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Szeretettel köszöntelek benneteket Jézus nevében. Ma egy személyről szeretnék nektek 

beszélni. Egy olyan személyről, akit kicsit nehéz elképzelni, a fizikai valójában meglátni 

azért, mert nem egy fizikai személy. A Szent Szellemről szeretnék a mai napon beszélni, 

mégpedig úgy, hogy meglássuk az értékét, és meglássuk a mélységét annak, hogy mennyire 

fontos az, hogy teljesek legyünk vele. Rendkívül fontos az, hogy az Atya és Jézus ismerete, 

tisztelete és imádata mellett a Szent Szellem ismerete, tisztelete és imádata is jelen legyen az 

életünkben. A Bibliában nagyon sok szó esik a Szent Szellemről, és a keresztény körökben, 

főleg a vallásos körökben nem nagyon van megértés arról, hogy hogyan is működik Ő 

közöttünk. Nagyon sok esetben az ész, az elme, az értelem átvette a keresztény emberek 

szívében, lelkében az irányítást a Szent Szellem helyett. Miközben a Biblia azt tanítja, hogy a 

magad értelmére ne támaszkodjál. A saját magad bölcsességére ne támaszkodjál, hanem 

teljesen bízzál meg Őbenne, mert Őrá van neked szükséged.  

A Bibliában az Igék egyértelműen kijelentik számunkra azt, hogy Isten olyan életre 

szeretne elvezetni bennünket, ahol olyan bőséget tapasztalhatunk meg a békességben, és az 

életünk sok területén, amit a világ nem képes megadni. Jézus azt mondta, hogy az én békes-

ségemet adom nektek, nem úgy adom nektek, mint ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti 

szívetek, se ne féljen. Ezt a békességet a világban semmilyen úton-módon nem tudod 

megnyerni, csak Isten Szelleme által. Isten nem egy átlagos életre hívott el téged. Egy átlag 

feletti életre van elhívásod. Isten nem egy hétköznapi, természetes életre hívott el téged, 

hanem egy természetfölötti életre. Egy túláradó életre hívott el téged, és talán belátod, és 

beismered azt, hogy a saját erőforrásaidból, bölcsességedből, saját tudásodból, erőfeszítésed-

ből nem tudod ezt elérni. Az emberi teljesítőképességnek vannak határai. A test önmagában is 

korlátoz minket, mert egyszerre nem tudunk például két helyen lenni, a test elfárad, éhes lesz, 

szomjas lesz, tud izzadni, tud reszketni, és vannak korlátai. Jézus is szembesült ezekkel a 

korlátokkal, ugyanakkor a Biblia azt írta, hogy Őrajta a Szellemnek a teljessége volt. Teljesen 

fel volt ruházva a Szellem minden ajándékával, és olyan dolgokat tudott elérni, megcseleked-

ni, amelyeket természetes emberi mivoltában nem tudott volna. Jézus a csodákat mind, mind a 

Szent Szellem segítségével tette, nem önmagában. Ismerjük az Igét, hogy Ő az isteni mivoltá-

ból kiüresítette magát, emberré lett, hozzánk hasonlóvá lett, de Ő a Szellem által felkent volt. 

Az a kenet, és az a Szent Szellem, aki Jézust felkente, ugyanaz a Szent Szellem, aki által 

születtél te is újjá, és tudsz te is ma hasonló dolgokat elvégezni, mint Jézus. Nem egy másod-

osztályú Szent Szellemet kaptál. Ugyanaz a Szent Szellem van benned, feletted, körülötted, 

aki Jézuson is ott volt. Isten arra hívott el téged, hogy olyan természetfölötti túláradó életben 

éljél, amely nincs korlátozva a világ szintjére, hanem a Szellem teljességével Ő föl tud emelni 

téged a természetes dolgok fölé. Hogy egy olyan bőségben tudjál élni a békességed tekinte-

tében, vagy anyagiak, a bölcsességed, a megértésed, a szeretet kifejezésed tekintetében, és 

lehetne ezeket sorolni, amit a világban nem tudsz megtapasztalni.  

Ugye látod azt, hogy egyedül nem megy? Szükséged van a Szent Szellemre. A Szent 

Szellem nélkül nem tudjuk ezeket elvégezni. Csak vele együtt. A Szent Szellemet elképzelni 

is nehéz, mert Jézus külsejét el tudjuk képzelni, hogy sötét hosszú hajú, szakállas, zsidó férfi, 

az Atyát is valahogy el tudjuk képzelni a bibliai leírások alapján, ahogy a trónon ül, de a Szent 

Szellem milyen? Ő hogy néz ki? Milyen gondolatai, milyen érzelmei, milyen megnyilvánulá-

sai vannak? A Biblia azt tanítja, hogy az Atyát nem tudod magadtól megismerni, csak a 

Szellem által. Nem vagy képes az Atyához közelíteni, csak Jézus nevében, Jézus által, de itt 

még mindig nincs bezárulva a kör, mert ha a Szellemet kihagyod belőle, akkor nem fogod 

meglátni azt, amit Ő mutatni akar magából.  
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Lapozzunk mindjárt az első igeversünkre, az 1Korinthusi levél 2. fejezetére. Amiért erről a 

mai napon szó van az, hogy nagyon sok keresztény rendkívül középszerű életet él. Rendkívül 

isteni mérce alatti életet él, miközben lehetőségünk van arra, hogy másképpen éljük meg a 

keresztény életünket. Azért van ez így, mert nincsenek betelve a Szent Szellemmel. Kereszté-

nyekről beszélek. Ingadoznak. Egyszer fent vannak, egyszer lent. Egyszer erőteljesnek érzik 

magukat, úgy érzik, hogy hú, igen, bölcs döntéseket vagyok képes hozni, máskor pedig 

nagyon gyöngének érzik magukat, és gyengén is viselkednek. Egyik hibából a másikba esnek, 

és egyik rossz döntés után hozzák meg a másik rossz döntést. Sokszor úgy gondolják, ők az-

tán annyira szellemiek, és annyira a Szellem vezetését követik, miközben csak az értelmüket, 

az érzelmeiket használják, de ez önmagában nem elégséges. Azt olvassuk: 

1Korinthus 2,10–15. 

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem minde-

neket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.  

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek 

szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az 

Istennek Szelleme. 

Szeretnéd megismerni Isten dolgait? Ki az, aki ismeri az Isten dolgait? Ide van írva. Isten 

Szelleme. Azaz, Jézus Szelleme. Mint ahogy írja az Ige, a te dolgaidat is a te szellemed 

ismeri, nem a másik. Az Atya dolgait is az Ő Szelleme ismeri, azaz a Szent Szellem.  

12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy 

megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.  

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, 

hanem amelyekre a Szent szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván. 

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolond-

ságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.  

15. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. 

Ezt az igesort fel fogjuk olvasni most az Egyszerű fordítás szerint is, és a Bővített fordítás 

szerint is. Ugye nem bánjátok, hogy az Ige elhangzik? Én úgy hiszem, ha nyitott a szíved, ha 

nyitott az elméd, ha nyitott vagy arra, hogy tanulni akarsz, akkor önmagában ezeknek az 

Igéknek a hallásából megértést kaphatsz, mert ezek az Igék fel vannak kenve. Azaz a Szellem 

kenete mozdul ezeken, amikor hallod. Legyen a szíved jó föld, és legyen a szíved olyan talaj, 

amely befogadja azt, amit most hallasz! Kérlek téged, hogy a szíved ajtaja előtt az alázat 

álljon! Mert ha nem az alázat van ott, ha nincs ott az alázat a szíved ajtajában, akkor oda más 

fog bemenni, és nem Isten Szelleme, hogy betöltsön téged.  

1Korinthus 2,10–15. Egyszerű fordítás 

10. Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által, 

aki mindent megvizsgál és kikutat, még magának Istennek a mélységes gondolatait is. 

11. Mert senki sem ismerheti a másik ember gondolatait, csakis az illető saját szelle-

me, amely benne lakik. Ugyanígy, Isten gondolatait sem ismeri más, csak Isten Szelleme.  

12. Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől szárma-

zó Szent Szellemet, hogy általa megismerjük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott. 

Álljunk meg egy kicsit! Azt gondoljuk, azt feltételezzük sokszor, hogy ismerjük a másikat. 

Ah, tudom, látom, mire gondolsz! Valóban, néha annyira meg tudjuk ismerni a másikat, hogy 

az ő elképzeléseit, gondolatmenetét felismerjük. De a Biblia itt azt írja, hogy téged a saját 

szellemed ismer a legjobban. Van még valaki, aki legjobban ismer, Ő pedig Isten, és Isten 

Szelleme. Azaz, itt tovább folytatja Pál apostol, hogy ugyanígy Isten gondolatait sem ismeri 

senki más, csak Isten Szelleme. Ugye tudod azt a bibliai tanításokból, hogy a te gondolkozás-

módod az egyik legfontosabb területe az életednek, amit meg kell változtatnod, mégpedig az 

alapján, és ahhoz hozzáigazítva, ahogy Isten gondolkozik. Gyakran prédikálom, és gyakran 

hangsúlyozom, hogy én úgy hiszem, hogy az újjászületés és a Szent Szellem keresztség után a 
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legfontosabb dolog, ami az emberrel meg kell, hogy történjen, ami ráadásul nem egyszeri 

dolog, hanem egy folyamatos, élethosszig tartó dolog, az az elme megváltoztatása. Hogy az 

elménket, a gondolkozásunkat összhangba hozzuk azzal, amit a Biblia mond, azaz összhangba 

hozzuk azzal, ahogy Ő gondolkozik. Na de hogyan tudod megismerni, hogy Ő hogyan 

gondolkozik? Csak Isten Szelleme által!  

Ugyanígy Isten gondolatait sem ismeri más, csak Isten Szent Szelleme. Mi azonban nem 

ennek a világnak szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó Szent Szellemet, hogy általa 

megismerjük mindazt, amit Isten nékünk ajándékozott. Halleluja! Miért kaptuk a Szent 

Szellemet? Itt az Ige gyönyörűen elmondja. Többek között azért kaptuk a Szent Szellemet, és 

azért kell vele folyamatosan telve lennünk, hogy megismerjük azt, amit Isten nekünk ajándé-

kozott. Mert te önmagadtól nem vagy képes felfogni, nem vagy képes megismerni azt, hogy 

Isten mit adott neked, csak az Ő Szelleme által. Nem tudod kikutatni értelemmel, nem tudod 

kikutatni testi indítékokkal, szándékokkal, csak az Ő Szelleme által. Van-e valami, amiről úgy 

gondolod, hogy fejlődhetsz az életedben, ha nem ez az a terület? Ahol fejlődhetünk, ahol 

tanulhatunk, hogy az Ő Szelleme által megismerjük mindazt, amit Ő ajándékozott nekünk. 

Arról beszéltem az elején, azzal kezdtem, hogy Isten egy természetfölötti életre hívott el 

bennünket, de ez csak Isten Szelleme által lehetséges. Miből gondoljuk azt, hogy be tudjuk 

tölteni az elhívásunkat, be tudjuk tölteni a küldetésünket, úgy szolgálni, mint ahogy Jézus 

szolgált, Isten Szelleme nélkül? Lehetetlenség. Nem lehet. De olvasom tovább: 

13. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek bölcsessége szerint szó-

lunk, hanem úgy, ahogy a Szent szellem tanít: szellemi dolgokat szellemi módon magya-

rázunk. 

14. Akiben csak a régi, emberi természet él, az nem tudja felfogni az Isten Szellemétől 

származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, 

mivel ezeket csak a Szent Szellem segítségével lehet megismerni. 

Testvéreim, ezek az Igék keresztényeknek íródtak. A korinthusi gyülekezetnek íródtak, és 

pár Igével később Pál apostol rájuk borítja a jeges hidegvizet, a nyakukba, hogy testvérek 

vagytok, és versengések, irigységek, mindenféle testi cselekedetek vannak közöttetek, vissza-

vonások, és mindenféle egyéb dolog! Itt előtte viszont arról beszél nekik, hogy a Szellem által 

lehetséges az, hogy ne ilyenek legyetek.  

15. A szellemi ember viszont mindent képes megvizsgálni, és helyesen értékelni. Őt 

azonban a nem szellemi emberek, nem tudják kiismerni, és helyesen értékelni, mert, 

ahogy az Írás mondja, ki ismeri, és ki érti az Örökkévaló gondolatait, és tanácsot ki 

adhat neki. Márpedig mi Krisztus gondolatai, szándékai, és gondolkozásmódja szerint 

gondolkozunk.  

A témához kapcsolódik zárójelben pár gondolat. Annak idején, amikor megteremtette Isten 

Ádámot és Évát, elhelyezte őket az Édenkertben. Ott volt nekik az ellátás, a gyümölcs. Nem 

kellett dolgozniuk, nem kellett fölkelni hajnalban, bemenni a gyárba, nem kellett 8-10 órás 

műszakot lehúzni, egyszerűen csak annyit kellett tenniük, hogy kinyújtják a karjukat, 

szakítanak a gyümölcsből, az ellátás, a fizetés, a bőség, a jólét rendelkezésre állt. Nem kellett 

nekik ezért megdolgozni. Egy dolgot mondott nekik Isten, hogy a jó és a rossz tudásának 

fájáról ne egyetek. Nem ehettek arról. Mi ez a jó és a gonosz tudásának fája? Miért baj az, ha 

valaki erről eszik? Miért baj az, ha valaki tudja, hogy mi a különbség a jó és a rossz között? 

Az ember azt gondolná, hogy az a jó, hogy különbséget tudok tenni jó és rossz között, nem? 

Hisz a Biblia írja, Pál apostol imádkozik a filippibeli gyülekezetért, hogy megismerjétek, mi a 

jó, és mi a nem jó, hogy tudjatok jó döntéseket hozni. Isten azt mondta, hogy ne illessétek azt. 

Ne egyetek arról! Miért? Gondolkoztál-e ezen valaha? Miért mondta Isten azt, hogy ne 

egyetek abból? Elmondom, hogy miért. Azért, mert ha te meg tudod hozni a döntést, hogy mi 

a jó, és mi a rossz, ha te önmagadban képes vagy arra, hogy megítélj dolgokat, hogy mi a 

helyes, és mi a helytelen, akkor nem kell meghallanod Istentől, hogy mi a jó, és mi a nem jó. 
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Azzal kihagyod Istent az életedből. Isten azt akarta, és azt akarja ma is, hogy mindannyian 

Őtőle függjünk, és nem mi magunk mondjuk meg azt, hogy mi a jó, és mi nem az, hanem Ő 

mondja meg ezt nekünk. Halleluja! Érted a különbséget?  

Hadd hozzak egy-két példát, mert a tapasztalat, ahogy haladsz előre az életben, fölismersz 

sok mindent, és megismered a jó és a rossz dolgokat, és természetes szinten ez rendben van, 

és ez így jó. Nincs baj azzal, hogy tudod azt, hogy az alkoholizmus egy rossz dolog. Nincs baj 

azzal, hogy tudod, hogy a rendszeres heroin fogyasztása az egy rossz dolog. Tudjad, hogy az 

egy rossz dolog. Semmi gond ezzel nincsen. De értsd meg, amit mondani akarok, és most 

belelépünk a lényegébe, mert ezt szellemi módon lehet megérteni, nem az elmében. Ha föl-

teszem a kérdést neked, hogy jó-e, például embert ölni? Akkor mi a válaszod? Nem. Nagyon 

helyesen az a válaszod, hogy az egy rossz dolog. A zsidóknak ez törvényben volt megadva, 

hogy ne ölj! Ugye? A mai modern társadalmakban is, ha valaki embert öl, akkor a törvény 

szigora lesújt rá, és ítéletet hoz magára, elítélik őt a világi törvények szerint is. Akkor miért 

lehetséges az, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy öld meg a fiad? Érted, hogy az ember 

hoz döntéseket az alapján, hogy mi a helyes, és mi a nem helyes, de Isten magasabban van a 

te döntéseidnél. Ezzel nem azt mondtam, hogy jogod van gyilkolászni. Nem azt mondtam, 

hogy áldozd fel a fiadat. De hadd hozzak még egy példát, ilyen a Bibliában sok van. Meg-

kérdezem, helyes és jó dolog-e édesapádat, édesanyádat tisztelni? Imádkozni értük, megbe-

csülni őket, támogatni őket? Ugye jó dolog? Mindenki egyetért ebben, ugye? Én is, család-

központúak vagyunk, családcentrikusak vagyunk. Azt írja Pál apostol, hogy aki hosszú életet 

akar élni e földön, az tisztelje apját és anyját. Ugye? Mit mondott Jézus? Aki meg nem gyűlöli 

a saját anyját és apját, nem lehet az én tanítványom. 

Lukács 14,26. 

26. Ha valaki énhozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és 

gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga életét is, nem lehet az én tanít-

ványom. 

Most akkor mi van? Ellentétesen beszél maga Jézus az Istennek a jó és nem jó kijelentésé-

vel? Természetesen semmi ellentét nincs ebben, ebben harmónia van, de ezt csak szellemi 

módon lehet megérteni. A testi, értelmi felfogással nem leszel képes soha ezt kibogozni. Mert 

az egy ellentét lesz a te számodra, egy kibogozhatatlan gordiuszi csomó. Meg kell értened, 

hogy Isten szava, és Isten vezetése mindig magasabban van a te elméd elképzeléseinél, és 

annál, hogy te mit ítélsz helyesnek vagy helytelennek. Mert amikor Jézus erről beszélt, akkor 

nem a családok ellen beszélt, nem arra gondolt, hogy gyűlöld a szüleidet meg, és ne tartsál 

velük kapcsolatot, hanem egy speciális, különleges esetről beszélt. Ahogy Ábrahámnak azt 

mondta Isten, hogy áldozd fel a fiadat, az is egy speciális, különleges dolog volt. Érted ezt? 

Annyira okosak tudunk lenni a nagyon hosszú távú keresztény életünk során, hogy mi ezt 

megtanultuk, ezt így tudjuk, azt amúgy tudjuk, ez már így jó, működik a számunkra, és ezt így 

kell csinálni, és azt meg úgy kell csinálni, és így a helyes, és úgy a helyes, mert ez a tapasz-

talat, és ez a rutin.  

Csak az a helyzet, hogy sokszor ebben nincs benne Isten! Mert Ő időnként azt mondja, 

hogy szakítsd meg azt a rutint. Szakítsd meg azt a vallásosságot, amiben benne éltél, és 

csináld máshogy! Fejlődni akarsz? Növekedni akarsz? Fejleszd magad! Építsd magad! Ne 

hivatkozzál különféle agyament dolgokra úgy, hogy ezt Isten Szelleme mondta nekem, nem 

erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy amikor Isten Szellemének a dolgait vizsgáljuk, az 

időnként a józan gondolkozásmódnak is ellene megy. Ha én beleköpök valamelyikőtök sze-

mébe, te mit mondanál? Visszacsapnál, hogy mit képzelsz te rólam? Jézus a földre köpött, 

sarat csinált a nyálából, és belekente a vaknak a szemébe. Ugye érted, hogy Istennek a 

szándéka, akarata, kijelentése, és Szelleme vizsgálja az Ő gondolatait, és ezért nekünk nem a 

saját elménkre kell támaszkodni, hanem Őrá. Ezt kell nekünk megtanulni. Erre kell nekünk 

összpontosítani, hogy ne okoskodjunk annyit, ne érvelgessünk annyit. Hogy ne hozzuk a 
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mérleget, és akkor vitatkozások vannak, hogy kinek van több érve. Akkor arra billen a 

mérleg, aki jobb érveket tud felhozni, mikor valami ellentét van a házastársak vagy a rokon-

ság vagy bárki között. Nem erre hívott el Isten, hanem arra hívott el téged, hogy kövesd az Ő 

Szent Szellemét. Halleluja! Akkor ugyanez a fejezet a Bővített fordítás szerint így hangzik: 

1Korinthus 2,10–14. Bővített fordítás 

10. Mert Isten leleplezte, és kinyilatkoztatta őket nekünk a (Szent) Szellem által; mert 

a Szellem mindent (szorgalmasan) kutat, még (megvizsgálva és lemérve) Isten (beható) 

mélységeit is (az isteni tanácsokat és az emberi megértést messze meghaladó dolgokat). 

Isten bölcsessége, Isten Szelleme messze-messze meghaladja az emberi bölcsességet, a te 

saját gondolataidat. Bőven-bőven meghaladja. Úgyhogy ha kijön a szádon az, hogy te olyan 

okos vagy és neked olyan nagy igazad van, akkor én azt mondom, hogy csendesedjél egy 

kicsit el.  

11. Mert melyik személy ismeri egy ember gondolatait és indítékait, ha nem az ember 

benne lévő szelleme? Így senki sem ismeri Isten gondolatait, kivéve Isten Szelleme. 

12. Mivel hogy nem a világ szellemét kaptuk, hanem a (Szent) Szellemet, aki Istentől 

származik, hogy megismerhessük és megérthessük azokat a (csodálatos) dolgokat, 

amelyeket Isten szabadon adott nekünk. 

Halleluja! Ezekről a dolgokról is beszélünk.  

13. Ezekről a dolgokról is beszélünk, nem az emberi bölcsesség által tanított vagy 

nyújtott szavakkal, hanem azokkal, amelyeket a Szellem tanít, a szellemi gondolatokat 

szellemi szavakkal egyesítve és értelmezve (azoknak, akiket a Szent Szellem vezérel). 

14. De a természetes (hitetlen) ember nem fogadja el Isten Szellemének dolgait 

(tanításait és kinyilatkoztatásait), mert azok ostobaságok (abszurdok és logikátlanok) 

számára; és képtelen megérteni azokat, mert azokat szellemileg ismerik és értik meg, (és 

képzetlen a szellemi dolgok megítélésére). 

Itt a Károli úgy adja vissza, hogy az érzéki ember. Álljunk meg itt egy kicsit! Mit jelent az, 

hogy érzéki ember? Hogy lehetséges az, hogy az emberek újjászületnek, betöltekeznek Szent 

Szellemmel, nyelveken szólnak, utána pedig úgy élnek, és úgy viselkednek, mint ahogy a 

világ. Hogyan lehetséges ez? Hogy lehetséges az, hogy érzéki módon viselkednek? Mit jelent 

az, hogy érzéki módon viselkednek? Az érzékeik vezetik őket. Tehát, hogy mit érzek, én 

hogyan gondolom, én hogyan érzem, nekem mi a véleményem, nekem mi a szándékom, 

nekem mi a rálátásom, nekem mi a megértésem, nekem mi a világosságom, és mindegyik úgy 

kezdődik, hogy nekem, nekem. Nekem, ugye? Hogy én, én, én. Az érzéki ember nem képes 

megérteni, megfogni Isten Szellemének dolgait. A Bővített fordítás szerint a hitetlen szó itt 

zárójelben szerepel, de ez keresztényeknek íródott. Olyan keresztényeknek, akik újjászülettek. 

Akik betöltekeztek Szent Szellemmel, de le voltak merülve, mint az akkumulátor. Vagy mint 

a pohár, amiben nincsen víz, száraz. Hány és hány keresztény van, aki újjászületett, Szellem-

mel betöltekezett, de mégis olyan száraz, mint a fadarab, amit kiraktak a tűző napra, és ott állt 

egy évet. Ismersz ilyen keresztényeket? Te ne legyél ilyen! Ahhoz, hogy megértsd Isten 

Szellemének mélységét, és dolgait, ehhez arra van szükséged, hogy újra, és újra és újra és újra 

betöltekezz Isten Szellemével! Újra és újra megtapasztald azt a szellemi bőséget, békességet, 

túláradást, amit csak Ő tud neked adni.  

Ennek a szellemi túláradásnak vannak következményei. De ne szaladjak magam elé, ezt is 

el fogjuk majd olvasni. Ha az Efézusi levél 5. fejezetére lapozol, ott is erről ír gyakorlatilag 

Pál apostol. Ezt is fel fogom olvasni több fordításban is.  

Efézus 5,15–18.  

15. Meglássátok annakokáért, hogyan járjatok, nem mint bolondok, hanem mint 

bölcsek: 

16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. 

17. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. 
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18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem folytonosan legye-

tek telve Szent Szellemmel.  

Kinek írja ezt Pál apostol? Keresztényeknek! Az eredetiben arról szól az igevers, és gya-

korlatilag is arról szól, hogy folytonosan legyetek telve Szent Szellemmel! Folytonosan! Foly-

tonosan, folytonosan, ahogy az autót használod, és mész kilométereket, folyamatosan tankol-

nod kell, időről időre fel kell tankolnod, mert előbb-utóbb kifogy az üzemanyag, és nem tudsz 

tovább haladni. A keresztény életed hasonlóképpen van. Ha nem töltekezel be Isten Szellemé-

nek bölcsességével újra és újra, akkor a saját korlátaidnak a végére érsz. Nem tudsz tovább 

haladni, mert továbbhaladni csak a Szellem által tudsz. Az Egyszerű fordítás azt mondja: 

Efézus 5,15. 17–18. Egyszerű fordítás 

15. Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek! Aki 

értelmes, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk.  

Írja ezt Pál apostol kétezer évvel ezelőtt. Szerinted ez most igaz, vagy nem igaz? Talán 

még egy kicsit hatványozottan is igaz.  

17. Ne legyetek hát ostobák, hanem ismerjétek fel, és értsétek meg az Úr akaratát!  

18. Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít, és bolondságra vezet! Ellenke-

zőleg, inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket. 

Halleluja! Szeretnél betöltekezni Szent Szellemmel? Maradj nyugodtan a helyeden az 

alkalom végéig, erről lesz szó a végén, hogyan tudunk újra és újra és újra betöltekezni. 

Egyébként most is ez folyik. Nem tudom, érzékeled-e, hogy a Szellem tölt beléd valamit? Tölt 

beléd bölcsességet, kijelentést, tudást. Ez folyik most ebben a percben is. Ahogy a szíved 

megnyitod, és beléd folyik ez, ott benned megmarad akkor, ha a szíved nem egy öreg, kopott, 

töredezett bőrtömlő, hanem meg vagy újulva. De tudod, az elmédnek is ilyennek kell lennie, 

mert sokszor az emberből kifolyik sok minden, mert meg van öregedve, és nem a test öreg-

ségéről beszélek, hanem az öreg gondolkozásmódról, a begyöpösödött gondolkozásmódról, a 

berögzött mentalitásról, a sablonokról, hogy mindent ugyanúgy kell, és mindent ugyanaz 

szerint csinálni, ahogy eddig csináltuk. De így hiába tölt beléd bárki bármit, az mindig ki-

folyik a repedéseken. Hány és hány, és hány kiváló üzenet hangzott el az elmúlt 10-20 évben. 

Ha az mind bennünk lenne, és mindet élnénk, ó!  

Efézus 5,14-18. Bővített fordítás 

14. Ezen oknál fogva mondja: Ébredj fel, alvó, és kelj fel a halálból, és Krisztus fog 

rajtad ragyogni (mint hajnal) és Ő fog neked világosságot adni.” 

15. Ezért bizonyosodjatok meg arról, hogy óvatosan jártok (az életet becsülettel, cél-

lal, és bátorsággal élve, őrizkedve azoktól, akik tolerálják és lehetővé teszik a gonoszt),  

Húha!  

16. Nem mint az oktalanok, hanem, mint bölcsek (értelmesek, intelligens, éles elméjű 

emberek) a lehető legtöbbet kihozva az időtökből (a földön, felismerve és kihasználva 

minden lehetőséget és azt bölcsen és szorgalommal használva), mert a napok (telve 

vannak gonosszal). 

Hogyan tudod ezt megtenni, ha nem a Szellem által?  

17. Ezért ne legyetek esztelenek, és meggondolatlanok, hanem értsétek meg, és szilár-

dan ragadjátok meg azt, hogy mi az Isten akarata. 

Kutatnod, keresned kell ezt. A Szellem által.  

18. Ne részegedjetek meg bortól, mert az gonoszság/bűn (romlottság, ostobaság), 

hanem töltekezzetek be a (Szent) Szellemmel és legyetek folytonosan Őáltala vezérelve. 

Halleluja! Olvasom még egyszer: Hanem töltekezzetek be a Szent Szellemmel és legyetek 

folytonosan Őáltala vezérelve. Téged mindig a Szent Szellem vezetett? Mindenben, min-

denkor? Életed minden napján? Nem így csináltad, ha őszinte vagy. Be is fejezzük ezt az 

igesort egyelőre. Ebben az igeversben a fő mondanivaló és a hangsúly nem azon van, hogy ne 

igyál bort, és ne legyél részeg. Az egy fontos dolog, hogy tudd, hogy a tested számára hol a 
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határ, hol a korlát. Feszítsd azt meg, ne részegedj meg bortól, de nem ezen van a hangsúly, 

hanem azon, hogy van, amit ez helyett csinálj. Isten Szelleme erre akar elvezetni téged, hogy 

van valami, amit inkább csinálj, mintsem hogy részegeskedjél. Nem mintha baj lenne meginni 

a vasárnapi ebédhez egy deci vörösbort, nekem az nem bűn. Neked lehet, hogy az! Nem 

tudom. Ezt döntsd el te magad! Nem kárhoztatlak érte, ha kétszer egy deci bort iszol is meg a 

vasárnapi ebédhez. Előtte is, meg utána is egyet. Én nem tudok meginni annyit. Bár rendkívül 

nagy borfogyasztók vagyunk feleségemmel együtt, képesek vagyunk egy egész üveg bort 

meginni egy év alatt.  

De itt a lényeg nem ezen van, és nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy a kulcs 

az, hogy legyél beteljesedve Szent Szellemmel. A hangsúly azon van, hogy olyan mértékben 

legyél beteljesedve Szent Szellemmel, hogy Ő átvegye az irányítást a te életed, a te 

gondolataid, a te lelkiállapotod, a te érzelmeid, az egész életvezetésed felett. Mert ha megiszol 

egy pici bort, akkor esetleg kicsit kipirosodsz. Megiszol egy kicsit többet, akkor már igazán 

jókedved lesz, megiszol egy litert, akkor aztán olyan hatást gyakorol ez a testedre, hacsak nem 

vagy nagyon hozzászokva, hogy átveszi az irányítást feletted, és amiről a Biblia beszél, hogy 

a Szent Szellemmel való betöltekezésnek is ez a célja, hogy átvegye az irányítást feletted. Ne 

az legyen, hogy valami kívülről meghatározza azt, hogy milyen döntést hozol, hogy ne az 

legyen, hogy meghatározza bármi azt, hogy milyen irányba mész, hanem az legyen, hogy a 

Szent Szellem hogyan vezet téged, hogy Ő mit mond. Halleluja!  

Amikor az ember részeg, akkor az alkohol hatása alatt áll. Akkor nem józan a gondolko-

zásmódja. Akkor befolyásolás alatt áll. Akkor valami irányítja a tested és a lelked. Amikor 

betöltekezel Szent Szellemmel, amikor túláradóan vagy telve a Szent Szellemmel, akkor Ő 

olyan hatást gyakorol rád, hogy ez hatással van a testedre, a lelkedre, az érzelmeidre, a gondo-

latvilágodra, a kapcsolataidra, mindenedre. Mire van inkább szükséged? Mire kell inkább 

vágyakoznod? Mit kell inkább kutatnod, ha nem ezt? Mert így jutsz el arra a helyre, amikor 

természetfölötti életben tudsz járni. Amikor a világi szint fölé tud emelni Ő téged a Szent 

Szellem által. Önmagadtól nem leszel erre képes, bármilyen bölcsességet, bármilyen tudo-

mányt, bármilyen ismeretet szerzel meg, és bármilyen tanulmányokat folytatsz, vagy bár-

milyen rutinod, tapasztalatod van. Isten Szelleme egy pillanat alatt felül tudja azt írni. Egy 

pillanat alatt! Isten Szellemének bölcsessége volt Jézuson, amikor azt mondta a farizeusok-

nak, amikor elé hozták a házasságtörésen kapott asszonyt, hogy az vesse rá az első követ, aki 

bűntelen közületek. Te mondtad volna ezt? Nem. Lehet, hogy azt mondtad volna, hogy 

asszony, hogy hozhatsz engem ennyire kellemetlen helyzetbe? Miért csalod meg a férjed, 

legalább ne buktál volna le! Hogy tehettél ilyet? Hűséget fogadtál, a gyerekedet szégyenbe 

hozod. Most meg kell, hogy öljelek, ezt írja a törvény!  

Valószínű valami ilyesmit mondtál volna, mert ma is ilyeneket mondunk, ítélkezve mások 

felett. Amikor ítéletet mondunk mások felett, akkor azt gondoljuk, hogy mi különbek vagyunk 

náluk. De nehogy azt gondold, hogy különb vagy a másiknál! Nem bizony! Menjünk tovább! 

Egyértelmű azt hiszem mindenki számára, aki ide jár közénk már sok éve, hogy az ember 

felépítése: szellem, lélek, test. Ebben a fontossági sorrendben, és ebben a minőségben. Sokan 

vannak – ahogy a Korinthusi levél is írta – keresztényként, akik test szerint élnek, azaz 

érzékiek, és a lélek szintjén élnek. Nagyon sokszor a szellemi és a lelki között csak egy 

nagyon vékony határvonal van. Tudod, amikor az ember a Szent Szellemmel teljes, akkor 

néha megtapasztal a testében is bizonyos dolgokat. Megtapasztal az érzelmeiben dolgokat. 

Megtapasztalja a boldogságot, a békességet, a kiteljesedést. Időnként könnyek szöknek a 

szemünkbe. Így van? A lelkünkre is kihatással van az, hogy a Szent Szellem betölt bennünket. 

Ugyanakkor ezek a lelki megnyilvánulások, hogy boldognak érezzük magunkat, megelége-

dettnek érezzük magunkat, könnyek folynak a szemünkből, nem feltétlenül jelentik a Szent 

Szellem teljességét. Nagyon sokszor a külső megnyilvánulás nagyon hasonló, de az egyik 

csak egy lelki dolog, a másikban meg valóban a Szellem generálta hasonló módon azt. Ki tud 
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különbséget tenni? Ki tudja elválasztani, hogy melyik a szellemi, melyik a lelki? Ki az, akinek 

van rálátása és bölcsessége arra, hogy különbséget tegyen szellemi és lelki között? A Biblia 

erre is választ ad. Nincs senki és semmi, egyedül Isten Igéje, amely meg tudja mondani, hogy 

mi a szellemi, és mi a lelki. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és képes megosztani, 

szétválasztani ízeket és a velőket, a szellemet és a lelket. 

Ami nem jó, és ami helytelen – én úgy hiszem, és vállalom ezért a következményeket, amit 

mondok –, ha a lelki dolgokra, érzelmi megnyilvánulásokra, amiben nincs benne a Szellem, 

csak nagyon hasonlít a szellemire, ráfogjuk azt, hogy ez Isten Szellemétől való. Nincs baj az 

örömmel, nincs baj a tapsolással, nincs baj a kiáltozással, a táncolással a gyülekezetben. De 

ha az csupán egy érzelmi, lelki megnyilvánulás, és ráfogjuk, hogy ez a Szellem mozdulása, 

akkor ez Isten Szellemének az arcul csapása. Ha pedig a Szellem jelen van és mozdulni akar 

közöttünk, de a lelkünk, testünk nincs kész rá és nem mozdul vele együtt, ugyanaz a helyzet. 

Sok embert fel lehet tüzelni, sok embert be lehet vonni az érzelmi dolgokba, és sok embert föl 

lehet gerjeszteni. A világ egyébként így működik. A motivációs trénerek, előadók érzelmi 

megfontolásból mindenféle jól felépített szöveget, beszédet mondanak, hogy az érzelmeid 

felgerjedjenek, és úgy érezd, hogy mennyire fel vagy emelve. Csak mivel nincs benne a Szel-

lem, ezért ott az kipukkad, és leesel, és nem visz téged tovább. Ezért áll fel a hátamon a szőr a 

Szabó Péter-féle mentális trénerektől. Nyíltan vállalom, hogy nincs benne Isten Szelleme, 

nincs benne kenet, miközben rendkívül jó és bölcs dolgokat is mond az Igével összhangban. 

Egy-két jó szaftos káromkodással együtt. Úgyhogy arra bátorítalak, sőt arra kérlek, hogy az 

eredetit kövesd, az igazit, a valódit, Isten Szellemének bölcsességét! Szükség van arra, hogy a 

prédikátorok felébredjenek, felkeljenek, és a Szellem által tudjanak akár motivációs tanításo-

kat adni. Hogy a gyülekezet felépüljön, a hívők pedig ne futkossanak mindenféle okkult, meg 

lelki dolgokat kereső, kedvelő előadások után, ahol még fizetni is kell. Érted ugye, miről 

beszélek?  

Mindezt szellemi módon lehet megítélni. Pál apostol a folyamatosan teljes Szent Szellem-

mel való életről beszél. A túláradásnak és a beteljesedésnek a feltétele a Szent Szellemmel 

való betöltekezés, hogy abban a békességben a szolgálatod kiteljesedjen, hogy abban éljél, és 

abban állj, amire Isten elhívott téged. Szükséged van arra, hogy a Szellem által folyamatosan 

legyél betelve. Amikor folyamatosan telve vagy Szent Szellemmel, akkor csodák történnek 

körülötted. Amikor folyamatosan telve vagy Szent Szellemmel, akkor a természetfölötti törté-

nések hétköznapivá válnak az életedben. Amikor folyamatosan telve vagy Szent Szellemmel, 

akkor megízleled és megtapasztalod a győzelem ízét folyamatosan. Vágyakozunk rá, hogy ó, 

de jó lenne, ha ez megtörténne velem, amiről beszélsz, pásztor! Valahogy add ezt oda nekem! 

De Isten odaadta neked a Szent Szellemet! Keresd, kutasd, mélyedj bele, imádd Őt, tiszteld 

Őt, maradj Őbenne! Ez a kulcs ehhez.  

A Szent Szellemmel való betöltekezésnek vannak jelei. Nyilvánvaló, egyértelmű jelei van-

nak annak, ha valaki Szellemmel teljes. Megváltozik a gondolkodásmódod, nem leszel már 

önközpontú. Nem arra gondolsz állandóan, hogy nekem, nekem, enyém, enyém, az én életem, 

az én családom, az én autóm, az én házam, az én szolgálatom, az én tiszteletem, az én ruhám, 

az én cipőm, én kapjak valamit. Hanem ez átfordul a Szellem által abba az állapotba, amiben 

Jézus is volt, amiről azt írja a Filippi levél, hogy az az indíték, az az indulat, az a hozzáállás, 

az a mentalitás legyen bennetek, mely volt Őbenne. Ez mindig valaki másra mutatott, 

sohasem saját magára. Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy imádókat toborozzon ma-

gának ezáltal, hanem teérted, mert téged szeretett. Ennek a következménye valóban az, hogy 

imádókat szerzett magának, de nem ez motiválta. Ő nem követőket toborzott, hanem a köve-

tőit megáldotta, felemelte.  

Amikor Szent Szellemmel teljes az életed, akkor erővel lesz teljes az életed. Erő lesz az 

életeden, erő lesz a szavaidon, és úgy fogsz beszélni, mint Jézus, akire azt mondták, hogy ez 

úgy beszél, mint akinek hatalma van. Egyik kedvenc igeversem, nagyon-nagyon szeretem a 
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Máté 7,29-ben írja, hogy Jézus úgy beszél, mint akinek hatalma van. Nekünk az van! Te 

tudod, hogy neked hatalmad van? Az ellenség minden ereje felett hatalmad van? Halleluja! 

Hogyan tudod és ismered meg azt, hogy neked hatalmad van az ellenség minden ereje felett? 

A Szellem által. Nem azáltal, hogy én azt mondtam, vagy bármelyik prédikátor azt mondta. A 

Szellem által ismered ezt meg! A Szellem kijelentéséből! Amikor be vagy töltekezve Szent 

Szellemmel, a céljaid már az Ő céljaivá válnak. Nem az lesz a legfontosabb, hogy minden-

képpen legyen egy jó munkahelyed, és hogy minél előbb ki tudd fizetni az adósságaidat, és 

minél előbb legyen már egy házastársad, vagy minél előbb szülj már egy gyermeket. Ezek 

fontosak. Isten látja, tudja, hogy ezekre szükséged van. Sőt, Ő erre hívott el, hogy dolgozz, 

házasságban élj, szaporodjál. Ezeket Ő mind megadja. De amikor a Szellemmel teljes vagy, 

akkor nem ezek után futsz, hanem Őutána futsz, Őt teszed az első helyre. És Ő mindezt 

megadja neked ráadásként, amire vágysz. Halleluja! Ez a Szellemmel teljes élet!  

Amikor a Szent Szellemmel teljes életet éled, már nem alapszinten éled az életedet. Nem 

egy alapszinten, nem egy olyan szinten, mint bárki a világban, aki körülötted van, hanem ki-

emelkedsz a szürkeségből. Mert látszik rajtad, hogy van benned, körülötted valami, ami más, 

mint ami a világban van. Más! Amikor a Szent Szellemmel betöltekezel, már nem csupán 

természetes szinten gondolkozol, hanem Isten szíve szerint gondolkozol. A magasabb rendű 

élethez szükséged van tehát a Szent Szellemre. A vele való közösségre vagyunk elhívva. A 

vele való rendszeres időtöltésre, kapcsolatra vagyunk elhívva. Arra, hogy Őt kövessük. Nem 

pedig arra, hogy mi menjünk elöl, aztán megkérjük Őt, hogy: Gyere már utánam, légy szíves! 

Áldd meg az én utamat! Isten nincs elkötelezve arra, hogy minden utadat megáldja. De az az 

út, amire Ő elhívott téged, már áldott. Neked arra csak rá kell lépni, bele kell lépni abba. Ő a 

győztes oldalon áll. Úgyhogy amikor a Szent Szellemmel mozdulsz, akkor semmi nem árthat 

neked. Amikor a Szent Szellemmel mozdulsz és mész előre, elesnek mellőled ezren, jobb 

kezed felől tízezren. És azt mondod, hogy: Sajnálom, hogy az ellenségemmé váltál, mert ez-

által a rossz oldalra álltál! Mert én a győztes oldalon állok, a Szent Szellem oldalán. Ha 

megérted ezt, és meglátod ezt, akkor imádkozol azokért, akik a másik oldalon vannak, és 

ellened vannak. Mert a Szellem által nem az van, hogy jaj, Isten ítélete szálljon rád, te ilyen-

olyan, mert kritizálsz engem! Hanem az van benned, ami Jézusban is volt. Nem tudják, hogy 

mit cselekszenek. Nem tudják, és megindul a szíved, megindul a lelked a Szellem által, és 

közbenjársz értük. Ha elfogadják, akkor dicsőség Istennek! Ha nem, akkor visszaszáll rád, és 

még áldottabb leszel. Az áldottnál is áldottabb, és hatványozottan áldott. Halmozottan áldott! 

Van egy kifejezés az orvosi nyelvezetben. Azokra a betegekre használják, akiknek különféle 

sérülései vannak, hogy halmozottan hátrányos helyzetű, halmozottan beteg. Hát te Krisz-

tusban a Szellem által halmozottan áldott vagy! Halmozottan, bőségesen áldott! Látod-e ma-

gad? A Szellem tölt be most téged értelemmel, frissességgel, bölcsességgel, egy új gondol-

kodásmóddal, egy új mentalitással. Szükséged van erre? Őrizd meg ezt magadban, mert hol-

nap, holnapután ki akar majd belőled fogyni. A Szellem által képes vagy arra, hogy magadat 

gerjesszed. 

Ha a Szent Szellem vezet téged, akkor nem juthatsz csődbe. Ha valóban a Szent Szellem 

követését éled, ha a Szent Szellem vezet, akkor nem kerülsz bele a hiányba, nem kerülsz bele 

a káoszba, nem kerülsz bele a kiábrándultságba, nem kerülsz bele a bánatba, a depresszióba, 

mert ha odajutottál, akkor nem a Szent Szellemet követted. Nem Ő vezetett téged, hanem 

átvette az irányítást az ész, az elme, a világi bölcsesség, az okoskodás. Akkor jutsz ide, ha a 

test szintjén élsz, és a lelkedet nem újítod meg. Akkor jutsz oda, hogy mész lefelé az úton. 

Lásd máshogyan a dolgokat, lásd szellemi módon a dolgokat! Lásd Isten Szent Szelleme által 

a dolgokat! Sokatoknak ezt meg kell tanulni, hogy ne csak 5-10 centire, vagy egy napra előre 

lássál, hanem lásd nagyban a dolgokat, a teljességet. Nagyon sokaknak az elméje beszűkült, 

és nem látnak túl az orrukon. De neked a teljes képet látnod kell, mert Isten a teljes képet 

látja, és ismeri a kezdetet egészen a végig. Neked a Szellem által minél nagyobbat be kell 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 

 

 10 

fognod a látásodban, nem pedig csak szűken arra koncentrálni, ami téged vesz körül. Ha egy 

lépést hátrébb lépsz, akkor a teljes, nagyobb képet látod, jobban rálátsz a dolgokra. Mert ha 

túl közel vagy hozzá, akkor egyszerűen nem látod, hogy innen egész más megítélése van a 

dolognak. Ezt hogyan tudod megtenni? A Szellem által. A Szellem bölcsességében. Ebben 

nem lehet csupán pszichológiai tanulmányokkal, okos eszmefuttatásokkal, mentális trénin-

gekkel alapot venni. Ezek bizonyos szintre el tudnak téged vinni. Egyébként nem vagyok 

ellene annak, hogy lelki értelemben felgerjedve legyél. Sőt, újuljon meg a lelked az Igével 

összhangban, mert a Szent Szellem nem depressziós! De az eredetit, az igazit akarjuk, az 

igazit kívánjuk. Halleluja! 

Jézus túlnézett a természetes dolgokon. Szellemi módon ítélte meg a dolgokat, és sokszor 

szellemi módon beszélt azokhoz az emberekhez, akik testi módon gondolkoztak. Mivelhogy 

nem értették a szavait, a szellemi szavait, ezért Jézus kénytelen volt lemenni az ő szintjükre, 

és elmondani nekik úgy, hogy ők is megértsék. Az egyik kiváló példa erre az, amikor Lázár 

meghalt, és jött a hír erről. Ekkor ezt mondta Jézus: 

János 11,11–14. 

11. Ezeket mondá; és ezután monda nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elme-

gyek, hogy felköltsem őt. 

Jézusnak ez egy szellemi kijelentése volt. A 12-es versből kiderül az, hogy a tanítványok 

ezt nem értették. 

12. Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul. 

Ha valami probléma volt, akkor majd fölkel. Nem értette egyikük sem, hogy Jézus azzal, 

hogy azt mondta, elaludt, arra utalt, hogy meghalt. 

13. Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. 

14. Ekkor azért nyíltan monda nekik Jézus: Lázár meghalt. 

Látod azt, hogy Isten Szelleme igyekszik, kíván szellemi módon közölni velünk dolgokat?  

De mi nem tudjuk azt felfogni a saját értelmünkkel, ha nem szellemi a gondolkodásmó-

dunk. Mint ahogy a tanítványok sem értették, mi az, hogy elaludt. Ha nézed Jézus tanításait az 

evangéliumokban, ha olvasod a példabeszédeit, akkor megértheted, hogy a szellemi világ 

működésével kapcsolatban nagyon sokszor Jézus a természetes világból hozott példákat. A 

szellemi világ működésére a világból hozott példákat, hogy megértse a természetes gondolko-

dású ember a szellemi dolgokat. Ott van az egyik, legjobban alapnak tekinthető, legközismer-

tebb, és a számomra legsokatmondóbb példázata, a magvetés példázata. A természetes világ-

ban hogyan működik a mag elvetése? Hogyan terem az a mag gyümölcsöt? Jézus azt mondta, 

hogy a szellemi világ is így működik. Aztán Jézus Isten királyságáról hasonlóképpen beszélt 

példázatokban, és hasonlította Isten királyságát, Isten országának a működését, a szellemi 

világnak a működését például a mustármaghoz, hasonlította a kovászhoz, hasonlította a szán-

tóföldbe elvetett kincshez, hasonlította a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt talált. Igyekezett 

kifejezni a szellemi dolgokat úgy, hogy a természetes világból hozott példákat. Ez egy nagyon 

nagy segítség nekünk, hogy megértsük a szellemi világ működését. Ahogy működik a mag-

vetés a természetes világban, úgy működik ez a szellemi világban is. Érted ezt? Nem kell 

lekorlátoznunk magunkat a természetes szintre, meg kell látnunk, hogy Isten magasabban van 

ezeknél.  

Ezekben mindig van egy hasonlat, ami rámutat valamire. A természetes rámutat a szellemi-

re. De neked ezeket meg kell látnod, vagy ezekben meg kell látnod a szellemit. Ez, nem megy 

a Szent Szellem nélkül. Nem fog menni a Szent Szellem nélkül! Legyél folyamatosan telve a 

Szent Szellemmel, hogy megértsd Isten mozdulásait! Legyél folyamatosan telve a Szent 

Szellemmel, hogy megértsd azt, hogy Ő hogyan akarja, hogy Ő mit akar. Nélküle nem fog 

menni, csak egy emberi erőlködés, okoskodás, és kínlódás lesz. A szellemi ember az 1Korint-

hus 2,14–15 alapján, ahogy az elején felolvastam, soha nincs összezavarodva. A szellemi 

ember soha nem sápítozik, hüledezik a láthatókon és a hallhatókon. Hű, jaj, hallottad? Kép-
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zeld, jaj! A szellemi ember nem így viselkedik! Ez a test megnyilvánulása, a meg nem újított 

érzelem és gondolkodásmód megnyilvánulása. A szellemi ember a gondjait Istenre helyezi. A 

testi ember pedig a fizikai dolgokba helyezi a bizalmát. A szellemi ember felismeri az ördög 

ravaszságait. A testi ember nem. A szellemi embert nem lehet félrevezetni. Jézust nem 

lehetett félrevezetni!  

Mi emberből vagyunk, a Szellem teljessége nem egy személyen van mérték nélkül, hanem 

mindannyiunkon van mérték nélkül. Nem azt mondom, hogy soha nem voltunk becsapva, so-

ha senkit nem ért még kár, soha senkit nem árultak még el. Ahogy Jézus maga mondja, hogy 

nem lehet a tanítvány nagyobb a mesterénél. Ha Jézusnak megvolt a Júdása, az árulója, akkor 

neked is meglesz. Ha Jézusnak megvoltak a kritikusai, neked is meglesznek. Ha Jézusnak 

megvoltak a tisztelői, neked is meglesznek. Ha emberek elhagyták Jézust, mert kemény 

szavakat mondott, ez veled is meg fog történni. Hacsak nem akarsz mindig az emberek 

tetszésében járni, és mindenképpen ragaszkodni az emberek tiszteletéhez és szeretetéhez. 

Jézus soha nem mondott semmit azért, hogy az emberek tetszését ezzel elnyerje.   Nem ez 

motiválta. Ha ez lett volna a motivációja, akkor nagyon sok mindent nem mondott volna el, 

vagy nem így mondta volna el. Vagy nem azt mondta volna el, vagy nem úgy fejezte volna ki 

magát. Nem volt szándéka, hogy embereket megbotránkoztasson. Egy dolog vezérelte, egy 

célja volt, hogy a Szellem által megtegye azt, ami az Atyának az akarata. Ó, persze nekem is 

az a célom – mondod. Tényleg? Vizsgáljuk meg az útjainkat, mert azt mondja Pál apostol, 

hogy aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Úgyhogy vizsgáljuk meg magunkat!  

Pál apostol nem volt összezavarodott. A Szellem bölcsességéből soha nem űzött újjászüle-

tett keresztényekből démonokat, nem hánytatta őket barna zacskókba, mint ahogy kereszté-

nyek ezt manapság is teszik. Mert olyan látványos megnyilvánulások vannak, de közben az 

egész csak egy lelki, egy érzelmi megnyilvánulás úgy, hogy az ördögnek nyitnak ajtót ezzel. 

Próbálnak az ördög ellen harcolni, és a sátán munkáit lerontani, miközben megtévesztettek, és 

nem is tudják, hogy ezáltal ajtót nyitnak az ördögnek. Neked nem kell harcolnod az ördöggel, 

neked egyszerűen hatalmat kell gyakorolnod! Ha kell, húzzál fel egy szemüveget, mert olyan 

messze van tőled, olyan picike ott lent. Mert ez a hatalom helye, az Atyának a jobbján, 

Jézusban. Ezt a Szellem által tudnod, látnod kell! Amikor testi vagy, akkor azt kérdezed: Jaj, 

Istenem, mi lesz? Mi történik velem? Mindannyian az úton vagyunk, egyikünk sem tökéletes 

ebben, hogy mindig nagyon szellemiek legyünk, és ne kövessünk el hibákat, és mindig jól 

meghalljuk, és mindig jól követjük. Ugyan már! De azért van erről ma is szó, mert én úgy 

hiszem, hogy a Szellem motiválja, hogy erről halljunk. Hogy van ennél mélyebb, van ennél 

beljebb. És megvan az eredeti, és mi azt akarjuk. Halleluja! 

Nem tudom, hogy olvasod-e Pál apostol leveleiben bárhol, hogy sopánkodott volna, hogy: 

Miért történnek velem ezek a dolgok? Vagy: Én Isten Igéjét hirdetem, miért történnek ezek a 

rossz dolgok velem? Nem, nem olvasod. A Szent Szellemmel teljes ember nem gondterhelt! 

Vannak gondok, amik érik, de nem gondterhelt. A testi embernek megfelelési kényszere van. 

Mindig szüksége van külső megerősítésekre, mindig szüksége van arra, hogy kívülről legyen 

motiválva. A Szent Szellemmel teljes ember azonban belülről van motiválva. Sőt, a Szent 

Szellemmel teljes ember képes arra, hogy saját magát gerjessze. Dávid az ószövetségben 

Szent Szellemmel felkent volt kívülről, de mégis tudta magát belülről motiválni. Vagy nem 

olvastad a Zsoltárokban, ahogy saját magát gerjeszti, hogy „Áldjad én lelkem az Urat, áldjad 

én lelkem az Urat, el ne feledkezz az Ő jó dolgairól, áldjad én lelkem az Urat!” Gerjesztette, 

és gerjesztette, és gerjesztette magát. Pál apostol meg azt írja Timótheusnak, hogy gerjeszd fel 

azokat az ajándékokat, amik benned vannak. Ez nem egy önpszichózis, hanem a Szent 

Szellem kenete által való felépülés. A testi embernek mindig kívülről kell hallania valamit. 

Mindig egy tanítást kell hallania, mindig valaki meg kell, hogy mondja, mit csináljon, mindig 

tanácsot kell adni neki. De a Szent Szellemmel teljes ember Istentől veszi el a tanácsot. Nem 

kívülről, hanem belülről, a Szent Szellem által. 
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A Szent Szellemmel teljes ember tudja, hogy hova tart. Tudja azt, hogy milyen irányba 

megy, nem a levegőbe csapdos. A Szent Szellemmel teljes ember nem tétova és bizonytalan. 

A Szent Szellemmel teljes ember bizalommal és hittel teljes. Ezt elmondom még egyszer: a 

Szent Szellemmel teljes ember hittel és bizalommal teljes. A Szent Szellemmel teljes ember 

tudja magát gerjeszteni, nem enged a csüggedésnek. A Szent Szellemmel teljes ember nem 

enged a csüggedésnek! Vajon el tudod azt képzelni, hogy az Atya lehajtja a fejét Jézus vállá-

ra, és azt mondja, hogy jaj, nem értik meg, hogy mit akarok mondani nekik! Olyan elkeserítő, 

drága Fiam! Annyi mindent tettem értük! El tudod ezt képzelni? Ugye, hogy ez nem fér bele 

az Istenről alkotott képedbe? Ő nem a csüggedés Szellemét adta nekünk. Halleluja! Miért 

történik ez velem? Miért nem értenek meg az emberek? A Szent Szellemmel teljes ember 

tűzben ég! Halleluja! A Szent Szellemmel teljes ember tűzben ég, és nem langyos, és főleg 

nem hideg. Ó, Istenem, hadd égjünk mindannyian szent tűzben Jézusért! A Szent Szellemmel 

teljes ember fogva tartja a sátánt a lába alatt, láncokon tartja, és csavar egyet a nyakán és nem 

engedi, hogy az nagyon hangosan kiabáljon és ugasson. 

Tudom, hogy ezek önmagában csak szavak, és úgy hangzik, mint egy motivációs előadás, 

de a Szent Szellemmel teljes ember ilyen. Miért? Mert Jézus ilyen volt. Nem engedte meg a 

sátánnak, hogy bármit tegyen vele. Ő akkor halt meg, amikor azt mondta, hogy „Na, most én 

leteszem az életem.” A szolgálatának a legelején, már akkor, amikor felolvasta Ésaiás próféta 

könyvéből, hogy „az Úrnak Szelleme van rajtam”, utána már azonnal meg akarták Őt ölni. Le 

akarták taszítani a szikláról. A szolgálata legelején. Hányszor írja a Biblia, hogy el akarták Őt 

fogni, de Ő átment közöttük, elcsusszant. Miért? Nem engedte meg a sátánnak, hogy 

megakadályozza Őt az elhívásában, a szolgálatában, a beteljesedésében. Uralkodott felette. 

Eljött az idő, és ez a szolgálatának a része volt, hogy letette az életét miérettünk. 

Lukács 10,19. Bővített fordítás 

19. Hatalmat adtam nektek, amit most birtokoltok arra, hogy kígyókon és skorpiókon 

tapodjatok, és a képességet arra, hogy hatalmat gyakoroljatok az ellenség minden ereje 

felett; és semmi sem fog semmilyen módon ártani nektek. 

Miért gondolod azt, hogy bárki árthat neked, vagy tehet ellened bármit? Ha azt mondod, 

hogy milyen rosszul bánnak veled, akkor nem vagy teljes a Szent Szellemmel. Nekem senki 

nem árthat, egyikőtök sem tud nekem ártani, semmilyen módon. Én sem akarok senkinek sem 

ártani, mert Szellemmel teljes vagyok, és az Ő kezében vagyok. Az én hitem Őbenne van, és 

nem abban, hogy mit tudok én elérni. 

A Galata 4-ben beszél Pál apostol Izsákról és Izmaelről, és arról, hogy közöttük ellentét volt. 

Galata 4,28–29. 

28. Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk. 

Mondj egy halleluját és egy áment! Én vagyok az ígéret gyermeke!  

29. De ahogy akkor a test szerint született üldözte a Szellem szerint valót, úgy van 

most is. 

Úgy van ez ma is. Úgyhogy ébresztő! Szent Szellemmel teljes vagy? Igen? Akkor ne le-

pődj meg attól, hogy a testi emberek soha nem fognak megérteni, és még üldözni is fognak. 

Mert akkor is úgy volt, és ma is így van. Ez a csomagnak a része. Halleluja! 

De a Szellem által mindenre képesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett. Nehogy 

megengedd bárminek, vagy bárkinek, hogy miközöttünk ellentét legyen! Állj be az egységbe! 

Mert ha kikerülsz ebből az egységből, azzal átálltál egy olyan oldalra, ahol nem a Szellem 

egysége van. 

A befejező rész következik, bár igazából erről tudnék prédikálni még egy órát. A Szent 

Szellem teljességével kapcsolatban azonnal beugrik mindenkinek a pünkösd napja. Amikor 

eljött a Szent Szellem, kitöltetett, és a tanítványok elkezdtek nyelveken imádkozni. Halleluja!  

Mi azt mondjuk, és az imádságunkban is így van, hogy a Szent Szellem teljességnek az 

egyértelmű jele, hogy nyelveken imádkozunk. Ámen. Ez egy következmény. De van ennél 
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egy sokkal erőteljesebb bizonyíték arra, hogy Szellemmel teljes vagy. Mert az, hogy 

nyelveken imádkozol, az nem feltétlenül bizonyíték arra, hogy folyamatosan telve vagy Szent 

Szellemmel. 

Apostolok cselekedetei 1,8. 

8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok: és lesztek nékem 

tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind 

végső határáig. 

Nem azt írja, hogy nyelveken imádkozó igeharcosaim, hanem azt írja, hogy lesztek nékem 

tanúim, bizonyságtevőim, igehirdetőim, az Ige szószólói, mert az erő jelen van az életetekben. 

Ámen. A Szent Szellemmel való teljességnek a bizonyítéka az, hogy hirdeted az Igét. Aztán 

eljött a Szent Szellem pünkösd napján. 

Apostolok cselekedetei 2,4. 

4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Szellem adta nékik szólniuk. 

Halleluja! Nyelveken imádkoztak! Olvassuk az egész történetben, hogy milyen csodálato-

san zajlott ez az egész. És utána mi történt? Elkezdték hirdetni az Igét, elkezdtek prédikálni. 

Ennek következményeképpen jöttek az üldözések. Ennek következtében jöttek a fenyegeté-

sek. Börtönbe zárunk, levágjuk a nyakad, meggyilkolunk, mindenfélét csinálunk ellened. Mit 

tettek a tanítványok? Elkezdtek imádkozni. Miután az üldözések hatására összegyülekeztek és 

imádkoztak – talán már nyelveken is együtt, de értelemmel is. Az értelem imája így hangzott:  

Apostolok cselekedetei 4,29–33. 

29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy 

teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, 

30. A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a Te 

szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. 

31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének 

mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala. 

Amikor betelsz Szent Szellemmel, akkor az Isten Igéjét bátorsággal szólod. Ez a bizo-

nyíték arra, hogy Szellemmel teljes vagy. Ha kis nyuszi-muszi vagy, akkor nem vagy eléggé 

teljes a Szent Szellemmel. Nem arról van szó, hogy ki kell menni az utcára, és minden szembe 

jövőt leszólítani az Igével. Hanem arról van szó, hogy azon a helyen, ahova Isten elhelyezett a 

munkádban, a családodban, a kapcsolati körödben, az az elhívásod ott, hogy bátorsággal szóld 

az Igét, tegyél bizonyságot. Ezt meg tudod tenni akkor, ha telve vagy Szent Szellemmel. 

Imádkozhatsz közben nyelveken, de önmagában a nyelveken való imádkozás nem bizonyíték 

arra, hogy teljes vagy Szent Szellemmel. Itt a bizonyíték. A tanítványoknak az volt, hogy ők 

bátorsággal szólták az Igét. 

32. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt; és senki semmi marháját nem 

mondá magáénak, hanem nékik mindenük közös vala. 

33. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; 

és nagy kegyelem volt mindnyájukon. 

Halleluja! Miért? Mert telve voltak Szent Szellemmel. Hogy lehetséges, hogy pár nappal 

korábban betöltekeztek Szent Szellemmel, nyelveken szóltak, itt meg azt olvassuk, hogy meg-

int betöltekeztek Szent Szellemmel. Mi után töltekeztek be Szent Szellemmel? Könyörögtek, 

imádkoztak, hálaadásban voltak. Tudod, be tudsz töltekezni Szent Szellemmel a dicsőítés 

közben. Be tudsz töltekezni Szent Szellemmel a prédikáció hallása közben. Be tudsz 

töltekezni Szent Szellemmel otthon, miközben olvasod az Igét. Be tudsz töltekezni Szent 

Szellemmel, amikor végre megérted Jézusnak a szőlőtőről szóló példázatát. Ha énbennem 

maradtok, akkor teremtek gyümölcsöt. Hogyan tudsz gyümölcsöt teremni a Szent Szellem 

nélkül? Sehogy! Hogyan tudsz Szent Szellemmel teljes lenni? Őbenne kell maradnod. Közel 
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hozzá, mindig hallgatni Őt, Őreá figyelni. Isten adjon nekünk erről megértést! Isten adjon ne-

künk erről kijelentést! Halleluja! 

Dicsőség Istennek! Jézus mindent a Szent Szellem által tett. Mindent, mindenkor! 

Egy megvallást teszünk: Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd most imádságban és 

hálaadásban. Kérlek téged, segíts nekem most a Szent Szellemed által, hogy megszólítsalak 

Téged, hogy ki tudjam fejezni azt, ami bennem van. Atyám, elismerem, hogy szükségem van a 

Szent Szellemre. Szükségem van arra, hogy folyamatosan beteljesedjek vele, újra és újra. 

Köszönöm neked, Atyám, hogy a Te akaratod az, hogy én beteljesedjek a Szent Szellemeddel 

újra és újra. Én most elfogadom a Szent Szellem teljességét, a szívemet megnyitom erre. Veled 

akarok mozdulni, drága Szent Szellem, követlek téged, Szent Szellem. Elismerem azt, hogy Te 

magasabb vagy az én gondolataimnál, a saját értelmemnél, a saját látásmódomnál. Beléd 

akarok kerülni teljesen, minden élethelyzetemben! Ámen. 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

 

 


