A SZENT SZELLEM SZOLGÁLATAI
2017. december 10-i istentiszteleten élőben elhangzott bizonyságok szövege
belső használatra

A múlt hét gyönyörű volt. A múlt héten ezek a drága fiatalok a Felházból voltak a
vendégeink. Egy pár órácskára fel tudtuk tenni az anyagot, nagyon sokan üdvözölték és nézték.
Aztán a fiatalok kérésére le kellett vennünk, mert ők nem örültek annyira a publicitásnak. Nem
tudjuk, hogy miért, de mivel ők azt szeretnék, hogy ne szerepeljenek a Youtube-on és
Facebook-on sem a képeik, sem amit elmondtak, le kellett ezt vennünk. Természetesen
felvállalják, amit elmondtak itt nektek, de nem szeretnének szerepelni. Nagyon nagyra
értékeltem azt, hogy megnyitották a szívüket, és közölték azt az őszinte istenkeresést, ami az ő
szívükben volt. Akik ilyen elszántan keresik Istent, azoknak Ő mindig kijelenti magát. Ők olyan
tisztaszívű fiatalok voltak, akik megtalálták Istennek az örök életét, a szellemben való
teljességét, és szolgálnak a saját korosztályukban. Egyikük például elmondta, hogy az ő kis
boltjába is bement valamelyik közülük és közölte vele, hogy Jézus szeret téged,
tudod-e? Mivel már én is Jézusban vagyok – mondta –, igen, tudom, engem is szeret Jézus.
Téged is szeret Jézus! Megvolt a közös nyelv azonnal, de hogy minden lehetőséget
kihasználnak, hogy Jézust megemlítsék, azt el kell tőlük tanulni.
Elmondta az egyik például, hogy boltban dolgozott, és abban a boltban imádkozott azokért,
akik betegek voltak, és az emberek már nem vásárolni jöttek, hanem azért jöttek, hogy
meggyógyuljanak, mert tudták, hogy ott valaki imádkozik értük. Gyógyító ajándékok működtek
vele. Ezt tervezem az internetklubban is, hogy lesz egy imaszolgálat napi 1-2 órában. Ki fogjuk
írni, hogy ebben az órában imádkozunk a betegekért. Már meg is van, hogy kire gondolok. Meg
fogom őt kérni, és felvesszük erre a két órára, hogy ne csak az internetezésért jöjjenek be az
emberek, hanem jöjjenek gyógyulni is, tudjanak róla, hogy van ez a lehetőség. Igenis Jézushoz
lehet fordulni a gyógyulásért! A gyógyulás kegyelemből mindenkinek megadatik, Jézus
nevében! Nagy üdvösség ajtó ez! A napokban jött imádság közben, hogy szóljak neki, mert
teljesen szabad mind a 24 órája az Úrnak. Egy felkent evangélistáról van szó, aki Pesten él.
Meg tudjuk oldani, akár váltásban pár evangélistával, hogy oda bemegyünk, és nyitva az ajtó
az elveszetteknek. Minden utat és módot meg kell ragadni, hogy szolgáljuk az Evangéliumot,
mert az emberek nagy szükségben vannak odakint, és nem ismerik Jézust, a gyógyítót! Ámen!
Dicsőséget adunk Istennek!
Rátérünk a Szent Szellem kijelentéseire, amiről a mai alkalom szól majd. A Szent
Szellemhez közelebb kell kerülnie a szívünknek. Arról fogunk egy pár gondolatot olvasni, hogy
mit tanít a Szent Szellemről Jézus, hogyan vezeti föl, és hogyan mutatja be Őt, aki a mi
vigasztalónk, a segítőnk, a közbenjárónk, a támaszunk, a megerősítőnk, aki elvezet minden
igazságra. Annyi mindent mond Róla Jézus!

Hogyha ezekkel az igazságokkal időzünk, és ezeket közelebb engedjük, mélyen a
szívünkhöz, akkor sokkal jobban tudunk abban a közösségben járni, ami által a keresztény
hitünk győzelme van. A keresztény hitünknek győzelmet kell aratni, mert nagyobb az, aki
bennünk van, mint aki a világban van! De ehhez szükség van a Szent Szellemre, a Szent Szellem
szolgálatára. Ámen!
Hányan ismeritek a Szent Szellemet? Ma kijelentjük, hogy még jobban meg fogjuk Őt
ismerni az Ige által! Közelebb fog kerülni hozzánk! Ugye tudjátok, hogy mindig van közelebb
a drága Szent Szellemhez? Ahogy keressük az Ő orcáját, mindig van közelebb. Ez jó nekünk,
mert Ő az, aki át tud minket segíteni. Ha közelebb kerülünk hozzá, akkor minket egy nyereség
ér. Ámen!
Jézus Krisztus gyönyörűséges szavait olvassuk, amikor búcsúzni kezd a tanítványoktól, mert
elközeleg az óra, a sötétség órája, és hogy el kell válnia a tanítványoktól. Beszél a Vigasztalóról.
Tanítja őket olyan mértékekben és fokozatokban, hogy a tanítványok szíve néha el is szorul.
Jézus búcsúzkodik, készül elmenni, most mi lesz velünk? Hogy lesznek a dolgok ezután? Jézus
vigasztalja őket, próbálja felkészíteni őket. Mondja, hogy sok minden van, amit most még nem
tudok elmondani nektek, mert nem tudjátok feldolgozni, de apránként adagolja nekik, hogy a
Szent Szellemmel való közösségben hogyan kell élni és járni, amit mi már tudunk.
JÁNOS 14,16–21. 23. 26–27.
16. És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon
mindörökké.
Ez a más egy olyan kifejezés, amelyre a görögben két szó van. Az egyik a heterosz, ami azt
jelenti, hogy egy másik fajtából. De itt Jézus nem ezt használja, hanem a másikat, hogy
ugyanabból a fajtából, ugyanazokkal a jellemzőkkel, teljesen ugyanabból egy másik. Ez a szó
áll itt. Ez a más Vigasztalót ád néktek a Szent Szellem, hogy veletek maradjon mindörökké. Ez
a mindörökké nagyon komoly szó. Azt jelenti, hogy Ő már soha nem fog elhagyni titeket. Én
most búcsúzkodom, nem láttok hamarosan, de küldök valakit magam helyett, aki viszont
veletek marad mindörökké. Soha el nem kell válnotok tőle, és el nem hagy benneteket.
17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja
Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
Ő egy Szellem. Az igazságnak Szelleme. Az igazság Szelleméről kezd a tanítványoknak
szólni, az igazság pedig maga az Úr Jézus. Ő maga mondja: én vagyok az út, igazság, és az élet.
Az igazság Szelleme az Jézus Krisztus Szelleme, ahogy a tanítványoknak hozza. Az igazságnak
ama Szellemét. A világ nem képes rá, hogy a Szellemmel ilyen közösségbe kerüljön, ahova
majd ti kerültök, mondja Jézus. Mert nem látja Őt, és nem ismeri Őt.
A Szent Szellemet mi sem látjuk, mi, akik már ebben a birodalomban vagyunk, de azt
elmondhatjuk, hogy ismerjük Őt. Ismerjük, közösségben van velünk. A Szent Szellemet nem
látjuk. Egy-két emberről hallottam, aki látta a Szentháromságot, és látta abban a Szent
Szellemet is, a huszonöt év alatt 2-3 ilyen bizonyságot hallottam szavahihető forrásokból, akik
mondták, hogy látták a Szent Szellemet. Ő egy szellemi lény. Fénylény. Szabad szemmel,
emberi szemmel nem látható.

A szellemi birodalomban látható, ha Isten megengedi, hogy megláthassuk. De azt mondja
Jézus, hogy a világ nem fogja Őt látni. Nem látja, nem képes rá, nem tudja megkülönböztetni
és nem is ismeri Őt. Fogalma sincs a világnak arról, hogy létezik a Szent Szellem, de ti ismeritek
Őt.
Ez azt jelenti, hogy ha te magadra mutatsz, akkor kijelentheted, hogy én ismerem a Szent
Szellemet, mert Jézus itt azt mondja róla, hogy a hívők ismerik. Én ismerem a Szent Szellemet!
Ezt naponta kijelentheted magadnak, hogy én ismerem a Szent Szellemet, Jézus tanítása szerint,
Jézus szavai szerint, ismerem a Szent Szellemet, mert nálam lakik, és bennem marad! Itt belül,
ahova költözött, a szellememben lakik belül! Mert bennetek marad, és soha többé nem hagy el
benneteket, mondja Jézus. Soha többé el nem távozik, mindig veletek marad, nálatok lakik.
Lakozást vesz bennetek.
Az Isten Szelleme lakozni szeret. Az Ószövetségben is mondta a népének, hogy építsetek
nekem templomot, ahol én lakozhatnék. Építsetek nekem oltárt, ahol lakozhatnék. Ott fogok
szólni, a szövetség ládája tetején, a kegyelem fedelén fogok szólni az én népemmel. Egy
lakozásra vágyik Isten Szelleme, és erről szól itt Jézus, hogy nálatok lakik. Ő lakozik, Ő ott
lakozik belül, a belső emberben. Annyira balzsamos, ha az ember ezt végiggondolja, hogy a
drága Szent Szellem ott lakozik, egy lakozása van! Bennetek marad. Jézus folytatja, mert a
tanítványok ijedten gondolhattak arra, hogy mi lesz velük, ha Jézust nem láthatják többé.
18. Nem hagylak titeket árván; eljövök tihozzátok.
Nehogy azt gondoljátok, hogy árvák maradtok, amikor én elmegyek! Én ugyan elmegyek,
de nem maradtok árvák. Nem maradtok magatokra hagyva, mert eljövök tihozzátok. Ez az
eljövök tihozzátok egy másik dimenzióban való megjelenése Istennek. A Szentháromság
harmadik személyében, a Szent Szellemben jön el tihozzátok. Eljövök tihozzátok! De hogyan?
Nem úgy, ahogy eddig láttatok, nem úgy jövök el, mint Jézus Krisztus, ahogy eddig ismertetek
itt a földön. Mert Jézus egy magasabb szellemi dimenzióba lépett be, az Atya jobbjára, a
megdicsőülése után. Nem Ő maga fog eljönni, de elküld valakit, aki által majd ti megtudjátok,
hogy nem hagyott benneteket árván a Szent Szellem bennetek lakozása által, és hogy
megismeritek Őt, meg fogjátok tudni általa, hogy nem hagytalak benneteket magatokra. Nem
vagytok magatokra hagyva, én ott vagyok veletek a Szent Szellemem által!
19. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem:
mert én élek, ti is élni fogtok.
Jézus búcsúzkodik itt: De ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Ezt az igerészt
választottuk a könyvjelzőnkre is, annyira csodálatosan mondja. Azért van életünk, mert Jézus
élete a mi örök életünk. A világ nem fog engem látni többé, de ti, mivel befogadjátok a Szent
Szellemet, aki bizonyságot tesz rólam, ezért ti megláttok engem. De nem úgy, ahogy eddig
láttatok, hanem a szellemi dimenzióban, a Szent Szellem által megláttok engem, mert én élek,
ti is élni fogtok.
20. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti
énbennem, és én tibennetek.

Óriási igazság! Jézus azt mondja, hogy én az én Atyámban lakozom. Ott vagyok, ott vagyok
elrejtve az Atyában, és ti énbennem vagytok. Te kijelentheted, hogy én Jézusban vagyok
elrejtve. Jézus szavai ezek. Én Jézusban vagyok elrejtve, Jézus pedig énbennem! Jézus
énbennem vesz lakozást! Hogyan? A Szent Szelleme által, ahogy tanítja, hogy a Szent Szellem
lakozása által jövök vissza hozzátok. Nem hagylak benneteket árván.
21. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem;
aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és
kijelentem magamat annak.
Jézus parancsolatai itt említésre kerülnek, közülük a legeslegfontosabb, hogy szeretetben
járjunk, és engedelmesek legyünk az Ő szavának, ha azt halljuk. Nézd meg ezt a láncolatot!
Jézus az Atyának a képe, embertest formájában. Ő a Szeretet, amely embertestet öltött. Isten
szeretete, aki embertestben jött el a földre, Istenember. Ha te a Jézust így szereted – azt mondja
Jézus, aki engem szeret, azt szereti az én Atyám –, ha kijelented, hogy Jézus, szeretlek téged,
akkor az Atya szíve gyönyörködik benned, és az Atyától szeretett vagy. Az Atya szeret téged!
Az Ő szeretetével vagy beburkolva! Az én Atyám szereti azt.
Én is szeretem azt, mondja Jézus, és kijelentem magamat annak. Ez egy nagyon fontos vers.
Az Atya szíve és Jézus szíve kijelentésre kerül. Miként? A Szent Szellem által. Ez az egész a
Szent Szellemről szól. A Szent Szellem által jelentem ki magamat annak, mondja Jézus. Ha
keressük Őt, és a szeretetünket kijelentjük felé, akkor kijelentések fognak jönni hozzánk. Ez
gyönyörű! Kijelentések jönnek hozzánk! Júdás kérdez vissza, hogy mi az, hogy nekünk jelented
ki magad, és nem a világnak? Meg fogjuk látni, hogy a Szent Szellemnek más a szolgálata,
amikor a világ felé jelenti ki magát, és más a szolgálata, amikor hívők felé teszi. Nagyon fontos
látni, hogy tisztán tudjunk tájékozódni a szellemi birodalomban. Ez lesz a mai tanítás záró
gondolata.
23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én
beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást
veszünk.
Újra erre fekteti a hangsúlyt. Ha valaki szereti Jézust. Szereted Jézust? Akkor emeld fel a
kezed, nézd meg, mit mond rólad az Írás! Újra itt az engedelmesség. Képzeld el, hogy az Atya
és a Fiú, Jézus Krisztus, lakozást vesz benned a Szent Szelleme által! Ők a trónteremben
vannak: az Atya, a mindenek Bírája, és az Ő drága egyszülött Fia annak a jobbján, a
legmagasabb hatalmi ponton ül és trónol, és mindketten a Szellem által egy lakozást vesznek
bennünk! Elkezdenek élni bennünk, lakozni bennünk, járni bennünk. Kijelentik magukat
bennünk. Szeretnek minket, bennünk. Itt belül, ahol lakozást vesz – egy lakozásról van szó. Egy
örök lakozásról. Ahol Ő lakozik, ott a dicsősége is jelen van!
26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya,
Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket
mondottam néktek.
Itt megtudjuk, hogy a Szent Szellem hogyan adatik: a Jézus neve által. Ha kiejtjük Jézus
nevét, a Szent Szellem mozdul. Jön, lakozik, cselekszik, bizonyságot tesz.

Egy szellemi ismeretben való növekedést biztosít a Szent Szellem bennünk lakozása.
Mindenre megtanít. Nem maradsz tudatlan a szellemi dolgok felől. Mert ha a közösséget
ápolod, akkor egyre inkább világosságban jársz a Szent Szellem közössége által. Mert Ő az, aki
mindenre megtanít titeket! Nem tart vissza semmit az Ő ismeretéből. Ez egy gyönyörűség!
Eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Jézus a három és fél év alatt rengeteg
mindent tanított a tanítványainak. Hogy került az lerögzítésre a négy evangéliumban? A Szent
Szellem által. A Szent Szellem eszükbe juttatta a tanítványoknak, ihletésbe kerültek, és leírták
azokat.
Megígérte Jézus, hogy a Szent Szellem által eszetekbe juttatja mindazokat, amiket
mondottam néktek. Ez a mai napig így van. Hallasz egy jó bizonyságot, és a Szent Szellem egy
szót, vagy egy képet képes úgy az emlékezetedbe hozni, hogy párhuzamba hozza azzal, amivel
kapcsolatban most éppen hitben kell állnod. Egy bizonyságot hoz. Ott is egy győzelem született,
neked is megvan a győzelmed! Előidéz képeket, eszünkbe juttat dolgokat. Ez az Ő élő
szolgálatának cselekedete. A mai napon is igaz, hogy a drága Szent Szellem eszünkbe juttatja
mindazokat, amiket Jézus mondott nekünk. Ezt lehet kérni tőle. Drága Uram, élesítsd be az
elmémet, a gondolataidat hozzad! A Te gondolataidat akarom gondolni! Meg van írva, hogy
eszembe juttatod, amiket gondolnom kell, amiket mondtál nekem, amit szóltál nekem! El ne
feledkezzek a Te útjaidról, el ne feledkezzek a Te szavadról! Az eszembe juttatod azokat.
Gyűjtjük az Igét a szívünkbe, ez szellemi gazdagság. Az Atya Szelleme hozza, és merít belőle.
Ez az Ő szolgálata megint. Merít a szívünkből, eszünkbe juttatja azokat.
27. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy
adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne
féljen!
Egy keresztény nem háboroghat a szívében, nem lehet zaklatásban az élete, mert egy
békesség hagyott ránk örökségként. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom –
amiben Jézus élt. Ő az Atyában volt elrejtve, és az Ő életében soha nem volt olyan, hogy
bármitől megijedt volna, azt mondta volna, hogy jaj, most hogy lesz? Na, most ez kifogott
rajtunk! Most mit csinálunk ezzel a háborgó tengerrel? Most hogy etetjük meg ezt az ötezer
embert? Hogy fogom ezt a halottat kihívni a sírboltból? Soha nem torpant meg semmitől. Mert
az Atyában volt elrejtve, és a drága Atya békességében mindig tudta, hogy mikor mit kell
cselekednie. Az én békességemet adom néked. Nem úgy adom, ahogy a világ adja.
A világ csak akkor ad neked valamit, ha az árát megfizeted. Először fizetni kell érte, addig
nem kapsz semmit. Ez a békesség pedig ingyen, kegyelemből van. Jézus fizette meg az árát a
keresztfának vére által. Nem kell tenned semmit érte, csak elfogadni, és benne járni! Amit a
világ ad, azt gyakran vissza is veszi. Jézus pedig örökre adja ezeket az ajándékait. Nem számol
föl érte semmit. Nem veti a szemedre, ha nem abban élsz, amit adott neked. Ő egy végtelenül
kegyelmes Isten, és azt mondja, hogy nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ismerjetek meg
engem, hogy amit én adok, azt hogyan teszem! Ez a békesség a tiétek örökre. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljetek! Ez a mai világban, ahol sok a rettentés és a baj,
bárhová nézünk – a hírekben robbantások, tömeggyilkosságok, fenyegetések, és még
sorolhatnánk –, ez egy nagyon nagy üzenet:

Ne nyugtalankodjék a szívetek, bízzatok énbennem! Bízzatok énbennem! Ezeket a
szívünkben hordozva, és megöntözve egy bátorságot merítünk, hogy ezt az életet itt a földön le
tudjuk élni ebben a békességben zaklatások, háborgatások nélkül. Nem vesszük fel magunkra,
hanem békességben járunk, mert ezt Jézus hagyta ránk. Úgy lehet magunkra ölteni az Igét, ha
kijelentjük, hogy én ebben a békességben járok, ismerem a Szent Szellemet, mert Ő nálam lakik
és bennem marad, és elvezet minden igazságra, és eszembe juttatja azokat, amiket Jézus
mondott nekem! Az Ő békességében járok!
Ekkor vetted fel magadra az Igét. Addig, amíg csak olvasod és imádkozol érte, addig csak
egy kérő pozícióban vagy, kéred és várod, hogy megkapd. Amikor kijelented, hogy ez neked
egy tény, akkor megvan neked. Magadra kell ölteni az Igét, amit Jézus mondott! Jézus ezt
örökül hagyta nekünk. Pár lappal később Jézus újra a Szent Szellemről tanít.
JÁNOS 16,6–8.
6. Hanem, mivelhogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság töltötte el a
szíveteket.
Miért lettek szomorúak a tanítványok? Mert Jézus búcsúzkodik, és nem tudják, mi jön
ezután. Bizonytalanságot éreznek. Amíg Jézus közelében voltak, addig biztonságban érezték
magukat. Megvolt a mindennapi eledelük, nem volt gondjuk semmire. Látták a csodákat, ők is
felkenetést kaptak. Minden jó volt. Ahogy Jézus búcsúzkodni kezd, szomorkodik a szívük, és
Jézus ezt látja.
7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el
nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm
Őt tihozzátok.
Jobban jártok vele, hogy én elmegyek, mondja Jézus. Mert ha veletek maradnék, akkor a
földön egyszerre csak egy helyen lehetnék, és csak ott tehetném a csodákat. De ha elmegyek és
elküldöm a Vigasztalót, akkor megváltozik minden! Ezt mondja itt Jézus. Mert ha a Vigasztalót
befogadjátok a szívetekbe, akkor ahány helyen csak vagytok, a Vigasztaló képes egyszerre
kiáradni és cselekedni. Jeleket, csodákat, és Istennek a tüzét, és Istennek a csodáit. Ezt mondja
itt Jézus. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem
megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ez volt az ára. Először meg kellett minket szentelni
a szent vérrel, hogy a Vigasztaló eljöhessen, hogy az Atya el tudja küldeni a Szent Szellemét.
A Szent Szellem nem képes a világban lévőkben lakozást venni, mert azok nem szentek.
Először Jézusnak kellett jönnie, hogy ezt a szent véráldozatot elvégezze a keresztfán, és
megszenteljen minket. Ha nem megyek el, nem jön el a Vigasztaló – mondja Jézus. Ha
elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok. Értsétek meg, hogy jobb, ha elmegyek! Mert ha elmegyek,
akkor kaptok majd valakit, aki összemérhetetlenül hatalmasabb áldásokat hoz, mint ha én itt
maradnék veletek. Ezt mondja itt Jézus.
8. És Ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazulás és ítélet
tekintetében.
Megint megtudunk valamit a Szent Szellemről. A világban lévőket feddés éri a Szent
Szellem szolgálata által. Egy feddőzést kapnak. Nézzük, hogy miről: a bűn tekintetében.

A Szent Szellem a bűnről fogja meggyőzni őket, hogy bűnben élnek, hogy bűnösök, és hogy
szükségük van Jézusra. Tudod-e, hogy a Szent Szellemnek ez a szolgálata feltétlen szükséges
neked, amikor evangelizálsz? Mert ha csak arról beszélsz, hogy a mennyben milyen jó lesz,
gyere velem, és a Jézus, a Jézus! – de nem győződnek meg arról, hogy a bűnös voltukban
elveszettek, akkor nem tudnak megtérni. Érezniük kell, hogy a bűnös voltukban elveszettek,
hogy azért jött Jézus, hogy őket megtisztítsa a szent vér által, és befogadják ezt a megváltást,
ezt az áldozatot – és akkor jön az, hogy megtisztítja őket az a szent vér! Bizony kell, hogy
meggyőződjenek a bűnös voltukról, érezzék azt, hogy ők Jézus nélkül elveszettek örökre, mert
bűnben maradnak. Rá kell érezniük a bűnös voltukra! Ezt a szolgálatot a Szent Szellem végzi.
Van egy kedvenc evangélistám. Jövő héten róla fogok hozni egy anyagot, sokat fölveszek
tőle. Csoda jó dolgokat csinál. Vannak neki eszközei, ezekkel evangelizál. Megállítja az utca
járókelőit, és például különböző színű kártyákat mutat nekik, hogy melyik a nagyobb. Van, aki
erre, van, aki arra találgat. Két egyforma méretű kártya! Megállítja az embereket. Az emberek
szeretnek ilyen játékos formában megállni, és beszélgetni. Akkor megfordítja a kártyát, és a
másik oldalon van egy Ige. Kéri, hogy olvassa el. Akkor evvel rátér Isten dolgaira, ami arról
szól, hogy az örök életre szükségünk van. Elkezd velük beszélgetni, hogy ismerik-e Jézust, aki
a megváltó? Tudják-e, hogy bűnben vannak Jézus nélkül? A legtöbb ember egyáltalán nem
érdeklődik az első pillanatban.
Akkor elkezdi rájuk olvasni a bűnös voltukat. Megkérdezi, hogy valaha szólta-e Isten nevét
hiába? Mindenki azt mondja, hogy igen. Akkor istenkáromló vagy! Valaha tekintettél-e
asszonyra kívánság szándékával? Mondja, hogy persze. Akkor parázna vagy! Sorolja a
bűneiket, és a végén kiderül, hogy mind a tíz parancsolat ellen vétkesek. Megkérdezi, hogy
hova kerülsz akkor, ha mind a tíz parancsolatban vétkes vagy? Megállhatsz-e Isten előtt? Látni
az embereken, hogy teljesen meg vannak döbbenve, soha még így nem gondolkodtak erről.
Mert mind a tíz parancsolat ellen vétkesek.
Lopott-e valamit az életben? Igen, gyerekkorában ezt vagy azt. Akkor tolvaj vagy! Nem
mondhatja rá, hogy nem, mert elkövette azt! Így szépen beljebb és beljebb megy a törvénnyel.
Mi nem vagyunk a törvény alatt, de az elveszetteknek nagyon jó hallani, hogy ők bűnösek, amíg
nincsenek Jézusban. Akkor azt mondják legtöbbször, hogy jó, jó, de te tökéletes vagy? Igen, én
Krisztusban bűn nélküli vagyok, és tökéletes vagyok, mert elfogadtam az Ő megváltását! Ekkor
válaszol az illető – legtöbbször így történik, azért mondom ezt a metódust –, igen, de a jó
cselekedeteim túlnyomó többségben vannak ahhoz képest, hogy azt a pár dolgot elkövettem!
Ezért akkor mégis a mennybe kell kerülnöm! Erre az a válasz, hogyha van egy nagy víztartály,
tele tiszta vízzel, és belekerül egy csepp szennyezett víz, akkor az a víz többé tisztának
nevezhető-e? Az már beszennyeződött! Nincs mód elválasztani azt a két dolgot. Az a víz már
nem tiszta. Az már szennyezett víz. Mert az az egy pici dolog megrontotta az egészet. Csak
Jézusban lehet kijönni belőle és megtisztulni, és az egész eltöröltetve. Igazságban állni Isten
előtt.
Csoda módon evangelizál! Szeretném majd megnézni veletek, hogy ti is lássátok, ahogy
ezek az utcai járókelők, akik nem tudják, mibe keveredtek bele, amikor Isten kenete leszáll
reájuk, az arcuk elváltozik, mert kapnak egy meggyőződést a Szent Szellemtől.

A végén könnyes a szemük, mert a Szent Szellem meggyőzi őket arról, hogy amit hallanak,
az az igazság, és szükségük van Jézusra. A legtöbbjük, amikor a végére érnek a beszélgetésnek,
akkor kívánod-e elfogadni Jézust, akkor elfogadják Őt, és látszik, hogy megtértek, igaz
megtérés van. Megváltozik az arcuk, amikor befogadják a Messiást. Kiváló anyagai vannak.
Van, hogy nagy nyomtatott pénzeket visznek ki az utcára, és megállítják az embereket, hogy
szeretne-e gazdag lenni? Ötleteket lehet venni. A Youtube linket majd ki fogom küldeni
mindenkinek, aki érdeklődik, sajnos ez nem található meg lefordítva, de meg lehet nézni az
arcokat. Fantasztikus! A Szent Szellemnek ez a szolgálata egy evangélistánál nagyon
szükséges, hogy meggyőzze az illetőt, aki hallgatja az Evangéliumot, hogy ő bűnös, és hogy
szüksége van Jézusra. Ezt a Szent Szellem végzi, megfeddi a világot a bűn tekintetében.
Addig van ez, amíg nem kerülünk be Krisztusba. Amikor bekerülünk Krisztusba, akkor a
Szent Szellem többé nem a bűn dolgában fog megfeddeni, mert Krisztusban vagy, és megigazult
lettél.
Most meg fogjuk nézni, hogy a Szent Szellemnek mi lesz a szolgálata, miután befogadtad a
megváltást. A Szent Szellem fordul, és többé nem a bűnről tesz bizonyságot. Habár egyik napról
a másikra nem leszel olyan tökéletes, hogy ne esnél bele abba, hogy ezt meg azt teszel, a régi
dolgokat, amiket hozol magaddal a világból. Ezeket el fogod követni, de Ő mégsem a bűnről
fog meggyőzni. Hanem mindig arra fog törekedni, hogy felszabaduljon a lelkiismereted, szabad
légy, és tudjál abban a szabadságban élni, amit Ő elhozott neked. Azt fogja mondani mindig a
szívednek, hogy nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban
vannak. Ezt fogja mondani a szívednek. Egy óriási fordulás van a Szent Szellem szolgálatában,
amint bekerülsz Krisztus Testébe. Ezért adjunk egy nagy dicsőséget Istennek!
Arról gondoskodik a drága Szent Szellem, hogy a szabadságodat tudd élvezni, és
szabadságban tudj élni, és ne kárhoztatásban, ne bűntudatban, és ne a bűn terhe alatt. Mert a
bűn terajtad többé nem uralkodik – írja a Róma 6-ban. Nem uralkodik rajtad! Nincs hatalma
feletted, mert a mennyei Atya átvitt a sötétség birodalmából az Ő szerelmetes Fiának
királyságába, a világosságba. Egyszerűen átvitt. A bűn többé már nem uralkodik terajtad. A
bűnnek a kistestvérei: a kárhoztatás, a betegség, a fájdalom, a halál nem uralkodnak rajtad
többé! Szabad vagy ezektől, a Jézus nevében! Ezt gyakorolhatod – ez a hited kinyilvánítása.
Vagyis Jézus tanít arról, hogy a bűn tekintetében meg fog feddeni a Szent Szellem, megfeddi
azokat. A bűn tekintetében pedig egyetlen bűnt említ, hogy nem hisznek énbennem. Isten
szemében a sok bűn, amit elkövetünk a világban, így foglalható össze: nem hisznek Jézusban.
Mert ha hisznek Jézusban, akkor a bűneik eltöröltettek. Az, hogy a bűneinket megvallanánk,
amikor Jézushoz térünk, ez így nem biblikus a Szent Szellem szolgálata szerint, mert egyetlen
bűn tekintetében fedd meg minket, hogy nem hiszünk Jézusban. Azért, hogy nem hiszünk
Jézusban. Amint hiszünk Jézusban, akkor a bűneink eltöröltettek. Ámen. Ez az Evangélium.
Ilyen egyszerű, és ilyen tiszta ez az üzenet.
Megigazultság tekintetében is bizonyságot tesz a Szent Szellem: mert én elmegyek az én
Atyámhoz, és többé nem láttok engem, mert én felmagasztaltattam, miután megtisztítottalak
benneteket. A megigazultság tekintetében is bizonyságot tesz a Szent Szellem azoknak, akik
megigazultak, akik elfogadták ezt.

JÁNOS 6,12–15.
12. Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
Nem vagytok képesek erre, belerokkannátok, ha mind elmondanám, hogy min megyek
keresztül, és mi áll még előttem. Nem tudnátok elhordozni. Ezért nem jelenti meg soha a Szent
Szellem egyszerre az egész képet az életünkben, mert mi sem tudnánk elhordozni. Kis mozaik
képeket kapunk az elkövetkezendőkből. Amennyire szükségünk van, azt tudatja velünk. Abban
gyönyörködve tudjuk összerakni a teljes képet. Az egészet nem mondja el Jézus, nem is kell,
mert nem tudnánk hitben járni. Nem tudnánk hitben járni, ha az egész képet egyszerre közölné
arról, amiben majd járnunk kell. Nem kell, hogy tudjuk előre. Bízzunk Őbenne, és hittel járjunk!
Ez az Ő szolgálata.
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden
igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a
bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Jézus újra mondja, hogy amikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, akkor nagy változás jön.
A Szent Szellem oly mértékig alávetésben tartja magát itt, a földi szolgálatában, hogy a saját
forrásából nem szól, pedig Ő is mindentudó. Mondhatná, de nem mondja. Aláveti magát
teljesen a Szentháromság mennyben uralkodó két másik tagjának. Ez egy hatalmas tulajdonság,
amit meg kell tanulnunk, az alávetést. Nem magától szól, hanem kizárólag azokat szólja, amiket
odafent hall. Amiket hall az Atyánál és a Fiúnál. A bekövetkezendőket megjelenti néktek akkor,
ha odafent hallja, hogy azt szólnia kell. Lenyűgöző szolgálata a Szent Szellemnek. Nem beszél
magától, a maga forrásából nem hoz elő semmit. Semmit!
14. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
Ő engem dicsőít majd − mondja Jézus. Látod, mi a szolgálata a Szent Szellemnek? Az, hogy
megdicsőítse Jézust. Azt a munkát, amit Jézus elvégzett a kereszten, azt szolgáltatja a Szent
Szellem, hogy annak az igazságában tudj járni. Jézus nevét dicsőíti meg. Mert az enyémből
vesz, mondja. Az mit jelent? Azt, hogy vesz Jézus sebeiből, és megjelenti neked a
gyógyulásodat. Vesz Jézus véréből, és megigazít téged. Vesz Jézus feltámadásának erejéből, és
megelevenít téged. Vesz Jézuséból. Az a szolgálata, hogy Jézus bevégzett hatalmas megváltását
szolgáltassa az életedben, hogy abban tudj járni. Ha szólítod Jézus nevét, akkor Ő bizonyságot
tesz róla, és megjelenti ezeket neked. Ő az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Egy lenyűgöző
szolgálata a Szent Szellemnek. Egy lenyűgöző, gyönyörű szolgálata a Szent Szellemnek. Jézus
hozzáteszi:
15. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz,
és megjelenti néktek.
Mert én az Atyával egy vagyok, úgyhogy azt is mondhattam volna, hogy az Atyáéból vesz.
De azért hivatkozik Jézus a saját részére, mert Jézus az, aki megjelent nekünk kijelentésben,
mint embernek. Embertestet öltött. Az Atyát soha nem láthattuk volna meg, de a Fiút, akit
elküldött, bizonyságul hívhatjuk, és a nevét kiejthetjük. Akkor a Szent Szellem azt hozza, és
bizonyságot tesz róla. Ha megismerjük a drága Szent Szellem szolgálatát, az megváltoztatja az
életünket. Ha megtudjuk, hogy mi végeztetik el általa, akkor egy gazdag birodalomba kerül az

életünk. Egy gazdag birodalomba. Úgyhogy vágyakozni kell, hogy Őhozzá közelebb kerüljünk!
Soha nem szabad, hogy a szívünk megelégedjen, hogy nekem elég volt már a Szent Szellem
dolgaiból, mert akkor megfeneklik az életünk. Mindig vágynunk kell többre és többre és többre,
mert van nagyon sok minden, amit még nem tudunk, amit még nem fedett fel, és amit szeretne,
hogy annak a közösségében, ismeretében járjunk. A Szent Szellem szeretné.
1KORINTHUS 2,12.
12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való
Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
Van az e világ szelleme, a sátán, aki megpróbál elvakítani minket. És van egy másik
birodalom, a mennyei birodalom, és mi annak a Szellemét vettük. Az Istenből való Szellemet.
Vagyis itt megtudjuk, hogy a Szent Szellem az Istenből való Szellem, aki az Istentől származik.
Aki Istentől jön ki, és jön le a földre. Fönt a trónteremnél is ott van a hét tűzlámpás alakjában,
és itt a földön is jelen van, bennünk van jelen. A Szent Szellem mindkét helyen tartózkodik. Az
Atyától származik, és jön a szívekbe.
Az Istenből való Szellemet vettük, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott
nekünk. Látod, milyen fontos a szolgálata? Óriási gazdagságunk, örökségünk van, Isten odaadta
nekünk. Isten ajándékozta nekünk. Mondd, hogy Isten ajándékozta! Kérdés, hogy benne járunke? Ha nem, akkor a Szent Szellem kell, hogy belevezessen minket, hogy általa ismerjük meg
azokat. Általa! Ha a Szent Szellemet nem ismered, ha nem vagy vele közeli kapcsolatban, akkor
nem fogsz ezekben járni! Mindent eldönt, hogy egy keresztény milyen közösségben van a Szent
Szellemmel, aszerint alakul az élete. Mindent eldönt! Vízválasztó! Nem tudod megismerni
azokat, amiket Isten már neked ajándékozott, és ez nagyon szomorú. Hány keresztény jár úgy,
hogy hordozza magában ezt a gazdagságot, és nem jár benne! Hiszi, de nem jár benne, és nem
látja meg soha az életében, mert a Szent Szellemtől nem tudta átvenni. Valami akadályoztatása
volt, nem volt közösségben vele. Úgyhogy ez egy olyan felület, amin munkálkodnunk kell a
drága Szent Szellem által.
Egy másik nagyon fontos feladatát nézzük meg a Szent Szellemnek. Most csak apró
morzsákat veszünk, mert az egész Bibliát egyszerre nem tudnánk magunkhoz ölelni ebben a
témakörben, ezért csak néhány gondolat. Azt mondja Pál az Efézusi levélben, úgy imádkozik a
szentekért:
EFÉZUS 3,16.
16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek
hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben;
Ezzel a hatalmas erővel, a dünamisz erővel, ami a csodatevésre felruházó képességet adó
erő. Ez a dünamisz erő. Hogy megerősödjetek ezzel az erővel az Ő Szelleme által a belső
emberben. Vagyis a belső emberben fogja szolgáltatni neked ezt az erőt a drága Szent Szellem.
Ha a hitedet ráteszed erre, akkor tudja végezni. Imádkozni nem érdemes már ezért, mert Pál ezt
elimádkozta értünk, az egész Gyülekezetért. Ahhoz, hogy a tied legyen, neked ki kell
jelentened, hogy a Szent Szellem ezt elvégzi. A Szent Szellem megerősít engem ezzel a
hatalmas erővel a belső emberben! ,

Ahogy kijelented, a Szellem munkába lép, és cselekszi azokat, mert az a dolga, hogy hozzon
abból, amit Jézustól vesz, és ezt a feltámadás-erőt hozza neked, és munkálja a szellemedben.
Megerősít téged a belső emberben. Ezt ki kell jelenteni naponta, hogy én meg vagyok erősítve!
Nem gyenge vagyok, hanem meg vagyok erősítve a belső emberben a hatalmas Szent Szellem
által!
Ugyanis bennünk él, és pumpálja belénk ezt az erőt. Az Ő szívének dobbanására lükteti ezt
az erőt bennünk, megerősít minket a belső emberben. Ámen. Megerősít! Ezt meg kell vallanunk
ahhoz, hogy működőképes legyen az életünkben. Mindenre van erőnk a Krisztusban! Hatalmas
erővel vagyunk megerősítve a Krisztus Jézusban. Nem lankadunk, nem fáradunk, a Jézus
nevében! Élő reménységünk van – mondja tovább a Bibliában egy csodálatos rész a Róma 5ben.
Olvassuk a Szent Szellemről, hogy van egy másik nagyon fontos dolga. Nem csak erővel lát
el minket, hanem nem engedi, hogy a bennünk lévő reménység megszégyenüljön. Ez nagyon
fontos. Van reménységünk, mert ahogy olvassuk az Igét, reménység ébred bennünk. A hitünk
felkel, ami a reménylett dolgaink valósága. Elkezdjük ezeket remélni, a hitünk munkába indul,
és megcselekszi azt.
RÓMA 5,5.
5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett
a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
Nem fog megszégyenülni a reménységünk. Nekünk nem egy holt reménységünk, hanem egy
élő reménységünk van. Tudod, hogy az a legnagyobb dolog a világon, amikor Isten a szeretetét
közli? Az Istennek szerelme − ami megtart minden gonosztól − kitöltetett a mi szívünkbe.
Vagyis oda ki lett öntve túlcsordultig az Ő szerelme. Tudod, hogy szeretve vagy. Tudod, hogy
őrizve vagy. Tudod, hogy minden gonosztól óvva vagy, mert az Istennek szerelme ki lett öntve
a szívedbe, kitöltetett a Szent Szellem által. Vagyis aki hozza neked azt a szerelmet, ahogy az
Atya szeret téged, az a Szent Szellem.
A Szent Szellemmel közösségben lenni azt jelenti, hogy egyre inkább biztonságban vagy
abban, hogy te szeretett vagy, és Isten nem kárhoztat téged. A bűn Isten és teközéd nem állhat
többé, mert megtisztított vagy. És az Ő szeretete megoltalmaz minden bajtól. Oltalom alatt
vagy! Ezt a Szent Szellem végzi, aki adatott nékünk – teszi hozzá. Ő az, aki a Szentháromságból
adatott nékünk. Az Ő szerelme által lett kiárasztva a mi szívünkbe az Atya szerelme. Ő nekünk
már nem Isten, hanem számunkra már Atya. Ezért úgy is olvashatod ezt az Igét, hogy az Atya
szerelme kitöltetett a mi szívünkbe. Az Atya szerelme, hogy milyen vágyódással szereti az
övéit. Milyen végtelen, lenyűgöző tűzzel, emésztő tűzzel, féltő szerelemmel! Ez a féltő
szerelem pedig felemészt minden gonoszt az életünkben, a Jézus nevében. Ámen.
A 2Korinthusban van egy rész, ami a csokornak a tagja lesz, amiről ma beszélünk.
2KORINTHUS 3,17−18.
17. Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.

Mondhatnánk, hogy az Úr Jézus Krisztus egy az Ő Szellemével, és most mi a Szent
Szellemben vagyunk járatosak ebben a közösségben. Ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.
Vagyis szabadságot hoz az életünkre.
18. Mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését mindnyájan fedetlen
arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az
Úrnak Szellemétől.
Nincs előlünk elrejtve ez a dicsőség, hogy megláthassuk, hogy megpillanthassuk, hogy
benne járhassunk. Fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Vagyis
miközben szemléled az Úr Jézus Krisztust az Ő Szelleme által, egy elváltozás jön az életedre.
Egy olyan metamorfózis, ami vissza nem fordítható. Dicsőség Istennek! A dolgaid régi
formájába már nem vagy képes visszamenni, ahol kezdted, ahol újjászülettél. Mert napról napra
elváltozol az Ő dicsőségére. Elváltozol az ismeretre, az Ő ábrázatának ismeretére elváltozol.
Vagyis ma más vagy, mint tegnap voltál. Dicsőségben növekedett vagy, felnövekedett vagy,
növekedettebb vagy, szeretettebb vagy, mint voltál, mert többet ismersz a szeretetéből. Ő
végtelenül szeret, és te növekedtél benne. Növekedtél a kegyelmében. Növekedtél ezekben.
Elváltoztál. Ezt is az Úr Szelleme végzi.
Elváltozunk ugyanazon ábrázatra. Kinek az ábrázatára? Az Úr Jézus ábrázatára változunk el
dicsőségről dicsőségre az Úrnak Szellemétől. A Szent Szellem végzi ezt a munkát. Ahogy közli
velünk ezt az ismeretet, úgy elváltozunk. Ez az elváltozás végleges. Nincs visszafelé. Nem
veszted el ezeket, mert ezek szellemi dolgok. Nem veszítjük el azt a dicsőséget, amit nyerünk,
amikor növekszünk dicsőségről dicsőségre. Ez egy hatalmas dolog! Egy hatalmas dolog, amit
Isten itt ad nekünk. A Korinthusi levélben több helyen van utalás arra, hogy a mi testünk valami
csodálatos lakóhelye lett Istennek.
1KORINTHUS 3,16.
16. Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme
lakozik bennetek?
Képzeljétek el, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek!
Vagyis úgy tekintsünk magunkra, hogy egy temploma lettünk itt a földön Istennek. Nem kézzel
épített templomokban lakozik Isten, hanem a mi testünk lett az Ő temploma, ott lakozást vesz,
és ott jól érzi magát. Ha te ezt a közösséget ápolod, akkor jól érzi magát a Szent Szellem ott
belül, a testedben. Mert a testedben él a szellemed, és a szellemedbe költözött a Szent Szellem.
Azt kérdezi Pál: nem tudjátok, hogy a ti testetek az Istennek a temploma lett? Isten Szelleme
lakozik bennetek. Valószínűleg azért kérdezi Pál, mert sokan úgy éltek, hogy az életükből nem
lehetett meglátni, hogy ennek tudatában lettek volna.
1KORINTHUS 6,19−20.
19. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem
temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
Megint kérdezi tőlük, hogy nem tudjátok? Tudjátok, vagy nem tudjátok? Úgy éltek, mintha
nem tudnátok. Nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma,
amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? A tested nem a tiéd. Képzeld el, hogy

az az Úré! Gondoltál-e már így rá? Az Úré a felelősség a templomodért, hogy az egészségben
éljen, hogyha ezt imádkozod.
20. Mert drága áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti
testetekben.
A testünkben úgy kell élni, hogy az dicsőséget tudjon adni Istennek. Képzeld el! Mert ez a
test nem a miénk, Istentől nyertük, ez Isten temploma. Az Úr a testnek, a test az Úrnak
rendeltetett. [1Kor. 6,13]
Egy szolgáló elmondott egy történetet, hogy egyszer felszállt egy vonatra, és egy olyan
társaságba keveredett, ahol valami kártyajátékot kellett volna játszani, ami nem fért bele az ő
keresztény kereteibe. Azt mondta, hogy nem tud beszállni ebbe a játékba, mert nem hozta
magával a kezeit. Néztek rá, hogy mi történt, hiszen itt van a két kezed? Mi az, hogy nincsenek
nálad a kezeid, hol vannak a kezeid? Erre azt válaszolta, hogy nem játszhatok ezekkel a
kezekkel, nem kártyázhatok, mert ez a két kéz nem az enyém, hanem az Úr Jézus Krisztusé.
Mert az én testem az Övé, az Ő tulajdona, és ez a játék nincs az örömére. Annyira megdöbbentek
rajta ezek az emberek, hogy megtértek Jézus Krisztushoz. Elfogadták az Úr Jézus Krisztust
megváltójuknak. Arról nem szól a történet, hogy ezek után mennyit kártyáztak, de biztos, hogy
elindultak az úton, amelyen járniuk kell, a Jézus nevében. Megdöbbentek, mert soha nem
hallottak ilyet, hogy a mi testünk nem a mi saját tulajdonunk, hanem az Úr Jézus Krisztusé. Ezt
is jó néha végiggondolni, hogy nem engedhetem meg, hogy a testemmel bármit tegyek, mert az
az Úr Jézus Krisztusé! Ámen.
Ő őrködik a testem tökéletes egészsége és teljessége felett. Akkor nekem nem sok gondom
van vele, hanem csak az, hogy hiszem az Igét és megvallom. Szívünkben hisszük, a szánkkal
hűségesen megvalljuk, és a Szent Szellem az, aki megcselekszi, betölti azt. Ez a keresztény
életünk. A 2Korinthus 6,16 valami csodálatos gazdagságot közöl, még efölött. Itt újra
megismétli:
2KORINTHUS 6,16.
16. Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő
Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és
bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.
Vagyis a ti testetek templom. Templomban gondolkodjatok. Amint az Isten mondotta:
Bennük lakozom. Ez az, amikor lakozást vesz bennünk. Olvastuk János evangéliumában is,
hogy Jézus megígérte, hogy az Atya és a Fiú a Szellem által bennünk lakozást vesz. A Szent
Szellem által történik. Bennük lakozom, és bennük tábort járok. Ez a táborjárás egy őrjárást
jelent. Mint amikor a katona járja a határvonalakat egy rábízott terület körül, hogy ott minden
rendben van-e. A görögben ez a szó az emperipateo, azt jelenti, hogy katonai őrjárat. Jár a
határok között, és terepszemlét tart. Szemlézi a területet, hogy minden rendben van-e, és
helyreállítja, ha szükséges, a lerombolt határvonalakat. Felépíti, ami ott nincs rendben. Ez az Ő
szolgálata. Valami lenyűgöző szolgálat! Meg van írva az Igében, hogy tábort járok körülöttük,
és tábort járok bennük. Meddig van a „bennük”?

A testünk határvonaláig. Amíg a testünk tart, addig a Szent Szellem ezt a táborjárást végzi.
Leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Vagyis a te Istened ezt elvégzi, ha a hitedet
ráteszed erre, a Jézus nevében. Ámen.
Ez a gyógyulásunk alapja. Annak a Szelleme lakik benned, aki feltámasztotta Jézust a
halálból. És Ő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a halandó testünket.
Ez az a táborjárás. Megeleveníti, megeleveníti, megeleveníti ebben a táborjárásban. Láttuk,
hogy a Szent Szellem szolgálata a bűnösök felé, a világ felé az, hogy megfeddi a világot.
Nézzük meg, hogy mit végez el a szenteknek! Ha egyszer bent vagyunk a királyságban, akkor
mit szól hozzánk a Szent Szellem?
Azzal fogom ma zárni a tanítás folyamát, hogy ezt a pár verset a Zsidó levélből elolvassuk,
hogy mit végez a Szent Szellem akkor, ha már az Ő gyermekei vagyunk. Ámen.
ZSIDÓ 10,14−18.
14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
Ez Jézus Krisztus keresztáldozata, kereszthalála. Tökéletes vagy az Ő szemében, még ha te
magadat nem is tartod annak, Ő annak tart. Tökéletessé tette a megszentelteket. Bizonyságot
tesz pedig erről nekünk a Szent Szellem is. Látod, hogy a Szent Szellem bizonyságtétele
megfordul? Többé nem arról tesz bizonyságot, hogy bűnös vagy és szükséged van Jézusra, mert
már elfogadtad Jézust. Befogadtad Őt, és a szent vére megtisztított. Elfogadtad a megváltást, és
most arról tesz bizonyságot, hogy tökéletessé tétettél. Tökéletes vagy. Erről tesz bizonyságot.
Tökéletessé lettél, és megszentelt vagy.
15. Bizonyságot tesz pedig erről nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre
mondotta:
Vagyis előre is jelezte, hogy ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok után.
16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr:
Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,
Vagyis először hinnünk kell, hogy a törvények bekerültek a szívünkbe. Adom a szívükbe, és
az ő elméjükbe írom be azokat, vagyis az elménkben is tudjuk pontosan, mert a szívünkből
felhozza az elménkbe.
17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem
emlékezem.
Ez lett a Szent Szellem szolgálata a hívők életében. Nincs róla emlékezés. Ha fölkerülünk a
trón elé, a bűneink nem fognak felsoroltatni nekünk. Ez micsoda kegyelem! Pedig elkövettük
őket, mégsem lesz beszámítva. Nem tulajdoníttatik − így írja a Róma levél. Nem tulajdoníttatik!
El tudod képzelni ezt a kegyelmet, hogy azt mondja az Atya: Lépj hozzám, én tökéletesem!
Lépj elő! Gyere énhozzám, én tökéletesem, mert tökéletessé tétetett a megszenteltek serege!
Nem tulajdonítja többé a bűneinket, vagyis szabadítsd fel magad a kárhoztatásból, akármilyen
tévedésbe keveredtél! A trón előtt nincs megemlékezés erről, szabad vagy! A Szent Szellem
tesz erről bizonyságot, és Ő visz haza téged. Ő tesz bizonyságot, hogy nincs kárhoztatása
azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Szabad vagy!

Az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Emlékezhetne rá az Úr és
megbüntethetne minket, de Jézust megbüntette helyettünk. Jézusra helyezte, és Ő elszenvedte.
Az Ő haragjával sújtotta Jézust a kereszten. Ezért a bűneidről már nem tesz említést, mert a
bűneidnek az árát valaki megfizette, és te szabad vagy. Hatalmas kegyelem! Ebben lásd magad!
Lásd magad ebben a szabadságban!
18. Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.
Vagyis nem kell Krisztusnak újra meghalnia a kereszten a bűneinkért, mert ez egyszer
elvégeztetett, és te szabad vagy. Ez a Szent Szellem szolgálata. Ezért tudja mondani már az
Ószövetségben, hogy nagyobb lészen e második ház dicsősége az elsőnél. Mert itt most már
csak a dicsőség létezik. A dicsőség árad. Mert megszentelt templomokról van szó, és Isten
megtölti az Ő házát dicsőséggel. Megtölti, és árad, árad a dicsőség erre a világra. Ha kiejted
Jézus nevét, akkor árad a dicsőség. Ezek a kezek már nem tehetnek meg mindent. Nem tehetnek
meg mindent, mert ezek az Ő kezei. Ezek az Ő lábai. Ez az Ő teste. Az Ő szeretete benne. Az
Ő szeretete kiöntetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Tudunk úgy szeretni, ahogy Isten szeret
minket. Tudjuk közölni ezt a szeretetet a világgal, ahogy Ő szeret minket, ha megismertük, mi
van bennünk elrejtve. Ámen.
Mondd, kérlek szépen, hogy élő vízfolyamok ömlenek belőlem! A Szent Szellem folyamai.
Ahova ezek a vizek bemennek, ott megéled minden, ott meggyógyul minden, ott dicsőségben
árad minden. A feltámadás erejében árad minden, mert a Szent Szellem lakozik bennem.
Halleluja! Dicsőség Istennek! Árad ez a gyönyörű kegyelem az életünk felett, a Szent Szellem
kegyelme, és élünk azzal, amit kaptunk. Megismerjük, és szolgálunk vele a világnak. Nem
kárhoztatjuk magunkat, és másokat sem. Mert rájuk is igaz, hogy nincs kárhoztatásuk azoknak,
akik Krisztus Jézusban vannak. Akárhogy tudnánk sorolni a bűneiket, akkor sem kárhoztatjuk
őket. Ámen. Mert ez az Úr dolga lesz, és ha Ő nem teszi, akkor nekünk sem szabad! Legyünk
nagylelkűek! Nekünk annyi minden bocsáttatott meg, akkor fogadjuk el, hogy a másiknak is
eltöröltetett, és akkor könnyebben meg tudunk bocsátani! Dicsőséget adunk Istennek! Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

