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ALAPTANÍTÁSOK 
Klasszikus hit 2. – Növekedés a szellemünkben 

 
A mai napon arról fogunk tanítani, hogy hogyan kell edzeni, tréningezni, fejleszteni az emberi 

szellemünket!  
 
Példabeszédek 20:27 
„Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.”  
 
Egy másik fordítás szerint: „Az ember szelleme az Úrtól kapott mécses, egészen átkutatja a test 

belsejét.” 
 
Józsué 1:8 
„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és 

nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed 
gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.”  

 
Arról fogunk ma tanítani, hogy hogyan kell fejlesztenetek, edzenetek a szellemeteket!  
A ti szellemetek ugyanúgy edzhetı, tanítható, mint ahogy az elmétek is. A szellemetek is 

felépíthetı, erıben teljessé tehetı, éppen úgy, mint ahogy a testetek is fizikai izomzatban erıssé 
tehetı, felépíthetı.  

Ma ennek a négy útját fogjuk elmagyarázni, hogy hogyan tudtok a szellemetekben megerısödni.  
Az elsı dolog viszont, hogy megértsétek, hogy a szellemünk számára ugyanúgy megvan a 

lehetıség arra, hogy megerısödjünk, fejlıdjünk a szellemünkben, mint ahogy az elménk számára is 
megvan a lehetıség.  

Arra mindenki megfelelı mennyiségő idıt szán az életébıl, hogy az elméjét, a gondolatait 
felfejlessze. Arra is szoktunk idıt szakítani az életünkben, hogy a fizikai testünket, az izmainkat 
karban tartsuk, felerısítsük - de arra senki nem gondol, hogy mennyire fontos, hogy a szellemünket 
is ugyanígy fejlesszük!  

Ausztráliában, amikor egy nagy bevásárló központban voltam, volt ott többek között egy 
testépítı részleg is. Egy csodálatosan hatalmas izmokkal megáldott jóképő, szıke fiatalemberrel 
találkoztam ott. Izmok hegyén-hátán a testén – így nézett ki. Amikor szembesültem vele, akkor igen 
picurkának éreztem magamat az én izmaim tekinttében. İ nagyon sok idıt és energiát fektetett abba, 
hogy az izmait felépítse. Mondtam magamban vigasztalásként, hogy végül is ez a fiatalember a 
testére fektette a hangsúlyt, és a testét fejlesztette föl, de ne szomorkodjam én sem – mondtam 
magamnak -, mert én viszont a szellememet építettem ugyanilyen szépen föl. 

Föl tudjátok fejleszteni, építeni tehát a szellemeteket is - de nehogy azt higgyétek, hogy ez egy 
nap alatt megy, mint ahogy nem megy egy nap alatt a testetek kiépítése sem. Ugyanúgy nem megy a 
gondolataink, a tudásunk felfejlesztése sem egyik napról a másikra.  

A testépítı emberek nagyon szigorú diéta szerint élnek, és napi 12-14 óra testedzésben vesznek 
részt.  

Ha az idık folyamán erre megfelelı idıt szentelsz, és az idı folyamatában tekinted, akkor a 
szellemedet is ugyanígy fel tudod fejleszteni.  

Amikor egy testépítı elhatározza, hogy ezt az utat járja, akkor az ı teste még nem úgy néz ki, 
mint ahogy te azt látod, amikor ıt már az elsı osztályban mutatják. Tehát az elsı félév után talán 
még nem látsz eredményt, lehet, hogy egy év kell neki arra, hogy úgy nézzen ki, ahogy te azt a 
fényképen látod.  

Itt ugyanaz a helyzet!  
Attól, hogy ezt a négy törtvényt, vagy szabályt, amit ma ismertetni fogok, te alkalmazod egy 

napig, egy hétig, vagy akár egy évig is, nem jelenti azt, hogy már megérkeztél volna.  
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De ha hosszú évek során kitartóan alkalmazod magadra ezeket a törvényeket, akkor észre fogod 
venni a szellemedben a fejlıdést. Épülni fogsz a szellemedben, és fogod fejleszteni, tanítani, edzeni 
a szellemedet.  

Meg fogjuk tehát nézni, hogy mi a négy útja annak, hogy a szellemünket fejlesszük! 
Az elsı tehát, hogy Isten Igéjén el kell mélyedni, el kell gondolkodni! 
A második útja annak, hogy a szellemed fejlıdni tudjon, hogy Isten Igéje alapján cselekszel. 
A harmadik útja annak, hogy a szellemed fejlıdjön, hogy Isten Igéjét helyezed az elsı helyre az 

éltedben.  
Végül pedig onnan ered a szellemed fejlıdése, hogy azonnal odafigyelsz, és a szellemed hangja 

alapján cselekszel, engedelmeskedsz. Tehát a saját szellemed hangjára odafigyelsz.  
Errıl lesz majd egy külön tanítássorozat, hogy hogyan lehet követnetek a saját szellemetek 

vezetését. 
Ha ezeket a pontokat betartod, akkor az életed legkisebb részleteiben is a Szent, Mindenható 

Atya Isten fog vezetni.  
Azért történik ez így, mert a Mindenható Atya csak egyedül a szellemünkön keresztül tud velünk 

összeköttetésbe kerülni. Nem az elménken keresztül, és nem az érvelési tényezıinken keresztül kerül 
velünk kapcsolatba a Mennyei Atya.  

Ha te azonnal engedelmeskedsz a belsı szellemed hangjának, akkor azt fogod észrevenni, hogy a 
Szent Szellemnek engedelmeskedtél. 

Ahogy olvastuk a Példabeszédek 20.27-ben: „az ember szelleme az Úrtól kapott mécses.”  
Ez azt jelenti tehát, hogy Isten a szellemeteken keresztül fog veletek összeköttetésbe kerülni, a 

szellemetekben fog benneteket megvilágítani, a szellemetek által fog benneteket vezetni.  
És ahogy mondja az Ige: „aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.” 
 

� Rátérünk tehát az elsı pontra, ahogy említettük, a szellemünk fejlıdésének elsı  
útja, ha az Isten Igéjében elmélyedünk, elgondolkodunk Isten Igéjén.  

 
Szeretném, ha észrevennétek, hogy a négy pontból három olyan, ami Isten Igéjével kapcsolatos! 

Szeretném, ha felismernétek Isten Igéjének a fontosságát az életetekben!  
Szeretném, ha azt is felfedeznétek, hogy mennyire fontos az, hogy csendben elmélyedni Isten 

Igéjén.  
A leginkább szellemükben kifejlıdött szellemi emberek, akiket ismerek, azok, akik valóban 

szakítanak arra idıt, hogy elmélyedjenek Isten Igéjében. Mert e nélkül nem tudod kiépíteni a 
szellemi bölcsességet - anélkül, hogy elmélyednél, elgondolkodnál az Igén.  

Ezt mondta tehát Isten Józsuénak, Mózes halála után. Józsué nagyon sok idıt töltött el együtt 
Mózessel, 30-40-50, talán 80 évet is együtt töltöttek, és kezét is rátette Mózes Józsuéra. De mondta 
neki Isten, hogy: vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó 
szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Tehát éjjel és nappal arról gondolkodjál!  

Egy másik fordítás szerint azt mondja az Ige itt, hogy: bölcsen fogsz dönteni az életed minden 
területén.  

Nyilvánvaló, hogy nem lehetünk addig szerencsések az életünk területein, amíg nem tudunk 
megtanulni bölcsen dönteni a dolgok felett.  

Azt mondta tehát Isten Józsuénak, hogy: ha te elgondolkodsz az Ige felıl éjjel és nappal, akkor te 
teszed a saját útjaidat szerencséssé.  

Nem azt mondta Isten, hogy: majd akkor én az útjaidat szerencséssé teszem. Azt mondta Isten 
Józsuénak, hogy: akkor te fogod a te útjaidat szerencséssé tenni.  

Ismerek személyesen olyan szolgálókat, akik nagyon sok utat megpróbáltak - megpróbáltak 
lemásolni másokat, és ennek ellenére nem voltak szerencsések abban, amit csináltak.  

Elhatároztam, hogy bárki, akirıl valami jót halottam a szolgálatban, elmentem idıt szakítottam 
rá, és annak a munkáját tanulmányoztam.  
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Késıbb elhatároztam azonban, hogy nem teszek mást, mint Isten Igéjét fogom tanulmányozni. 
Nem kértem meg Istent, hogy bármit is tegyen. Elhatároztam, hogy várok az Úrra, amíg az Úr mond 
nekem valamit, és elmélyedtem az Igében. Ezt kb. 30 napig csináltam – és utána megvilágosodtam, 
egyszerően betöltekeztem Isten világosságával, és tudtam, hogy mit kell tennem.  

Talán a te életed is Isten szemében nem arra lett elhívva, amit te csinálsz. És ha az életedben jó 
szerencsés akarsz lenni, akkor neked is meg kell tenned, hogy elmélyedsz Isten Igéjében.  

Egyszerően idıt kell szakítanotok erre az életben: Isten Igéjén elgondolkodni, elmélyedni, és 
ezáltal növekedni a szellemetekben. Egyszerően zárd el magad a külvilágtól, a saját szellemeddel 
töltsél el idıt! Zárd ki a külvilágot, ne zavarjon!  

Azt tanácsolom nektek, hogy elsı alkalommal, 10-15 perccel kezdjetek, az elsı hetekben, az elsı 
napokban, nap, mint nap 10-15 percet szakítsatok erre. Ez nem egy nagy idı, de legalább elkezditek 
ezt az utat, hogy a szellemetekben elkezdtek növekedni. Tehát elkezditek a saját szellemetek 
fejlesztését.  

Ez az elsı lépés tehát, hogy Isten Igéjén elmélyedsz, elgondolkozol! 
 

� A következı lépés a szellemed fejlesztésére, amikor Isten Igéje alapján cselekszel, 
gyakorlod Isten Igéjét.  

 
Az, hogy Isten Igéjét gyakorlod, az azt jelenti, hogy meg is cselekszed Isten Igéjét.  
 
Jakab 1:22 
„Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.” 
 
Egy másik fordítás szerint: „legyetek az Igének cselekvıi, ne csupán hallgatói, hogy be ne 

csapjátok magatokat” 
Nagyon sokan vannak, akik szeretnek az Igérıl beszélni, örülnek az Igének, de nincsenek sokan 

azok, akik az alapján cselekszenek is.  
Nem igazán mondható az, hogy az Ige alapján cselekszel, amikor tele vagy kétségekkel és 

hitetlenségekkel a szívedben. Innen fogod megtudni, hogy az illetı nem cselekszi az Igét, mert ha 
Isten Igéjét gyakorolná, akkor nem beszélne a hitetlenségérıl, a félelmeirıl, a bátortalanságairól, a 
haragról, a félelemrıl a szívében, a legyızöttségrıl. Nagyon fontos, hogy errıl akkor nem beszél az 
illetı.  

Még egyszer megismétlem: a keresztények többsége tehát nagyon örül az Igének, énekelve 
zengedeznek, hálát adnak az Úrnak - de akkor nem vagy az Ige cselekvıje, ha közben a hitetlenséget 
hagyod megszólalni; ha folyamatosan az ı félelmeikrıl, az aggodalmaikról beszélnek a 
szomszédokkal, folyamatosan a kudarcaikat emlegetik föl, a kétségeikrıl, a bátortalanságukról 
beszélnek, kimondják. De ha az Ige cselekvıi lennének, akkor ezt nem mondanák ki, mert Isten 
Igéje nem tanítja, hogy ezt tegyétek.  

Isten Igéje azt tanítja, hogy hitben járjatok, hogy mondjátok is ki a hitet. Mert a hit kimondása a 
hitben járás egy része. Ha hitben jártok, akkor hitben is beszéltek.  

Ahogy ezt a 2Korinthus 5:7-ben mondja az Ige: 
 
2Korinthus 5:7 
„Mert hitben járunk , nem látásban;” 
 
A Jakab 1:22 egy másik fordításban azt mondja: ha te nem cselekszel az Isten Igéje szerint, 

akkor rászeded magadat - és nagyon sok ilyen ember van, aki önmagát csalja meg. Tehát egyszerően 
megcsalják magukat azáltal, hogy amit kimondanak, és amit hisznek, nem egyezik.  

Mindig valaki mást okolnak azért, ami velük megtörtént: vagy az ördögöt, vagy másokat. Az 
igazság az, hogy valójában rászedik és becsapják saját magukat.  
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Ezt be kell fejezni, és valóban azt kell tenni, hogy az Ige cselekvıjévé válni, és minden 
körülmények között ezt meg kell tenni! Meg kell tenni azt, amit az Ige mond, hogy megtegyed!  

Néhányan azt gondolják, hogy ık ugyan az Ige cselekvıi - és ez azt jelenti az ı számukra, hogy 
ık megtartják a tízparancsolatot.  

De nem errıl szól az Ige itt!  
Nem ezt nevezem én az Ige cselekvıjének, mert mi egy új parancsolat alá tartozunk, egyetlen 

egy törvény alá tartozunk, ez pedig a szeretet törvénye!  
Ez annyira fontos itt Magyarország-szerte, hogy ezért most egy pár Igét folyamatosan fel fogunk 

olvasni, amely erre fog rávilágítani! 
 
János 13:34-35 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást. Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretni fogjátok.” 

 
1János 3:23 
„Ez pedig az İ parancsolata, hogy higgyünk az İ Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és 

szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.” 
 
Efezus 2:15 
„Az ellenségeskedést az İ testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte; 

hogy Önmagában ama kettıt egy új emberré teremtse békességet szerezvén;” 
 
Róma 3:28 
„Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” 
 
Róma 3:27 
„Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? 

Nem; hanem a hit törvénye által.” 
 
Galata 2:21 
„Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor 

Krisztus hiába halt meg.” 
 
Galata 2:16 
„Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteibıl, hanem a Jézus 

Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban 
való hitbıl és nem a törvény cselekedeteibıl; mivel a törvény cselekedeteibıl nem igazul meg 
egy test sem.” 

 
Galata 3:11 
„Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten elıtt, nyilvánvaló, mert az igaz 

ember hitbıl él.” 
 
Galata 5:4 
„Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelembıl 

pedig kiestetek.” 
 
Sok Igét olvastunk most fel egyfolytában - de nagyon szükségét éreztem ennek, mert nagyon sok 

kemény fejő ember van országszerte, akik nem tudják megérteni ezeket az Igéket. Úgy tartottam 
jónak, hogy felolvassuk ezeket az Igéket.  
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Ha valakit igazán szeretsz a szívedbıl, akkor nem fogsz hazudni róla, nem fogsz lopni tıle. Ha 
szeretetben jártok, akkor nem fogsz megtörni egyetlen egy olyan parancsolatot sem, amely annak 
idején adatott.  

Az pedig, hogy az Ige cselekvıi legyetek, az azt jelenti, hogy szeretetben kell járnotok.  
Hogy más szavakkal is megvilágítsam: Ige cselekvıjének lenni annyit jelent, mint hogy az 

apostoli levelekben leírtakat megcselekedjük - mert ezek azok a levelek, amelyek a gyülekezeti test 
számára íródtak. Mi az Újszövetség cselekvıi kell, hogy legyünk. Mi az Újszövetség részesei 
vagyunk, nem tartozunk a régi, az Ószövetség alá.  

Ezért most még néhány Igét fel fogunk olvasni! 
 
Zsidó 7:22 
„Ennek megfelelıen egy jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.” 
 
Zsidó 8:6 
„Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek 

közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.” 
 
Zsidó 8:13 
„Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsıt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel 

van az enyészethez.” 
 
Zsidó 10:12-13, 16-18 
„İ azonban, egy áldozattal áldozván a bőnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára, 

várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az İ ellenségei. Ez az a szövetség, melyet 
kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ı szíveikbe, és az ı 
elméjükbe írom be azokat, azután így szól: És az ı bőneikrıl és álnokságaikról többé meg nem 
emlékezem. Ahol pedig bőnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bőnért való áldozat.” 

 
Szeretném hozzátenni: ha nem tekintenénk az apostoli leveleket, amit a gyülekezetek számára 

írtak, ha csak a négy elsı evangéliumunk lenne, akkor abból nem tudnátok meg, mi az, amit Jézus 
Krisztusban kaptatok, mert abban az idıben, amíg Jézussal jártak az apostolok, ık sem tudták.  

Ezt olvashatod a János 20-ban: miután Jézus Krisztus feltámadt a halálból, az apostolok nem 
értették, hogy mi történt.  

Az Apostolok Cselekedeteiben is olvashatod, hogy megkérdezik az apostolok Jézustól a 40. nap 
után, hogy: mikor állítod vissza Izrael királyságát – kérdezik tıle.  

Tehát az Apostolok Cselekedeteitıl kezdve írt levelek azok, amelyek igazából a gyülekezeti test 
számára íródtak. 

Többet tudnál te, ha nem lennének ezek a levelek, mint az akkori apostolok? İk sem értették 
abban az idıben a feltámadást.  

Szeretnék most egy példát mutatni, amely alapján megmutatnám, hogy hogyan kell az Igét 
gyakorolni. 

 
Filippi 4:6 
„Semmi felıl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elıtt .” 
 
Ez az, amit meg kell tennetek! Nem szabad aggódnotok! Hálaadással kell lenned, miután 

imádkoztál és könyörögtél!  
Általában a legtöbb ember csak a felét gyakorolja ennek. Gyakorolják folyamatosan, hogy 

kérnek az Úrtól, petíciót nyújtanak be - de nem vagy az Ige cselekvıje, ha az Ige második felét már 
nem cselekszed!  
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Mert nem szabad aggódnod, és nem szabad félned, miután már imádkoztál - mert ha még mindig 
aggodalmaskodsz, akkor nem volt szükség arra, hogy imádkozz! Az ilyen fajta imádság - amikor 
még mindig aggodalom van a szívedben utána -, az úgysem mőködik, mert a félelemben elmondott 
imádság nem ér semmit.  

Én, amikor a Fülöp szigeteken gyógyítottam, nagyon sokfajta emberrel találkoztam ott, és 
sokaknál tapasztaltam, hogy félelemben imádkoznak az emberek. Nyugtalanságban, aggodalomban 
imádkoztak az emberek, hogy mi fog velük történni. Az ilyen fajta imádság viszont nem jó! 
Bizonyos védelmet akartak elérni ezzel - de nem így kell megtenni!  

Miután én imádkozom, utána én már Isten békességében vagyok. Nem tekintek rá, és nem 
figyelek a körülményekre, amelyek körülvesznek, amelyek nem mutatják még azt, hogy esetleg Isten 
megválaszolta volna az imámat.   

A 2Péter 5:7-ben mondja az Ige azt, hogy: minden aggodalmatokat İreá vessétek! Minden 
gondotokat İrá vessétek.  

Vagyis: ne aggódjatok, és ne aggodalmaskodjatok, ne izgassátok magatokat semmi felıl, hanem 
imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az 
Isten elıtt.  

Arra van tehát szükség, hogy az Ige gyakorlói legyetek!  
Ne csak az Ige felét gyakoroljátok, hanem a másik felét is! Tehát nem csak a Biblia egy részét 

vegyétek magatoknak, és aszerint járjatok. Az egész Bibliát egységében kell tekinteni!  
Ismerek Ausztráliában olyan embereket, akik nagyon sok teszten és kihíváson keresztül mentek 

végig.  
Volt egy ember, akinek nagyon sok nyugtalanság volt a szívében, aggodalmakkal volt tele. 

Mondtam neki, hogy ezt a fajta Igét gyakorolja - amit itt mutattunk nektek. Azt mondta, hogy nincs 
neki ez a fajta hite. Viszont - mondtam erre -, hogy ugyanaz a Bibliád van, mint nekem van. Ha te az 
Igét gyakorolnád, akkor nem kellene az egész világ fájdalmait és bántalmait a hátadon viselni - 
mivel, ha Isten Igéjét gyakorlod, akkor nem kell aggodalmaskodnod.  

Az embereknek nincs mindig ugyanolyan szintő hitük, de ha az Igét gyakorolnák, akkor ezáltal a 
hitük fejlıdne, és egyre erısebbé tudnának válni a hitükben. Ez egyszerően annyit jelent, mint az 
Igét gyakorolni kell! 

Nem hiszem, hogy Isten olyasmit kérne tılünk, amit mi nem tudunk megcsinálni, mert Isten egy 
igazságos Isten. Tehát az igazság az, hogy meg tudjátok tagadni, hogy bármi felıl 
aggodalmaskodjatok, és hogy féljetek.   

Az ördög az, aki azt akarja, hogy állandóan aggódjatok és aggodalmaskodjatok - de ha meg 
tudod tenni, hogy hálaadással fordulsz az Úrhoz, miután imádkoztál, akkor eltőnnek a félelmeid. 

Néha az ember annyira félelemmel telivé válhat, hogy még aludni sem tud, vagy még enni sem 
tud, annyira tele van gyötrelmekkel, aggodalmakkal. De ahhoz, hogy eredményt kapj, és választ kapj 
az imádságaidra, hogy Isten megválaszolja az imádat - az kell, hogy az Igét gyakorold, és ne 
aggodalmaskodj!  

Most fogjuk megnézni azt, mi történik akkor, ha az Ige szerint jársz el, ha az Igét cselekszed. 
 
Filippi 4:7-8 
„És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja ırizni szíveiteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik 
igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírőek; ha 
van valami erény és ha van valami dicséret.” 

 
Tehát: Isten békessége. Mindenki szeretné a 7. Igét magáénak tudni: Isten békessége öntse el a 

szívét - de ha az elıtte lévı Igét, a 6. Igét nem gyakorlod, akkor a 7. Ige nem lesz a tiéd!  
Az Isten békessége tehát a szellemedbe fog költözni, megırzi a szellemeteket.  
A szellemünk fejlesztése, a növekedése azáltal jön, ha az Isten Igéjét megcselekedjük.  
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Az nem lehetséges, hogy Isten Igéjét nem cselekszed meg, és mégis békesség van benned. Ez 
nem lehetséges!  

Akik aggodalmaskodnak, aggodalommal telve vannak a szívükben, azok az élet rossz oldalát 
tekintik, a rossz megvilágításból tekintik a dolgokat, és folyamatosan hitetlenséget beszélnek –és 
minél többet beszélsz valamirıl, annál nagyobbá, hatalmasabbá válik a számodra.  

Amikor ilyen módon akarsz megszólalni, legjobb, ha meg sem szólalsz.  
Ezért nagyon jó, hogy sokan nem tudtok velem beszélni, mert úgyis csak a helytelen dolgokat 

mondanátok el, ami az ima erejét lerontaná.  
Még valamit szeretnék mondani: ha valami nem igaz, nem igazságos, nem tiszta, nem szeretetre 

méltó, nem jó hírrel teli - akkor ne ezekrıl gondolkodjatok! Ne gondolkodjatok ezek felıl!  
Mert az emberek néha bizony a helytelen dolgokon gondolkodnak és rágódnak. Meg tudod 

mondani ezeket az embereket az alapján, amit kimondanak a szájukkal, ahogy beszélnek, ahogy 
hozzád szólnak - mert a szív bıségébıl szólal meg a száj.  

Akik csak félnek és aggodalmaskodnak a szívükben, azok valóban ezt is mondják ki, és azok az 
élet rossz oldalán gondolkodnak, és folyamatosan a hitetlenséget mondják ki.  

Az igazság az, hogy minél inkább beszélsz a problémáidról, annál hatalmasabbá válnak a 
számodra. El kell jutnod oda, arra a szintre, hogy megtagadod, hogy ezek felıl gondolkodj! Ez egy 
hatalmas igazság! 

Talán igazak dolgok, de nem szeretetre méltóak - akkor ezekrıl ne gondolkodj, és ne is beszélj 
ezekrıl!  

Vagyis más szóval mondva: tanuld meg ilyenkor becsukni a szádat.  
A Biblia azt tanítja, hogy a szeretet mindenkirıl a legjobbat feltételezi, a legjobbat gondolja.  
Amúgy is, megtapasztaltam az évek hosszú során, hogy azok a dolgok, amelyeket az emberekrıl 

mondnak, legnagyobb részében nem is igazak. Ezért azt tanácsolom nektek, hogy ne legyetek 
ezeknek a pletykáknak a terjesztıi, ne legyetek a rossz hírek terjesztıi!  

Mert bármit, amit csak el tudsz képzelni a világban, hallhatod emberekrıl. Ezek közül lehet, 
hogy valami igaz - de ezek, mégis ha nem tiszták, nem szeretetre méltók, nem kedvesek, akkor ne 
beszélj ezekrıl! Ilyenkor gyakorold az Igét: ne gondolkodj felılük, és ne beszélj róluk. Mert így adsz 
helyet az ördögnek, ha ezekrıl a dolgokról gondolkodsz, és helyet adsz a gondolataidban az 
ördögnek.  

Az ördög leghatalmasabb fegyvere az ı javaslatainak az ereje.  
 
2Korinthus 10:3-5 
„Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi hadviselésünk 

fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erısségek lerontására; Lerontván 
okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén 
minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;” 

 
Az ördög egyetlen egy dolgot keres: hogy bejusson a te gondolataid világába. Ezért mondta Pál, 

a gyülekezetnek, hogy ezek felıl gondolkodjatok.  
Azokról az Igékrıl gondolkodjatok tehát, amelyek az újtestamentumi gyülekezetek számára 

íródtak.  
Ha ezt megteszitek, akkor fogtok a szellemetekben növekedni.  
 

� A harmadik lépés arra, hogy a szellemetekben növekedjetek, az, hogy az 
életetekben elsı helyre teszitek Isten Igéjét.  

Példabeszédek 4:20-22 
„Fiam , az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a 

te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és 
egész testüknek egészség.” 
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Azt jelenti tehát ez az Ige, hogy Isten felírta gyógyszerként az İ Igéjét a mi egészségünk 
számára, de ha belegondolsz, még a fizikai értelemben sem mőködik egy gyógyszer, ha nem a felírt 
metódus szerint szeded, betartván az orvos adagolásait.  

Ha az orvos felírja a gyógyszert, és te, miután kiváltottad, leteszed az éjjeliszekrényre, és hozzá 
sem nyúlsz, nem szeded be. A 3. nap után felhívod az orvost, és megmondod, hogy a gyógyszer nem 
mőködik, sıt, még rosszabbul is vagy. Megkérdezi az orvos, hogy: és beszedte a gyógyszert a felírt 
utasítások szerint? Azt mondod: nem, nem. Itt van csak az éjjeliszekrényemen úgy, ahogy 
kiváltottam.  

Nem fog mőködni ez a gyógyszer az ı számára azért, mert benne van az üvegben az ágya 
mellett: be kell venni a gyógyszert. 

Ugyanez a helyzet: ha otthon van egy Bibliád, és azt az ágyad mellett tartod az éjjeliszekrényen, 
de nem nyitod ki, és nem olvasod, a számodra nem fognak mőködni azok az Igék. Akkor fognak 
mőködni Isten Igéi a te számodra, ha a szíved mélyére helyezed le ıket, és ott építed fel magadban.  

Nem akkor mőködik, ha csak egyszerően elolvasod egyszer, leteszed, és utána elfelejted. Addig 
kell elmélyedni, elgondolkodni Isten Igéje felett, amíg az az életednek egy szoros részévé nem válik! 
Ebben az esetben fogja tudni valóban befolyásolni a ti életeteket a jó irányba. 

Több gyülekezetet pásztorkodtam az életem folyamán. Voltak olyan emberek a gyülekeztemben, 
akik elıször mindig az orvoshoz mentek, nem kértek imádságot. Amikor már a halálos ágyukon 
feküdtek, akkor végül is üzentek, hogy valakinek kellene mégis imádkozni értük.  

Pedig az Ige azt mondja, hogy: az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsd a füledet. Az 
elsı helyre az én Igémet tedd, és a szerint élj.  

Ha van, mondjuk egy üzleti vállalkozásod, és üzleti találkozásra készülsz, és egy nagyon jó 
barátoddal találkozol, aki meghív, azt mondja: gyere, üljünk már le 5 percre, igyunk meg egy kávét, 
és beszélgessünk. Habár nagyon szeretnél vele menni, meg kell neki mondanod, hogy: sajnos nem 
tehetem, mert nekem van egy üzleti találkozásom, ott kell lennem, ezt az üzletet le kell rendeznem!  

Ezt jelenti tehát, hogy Isten Igéjét az elsı helyre helyezd: mindenek elé helyezd Isten Igéjét az 
életedben.  

Miért akarja Isten, hogy az İ Igéjét tedd az elsı helyre? Azért, mert életük ezek azoknak, akik 
megnyerik, és egész testüknek egészég!  

Ezen kívül szellemileg felfejleszt. Nemcsak hogy a szellemetek számára jelent fejlesztést, hanem 
a testetek számára is ad valamit, mert fizikai gyógyulást lehet kapni Isten Igéje által. De ehhez az 
szükséges, hogy Isten Igéjét tedd az elsı helyre az életedben!  

Sokan azt teszik, hogy ez az utolsó dolog, amit meglépnek, sok minden mást kipróbálnak, és ha 
nem mőködik, akkor fordulnak Istenhez. Legtöbb ember nem jut el oda, hogy imádkozhatna 
Istenhez, megkérhetné Istent, hogy megtegye.  

Fel kell fejleszteni a szellemeteket, hogy eljussatok oda, hogy megkérdezzétek magatokat arról, 
hogy ebben a helyzetben mit mond nekem Isten Igéje. Ez az élet minden területére vonatkozik. 
Amikor problémáid vannak a baráti körödben, a családodban, az élet területén, az anyagi életben, az 
anyagi helyzetedben.  

Nagyon sok pénzt lehet elveszteni, ha a pénzedet például rossz vállalkozásba fekteted - ott is 
szükség van arra, hogy a saját szellemi vezetéseteket tudjátok követni! 

 
Ez a negyedik lépés, amire rá szeretnénk most térni. 

� A negyedik lépés a szellemünk fejlesztésére a következı: azonnal engedelmeskedni 
a belsı szellemi vezetésed hangjára!  

 
A mi belsı szellemi lényünknek van egy hangja. Ezt a hangot mi nagyon sokszor 

bizonyosságnak hívjuk. Sokszor hívjuk ezt intuíciónak. Belsı hangnak, vezetésnek, öntudatnak 
szoktuk hívni. A világ pedig mondjuk egy vezetésnek, valamilyen fajta vezetésnek hívja ezt.  

De az igazság az, hogy ez a te belsı szellemed hangja, aki szeretne hozzád szólni.  
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Minden ember szellemének van egy belsı hangja - attól függetlenül, hogy a sötétség oldaláról 
van, vagy pedig már Isten által megváltott új szelleme van.  

De az újjászületés az egyben újjászületése a szellemünknek. Új teremtménnyé válsz Jézus 
Krisztusban!  

 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” 
 
2Korinthus 4:16 
„Azért nem csüggedünk; sıt ha a mi külsı emberünk megromol is, a belsı mindazáltal 

napról napra megújul.”  
 
Látjátok tehát, hogy külsı emberrıl, és belsı emberrıl beszél Pál.  
 
1Péter 3:4 
„Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami 

igen becses az Isten elıtt .” 
 
A szívnek elrejtett embere - ez Isten meghatározása a mi szellemünkrıl; mert az ember egy 

szellemi lény, szellemi teremtmény. De nem látod a fizikai szemeddel, mert elrejtve van a szíved 
belsejében. Ez az a belsı ember, aki újjászületik az újjászületésnél. Új teremtéssé válik! A régiek 
elmúltak, íme újjá lett minden – minden újjá lett benned.  

Ahogy figyelsz erre a te saját szellemi vezetésedre, és ha megadod neki az elıjogot arra, hogy az 
Isten Igéje felett elgondolkozol, elmélyedsz - ez az, amikor a te saját szellemed kap információkat 
Istentıl. Táplálod ıt.  

Meg kell tanulni mindnyájatoknak követni az ı saját belsı szellemi vezetését, és 
engedelmeskedni a szellemi vezetésének.  

Ha valaki újjászületett, ez azt jelenti, hogy a szelleme született újra, Isten újra teremtette ezt a 
belsı rejtett emberét, a szellemét.  

Ezékiel próféta jövendöléseiben olvashatjátok, hogy Isten a kıszívet kivette belılünk, és új, hús 
szívet teremtett belénk – Isten a saját szívét tette belénk. Ez a természetünk tehát, amely még az 
ördögtıl van - tehát ördögi természetünk volt odáig - eltőnik.  

De az újjászületett, újjáteremtett szellemednek, mivel ez már Istentıl van, szüksége van Istentıl 
az İ Igéjére, táplálnod kell Isten Igéjével. Ha a szellemedet ilyen módon táplálod, akkor egy igaz 
vezetést kapsz általa az életedben, az élet minden területén. Mert az Úr lámpása az a mi szellemünk, 
a belsı emberünk.  

Amikor az ember újjászületik, akkor a szellemében már Isten élete és szeretete, az örök élete van 
a szívében, és a Szent Szellem a mi belsı szellemünkben lakozik. 

 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
A Szent Szellem tehát nem a fejünkben lakozik! A Szent Szellem, mivel szellemi lény, ezért a mi 

szellemünkben lakozik.  
Az ördög pedig nem tud a szellemetekbe nyúlni - oda nem tud benyúlni, nem tud ott 

információkat adni a számotokra, mert ı kívül lakozik, tıletek kívül lakozik. İ a világban van. 
Istennek pedig a szellemeteken keresztül kell veletek kommunikálnia, mert ez az, ahol İ lakik.  

A szellemetek a szívetekben van. Ez az a hely, ahol kaptok információt a Szent Szellem által. Ha 
a testeteket és a gondolataitokat lecsöndesítitek, akkor tud a szellemetek üzeneteket, gondolatokat 
felküldeni a gondolatvilágotokba.  
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Meg kell viszont tanulnotok ennek a hangnak azonnal engedelmeskedni! 
Sokszor mondják azt az emberek, hogy az öntudatunk, az önbizalmunk az nem egy megfelelı 

vezetés a számunkra, és ezt minısíteni kell.  
A lelkiismeretünk azonban a keresztények számára egy nagyon megbízható vezetés!  
A lelkiismeret szól hozzánk – az a mi szellemi belsı hangunk. Erre mindig nyugodtan 

ráhagyatkozhatunk, mert azáltal szól Isten hozzánk a mi szellemünkben. Mert az ember szelleme az 
Úr lámpása. Az Isten a mi szellemünket fogja használni arra, hogy minket vezessen.  

Isten akkor tud megvilágítani téged a lámpással a te belsı szellemed által, ha te idıt hagysz arra, 
hogy az Isten Igéje felıl elmélyedsz, elgondolkodsz.  

Meg tudjátok érteni, hogy hogyan válik a belsı szellemetek egyre jobban vezetıtökké? Ha az 
Isten Igéjével edzitek azt!  

Pál apostol is mindig engedelmeskedett a belsı szellemi vezetésének! 
A Szent Szellem kenete ott van, és az is szól hozzátok a ti hasznotokra. A ti hasznotokra szól a 

szellemetekhez!  
A Szent Szellem mindenkivel egyforma módon foglalkozik az ı személyes életében. Belsı 

hangon, vagy belsı bizonyosság által szól mihozzánk a Szent Szellem. Ez pedig nem más, mint a mi 
szellemünk hangja, amely hozzánk szól.  

Amikor a Szent Szellem hozzám szól, a szolgálat tekintetében, akkor azt nem az én hasznomra 
teszi, hanem a ti hasznotokra, akik felé szolgálok. Azért szól hozzám, hogy engem kisegítsen, hogy 
tirajtatok hogyan tudok legjobban segíteni. Az én saját személyes vezetésemre, az én saját belsı 
szellemi vezetésemet kell követnem, arra kell hallgatnom. Ugyanúgy, ahogy nektek is.  

Meg kell, hogy említsem, hogy a prófétai elhívás, szolgálat, nem a próféta számára van adva! A 
többiek számára adja Isten!  

Azt gondolják talán az emberek, hogy a próféta mindent tud. Az újtestamentumi gyülekezeti 
idıben a próféta nem azért adatik, hogy titeket vezessen, vagy a gyülekezetet vezesse. Ez az 
Ótestamentum idejében volt, azoknak az embereknek a számára, mert abban az idıben még nem 
voltak újjászületve az emberek, szellemileg halottak voltak az emberek.  

Most mindannyiunk számára, a Szent Szellem bennünk lakozik, a mi saját szellemünkben, és 
megvan a saját szellemi vezetésünk, mindannyiunk számára, ezért nektek nem kell, hogy egy 
prófétát kövessetek. Ezért a mai gyülekezeti idıben tehát nincs szükség arra, hogy egy próféta egy 
gyülekezetnek az oszlopos tagja legyen, és mindenki az ı vezetését várja, és kövesse, és a szerint 
cselekedjen.  

Ha akarsz egy igazi prófétai szolgálatot látni, az a kézrátételes szolgálattal együtt kell, hogy 
járjon. Isten valóságos kenete van rajtuk, és a kézrátétel által mindenkire rászáll a kenet.  

Mert az nem a próféta szolgálata a mai idıkben, hogy ül a gyülekezetben, és mindenféle 
próféciákat ad, ítéleteket hoz emberekrıl, és elıre meg akar mondani mindent, hogy mi hogy fog 
történni. Nem ez az ı feladata!  

Nektek ma Jézus Krisztust kell követnetek! Hiszen a Szent Szellem bennetek lakozik! Nektek 
megvan a Szent Szellem, és ezáltal megvan isteni vezetésetek hozzá, mert Isten azt akarja 
mindnyájatoktól, hogy ti İt kövessétek, Istent kövessétek! Azt akarja Isten, hogy mindnyájan a 
szellemetekben növekedjetek az İ Igéje által, és a szellemetekben fel tudjatok fejlıdni oda, hogy az 
Istent, a Mennyei Atyátokat egyedül, mindenki tudja követni, és mindenki tudna imádkozni, saját 
maga İhozzá.  

Mert ma mi már nem követünk úgynevezett jeleket.  
Gedeon, annak az ószövetségi idıszaknak az idején, mivel nem volt prófétai kenete Istentıl, jelet 

kért Istentıl, és ezért egy gyapjú pamacsot tett ki a mezıre, és kérte Istent, hogy ezáltal adjon neki 
jelet. Ezért Istennek le kellett jönnie, és a fizikai síkon, az érzékszerveink világában kellett ıt 
irányítani - mert abban az idıben, az Ószövetség idejében Isten kenete csak a királyokon és a 
prófétákon volt rajta. İk voltak azok, akik ezáltal a kenet által meg tudták hallani Isten hangját - és 
természetesen a levita papság.  
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De ez az Ószövetség keretei között volt, és mi most már egy teljesen új szövetség alá tartozunk! 
És ha te is meg akarod csinálni azt, amit Gedeon megtett, hogy jelet kérsz Istentıl a fizikai síkon, 
akkor nagyon-nagyon rá tud szedni téged az ördög, mert az ördög az istene ennek a fizikai világnak, 
mert ı uralkodik az érzékszerveink világában, a fizika világában, azokban az érzékeinkben, amellyel 
a fizikai világgal vagyunk összeköttetésben az ördög az úr, az ördög az isten.  

Az Istennek egy sokkal jobb módszere van a számunkra, mint a jelek alapján való vezetés! 
A Szent Szellem mindent tud? Bizonyos vagy benne, hogy egy tökéletes vezetı tud lenni a 

számodra? Rá kell hagyatkoznod ilyen buta jelekre, hogy mielıtt esik az esı, sütött-e a nap, vagy 
utána fog-e kisütni, és ez alapján lépsz? Nem jobb a Szent Szellem vezetésére ráhagyatkozni? 

Két évet tanítottam arról összességében, hogy hogyan kell a saját szellemünk vezetését követni, 
és itt is fogok tanítani róla.  

Ha a saját szellemetek vezetését fogjátok követni, akkor soha nem fogtok kudarcot vallani! 
Ezt mondja a Biblia, hogy Isten azért küldte el a Szent Szellemet, hogy vezetınk legyen, és 

minden igazságra elvezessen bennünket.  
Azoknak az embereknek a számára volt csak szükség jelekre Istentıl, akiknek a szellemükben 

nem volt meg még az élet, nem tartoztak Istenhez, halottak voltak a szellemükben. 
 
János 14:16-17, 26 
„És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 

Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri 
İt; de ti ismeritek İt, mert nálatok lakik , és bennetek marad. Ama Vigasztaló pedig, a Szent 
Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, İ mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe 
juttatja mindazokat , amiket mondottam néktek.” 
 

 


