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Walter Lewis Wilson (1881-1969) amerikai orvos, üzletember, prédikátor és lélekmentő, 1881-ben 

született, metodista orvos fiaként. Tizenéves korában egy sátoros 

evangélizáció során tért meg, és miután orvosi diplomát szerzett, 

feleségül vette diákkori szerelmét, és a Missouri állambeli Webb Cityben 

kezdett orvosként dolgozni. Amint prakszisa bővült, apósa egészsége 

tönkrement, és arra kérték Wilsont, jöjjön Kansas City-be, hogy segítsen 

a napárnyékoló vállalkozásban, melyet aztán 25 éven át végzett.  

A 30-as években megalapította a Kansas City Bibliaiskolát. Mindig 

kereste azokat az elveszett lelkeket, akiket Isten elkészített az 

evangélium befogadására. Százak ismerték meg az Urat személyes 

bizonyságtételének frissessége által. Dr. Wilson számos figyelemre méltó 

tapasztalatát könyvsorozatban írta le, hogy másokat is az evangélium terjesztésének nagy munkájára 

ösztönözzön. (forrás: Wholesomewords.ord és Wikipedia) 

 

"Ami a saját megtapasztalásomat illeti a Szent Szellemmel kapcsolatban, azt mondhatom, hogy az a 

változás, ami 1914. január 14-én történt az életemben sokkal, sokkal nagyobb volt annál, ami 1896. 

dec. 21-én a megtérésemet követte." 

Így ír Dr Walter L. Wilson, Kansas City "szeretett orvosa", Isten Igéjének kiváló tanítója és az 

evangélium hirdetője, a Kansas City Bibliaiskola elnök emeritusa, a város Központi Baptista 

Gyülekezetének pásztora, akit írásairól és bibliai konferenciákról ismernek szerte a világon. 

Mindezeken a tisztségeken túl, melybe beletartozik a gyógyításban végzett hatékony orvosi munkája 

is, Wilson elsősorban lélekmentő volt. 

És mi lehet az ő titka, ha van ilyen?  

Miután 1896-ban megtért, megszerette a Szentírást, és szorgalmas tanító és prédikátor lett, valamint 

traktátusokat osztogatott. Erőfeszítéseinek azonban csak csekély eredménye volt. Munkáját nem 

követte látható siker. Őt bántotta ez az eredménytelenség, de mások azt mondták neki, "ne az 

eredményt keresd, te csak szorgalmasan vesd a magot." 

Aztán Isten egy nagy kihívás elé állította, ami gyakran megesik az Úr népe között. Épp úgy, ahogy a 

tetterős Moody-t egy ősz hajú idős testvér intette meg Brooklynban, hogy tisztelje meg a Szent 

Szellemet, és ahogy John Hyde-nak, a fiatal misszionáriusnak egy idős barát küldött levelet, hogy 

törekedjen a Szellem teljességére, így használta a mindenható Isten az ő emberét, hogy felkavarja 

"Mit jelent számodra a Szent Szellem?" 

Dr Walter Wilsont ez a kérdés szíven találta, és ez a sokáig figyelmen 

kívül hagyott igazság lett élete fordulópontjának a kulcsa. 
 



Walter Wilson szívét is. 1913-ban, az Úrnak egy szolgája Franciaországból látogatóban volt 

Wilsonéknál, és azt kérdezte tőle, "Mit jelent számodra a Szent Szellem?" 

Wilson úgy válaszolt, ahogy tanulta: "Ő az Istenség egyik Személye… Tanító, Vezető, a Szentháromság 

harmadik Személye."   

A misszionárius helyreigazította Wilsont, és rámutatott, hogy ő ezzel a Szent Szellemnek egy 

jelentéktelen, alsóbbrendű helyet adott. "Ő épp olyan nagy, épp olyan drága és épp olyan szükséges, 

mint a Szentháromság másik két Személye" - mondta a misszionárius. "De még mindig nem 

válaszoltál a kérdésemre: micsoda Ő teneked?" 

Wilsonnak erre őszintén kellett válaszolnia, "Semmit sem jelent a számomra. Nincs Vele személyes 

kapcsolatom, és egész jól tudtam boldogulni Nélküle." 

Tartott az ilyen tanácstól 

Az orvos meglepődött saját őszinte válaszán, ugyanakkor el is szomorodott. Barátja válasza 

félelemmel töltötte el: "Nagy erőfeszítéseid ellenére ezért ilyen gyümölcstelen az életed. Ha arra 

törekszel, hogy a Szent Szellemet személyesen megismerd, akkor Ő át fogja formálni az életedet." 

A szeretett orvos tartott az ilyen tanácstól. Azt tanították neki, hogy a hívőnek személyesen semmi 

dolga nincs a Szent Szellemmel, különben fanatikussá válik. Félt attól, hogy a Megváltónak 

alacsonyabb helyet ad, ha a Szent Szellemet Isten Fia fölé magasztalja. Amikor ezeket a kétségeit és 

kérdéseit egy hívő tanító társának elmagyarázta, a Szentírásból kapta meg a választ, hogy csak a 

Szent Szellem tudja Krisztust megismertetni ővele és őrajta keresztül másokkal.  

Aztán elérkezett 1914. január 14-e. Dr James M. Gray, aki abban az időben az Episzkopális Gyülekezet 

lelkésze volt, majd később a Moody Bibliaiskola szeretett és nagy tiszteletben álló elnöke lett, Kansas 

City-ben prédikált a Róma 12,1 alapján. Wilson így emlékszik vissza arra, hogy milyen hatást gyakorolt 

rá az üzenete: 

A szószékből kihajolva ezt mondta: "Észrevettétek, hogy ez az igevers nem mondja meg nekünk, hogy 

kinek szánjuk oda a testünket? Nem az Úr Jézus kéri, hiszen neki megvan a maga teste. Nem az Atya 

kéri, mert Ő ott marad a trónon. Egy másik Személy jött le a földre test nélkül. Isten az Ő számára is 

tudott volna testet alkotni, ahogyan Jézus számára tette, de nem tette. Isten nekünk adta azt a 

kiváltságot és azt a leírhatatlan megtiszteltetést, hogy a testünket a Szent Szellemnek ajánlhatjuk, 

hogy az Ő lakhelye legyen itt a földön. Ha megmosattatok a Bárány vérében, akkor a ti testetek szent 

test, amely meg lett mosva és fehérebbé lett, mint a hó, és amelyet elfogad a Szent Szellem, ha 

odaadjátok Őneki. Megteszitek most?" 

Az istentisztelet végén, Wilson és az apósa, aki vele együtt részt vett az összejövetelen, hazamentek, 

majd mindegyikőjük rögtön félrevonult a saját szobájába. Gyümölcstelen élete miatt teljesen 

összetörten, mégis reménnyel telve, mivel egy olyan tanítótól hallotta ezt az üzenetet, akiben 

teljesen megbízott, Wilson a szobája padlóján arcra borult Isten jelenlétében. Hallgassátok meg a 

bizonyságtételét: 

"Ott, annak a késő esti órának a csendjében azt mondtam a Szent Szellemnek, 'Uram, egész eddigi 

hívő életemben rosszul bántam Veled. Úgy bántam Veled, mint egy szolgával. Amikor szükségem volt 

Rád, akkor hívtalak. Amikor valamilyen munkába akartam fogni, akkor kértelek, hogy jöjj és segíts 

nekem elvégezni a feladatomat. A szolga helyén tartottalak. Azt kerestem, hogy csak mint egy 

készséges szolgát használjalak, hogy segíts nekem az én saját magam által kijelölt és kiválasztott 

munkáimban. Többé nem teszem ezt. Itt és most neked adom ezt az én testemet, a fejem tetejétől a 



talpamig. Neked adom. Neked adom a kezeimet, a végtagjaimat, a szemeimet, az ajkaimat és az 

agyamat; mindazt, ami kívül és belül vagyok, átadom Neked, hogy Te éld benne azt az életet, ami 

Neked tetszik. Elküldheted ezt a testet Afrikába, vagy ágyba döntheted rákos betegséggel. 

Megvakíthatod a szemeket, vagy elküldhetsz a Te üzeneteddel Tibetbe. Elviheted ezt a testet az 

eszkimókhoz, vagy kórházba küldheted tüdőgyulladással. Ettől a pillanattól kezdve ez a Te tested. 

Szolgáld ki magad vele. Köszönöm, Uram, hiszem, hogy Te elfogadtad ezt, mert azt mondtad a Róma 

12,1-ben, hogy "tetsző áldozat Istennek." Újra köszönöm neked, Uram, hogy elfogadsz engem. Most 

már egymáshoz tartozunk.'" 

A teljes átadás következménye 

És mi lett ennek a test átadásának és a Szent Szellem teljessége birtokba vételének következménye?  

Közvetlenül másnap reggel két fiatal hölgy jött, hogy hirdetést adjanak el, ahogy azt már korábban is 

tették. Egész addig az orvos sohasem beszélt nekik az Úr Jézusról, mert az ajka az ő saját tulajdona 

volt, és üzleti célokra használta. De most, hogy az ajkait elajándékozta, a Szent Szellem akarta azokat 

használni, és azonnal használta is. Egy rövid beszélgetés és bizonyságtétel után Wilson mindkét 

látogatóját Jézus Krisztus megmentő ismeretére vezette. Ők voltak annak a nagy aratásnak az első 

gyümölcsei, akiket Wilson a Megváltónak nyert meg. 

Több százezren kaptak buzdítást és kihívást az orvos tapasztalatai által a lélekmentésben, amelyeket 

a The Romance of a Doctor's Visits c. könyvében gyűjtött össze. Például, a "Kis ember a nagy 

városban" című beszámolójában elmondja, hogyan volt egyedül New York nagy városában: 

Mielőtt elindult egy üzleti megbeszélésre, imádkozott a hotel szobájában és azt kérte: "Uram, ez egy 

hét milliós nagy város, és én csak egy gyenge, ismeretlen szolgád vagyok, aki nem ismeri a várost és 

nem tudja, kik az éhező szívűek, akik itt lehetnek. Egyedül Te tudod, kik azok, akiket te már előre 

elkészítettél. Itt van a testem - a lábam és az ajkaim. Vidd el őket ma egy olyan személyhez, akinek a 

szíve nyugtalan és Te szóld rajtam keresztül a Te szavadat, amely élet és világosság. Köszönöm, Uram, 

hiszem, hogy megteszed." 

Amint a harminckettedik utcán keleti irányba sétált, elhaladt egy papír-írószer üzlet mellet, és a 

kirakatban észrevett egy kis bőrkötésű jegyzetfüzetet. Ez eszébe juttatta, hogy szüksége van egy kis 

füzetre, amibe az imakéréseit írja fel. Bement az üzletbe, és a német tulajdonostól érdeklődött a 

notesz felől. Ahogy a boltos elkezdte becsomagolni, Wilson megszólalt: "Tudja, mit akarok ezzel a kis 

notesszel tenni?" 

A boltosnak fogalma sem volt, és meglepődött, amikor megtudta, hogy imakönyvnek lesz használva. 

Ezért elkezdte kicsomagolni, és azt mondta: "Sajnálom, barátom, de ez egy üres lapokból álló könyv. 

Ez nem imakönyv." 

Wilsonnak éppen erre a kezdetre volt szüksége. Elmagyarázta neki, hogy ezt az imakönyvet ő fogja 

vezetni saját magának, mégpedig a baloldalra a kéréseket fogja írni, jobb oldalra pedig az azokra 

kapott válaszokat. Aztán bizonyságot tett még az Úr Jézusról, mint Megváltójáról, és biztatta a 

boltost is, hogy tegye ugyanezt. 

A válasza meglepő volt: "Uram, már több éve próbálom megtalálni Istent, több helyen jártam már: 

Manhattanben, Brooklynban és Bronxban, estéről estére sok istentiszteletre elmentem, de sehol sem 

találtam meg Istent. Meg tudja nekem mondani, hogyan jutok el hozzá?" 



Miután elmagyarázta neki a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, Wilson új 

barátját a Megváltóhoz vezette. Évek hosszú keresése véget ért, mert a boltos most már személyesen 

megismerte az Úr Jézust.  

A lélekmentő számára csak 20 perc telt el a hotelszobában mondott imája óta addig, amikor egy 

másik lelket megnyert Krisztus számára, mert a szolga élete és az ajkai a Szent Szellem tulajdona 

voltak.  

Isten Szellemének Walter L. Wilsonon keresztül kifejtett csendes hatását - mind tanításában, mind 

írásaiban - szerte a világon megérezték.  

Egy misszionárius több éve szolgált Tibetben, de olyan csekély eredménnyel, hogy elhatározta, 

visszatér hazájába. Összepakolta holmiját, elbúcsúzott néhány barátjától, akik a világnak azon a távoli 

magaslatán éltek, és készülődött, hogy elinduljon haza az Államokba. Az ő története következik. 

 "Röviddel azelőtt, hogy elhagytam volna az országot, átutaztam a hegyeken keresztül a postára, hogy 

ott hagyjam a címemet, ahová utánam küldhetik a leveleimet, és közben megnézzem, nem jött-e 

valamilyen küldeményem. Kaptam egy levelet, amellyel együtt elküldték számomra az Evangelical 

Christian egy példányát. Ott a postán kinyitottam a folyóiratot, és szíven talált egy cikk címe: "Kié a 

tested?" amelyet Dr Walter L. Wilson írt. Gondosan elolvastam a cikket, majd újból alaposan végig 

olvastam. Lassan, elgondolkozva mentem haza, mert szellememben mélyen felkavart, amit olvastam. 

Ott, a csomagjaim között letérdelve, odaadtam a testemet a Szent Szellemnek, és befogadtam Őt 

mint életem Urát. A szellemem egyből megelevenedett, és megújult a reménység a szívemben. Az én 

Uram munkája most teljesen máshogy nézett ki. Megtaláltam az erőt a szolgálathoz. Kicsomagoltam, 

és azt mondtam az Úrnak, hogy mivel a testem az Övé, mostantól számíthatok arra, hogy Ő használni 

is fogja azt. A következmény csodálatos volt, az átalakulás pedig leírhatatlan. Isten elkezdte 

gyümölcsözővé tenni a szolgálatomat, és bizonyságot tehetek arról, hogy valóban ez Isten áldásának 

az útja." 

Akik Wilson felszólítását megszívlelték 

Wilsonnak az Evangelical Christian folyóiratban közölt bizonyságtétele visszhangjaként sok levél 

érkezett a szerkesztőséghez, köztük a következő is: 

"Az önök egyik kiadványában megjelent egy cikk a "Kié a tested?" címmel. Egy olyan ember írta, aki 

elmondta, hogy egy napon hogyan jutott el arra a pontra, ahol teljesen átadta magát Krisztusnak - a 

kezeit, a lábait, az egész testét, a terveit, a jövőjét, mindent Jézus lábaihoz helyezett. Abban az 

időben, amikor ezt olvastam, szellemileg nagyon nehéz helyzetben voltam, és egyetlen lélek sem 

volt, aki kivezethetett volna belőle, legalább is úgy tűnt, senki sincs, akinek vágya vagy ideje lett volna 

szellemi dolgokról beszélgetni velem. Akkor vettem kézbe az önök folyóiratát, és olvastam el ezt a 

cikket. Egy teljes napon át le-föl járkáltam a szobámban, és alig tudtam megállni, hogy hangosan fel 

ne kiáltsak - a felszabadulás szinte több volt, mint amit el tudtam viselni - a probléma megoldódott 

számomra, és ott és akkor pontosan azt tettem, amit az az ember tett: elmondtam Krisztusnak 

ugyanazokat a szavakat, és megkötöttem vele ugyanazt a megállapodást. Hogy mit jelentett az a cikk 

a számomra, az örökkévalóság fogja megmutatni. Annak az embernek az életének a gyümölcse 

nagyon-nagyon drága gyümölcs. Azóta a nap óta sohasem néztem hátra, hanem nekifeszülök 

azoknak, amik előttem vannak, és miután a fegyelmezésnek ezen napjai, amiben most vagyok, véget 

érnek, hiszem, én is olyan gyümölcsöző leszek, mint ő." 

A lélekmentő orvos titka: az egyszerűség, amellyel Istent a Szaván fogja. Az ő esetében ez a Róma 

12,1 felszólításának való, feltétel nélküli engedelmesség volt: "szánjátok oda testeteket élő, szent és 



tetsző áldozatként az Istennek, mint ésszerű istentiszteleti szolgálatot" (konkordáns fordítás) - és míg 

ezt tette, megértette, hogy a teste valóságosan a Szent Szellem tulajdona, aki akkor és ott 

használhatja azt, amikor és ahol Ő akarja. Azóta a januári este óta Wilson nagyon sokféleképpen 

megtapasztalta a Szent Szellem hatalmát és erejét, bölcsességét és ismeretét, mint életének 

Vezetőjét, és mint az aratás Urát. Jól tesszük, ha megszívleljük Walter Wilson felszólítását: 

"Sürgetően kérlek benneteket, hogy ki-ki menjen oda közvetlenül Magához a Szent Szellemhez, és 

adjátok Őneki a testeteket, és aztán folyamatosan Őreá nézzetek, hogy azt tehesse, amit Ő akar tenni 

azzal a testtel a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére és tiszteletére." 

 

Forrás: Dr V. Raymond Edman: Crisis Experiences, "Beloved Doctor Tells His Secret"  
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