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ELPECSÉTELVE
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Budapest, 2021. 02. 14.

Ma még mindig maradunk a pár héttel ezelőtt elkezdett tanításnál, ennek témája a szellem,
lélek, és test. Úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy ez az az alap, amiben minden kereszténynek,
minden hívőnek meg kell alapoznia magát, hiszen minden innen indul. Az egész könyv
gyakorlatilag arról szól, hogy Isten megteremtette a világot, megteremtette az embert, a saját
gyermekének teremtette, de az ember elveszett. Majd Isten gondoskodott arról, hogy a
megváltásban az ember újra egyesülhetett Ővele, a szellemünk eggyé lett Istennel. Nyilván
nem ez a vége, még várjuk a megdicsőült testünket, amiért már Jézus kifizette az árat. A
leges-legvége az lesz, hogy a gonosz, az ördög a tűz tavába fog vettetni, és Isten gyermekei
örökkön örökké együtt lesznek az Úrral. Efelé haladunk, és jelenleg a mi feladatunk az, hogy
ezt az elveszett világot megnyerjük Jézus Krisztus számára, hogy minden ember meg tudja
élni azt, amit Jézus Krisztus már megszerzett, hogy az ember szelleme újra egyesülhessen
Istennel. Hiszen ez az ember tökéletes helye.
Az emberek kívül, a világban keresik a boldogságot, a megelégedettséget, de a legnagyobb
szükség a szellemi szükség. Hiszen ha az ember nincs az elrendelt helyén, akkor hiányérzetet,
ürességet, örömtelenséget, depressziót érez. Tehát ha nincs a helyén az ember, akkor nem érzi
jól magát. Amikor visszakerül az Istentől elrendelt helyére, akkor megtalálja az örömét, és
megtalálja a békességét, és ez a hely az Istennel való közösség. Erről szól Jézus Krisztus
megváltása, erről szól az Ő keresztjének munkája, hogy Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban
helyreállított bennünket. Újonnan szült minket élő reménységre. Alapdolgokat kell megértenünk a megváltással kapcsolatban. Ez minden hívőnek az elhívása, nemcsak a prédikátoroknak, nemcsak az evangélistáknak, vagy az ötszörös szolgálat valamelyikének a feladata.
Ez mindannyiunk feladata, hogy lelkeket, szellemeket, embereket nyerjünk meg Jézus
Krisztus számára. Hogy elmondjuk a jó hírt, hogy elmondjuk az örömhírt.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy némely keresztény még a saját megváltásában, a saját
üdvösségében sem biztos. Éppen ezért saját magunkat kell először megalapozni, ha magunk is
bizonytalanok vagyunk abban, hogy Jézus mit végzett el, hogy tényleg megváltottak vagyunke, vagy még elveszettek, vagy csak olyan bűnösök vagyunk, akiket megmentett a kegyelem.
Ha zavarodottság van bennünk, akkor saját magunk is bizonytalanok vagyunk, és így nem
lehet megnyerni a világot Jézus Krisztus számára. A Biblia egyértelmű a megváltással kapcsolatban. Sajnos nagyon-nagyon sok keresztény hívő számára ez nem egyértelmű. Ezért
nagyon fontos beszélnünk arról, hogy melyik az a részünk, amelyik megváltást kapott. Az
1Thesszalonika 5,23-at nagyon jól ismeri mindegyikünk.
1Thesszalonika 5,23.
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész
valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetelére.
Itt a Biblia leszögezi azt, hogy az ember hármas felépítésű. Az ember valójában szellem.
Úgy, ahogy Isten is szellem. János 4,24-ben olvassuk, hogy Isten szellem:
János 4,24.
24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban
imádják.
Isten szellem. Az ember is szellemi lény. Fontos megértenünk, hogy mi nem egy hústest
vagyunk. Van olyan részünk, amit látunk, és van olyan részünk, amit nem látunk. Ezt belső
embernek is nevezi a Biblia, láthatatlan embernek. A belső részünk két részből áll. Szellem
vagyunk, van lelkünk, és egy fizikai testben élünk. Ezt a teremtésnél, Mózes első könyvében
világosan írja a Biblia, hogy miután megformálta a föld porából az ember testét, és a lelkét
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belehelyezte az emberbe, így lett élő lélekké. A Jakab levélben is olvassuk, hogy a
szellemünk, a lelkünk nélkül a test halott. Ahogy halott a test a szellem nélkül, ugyanúgy
halott a hit cselekedetek nélkül. Meg kell értenünk, hogy három részből állunk, szellem, lélek,
és test vagyunk. A szellemünk a szellemvilággal van kapcsolatban. Isten az emberrel a
szellemén keresztül van kapcsolatban. Ez a közösség Ádám bűne miatt megszakadt, az ember
halottá vált. Nem a teste vált halottá azonnal, hanem a szelleme. Ez a szellemi halál elhatott a
világra, behozott egy olyan törvényt, a bűn és a halál törvényét, ami addig nem volt jelen.
Bejött a világra a bűn, ami megrontotta az ember lelkét, megrontotta a testét, és megrontotta
ezt az egész világot. Ezt hívják a bűn és a halál szellemi törvényének. Erről olvasunk a Római
levél 8,2 igeversében.
Róma 8,2.
2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a
bűn és a halál törvényétől.
A bűn és a halál törvénye elhatott minden emberre. Minden ember, amikor megszületik,
amikor erre a világra jön, akkor szellemileg halott, a szelleme elkülönült Istentől. Nincs élő
kapcsolata Istennel. Erről beszél az Efézusi levél 2. részében az Ige, hogy minden ember
elveszett, és a sátán hatalma alatt van. Jézus visszaszerzett bennünket, megváltott és újonnan
szült bennünket. Az Ő halálával és feltámadásával örök életet adott nekünk. Ez az örök élet
nem automatikus. Ezt minden embernek el kell fogadnia. Megteheti, hogy visszautasítja, vagy
megteheti, hogy elfogadja azt az üdvösséget, amit Isten felkínál minden embernek. A szabad
akaratunkat Isten nem fogja átlépni, minden ember dönthet afelől, hogy visszautasítja, vagy
elfogadja. Marad elveszett, marad a gonosz hatalma alatt, vagy Isten hatalma alá helyezi saját
magát, pontosabban az Istennel való közösségben éli le az örökkévalóságot. Ez mindenkinek
a saját maga döntése. Ha valaki úgy dönt, megmaradhat elveszett állapotában, és tudjuk, hogy
annak a vége az örök kárhozat.
Nézzük, hogy tulajdonképpen melyik részünk az, amelyik meg lett váltva, melyik az a
részünk, amelyet Isten teljesen tökéletessé tett, kicserélt. A 2Korinthus 5,17-től olvassuk az
Igét. Ezek kulcsfontosságú Igék, jó, ha az ember megtanulja kívülről, és nemcsak az eszével,
nemcsak az értelmével tudja, hanem így belénk ivódik, belénk épül.
2Korinthus 5,17–18.
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett
minden.
18. Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus
által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Itt még mindig időzünk egy kicsit, mert ezt már tudjuk kívülről, de igazából belülről kell
tudni. Néha, amikor beszélgetünk veletek, meg leveleket, kérdéseket kapunk, akkor látjuk,
hogy igen, ezt az emberek hallották, ismerik ezt az Igét, de belül valahogy mégsem alapozódtak meg eléggé. Ez egy kulcsfontosságú igevers. Hogy megértsük, nézzük meg az Egyszerű
fordítást. Ez talán segít nekünk, hogy még jobban magunkévá tudjuk tenni.
2Korinthus 5,17. Egyszerű fordítás
17. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne
régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!
Világosan beszél itt a Biblia, hogy van egy olyan emberünk, egy belső emberünk, amelyik
meghalt. Amikor mi Krisztusba kerülünk, akkor mi lesz új teremtéssé? Valaki elfogadja
Krisztust, üdvözül, és mindjárt várja a külső változásokat. Nem! Amikor Jézust befogadtad,
amikor az Urat befogadtad, akkor a szellemed, a bensőd vált új teremtéssé, egy új emberré.
Ami benne volt, a régi, az elmúlt, az meghalt. Sokan azt mondják, hogy kétfajta természet van
bennünk. Ez nem igaz, ez hazugság, az ember nem skizofrén, tehát nincsen benne egy gonosz
természet, meg egy új természet. A Biblia világosan írja, hogy a régi emberünk meghalt.
Nincs többé. Mi új teremtések vagyunk. Hol vagyunk új teremtések? Belül, a szellemünkben.
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Nem az érzéki részünkben, nem a látható részünkben. Ha valaki újjászületik és nő volt, az
továbbra is nő marad. Ha alacsony volt, alacsony marad, ha magas volt, magas marad. Nem a
testünk változik meg. Sőt, még lehet, hogy az érzéseink sem változnak meg. Ugyanis az
újjászületés a szellemünkben történik meg. Ez az a részünk, amelyik láthatatlan, és nem az
érzéki részünk. A Biblia világosan különválasztja az érzéki részt, és a szellemi részt.
1Korinthus 2,14.
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait; mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.
Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy attól szellemi, ha állandóan látásai vannak,
megtapasztalásai vannak. Nem! Ettől pont, hogy nem szellemi, hanem ők a legérzékibb
emberek. Ezt láttam, azt láttam, ilyen látomásom volt, olyan álmom volt! Ez nem azt jelenti,
hogy nem lehet látomásod, nem lehet álmod Istentől, de Ő nem így vezet bennünket. Isten
nem az érzékeinkkel van kapcsolatban. Nem a lelkünkkel van kapcsolatban. Meg kell
értenünk, hogy a szellemünk született újjá. A szellemünk lett egy új ember. A régi óemberünk, a bukott, ördögi, sátáni emberünk meghalt, nincs többé. Viszont ott van a lenyomata a
lelkünkben, és ott van a lenyomata a testünkben. Ez a régi óember, akivel nagyon sokáig
éltünk együtt, bizony megtanított bennünket az önzésre. Ő ugyan meghalt, de hátrahagyta a
meg nem újított elménket, és hátrahagyta a hústest kívánságait. Sok olyan helytelen dolgot
gyakoroltunk, amik az újjászületéssel nem múlnak el azonnal. Nagyon sok ember
bizonytalanodik el ilyenkor, hogy egyáltalán újjá vagyok én születve? Hiszen még mindig
meg vannak a bűnös kívánságok, még mindig elrontok dolgokat, még mindig helytelenül
teszek dolgokat, és ilyenkor keresztények is elbizonytalanodnak. Tényleg újjászülettem?
Egyáltalán Isten szeret engem? Vajon Isten tud használni engem? Ha a külső, látható
dolgokból próbálod megítélni azt, hogy te új teremtés vagy-e, krisztusi vagy-e vagy sem,
akkor nagyon eltévesztetted. Hiszen ez az elején egyáltalán nem fog látszani. Ezért különösen
sérülékenyek azok az emberek, akik frissen újjászületett hívők és azonnal várják a tökéletes
változást. Lehet, hogy amikor valaki újjászületik, akkor úgy, ahogy megszületnek a világra a
kisbabák, ők is különbözőek. Valamelyik nem akar még táplálkozni, inkubátorba kell tenni,
mesterségesen kell táplálni, aztán vannak kisbabák, akik megszületnek, és azonnal táplálék
után visítanak, föllármázzák az egész szülészeti osztályt. Szellemi értelemben ugyanez a
helyzet. Amikor újjászületik az ember, akkor a szelleme született újjá.
Mi az, amivel nekünk kell foglalkoznunk? Menjünk tovább a 2Korintus 5, 18-ban. Az
Egyszerű fordítás szerint fogom olvasni.
2Korinthus 5,18/a. Egyszerű fordítás
18/a. Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített, és újra egyesített saját
magával bennünket.
Annyira gyönyörűen le van itt írva, hogy nincs is mit magyarázni ezen. Tehát mi történt?
Kibékített. Tudnod kell, hogy Isten nem haragszik rád. Jézus Krisztus vére által megbékültünk
Istennel. Békességünk van Istennel. Ez a békesség nem jut el azonnal az emberhez. Vannak
még mindig, akiknek ez a békesség, ez az öröm nincs ott az életükben. Van, hogy egy kis idő
kell, amíg ez megtörténik. Viszont a szellemünkbe mindezt már Isten elhelyezte. A szellemünkben van. Miért beszélek erről? Azért mert a keresztények döntő többsége kívülről várja
a megoldást. Kívülről várják, hogy valami majd fog velük történni. Miért van a Biblia az
ellen, hogy ne a törvényt tanítsuk egy hívőnek, egy kereszténynek? Mert a törvény tette
ugyanezt. Nézzétek meg, hogy a törvény, a mózesi törvény hogyan akarta megváltoztatni az
embert: kívülről. A cselekedeteivel, a gondolataival, az érzéseivel akarta megpróbálni. A
szellemünket nem tudjuk megváltoztatni, nem tudjuk kicserélni. A szellemünk romlott volt,
de egyszerűen Isten újjáteremtette. Az ember szelleme olyan, mint maga Krisztus. Krisztus él
benned. Az faltól falig Szent Szellem. Nem kiskorú, aminek növekednie kell, hanem az
egyetlen részünk, ami az örökkévalóságig ugyanolyan marad, az pedig a szellemünk. Meg

3

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

kell értenünk, hogy ha kívülről várjuk a változást, az nem fog jönni. A békesség nem kívülről
fog jönni, hanem belülről, mert Isten oda helyezte el, a szellemünkbe, az újjászületett
szellemünkbe. Mert Isten kibékített, és újra egyesített saját magával bennünket. Sőt, ránk
bízta, hogy mi is segítsünk más embereknek abban, hogy kibéküljenek Vele. Tudjátok, hány
keresztény, hány hívő gondolja azt, hogy Isten haragszik rá?
Most mi történt? Új teremtések lettünk. Krisztusi teremtések lettünk, de ez nem azt jelenti,
hogy többé nem fogunk semmit helytelenül tenni, nem azt jelenti, hogy nem fogunk bűnt
elkövetni, függetlenül attól, hogy ezt már nem akarjuk. Mert a régi természetünk meghalt. Mi
ezeket nem akarjuk már tenni, mert krisztusi emberekké váltunk. De sajnos a meg nem újított
elme, és a hústest cselekedetei továbbra is megmaradtak. Az elménk megújításával örökkön
örökké foglalkoznunk kell, amíg csak a mennybe nem megyünk. Majd fogjuk olvasni, hogy a
test mindig a szellem ellen törekedik. Soha nem akarja azt csinálni, amit a szellem. Éppen
ezért fel kell, hogy öltözzük magunkra ezt az új embert, és ez az új ember meg tudja tanítani a
lelkünket. Onnan árad az erő. Onnan árad a bölcsesség. Onnan árad Isten ereje. Kívülről is
kaptunk erőt, hiszen az Apostolok cselekedetei 1,8 azt mondja:
Apostolok cselekedetei 1,8/a.
8/a. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem
tanúim.
Mit jelent ez? Azt, hogy Isten odaadta a Szent Szellem erejét, odaadta a Szent Szellem
kenetét. De belül minden hívőnek, aki befogadta Krisztust, aki újjászületett – ez egy
szempillantás alatt történt meg –, száz százalékig olyan a szelleme, mint Krisztusé. Ezért
mondta Jézus, hogy aki hisz énbennem, ő is fogja ugyanazokat cselekedni, amiket én
cselekszem, sőt még nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek.
Miért? Mert Krisztus ugyanúgy emberré lett. Emberként jött el, a szellemében ő Isten volt.
Miután újjászülettünk, bennünk a Krisztus él. Isten szelleme, Isten ereje árad ki a
szellemünkön keresztül. A Római levél 8. részében le van írva, hogy ugyanaz a Szellem van
bennünk, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, Ő lakik bennünk. És ha Jézust
feltámasztotta a halálból, a Szellem által ezt meg tudta tenni, akkor megeleveníti a halandó
testünket is a bennünk lakozó Szelleme által. Nagyon sok drága hívő kívülről várja a
gyógyulást. Igen, meg lehet gyógyulni kézrátétel által, többféle módja van, ahogy a Biblia
alapján meglehet gyógyulni. De igazából, amire nekünk szükségünk van, azt Isten belénk
helyezte. Ott van a szellemünkben. Onnan jön elő. Ott van bennünk. Ott van benned a
gyógyulás. Ott van benned Isten ereje. Ott van benned az üdvösség. Ott van benned minden,
amire szükséged van.
1Korinthus 6,17.
17. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.
Azért hozunk még Igét, hogy ezt az egyet jegyezzétek meg, hogy Isten szelleme él benned,
hogy te egy szellem vagy Ővele. Ő benned van. Ő benned él. Ő bennünk él. Az 1János 4,17-et
nagyon jól ismerjük mindannyian.
1János 4,17.
17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához,
mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
Ó Istenem! Ha ezt megértenék a drága keresztények, akkor az a sok összezavarodottság,
ami Krisztus testében folyik, megszűnne. Ugyanúgy vagyok ebben a világban, ahogy Ő van.
Melyik részem van úgy? A testem? Nem. A lelkem? Nem. Akkor mim van ugyanúgy, ahogy
a Krisztus? A szellemem. Ha Krisztus el tud kárhozni, ha Krisztus el tudja veszíteni az
üdvösségét, akkor én is. Ha a Krisztus beteg tud lenni, akkor én is. Mármint a szellememről
beszélek. Ezért hallunk ostoba tanításokat arról, hogy az emberek elveszítik az üdvösségüket.
Krisztus él bennem, úgy vagyok ebben a világban, ahogy Krisztus. Ahogy Ő van. Miért van
bizodalmam az ítélet napjához? Mert olyan tökéletesen csinálok mindent? Mert olyan szent
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vagyok? Mert olyan jó vagyok? Mert olyan jól teljesítettem? Mert megfelelek a vallásos
előírásoknak? Vagy valamilyen törvényrendszernek? Nem. Fogjuk föl végre, hogy egyetlen
okból van bizodalmunk az ítélet napjához: amit Ő tett értünk! Nem amit mi tettünk, hanem
amit Ő tett értünk, hogy újjá teremtett bennünket. Vele eggyé lettünk.
Tehát azzal lett teljes a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Jézus
tud bűnt elkövetni? Nem. Akkor a szellemed tud-e bűnt elkövetni? Nem. Értsd meg, hogy a
szellemed pontosan ugyanolyan, mint Jézus! Hol van a bűn? Az érzelmekben, a lélek részben
van, illetve a test részében van. A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka az örök élet.
Róma 6,23.
23. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk
Krisztus Jézusban.
Hol van az örök élet? Bennünk van. Viszont a bűn zsoldja a halál. Hozzáférhet-e a bűn a
lelkedhez? Hozzáférhet, persze. Lehetsz tőle depressziós. Hozzáférhet-e a bűn a testedhez?
Hát persze, hogy hozzáférhet. Éppen ezért mondja, hogy a test cselekedeteit feszítsük meg a
szellemünkkel. Mert az élet, az isteni élet belülről árad. Ne kívülről várd! Ott van benned. Ott
van bennünk. És ha ezt megértjük, akkor meg fognak változni az imáink is. A gyógyulás ott
van bennünk. Föl kell szabadítanunk Isten erejét magunkban. Mert ott van bent a
szellemünkben. Onnan fog előjönni. Onnan fog jönni a békesség, onnan jön minden. Mert oda
helyezte el Isten, a szellemedbe. Értsük meg végre, hogy a szellemünk úgy van, mint ahogy
Jézus! Tehát nem a lelkünk, és nem a testünk van úgy. Lehet, hogy a testedben betegséget,
fájdalmat érzel, lehet, hogy éppen szomorú vagy, esetleg a depresszió támadott meg. Bármi
történhet a lelkeddel. Lehetnek rossz gondolataid, de a szellemed tökéletes! Örökre el van
pecsételve. Örökre!
A szellemünk nem beteg, a szellemünk nem depressziós, a szellemünk nem irigykedik,
mert Isten van bennünk. A szeretetet is honnan várják az emberek, honnan jön a szeretet?
Kívülről akarják az emberek a szeretetet. Nem! A szeretetet Isten elhelyezte belénk, hiszen ki
van bennünk? Ki él bennünk? Ki van a szellemünkben? Hát maga a szeretet! Igaz? Tehát mi
csak közvetítjük azt, ami bennünk van. De a meg nem újított elme, a régi óember szerint
programozott hústest nem akarja ezt az igazságot magáénak. Ezért kell megfeszítenünk, ezért
kell nekünk foglalkozni vele, ezért kell felöltöznünk az új embert. És a Biblia világosan
tanítja, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni. Úgy, ha megújítjuk az elménket, odaszánjuk
magunkat először is Istennek. Az első dolog az az odaszánás, utána pedig megújítjuk az
elménket Isten Igéjével. És ez a keresztények legnagyobb problémája, nem az ördög! Mert az
ördög le van győzve. Az ördögöt Jézus legyőzte. A hústest az, amit nem győzött le Jézus,
mert azt nekünk kell legyőzni. Meg a meg nem újított elmét.
És vannak nagyon hosszú ideje, akár húsz éve is keresztények, és egyszerűen nem értik a
megváltást. Olyan butaságokat írnak le néha emberek, hogy döbbenetes: hogy elvittük innen a
Jézus szobrot, most ez a hely már nem szent. Ha nem a saját szememmel olvasom, nem
hiszem el! Nem egy egyéves keresztény írja. Hát megértettél valamit a megváltásról? Az
égvilágon semmit! A szent az a legeslegbelső embered. Igen, te szent vagy! Mit jelent a
szent? Elkülönítve Isten számára. Az Isten előtti helyzetünk az megigazult és szent. De mi
van a lelkünkkel és mi van a testünkkel? Azzal nekünk kell foglalkozni. Isten belénk helyezte
az erejét, odaadott már nekünk mindent, ami az életre és a kegyességre való. A Kolosse levél
azt írja, hogy aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre, a világosságra. Hol van ez a világosság? Sajnos még nem mind az elménkben, de száz százalékban ott
van bennünk. Ki kell, hogy merítsük onnan, el kell, hogy higgyük. Hogy tudjuk ezt elfogadni?
Hogy tudjuk ezt érvényesíteni? Tudjuk a fejünkben, az egy dolog. Én azt szoktam mondani,
hogy minden megszerzett tudás, amennyit tudunk használni és tudunk alkalmazni a saját
magunk és mások javára, hasznára és épülésére. Ha ez csak az elménkben van meg, akkor ez
egy elméleti, intellektuális tudás. Ez a részünkké kell, hogy váljon, be kell épülnie a
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lelkünkbe, az elménkbe, az akaratunkba. Ami igaz a Szent Szellemre, az igaz a mi
szellemünkre is. Pontosan ugyanolyan faltól falig Szent Szellem vagy belül. Így tekints
ezentúl magadra! Ezért vagy te szent, ezért vagy te Isten számára elkülönített, ezért vagy te
megigazult.
De mi az, aminek a cselekedetei még nem igazak? Ezért beszél a Biblia kétfajta
megszentelődésről, egyszer a szellemünk állapota, az Isten előtti helyzetünk az szent, de azt
mondja az Írás, hogy véghez kell vinni a mi megszentelődésünket. Mit jelent ez? Hogy oda
kell szánni magunkat és növekedni kell, el kell változnunk Krisztus képére és a hasonlatosságára a lelkünkben és a testünkben is. Ez egy folyamat, úgy hívják, hogy megszentelődési
folyamat, amikor elkülönítjük, az életünk minden részét odaszenteljük és odaszánjuk
Istennek. Ezt jelenti a megszentelődés, és ez egy folyamat. Az Isten előtti helyzetünk már
szent. A szellemünk szent és el vagyunk pecsételve. A szellemünkben ott vannak a
gyümölcsök. A Biblia azt mondja, ha test szerint járunk, akkor test szerinti gyümölcseink
lesznek. Ha szellem szerint járunk, akkor a szellem szerinti gyümölcsöt fogjuk megteremni. A
Róma 8,6 igeversét nézzük meg, gyönyörűségesen leírja.
Róma 8,6.
6. Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség.
Hol van a halál, a szellemedben? Nem, te már nem tudsz szellemileg halottá válni. Gondolj
bele, hogy néha mondanak emberek olyanokat, hogy ha valaki megtagadja a Jézust, ha
megtagadja a hitét, mondanak ilyen dolgokat. Vannak a világban olyan dolgok, amiket nem
lehet visszafordítani. A szellemi újjászületést a Biblia hasonlítja a fizikai megszületésre is.
Megszülettünk erre a világra, mindannyian kisbabaként, testtel így megszülettünk. Hát tagadd
meg, hogy te nem születtél meg! Tagadd meg ebben a hitedet! Vissza fog fordulni a helyzet?
Meg tudod ezt tagadni? Nem! Egy elveszett meg tudja-e tagadni azt, hogy elveszett? Egy
bűnös például megvallja, hogy ő nem bűnös, de Krisztust visszautasítja. Egy bűnös meg tudja
tagadni a bűnösségét? Nem! Akkor mi van, ha egy igaz ember meg akarja tagadni az igazságát? Megszülettél szellemben, ezt nem lehet visszacsinálni. Ezt nem tudod visszacsinálni,
mert a szellemed olyan, mint Krisztus. Ha Krisztus el tud kárhozni, akkor a te szellemed is el
tud kárhozni.
Lehet, hogy ezek nagyon erős igazságok, kapok egy-két megjegyzést valószínű a mai
felvétel alá, de nem bánom. Egyszer valakinek el kell ezt mondania, és lehet a vallásost
játszani, de azzal nem megyünk semmire. A szellemünk tökéletes, ezt írja a Biblia. Én a
Bibliát tanítom, és ez van leírva az Igében. A szellemen kívül van mindig a bűn. A bűn nem
fér hozzá soha a szellemedhez. Mindegy, milyen rettenetes bűnt követ el egy keresztény, a
szelleme soha, de soha nem lesz ebben partner. A szelleme soha ebben nem lesz benne.
Olvastam az Ószövetségben Dávid történetét, és ha valaki elkövetett rettenetes dolgot, az
Dávid volt, mégis Dávidról azt írja az Írás, hogy Isten szíve szerint való ember. Elszerette a
barátja feleségét, aki terhes lett tőle, és hogy a gaztettét leplezze, megölette a nő férjét, Úriást.
Nincs az a bíróság ezen a világon, aki halálra ne ítélné, vagy legalábbis életfogytiglanra egy
ilyen gaztettért, egy ilyen cselekedetért. Az ószövetségről beszélünk, ő még nem volt
megváltva, de mégis Isten megbocsátott neki egy ilyen rettenetes bűnt.
Ezzel nem arra akarlak biztatni, hogy ilyen dolgokat tegyél. Ezzel nem kell biztatni senkit,
mert sajnos a hústestnek és a meg nem újított elmének ilyen az állapota, de a szellemünk az
tökéletes. Meg kell érteni, hogy semmilyen bűn miatt, amit egy hívő elkövet, nem lesz
elkárhozott. Hallottam olyan tanítást a saját fülemmel, hogy azt prédikálta valaki, hogy ha
dohányzol, és mit tudom én, milyen életet élsz, akkor majd egymást szidjátok a pokolban. Ha
csak úgy mesélik, lehet, hogy el sem hiszem! A dohányzás senkit nem visz a pokolba! Senkit
az égvilágon. Lehet, hogy az illata olyan lesz a füsttől, mintha onnan jött volna, de semmi
köze. Ostoba dolog a dohányzás, bocsánat attól, aki dohányzik, és most nem megítélni akarok
senkit. Mondjuk nekem könnyű, mert soha nem dohányoztam. Ez egy nem jó dolog, mert árt
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vele saját magának, a saját maga testének. De ott van ebből is a szabadulás. Hol van a
szabadulás, ha mondjuk valaki meg akar szabadulni valamilyen rossz szokásától, a rossz
cselekedeteitől? Ott van benn a szellemében. Egy nagyon jó dolog, annak idején Jim pásztor
is tanította, hogy ha dohányos vagy, akkor gyújtsál rá és mondjad, hogy én már szabad vagyok ettől a szenvedélytől! – és fújjad, és egyszer majd csak nem fogod fújni és el fogod
dobni. Hányszor próbáltad már, hogy saját hústestedből letedd? Nagyon sokszor. Hányszor
vallottál kudarcot? Nagyon sokszor, mert kívülről várod a megoldást. A kívánságot nem
tudod elvenni, a kívánság ott lesz.
Ha valaki alkoholista, ugyanez a helyzet az alkohollal, a hústeste fogja kívánni, de akkor is
nyugodtan mondd el: Az én uram nem az alkohol, az én Uram Jézus Krisztus! Én Isten
igazsága vagyok Őbenne! Igaz vagyok a szellememben és ezt az igazságot fogom érvényesíteni a testemre és a lelkemre is! Ezt nekünk kell megtenni és ez bennünk van, onnan fog
előjönni. Ne a külső tökéletességedet nézzed! Hogy ítélik meg egymást a keresztények? Á,
nem is keresztény, mert mit csinált a múltkor is, nem járt szeretetben, meg mindenféléket
mondanak egymásnak, bökdösik egymást mindenfélével. De ez nem ott van, a mi
megigazultságunk a szellemünkben van. Ezt a megigazultságot kell, hogy érvényesítsük a
lelkünkre és a testünkre is. Ugyanis a bűn zsoldja a halál, ez igaz. Egy keresztény, ha újjá van
születve, akkor ő soha nem akar bűnt elkövetni. Hányan jöttetek már, hogy jaj, szörnyű bűnt
követtem el, most akkor biztos Isten nem szeret engem? Többen is mondták már, hogy
biztosan elvesztettem az üdvösségemet! Ide figyelj, ha te elvesztetted volna az üdvösségedet,
akkor nem aggódnál az üdvösséged miatt egyáltalán! Miért van lelkiismeret furdalásod?
Azért, mert benned van Isten Szelleme, benned van Isten megigazultsága, benned van Isten
igazsága, és ha helytelen dolgot teszel, az olyan belül, mint a futballbíró a focipályán: amikor
szabálytalanság történik, akkor belefúj a sípjába. Ugyanezt teszi a mi szellemünk, nem el fog
ítélni, mert Isten Szelleme nem ítéli el a hívőt. Isten Szelleme a világot ítéli meg a bűn,
megigazultság és ítélet tekintetében, a János 16-ban olvassuk, de lelkiismeret furdalásod lesz.
Miért? Azért, mert benned van az igaz, az már nem a te természeted.
Az ember tudja, ha bűnt követ el. Lehet, hogy nem ismeri be senkinek, de akkor is legbelül
tudja. Ki kell, hogy igazítsuk magunkat, mert a bűn zsoldja a halál. Pontosan arra törekszik az
ördög, hogy megbetegítse a testet, hogy depressziót okozzon. Főleg az, hogy bűntudatban
járjál, hogy ítéld el magad, hogy kárhoztasd magad, és ez mind oda vezet, hogy akár megbetegíti a tested. Akármilyen messze elvihet egy keresztényt az önkárhoztatás, az önpusztítástól kezdve, bármilyen szintre elviheti. Nem szabad megnyitni magunkat a kárhoztatásnak.
Ezért írja az Írás:
Róma 8,1–2.
1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.
2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a
bűn és a halál törvényétől.
Megszabadított bennünket, szabadok vagyunk! Belül a szellemünk szabad és ezt a szabadságot kell érvényesíteni az egész életünkre, a lelkünkre és a testünkre is. Amikor megtámad
egy betegség, akkor már benned van a gyógyulás. Keresztények úgy viselkednek, mintha
Jézus soha semmit nem tett volna értünk, mintha nem váltott volna meg bennünket. Jaj, hát
mikor jön már a gyógyulás? Jaj, mikor kapom meg? Már a tied, ott van benned és onnan fog
áradni! Hogyan fog előjönni a szellemedből a gyógyulás? Hit által, és itt jön a szerepe a
hitnek. Nem látom, nem érzem, de mégis elfogadom igaznak – ez a nagyon nehéz az elme
számára. Az elménk mindig mindent meg akar magyarázni, mindig mindennek keresi az ok és
okozati összefüggését. Ha beteg a test, akkor miért beteg a tested, miért nem jön a gyógyulás?
Jön az ördög és mondja: Biztos valamilyen bűn van az életedben, biztos valamit rosszul
csináltál, biztos rossz pásztor imádkozott érted, biztos nagyobb kenetre van szükséged! És az
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emberek szaladgálnak a kenet után, szaladgálnak emberek után, buta dolgokat tesznek. Miért?
Mert nem értik meg, hogy amire szükségük van, az már ott van bennük. Hit által ki kell
merítenünk!
Isten meggyógyítja a szolgálók, szolgálatok által, a kenet által az embereket, meggyógyítja
a hívőket, a húsz éves hívőket is meg az új hívőket is. De a legtöbb gyógyulás mindig,
legalábbis amit mi megtapasztaltunk, az mindig az újonnan jött embereknél van. Isten meg
akarja mutatni nekik a kegyelmét, mert ők még nem nőttek föl, ők még csecsemők. Amikor
fizikai értelemben is valaki csecsemő, addig pelenkázni kell, ellátásra van szüksége. Nyilván
Isten egy új hívőtől nem vár el annyit, mint egy húsz éve hívőtől. Te sem vársz el a féléves
gyerekedtől annyit, mint egy húsz éves gyerektől, ez egyértelmű. Nyilván Isten ilyenkor segít.
Isten a kenetével, az erejével, mások által, szolgálók, szolgálatok által, kiárasztja Isten a
kegyelmét, kiárasztja a gyógyító kenetet, jeleket, csodákat tesz Isten. De nincs mindig
melletted egy pásztor. Ha hét közben valami problémád van, akkor nincs melletted egy
pásztor, de van benned valaki, aki ott van veled, aki kész neked segíteni és onnan belülről
kell, hogy előjöjjön a gyógyulás, onnan belülről kell, hogy előjöjjön a békesség. Honnan
várják az emberek a békességet? Kívülről várják, de ez nem fog kívülről jönni. A Kolosse 3,1.
jutott eszemben, amíg itt folyt a gyönyörű dicséret, azt mondja:
Kolosse 3,1–3.
1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a
Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
Figyeljétek, mit ír a Biblia: feltámadtatok a Krisztussal! Nem majd föl fogunk támadni
egyszer. Föltámadtatok! Kinek írja ezt Pál apostol? Hívőknek írja. Mi föltámadtunk a
Krisztussal! Melyik részünk támadt föl a Krisztussal, a testünk, a lelkünk? Nem, a szellemünk, vedd úgy, hogy már föltámadt a Krisztussal! Az odafelvalókat keressétek, ahol a
Krisztus van, Istennek jobbján ülvén! Mit keressünk? Az odafelvalókat, mert feltámadtunk a
Krisztussal. Ezeket az igazságokat keressük. A szellemünkben ott van a feltámadás ereje.
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
Meghaltatok, azt mondja. Mi halt meg, a testünk, a lelkünk? Nem, az óemberünk halt meg.
Az óemberünk, az a régi ördögi, romlott, bukott természetünk halott, nincs többé! A lenyomata ott van, még egyszer mondom, a lelkünkben és a testünkben, sokszor fogom ismételni
azért, hogy megjegyezzétek. Én is úgy járok, mint az a matek tanár, aki azt mondja: elmagyaráztam egyszer, nem értették, elmagyaráztam kétszer, még mindig nem értették,
elmagyaráztam harmadszor, még mindig nem értették, pedig már majdnem én is értettem!
Úgyhogy elmagyarázzuk sokszor, hogy megértsük. Hol van a mi igazi életünk? A bensőnkben, ahol nem érzed, nem látod, nem hallod, nem tudod az érzékszerveiddel megtapasztalni,
ott van elrejtve a szellemedben Krisztussal és Istennel együtt. Ez a nagy titok, ez a hatalmas
titok, és ha ez tudatosul bennünk, akkor nem nyöszörgünk olyan dolgokért, amit Isten már
régen nekünk adott, hanem egyszerűen hit által elfogadjuk. Ezt az ostoba elménket erre meg
kell tanítani. Meg kell tanítani, mert csökönyös, mint egy szamár. Nem akarja elhinni, nem
akarja elfogadni, mert mindig keresi a miérteket, ezt hívja a Biblia okoskodásnak. Ezért
mondja Pál, hogy lerontok minden okoskodást, lerontok minden magaslatot, mely a Krisztus
értelme ellen emeltetett. Foglyul ejtek minden gondolatot. Jönnek az ostoba gondolatok: De
ha így lenne, akkor a testem nem volna beteg! Valóban, de a test miért beteg? Mert ezt az
igazságot még a testünk és a lelkünk nem tette a magáévá. Nekünk kell érvényesíteni, ezért
vagyunk hívők, ezért adta Isten a hitet, hogy kimerítsük onnan a szellemünkből, amit már
Isten odahelyezett.
Egyszer, amikor a mennybe fogunk kerülni, ez mindannyiunkkal meg fog történni, akkor
fogunk majd csodálkozni, hogy jé, mennyi mindenünk volt és ebből milyen keveset
használtunk! Ezért tanulmányozzuk Isten Igéjét, ezért bújjunk bele a mélységeibe, hogy
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igenis, ami a miénk, amit Krisztus megszerzett nekünk, amit nekünk adott, azokat a jogainkat
érvényesítsük. Mert ha nem, akkor van egy erőszakos ördög, aki majd fogja érvényesíteni az ő
jogtalanságát a mi testünkön és a mi lelkünkön. Van ellenségünk, ha észre nem vetted volna,
azok nem emberek, hanem az ördög. A ti ellenségetek az ördög, aki szerte jár, keresve kit
nyeljen el. Keresve kit nyeljen el! Mit jelent ez az Ige, Péter levelében olvassuk? Azt jelenti,
hogy nem tud mindenkit elnyelni. Ha te a sarkadra álltál, ha tudod, hogy ki vagy Krisztusban,
ha tudod, hogy nagyobb az, aki benned van, akkor nem tud elnyelni.
1János 4,4/b.
4/b. …mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Gondolj bele, hogy a te szellemedben Isten Szelleme él. Ha a szellemünk el tudna
kárhozni, Jézus tanít erről egyébként, ha valaki az erősnek a házát el akarja rabolni, akkor
meg kell, hogy kötözze, az erős a gyengébbet. Most gondolj bele, azt mondja az Írás, hogy
nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Ha a bűn nagyobb lenne, mint Isten
Szelleme, akkor le tudná győzni. Gondoljunk bele ebbe, hogy miket gondolnak emberek,
miket tanítanak emberek, miket hisznek emberek. Ha a bűn nagyobb, akkor a bűnnek
nagyobbnak kellene lennie, mint Jézusnak. A bűnnek nagyobbnak kellene lennie, mint Jézus
bűnáldozatának, ha képes lenne a szellemünk elkárhozni. Most ez téged arra fog indítani,
hogy menj és bűnt kövess el? Biztos vagyok benne, hogy nem, mert azt mondja az Írás, hogy
Isten szeretete az, ami megtérésre indítja az embereket. Nem érdemeljük meg és Isten mégis
nekünk adta. Ha valakit ez arra ösztönöz, hogy bűnt kövessen el, akkor mentális problémái
vannak, már bocsásson meg az Úr, hogy ezt mondom. Meg kell, hogy értsük, aki bűnt követ
el, az a maga teste ellen vétkezik. Írja egyébként az Írás. A tested ellen vétkezel. Meg kell
szabadulni, föl kell ismerni a bűnt! Az Újszövetségben három hely van a bűnmegvallásról. Ez
egy másik történet megint, ebbe most nem megyek bele.
Az 1János 1,9. igeverset mindenki ismeri:
1János 1,9.
9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson
minket minden hamisságtól.
Nem attól leszel te igaz Isten előtt, hogy megvallod a bűneidet, igaz te attól vagy, hogy
Jézus megváltott, hogy Krisztus benned él. De egy dolog biztos, hogy meg kell tennünk, föl
kell ismernünk, ha rossz dolgot tettünk, meg kell állítani. Ha ajtót nyitsz az ördögnek, az be
fog menni a házadba, be fog menni a testedbe, pusztulást fog okozni. Akár démonikus hatások
is érhetik a keresztényt, persze kívülről, nem a szelleméből. Az ember szellemében nem lehet
démon, ezek ostoba, buta tanítások megint, mert a szellemedben Krisztus él. Hol lehetnek
ezek? Az elmédben, a lélek területe az értelem, az érzelem, és az akarat. Igen érhetik kívülről
támadások az embereket, akár hívő keresztényeket is, akár démonikus támadások is érhetik,
de nagyobb az, aki bennünk van, mint, aki a világban van. Ha a bűn lenne nagyobb annál, aki
bennünk van, akkor el tudna az ember kárhozni. Én nem hiszek ebben, meg lehet engem ezért
kövezni, lehet hamis tanítónak titulálni, csináltok, amit akartok, de én azt mondom, hogy
nézettek bele a Bibliába! Ha megértjük ezt, akkor szabadokká válunk, és ez nem arra fog
sarkallni bennünket, hogy bűnt kövessünk el, hanem még nagyobb hálára, és még nagyobb
elkötelezettséget ad Isten irányában.
Hiszen, ha megértjük, hogy Ő mit tett értünk, lehet, hogy sok mindenki van a világban, aki
jót tett értünk, de aki a legjobbat tette értünk, az Jézus, nincs senki más. Hiszen általvitt
bennünket az örök életre, örök életet adott nekünk. Megszabadított a sötétség hatalmából és
általvitt az Ő szerelmes Fiának az országába. Megszabadított, szabad vagy, nincs az ördögnek
hatalma rajtad. Az ördög azt tud megtenni veled is, meg velem is, amit megengedek neki.
Semmi többet, mert ott van a hatalom bennünk. Bennünk van a hatalom, és ha ezt megértjük,
szabaddá leszünk. Úgyhogy ezt az ördögöt kirúgjuk a hívők életéből, és hiszem, hogy ha
megértjük ezt, akkor szabaddá válunk, és még jobban krisztusivá válunk, még jobban
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elkötelezetteké válunk Isten irányában. Minket azért küldött Jézus, hogy fölszabadítsa az
embereket, nem azért, hogy megkötözzön. Jézus nem azért jött, hogy rabszolgaságba hajtsa az
embereket, hanem azért, hogy fölszabadítson minket a szolgaság alól. Fölszabadítson a bűn
rabszolgasága alól. Ő ezt megtette, ezt elvégezte a kereszten. Az a rengeteg vallásos
ostobaság, az a sok-sok törvény, amiket az emberek hoznak: Igen, Isten majd szeretni fog, ha
ezt teszed, azt teszed, meg amazt teszed! Meg kell felelni 628 előírásnak és akkor majd Isten
talán szeretni fog téged. Nem! Isten szeret téged, függetlenül attól, hogy mit teszel! A Római
levél olyan jól leírja: mikor mi még bűnösök voltunk, a Krisztus értünk meghalt. Isten a
hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, a Krisztus
értünk meghalt. Ott van bennünk Isten szeretete, ott van bennünk Isten élete és ennek az
életnek kell kiáradnia ebben a romlott, bukott, ördögi világban! Ez ott van benned, ez nem tud
máshonnan kiáradni, csak a hívőből, csak a keresztényből, csak tőled.
Kolosse 3,4–5.
4. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is, Ővele együtt, megjelentek dicsőségben.
5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás;
Kinek kell megöldökölnie? Nekem. A földi tagjainkat kell megöldökölni, azzal van a
probléma. Oda kell adni, ahogy múlt vasárnap is elhangzott, élő áldozatul Istennek. Az élő
áldozattal az a baj, hogy mozog és le akar mászni az oltárról, nem akar áldozat lenni. A
hústested nem akarja azt tenni, amit az Ige mond, mert ha megütnek jobbról, akkor mi jut
eszedbe? Hát nem a Zsoltárokat mormogod az orrod alatt általában, akkor a hústest vissza
akar vágni. Ha rosszat tettek veled, akkor a hústest mit akar? Akkor még jobban vissza akar
vágni – ez a hústest. De mit ír az Írás? Hogy jóval győzzétek le a gonoszt! Hát könnyű ezt
mondani nekem is, meg neked is, meg mindenkinek, de ezt nem mindig ilyen egyszerű
megtenni. Ezért mondja, hogy meg kell öldökölni a földi tagjaitokat, paráznaságot,
tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, kapzsiságot, ami bálványimádás. Ezt mind
meg kell öldökölni. Mivel tudod megöldökölni? Megpróbálsz egy kicsit jól viselkedni?
Persze az akaratunkra szüksége van, mert oda kell szánni magunkat, és ez akarat kérdése.
De Isten a bennünk munkálkodó erő szerint fogja ezt elvégezni. Azt kell mondani, hogy: én
Isten igazsága vagyok Őbenne. Én egy új teremtés vagyok. Testem, engedelmeskedni fogsz
ennek az új teremtésnek! A gyógyulás ugyanígy fog előjönni, ha ott van a tünet a testen, a
Jézus nevében, test, megparancsolom, hogy engedelmeskedsz Isten Szellemének, engedelmeskedsz az Igének és aláveted magad a szellememnek! Miért? Mert a szellemed tökéletesen
gyógyult. Amikor azt mondjuk, hogy Krisztus sebeiben meggyógyultunk, erre azt válaszolják,
hogy ez nem igaz, ez hazugság! Nem hazugság, mert a szellemünk tökéletesen egészséges.
Onnan fog kiáradni a lelkünkre és a testünkre is a gyógyulás.
Kolosse 3,6–10.
6. Melyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
7. Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
8. Most pedig vessétek el ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és
szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
9. Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
Hát, nem úgy látszik! Ezt hitből el kell fogadni. A Biblia ezt írja, hogy az óemberünk
meghalt, az óemberünk nincs többé, új teremtések vagyunk, krisztusi emberek vagyunk. Ez a
krisztusi természet folyamatosan ki fog ábrázolódni, ha:
10. És felöltöztétek amaz új embert, aki megújul annak képére és hasonlatosságára,
aki teremtette azt.

10

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

Honnan fog megújulni a lelkünk? Honnan fog megújulni a testünk? Honnan fogjuk
elhagyni ezeket az ostobaságokat, amiket először ott olvastam? Onnan, ha fölöltjük az új
embert a lelkünkre és a testünkre is. Ez a mi munkánk Krisztusban, ez a növekedésünk része,
ez az odaszentelődésünk része, a megszentelődésünk része Odaszentelünk Istennek mindig
egy-egy kis részt, mert nem tudjuk megtenni egyszerre, mindig egy-egy részt, például, hogy
elhagyjuk bizonyos szokásainkat. Növekedünk. Ez a növekedés folyamata.
2Péter 1,3.
3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és
istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott,
Óriási igevers! Óriási kijelentés! Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott. Mindennel! Már meg vagyunk ajándékozva mindennel, amire szükségünk van ebben az életben.
Mindenre ott van az ajándék, ott van a szellemünkben, ott van a bensőnkben. Hogy fog ez a
valóságunkba jönni? Annak megismerése által. A megismerés által. Az igazság megismerése
tesz szabadokká bennünket. Jézus mondta: ha megismeritek az igazságot, az igazság
szabadokká tesz benneteket. Tehát az igazság önmagában nem tesz szabaddá, ha azt nem
ismered. Meg kell, hogy ismerjük az igazságot és az igazság tesz szabaddá bennünket. Ugye
erről szól, hogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket. Akkor miért nem
tudom befizetni a csekkemet? És akkor miért van ott az a fájdalom? – kérdezed. Azért, mert
az a betegség a testedben van, de a szellemedből tud áradni a gyógyulás. Mindennel meg
vagyunk ajándékozva, és ez hit által jön elő. Nézd meg, hogy Jézus hogyan szolgált!
A Márk 9-ben van egy történet, amikor a tanítványok nem tudtak kiűzni egy démont egy
epilepsziás fiúból és odavitték Jézushoz. Elmondta az apja, hogy tűzbe veti reggel, meg
nappal, meg minden baja van. Mit mondott neki Jézus? Minden lehetséges annak, aki hisz. Ha
hiheted, akkor megtörténhet. Erre mit mondott az apa? Azt mondta: Légy segítségül az én
hitetlenségemnek! Nem a hit hiánya a probléma. Általában a hit megvan. Azt mondja az Írás,
hogy ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag – ez a hit mindenkinek megvan, mindenki
megkapta a hit mértékét. Mi a probléma? Nem a hit hiánya, hanem a hitetlenség. Olyan, mint
az erő, meg az ellenerő. Mondjuk, ha egy szekérbe befognánk két-két lovat a szekér hátuljára
meg az elejére, akkor két ló előre húzná, a másik kettő hátrafelé húzná. Mi történne? Az, ami
sok keresztény életében is történik, nem mozdulnak semerre a dolgok. Mert egyrészt ott van a
hit, másrészt ott van a kételkedés, ott van a hitetlenség is. Jakab apostol mit mond a
kételkedőkről?
Jakab 1,5.
5. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek
készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki.
Ez vonatkozik mindenre, hogy kérd hittel. Itt a bölcsességről beszél, ami bennünk van.
Hogy jut el hozzánk a bölcsesség? Isten Igéjéből. De kérnünk kell Istent, hogy mutassa meg,
nyissa meg az Ige ajtaját, hogy magyarázza el Ő nekünk az Igét. Ő tanítson bennünket. Az
1Jánosban olvashatjuk, hogy ott van bennünk a kenet, és az a kenet, ami bennünk van,
megtanít bennünket mindenre. Tanulmányozzuk az Igét, és ha nem értjük – az elején mindenki csak a felszínt kapirgálja és nem érti, mindannyian így voltunk –, ilyenkor imádkozhatunk
nyelveken például, hogy Uram, mutasd meg, hogy mit jelent ez az Ige! Nem értem, mit jelent
ez? Mi nem vagyunk mindig olyan szerencsések, mint Kandaké, akihez odaküldték a Fülöp
evangélistát, hogy elmagyarázza neki az Írást, de nekünk van valaki, aki bennünk van és
elmagyarázza: Isten Szelleme. Isten Szelleme felfedi az igazságot. Az mondja, hogy Isten
Szelleme elvezet benneteket minden igazságra.
Jakab 1,6–7.
6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger
habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.
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7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
Hú, ezek nagyon erős állítások! Mi a probléma? A hitetlenség! Az, hogy elkezdünk
kételkedni, hogy tényleg úgy van, tényleg ez úgy van, és akkor miért nem érzem? Megint
bejön a képbe az érzelem, az érzés, a látás, a hallás, a szaglás, a tapintás. Kívülről próbáljuk
megkapni azt, amit már Isten belénk helyezett. Ott van belül! Ott van bennünk a gyógyulás!
Ott van bennünk a szabadulás! Ott van bennünk a békesség! Ott van bennünk a bővölködés!
Ott van a gyarapodás! Istent mindent belénk helyezett és odaadott, ami az életre és a kegyességre való, amint olvastuk Péter leveléből. A szellemnek megvannak a gyümölcsei és ezek
nem a test gyümölcsei, nem a lélek gyümölcsei, hanem a szellemünk gyümölcsei. Kilenc
gyümölcse van, és a csecsemő nem terem gyümölcsöt. Ezért amikor valaki azt mondja, hogy a
szellemünk csecsemő, akkor Jézusra mondja, meg a Szent Szellemre, hogy csecsemő. Így
nem lehet haladni, nem tudunk kívülről befele haladni, kívülről megváltoztatni az embereket.
A változás belülről fog jönni kifelé, pont fordítva.
A törvény próbálta ezt megtenni. De nézzétek meg, hogy nem tudta a törvény megtenni. A
törvény jó, a törvény tökéletes, de nem volt képes megváltoztatni az embert. A törvény egy
dologra képes, elítéli az embert. Olyan, mint a tükör, megmutatja. A törvényt nem azért adta
Isten, hogy jobbá tegyen bennünket, hanem azért, hogy Krisztusra vezérlő mesterünkké
legyen, a Galata levélben olvassuk ezt. Tehát a törvény semmiben nem szerzett tökéletességet.
Nem a törvénnyel van a baj, mert az jó. Ami nem jó, az az ember teste, meg az ember
gondolkodása. A törvény nem tudott bejutni az ember szellemébe. A törvény nem tudta
újonnan szülni az ember szellemét. Igaz? Tehát kívülről befelé nem megy, visszafelé nem
megy, hanem minden a szellemünkből árad kifelé. Isten belénk helyezte! Ez a belső ember, a
csendes, szelíd, romolhatatlan ember – a szellemünkről beszél. Tehát a szellemünk egy
valóságos szentségben teremtetett.
Efézus 4,24.
24. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és
valóságos szentségben.
Hol vagy te igaz és valódi szent? A szellemedben! Ez még lehet, hogy kívülről nem látszik, de egyre inkább jobbak vagyunk, mert egyre inkább elváltozunk Isten képére és hasonlatosságára az Ige által, növekedünk, fejlődünk és elhagytunk már olyan dolgokat, amiket tíz
évvel ezelőtt még helytelenül tettünk. Úgy, ahogy a gyerek is növekszik és elhagyja a
gyermeki dolgokat, ugyanúgy növekszünk mi is mindannyian Krisztusban. Tehát föl kell
növekednünk, ahogy Jézus is növekedett, ezt a múltkor fölolvastuk. A Lukács 2,40-ben és a
Lukács 2,52-ben is szó van Jézus növekedéséről. A Lukács 2,40 azt írja az Ige, hogy Jézus
növekedett szellemben, bölcsességben is gyarapodott. A szellemben való növekedést egyik
bibliafordítás így hozza, egy másik úgy, ahogy a múlt alkalommal bemutattam, de a szellemben való növekedés nem azt jelenti, hogy a szellemünk nő. A szellemünk nem tud nőni,
hanem az azt jelenti, hogy a szellemünk veszi át az irányítást, ő lesz a főnök az érzelmünk, az
értelmünk, az akaratunk és a testünk fölött. Hol dől el minden? Minden a gondolkodásunkban
dől el. E tekintetben – a legfőbb részünk a szellemünk – ezt nagyon fontos megérteni, a főnök
az elménk, az agyunk, az értelmünk. Ott hozod meg a döntést. Olyan, mint a mérleg nyelve. A
szellemedből jönnek elő a jó dolgok, a testedből jönnek elő a rossz dolgok, a szellemed azt
mondja, hogy bocsáss meg, a tested, hogy azt márpedig nem, akkor ott dől el, hogy melyik az
erősebb. Melyik az, amelyiknek mi engedünk? A szellemnek vagy a testnek engedünk? Ez az
elménkben, az értelmünkben dől el, az akaratunkban. Ezért fontos megújítani az elménket,
hogy összhangba hozzuk Isten Igéjével, meg kell tanítanunk.
A Lukács 2,52 azt mondja, hogy a gyermek pedig növekedett bölcsességben, testének
állapotában, Isten és az emberek előtt való kedvességben. Ez az a négy dolog, amiben nekünk
is növekednünk kell. Jézusnak ugyanúgy meg kellett állni a gonosszal szemben, ahogy
nekünk. Azt írja a Zsidókhoz írt levél, hogy forduljunk hozzá bizalommal, mert Ő is
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ugyanúgy megkísértetett mindenekben, ahogy mi is megkísértetünk, de Ő mindvégig bűntelen
maradt. Miért maradt Ő bűntelen? Azért, mert csak a Szent Szellemet követte. Mi sajnos még
nem tudjuk megtenni, hogy csak a Szent Szellemet kövessük. Ilyen keresztény nincs, aki
minden tettében, mindig csak a Szent Szellemet kövesse. Igen, igyekszünk Őt követni, de
sajnos sokszor követjük a hústest indulatait, és a meg nem újított értelmünkből, elménkből
különféle téves dolgokat teszünk. A tökéletes keresztény életet egy mondattal meg lehet
fogalmazni, hogy kövesd a Szent Szellemet! Ennyi, és itt pont a végén! Mert akkor mindent
tökéletesen tennénk, ahogy azt Jézus is tette. De Jézus soha nem élt az ótermészet által
megrontott hústestben és lélekben.
Ennek a tanításnak azt a címet adtam, hogy: „Elpecsételve”. Ez egy nagyon fontos dolog,
ha megértjük az örök üdvösségünket tekintve. „Elpecsételve”, ez a mai tanításnak a címe.
Efézus 1,13–14.
13. Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak Igéjét (Rhema), üdvösségtek
Evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Szellemével,
A szellemed el van pecsételve Isten Szellemével. Senki soha nem férhet hozzá! Ezért
mondja az 1János 4,4: Nagyobb Ő, aki benned van, mint az, aki e világban van. A Szent
Szellem nagyobb, mint a bűn. Isten nagyobb, mint a bűn. Jézus nagyobb, mint a bűn. A
testünkbe bejuthat a bűn, betegséget okozhat, a lélekbe is bejuthat, tehát az érzelmünkbe, az
akaratunkba, az értelmünkbe. Például okozhat depressziót. A szellem viszont elpecsételt és a
bűn nem fér hozzá. A szellemünk megőrzi örökre az igazságot és megőrzi a szentséget. A
szellemünk megőrzi az igazságot, a megigazultságot és megőrzi a szentséget. A
szellemünkhöz nem fér hozzá a bűn.
14. Aki a mi örökségünk foglalója Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
Ezt megnézzük az Egyszerű fordítás szerint is. Ezt a múltkor is megnéztük, ez egy kis
ismétlés, de fontos, hogy ezek beépüljenek a lelkünkbe, az értelmünkbe, az érzékeinkbe, és a
részünkké váljanak minden szinten.
Efézus 1,13–14. Egyszerű fordítás
13. Ti is hallottátok az igazság üzenetét, üdvösségetek örömhírét, és hittetek Krisztusban. Isten pedig Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel: a megígért
Szent Szellemet adta nektek is.
Hogyan kaptuk meg az üdvösségünket, az örök életünket? Hit által. Azt mondja a Kolosse
levél, hogy amint vettétek a Krisztust, úgy maradjatok Őbenne. Hogyan vettük a Krisztust?
Hit által. Hogyan maradjunk Őbenne? Hit által, hogy elhisszük azt, amit az Írás mond,
függetlenül attól, hogy látjuk vagy sem. Itt van Ábrahám példája, aki nem tekintett az ő már
elhalt testére, sem Sára méhére, hanem hitte, hogy amit Isten ígért, az meglesz neki. Ez az
ábrahámi hit a mi példánk. Tehát hallottatok a szabadulásról, hittetek a Krisztusban. Isten
pedig a Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel, a megígért Szent Szellemmel.
A megjelölt azt jelenti, hogy elpecsételt, lepecsételt.
14. A Szent Szellem a foglalója az örökségünknek és a biztosítéka annak, hogy azt
egyszer teljes mértékben birtokba is fogjuk venni. Mindennek a célja pedig Isten
dicsőségének a dicsérete.
Tehát el van pecsételve, és a Szent Szellem maga a biztosíték arra, hogy amit Isten nekünk
ígért, azt mind megkapjuk. Egyrészt már megvan nekünk, másrészt pedig meg fogjuk kapni.
Itt a megdicsőült testünkre gondolok, illetve most még rész szerint van bennünk a tudás, rész
szerint van bennünk az ismeret, ahogy írja az 1Korinthus 13, de a rész szerint valók el fognak
töröltetni és majd nem homályosan, tükörben látunk, hanem tükör nélkül fogunk látni
pontosan.
2Korinthus 1,22.
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22. Aki el is pecsételt minket, és a Szellemet, mint foglalót adta a mi szíveinkbe.
Elpecsételt bennünket! El vagyunk pecsételve! Ezt a pecsétet nincs senki, aki föltörje!
Nincs senki! Nincs az a bűn, nincs az az ördög, nincs semmi, ami föltörje ezt a pecsétet. A
szellemed örökkön örökké igazzá tétetett Isten előtt. Az Egyszerű fordítást is megnézzük:
2Korinthus 1,22. Egyszerű fordítás 2003-as kiadás
22. És megjelölt bennünket, hogy látható legyen, az Övéi vagyunk, Ő adta a szívünkbe a Szent Szellemet is, aki maga a biztosíték arra, hogy amit Isten megígért, azt mind
meg is fogjuk kapni.
Nem csodálatos ígéretek ezek? Ez szabaddá tesz bennünket!
2Korinthus 5,5.
5. Aki pedig minket erre elkészített, az Isten az, aki a Szellemet foglalóul adta
minékünk.
2Korinthus 5,5. Egyszerű fordítás
5. Aki pedig bennünket éppen erre készített fel, az maga Isten! Ő adta nekünk a Szent
Szellemet, aki annak a biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten megígért, valóban meg is
fogjuk kapni.
Ez egy hervadhatatlan örökség! Egy olyan örökség, ami soha nem múlik el.
1Péter 1,3–4.
3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága
szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való
feltámadása által,
Tehát ezt Isten végezte el, Ő tett bennünket tökéletessé!
4. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van
fenntartva számunkra,
Az örökség, amit kaptunk, ez romolhatatlan, hervadhatatlan, nem megy tönkre, nem tud
megújulni, nem tud elromolni. A szellemünket ezért nem lehet megújítani, mert a szellemünk
egy teljesen új teremtés. Ezzel kezdtük. Aki Krisztusban van, az új teremtés, azt nem lehet
fölnöveszteni. Azzal nem tudunk semmit csinálni, azzal Isten foglalkozott. Kívülről nem lehet
hozzáférni, nincs hozzáférésünk, elpecsételt a Szellem által. Tehát nincs két természetünk.
Ezek annyira erőteljes Igék, hogy ha ezek beépülnek, ha magunkévá tesszük, ha ezt
elfogadjuk és beépítjük a szívünkbe, akkor egy új életet kapunk, fölszabadulunk, lehullanak a
bilincsek, lehullanak a láncok. Az ördög a kárhoztatásával elmehet két házzal arrébb.
2Péter 1,4. Egyszerű fordítás 2003-as kiadás
4. Ezek által igen nagy és értékes áldásokkal ajándékozott meg bennünket, ahogyan
megígérte. Ezeket az áldásokat pedig azért adta, hogy a saját, isteni természetének részesei lehessünk, és a világban levő romlottságot elkerülhessük. A romlottság gyökere az
olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul.
Mik lettünk mi a szellemünkben? Isten saját isteni természetének lettünk a részesévé.
Hogyan tudjuk elkerülni a világban levő romlottságot? Az isteni fajta természetünk által, hogy
hagyjuk ezt a természetet kiáradni. Nem megyünk tovább. A jövő héten folytatjuk és a Róma
levelet fogjuk megnézni. A Róma levél 6. és 7. részében, sőt az 5. részétől, mert mindjárt jobb
hogyha az elejétől kezdjük, mert az első részben a bűnösökről ír Pál apostol, utána beszél a
zsidókról, akik a törvény alatt vannak. Azt a megállapítást vonja le a Szent Szellem, hogy
mindegy, ha zsidó, ha görög, ha elveszett, mindannyian bűn alatt vannak, és mindannyian
szűkölködnek Isten dicsősége, Isten kegyelme nélkül. A Róma 3,23 tanítja. Tehát
mindenkinek, zsidónak is meg görögnek is Jézusra van szüksége. Senki nem tudja
megmenteni magát külsőleg, senki nem tudja a törvény cselekedetei által saját magát igazzá
tenni, mert egy dolgot nem tudsz megtenni, a szellemedet nem tudod újjá teremteni. Az
újjáteremtett szellemedet meg nem tudod régivé tenni. Ha ezt megértenék a drága
keresztények, akkor nem arról prédikálnának, hogy az ember hogyan veszítse el az
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üdvösségét. Hogyan tudsz megnyerni valakit Krisztus számára, ha a saját üdvösségedben
kételkedsz? Gyere Jézushoz! De hát a magam üdvösségében sem vagyok biztos! Jézus
meggyógyít, de én is beteg vagyok, abban sem vagyok biztos, hogy engem meggyógyít! De
gyertek Jézushoz! Hát ez óriási vonzalom! Nézzétek meg a korai keresztényeket, nem volt
internetük, nem volt Facebookjuk, nem volt ilyen szuper gyors autójuk, szamár volt meg teve,
vagy még az se, vagy hajó, amit vagy fújt a szél vagy nem, és mentek és tanítványokká tették
a környező pogány népeket! Azért, mert azt mondja az Írás, azt mondja Pál, hogy az én
beszédem, az én prédikálásom, az én tanításom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben
állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek
bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék! Az 1Korinthusban erről beszél Pál apostol. Ez
az erő ott van bennünk, és amikor imádkozol valakiért, akkor ne azt figyeld, hogy érzed-e
éppen az erőt vagy nem érzed, vagy várod a mennyei jeleket meg mennydörgést meg
bizsergést, meg nem tudom miket várnak az emberek, hogy történjenek. Volt, hogy
imádkoztunk emberekért és olyan fáradtak voltunk, hogy menni alig bírtunk, értünk kellett
volna imádkozni, de mit csináltunk? Rátettük a kezünket, és Isten meggyógyította őket. Mi is
csak csodálkoztunk, hogy meggyógyult. Ha ez az én erőmtől lett volna, akkor nagy baj lett
volna! Ha te valakinek az erejétől várod a gyógyulásodat, akkor nagyon nagy bajban vagy!
A mai üzenetnek a lényege az, hogy Isten ereje bennünk van. Minden, ami az életre, ami a
kegyességre való, az már ott van benned. Már a tied! Kezdd elhinni! Ott kezdődik, hogy
elhisszük. Utána jön majd az ördög és mondja, hogy ez csak olyan szép beszéd, de te akkor
nézd meg a Bibliát és mondd, hogy ördög, fogd be a szádat, mert Isten ezt mondja az
Igéjében, és ezt fogom érvényesíteni a testemre! Nem kívülről várjuk a megoldást, az öröm, a
békesség nem a férjedtől, nem a feleségedtől fog jönni, nem is a szomszédodtól, hanem az
honnan jön? Belülről jön. Ha nem onnan várod, akkor eltévesztetted. Akkor nagyon
eltévesztetted! Ez a békesség kell, hogy kiáradjon a mi életünkre, és ez a békesség kell, hogy
kiáradjon más emberek életére. Erre lettünk elhívva! Ezért vagyunk mi krisztusiak, ezért
vagyunk mi keresztények.
Köszönjük az Úrnak! Dicsőség az Úrnak! A mára tervezett szent Evangéliumot hiszem,
hogy átadta a Szent Szellem nekünk, és a jövő héten folytatjuk.
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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