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

 

11/1 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem bennetek 2. 

 

Alaptanítások 
A Szent Szellem bennetek 2. – Betöltekezni 

 
A mai napon arról fogok tanítani, hogy mit jelent az, hogy betöltekezünk Szent Szellemmel. 
 
Apostolok Cselekedetei 2:32-33 
„Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. 

Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet 
megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok.” 

 
Pünkösd napján azt mondta Jézus Krisztus, hogy: egy másik Vigasztalót fogok küldeni nektek. 

Amíg itt a földön voltam, én voltam a vigasztalótok – mondta Jézus az apostoloknak -, amíg veletek 
voltam. De most, hogy elmegyek, egy másik Vigasztalót fogok küldeni nektek. 

A János 14.-15.-16. részében olvashattok errıl, hogy Jézus Krisztus hogy tanít a Vigasztalóról.  
A Szent Szellemtıl újjászületni, tehát újjászületést nyerni Istentıl - ez egy megtapasztalás, de 

betöltekezni Szent Szellemmel ez egy következı, és ettıl teljesen különbözı megtapasztalás. És az, 
hogy valaki újjászületett, az nem jelenti azt, hogy teljesen be is töltekezett Szent Szellemmel.  

Ahogy az Apostolok Cselekedeteiben is olvashatjátok, többféleképpen írják ezt az apostolok. 
Írják úgy, hogy betöltekezni, telítıdni, kitöltetni Szent Szellemmel.  

Amikor újjászületést nyerünk, akkor megkapjuk a Szent Szellemnek és a hitnek a mértékét a 
szívünkbe, de ez nem az, amit a Biblia a Szent Szellemmel való betöltekezésnek hív.  

A Szent Szellemnek folyamatosan van munkája az életedben. Hiszen a Szent Szellem volt az, aki 
újjáteremtette a szellemeteket az újjászületésnél, és a Szent Szellem az, aki újrateremtett benneteket. 
Az új valótokat teremtette meg, a ti lényegi, való, belsı embereteket a Szent Szellem hozta létre.  

Nagyon pontosan és részletesen fogunk errıl tanítani a mai napon! 
Sokszor nézem az embereket a gyógyításokon, hogy hogyan kerülgetik az asztalt és a kazettákat: 

némelyek szinte úgy csapnak rá a kazettákra, hogy öröm nézni, némelyek nagyon óvatosan 
kerülgetik, hogy milyen furcsaság lehet benne.  

Az a véleményem, hogy a Bibliától nem kellene félni senkinek, hiszen az egész Biblia Jézus 
Krisztusról szól: amit Jézus Krisztus mondott a számotokra, és amit kaptatok általa.  

És ez minden keresztény számára ugyanígy igaz! Mindannyiunk számára ugyanaz a Jézus 
Krisztus adatott meg. Nincs egy református Jézus Krisztus, és nincs egy katolikus Jézus Krisztus és 
folytathatnánk, nincsenek megosztott Jézus Krisztusok különféle felekezetekben.  

A Biblia tehát egy magyarázat arról, hogy mi az, amit Jézus Krisztusban kaptunk, amit tett 
értünk Jézus Krisztus, és ez békességet hoz az életedbe, amikor errıl hallasz, és ezt megtanulod - és 
egy sokkal jobb kereszténnyé válsz általa, ha ezt megérted. Hiszen a megértés által kaphatsz hitet a 
szívedbe.  

Tehát a Szent Szellem az, aki az örök életet a te szívedbe ülteti. A Szent Szellem az, aki 
bizonyságot tesz a te szívedben arról, hogy te Isten gyermeke vagy.  

És sajnos a keresztények a mai idıszakban is, a mai korszakunkban is nagyon sok olyan 
terminológiát használnak, olyan kifejezéseket használnak, amire nem tudsz visszautalni, hogy hol 
találnád meg azt a Bibliában. 

Ahogy ezt olvastuk az elıbb az Apostolok Cselekedetei 2:33-ban, hogy ez az, amit megnyert 
nékünk Jézus Krisztus és kitöltetett ránk, amit ti most láttok, és hallotok – mondja az Ige.  

És Péter itt visszautal arra, ami itt ebben a 2. fejezetben a 4. versben van leírva. Ez az Ige pedig 
így hangzik: 

 
Apostolok Cselekedetei 2:4 
„És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a 

Szellem adta nékik szólniuk.” 
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Tehát megteltek mindannyian Szent Szellemmel!  
Nem azt mondja itt az Ige, hogy mindnyájan újjászülettek a Szent Szellembıl. Természetesen a 

Szent Szellem ott is munkálkodik, az újjászületésünknél. Mert ez két külön dolog: egy dolog a Szent 
Szellemtıl újjászületni, és egy másik teljesen külön dolog, ezt követı megtapasztalás betöltekezni a 
Szent Szellemmel. 

Jézus Krisztus a vizet használta, mint példát a Szent Szellem hasonlatára. 
 
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 hívık vesznek majd: mert még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még 
nem dicsıítteték meg.” 

 
Tehát Jézus Krisztus a Szellemrıl úgy beszél hasonlatként, mint a vízrıl.  
Ha már ittál egy pohár vizet, nem jelenti azt, hogy a teljes szomjadat már kioltottad volna. Tehát 

az, hogy újjászülettél, és megismerted a Szent Szellemet az újjászületésnél, az még nem jelenti azt, 
hogy telítıdtél is a Szent Szellemmel.  

Mi a keresztségre azt az értelmet használjuk, amit a Biblia használ, és nem azt, amit mostanában 
esetleg a keresztényektıl hallasz, hogy mit jelent megkeresztelkedni. Tehát hívják Szent Szellem 
keresztségnek – ez tulajdonképpen betöltekezést jelent a Szent Szellemmel.  

Ha megkérdezed a prédikátorokat, hogy mit jelent a Szent Szellemmel való megkeresztelkedés, 
ık mindig arra gondolnak ilyenkor, hogy ez azt jelenti, hogy megkeresztelkedni - Jézus Krisztus 
testébe kerülni ezáltal.  

Ezt a Bibliában pontosan olvashatjátok az Efezus 4:5-ben.  
 
Efezus 4:5 
„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;” 
 
Az igazság az, hogy ha valaki újjászületik, akkor Jézus Krisztus testébe keresztelıdött meg. Ez 

azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor a szívében elhitte, hogy Jézus Krisztus az Úr, abban a 
pillanatban befogadtatott Jézus Krisztus testébe.  

 
Apostolok Cselekedetei 2:47 
„Dicsérve az Istent, és az egész nép elıtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon 

szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülıkkel.” 
 
Tehát szaporította a gyülekezeteket. Kikkel? Az üdvözülıkkel. Tehát azokkal, akik megváltást 

nyertek - azokkal szaporodott a gyülekezet.  
 
Apostolok Cselekedetei 5:14 
„A hív ık pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak 

sokasága.” 
 
Tehát azáltal, hogy csak egy gyülekezethez tartozol, azáltal nem kapsz megváltás még. Ahhoz 

Jézus Krisztusnak az evangelizációs munkája szükséges, hogy valaki újjászülessen. És ahogy az 
Apostolok Cselekedetei 4-ben olvashatjátok: nincs másik név az ég alatt az emberek számára, ami 
által üdvözülnünk lehetne, csak Jézus Krisztus Neve! 

Tehát ez mutatja, hogy Péternek prédikálnia kellet ahhoz, hogy az emberek üdvösséget kapjanak. 
Kornéliusznak például egy látomás adatott meg az Úrtól, és ezért Kornéliusz elküldetett egy embert 
Péterhez, hogy Péter jöjjön el az ı házába.  
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Mit tett Péter erre? Péter prédikált nekik.  
 
Apostolok Cselekedetei 11:13-14 
„És elbeszélé nékünk, mimódon látta, amint az angyal megálla az ı házában és ezt mondá 

néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; İ szólni 
fog hozzád olyan Igéket, melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe.” 

 
Tehát a hívık sokasága csatlakozott az Úrhoz.  
Jézus Krisztus hívıjévé pedig csak azáltal válhatsz, ha valaki prédikál neked Jézusról. Így válik 

egy ateista, egy hitetlen hívıvé.  
Péter megtette: elment, és prédikált. Pünkösd napján is prédikált. Tíz év múlva is, még mindig 

prédikált. Pál húsz év múlva is prédikált még. Mindannyiuknak prédikálni kellett. És az Úr 
mindennap hozzáadta a gyülekezethez azokat, akik megváltást nyertek, üdvösséget nyertek - és ez 
mutatja, hogy nagyon fontos az evangelizációs munka! 

Moráviában töltöttem egy hosszabb idıt Csehszlovákiában, és a római katolikus pappal laktam 
együtt, és töltöttem egy hosszú idıt, és elmesélte a történetet, hogy a buszmegállóban a következı 
történt vele. Volt egy csoport ateista, aki nagyon bután viselkedett ott. Odament hozzájuk, és 
elmondta nekik, hogy Jézus Krisztusra lenne szükségetek, hogy üdvösséget nyerjetek végre! Ezután 
tudjátok mi történt? Megpróbálták ezek a hitetlenek megölni ezt a papot. A pap beült a kocsijába, és 
megpróbált elhajtani, és a hitetlenek az ı kocsijukkal üldözıbe vették, és megpróbálták leszorítani az 
Útról. Ugyanaz az ördög volt még bennük, mint megelızıleg is.  

De hogy belássátok: a probléma nem az emberekkel volt. Ahogy az Efezusi levélben 
olvashatjátok, hogy nem hústest és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a sötétség fejedelmei 
és hatalmasságai ellen.  

Erre azt mondtam neki, hogy: figyelj ide, megmutatom neked, hogy hogyan lehet ezt az ördög 
munkáját egyszerően megállítani. Egyszerően meg kell kötöznöd az ördögöt!  

És mivel nagyon jól ismerte a Bibliáját, nem ez volt a gond, hanem a probléma ott volt, hogy 
meg kellett tanítani, hogy hogyan kell használni az Isten Igéjét az életében - és a Máté 18:18-19 
verssel ezt meg lehet állítani. Egyszerően meg lehet állítani az ördög munkáját, meg lehet állítani az 
ı rossz akaratát, hogy az életedben tudjon munkálkodni.  

Ezért nagyon fontos eben a világban, hogy végre felfedezzétek, hogy létezik a Szent Szellem, 
mint igazság! 

A Biblia azt tanítja, hogy: a nagyobb, aki bennetek van, az fog benneteket gyızelemre vinni – de 
elıször az kell, hogy el tudjátok fogadni.  

És az ördög nem szereti ezt, amikor errıl hallotok tanításokat. Az ördög nagyon nem szereti 
ezeket a szalagokat, de meg kell neked, hogy mondjam, hogy semmit nem tud tenni, mert már 
megkötöztük. 

 
Máté 3:11 
„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb 

nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; İ Szent Szellemmel és tőzzel keresztel 
majd titeket.” 

 
Tehát itt János mondja az Igét, és ı azt mondja, hogy: majd Jézus Krisztus az, aki nagyobb 

nálam, és İ majd Szent Szellemmel keresztel benneteket.  
Elsı lépésként az újjászületésnél a Szent Szellem keresztel meg benneteket Jézus Krisztus 

testébe, és a Szent Szellem keresztségnél pedig Jézus Krisztus keresztel meg benneteket a Szent 
Szellem testébe.  

A legtöbben azt gondolják, hogy amikor mi Szent Szellem keresztségrıl beszélünk, akkor arra 
gondolunk, hogy Jézus Krisztus testébe lettünk megkeresztelve.  
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Egy bizonyos értelemben ez így igaz. De az Igében számos olyan Ige van, amikor pontosan arra 
utal az Ige, hogy betöltekezünk a Szent Szellemmel. Az újjászületésnél pedig az történik velünk, 
hogy a mi szellemünk Jézus Krisztus testébe keresztelıdik meg, a Szent Szellem munkája által.  

Most egyszerően feledkezzünk meg errıl a szóról, hogy ’keresztség’, és nézzük meg, hogy 
hogyan beszéltek az Apostolok Cselekedetei könyvben az apostolok! 

Nézzétek meg az Apostolok Cselekedetei 2:4-ben: „mindnyájan megtelének Szent Szellemmel.”  
Ha újjászületsz, akkor megvan az újjászületés megtapasztalása a szívedben, akkor már ismered a 

Szent Szellemet a szívedben, és az Isten által újra teremtett szellemedben megvan Isten örök élete, 
szeretete, és Isten hasonlatosságára lettél teremtve a szellemedben. De a következı lépésben 
egyszerően megtelsz Szent Szellemmel.  

Talán az újjászületésnél csak egy kortyot kaptál ebbıl, de a másiknál pedig teljesen kitöltekezel 
vele.  

Szeretnétek-e mindannyian tele lenni Szent Szellemmel? Szeretnétek-e? 
Mindeni azt válaszolja erre, hogy: igen, természetesen.  
Honnan tudjuk akkor, hogy tele vagyunk, telítıdve vagyunk Szent Szellemmel? Egyszerően 

töltekezel, töltekezel a Szent Szellemmel addig, amíg be nem telítıdsz teljesen, és elkezdesz 
nyelveken beszélni. Ez azt jelenti, hogy a te szellemed imádkozik Istenhez, úgy, hogy a Szent 
Szellem adja a kiejtést - hiszen a Szent Szellem már benned lakik.  

Az Apostolok Cselekedete 2:4-ben azt olvashatjuk, hogy megteltek mindannyian Szent 
Szellemmel. 

 
Apostolok Cselekedetei 8:17-18  
„Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet. Mikor pedig látta Simon, hogy az 

apostolok kézrátétele által adatik a Szent Szellem, megkínálá ıket pénzzel.” 
 
Ki tette rájuk a kezüket? Péter volt, és János. Tehát a szamaritánus emberek is üdvösséget kaptak 

már. Már a vízkeresztségen is túl voltak. És utána megkérdezték ıket, hogy: kaptatok-e már Szent 
Szellemet? 

 
Apostolok Cselekedetei 9:17 
„Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reávetvén, monda: Saul atyámfia, az 

Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid 
megnyíljanak és beteljesedjél Szent Szellemmel.” 

 
Tehát „beteljesedj” – itt ezt az igét használja a Biblia. Kézrátétellel történt meg. 
 
Apostolok Cselekedetei 10:44-46 
„Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e 

beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, 
hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala , hogy ık 
nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.” 

 
Azokon az Igéken megyünk most végig, ahol a Bibliában rögzítették a Szent Szellem 

keresztségnek a megtapasztalását.  
 
Apostolok Cselekedetei 19:6 
„És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem ıreájuk; és szólnak vala 

nyelveken, és prófétálnak vala.” 
 
Tehát látjátok ezekbıl a példákból, nagyon jól megérthetı, hogy ez valóban két külön 

megtapasztalás: az újjászületésünk, és a Szent Szellemmel való betöltekezésünk.  
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Tehát visszagondolunk az Apostolok Cselekedetei 8:5-re:  
„És Fülöp lemenvén Szamária városába, prédikálja vala nékik Krisztust.” 
Tehát mit csinált Fülöp? Krisztust prédikálta az embereknek. Nem a Szent Szellemet prédikálta! 

És amikor elhitték az Igét, akkor mindannyian megkeresztelkedtek a Szent Szellemben. 
Tehát a Bibliában nem találtok sehol olyan Igét, amikor azt írták volna, hogy kézrátétel lett volna 

szükséges ahhoz, hogy valaki üdvösséget nyerjen, vagy kézrátétel által Jézus Krisztust ültette volna 
be valaki a szívükbe. Tehát nincs ilyen írás a Bibliában, hogy kézrátétellel valaki az üdvösséget 
megkapta volna a szívében.  

És az elıbbi 5 felolvasott Igébıl három helyen olvashatjátok, hogy kézrátétel által betöltekeztek 
Szent Szellemmel.  

És ahogy megnéztük az Anániás példáját: Anániásnak el kellett mennie Pálhoz, és kézrátétellel 
kellet imádkoznia érte, és Pál betöltekezett Szent Szellemmel.  

Tehát Pál már elızıleg megismerkedett Jézus Krisztussal, mert az üdvösségét már elızıleg 
megkapta. Mert mit mond? Azt mondja, hogy: Saul, atyámfia.  

És egy gyilkost, aki még nincs újjászületve, általában nem hívunk atyámfiának.  
Tehát, ahogy itt az Ige mondja, Saullal történt valami az úton.  
Ugyanaz a Jézus Krisztus, aki téged megváltásban részesített az úton, amíg idefelé jöttél, 

ugyanaz a Jézus Krisztus küldött most engem ide.  
Miért küldte ıt oda Jézus Krisztus? Elıször is azért, hogy: a látásodat visszakapd - hiszen ettıl a 

látomástól, az erıs fénytıl megvakult Saul.  
Ez az összes, amiért Anániásnak mennie kellett Saulhoz? Nem, nem ez az összes!  
Azt mondja itt Anániás, hogy: azért jöttem, hogy üdvösséget kapjál kézrátétellel? Nem ezt 

mondta.  
Azt mondja Anániás, hogy: azért, jöttem, hogy kézrátétellel megismerkedj Jézus Krisztussal? 

Nem, hiszen már megismerkedett Jézus Krisztussal, hiszen már újjászületett Pál. Hiszen Pál már 
akkor kereszténynek számított, hiszen azt mondja neki Anániás, hogy: atyámfia.  

Azt mondta, hogy: Jézus Krisztus azért küldött engem, hogy te betöltekezhess Szent Szellemmel.  
Hogy betöltekezhessél!  
Szamáriában is mi történt? Fülöp prédikált, az emberek hittek, és betöltekeztek Szent 

Szelemmel. De elıször vízben keresztelkedtek meg.  
 
Apostolok Cselekedetei 8:17-18 
„Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet. Mikor pedig látta Simon, hogy az 

apostolok kézrátétele által adatik a Szent Szellem, megkínálá ıket pénzzel.” 
 
Tehát látjátok, hogy itt a következı kifejezéseket használja az Ige: megtöltekeztek, 

megtelítıdtek, betöltekeztek Szent Szellemmel. Vagyis egyszerően elfogadták a Szent Szellemet 
teljességében.  

A pünkösd napján szintén betöltekeztek az emberek.  
Az itteni Igében is ezt lehet hallani, hogy elfogadták a Szent Szellemet, betöltekeztek.  
Anániás, amikor Saulért imádkozott, Anániás is betöltekezett Szent Szelemmel.  
Tehát beszéljünk mi is úgy, ahogy a Biblia annak idején, mi is töltekezzünk be Szent 

Szellemmel. 
És az Apostolok Cselekedetei 19-ben megkérdezi Pál, hogy: kaptatok-e már Szent Szellemet? 

Nem azt kérdezte Pál, hogy: Isten odaadta-e már nektek a Szent Szellemet? Nem azt kérdezte, hogy: 
megkeresztelkedtetek-e már Szent Szellemben?  

Hanem azt kérdezni, hogy: megkaptátok-e, elfogadtátok-e már?  
És ez pünkösd napjától 20 évre rá történik.  
Amikor azt kérdezzük valakitıl, hogy: Isten odaadta-e már neked a Szent Szellemet? Akkor a 

felelısséget ezáltal Istenre helyezzük, hogy İneki kellene odaadnia valamit a számodra.  
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Ha azt kérdezzük, hogy: megkeresztelkedtél-e már Szent Szellemben? Akkor te mindig arra 
vársz, hogy majd valaki jön, és megkeresztel téged Szent Szellemmel.  

De a Biblia szövegkörnyezetében mindig a következı a kérdés: megkaptátok-e már, 
elfogadtátok-e már?  

Jézus Krisztus is mondta, meghagyta, hogy: tegyétek rá a betegekre a kezeiteket.  
A hívık számára pedig meghagyta, hogy kézrátétellel töltekezzünk be Szent Szellemmel. 
Az Apostolok Cselekedetei 2:38-ban ajándékként hívja ezt: 
 
Apostolok Cselekedetei 2:38 
„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus 

Krisztusnak nevében a bőnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.” 
 
Tehát nem kell, hogy várakozzatok a Szent Szellemre. A Szent Szellem egy ajándék.  
És Isten azt szeretné, hogyha az ı emberei Isten Igéjével lennének rendszeresen táplálva, hogy 

növekedjenek a szellemükben. Azt akarja, hogy az ı keresztényei növekedjenek és fejlıdjenek a 
szellemükben.  

Ha találsz egy olyan gyülekezetet, ahol állandóan csak az újjászületést prédikálják, akkor az 
összes, ami a te gyülekezetedben lesz, azok az újjászületett szellemi csecsemık. Senki nem lesz, aki 
ezen túlnövekedett volna már.  

Én Ausztráliában láttam hatalmas lélekszámú ilyen csecsemı-gyülekezeteket. Tehát ezrével 
voltak újjászületett csecsemık, akik már nagyon régóta csak ebben az állapotban maradtak, és ez 
volt az oka annak, hogy úgy cselekedtek, csecsemı módra, ahogy cselekedtek.  

Az üdvösség nagyon fontos, ez az elsı lépés - hiszen az embereknek elıször megváltást kell 
nyerniük! Tehát Péter apostol is ezt mondta, az 1Péter 2:2-ben. 

 
1Péter 2:2 
„Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy 

azon növekedjetek;” 
 
Tehát azt akarja tıletek az Isten, hogy a Bibliátokat olvassátok, tanulmányozzátok, és építsétek a 

szívetekbe.  
Péter maga is egy prédikátor volt. Az embereket elıször újjászületésre vezette, késıbb 

betöltekeztek az emberek Szent Szellemmel a szolgálata által.  
Úgy gondolom, hogy az ı szolgálata egy nagyon jó példa volt mindannyiunk számára. Miért 

kellene, hogy ez ma másképp legyen, mint akkor volt? Miért kellene az evangelizációs munkának 
ma eltőnnie? 

Természetesen az Istennek ma is szüksége van az evangelizációs munkára, de szeretné, ha a 
gyülekezeti testben más munkák is folynának, mint csak az evangelizációs munka, mert azt akarja, 
hogy mindnyájan növekedjünk az İ Igéje által.  

És az emberek ugyan próbálják elfedezni, de nem tudják elfedezni az ı gyengeségeiket. 
Amikor Bibliaiskolába jártam, azért voltam ott, hogy megtanuljam a Bibliát. Két éves iskola 

volt. Voltak ott mások is természetesen. De tudjátok, milyen sokat végeztek el? Egyetlen egy 
szemesztert. Egy harmadévet. Úgy érezték, hogy nekik már ebbıl elég volt, el kell menniük a 
Bibliaiskolából, és evangelizációs munkát kell folytatniuk. És két-három hónap múlva visszajöttek, 
az ördög igencsak megtámadta ıket, és nem tudtak védekezni.  

Mire lett volna szükségük? Arra, hogy ott maradjanak a Bibliaiskolában, és megtanuljanak 
mindent. Nem jól tették tehát a taktikájukat. İk úgy gondolták, hogy ık most már ki tudnak menni  
a világba evangelizációs munkát tenni – pedig nem voltak még készen erre. És az igazság az, hogy 
akik nincsenek felkészülve, azok nem is tudják elvégezni ezt a munkát.  
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Mert ha nem tanulják meg az Isten Igéjét, akkor még a gyülekezetben sem kap mindenki 
megváltást a munkájuk által. Mert nagyon nagy különbség van aközött, hogy egyszerően csak 
magadat a gyülekezet tagjának sorolod, és aközött, hogy valóban újjászülettél a szellemedben.  

Hatalmas különbség van aközött, hogy elkötelezed magadat egy pásztor számára, hogy 
odatartozol, és aközött, hogy valóban újjászülettél a szellemedben Jézus Krisztus által.  

Egy nagyon jó példa található a Bibliában, és ez Péter példája. Péter, aki maga is prédikált és 
evangelizációs munkát is végzett, és üdvösségre vezette ezáltal az embereket, utána kézrátétellel 
Szent Szellemben betöltekeztek az emberek, és utána azt írta nekik, hogy: növekedjetek Isten Igéjén.  

Elmondom nektek, hogy amikor Bibliaiskolába jártam, megismerkedtem egy nyugdíjba vonult 
református pappal, aki az egész szolgálata során nem tudta elfogadni az üdvösséget, nem volt 
újjászületve.  

És nagyon furcsa, megmondom nektek, amikor jönnek hozzám a fiatalok, és megpróbálnak 
kiigazítani engem az én tanításaimban, fıleg az üdvösség tekintetében. Soha igazából a Bibliájukat 
még el sem olvasták egyetlen egyszer sem. Nem tudnak semmit a Jézus Krisztussal való személyes 
kapcsolatunk kiépítésérıl, és abban való növekedésünkrıl.  

Amikor Pesten tartok alkalmakat, és ezt hozzám hasonlóan mások is megteszik. Jött egy 
evangélista a kapitalista világból. Végighallgattam. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy 
semmilyen elképzelése nem volt arról, hogy az emberek hogyan tudnak újjászületni. Ezt elmondtam 
egyszer az egyik pásztornak, aki ismerte ezt a külföldit, hogy: ha adódik lehetıséged arra, 
magyarázd el neki, miért nem magyarázod el neki, hogy milyen egyszerő módon lehet az embereket 
üdvösségre vezetni. 

Amikor egyszer a Fülöp szigeteken jártam - azok az emberek már kb. 100 éve végeznek 
evangelizációs munkát. És a Fülöp szigeteken általában mondván többen evangelizálnak, mint a 
világon összesen bárhol máshol együtt véve. Mi a hegyekben szolgáltunk, és azoknak az 
úgynevezett keresztényeknek semmiféle elképzelésük nem volt arról, hogy mi az, hogy újjászületni. 
Ahelyett, hogy megpróbálnánk az eszünkben megérteni Isten Igéjét.  

Az történik ugyanis, hogy a fiatalok látják az ürességet a formalitásokban, a vallások 
formalitásában, és nem találnak válaszokat csak a formalitásokat nézve. Másrészrıl pedig vannak 
azok, akik egyszerően nem hajlandók a Biblia Igéjével egy vonalba kerülni. Hiszen azt mondják, 
miután elmondod nekik a Bibliából az igazságot, hogy: nem akarunk megváltozni, hiszen már 
hosszú-hosszú évtizedek óta ugyanezt hirdetjük.  

Megmondom nektek, hogy ha én valamire rájövök, hogy valamit rosszul hirdettem, és valóban a 
Bibliában másképp van, mint ahogy én azt hirdettem - én tanítható vagyok. Meg fogok változni a 
Biblia szükségéhez képest. A konstruktív kritika, tehát ami felépít téged, az mindig nagyon jó, és azt 
meg kell köszönni.  

Vegyük ezt az országot például példának. Egy pünkösdista gyülekezetben prédikáltam egy pár 
évvel ezelıtt, és 11 ember nyert üdvösséget, és az a 11 ember be is töltekezett Szent Szellemmel, és 
elkezdtek ott azonnal nyelveken beszélni - és ezek a pünkösdisták ezt nem tudták elfogadni: elıször 
hiszen bőnbánatot kellett volna tartaniuk ezeknek az embereknek, hogy tudtak ezek itt most 
megkeresztelkedni? Hiszen hosszú-hosszú idıket kellett volna tölteniük a bőnbánatra, a vezeklésre.  

Mi a helyzet Kornéliusszal például? İ soha nem bánta meg a bőneit. Péter egyszerően csak 
prédikált neki, a Szent Szellem leszállt, elkezdtek mindannyian beszélni nyelveken, elfogadták a 
Szent Szellemet - és még vízkeresztségük sem volt.  

Hiszen az ember azért bőnös, mert még a szelleme nincs újrateremtve, a szelleme eredetébıl 
bőnös még. Arra van szükség elıször, hogy a szellemünket újrateremtse Isten.  

Ha nekem a megtérésem elıtt meg kellett volna vallanom az összes bőnömet, még egy 
számítógép sem tudott volna emlékezni mindarra, amit tettem. Akkor hogy tudtam volna én 
emlékezni mind az összes bőnömre. Egy bőnös az még csak bőnös, és azért van a kapcsolata 
elszakítva Istentıl, mert a szellemében rossz, az eredetében rossz.  
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És amikor ilyen egyszerően az ember megmutatja nekik, hogy ilyen egyszerően megy az 
emberek üdvössége, és a Szent Szellemmel való betöltekezés, akkor egyszerően elfordulnak és 
megtámadják. Olyasminek tartják, mintha gyilkoltál volna. Egyszerően azt gondolják, hogy a világ 
legnagyobb bőnöse jött oda, és tett valamit. Ez nem történhet meg az ı gondolataik szerint.  

És én egyszerően nem vagyok hajlandó ilyen emberekkel együtt maradni, akik nem hajlandók az 
Isten Igéjének vonalában gondolkodni!  

Isten akkor tudja csak elnézni a helytelen tetteidet, ha még tudatlan vagy. De ha valamirıl 
megtudtad már, hogy nem jó, tehát hogy helytelen, amit teszel, akkor az Isten Igéjének a vonalában 
kell kiigazítanod azt, amit eddig tettél, mert téged fog felelısnek tartani azért, amit teszel.  

Mivel most te itt vagy, és ezt meghallottad a mai alkalmon, most már felelıs leszel, hogy hogyan 
cselekszel. Felelıs vagy azért, hogy hallgatod-e a kazettákat, az igazságot. Saját magatokra hoztok 
most már ítéletet, mert már nem vagytok Isten szemében csecsemık, mert meghallottátok az 
igazságot.  

Én mindig is Isten Igéjével akarok maradni, és akkor nem lehetek helyes, vagy helytelen. Csak 
egyfajta, helyes lehetek. Csak állandóan a helyes úton lehetek.  

Tudjátok, hogy Péternek vannak levelei a Bibliában. Azok a levelek ma már nem jók? Amit ı 
akkor tett, az nem helyes? Az már mind a múlté, és ma már nem érvényes? Az akkori elsı pápa, az 
ma már nem jó? Amit ı akkor írt, vagy akkor tett, az ma már helytelen? Ma már az nem igaz?  Nem 
tette le igazából az alapokat, nem végezte el ezt a munkát? 

Ez az igazság! 
Hiszen én olyan Bibliaiskolába jártam, ahol az összes felekezet megtalálható volt, hiszen 

mindannyiunk egy célért küszködött: hogy megtanuljuk Isten Igéjét.  
Tehát folyamatosan megyünk a mai alkalommal tovább a ’keresztség’ szóval.  
Mert az Úr néha azt akarja, hogy valamire rávilágítson pontosan. Azt szeretné, ha megértenétek 

az İ Igéjének a fontosságát, és kiépítenétek a kapcsolatotokat İvele. Mert az nem szükséges a 
magyarok számára, hogy tudatlanságba legyenek Isten Igéjével kapcsolatban. Hiszen az Isten Igéje 
az nem ellenetek van, hanem értetek van, és ezért meg kell tanulni, és abban járni.  

Néztem a vidéki embereket. Egy új vidéki városban voltunk – új alatt értem, hogy nem jártunk 
még arra. Úgy járkáltak körös-körül az asztalnál, mintha bombák lettek volna kirakva. Nem merték 
meg sem közelíteni. Nagyon szeretetre méltó emberek amúgy, csak tartották a távolságot.  

 
Zsidó 6:1-2 
„Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk 

tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekbıl való megtérésnek és az 
Istenben való hitnek, a keresztségekrıl, kezek rátevésérıl, holtak feltámadásáról és az örök 
ítéletrıl szóló tanításnak.” 

 
Tehát ami itt ’mosakodásoknak’ van fordítva, az ’keresztségeknek’ van az angolban – többes 

számban. Az összes keresztség van itt említve: a vízkeresztség, amikor megkeresztelkedsz Jézus 
Krisztus testébe, a Szent Szellemben való keresztség is ide értetik. Még a kézrátételek tanát is itt 
említi a Biblia, mint alaptanításait a keresztény tanoknak.  

Amikor Pál írja, hogy: „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” – akkor arról a keresztségrıl 
beszél, amikor Jézus Krisztus testébe keresztelkedünk meg, tehát egy testté keresztelkedünk.  

És nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy itt az ’egy keresztségnél’ azt érti az Ige, hogy egy 
testbe keresztelkedünk!  

De amikor Anániás beszél Saulhoz, akkor a történetek után, amit ismertek a Bibliában, Saul 
Szent Szellem keresztséget vesz.  

Pál megkérdezte az efezusiaktól, hogy: fogadtatok-e már, kaptatok-e már, betöltekeztetek-e már 
Szent Szellemmel?  

Nem azt kérdezte tılük, hogy: meg vagytok-e már keresztelve vízkeresztséggel? Újjá vagytok-e 
már születve? Megkérdezte tılük esetleg azt, hogy: megkeresztelkedtetek Szent Szellemben?  
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Azt kérdezte, hogy: elfogadtátok-e már İt – tehát megszemélyesíti a Szent Szellemet.  
Van, aki azt mondja, hogy: igen, nekem már megvan az. Ne tárgyként beszéljük a Szent 

Szellemrıl, hanem személyként! Nekünk İ van bennünk! És az örökkévalóság számára bennünk 
lakozik. Velünk lakozik, bennünk marad az örökkévalóság számára. Lásd: János 14:16-17 

Van, amikor az emberek végre eldöntik, hogy akkor most ık szeretnének megtelítıdni Szent 
Szellemmel.  

Egyszer találkoztam egy misszionáriussal, aki Dél-Afrikában töltött nagyon sok idıt. Én abban 
az idıben egy Bibliaiskolának voltam a tanácsadója, és abban az imaszobában, ahol imádkoztunk a 
betegekért, és mindenkiért, nagyon kemény fickókat hoztak, és megtelt velük a szoba. Bejött ez a 
misszionárius is. Tudjátok mit mondott az embereknek? Semmit. Annyit mondott, hogy: fogadjátok 
a Szent Szellemet. Erre ezek az emberek, akik a szobában voltak, elkezdtek egyszerre nyelveken 
szólni.  

Amikor ilyen történik, akkor az igazából megragad benneteket. Egyszerően már maga az, hogy 
ott lehettem, az egy hatalmas megtapasztalás volt. Ez egy nagyon Istenfélı és Istennek tetszı ember 
volt, aki valóban Isten vonalában járt és élt és gondolkodott.  

A Szent Szellem tekintetében nem akartam sokat tanítani - és nem akartam tanítani a hitrıl sem 
annak idején. De az igazság az, hogy valakinek meg kell tennie.  

Nem szeretem azt az üldözést, ami majd ezzel jár azok részérıl, akik nem értenek egyet a 
tanításokkal. De hiszen én az Urat szolgálom, és nekem el kell számolnom az Úr elıtt az én 
szolgálatommal. Pontosabban nem az én szolgálatommal, hanem az İ szolgálatával, amit én töltök 
itt be. És ezért fog engem az Úr megítélni, hogy ezt a szolgálatot én helyesen végzem, vagy nem. És 
az emberek ezt ugyan nem értik meg, de a szellemi ajándékokat, és a szellemi hivatalokat lehet 
éppúgy rosszul használni, mint ahogy lehet helyesen is használni.  

De a kézrátételnél, a szolgálatnál nagyon fontos, hogy legyen egy rész, amikor ti kézrátétel által 
betöltekeztek Szent Szellemmel. Mi a kezünket tesszük csak rátok, és nektek kell alkalmazni a 
hiteteket, hogy ti valóban betöltekeztek, úgy, ahogy az Ige tanítja.  

Ez egy nem egy természetes nyelv, ami ilyenkor feltör belıletek, hanem számotokra érthetetlen 
nyelv. És bármi, ami föl akar jönni, egyszerően mondjátok ki, ne legyetek gátlásosak és 
szégyenlısek! És mondd ki azokat a szótagokat, szavakat, amik kijönnek belıled, addig, amíg ez 
egészen folyamatossá nem válik. És ha ezt gyakorlod, akkor ez egy egész folyamatos nyelvvé válik.  

Valaki megkérdezhetné, hogy: hát miért fontos ez a nyelveken szólás? 
Most meg fogjuk nézni, hogy mit ír errıl Pál a Bibliában, hogy hogyan buzdítja a korinthusiakat 

arra, hogy beszéljenek nyelveken, és miért olyan fontos ez - és a ti személyes imaéletetekben miért 
olyan nagyon fontos a nyelveken szólás? És vigyázzatok, hogy össze ne keverjétek a ti személyes 
imaéletetekben a nyelveken szólást, és a másik fajta szolgálatot, amit a Biblia a különbözı 
nyelveknek nevez a Bibliában – ez egy gyülekezetei szolgálati adomány. Nem szabad összekeverni a 
kettıt! 

Errıl valószínőleg majd a következı alkalommal fogunk tanítani. Ezért, mert a múltkori 
tanításomat sem tudtam befejezni, és szeretnék onnan egy-két dolgot elıvenni.  

 
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.” 

 
Az emberek általában, amikor régebbrıl hallanak már errıl, nagyon sokszor hallják, hogy: az 

nem jó, ne csináld - tehát ellentanításokat hallanak. És az ördög ilyenkor aztán igazán beveti az 
erejét, hogy ne használd a nyelveken szólást! És félelmet akar az ördög rátok tenni, hogy ne 
higgyétek el, hogy valóban az igazat kaptátok-e.  
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Az igazság az, hogy ha az Istent a Mennyei Atyádat kéred, hogy ezt adja, akkor azt fogod kapni, 
az igazat fogod kapni, mert İ nem hazug! 

 
Lukács 10:19 
„Ímé , adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek 

minden erején; és semmi nem árthat néktek.” 
 
Nem a valóságos kígyókról beszél itt az Ige, hanem az ellenség erejérıl, a démonokról, a gonosz 

szellemekrıl, a szellemi birodalomról beszél itt. És ha az Isten, a Mennyei Atya a te Atyád, és te 
megkéred İt, hogy a Szent Szellemet adja neked, akkor fog neked ilyen gonoszat adni helyette? 
Nem fog! Nem! Akkor, ha te ezt mondod, akkor te csak félelmeidben vagy! Nem kell félni attól, 
hogy a rossz szellemet fogod megkapni! 

 
János 8:31-32 
„Monda azért Jézus a benne hívı zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, 

bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá 
tesz titeket.” 

 
Tehát azt mondja, Jézus, hogy: ha ti megmaradtok az én beszédemben, akkor majd – tehát nem 

elıtte, hanem majd ezt követıen – akkor lesztek a tanítványaim, és megismeritek az igazságot.  
Tehát nem mielıtt megismernéd Jézus Krisztus, hanem utána. Tehát miután Isten Igéjébe 

belemerültél, utána ismered meg az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket!  
Tehát nem kell, hogy veszélytıl tartsatok, hogy bármi rossz fog veletek majd történni.  
A következıt említeném meg a Szent Szellemmel való betöltekezésrıl. Nem bánom, akár még 

egy prédikátor is lehet az, de ha ı azt mondja, hogy valaki ezáltal egy gonosz szellemet kapott, akkor 
ez a prédikátor a hazug! És valóban ı a hazug! Mivel Jézus Krisztus nem hazug! Mert ha te 
megkéred a Mennyei Atyádat, hogy adja neked a Szent Szellemet, akkor İ a Szent Szellemet adja 
neked – ezt mondja itt Jézus Krisztus. Nem én mondtam ezt! 

Ahogy a Lukács 11:13-ban van: 
 
Lukács 11:13 
„Mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tıle kérik . 
 
Tehát én inkább hívok egy embert hazugnak, mint hogy Jézus Krisztust hazugnak nevezném!  
Tehát ha te megkéred Istent, a Mennyei Atyádat, hogy a Szent Szellemet adja a szívedbe 

kitöltekezıen, teljesen, meg tudsz bízni Istenben, hogy megteszi? Meg tudsz bízni az İ Igéjében, 
hogy az igaz? Az Isten Igéje segíteni fog a számunkra, ha hagyjuk, hogy segítsen a számunkra. És az 
életünk mindennapján segíteni fog, az életünk minden területén!  

Ezért most meg fogjuk tenni, mindazok, akik szeretnék a Szent Szellemet betöltekezıen 
megkapni, azokat megkérjük, hogy most álljanak föl és együtt el fogunk mondani egy imádságot, 
megkérjük a Mennyei Atyát, hogy ezt tegye meg. 

Mivel sok elsı alkalommal jött ember is van köztünk, ezért mielıtt a Szent Szellem keresztséget, 
a Szent Szellemmel való betöltekezést kérnénk, el fogunk mondani egy másik imádságot, ami az 
üdvösségünket fogja szolgálni. Amikor megvallod Jézus Krisztus, úgy, hogy elhiszed a szívedben, 
hogy İ volt az Isten Fia, és feltámadt a halálból, akkor Isten a Mennyi Atyáddá válik, újrateremti a 
szellemedet. Ezt a megvallást fogjuk megtenni. Nagyon lényeges, hogy a hit ott legyen a 
szívetekben, tehát mindenki hittel a szívében mondja el ezt az imádságot.  

Ezt fogja követni a Szent Szellemmel való betöltekezésért mondott imádság. Hiszen a világ nem 
tudja fogadni a Szent Szellemet, ezért elıször az üdvösségeteket kell elfogadni. Elıször az 
üdvösséget kell elfogadnotok, és utána a Szent Szellemmel való betöltekezést.  
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A világ számára Istentıl az ajándék az Jézus Krisztus. A keresztények, a hívık számára ajándék 
Istentıl a Szent Szellem. 

 
„Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia! 

Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért a Biblia tanításának megfelelıen. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. 

Kérlek Jézus, legyél az én Uram, és Megváltóm, és gyógyítóm! 
Jézus, Te vagy az én Uram, és Megváltóm, és Gyógyítóm! 

És én meg vagyok váltva! Ez az igazság! 
Amen!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


