benned marad. – That I May Know Him, 117. o.

