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ALAPTANÍTÁSOK 
A Szent Szellem bennetek 1. – A Szent Szellem ajándéka 

 
A mai napon tanítást fogtok hallani a Szent Szellemrıl, Aki bennetek lakozik. Vagy más szóval, 

más címmel illetvén ezt a mai tanítást: a Szent Szellem ajándékáról fogunk tanítani. 
Ezért most el fogunk olvasni a Bibliából öt Igét: 
 
2Korinthus 6:16 
„Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élı Istennek temploma 

vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik 
Istenük, és õk én népem lesznek.” 

 
1Korinthus 6:19 
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, 

amelyet Istentıl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 
 
1Korinthus 3:16 
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?” 
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
János 14:16-17 
„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.” 

 
A következı tanítássorozatban a legfontosabb, amire szeretnénk rávilágítani, hogy két külön 

jelenség, és két külön megtapasztalás az üdvösségünk, és a Szent Szelem keresztségünk.  
Az elsı megtapasztalás az újjászületésünk, amikor Isten újjá teremti a szellemünket, újjá 

születünk a szellemünkben.  
A következı megtapasztalás pedig egy teljesen különbözı megtapasztalás ettıl. Ez pedig a Szent 

Szellem elfogadása - és amikor elfogadod és betöltekezel Szent Szellemmel, akkor ennek 
egyértelmő jele, hogy nyelveken beszélsz. Ez nem egy olyan nyelv, amit megtanulsz az iskolában. 
Amikor a Szent Szellem által a te szellemed imádkozik Istenhez – ez a nyelveken szólás. És ekkor 
fogadod be a Szent Szellemet teljességében a te szellemedbe.  

Az Úr rámutatott, mivel nagyon sokan jöttetek ehhez hasonló kérdésekkel, hogy: mi is ez 
tulajdonképpen - kénytelenek vagyunk errıl is egy tanítássorozatot adni. Hiszen a Szent Szellem az 
örökkévalóság számára a tiétek marad. Az örökkévalóság számára! Szükség van arra, hogy a 
hiteteket ebbe helyezzétek!  

A Szent Szellemet nem tudja a világ megkapni. A világ az Istentıl az örök életet tudja elfogadni, 
vagyis az üdvösség az ajándék az Istentıl a világ számára, az, hogy újjászületünk. És ugyan a Szent 
Szellem az, aki az újjászületésedet elvégzi, és a Szent Szellem az, aki bizonyságot tesz a te 
szellemedben, hogy te újjászületett vagy, Isten gyermeke vagy, hogy Isten gyermekévé váltál, de 
Jézus Krisztus a felolvasott Igében nem errıl beszél.  

Tehát a János 14:17-ben az igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem 
látja İt, és nem ismeri İt.  

Hiszen nagyon jól ismerjük a János evangélium 3:16-ot: 
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János 3:16 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az İ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 

İbenne, el nem vesszen, hanem örök élete legyen” 
 
Tehát tudjuk azt, hogy a világ számára az ajándék Istentıl az újjászületésünk, de ezt nem a Szent 

Szellem keresztségnek hívják. Ezt az üdvösségnek hívják. Úgy hívják ezt, hogy újjászületés. És a 
Szent Szelem keresztséghez szükség van arra, hogy elıször a szellemed újjáteremtıdjön, újjászüless 
a szellemedben. 

Meg fogjuk nézni, hogy annak idején hogy történtek az események a korai gyülekezeti 
idıszakban, ezért az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetbıl fogunk Igéket olvasni! 

 
Apostolok Cselekedetei 8:5 
„És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.” 
 
Tehát mit tesz Fülöp, Lement Szamáriába, és Krisztust prédikálta nékik. Nem a Szent Szellemet 

prédikálta!  
A világ számára nem a Szent Szellemet prédikáljuk. A világ számára Jézus Krisztus hirdetjük.  
Viszont a hívık számára kell hirdetni a Szent Szellemet!  
Figyeljétek a Lukács 11:11-13 Igéket! 
 
Lukács 11:11-13 
„Melyik atya pedig az közületek, akitıl a fia kenyeret kér, és õ talán követ ád néki? vagy ha 

halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? Ha 
azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti 
mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tıle kérik.” 

 
Tehát a Szent Szellem Isten ajándéka az ı gyermekei számára. Nem a bőnösök, nem a 

megtéretlen világ számára.  
Ahogy olvastuk a János 3:16-bn., Isten ajándékul az egyszülött Fiát küldte a világnak. Tehát 

Jézus Krisztus az ajándék a világ számára.  
A gyülekezetekben manapság nagyon széles skáláját találod meg a tanításoknak a Szent 

Szellemrıl, és egy párat meg fogok említeni, hogy mennyire helytelenek ezek. Meg fogjuk nézni 
ezeket a tévtanításokat az Ige tükrében, hogy mennyire tévesek. 

Az egyik ilyen tévtanítás, hogy ha megvan az üdvösséged, akkor a Szent Szellem teljességét 
megkaptad már, és ez az összes, amire valaha is szükséged lesz. De ez nem igaz! Így ez nem a 
biblikus igazság! 

Az igazság az, hogy ha újjászülettél, akkor ismered a szívedben már a Szent Szellemet, az 
újjászületés során megismerkedsz a Szent Szellemmel. Az újjászületésnél a Szent Szellem örök 
életet ültet a szellemedbe, és a Szent Szellem kilenc gyümölcsét  kapod a szívedbe, és az Isten 
természetét kapod meg ezáltal a szívedbe.  

A Galata 5: 22-23-ban van ez felsorolva: 
 
Galata 5: 22-23 
„De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség, 

szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” 
 
Tehát a szellemetek újra teremtıdik, és ezáltal az újjászületés által ismertté válsz a Szent Szellem 

számára. De ez nem jelenti azt, hogy a Szent Szellem összességét, amit el tudsz fogadni, az már 
benned van.  

Jézus Krisztus a víz példáját használja, amikor hasonlatot mond a Szent Szellemre. Azért, mert 
már ittál egy pohár vizet, nem jelenti azt, hogy a világon lévı összes vízbıl már eleget ittál.  
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Tehát nem jelenti azt, hogy az összes víz, amire szükséged van, az már a testedben van. Addig 
kell vizet innod, amíg teljesen telítıdsz vele. 

Tehát Jézus Krisztus a víz példáját használja a Szent Szellem példázatára. Ez azt jelenti, hogy 
addig kell a Szent Szellemet magadba szívni, amíg nem telítıdsz vele.  

Honnan tudod megmondani, hogy tele vagy már? Amikor telítıdtél, teljesen betöltekeztél Szent 
Szellemmel, akkor elkezdesz nyelveken beszélni, pontosan úgy, ahogy annak idején - a Bibliában 
olvashatod - pünkösd napján tették ezt. Mindannyian betöltekeztek Szent Szellemmel, és elkezdtek 
nyelveken szólani.  

Amikor Szlovákiában jártam, és az egyik város polgármestere odajött hozzám - ı egy római 
katolikus vallású volt. Azt mondta, hogy: neked bizonyára meg kell, hogy legyen a Szent Szellemmel 
való betöltekezés élménye, és a nyelveken szólás, mert - azt mondja -, hogy ilyen hatalmas erı a 
szolgálatban csak a Szent Szellem által jön létre.  

És pontosan erre szolgál a Szent Szellem keresztség, hogy az életben minden nehézségen 
túlvigyen, és átsegítsen.  

Meg lehet mondani, a keresztényekben hatalmas különbség van, lehet érezni bennük, hogy ha 
Szent Szellemmel be vannak töltekezve, vagy pedig, ha még nem ismerkedtek meg ezzel.  

Ez egy ajándék Istentıl, és minden keresztény számára egyformán ajándék - és ahhoz, hogy 
megkapjátok a Szent Szellem keresztséget, szükséges, hogy halljatok róla, hogy tanítást halljatok 
róla.  

Ahhoz, hogy gyógyulást kapjatok, szükséges, hogy valaki beszéljen nektek arról, hogy létezik 
gyógyulás.  

Ahhoz, hogy üdvösséget kapjatok, fontos, hogy valaki beszéljen nektek arról, hogy létezik 
üdvösség.  

Ahhoz, hogy a gyülekezetetekben megtörténjen a Szent Szellem keresztség az emberekkel, 
szükséges, hogy tanításokat halljatok róla.  

Ahhoz, hogy tudjátok, hogy hogyan kell imádkozni a Biblia szerint, fontos, hogy tanításokat 
halljatok róla. 

Így lehet valóságba hozni az életünkben mindent, amit a Biblia említ, hogy tanításokat hallunk 
róla. Nincs más út!  

Addig nem tudtok imádkozni, amíg nem tudjátok, hogy mi az. Addig azok csak úgynevezett 
eltékozolt idı és imádság.  

Van egy másik fajta téves tanítás a gyülekezetekben. Ez pedig a következı: amíg nem 
keresztelkedtél meg Szent Szellemben, addig nem kaptad meg igazán az üdvösségedet Istentıl. És 
ehhez, hogy üdvösséged legyen Istentıl, neked feltétlen nyelveken kell szólnod.  

Ez sem áll meg az Igék tükrében. 
Figyeljétek meg a János 14:16-17 Igéket: 
 
János 14:16-17 
„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.” 
 

Azt mondja itt Jézus, hogy a világ be nem fogadhatja.  
Tehát a világ nem fogadhatja be a Szent Szellemet, mint ajándékot - és ez nagyon-nagyon 

veszélyes, ha kitesztek egy bőnöst – bőnös alatt azt értem, aki nincs újrateremtve a szellemében -, 
hogy keresse és fogadja be a Szent Szellemet. Mert az İ szellemük még nem tudja, hogy melyik 
szellemiség micsoda, és ezért az ı szellemük minden szellemiséget, ami kint a világban van, 
befogadhat.  

De ha már ismeritek Jézus Krisztust, és már ezáltal az Isten a ti Mennyei Atyátokká válik, és ha 
İt kéritek meg, akkor egyszerően nincs lehetıség rá, hogy a rossz szellemet kapd meg!  
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Ha ez megtörténhetne, akkor ezáltal Jézus Krisztus itt hazuggá bizonyulna, és Jézus Krisztus 
pedig nem hazug! Te vagy hazug, ha ilyet állítasz, vagy bárki más, aki ilyet állítana!  

Az az életemben a megtapasztalás, hogy bárki legyen az, ha ellent mond az Isten Igéjével, az a 
hazug, és nem Jézus Krisztus!  

És Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem kaphatsz rosszat!  
Még akár egy prédikátorra is inkább azt mondom, hogy ı a hazug, mint az Úrra mondanám ezt. 

Tehát inkább a prédikátorra mondom, mint Jézus Krisztusra mondanám, hogy hazug lenne. 
Tudjátok, mit mond a Róma 3:4 verse? 
 
Róma 3:4 
„Távol legyen. Sıt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug.” 
 
Nagy különbség van tehát abban, hogy egy újjá nem teremtett szellem keresi a Szent Szellem 

keresztséget, és egy Jézushoz megtért, újjáteremtett szellem keresi a Szent Szellem keresztséget.  
A keresztényeknek tehát nem kell félniük ettıl a megtapasztalástól! 
 
1János 4:2 
„Err ıl ismeritek meg az Isten Szellemét: minden szellem, amely Jézust testben megjelent 

Krisztusnak vallja, az Istentıl van.” 
 
Tehát minden szellem, amely Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentıl való 

szellem.  
Amikor Pál a Korinthusiaknak írja a leveleket, írja, hogy nyelveken beszéltek. Tehát olyan 

keresztényeknek írta a levelet, akik mindnyájan be voltak töltekezve Szent Szellemmel, és 
mindnyájan nyelveken beszéltek. Tehát egy olyan gyülekezet számára írta Pál a levelet, akik 
mindannyian be voltak töltekezve, és nyelveken beszéltek. 

 
1Korinthus 14:23 
„Azért ha az egész gyülekezet egybegyől és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az 

idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy ırjöngtök?” 
 
Ma is nagyon sok látogató van, aki elsı alkalommal van itt - és ha mindannyian, akik meg 

lennénk keresztelkedve Szent Szellemmel, elkezdenénk most nyelveken beszélni, és nem lenne 
valaki, aki megmagyarázná, hogy mit mondunk, csak egyszerően beszélnénk nyelveken, akkor azt 
mondanák, akik ma jönnek elıször, hogy: ezek teljesen ırültek.  

Mert a nyelveken való szólás az nem a prédikáció helyére való, és nem a tanítások helyére való.  
A gyülekezetek számára adatott a nyelv, amikor azt lefordítják - és errıl is tanítani kell, és akkor 

válik majd egy szolgálattá.   
Van egy másik fajta nyelveken szólás, ami mindannyiótok számára megadatott a keresztségnél, 

és ez pedig, amikor nyelveken beszéltek, és a szellemetek imádkozik a Szent Szellemen keresztül 
Istenhez. 

 
2Korinthus 6:16 
„Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élı Istennek temploma 

vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik 
Istenük, és õk én népem lesznek.” 

 
Tehát nem akármelyik gyülekezet számára íródott ez a levél! A korinthusi gyülekezet számára 

íródott a levél, méghozzá olyan gyülekezetnek, ahol mindannyian meg voltak keresztelkedve, és 
mindannyian nyelveken szóltak!  

A következıkben elmondom, amit én hiszek - és én a Biblia alapján hiszem az igazságot. 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

12/5 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem bennetek 1. 

 

Minden újjászületett és Szent Szellemmel megkeresztelkedett keresztény készen van önmagában 
arra amikor megkapja a Szent Szellem keresztséget, hogy az összes erı, amire valaha is szüksége 
lesz, az benne hordoztatik, és ezáltal gyızedelmes lesz az életében, bármivel kell is szembesülnie. 

Ez pedig azért igaz, mert ahogy az 1János 4:4-ben olvassátok: 
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Ez nagyon szorosan kapcsolódik a János 14:16 Igéhez. 
 
János 14:16 
„És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.” 
 
Mind a két részt a Bibliában ugyanaz a János írta. A hívık számára írta, azok számára, akik 

teljesen be voltak telítıdve Szent Szelemmel.  
Az 1János 4:4-ben errıl van szó: 
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Ahogy a görög eredetiben olvasható a 2Korinthus 6:16-ban, a Szent Szellem közöttetek lakik, és 

bennetek lakik.  
Tehát Isten lakik bennetek a Szent Szellem személyében. Bennetek lakozik!  
 
1Korinthus 3:16 
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?” 
 
Tehát ahogy a görög mondja eredetiben, hogy a Szellem az otthonát építi ki bennetek.  
Ez nagyon fontos!  
Az Ószövetségben senkinek nem adatott meg, hogy a szellemében legyen a Szent Szellem, mert 

nem voltak a szellemek újjáteremtve addig, amíg Jézus Krisztus föl nem támadt a halálból. Az 
Ószövetségben a Szent Szellem csak rászállt bizonyos kijelölt személyekre kenetével, hogy bizonyos 
hivatalokat be tudjanak tölteni, hogy bizonyos szolgálatokat és hivatalokat a kijelölt emberek be 
tudjanak tölteni. Tehát ezért Isten fölkente a Szent Szelleme által a királyokat, a prédikátorokat, a 
papokat, és a prófétákat. Tehát Isten a Szent Szelleme által kenetet adott ezeknek a hivataloknak, 
hogy az elhívásukban tudjanak mőködni. És az összes többi átlag embernek úgymond nem volt 
Szent Szellem kenete, se rajta, se ıbenne. Ezért a többieknek mindig el kellett menniük a 
felkentekhez, hogy megtudják az Isten akaratát.  

De ez ma nem így van! Mert ma a Szent Szellem mindannyiótokban bennetek lakozik.  
Ezért a prófétának a hivatása az Újszövetségben más, mint az Ószövetségben volt.  
Az Újszövetségben tehát Isten Jézus Krisztus Szelleme által mindannyiótokat saját maga akar 

vezetni, és nem azt akarja, hogy ti egy gyülekezeti pásztortól, vagy bárki mástól kapjatok vezetést. 
Nem ezt akarja!  

Annak idején az Ószövetségben az Isten jelenléte, a lényege be volt zárva a Szentek Szentjébe, 
és az Ószövetség idejében minden zsidó embernek a 20. életévét betöltve minden évben egyszer meg 
kellett jelennie Jeruzsálemben a Szentek Szentje elıtt.  

És amikor Jézus Krisztus Szamáriában találkozott egy hölggyel,  és mondta neki ez a szamáriai 
asszony, hogy: nekünk van a  saját hegyünk, ahol nekünk kellett imádkozni - és reklamálta Jézustól, 
hogy: ti meg zsidók azt mondjátok, hogy nektek pedig  Jeruzsálem hegyén kell imádkoznotok.  
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Tudjátok, mit mondott Jézus erre? Hogy ez majd meg fog változni. 
 
János 4:20-24 
„A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az 

a hely, ahol imádkozni kell. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, 
amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, 
amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk: mert az üdvösség a zsidók közül támadt. 
De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják 
az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az İ imádóiul. Az Isten szellem: és akik İt imádják, 
szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.” 

 
Szeretnék valamit megemlíteni a magyar Bibliafordításról! Az Igefelolvasásainkban mindenhol, 

ahol az eredetiben ’szellem’ fogalom szerepel, mi a ’szellem’ szót használjuk helyesen, hiszen az 
eredeti szövegben is így szól: „az Isten szellem, és akik İt imádják, szükség, hogy Szellemben és 
igazságban imádják.” 

Ha kinyitjátok a Bibliátokat, az itteni felolvasott Igékben sok Bibliában ’lélek’ szót fogtok 
találni, de ez helytelen, ezért használjuk mi az eredeti fordításnak megfelelı ’szellem’ szót.  

Nagyon fontos, hogy lássátok a különbséget a szellem és a lélek között, - és ez annyira fontos, 
hogy errıl szintén lesz majd egy tanítássorozat -, hogy szellem lélek és test hármassága vagyunk.  

De Istent csak a szellemedben tudod dicsıíteni és imádni, szellemben és igazságban.  
Tudjátok, amikor Jézus Krisztus a kereszthalált halta, azt mondta a kereszten, hogy: 

bevégeztetett. 
A Zsoltár 22. részében is olvashatjátok.  
Nem az Újszövetségre gondolt, amikor ezt mondta, hiszen az Újszövetség még nem végeztetett 

be. Az üdvösség terve nem hajtatott végre addig, amíg Jézus Krisztus föl nem támadt a halálból. 
Hiszen ahogy a Zsidó levélben olvashatjátok, Jézus Krisztusnak, minután föltámadt a halálból, a 
testét élı áldozatul be kellett mutatnia a mennyei Szentek Szentjébe Isten elıtt. Tehát Jézus Krisztus 
a kereszten az Ószövetségrıl mondta, hogy bevégeztetett. Hiszen az Ószövetség a szellemileg halott 
emberek számára adatott.  

De mi egy új szövetség alá tartozunk, és ez pedig az Apostolok Cselekedeteitıl fölfelé íródott 
könyvekben található meg, hogy mit jelent, hiszen az azelıtti idıkben még maguk az apostolok sem 
tudták pontosan, hogy minek a résztvevıi. Az apostolok sem tudták, hogy mi a lényege annak, hogy 
Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Tehát ezért íródtak nekünk az Apostolok Cselekedeteitıl kezdve 
a levelek, hogy megtudjuk azt, hogy mit kaptunk Jézus Krisztus feltámadásával.  

Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, a Szentek Szentjében a függöny a tetejétıl az aljáig 
kettéhasadt. 13 méter magas függönyt képzeljetek el! 6 méter széles függönyt képzeljetek el, és 4 
méter vastag függönyt. És egy angyal kapta azt a feladatot, hogy ketté kellett hasítania, és ebben a 
pillanatban Isten jelenléte, ami addig be volt zárva a Szentek Szentjébe, kijött a világba, az İ 
dicsısége kimozdult.  

Addig, amíg Isten jelenléte a Szentek Szentjébe volt bezárva, egyetlen egyszer mehetett oda be a 
fıpap egy évben, nagyon szigorú elıintézkedésekkel. Nagyon-nagyon óvatos elıintézkedésekkel 
mehetett csak be, mert különben életveszélyes volt oda bemenni. És amikor a ruháján a kis csengık 
elhallgattak, akkor a lábához volt kötve egy madzag, valami hibát követett el Isten elıtt, és ki kellett 
húzni nagyon gyorsan ıt onnan, hogy nehogy meghaljon. Bárki más bement oda, azonnal holtan 
rogyott össze.  

Az Újszövetség kezdetével Isten kimozdult a Szentek Szentjébıl, és innentıl kezdve nem földi 
tákolmányokban lakik, hanem bennünk lakik. Tehát olyan templomban lakozik Isten, amelyet nem 
emberi kéz készített - a mi testünk vált Isten templomává.  

Tehát mint említettük már, a zsidóknak az Ószövetség idején minden egyes évben egyszer meg 
kellett jelenniük a Szentek Szentje elıtt - ma viszont, az Újszövetség idejében Isten jelenléte 
állandóan bennünk van, minden egyes percben tudatosulni kellene, hogy Isten bennünk van.  
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A zsidóknak annak idején, Isten az ı számukra adatott meg. Nekünk egy jobb szövetség adatott, 
egy új ígéreteken alapuló szövetséget kaptunk, Isten nem csak a számunkra van, hanem bennünk is 
van Isten. 

Ahogy az 1Korinthus 3:16-ban kérdezi az apostol, hogy: „nem tudjátok, hogy ti az élı Isten 
temploma vagytok?” 

Jézus Krisztus a szellemében lakik az ı testében, amit mi testesítünk meg - hiszen mi szellemi 
lények vagyunk. És ezzel kapcsolatban teljesen mindegy, hogy melyik gyülekezethez tartozol, vagy 
melyik felekezethez sorolod magad, teljesen mindegy - az újjászületett szellem ugyanolyan lényegő. 
Azoknak, akik újjászületettek, Isten jelenléte lakozik az ı testükben, és ezt a jelenlétet nem lehet 
letagadni, vagy eltakargatni.  

Tavaly egy texasi kisvárosban voltam, és éppen tankoltam a kocsimat, és az a fiatalember, aki 
odaugrott a kocsimhoz, és letisztította az ablaküveget - egész egyszerően csak egy átlag ruha volt 
rajtam -, bedugta a fejét az ablakon, és azt mondta, hogy: te egy prédikátor vagy.  

Gondolkoztam, hogy honnan a csudából tudja ezt İ? Elkezdte mondani az ı saját részét, hogy ı 
baptista, és nagyon szeret minden más keresztényt is, és így tovább, és így tovább. Ahogy mi 
utazunk az országban mindenfelé, meg tudjuk mondani, amikor keresztényekkel találkozunk, hogy 
ık valóban újjászületett keresztények-e, mert Isten jelenléte van ıbennük.  

Tehát valóban a gyülekezetek számára azoknak kellene lenni, amit ık kaptak Jézus Krisztusban.  
Az igazság az, hogy rengeteg olyan imádság hangzik el a gyülekezetekben, amely nem lenne 

szükséges, hiszen végre fel kellene fedeznünk azt, hogy az újjászületésünk után Isten jelenléte 
bennünk van, és ezért İ köztünk van, és ahogy megígérte az Írásokban, úgy meg is teszi, hogy 
köztünk kinyilvánítja magát.  

Ennek ellenére nagyon sok gyülekezet van, ami egyszerően csak száraz, és szinte halottnak 
mondható. Soha nem volt Szent Szellem megnyilvánulása még az összejöveteleik során, egyetlen 
egyszer sem - és talán szeretnék ezt, és ezért böjtölnek, és imádkoznak, és ezt folyamatosan teszik. 
De ahhoz, hogy valahol a Szent Szellem meg tudjon nyilvánulni, arról tanítani kell, és beszélni kell 
róla, hogy az emberek tudják, hogy mit várnak.  

Ha egyszerően csak imádkozol az üdvösségért, de soha nem magyaráztad el az embereknek, 
hogy mi történik, akkor az emberek soha nem tudják elfogadni az üdvösségüket.  

Tanítani és prédikálni kell a gyógyulást, különben az emberek soha nem fogják tudni elfogadni a 
gyógyulásukat.  

Ugyanez a helyzet a Szent Szellem keresztségnél: amíg nem tanítunk, és nem beszélünk róla, 
nem fogjátok tudni elfogadni, mert nem tudjátok, hogy mi az. 

 
Róma 10:17 
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” 
 
Tehát hallanotok kell, hogy mi történik.  
Ahogy az Isten Igéjét hirdették, és az emberek pedig elhitték, és elfogadták az Isten Igéjét, és 

ennek a fényességében jártak, és ezáltal töltekeztek be Szent Szellemmel.  
Nagyon jó, amikor imádkoztok és böjtöltök, nem ez ellen vagyunk most. Nagyon jó, amikor 

vársz Isten megmozdulásaira! De ha csak ezt tesszük, és nem teszünk semmi mást, ha csak 
imádkozunk és böjtölünk, akkor nem fog sok történni nálatok. Hiszen Isten azt mondja az Igében, 
hogy már velünk van - ha a szellemedben betöltekezett keresztény vagy.  

Tehát a keresztényeknek szükséges megtudniuk azt, hogy Isten bennük van! Tehát el kell 
kezdeni hirdetni, hogy Isten bennünk van, és Isten velünk van, jelen van velünk Isten.  

Ezért aztán nem úgy kell imádkozni, és ezt be kell fejezni, hogy kérjük Istent, hogy jöjjön már 
ide hozzánk, és legyen velünk! 

A János Evangéliumban elolvastuk, hogy Isten jelenléte bennünk lakozik - és ha ezt nem 
fedezzük föl, akkor válunk szárazakká. Tehát egyszerően elszáradunk a szılıtırıl, leszáradunk.  
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Amikor a gondolkodásunk helytelen, amikor helytelenül hiszünk, és nincs ismeretünk az igazi Isten 
Igéjérıl. 

Nagyon sokszor azt gondolják a prédikátorok, hogy ez a fajta gondolatmenet bolond - és fıleg, 
hogy nem imádkozom azért, hogy újraéledés legyen.  

Hát, hiszen nekünk minden nap megadatott az újra éledés! Az a gond, hogy a gyülekezetek a 
negatív oldalról látnak mindent! És mivel helytelenül hisznek, és a helytelen módon imádkoznak, 
ezért nem kapnak eredményt.  

Úgy gondolkoznak, hogy ahhoz, hogy a Szent Szellem keresztséget megkapják, ahhoz még 
munkálkodniuk kell, még ezt meg kell tenniük, még azt meg kell tenniük Isten szemben.  

Amikor a Fülöp szigeteken jártam, és kitettünk egy mikrofont, és csak egyszerően elkezdtük 
hirdetni Isten Igéjét, és történtek a gyógyulások, történtek az üdvösségek. És megérkeztek az ottani 
keresztények, és szerettük volna, hogy el tudnák fogadni a keresztények a Szent Szellem 
keresztséget, és ahogy 30 percre rá mindannyian sírtak: mit csináltok itt? – kérdeztem. Azt mondták, 
hogy: most tartunk bőnbánatot.  

És ezt meg kell mondanom nektek, hogy igazi butaság így viselkedni! Hiszen ık nem voltak 
bőnösök, hiszen Jézus Krisztus vére tisztára mosta ıket az újjászületésnél!  

És megkérdeztem tılük, hogy: nem vagytok a szívetekben a Jézus Krisztus vére által tisztára 
mosva, és ha meghaltok nem a mennyországba kerültök? Mit gondoltok, ha meghaltok most, nem a 
mennyországba mentek?  

Azt mondták: de igen.  
Erre elmagyaráztam nekik, hogy nem kell ahhoz ilyen bőnbánatot tartani, hogy még egy kis 

mennyországot kapjanak a szívükbe, hiszen Jézus Krisztus vére az, amely minden bőntıl tisztára 
mos téged, és Jézus Krisztus vére az, amely érdemessé tesz téged Isten Szellemére, nem az, amit te 
tudsz tenni a saját magad erejébıl. Jézus Krisztus vére az, ami új teremtménnyé változtat téged 
Istenben.  

De amikor ezt mind negatív oldalról kezded megközelíteni, akkor egyszerően a valóságból 
kibeszéled a neked járó dolgokat. Eltávolodsz a valóságtól. És annyira tévesen hirdethetjük az Igét – 
és ez megtörtént nagyon sokszor -, hogy még azt sem kapjuk meg, ami nekünk járna.  

Van a keresztények között egy elképzelés: hogy ha mi imádkozunk, akkor majd Isten 
megmozdul közöttünk, valami egészen ismeretlen, eddig nem látott módon. Tehát amit eddig még 
soha senki nem látott, majd most valami olyan történik – és erre várunk, hogy Isten majd így 
elkezdjen munkálkodni. De tudjátok, hogy ez úgysem történik meg. És úgy, ahogy Isten velem 
foglalkozott annak idején, keményen, úgy veletek is meg fogja tenni!  

Sehol nem olvasod a Bibliában azt, hogy a Szent Szellem egyszerően csak valakit megváltott, 
vagy a Szent Szellem kiment az utcára, és valakit meggyógyított.  

A Szent Szellem jelenléte mindig akkor ereszkedik alá, amikor valaki kiáll, és a szellemébıl 
hirdeti az Igét.  

Még egyet szeretnék említeni: ha úgy érzed, hogy Istentıl van elhívásod szolgálatra, akkor azt 
nem kell bejelentened a mikrofonnál, mert mindenki fogja tudni rólad. 

Amikor 14 évvel ezelıtt elhagytam a hazámat, és elmentem szolgálni tengeren túlra, 200 
kilométerre tılem egy hölgy a betegágyán feküdt, és kapott egy látomást pontosan arról, hogy mi az 
én nevem, hol tartózkodom, hány éves vagyok, és kaptam Istentıl egy feladatot, hogy küldjön az én 
számomra pénzt. És elment az a hölgy az én Bibliaiskolámba, és odaadta egy missziós részlegnek a 
pénzt. Ez két héttel azelıtt volt, mielıtt elhatároztam, hogy most én elindulok. Utoljára még 
bementem a Bibliaiskolába, hogy elbúcsúzzak, megkérdezték tılem, hogy szeretném-e szolgálónak 
bejegyeztetni magamat. Azt mondtam, hogy igen, talán megtehetném. És amikor ezt megtettem, 
hogy bejegyeztem magam a szolgálók közé, odaadták a pénzt.  

Tehát Isten pontosan tudja, hogy mire hívott el benneteket, és ha ti felkészítitek magatokat arra a 
feladatra, amire elhívott, akkor helyt tudtok állni. Meg kell nektek mondjam, hogy ha negatívan 
látjátok a dolgokat, akkor teljesen legyızöttekké váltok. És ha helytelen keresztény környezetbe 
mentek, akkor helytelenül kezditek látni és hinni a dolgokat.  
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Tehát az az elképzelés, hogy minekünk csak imádkoznunk kell, és Isten majd megmozdul. De 
Isten nem tesz ilyet, hogy úgy egyszerően csak megmozdul magától. Isten azt mondja, hogy: bennük 
járok, bennük lakozom, és velük együtt járok, és közöttük élek.  

Tehát Isten mindig ott fogja kinyilvánítani magát, ahol éppen tartózkodik. Tudod érezni az İ 
jelenlétét, az İ isteni jelenléte érezhetı, amikor İ ott van. 

Sokan úgy gondolják, hogy ık rettenetesen alázatosak Isten szemében, és alázatos módon 
imádkoznak, és nem tudják igazából, hogy csak tudatlanok, hogy igazából elrontották az utat, hogy 
Isten ott nyilvánul meg, ahol éppen akar. De Isten csak embereken keresztül tud megnyilvánulni, az 
İ gyülekezeti testén keresztül tud csak megnyilvánulni, az İ testén keresztül! A gyülekezeti testén!  

Jézus Krisztus is a munkát, amit el szeretne végezni bennünk, csak a gyülekezeti testén keresztül 
tudja elvégezni!  

Ha a gyülekezeti test fejét, ami Jézus, elkülöníted a testtıl, akkor ez a test halott.  
A Bibliában nem olvashatsz ilyet, hogy a Szent Szellem, ahogy az utcán járt-kelt, embereket 

gyógyított. De olyat olvasol a Bibliában, hogy Szent Szelemmel betöltekezett szolgálók, ahogy az 
utcán jöttek és mentek, az emberek gyógyultak.  

A Szent Szellem ott tud tehát megnyilvánulni, ahol a Szent Szellemmel betöltekezett emberek 
prédikálnak.  

Fülöprıl is a Biblia írja, hogy Szent Szellemmel betöltekezett volt. És azt olvashatod, hogy Szent 
Szellemmel betöltekezett szolgálók a kezeiket az emberekre vetve, a többiek is megkapták a Szent 
Szellem keresztséget.  

Isten tehát bizonyos szabályok, és törvényszerőségek alapján tud mozogni - és ha megérted 
ezeket a törvényeket és szabályokat, akkor tudsz együtt mőködni Istennel. 

Tehát mi munkások vagyunk Istennel a Szent Szellem által. Nagyon sokat használjuk az Igét a 
Márk 16-ból: 

 
Márk 16:15-20 
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új 
nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: 
betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, 
felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az 
Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerısíté azt a jelek által, amelyek követik vala. 
Ámen!” 

 
Tehát az Ige azt mondja, hogy kimentek a tanítványok. Kimentek mindenfelé, és prédikáltak, és 

az Úr velük együtt munkálkodott, és megerısítette az Igét.  
Tehát mit erısített? Az Igét erısítette meg az Úr, jelek által és csodák által.  
Tudjátok-e, hogy az országban ahogy ezek  a kazetták szétszóródnak: a múlt héten is jött például 

egy ember, aki elmondta, hogy soha nem volt a gyógyításunkon, kapott ajándékba egy kazettát, 
meghallgatatta, és meggyógyult. A csontjaiban, a nyakában lévı fájdalmakból és depresszióból 
gyógyult meg.  

Hogy történt ez? Az Isten Igéje - hiszen Isten kenete az İ Igéjében van. Isten az İ Igéjét tudja 
megerısíteni.  

Tehát mi együtt munkálkodunk İvele az Igéjén keresztül, és İ pedig velünk együtt 
munkálkodik, szintén az Igén keresztül. Tehát nem azt szereti Isten, amikor valaki emberként a 
dicsıséget magára irányítja. Minden ember számára, aki elhívást kap Istentıl, el kell mondania az ı 
elhívását a többiek számára, és el kell mondani azt a többiek számára, hogy mi az, amit kaptunk 
Jézus Krisztusban.  

Ahogy az 1János 4:4 mondja: minden Szent Szellemmel betöltekezett kereszténynek tudnia 
kéne, hogy legyıztük a világot, mert nagyobb az, aki bennünk van – ahogy az Ige mondja! 
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Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, és az a nagyobb, Aki bennünk van, ez 
fog minket gyızedelemre vinni mindenben! 

A következıkben tehát egy pár Igét fogunk felolvasni. 
 
János 15:26 
„Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak 

Szelleme, aki az Atyától származik, İ tesz majd énrólam bizonyságot.” 
 
János 16:7, 13-14 
„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 İt tihozzátok… 
De mikor eljön İ, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert 

nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendıket megjelenti néktek. 
İ engem dicsıít majd, mert az enyémbıl vesz, és megjelenti néktek.” 

 
Tehát a Szent Szellem ajándékát említi az Ige.  
 
Apostolok Cselekedetei 2:4 
„És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a 

Szellem adta nékik szólniuk.” 
 
Jézus Krisztus két példát ad a Bibliában, ami nagyon találó, és segíteni fog nektek. Nagyon 

világosan mutatja ez a két példa, hogy a Szent Szellemben két külön megtapasztalásunk van.  
 
János 4:14 
„Valaki pedig abból a vízbıl iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 
ıbenne.” 

 
Itt a szamáriai asszonnyal beszélget Jézus. Azt mondja Jézus neki, hogy: soha meg nem 

szomjazol. Azt mondja ez az asszony, hogy: ez csodálatos, és szeretnék ebbıl a vízbıl mindig inni. 
Ez egy nagyon jó víz, ami ilyen. Azt mondja itt, hogy kútfeje lesz ıbenne.   

 
János 7:37-39 
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki 

szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élı 
víznek folyamai ömlenek annak belsejébıl. Ezt pedig mondja vala a Szellemrıl, akit az 
İbenne hívõk vesznek majd: mert még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még 
nem dicsıítteték meg.” 

 
Tehát ahogy Jézus a János 4:14-ben a kútvizet hasonlítja az újjászületésünkhöz - de a Szent 

Szellem keresztségnél a folyamokhoz hasonlítja a Szent Szellem kiömlését belılünk.  
A kútban tehát kevesebb víz van - értitek a hasonlat lényegét. De mind a két példában a vízhez 

hasonlítja a Szent Szellem jelenlétét. A kútban is más célból van a víz, és a folyamban is másképp 
hömpölyög a víz - tehát ez azt mutatja, hogy két külön megtapasztalásunk van a Szent Szellemben.  

Az elsı megtapasztalásnál, amikor újjászületünk, akkor a Szent Szellem örök életet helyez a 
szívünkbe, és tanúskodik a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekeivé váltunk.  

A másik megtapasztalás a Szent Szellem keresztségnél pedig a szellemünk folyamai ömlenek ki 
belılünk.  

Az elsı megtapasztalás, az újjászületésünk tehát a saját magunk áldására szolgál.  
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Az elsı megtapasztalás tehát a saját magunk áldására szolgál, a második megtapasztalás, a Szent 
Szellem keresztség pedig arra szolgál, hogy áldássá válhassunk mások számára.  

 
Lukács 24:49 
„És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem 

városában, mígnem felruháztattok mennyei erıvel.” 
 
Nem azt mondta Jézus, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és várakozzatok, amíg újjászülettek. 

Azt mondta Jézus, hogy maradjatok és várakozzatok, amíg felruháztattok mennyei erıvel. 120-an 
voltak. Az apostolok is ott voltak, és Mária is ott volt.  

Ahogy a János 14:17-ben mondja az Ige: örökké veletek marad.  
És hogy megfigyelitek, személyként szól a Vigasztalóról. A János 14:17-ben mondja, hogy a 

világ nem fogadhatja be, mert nem látja İt, és nem ismeri İt. Tehát a világ nem fogadhatja be a 
Szent Szellemet, mert a Szent Szellem számukra kívülálló még.  

Jézus Krisztus nem tévedhet itt!  
Nézzük meg az Apostolok Cselekedetei 8-ban Fülöp történetét. A bőnösök, a megtéretlenek 

elıször Jézus Krisztus fogadták el. 
 
Apostolok Cselekedetei 8:5-8 
„És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig 

egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván a jeleket, 
melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva 
kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. És lett nagy öröm abban a városban.” 

 
 
Apostolok Cselekedetei 8:12-13 
„De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó 

örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. És 
Simon maga is hitt, és megkeresztelkedvén, Fülöppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy 
csodák történnek, álmélkodik vala.” 

 
Apostolok Cselekedetei 14-15, 17 
„Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samaria befogadta az Isten 

Igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; Kik mikor lementek, imádkoztak érettük, hogy 
vegyenek Szent Szellemet:… 

Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet.” 
 

Tehát nagyon világos ebbıl a felolvasott részbıl, hogy Fülöp elıször lement Szamáriába, és 
prédikálta Jézust, és amikor hittek az ı prédikációjának, akkor az emberek megnyitották a szíveiket, 
hittek Jézus Krisztusban, és megkeresztelkedtek vízkeresztségben.  

Addig, amíg János és Péter neve említést nem tesz, addig nem említi az Ige a Szent Szellemet 
sem. Jézus Krisztust említi az Ige, a vízkeresztséget, gyógyulást, és hatalmas örömöt.  

Attól függetlenül, hogy addig a Szent Szellemet nem említi az Ige, a Szent Szellem végezte 
ezeket a munkákat is, hiszen az által történtek ezek a csodák is.  

Az Apostolok Cselekedetei 6-ban olvashatod, hogy Fülöp is meg volt keresztelve Szent 
Szellemmel, késıbb pedig kézrátétellel evangélistának kente föl Isten. És látjátok, hogy amikor 
Fülöp szolgál Istennek az emberek felé, akkor ez a kenet mőködik az életében. Hiszen a Szent 
Szellem kente föl Fülöpöt arra, hogy prédikáljon az embereknek. A Szent Szellem volt az, aki az 
embereket a prédikáció folytán Jézus Krisztus felé fordította. A Szent Szellem volt az, aki az 
emberek szellemet újrateremtette, és örök életet kaptak a szellemükbe ezek az emberek, akik 
hallgatták az Igét.  
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A Szent Szellem tett bizonyságot az ı szellemükkel együtt, hogy ık Isten gyermekeivé váltak. A 
Szent Szellem volt az, aki bizonyságot tett Fülöp szolgálatán, hogy Fülöp felkentje Istennek. A Szent 
Szellem tette a csodákat. Démonokat őzött ki a Szent Szellem, csodák történtek.  

Tehát a Szent Szellem ott volt, és cselekedetett.  
A korai gyülekezeti korszakban az emberek hittek abban is, hogy a Szent Szellemet teljességben 

lehet fogadni, mint személyiséget be lehet fogadni, és ez egy más, egy következı megtapasztalás.  
És ez, ahol János és Péter ment közéjük – még egyszer elolvasuk:  
 
 
Apostolok Cselekedetei 14-15 
„Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samaria befogadta az Isten 

Igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; Kik mikor lementek, imádkoztak érettük, hogy 
vegyenek Szent Szellemet.” 

 
Azért imádkoztak, hogy üdvösséget kapjanak? Nem! Azért imádkoztak, hogy újjászülessenek 

ezek az emberek? Nem! Azért imádkoztak ık, hogy az emberek elfogadják Jézus Krisztust? Nem! 
Azért imádkoztak, hogy Szent Szellemet tudjanak fogadni ezek az emberek - hiszen ık már 

mindannyian Jézus Krisztus hívıi voltak.  
Tehát látjátok, ez két külön megtapasztalás. És ahogy itt is nagyon világosan elkülönül a két eset, 

nektek is világosan kellene látni, hogy nektek is szükségetek van a Szent Szellem keresztségre!  


