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LEGYÉL MINDIG TELJES A SZENT SZELLEMMEL!
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Budapest, 2021. 05. 23.

Köszönöm, hogy itt vagytok ma! Köszönöm, hogy eljöttetek, és egy szívvel, egy akarattal,
egy indíttatással lehetünk itt, mindannyian, dicsőítve és imádva az Úr Jézus Krisztust, és
megemlékezve arról a személyről, aki mindezt lehetővé tette. Őt ünnepeljük ma. A Szent
Szellem közössége, a Szent Szellem valóságos jelenléte eljött közénk kétezer évvel ezelőtt
pünkösd napján, és igazából ez az, ami megkülönbözteti a vallást a kereszténységtől. Pünkösdi, ünnepi istentisztelet van, és már hallottad többször, hogy igyekszünk különbséget tenni a
vallásosság és az eredeti igazi kereszténység között. Mert sokan ezt nem látják, nem értik,
hogy mi a különbség. Hányatokat kérdezték már meg az elmúlt hónapokban, években, évtizedekben, hogy milyen vallású vagy? Nagyon sokatokat, ugye? Én nem szeretem ezt a kérdést,
mert ilyenkor mindig azt szoktam válaszolni, hogy én nem vagyok vallásos. Sőt! Nem is
akarok vallásos lenni! Nem akarok senkit megbántani, de nem nagyon szeretem a vallást.
Ami igazából a Szent Szellem eljövetelével valami újat hozott az, hogy a vallást élővé
tette! Mert az erőmegnyilvánulásokkal, a Szent Szellem valóságos jelenlétével, az Ő minden
egyes testre való kitöltetésével valami olyasmi jött el a kereszténységbe, ami előtte a vallásokban nem volt jelen. Jelen volt a Szent Szellem a királyokon, a papokon, a prófétákon az
ószövetségben, és voltak különleges esetek, amikor a Szent Szellem felkent valakit különleges
munkákra. A templomépítésre, bárkaépítésre, és különböző feladatoknak az elvégzésére. De
nem volt a népnek, az emberek összességének személyes kapcsolata Istennel. Van egy távoli
Isten, és van az ember itt lenn a földön, és amikor így imádkozunk Istenhez, hogy Te ott
messze vagy fönt, halld meg az én szavamat, kiáltok, remélem, hallgatsz engem, olyan jó
lenne, ha elérne hozzád az én imám! Ez vallás. De amikor megismered az Ő valóságos
jelenlétét az életedben, és rádöbbensz arra, hogy Ő sokkal közelebb van hozzád, mintsem
gondoltad, akkor felismered, hogy amikor imádkozol a székedben, vagy az ágyadban, vagy a
nappalidban, vagy az imakamrádban, akkor Ő ott van melletted. Ott van benned. Közel van
hozzád. Nem kell valaki máson keresztül Istenhez menned, nem kell egy próféta, nem kell
egy pap, nem kell egy pásztor, nem kell egy másik ember, akin keresztül Istenhez tudsz fordulni, akin keresztül Jézushoz tudsz szólni, mert Ő ott van veled a Szent Szelleme által, akit
megismerhetsz. Úgy megismerhetsz, mint ahogy megismered a férjedet, sőt jobban. Ahogy
megismered a gyermekedet, szüleidet, a melletted ülőt, a mögötted ülőt, a munkatársadat.
A Szent Szellemnek is vannak jellemzői. Neki is vannak kívánságai. Neki is vannak
érzelmei. Ez egy nagy csoda, ami pünkösd napján elérkezett hozzánk, hogy a mindenható
Isten – a világ, a föld, az egész Univerzum teremtője – úgy döntött, hogy személyesen
lakozást vesz bennünk. Amikor erről nincs megértésünk, kijelentésünk, amikor egy távoli
istenképünk van, az vallás. Mert erőtlenné válik az imánk, és erőtlenné válik a Szent Szellem
bennünk. Pedig a mindenható Isten minden ereje ott van bennünk. Ha nincs ismereted, nincs
tudásod, nem tapasztalod meg, hogy a Szent Szellem újra és újra túláradóan betölt téged, ha
nem tapasztalod meg, hogy Ő kitör belőled, akkor a világban lévő hatások, nyomások, a
keserűség, a panaszkodások, a félelmek, a híradások, a járványok lenyomnak téged. De ha te
be vagy töltve, túláradóan be vagy töltve, olyan vagy, mint a konyhában a kukta, akkor
semmit nem lehet kívülről beléd tenni. Hányan ismeritek a kuktát, hogyan működik? Mi a
lényege a kuktának? A tűzhelyen való főzés lényege, hogy egy edényben vizet, vagy bármit
fölforrósítunk, és az ott lobog, és megpuhulnak benne a dolgok. Ha a lábast lefeded, akkor
túlnyomás keletkezik benne, ugye? Hamarabb elkészül az étel. Valahogy így kell túlnyomással lennünk Isten Szellemével. Mert mit tudsz beletenni a kuktába, amikor abba fő valami?
Semmit. Leforráz, megéget, onnan ki akar törni valami. Nem tud a sátán beléd rakni
betegséget, félelmeket, nem tud beléd tenni kísértéseket, fájdalmakat, nem tud az elkedvet-
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lenedés beléd hatolni, nem tud megérinteni semmi, ahogy forrón tüzelsz Istenért, ezt az ördög
tudja, és nem közelít. Azokat keresi, akik hidegek, akik gyengék. Ha telve vagy a Szent
Szellemmel, akkor belőled a Szent Szellem túlcsordulóan kiárad. Mit tudsz beletenni egy teli
pohárba, amiből kicsordul a víz? Semmit. Isten így akar téged megtölteni a Szent Szellemmel,
hogy folyamatosan élő víznek kútfejeként buzogjon belőled az Ő Szelleme. Halleluja! Ezt
akarjuk megtapasztalni, folyamatosan, egész életünkben, hogy ne csak pünkösd napján legyen
erről szó, hanem minden napunk egy igazi pünkösdi megtapasztalás legyen! És ez a
rendelkezésünkre áll. Dicsőség Istennek! Halleluja!
A kezdeti, korai gyülekezet, a kezdeti egyház sok támadást, sok problémát, sok külső
nyomást tapasztalt meg. Mégis képesek voltak arra, hogy a Szent Szellem által, az Ő erőmegnyilvánulásai által hatást gyakoroljanak a külvilágra. Nekünk keresztényekként nem behúzott
füllel, farokkal, összegubózva kell reagálni a 21. században a minket ért külső hatásokra,
hanem ezekben a helyzetekben is nekünk kell hatást gyakorolni a világra. Képesek vagyunk
erre akkor, ha teljesek vagyunk a Szent Szellemmel. Ha nem vagyunk teljesek a Szent
Szellemmel, akkor képtelenek vagyunk erre. Miért volt lehetséges az, hogy pünkösd napján,
amikor a Szellem kitöltetett a tanítványokra és a felházban lévőkre, jött az üldözés, jött a
nyomorúság rájuk, jött a lincselés, jött a zűrzavar, mégis a betegek meggyógyultak, mégis
csodák történtek, mégis erőmegnyilvánulások voltak? Mert telve voltak! Aztán újra, és újra,
és újra, és újra betöltekeztek. Ez volt a kulcs, ez volt a lényeg. Mert az egész keresztény mozgalom elsikkadt volna, kiüresedett, ellaposodott volna akkor, ha nem lett volna újra és újra
Szellemmel való betöltés a tanítványokban. Nem tapasztalták volna meg a Szellem valóságos
jelenlétét, és közelségét.
A Szent Szellem miért Szent Szellem? Mitől Szent Szellem Ő? Miben más, mint akármilyen szellem a világban? Mitől más Ő, mint bárki, vagy bármi, amit a világban tapasztalunk
más vallásokban? Olyan dolgokat tudott Jézus és a tanítványok is a Szent Szellem által
megtenni, amik meghaladták a természetes képességeket. Jézus olyan dolgokat tett, amelyeknek nem természetes úton előmozdítható folyamatok eredményei lettek. Jézus képes volt
gyógyítani gyógyszerek nélkül. Nincs baj a gyógyszerekkel, és az orvosok képesek betegeket
gyógyítani a gyógyszerek segítségével. Ámen! De Jézus képes volt gyógyszerek nélkül
betegeket gyógyítani. Érted a különbséget? Egyik természetes, a másik természetfeletti. Isten
alkotta a növényeket, a gyógynövényeket, és teljesen mellette áll annak, hogy egészségesen
táplálkozzunk, és hogy kellőképpen mozogjunk, és akár sportoljunk, friss levegőn legyünk.
De Ő nem gyógynövényeket kevergetett a hegyi beszéd előtt meg után, amit kiosztott az
embereknek, hanem szólt, vagy rátette a kezét, vagy parancsolt, vagy megdorgált, és a betegség elment, természetfeletti módon. Nem természetes eszközöket használt. Hogy volt erre
képes, mint ember? A Szent Szellem által!
Képes volt arra, hogy ételt szaporítson anélkül, hogy bement volna a boltba, és ott megvásárolta volna. Azon gondolkodtam, hogy hála Istennek, jó sokan vagytok ma itt, és ha
éhesek lennétek, mert lenne egy háromnapos konferencia például, akkor hogy elégíteném meg
a szükségeteket, hogy éhesek és szomjasak vagytok? Természetes úton megbíznék valakit egy
marék pénzzel, menj át az intersparba, vásárolj be, és akkor ott fönt az asztalnál lehet enni.
Jézus mit tett? Nem természetes úton töltötte be ezt a fizikai szükséget, többször is, amivel
szembesült, hanem természetfeletti módon. Hogyan volt erre képes? A Szent Szellem által.
Nem előre készült, segítőkkel háttérben, zsákokban hozták a kenyeret meg a halat, ez nem egy
becsapás volt, hanem a Szent Szellem erőmegnyilvánulása.
Aztán képes volt démonokat kiűzni hatalmas szavával. Aztán képes volt arra, amire te is
képes vagy, hogy fennmaradj a vízen. Csak neked ehhez szükséged van egy csónakra, vagy
egy hajóra, vagy egy fadarabra, vagy egy deszkára, vagy bármire, ami fenntart téged a vízen.
Jézus képes volt fennmaradni a víz tetején ilyen segítségek nélkül is. Hogyan volt Ő erre
képes? Hangsúlyozom, Ő ember volt, isteni mivoltából kiüresítette magát. A kenet által volt
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erre képes. A Szent Szellem által volt erre képes. A Szent Szellem a természetfelettit hozza el
az életedbe. A Szent Szellem azt hozza el az életedbe, amit a természetes világ képtelen. A
Szent Szellem egy olyan pluszt ad, amit a világ nem tud megadni. Ez a nagy különbség. A
Szent Szellem erejéhez semmi és senki nem fogható. Semmilyen vallás, semmilyen okkult,
semmilyen spirituális szellemiség nem fogható ahhoz a teljességhez, amit a Szent Szellem
képes neked odaadni. A döbbenet, hogy már oda is adta. Halleluja!
Aztán van még egy valami itt, hogy mi is képesek vagyunk halottat feltámasztani, ha van
nálunk egy defibrillátor. Jézus képes volt a halottakat feltámasztani e nélkül. Ez az erő, ami a
halottakat feltámasztja, ez bennünk van. Ezáltal az erő által ilyen módon, természetfeletti
módon mi is képesek vagyunk erre. A kérdés nem az, hogy mi is meg tudnánk-e tenni azokat
a dolgokat, amiket Jézus megcselekedett. Soha nem az a kérdés, hogy vajon Isten akarja-e,
hogy ezeket tegyük, mert Jézus mondta. Ha nem Jézus mondta volna, akkor lenne egy
kérdőjel, de Jézus maga mondta, hogy ti is cselekedni fogjátok azokat, amiket én cselekedtem,
és hozzátett valami olyat még, amitől az embernek a haja égnek áll, hogy még nagyobbakat is
fogtok cselekedni, mint én! Nem az a kérdés, hogy az erő a rendelkezésünkre áll-e, nem az a
kérdés, hogy Isten akarja-e, hanem az a kérdés, hogy mi el merjük-e hinni? Merünk-e ez
alapján cselekedni? Merünk-e eszerint gondolkozni? Képesek vagyunk-e az elménket, a
gondolkozásmódunkat Jézussal összhangba hozni? Hogy lássunk, hogy éljünk. Vagy nagyobb
hatást gyakorol ránk e világ szelleme, benyomása, e világ ereje és hatalma? Mind természetfeletti dolog volt, amiket az előbb felsoroltam, amiket Jézus tett. Ő kapott ehhez erőt Istentől,
és ezt az erőt mi kenetnek hívjuk, vagy eredeti nevén, vagy a teljes nevén: Szent Szellemnek.
Jézus a Szent Szellem által volt képes ezt megtenni. A Lukács evangélium harmadik fejezetében olvashatjuk, ahogy elkezdett növekedni, elkezdte az életét. Egyébként ez minden
egyes evangéliumban benne van.
Lukács 3,21–22.
21. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,
22. És leszállt Őreá a Szent Szellem testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn a
mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, Tebenned gyönyörködöm!
Nézzük az Apostolok cselekedetei 10,38-at is, ahol azt olvassuk Őróla, hogy:
Apostolok cselekedetei 10,38.
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki
széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak;
mert az Isten volt Ővele.
Ott van az evangéliumokban, mindannyian ismeritek, amikor arról szól az Ige, hogy
kisgyermekként növekedett, és növekedett az Isten és az emberek előtt való kedvességben.
Azt olvassuk róla, hogy Ő kedves volt az emberek előtt. Kedves volt Isten előtt. Mit hozott a
kenet az Ő életébe? Milyen változást hozott a Szent Szellem betöltése az Ő életébe? Mindig a
Szent Szellem által szólt és szolgált, sokan tisztelték, szerették, és akkor jött ez a pillanat az Ő
életébe, amikor szemet szúrt embereknek és ellene fordultak. Van ebben egy nagy lecke. Nem
az, hogy féljünk a Szent Szellemtől, mert ha elkezdünk a Szent Szellem erőmegnyilvánulásaiban működni, akkor majd lesznek emberek, aki csúnyán fognak nézni ránk, de ugyanakkor
ez így van. Addig, amíg Jézus nem tett csodákat, az Ige mondja róla, hogy kedves volt az
emberek előtt. Amint az erő megnyilvánult, ez elhozta számára az ismertséget, a hírnevet, a
tiszteletet, az emberek csodálatát, de elhozta magával a vallásos emberek utálatát, és az
irigységét. A felső vezetés szemében is utálatos lett. Megéri ez nekünk? Nagyon is megéri!
Ezért bátorítalak téged, hogy olyan bátor legyél, mint amilyen bátor volt Jézus! Olyan
bátor legyél, mint amilyen bátor volt az összes tanítvány! Amikor betöltekezel Szent
Szellemmel, ez az egyik legjellemzőbb tulajdonsága a hívőnek, a kereszténynek, hogy bátor
lesz tőle. Nekünk nagyon nagy szükségünk van a kenetre! Nagyon nagy szükségünk van a
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Szent Szellemmel való közösségre! Igazából nincsen semmi más, amire nagyobb szükségünk
lenne, mint ez. Jobban kell ez neked, mint egy falat kenyér. Jobban kell ez neked, mint a
fizetésemelés, vagy a nyugdíjemelés. Sokkal jobban kell neked a Szent Szellemmel való
teljesség, mint a tested gyógyulása. Miért is? Mert ez az első, ami, ha megvan neked, minden
egyéb mást hoz magával! Mert ha felkent vagy, ha a Szellem ereje megnyugszik rajtad, és a
Szellem ereje kiárad rólad, akkor követni fognak a gyógyulások, saját magadban is, körülötted
is, akkor követni fog a pénz. Hallottad? A kenetet követi a teljes ellátás, és nem a kenet fut az
ellátás után! Ezért amikor vágyakozol a Szellemmel való teljességre, akkor a jó dologra
vágyakozol. A kenet szolgáltatja a bölcsességet, és a kenet frissességének és jelenlétének
egyik legjellemzőbb megnyilvánulása az, hogy bátor leszel. Talán ez az egyik legjellemzőbb
jellemvonása. A Szent Szellem nem szégyenlős. Nem tudom róla elképzelni, hogy Ő gátlásos
lenne. Ha bejönne ide közénk, akkor leülne a hátsó sorba, ha testet öltene, persze így értem,
beülne valahova a hátsó sorba, és szégyenlősen behúzná a nyakát? Nem. De nem is nagyképűen jönne előre, hosszú haját lobogtatva. Ő az alázat Szelleme. Ő a bölcsesség Szelleme.
Ő a bátorság Szelleme. Amikor valamilyen helyzettel találkozik, elnyomással, az ördög munkáival találkozik, akkor jön és határozott. Egyértelmű. Kemény. Pontosan olyan, mint amilyen
Jézus. Pontosan olyan, mint amilyen az Atya. Jézus pontosan olyan volt, mint a Szent
Szellem, és olyan Ő, mint az Atya. Ők hárman egyek. Nem könnyű erről beszélni. Különkülön személy, de mégis egyek, hogyan lehetne ezt kézzelfoghatóvá tenni? Hogyan lehetne
ezt emberi szavakkal leírni, amit az elménk be se tud fogadni? Ő egy olyan személy, akit
megismerhetsz. Akivel beszélgethetsz. Aki közel lehet hozzád.
Az Apostolok cselekedeteiben olvassuk a 2. fejezetben az 1. verstől a klasszikus Igéket,
amik pünkösd napján szinte minden gyülekezetben elhangoznak. Így hangzik:
Apostolok cselekedetei 2,1–4.
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken,
amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Ezt követően javaslom neked, olvasd el az Apostolok cselekedetei 2, 3, 4-es fejezeteit!
Aztán mikor elolvastad, olvasd el még egyszer. És tanulmányozd! Gondolkozz ezen, mi
történt! Mi történt akkor, mikor a Szent Szellem eljött, és betöltötte a tanítványokat? Zűrzavar
támadt. Testvéreim, amikor a Szent Szellem eljön, akkor nem az a fajta nyugalmasság tölt be
bennünket, hogy beleülünk az iszapba és a csendes semmittevésben unatkozunk. Ő nem olyan
zűrzavart hozott el, amit Isten is utál és mi sem szeretünk, hanem egy olyan zűrzavart, amit Ő
gerjesztett. Ebben a Szellem által okozott zűrzavarban, amikor felkavarta az állóvizet, amikor
a vallásos, leülepedett gondolkozásmódot, az egész mentalitást felpaprikázta, elkezdtek jelek
történni, elkezdtek csodák történni. Az az ember, aki esküdözött Jézusnak, hogy én soha nem
tagadlak meg téged, aztán amikor jött egy kis szolgáló leányka meg jött a katona, úgy
letagadta Jézust, hogy még átkozódott, káromkodott is. Péter volt ez. Ez az ember, ez a félős,
gyáva ember ötvenhárom nappal később – mert ugye mikor volt ez? Amikor elfogták Jézust,
azon az éjszakán. Aztán három napra rá feltámadt Jézus és ötvenegyedik napra jött a pünkösd.
Ötvenhárom nap telt el és kiáll az egész zsidóság elé és egy olyan bátorsággal teljes prédikációt levágott az embereknek, hogy háromezer ember újjászületett! Hova tűnt a bátortalansága?
Hova tűnt a félénksége, az a „rettegek, nehogy elfogjanak engem is, nehogy engem is
keresztre feszítsenek”? Amikor a Szent Szellem betöltötte őt, nem volt neki az élete sem
drága már. Azt mondta, hogy keresztre feszíthettek nyugodtan engem is, ha akartok, de én
akkor is hirdetni fogom a feltámadt Jézus Krisztust! Senki és semmi nem akadályozhat meg
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engem abban, hogy a feltámadt Jézus Krisztusról bizonyságot tegyek! Azt olvassuk róla, hogy
bátorsággal tette ezt.
A Szent Szellemnek egyik legjellemzőbb megnyilvánulása, amikor betölt téged, hogy bátor
leszel arra, hogy hirdesd az Evangéliumot. Nem nagyon fog érdekelni az, hogy mit gondol a
szomszédod, nem nagyon fog érdekelni az, hogy mit gondol a feleséged, nem nagyon fog
érdekelni az sem, hogy mit gondol a pásztorod, te hirdetni akarod és mondod. Természetesen
ez nem jogosít fel arra, hogy ész nélkül, a saját tested indulatából, erőszakosan tedd ezt meg,
de amikor a Szellem által vagyunk bátrak, az nyilvánvaló, mert azon ott kenet van.
Különbséget lehet tenni aközött, hogy valaki felkent, és kenettel teljesen, a Szent Szellem
ereje által hirdeti az Igét, vagy pedig a saját erejéből, intellektuális, képzett, agyilag teljesen
rendben lévő természetesen, de érzelmi vagy értelmi megfontolásokból. Nem elvetendő az, de
azért a súlya egészen más, mint annak, amikor valaki föl van kenve Szent Szellemmel. A
farizeusok erre rájöttek. Olvasni fogjuk az Igékben, rájöttek arra – hiszen mind prédikátor
volt, a saját zsinagógájában prédikált –, hogy ezek a tanítványok közönséges írástudatlan
emberek, mégis nagy bátorsággal tesznek bizonyságot a feltámadt Jézusról. Felismerték ezt.
Úgyhogy rólad is felismerhető, ha be vagy töltve Szent Szellemmel és az is, ha nem. Ezt nem
akartad hallani, ugye?
Beteltek mindnyájan Szent Szellemmel, Jézusról való bizonyságtételre több ezer ember
újjászületik, megtérnek. A zsidókról van szó, akiknek hirdette Péter, hogy térjenek meg.
Aztán bemennek pár nap elteltével a templomba pünkösd után Péter és János, akik amúgy
nem túlságosan voltak jóban egymással, miközben Jézussal együtt jártak. Van ott egy béna
ember a templom kapujában. Mi történik ezzel a béna, sánta emberrel? Meggyógyul. Több
mint negyven éve, az anyja méhétől fogva volt beteg, sánta. Ez aztán végkép kicsapta a
biztosítékot a farizeusoknál. Az Apostolok cselekedetei 4,10-től fogom majd olvasni, hogy
elfogták Pétert és Jánost. Elfogták, börtönbe vetették őket, utána meg kihívták és kihallgatták
őket. Az egész történetre nincsen idő a mai napon, ahol Péter elmondja nekik, hogy igazából
mi történt. És Péter ezt mondja:
Apostolok cselekedetei 4,10–14.
10. Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott
halottaiból, Őáltala áll ez tielőttetek épségben.
11. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé.
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt
más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
13. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék
őket, hogy Jézussal voltak.
14. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ővelük együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenük szólni.
Nagyon-nagyon sok minden van ebben a pár Igében. Gyakorlatilag az Evangélium lényege
itt benne van: nincs más névben üdvösség, csak Jézusnak a neve által. Se Buddha, se Allah, se
Mohamed, se Krisna, se Pista, se Józsi, se Attila – senki nem ad üdvösséget, csak Jézus! Jézus
nélkül az emberek úton vannak a kárhozat felé. Jézus Krisztusban Isten megbékélt a világgal
és a békéltetés Igéjét, ennek a szolgálatát pedig ránk bízta, hogy mi ezt mondjuk el a világnak.
Látjuk itt, ahogy Péter és János ezt elmondja a világnak, akkor ott még csak a zsidóknak
Jeruzsálemben, és a farizeusoknak is, a vallásos embereknek.
Tehát mi történt? Ismételjük át még egyszer. Betelnek Szent Szellemmel, bátorsággal
prédikálnak, csodák történnek, meggyógyulnak, aztán megfenyegetik őket a farizeusok,
börtönbe zárják őket, kihallgatják őket. Utána mit tesznek ezek az emberek? Visszamegy
Péter és János az övéihez és ezt olvassuk:
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Apostolok cselekedetei 4,29–31.
29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és add a Te szolgáidnak, hogy
teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet,
Te mit teszel akkor, ha megfenyegetnek a börtönnel? Mi mit teszünk akkor, amikor bezárják a gyülekezetet, mert nincs rajtad maszk! Fenyegetések jönnek és bejönnek a rendőrök
szemből. Ezt megéltük kétszer is. Minden rendben volt természetesen, mert jogkövetőek
vagyunk. De mi van akkor, amikor fenyegetnek ezzel, fenyegetnek azzal, vallásos emberek
írogatnak ezt, írogatnak azt, vannak külső támadások, belső támadások? A tanítványok azért
imádkoztak, hogy ne csak bátran, hanem teljes bátorsággal szólják az Igét. Rendkívül figyelemre méltó ez itt. Nem azt imádkozták, Uram, szakaszd meg az egeket és kénköves tűz szálljon rájuk, mert nem fogadnak el téged! Hanem: Add nekünk, Urunk, azt, hogy teljes bátorsággal, még nagyobb erővel tudjuk hirdetni a Te Igédet! Valamit ők ott tudtak és a Szent
Szellem által tudták, mégpedig azt, hogy az Igének el kell hangoznia. Fontos az imádság,
hogy prédikáció, tanítás vagy bizonyságtétel előtt, vagy reggel, mikor fölébredsz, vagy este,
mikor lefekszel, imádkozz azért, hogy bizonyságot tehess. De ha csak ezt teszed, és amikor
ott a lehetőség a boltban, a buszon vagy a kertben, hogy annyit mondj: „Figyelj, Jézus szeret
téged! Őbenne gyógyulás van! Gyere be a gyülekezetbe, vagy legalább nézd meg a videót a
YouTube-on!” Tehát amikor bizonyságot teszel, ezt meg kell tenned. Halleluja!
30. A Te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a Te
szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Ezt imádkozták. Urunk, adj nekünk teljes bátorságot! Adj nekünk teljes bátorságot, hogy
hirdessük az Igét! Imádkoztak. Az Ige úgy fogalmaz, hogy könyörögtek ezért. Ezt add nekünk, Urunk, hogy még nagyobb bátorsággal legyünk! A következő vers számomra rendkívül
értékes. Azt mondja:
31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének
mindnyájan Szent Szellemmel és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala.
Hát nem voltak már betöltekezve pünkösdkor eléggé? Ha egy pohár tele van, akkor abba
hogyan öntesz még többet? Itt ez egy képe annak, hogy a Szellemmel való teljesség kifolyhat
belőlünk, ha nincs utánpótlás, kifogy, vagy legalábbis a szintje csökken. És ha csökken a
szintje, mert jön a külső nyomás, jön a félelem, a gátlások, jönnek a hazug nyelvek, a vádaskodások, a sátán el akar kedvetleníteni, és nem vagy teljes a Szent Szellemmel, akkor a szívedben és a gondolataidban az a teljesség csökken, és a helyére bekerül valami más. Amikor
ez elkezd egyre nagyobb lenni és a Szellem pedig egyre kisebb vagy kevesebb, akkor valami
előbb utóbb át fogja venni az irányítást feletted. Mindez, amit most mondok, jelképes. Tehát
nem egy kis vizes pohár a szíved, de a lényegét biztosan értitek.
Minek nyitod meg magad? Miért imádkozol? Hogyan reagálsz? A Szellemmel teljes
emberek azt kérték, hogy bátorsággal hirdethessék az Igét és megmozdult a hely és beteltek
mindannyian Szent Szellemmel. Ez nem a pünkösd megismétlődése, ugyanakkor mégis az,
mert újra betöltötte őket a Szent Szellem. Ahogy a Római levél írja, töltekezzetek be újra és
újra, újra és újra Szent Szellemmel! Miért lettek bátrak? Miért lettek bátrak a tanítványok,
amikor betöltekeztek Szent Szellemmel? Én úgy hiszem, hogy azért, mert a Szent Szellemnek
egyik jellemvonása egyik megnyilvánulása, egyik jellemzője, hogy Ő bátor. Ő bátor! Ha azt
mondom, hogy minden egyes személynek, nekem is, neked is, szüleidnek, testvéreidnek,
főnöködnek, munkatársadnak vannak jellemvonásai, akkor bizonyára ezzel egyetértesz. Ha
azt mondom, hogy gondolj a főnöködre, gondolj a pásztorodra, gondolj a férjedre vagy
gondolj a harmadik szomszédra, akkor azon túl, hogy az arca eléd jön, valamilyen jellemző
jellemvonása is az emlékezetedbe jön. Felismered, ráismersz arra, hogy a harmadik szomszéd
egy igen haragos, haragtartó ember, vagy éppen a főnököd egy nagyon tisztességes, becsületes ember, vagy éppen nem az, de egy jellemző vonása eszedbe jut róla. Amikor azt mon-
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dom, hogy a Szent Szellem neked milyen ismerős, akkor te az alapján válaszolsz erre, amilyen
mértékben megismerted Őt az Igéből, és amilyen mértékben megismerted Őt személyesen.
Ami a szomorú, hogy ha sok kereszténynek el kellene mondania azt, hogy milyen jellemvonásai vannak a Szent Szellemnek, akkor ez kimerülne abban, hogy hát Ő valahol ott kullog
a Szentháromság végén, mert Ő az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Ott van hátul, Ő az erő és
ennyi. Miközben tudsz felsorolni jellemvonásokat szüleidről, testvéreidről, kollégáidról! És a
Szent Szellemről? Milyen vele együtt lenni? Milyen vele együtt feküdni este, vele együtt
kelni? Milyen vele együtt utazni az autóban? Milyen vele együtt élni a hétköznapokat? Ami
igazán elkeserítő, hogy ha azt mondom, hogy gondolj a félelemre vagy a fájdalmakra, betegségre, akkor az embereknek egy része sokkal több jellemvonást el tud mondani a betegség
szelleméről, a félelem szelleméről. A Biblia a félelmet szellemnek nevezi. A betegséget is
több helyen szellemnek nevezi. Miért? Mert jobb kapcsolatban van azokkal, jobban ismeri,
hogy milyen a félelem, mint hogy milyen a békesség. Jobban ismeri azt, hogy milyen, amikor
fájdalmakban él valaki, mint azt, hogy milyen, amikor szent egészségben, folyamatos egészségben és gyógyulásokban él az ember. Értitek? Az egyik szinte automatikus, megismerjük
azt, hogy milyen nyomások érnek minket, a másikhoz viszont erőfeszítéseket kell tennünk,
tudatosan kell közelítenünk a Szent Szellemhez.
Ide ma nem véletlenül estél be, hanem hoztál egy döntést, egy tudatos döntést, hogy ma
elmegyek a Krisztus Szeretete Egyház pünkösdi istentiszteletére. Hoztál egy döntést.
Ugyanilyen döntést hozhatsz azzal kapcsolatban is, hogy a Szent Szellemmel leszek közösségben este ettől eddig. Nem igaz az, amit a sátán akar elhitetni velünk, hogy nem lehet erre a
Szellemmel való közösségre időt szakítani, mert olyan zsúfolt az életünk. Ha csak megvizsgálod azt, hogy mennyi időt töltesz a Facebookon, mennyi időt töltesz a tévé előtt, mennyi
időt töltesz olyan dolgokkal, amelyek nem segítik elő azt? Most ne kárhoztasd magad, én is
nézek tévét és nekem is van Facebook profilom, és a munkámból is meg több más okból elég
sokat ülök számítógép előtt. De ne mondd azt, hogy nekem erre nincs időm, mert mindig arra
van időd, amire időt szakítasz! Ha valami fontos neked, akkor megoldásokat találsz és nem
kifogásokat. Mondom mindezt úgy, hogy nem akarom, hogy kárhoztasd magad most és azt
mondd, hogy igen, pásztor, nekem beszélsz, mert lusta voltam, meg ilyen meg olyan. Ha magadra ismertél esetleg, az egy jó dolog, de ne ostorozd magad, hanem egyszerűen változtass,
mert megéri a befektetés!
Az egyik legnagyobb áldozat, amit hoznod kell ahhoz és azért, hogy a Szent Szellemmel
betöltekezhessél, azon túlmenően, hogy imádkozol és megkéred Őt erre, az az idő. Az idő,
hogy időt töltesz vele. Nagyon sokszor az Ő ereje úgy nyugszik meg rajtunk, hogy egyszerűen
ott vagyunk vele, az Ő jelenlétében úgy, hogy nem kell tennünk különösebben semmit. Ha
felkenteknek a közelében vagy, akkor az a kenet átragad rád valamilyen szinten. Ha a Szent
Szellemmel vagy együtt közösségben, imádságban, bibliaolvasásban, vagy tanításhallgatásban, akkor ez azt hozza magával, hogy az erő feletted lesz. Ahogy ezt nélkülözöd, úgy egyre
inkább gyengül ez a fajta erő megnyilvánulás. Többször beszéltem már erről, saját tapasztalat
és mások is megtapasztalták már ezt. Gyerekkoromban édesanyámnak a varrókészletében volt
egy pici kis üvegtál, benne egy csomó gombostű, rádobva egy pici kis mágnes. Kisgyerekként
játszottam azzal a mágnessel meg a tűkkel, és amikor levettem a tűt a mágnesről és odaérintettem valami fémhez, akkor odaragadt hozzá, és egy idő után pedig leesett. A tű, a fém
átvette a mágnes tulajdonságait, de ez csak egy ideig tartott. Ez fizika. Abban a pillanatban,
amikor a mágnesről elvettem a tűt, már a mágneses ereje csökkent, de még volt benne annyi
mágnesesség, hogy a fémhez hozzáérintve még odatapadt, odaragadt, aztán miután már
teljesen eltűnt belőle ez a mágnesesség, már nem tudta önmagát tartani, és leesett. Ha visszatettem, akkor újra mágneseződött.
Így vagyunk mi is, pontosan ugyanígy vagyunk. Nagyon sokszor nem másra van szükségünk, mint a vele való közelségre, a vele való személyes közelségre, ami nem feltétlenül
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érzelmi megnyilvánulás, és nem feltétlenül arról szól, hogy a saját elmém gondolataival
megmagyarázom, hogy én most az Úr jelenlétében vagyok. Gyakran az emberek azt hiszik,
hogy az Úrnak a jelenlétében vannak, de igazából, csak egy érzelmi fellángolásban, egy
lufiban vannak. Mert amikor valóban az Úr jelenlétében vagy, akkor valóban az Ő tulajdonságai ragadnak rád, valóban az Ő tulajdonságai nyilvánulnak meg, és akkor valóban nem leszel ostoba, hogy ostobaságokat írjál a Facebookra. Sok keresztény azt gondolja, hogy annyira
felkent, annyira bölcs, de semmi mással nem foglalkoznak, csak ezt, azt, meg amazt a gyülekezetet kiszemelik, tanításokat hallgatnak, hogy keressék benne a kritikát, és amikor ez
megvan, akkor jól megmondják! Azt gondolják, hogy ez az ő kenetük. De ez nem a Szent
Szellem kenete! Péter, Pál nem ezt csinálta. Amikor kellett, szembesítette a farizeusokat, mint
ahogy Jézus is, de nem ez volt a szolgálata, hogy más embereket kritizáljon. Vannak emberek,
akik meggyőződéssel létrehoznak Facebook oldalakat, weboldalakat azért, hogy más
gyülekezetek dolgait ott telehányják mindenféle ostobasággal. Még ha igaz is lenne, akkor
sem kell ezt tenned! Ezért arra kérlek, arra bátorítalak, hogy te legyél bölcs, Istennek a
felkentjeit hagyjad békén! Még ha esetleg most nem is látszik rajta, hogy valaha felkent volt,
akkor is tartsd távol magad attól, hogy megszólj és megítélj másokat! Lehet véleményed, hidd
el, nekem is van, de az itt zárójeles. Nem az a dolgunk, hogy a véleményünket osszuk ész
nélkül, hanem az a dolgunk, hogy az Igét osszuk meg, Isten Szellemének a bölcsességével!
Tudod, csak a bolond ember az, írja a Példabeszédek, akinek szíve minden vágya, hogy ami
benne van, az feltétlenül a nyilvánosságra jöjjön. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy a
Szellem által szólják, amit szólnak, de másról nem szól az életük, a szolgálatuk, mintsem,
hogy kritika, kritika, kritika. Amikor rákérdezünk, hogy ugyan bizony miért csinálod ezt?
Akkor azt mondja, hogy én csak segíteni akartam. Igen? Nem hiszem! Ha segíteni akarsz,
akkor gyere ide, és segítsél! Mutasd meg a hitedet a cselekedeteid által! Ne álnéven meg
hamis Facebook profillal legyél okos! Miért beszélek erről? Hiszem azt, hogy ti bölcsek
vagytok, mi itt nem ezt tanítjuk, és ne vigyétek ezt a fajta szellemiséget magatokkal, ne
húzzátok ezt föl magatokra! Ne legyél az, aki mindenféle, válogatás nélküli véleményt a vakcinákról, a politikáról, a politikusokról ész nélkül oszt! Lehet véleményed, sőt legyen véleményed, de legyen saját véleményed, ne befolyásolt véleményed. Legyél bölcs, és gondold meg,
hogy a Szellem mire akar téged vezetni azáltal, hogy neked különleges információid vannak
esetleg bármiről. Ha azt mondom, hogy a félelem szelleme, vagy azt mondom, hogy a
betegség szelleme, vagy azt mondom, hogy a Jezabel szelleme, akkor sok keresztény mindent
tud erről. Ezekről minden tudnak. Bár a Szent Szellemet ismernék ennyire, vagy legalább
csak félennyire!
Tudod, az embereknek is és a szellemeknek is van fő jellemzője, és ez a nevük. A nevükben benne van, a Szent Szellemnek az egyik legfőbb jellemzője, hogy szent. A Biblia felsorol
tulajdonságokat, hogy milyen jellemzői vannak. A félelem szellemének mi a legfőbb
jellemzője? Talán egyszer már beszéltem erről. Ő a bátor, határozott, erőteljes? Nem, hanem
fél. Fél! Hogyan tud valaki másra a saját jelleméből áttenni valamit, ha nem rendelkezik vele?
A félelem szelleme fél és retteg. Ő így éli az egész életét, hogy rettegésben, félelemben van.
Annyit kellene tenned, hogy kineveted. Mert benned meg az erő szelleme van, a bölcsesség
szelleme, a szeretetnek a szelleme! Mi van akkor, amikor a betegség szelleméről szól az Ige?
Mivel rendelkezik ez a démon? Erővel, hatalommal és hú, de milyen különleges megnyilvánulással? Betegséggel. El nem tudom képzelni annak a nyomorodott démonnak a fejét, hogy
milyen beteg lehet, milyen fájdalmai lehetnek! Érted a lényeget? A betegség szelleme beteg.
A félelem szelleme fél.
A Szent Szellemeknek pedig milyen jellemzői vannak? Ő a szeretet szelleme, az erő
szelleme, a békesség szelleme. Kit kell megismerned jobban? Amikor a Szent Szellemet
ismered, akkor ezek a mitugrász kis lények, olyanok, mint a pici kis rókakölykök, egyszerűen
csak arrébb rúgod. Nem árthat neked! Magáról persze azt mutatja, hogy ő a hatalmas, ő az
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erőteljes, a fejedelemségek, hatalmasságok és minden egyéb. Valóban, ők jelen vannak a
szellemi birodalomban, de a Szent Szellem sokkal erősebb, hatalmasabb, és Ő benned él!
Halleluja! Őáltala győztes vagy! Azt mondja a Biblia a Jelenések könyvében a 12,11-es Igében, hogy legyőztétek azokat a Bárány véréért és a bizonyságtételed beszédéért. Mit beszélsz
ezekről a dolgokról? Úgy kell félnünk a Jezabeltől, meg ettől, meg attól? Nem kell félned
senkitől! Ezt pont ezek a szellemek akarják elhitetni veled, mert a megtévesztés a lényeg. A
megtévesztés szellemének mi a lényege? Mi a legfőbb tulajdonsága? Az, hogy megtévesztett,
meg van tévesztve, és ezt akarja rád húzni, ezzel akar téged besározni. Amilyen szellemhez
közel húzod magad, amilyen szellemnek a közelében vagy, annak a tulajdonságai hatást
gyakorolnak rád. Sokan mindenféle ilyen megszabadító, olyan megszabadító démonikus megnyilvánulások után futkosnak. A Szent Szellem a józanságnak a szelleme. A Szent Szellem a
tanácsadásnak a szelleme.
2Timótheus 1,7. Egyszerű fordítás
7. Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség Szelleme.
Halleluja! Ebben a materialista, természetes felfogású világban szellemekről meg démonokról beszélni sokak számára szélsőséges lehet. De tudd meg, hogy a szellemvilág, amit a
fizikai szemünkkel nem látunk, sokkal valóságosabb, mint ez a földi, anyagi, amit meg tudunk
fogni, vagy amit a szemünkkel látunk! Szeretem azt mondani, hogy azért is valóságosabb,
mert öröktől fogva volt és örökké lesz. Ez a fizikai viszont csak egy időtől fogva van és egy
ideig lesz. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy a szemeinket erre a szellemire helyezzük, ne
feltétlenül az anyagira, amiben vagyunk. Tudod, amikor ezt megteszed, a gondolataidat átformálod erre és elkezdesz a szellem szerint gondolkozni, akkor nem fogsz félni még a haláltól
sem! Akkor azt fogod mondani, meg kell halnom? A legcsodálatosabb nap az életemben,
megyek az én Uramhoz! Mikor jön már el ez a nap? Ó, Uram, imádlak, dicsőítelek Téged,
alig várom, hogy Nálad legyek! Aztán amikor az orvos azt mondja, hogy hoppá, baj van,
akkor meg a teljes letargia. Természetesen egyikünk sem akar idő előtt elmenni erről a földről. Egyikünk sem akar 120 éves kora előtt meghalni, én legalábbis nem. Nem tudom, te hogy
tervezed? Jó egészségben, tiszta szellemi képességekkel, kertet ásva, horgászva és prédikálva
az Igét, természetesen.
De egyszer mindannyian elmegyünk erről a földről. Úgy élünk, hogy soha nem halunk
meg. Sokatoknak a szülei már nincsenek itt, elmentek. Kisgyerekkorodban azt gondoltad,
hogy ez soha nem történhet meg. A te gyermekeid is azt fogják mondani idővel, hogy te
elmentél erről a földről. Aztán ha ez a világ még így fennmarad egy ideig, akkor a te gyerekeid is elköltöznek erről a földről, és a generációk sorban váltják egymást. Nincs itt senki a
18. századból. Senki nincs itt közöttünk! Mindenki levetette a földi testét, a sátorházát, és
valahova ment. A Biblia azt mondja, ez Pál apostol szívének túláradó örömkijelentése, hogy
nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Nem azért prédikálok erről, hogy meg akarjál
halni, félre ne értsd! Ne akarjál meghalni! Neked örök életed van! Töltsd be az elhívásodat, a
szolgálatodat, éljél nagyon hosszú életet, ahogy a 91-es zsoltár utolsó igeverse mondja, hogy
Ő megelégít téged hosszú élettel és megmutatja neked az Ő üdvösségét, szabadítását.
Halleluja! De ezt az életet éljük a Szellem erejében úgy, hogy megismerjük Őt. Arra vagyunk
elhívva, hogy közösségben legyünk Vele. Sokan ismerik ezt az Igét a 2Timótheus 1,7-ből,
amit felolvasok még egyszer:
2Timótheus 1,7. Egyszerű fordítás
7. Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség Szelleme.
Ha valaki nem kiegyensúlyozott, nem fegyelmezett, ha valaki gyenge, az teljesen
túláradóan be van töltve a Szent Szellemmel, és annak az erejében jár? Nem, hanem valami
más dolog van, ami felé nagyobb vonzást érez, hogy megnyissa magát. A Jelenések könyvére
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lapozzatok, az 1. fejezet 4-es versére! Itt három Igét fogok felolvasni, három különböző fejezetből, egymás után:
Jelenések 1,4–6.
4. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól,
aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét Szellemtől, amely az Ő királyiszéke előtt van,
Jelenések 4,5.
5. A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki. És hét
tűzlámpás égett a királyiszék előtt, amely az Istennek hét Szelleme;
Jelenések 5,6.
6. És láték a királyiszék és a négy élőlény között és a vének között egy Bárányt állani,
mint egy megölettet, hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét Szelleme, amely
elküldetett az egész földre.
Amikor legelőször olvastam ezeket, nagyon-nagyon régen, nem nagyon tudtam hova tenni
ezt. Nyilvánvaló az, hogy egy Szent Szellem van, nyilvánvaló, hogy a Szent Szellem nem hét
személy egyben, hanem egy Szent Szellem van, de a Szent Szellemben hét különböző arculat,
hét különböző erő, hét különböző megnyilvánulás, valaki úgy fogalmazott egyszer, hogy „hét
különböző alapkenet van”. Ezek a legfőbb jellemvonások, van több is, mert nincs elég szótár,
nincs elég billentyűzet a számítógépen, amivel kifejezhetnénk az Ő nagyságát, teljességét,
bölcsességét, szélességét, magasságát, hosszúságát, és le tudnánk írni azt, hogy Ő micsoda
teljesség önmagában. Itt az Ige hét szellemről beszél, és az Ésaiásban Jézusról van egy prófécia a 11. fejezetben, ott nagyon jól van összefoglalva, hogy igazából miről is van itt szó.
Ésaiás 11,1–2.
1. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy hajtás növekedik és
gyümölcsöt hoz.
2. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme.
Erről van itt szó, ez az a hét szellem. Olvassuk még egyszer! Ő az Úrnak a Szelleme.
Neked is van szellemed, szellem, lélek, test vagy, sokat hallottál már erről. Jézusnak van
szelleme? Igen, emberként lejött a földre, és az Ő Szelleme a Szent Szellem. Az Úrnak Szelleme, mondja itt az Ige. Ez a Szellem megnyugszik rajta, bölcsességnek és értelemnek szelleme,
tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. Hiszem azt,
hogy ez méltó arra, hogy befogadjuk, és abban a világban, ahol élünk, ahol tele van álhírrel
minden, ragaszkodjunk a több ezer éves jól bevált beszédhez, amit Isten mondott! Ezt
tanulmányozzuk, erre hajtsuk a fülünket inkább, mintsem azokra a dolgokra, amik körbevesznek bennünket a világban. Nem azt mondom, hogy dugd a fejed a homokba, nem azt
mondom, hogy ne figyelj a híradásokra egyáltalán, hogy úgy éld az életed, mintha semmi nem
lenne körülötted. Legyen véleményed a politikáról, hogy tudjál helyest döntést hozni, amikor
szavazol, legyen véleményed a vírusról, a rendelkezésekről, az országnak, a világnak az
állapotáról, de figyelj rám, amit mondok: ez az egész elmúlik! Elmúlik, mint a fű virága,
annyi az egész, vagy a harmat reggel a füvön. Elmúlik! Nem ez kell, hogy legyen az életed
középpontjában. Ha ez van a középpontban, akkor nem a Szent Szellem lesz a középpontban,
hanem a félelem, a kilátástalanság, a hogyan fogok megélni, milyen sorsa lesz a gyerekeimnek, vajon meggyógyulok vagy meghalok, most a vírus fog megölni vagy a vakcina fog
megölni, vagy a félelem fog megölni, vagy az ostobaság, vagy az autó. Nem ez a lényeg!
A lényeg, hogy Ővele járj szoros közösségben és kapcsolatban! Miért fontos az, hogy
nagyon szoros kapcsolatban legyél vele? Azért, mert ez a leginkább legteljesebb, legbőségesebb és legfontosabb módja és eszköze Istennek arra, hogy közölje veled az Ő szeretetét. Mert
amikor tudatában vagy az Ő szeretetének, amikor teljesen nyilvánvaló előtted, hogy Ő
mennyire szeret téged, akkor nem fog érdekelni túlságosan, ami a világban van. Voltak a
történelem folyamán ennél a mostani korszaknál csúnyább dolgok is, sőt vannak a világnak

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

olyan részei, olyan szegletei, ahol az emberek sokkal-sokkal rosszabb körülmények között
élnek, mint mi. Nem ez kell, hogy meghatározza a mi boldogságunkat, ami körülöttünk van.
Nem a világnak kell hatást gyakorolnia ránk, hanem nekünk kell hatást gyakorolnunk a
világra! Úgyhogy legyél egy jó kukta, forrjon benned az Ige, a Szent Szellemnek a tüze
gerjedjen benned! Amikor a saját kis mikrokörnyezetedben hatást gyakorolsz a körülötted
levőkre, akkor a világ változik.
Nem arra kell törekedni, hogy a nyomás körülöttünk egyre kisebb legyen, hogy ne kelljen
ilyen dolgokkal szembesülnünk. A kuktát egyáltalán nem érdekli az, hogy mi van a tűzhelyen
körülötte, ő forr, benne nyomás van, és ki akar törni, és az a fedő, ami le van szorítva a tetejére, az nem engedi, hogy kitörjön. Ha valaki azt megbolygatja a nyomás alatt, akkor leforrázza magát. Meg kell várni, amíg kihűl, meg kell húzni a kis leeresztőszelepet, és utána kinyitni.
De a kuktának a természete az, hogy belül nyomás van, és ez a nyomás bent hatást gyakorol
mindenre, a körülötte levőkre is. Tudod, amikor nyomás van benned, a Szent Szellem
túlnyomása, akkor ugyanúgy nem mer hozzád nyúlni a sátán, ahogy te nem mersz hozzányúlni a kuktához. Ó, nem, a sátán az olyan bátor és olyan erős, hogy őt nem érdekli! Nem ezt
írja az Ige! Az Ige azt írja, hogy azokat keresi, akik gyengék, akik hidegek, akik kihűltek, nem
a tűzforrókat. Egyszer nyúlna hozzád, úgy belerúgsz, hogy utána megtanulja, hogy nem kell
még egyszer kezdenie veled. Csak próbáljon betegséget tenni rám, csak próbáljon nagy
számlával engem kiüresíteni, csak próbáljon bármivel engem elnyomni! Ezt élte, ezt megélte
Pál apostol, azt olvassuk a Róma levél 8. fejezetében:
Róma 8,35–37.
35. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
Úgy tűnik, mintha csak a bajok lennének körülöttük, de nem!
36. Amint meg van írva: Teéretted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek,
mint vágó juhokat.
37. De mindezekben több, mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett,
Teljetek be Szent Szellemmel, mert annyiszor fogom ezt felolvasni, amíg nem ugráltok itt
nekem, hogy halleluja! Azt mondja: „De mindezekben több, mint győztesek vagyunk Őáltala,
aki minket szeretett”. Halleluja! A nagyobb erő van bennünk!
Az ember olyan itt a földön, mint a háborúban a katona. Elküldik a katonát, ha jó a kiképzése, fölszerelik mindenféle eszközökkel, megfelelő ruházattal, fegyverrel, sisakkal,
védekező, támadó eszközökkel, és ott helytáll, és legyőzi az ellenséget. Ugyanígy vagyunk mi
is, szinte így bedobva ide a földre. Egy ellenséges terület, egy háborús övezet ez a föld,
folyamatos támadás alatt vannak az emberek, az ördögnek a folyamatos tüzes nyilai, folyamatos betegségek, tragédiák, vírusok végigvonulnak az egész történelem folyamán. Ellenségeskedések, az emberek ölik egymást, gyilkolják egymást, és itt kell nekünk helytállni! Isten
egy jó tábornok vagy egy jó kiképző, Ő felszerelt minket mindennel, amivel meg tudunk állni
itt a földön, ebben a háborús helyzetben. Amire leginkább szükségünk van az, hogy
megismerjük azt, hogy mivel szerelt fel minket. Isten felszerelt minket a Szent Szellemmel.
Az Ő ereje, az Ő képessége van bennünk. Azt mondta Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, ti
pedig a szőlővesszők, ha Őbenne maradunk. Ha énbennem maradtok – mondja –, akkor jó
gyümölcsöket teremtek. Nincsen senki és semmi, ami ellenünk állhat. Tudsz-e ebben hinni?
Halleluja!
A sátán keresi azokat, akik gyengék, mint ordító oroszlán széjjeljár, keresve mindazokat,
akiket elnyelhet. Nem a legbátrabbak, nem a legerősebbek ellen van ő, hanem úgy, ahogy a
természetes világban egy farkas vagy egy medve vagy egy oroszlán, próbálja a nyájról
leszakítani a sérültet, a megsértődöttet, a megbotránkozottat, a megkeseredettet, próbálja
megtéveszteni, és próbálja behálózni és próbálja elnyelni. De ha te szilárdan állsz, akkor
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ugyanúgy lehetsz a körülményeid ellenére győztes, mint a kősziklára épített ház! Ámen. Ezek
vagyunk mi! Dicsőség Istennek!
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

