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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem szolgálata 2. – A Szent Szellem esıje 
 
Meghatározzuk a ’Szellem’ szót! Sokszor az Ószövetségben úgy találkozunk vele, mint ’lehelet’. 

Emlékszünk jól rá, hogy Isten Ádámba lehelte az élet leheletét.  
Fel kell azt fedezned, hogy mennyire nagyon szükséged van a Szent Szellem idınkénti 

leheletére! És a Szent Szellem meg fog látogatni, ha keresed İt.  
És valóban, ez a kazetta Isten keresésérıl szól. És a szolgáló konferenciáink, vagy másként Szent 

Szellem konferenciáinknak is ez a célja. Nagyon régóta tartjuk ezeket a konferenciákat idırıl idıre, 
és minden alkalommal másként alakulnak, mert a Szent Szellem nem pontosan ugyanolyan módon 
mutatja meg magát az egyes illetık esetében. Nem minden alkalommal fogsz esetleg érezni valamit. 
Sok alkalommal hitben kell járnod.  

Az életünkben gyakran találhatunk megpróbáltatási idıszakokat. Fıleg a szolgálók esetében igaz 
ez, amikor Istent keresik, és nem éreznek semmit. Lehet, hogy talán úgy érzed elkeseredésedben, 
hogy semmi imádat nem válaszolta meg. Nagyon száraz a számodra esetleg – és az a megpróbáltatás 
ideje.  

Tudom ezt, megtapasztalás által. Két év volt ebbıl az életemben, mielıtt Európába jöttem volna 
szolgálni. Annál szárazabb már nem lehetett volna az életem! Nagyon kész voltam arra, hogy végre 
valamit tegyek Istennek.  

Tehát kitartónak és szorgalmasnak kell lenned. A szorgalmatosság egy kulcsszó arra, hogy Isten 
meglátogasson. Ha szorgalmas vagy, akkor Istent újabb és frissebb módokon fogod megismerni, 
mert Isten elkezdi magát kinyilatkoztatni a számodra.  

Egy dolgot azonban meg kell értened Isten keresésével kapcsolatban: te nem vagy képes arra, 
hogy megtaláld İt! İ fog téged megtalálni a jelenlétével! Más szóval, amikor Isten hajlandó arra, 
hogy magát megnyilatkoztassa a számodra, İ meg fogja tenni! Ezért ne legyél összezavart, és ne 
próbáld te Istent megtalálni! Tanulj meg várni Rá: Isten nyilatkoztasd ki magad nekem! Szeretném, 
ha a jelenlétedet megmutatnád nekem!  

Nagyon sokféle módon teszi ezt meg Isten: jobban érzed majd magad, az Úr öröme száll rád, és 
egyszerően felfrissülsz - mert a szél mindig frissességet hoz. És ha nem összezavarodottan, hanem 
türelmesen vársz Istenre, mindig felfrissülés jön, és azt fogod mondani, hogy: ismerem az Úrnak a 
szelét, mert rám fújt, rám lehelt.  

Természetesen szellemi dolgokról van szó, és nem testi dolgokról. Tehát nem testi érzékelésrıl 
van szó! Mert van egy szellemi érzékelés birodalma, amelybe te is tudsz mozdulni - a Szellemek 
megítélése és megkülönböztetése, és nem az érzékeid. És ezt meg kell értened! Ha egyszerően csak 
megtapasztalásokat keresel, akkor nagy bajba kerülhetsz! Istent kell keresned, nem pedig az İ 
megnyilvánulásait, és megtapasztalásokat! Isten úgy szeretne rád fújni, rád lehelni, mint egy szent, 
hatalmas szél. Felfrissülést hozni az életedben. Hiszen ez Isten Szellemének az egyik neve: az Élet 
Szelleme. 

Tudjátok, hogy nagyon sok szellemben újjászületett, és Szellemmel betöltekezett keresztény tele 
van halállal? Természetesen Isten örök élete nagyon mélyen ott van a szívükben, de a lelkükben, az 
érzelmeikben, az akaratukban, az értelmükben nincs ott. Hiszen ez az a terület, ahol nagyon sokat 
tartózkodsz az életed során, ott élsz, és nagyon sok keresztény a lélek síkján tele van halállal. És 
egyetlen egy dolog gyızi le a halált, és az az élet! Sötétség van az ı lelkükben. És az egyetlen dolog, 
ami ezt a sötétséget onnan kimozdítja, az a fény. Ezért meg kell, hogy tanuld az Úr útjait! Istenre van 
szükséged, és ezért egy nagyon szoros, közeli kapcsolatba kell, hogy kerülj a Szent Szellemmel. İ a 
segítıd - és szegény vagy a lelkedben. A válasz ilyenkor, hogy belül éljél!  

Ezért szükséges, hogy Istennel idıt töltsél el! Ha erre túl elfoglalt vagy, és nincs idıd, akkor 
bizony változtass az életed menetén. Mert látunk olyan keresztényeket, akik teljesen kiégtek, 
elkeseredtek, nyúzottak, teljesen elhasználódtak, fáradtak, összezavartak, és teljesen agyon 
nyomottak.  
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Isten fel fog frissíteni! De ha ugyanabba az élethelyzetbe visszamész, hacsak nem tudod 
megtenni, hogy elkülöníted magad attól, akkor ugyanúgy vissza fogsz oda süllyedni.  

Nézd meg Jézus milyen gyakran vonult el még a tanítványaitól is! Nem lehet, hogy mindig csak 
az emberek kívánságainak akarj eleget tenni, és annak tetszeni! Istennel kell idıt töltened! Tehát 
magadat félre kell tenni Isten számára, mert a többiek mindig kitalálnak majd valamit neked, hogy 
mit kéne megtenned a számukra. Nagyon fontos, hogy ezt a rendszeres idıt eltöltsd Istennel! Az 
emberek nem értik.  

Természetesen nem arról beszélünk, hogy az arany egyensúlyból kiessél! Természetesen a 
családod szükségeit is meg kell adnod.  

Lehet, hogy nem mindig fogsz tudni a Szellem gyümölcseiben járni. Tudd meg azt, hogy a test 
nem tudja legyızni a testet. A testedet legjobban teszed, ha átadod a Szent Szellemnek: én magam 
nem tudom megváltoztatni Istent, de Te meg tudsz változtatni engem, ezért fújj rám, és frissíts föl 
engem! 

Lehet, hogy Isten céljai égnek a szíveden, de ettıl még bizonyos dolgokat le kell metszeni az 
életedbıl. Kiigazításokat kell tenni, és több helyet kell biztosítanod Isten számára. Mindegy, hogy 
mit teszel Istennek. Ha túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy ne tudj Istennel személyes idıt eltölteni, akkor 
bizony túl elfoglalt vagy! És a prédikátorok a legrosszabbak ebbıl a szempontból: én Istennek 
dolgozom. Ezt tettem meg! Ezt tettem. Isten mondta nekem. Isten mutatta ezt meg nekem! Bizony ez 
kevélység! Te Isten számára dolgozol. Isten ilyenkor azt fogja mondani: igen, nekem dolgozol, de 
semennyi idıt nem töltesz el velem! Semmi nem fogja helyettesíteni azt, amikor személyesen idıt 
töltesz Istennel. Mert Isten szele olyan, mint a Szent Szellem. A Szent Szellem életet adó. Szél 
nélkül nincs élet.  

Azt mondják a tudósok, hogyha egy órán keresztül nem fújna a szél a földkerekségen, 
megszőnne az élet. A legegészségesebb városok mindig a tavak és az óceánok, és a tengerpartok 
környékén vannak, ahonnan a friss szél hozza a leheletet. Ezek a tudományos tények, hogy csak a 
friss szél tud egészséges, tiszta életet hozni. 

Ugyanez a helyzet a gyülekezetben! Amikor a szél megszőnik, akkor a halál felemelkedik. Ezért 
szükség van, hogy a városunkra, a gyülekezetünkre friss szél fújjon rendszeresen. Azért, hogy 
bıséges szellemi életet élhessünk. Nem leszel sikeres, és nem fogsz eredményeket elérni Isten szele 
nélkül. Anélkül, hogy Istent személyesen megismernéd, és rendszeresen idıt ne töltenél el kizárólag 
Istennel. Minden nap! 

 
Ezékiel 37:1-2 
„L ın énrajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr Szelleme által, és letett engem a 

völgynek közepette, mely csontokkal volt rakva. És átvitt engem azok mellett köröskörül, és 
ímé, felette sok volt a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak.” 

 
Nagyon szárazak voltak. Ez a száraz, kiszáradt emberek jelképe. 
Nézzük meg a folytatólagos verseket: 
 
Ezékiel 37:3-4 
„És monda nékem: Embernek fia! Vajon megélednek-é ezek a csontok? És mondék: Uram 

Isten, te tudod! És monda nékem: Prófétálj e csontok felıl és mondjad nékik: Ti megszáradt 
csontok, halljátok meg az Úr beszédét!” 

 
Jobban teszed, ha te is elkezdesz beszélni, prófétálni: Isten, fújjál rám! 
 
Ezékiel 37:9 
„És monda nékem: Prófétálj a szellemnek, prófétálj embernek fia, és mondjad a 

szellemnek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felıl jöjj el ı szellem, és lehelj ezekbe a 
megölettekbe, hogy megéledjenek!” 
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Uram, fújjál rám, lehelj rám! 
 
Ezékiel 37:10 
„És prófétálék amint parancsolá. És beléjük méne a szellem, s megéledének, s állának 

lábaikra, felette igen nagy sereg.” 
 
Itt történt meg a prédikáció.  A te szavaid, a te szádnak szavainak nagyon sok köze van ahhoz, 

hogy mi történik veled az életben. És használnod kell a szavaidat a következıképpen: Isten, lehelj 
rám! Ezért el kell, hogy kezdd prófétálni Isten Igéit az életed felett! Ezért el kell kezdened prófétálni 
a jövıd felıl! 

Sokszor, amikor Isten szeretne valamit tenni az életünkben, a tény az, hogy nem tud minket az İ 
egyességébe hozni, mert ellentétesen beszélsz az Igével, vagyis ellentétesen beszélsz Istennel, és 
ellentétesen beszélsz Isten tervével a te életed felett. És így soha nem kapod meg az İ tervét 
valóságban. Ezért a te szavaidat ki kell igazítani: ó, Isten Szent Szelleme, fújjál rám! Ezeket a száraz 
csontokat tedd élıvé!  

 
Ezékiel 37:10 
„És prófétálék amint parancsolá. És beléjük méne a szellem, s megéledének, s állának 

lábaikra, felette igen nagy sereg.” 
 
Ezt az, amit imádkoznod kell: Isten, lehelj rájuk! 
 
Zakariás 9:11 
„Sıt a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, amelyben 

nincs víz.” 
 
Az ördög téged egy víz nélküli, száraz kútban akar tartani. Azt akarja, hogy száraz, száraz, és 

még szárazabb legyél a Szent Szellem nélkül. Kiégjél, kiszáradjál, és a víz nélküli kút mélyén éljél.  
Mit jelképez a víz nélküli kút? Élni vallásos kötelékekben, szabályokban, Isten nélkül. Szabályok 

között, a Szent Szellem hatalmas kiáradása nélkül, hogy a te életedet megöntözze, és rajtad keresztül 
mások életét.  

Ne mondd, hogy neked nincs olyan az életedben, hogy úgy éreznéd, hogy a víz nélküli kút 
mélyén vagy, mert én is voltam ott! És Jézus azért jött, hogy kiszabadítson engem, és kiszabadítson 
téged a víz nélküli kút mélyérıl! 

 
Zakariás 10:1 
„Kérjetek esıt az Úrtól a késıi esı idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesıt ad nékik, és 

kinek-kinek füvet a mezõn.” 
 
Ezt az imádságot megtalálod az imakönyvünkben. És ezért prófétálnod kell, és kérned kell az 

Urat az esıért, és imádkoznod kell: Isten, adj rám esıt! Hadd essen rám az esı a gyülekezeti 
alkalmak során, rám és a többiekre! Köszönöm Uram az esıt! 

Mondhatnád, hogy: ó, hát és nem tudom ezt elimádkozni, mert nem viselkedek mindig helyes 
módon. Elıször magamat jobbá kell tennem, és addig nem várhatom el Istentıl, hogy esı essen rám, 
amíg én nem vagyok jobb. Igazat mondok a számodra! Addig soha nem fogsz tudni jobbá lenni, és 
megváltozni, amíg nem mész az esı alá! Addig nem fogod tudni magadat megjobbítani, amíg Isten 
dicsısége nem száll rád! És ezért szükség van, hogy szellemi igazságokra tanítsanak minket! 
Szükségünk van, hogy a Szent Szellem nyilatkoztasson ki számunkra, hogy mi ezeket a szellemi 
igazságokat megtanuljuk. Ezek nagyon fontosak a számunkra! És addig semmi nem történik az 
életünkben, amíg ezeket a szellemi igazságokat fel nem fedik számunkra! 
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Néhányatok már nagyon rég a saját terveitek szerint él. És ez a hónap az átalakulás hónapja, 
hogy te kilépj végre elıre, és kerülj bele a Szellem világába, és hogy hadd tudja megtenni Isten azt, 
amit akart már olyan régen veled! 

Lehet, hogy már olyan rég küszködsz magadtól, hogy most már hagyod, hogy İ megtegye. 
Olyan vagy, mint a kisgyerek: majd én magam megcsinálom! Majd én, én magam! Összekötöm én a 
cipım magam! Majd én felveszem a kabátomat! És aztán a cipıdet fordítva veszed föl, a kabátodat is 
hátrafelé veszed föl, de, te saját magad megcsinálod. Nem így megy!  

Nem, anyuci, majd én felöltözöm - pontosan így cselekszünk mi is, mint a kicsi gyerek: Isten, 
majd én magam megcsinálom ezt! Bizony, akkor nagyon mély gödörbe kerülsz, és azon csodálkozol: 
miért nem mennek jól az én terveim? Tedd a te saját terveidet az oltárra, és hagyd, hogy Isten tüze 
hadd égesse föl azokat! Utána mondd azt: segíts nekem, Jézus! 

 
Jakab 5:17 
„Illés ember volt, hozzánk hasonló természető; és amikor buzgón imádkozott, hogy ne 

legyen esı, nem volt esı a földön három esztendeig és hat hónapig:” 
 
Illés teljesen hozzánk hasonló ember volt, és elıször azért imádkozott, hogy ne legyen esı, és 

akkor nem volt esı. Aztán késıbb nagyon összecsuklott, és nem akart tovább élni, és azt kérte 
Istentıl, hogy ne éljen tovább. Azt mondja az Ige, hogy pontosan olyan volt, mint mi. Elıször azért 
imádkozott, hogy ne legyen esı, aztán azért, hogy legyen.  

Mindegy, hogy mennyire gondolod, hogy te rossz vagy, mindegy, hogy mennyire távol estél a 
kapcsolatban Istentıl, egy dolgot mondok neked: soha nem jutsz el oda, ahol lenned kellene, a Szent 
Szellem nélkül! Szoros kapcsolatban kell lenned a Szent Szellemmel, ha valaha is akarod, hogy 
jobbá válj! Azért, mert İ a te tanácsadód, segítıd, vigasztalód, és melletted álló.  

Nem tudom, hogy hol állsz az életben, de meg kell tanulnod, hogy hogyan tudsz közeli 
kapcsolatba kerülni, és ott megállni a Szent Szellemmel. Mert ha a Szent Szellemmel vagy 
közösségben, akkor Istennel vagy közösségben. És ez nem vallás! Isten kapcsolatot akar veled!  

Kapcsolat van a szád és a lelked között! Magadat így boldoggá is teheted. Vagy, ha panaszkodsz, 
akkor elıbb utóbb szomorúvá válsz, és nem leszel boldog. Járkálsz, és mondod, hogy: jaj, de boldog 
vagyok!  

Amikor a katonai egyetemre jártam, a legunalmasabb és a legnehezebb dolog volt, nagyon nagy 
fegyelem volt. Négy évet kellett ott mennem. Amikor elsı éves voltam ott, akkor ezek a fiatalok 
mind ott mentek a folyosón, azt mondták, hogy: olyan boldog vagyok! De valójában senki nem volt 
boldog. Az volt az igazság. A Szent Szellemnek minden megvan, amire neked szükséged van, és át 
fogja neked adni, hogyha egyességbe kerülsz Vele.  

Emlékszem arra, amikor elıször kimondtam, hogy: Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban. 
Milyen furcsán hangzik! De Isten élete benned van, és ezt ki tudod árasztani, és a szád a kulcs. Ha 
viszont csak a problémáidról beszélsz, a te keserőségeidrıl, és a benned lévı győlöletrıl, hogy mit 
tett neked az a másik, akkor még borzasztóbbá válik minden. Meg kell tanulnod becsukni a szádat, 
és annyit mondani, hogy: jaj, de boldog vagyok! 

Ó, hát én nem vagyok boldog! A Biblia azt tanítja, hogy a kereszténynek joga van ahhoz, hogy a 
nem létezıt elıszólítsa, mint meglévıt. Akkor fogod megkapni annak a kinyilatkoztatott valóságát. 
Meg kell értened, hogy miért nem vagy boldog. Ha csak arról beszélsz, hogy te mennyire 
boldogtalan vagy, akkor még boldogtalanabbá fogsz válni. Mert elveted a magokat az életedben a 
száddal kimondott szavak által, mert a te szavaid magok, és le is fogod aratni.  

 
Ézsaiás 55:10-11 
„Mert amint leszáll az esı és a hó az égbıl, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a 

földet, és termıvé, gyümölcsözıvé teszi azt, és magot ád a magvetınek és kenyeret az 
éhezınek: Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem 
megcselekszi, amit akarok , és áldott lesz ott, ahová küldöttem.” 
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Három dolog szükséges az aratáshoz. Az elsı dolog a termıföld – ez a te szíved. Errıl szól Isten 
újjáéledési munkája az utóbbi idıben. Isten azon dolgozott, hogy az emberek szívét meglágyítsa, 
mert a szívek megkeményedtek, és kérgessé váltak a megpróbáltatások által. Sajnálattal vagyunk 
magunk felé azokkal a dolgokkal, ami velünk történt. Visszautasítottak minket az életben annyiszor. 
A szívek megkeményedtek a legalizációs tanításokkal és kötésekkel kapcsolatban. És Isten 
megpróbálja újra a szívedet lággyá és puhává, termékennyé tenni azokból a kötött évekbıl, mert az 
nagyon keménnyé tette a szívedet.  

És abba bizony belefáradsz, amikor látod, hogy te magad nem tudod megtenni. 
 
Márk 3:5 
„İ pedig elnézvén ıket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, monda az 

embernek:” 
 
Jézus bánkódott az ı szívük keménysége miatt.  
Jézus ma is bánkódik a rossz értelemben véve vallásos keresztények kemény szíve miatt.  
Ha valamit folyamatosan próbálgatsz, és nem mőködik a számodra, akkor bizony szó szerint ki 

fogsz benne égni. A boldog szív a Bibliában annyit jelent, hogy az gyógyszer neked. Ezért ne próbálj 
meg állandóan tökéletes lenni! Szükséged van Isten dicsıségére és jelenlétére, hogy az foglalkozzon 
veled. És szükséged van arra is, hogy a magot elvesd. A mag pedig Isten Igéje, Isten beszéde. Utána 
erre a magra szükség van, hogy essen az esı - és ez az esı, ez a Szent Szellem.  

Addig nem fogsz tehát megváltozni, amíg nincs egy olyan szíved, amibe bele lehet ültetni a 
magot. Tehát Isten ezen a földön dolgozik elıször, hogy ez a föld ne legyen kérges és kemény.  

A második dolog, amire szükséged van, az a mag, az isteni, romolhatatlan mag a szívedben.  
A harmadik dolog, amire szükséged van, az pedig a Szent Szellem hatalmas esıje. Ha mind a 

három dolog rendben van, a jó termıföld, a romolhatatlan mag is a helyén van, és az esı is ott van.  
Isten a megigazulás gyümölcseit akarja megteremni az életedben. Tudnod kell, hogy ez mit 

jelent. Ez elsıként jó viselkedést jelent. Tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban, és ennek kifelé ki 
kell jönni helyes viselkedésben. Rá kell jönnöd arra, hogy magadtól nem fog menni! Tökéletes 
szeretetben kell járnod - és nem tudom Istent megtalálni, magamtól nem vagyok képes rá, hogy 
minden kihívásra helyes, igaz módon válaszoljak. Bárcsak meg tudnánk tenni! Én azok közé 
tartozom, hogy még mielıtt még észrevenném magam, már helytelenül válaszolok. Vagyis ha nem 
vagyok itt óvatos, nekem szükségem van a Szent Szellemre, hogy a Szent Szellem engem itt 
helyreállítson! Én magamat nem tudom megváltoztatni. Isten viszont meg tud engem változtatni, és 
İ meg is változtat, dicsıségrıl dicsıségre. Isten, essen rám az esı! Isten, leheljél rám! 

Valaki azt mondja, hogy: hát ennek nincs értelme a számomra. Amit Isten tesz, néha nem érted, 
mert az İ útjai nem szokványos utak. Hiszen a Biblia azt tanítja, hogy adjál ahhoz, neked is adjanak, 
és az utolsókból lesznek az elsık, és az elsıkbıl az utolsók, és Isten királyságában ahhoz, hogy 
följebb kerülj, elıször lejjebb kell menned, és egy folyamaton kell keresztül menned ahhoz, hogy 
megváltozz. Ehhez arra van szükség, hogy a talaj megtörjön, és igaz magokra van szükség, és esıre. 
Ezért imádkoznod kell az esıért! 

Nemcsak üzenetekre van szükséged, kijelentésre van szükséged! Hiszen rengeteg tanítás áll már 
a rendelkezésedre. Arra van szükséged, hogy Isten azt valóban kijelentse a számodra. Amikor Isten 
felfedi neked az igazságot, és az valósággá válik a számodra, akkor lesz az kijelentés a számodra.  

Legtöbbször a keresztények csak falják a tanításokat, és tele vannak zavartsággal, hogy ez 
számukra miért nem mőködik vajon. Ilyenkor kijelentésért kell imádkoznod! Az igazság az, hogy te 
szabad vagy, és a börtönajtók pedig nyitva vannak. Mire van szükséged? Hogy végre megértsd, hogy 
az a börtönajtó nyitva van, onnan csak ki kell sétálnod a szabadságba.  

Amikor rosszul és hibásan imádkozol, akkor nincs válasz. Legtöbbször a keresztények olyan 
dolgokat kérnek Istentıl, ami már az övék. Pál ezért úgy imádkozott értük, hogy nyíljanak meg a 
megértésük szemei, hogy megértsék azt, hogy ık társörökösök Krisztussal! 



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

 

9/6 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem szolgálata 2.   

 

Isten, mutasd meg nekem, hogy mi az, ami az enyém! Isten, szükségem van arra, hogy felfedd 
nekem, hogy megmutasd nekem, hogy mi az, amit tettél értem a Krisztusban!  

Minden nap erre az isteni kijelentésre van szükséged!  
Néha az emberek az egész napjukat azzal töltik, hogy megpróbálnak dolgokat megérteni, de ez 

nem a fejbıl jön, hanem a szívbıl! Mert Isten természetfeletti. Te viszont az emberekhez szaladsz, és 
megkérdezed: mit gondolsz, mit kellene tennem? Mit tettél te, amikor ilyen problémád volt? Az a 
válasz, amit tılük kapsz, nem biztos, hogy a te lábadra illik, mert Istennek megvan a terve veled. 
Miért nem keresed Istent, és találod meg, hogy mi az, pontosan. Ne legyél lusta keresztény, hogy 
prédikátorokat hívsz fel inkább, hogy: miért, és mikor, és miért nem?  

Látod, abban próbálok neked segíteni, hogy a saját két lábadon meg tudj állni. Nem kell mindig 
is elfutni valakihez válaszért!  

Isten sokszor dolgokat titokban végez, és amikor elkészült, akkor kinyilatkoztatja.  
Felfedezted-e már, hogy az élet a kezdetek kezdetén el van rejtve az anyaméhben? Miért? Mert 

Isten a saját munkáját végzi ott, és az egy titkos, magán munka. Ez Isten dolga, hogy ott mit végez. 
Isten ott végzi a teremtés munkáját. Isten ugyanígy végzi az İ titkos munkáit a te életedben, és 
neked hitben kell maradnod. És az hit!  

Siránkozni, hogy: ó, Isten, te semmit nem teszel az én életemben! Lehet, hogy még nem látod az 
eredményét annak, amit jelenleg végez, de maradj hitben: Isten dolgozik az én családomban is! 
Dolgozik az én gyermekeimben is! Isten dolgozik az én anyagi dolgaimon is! Isten folyamatosan 
munkában van! Titkosan! És aztán nagy hirtelen a titkos dolgok felfedetnek! Isten nagyon szereti 
felfedni azt, amit elvégzett, nagy hirtelen. Felfedni annyit jelent, mint a leplet lehúzni.  

Tudod, az évek hosszú során nagyon sokat változtam. Ma is változom. Nem ugyanaz vagyok, 
mint aki hét évvel ezelıtt eljött Ausztráliából, és nem ugyanaz vagyok, aki húsz évvel ezelıtt kijött a 
Bibliaiskolából.  

Most az 1Királyok 18-ban meg fogjuk nézni Illés példáját. Egy másik nagyon jó példája lesz az 
esınek, a Szent Szellem kiáradásnak. Illésnek nem volt sok biztosítéka arra, hogy valóban esni fog. 
Pál is tesz erre utalást, hogy: nem tudlak benneteket még hússal etetni, mert még mindig csecsemık 
vagytok Krisztusban. Testiek vagytok! És a bıvített fordítás azt mondja, hogy: még nem tudtok 
beszélni. Szinte hihetetlen! Úgyhogy nem tudlak benneteket tanítani. A hús eledelrıl van szó, vagyis 
az Ige magasabb szintjeirıl. Hiszen még beszélni sem tudtok, még mindig gonosz szájúak vagytok, 
még mindig keserőek vagytok, még mindig győlölettel teljesek vagytok, és a múltatokról beszéltek. 
Túl sokat panaszkodtok. Meg kell tanulnod, hogyan kell beszélni! Meg kell tanulnod megbocsátani, 
és elfelejteni! Isten nemcsak hogy megbocsát neked, hanem elfelejt! Mindig is ott vannak elıtted a te 
saját terveid, ahelyett, hogy azt a tökéleteset néznék, amit Isten készített nekünk! 

Nagyon sok dolog határozza azt meg, hogy az illetı hol tart Jézus Krisztussal való együtt 
járásában, és az egyik az illetı szája. Ahogy olvassuk ezeket az Igéket majd, Aháb, a gonosz király 
természetesen az ördögöt jelképezi. Az ı gonosz felesége pedig, Jezabel, a világot és a lázadást 
jelképezi. Aháb nem szerette Isten embereit. És Illés imádkozott, mint tudjátok, azért, hogy ne 
legyen esı. Ez azért volt, mert Isten ki akarta szárítani azt a földet. Azt akarta ezzel elérni, hogy az 
emberek végre İt keressék. Ennek megvan a szellemi háttere is. Van, amikor nagyon száraznak 
érzed az életedet. Lehet, hogy Isten elrejtızött elıled. Éppen csak annyira, hogy arra késztessen 
téged, hogy keressed İt az életedben, hogy egy következı szintre eljuss nála. És nektek meg kell 
tanulnotok az Úr útjait!  

Van úgy, hogy Istennel való együtt járásunkban nem vagyunk megelégedettek. Isten épp csak 
annyira van jelen az életünkben, hogy ne bukjunk el, de annyira már nincs, hogy minket gyızelemre 
is vigyen. Ez egy ilyen közel langy meleg állapot. Isten van, hogy elrejti magát, nem fedi fel magát a 
számodra, és nem öntözi meg a lelkedet, és nem hagyja, hogy a Szent Szellem szele rád fújjon. 
Természetesen a szemét rajtad tartja, és figyel téged, de ahogy Illés napjaiban volt, a dolgok 
kiszáradtak. Mert ezek az emberek nem keresték Istent. Ezek Bálámot dicsérték és imádták, vagyis a 
világ dolgait. Tehát elvarázsolt dolgokban hittek, ezért nem volt esı rájuk. Amikor viszont nincs esı, 
akkor szárazság és éhség van.  
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Szellemi értelemben is ez egy nagy igazság! Amikor a Szent Szellem esıje nincs az életed felett, 
akkor szárazságban és éhségben leszel, szellemi értelemben.  

Szóval, amikor már évek óta nem esett, akkor volt ott az idı Isten számára, hogy változtasson.  
És Isten a te életedben is szeretné meghozni a változást, szeretné, ha te is változnál, és ezért 

hallgatnod kell rá! 
 
1Királyok 18:41 
„Akkor monda Illés Ahábnak: Eredj fel, egyél és igyál ,mert nagy esınek zúgása hallszik.” 
 
Hányan vagytok ti, akik szellemben már halljátok azt a hatalmas, bıséges esıt, amely a te 

életedre és a gyülekezetedre száll? Itt két szellemi dolog tartozik ide. Van egy csoportos, összevont 
esıje a Szent Szellemnek, és van a személyes életed feletti esıje. Nézzük meg, hogy Illés mit állított 
elsıként: hallom Áháb az esınek hatalmas zúgását! Hallod ezt, ördög? Hallom, hogy esı lesz! Jön 
az esı! 

 
1Királyok 18:42-43 
„És felment Aháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és 

leborula a földre, és az ı orcáját az ı két térde közé tevé; És monda az ı szolgájának: Menj fel, 
és nézz a tenger felé. És felment, és arrafelé nézett, és monda: Nincsen semmi. És monda Illés: 
Menj vissza hétszer.” 

 
Illés az arcát a két térde közé tette. Nagyon komolyan imádkozott. Hányszor volt már, hogy te 

elmentél imádkozni, és utána nem láttál semmit? Hányan vannak azok a keresztények, miután 
imádkoztak, és nem láttak semmit, feladták? Lehet, hogy van, aki még kétszer, háromszor 
visszatekintget, de hitben maradtak-e mondjuk hétszer?  

Azt mondja Illés, hogy: menj, szaladj fel oda! És azzal jön vissza, hogy nem történt semmi.  
Menj vissza, mert én Istentıl hallottam!  Semmi. 
Amikor te Isten jelenlétébe mész, nehogy azt hidd, hogy az ördög nem követ majd téged még az 

imaszobádba is! Pont akkor, amikor az igazságért imádkozol, a szeretet útjáért imádkozol, 
mindazokért a dolgokért, amely számodra rendelkezésre áll Krisztusban, akkor az ördög 
emlékeztetni fog arra téged, hogy te milyen rossz is voltál tegnap, ezért nincs remény a számodra, és 
nem változtál még meg. Mondjad neki, hogy: de, én megváltozom, és meglátod, esı lesz! Amikor az 
ördög megítél mindent az életedben, és látásban, vagyis a szemed látása szerint, akkor azt kell 
tegyed, hogy a szellemben hallgassál! Hallgasd meg Isten ígéreteit, mert azok mindenki számára 
igazak!  

 
1Királyok 18:44 
„És lın hetedúttal, monda a szolga: Ímé egy kis felhıcske, mint egy embernek a tenyere, 

jön fel a tengerbıl. Akkor monda: Menj fel, mondd meg Ahábnak: Fogj be és menj le, hogy 
meg ne késleljen az esı.” 

 
Azt mondja itt az Ige, hogy egy kis felhıcske jött fel. Egy ember tenyerének nagyságához 

hasonló. Ez nem egy nagy felhı. Hányan láttátok már ilyen kicsi, apró jelét annak, hogy Isten 
dolgozik az életetekben. Mert ez nem sok, egy tenyérnyi kis felhıcske. Azon csodálkoznál, hogy 
hogyan lehet, hogy ezt egyáltalán észrevette a szolga. De Illés azonnal szólt Áhábnak, hogy: indulj 
el, mert jön az esı! Vagyis neked nem kell megharcolnod Áhábbal, nem kell az ördöggel harcolnod, 
nem kell egész éjszaka az ördöggel kiabálnod, nem kell egész nap, nap mint nap ördögöket kiőznöd, 
mert megvan a hatalmad az ördög felett, és az elvégeztetett, a lábaid alatt van! És ha elkezd téged 
piszkálni, akkor meg kell mondanod neki: jobban teszed, ha elszaladsz Aháb, mert elkezd mindjárt 
esni! 
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Aháb az egyetlen, aki abban a hatalmas esıben meg fog fulladni. Az ördög. Mert ez az esı a 
Szent Szellem esıje.  

Hány éve viszed az életedet a fejed szerint? És: nem latok semmit történni – mondod. És 
próbálsz harcolni Ahábbal. Ez a hústest harca! Természetesen Aháb az ördögöt jelképezi. Hány éve 
próbálod már magadat megváltoztatni? Hány éve küszködsz azzal, hogy a gyermekeidet 
megváltoztasd? Más keresztényeket megváltoztass? Hány éve küszködsz azzal, hogy végre 
bıvölködj, és áldásokban élj? Hány éve küszködsz azon, hogy: az én szolgálatom végre nagy 
legyen? Próbáltad, és próbáltad, és próbáltad, de az csak küszködés volt. Itt az idı számodra, hogy 
megváltozz! Töltsél egy kis idıt Istennel, ragadj ott!  

Tudom, mert én is csupán ennyit teszek. Nincsenek hosszú távú terveim, és nem tudom, hogy 
Isten majd hogy teszi meg amit megtesz, mert elrejtve vannak az İ dolgai – és ez mindenre 
vonatkozik: a számláimra való anyagiakra, és minden másra. Hogy ad Isten neked kegyelmet, és más 
emberek elıtt való kedvességet például? Egyszerően csak bízom az Úrban, tudom, hogy ez mőködik. 
Én nem csinálok semmit, İ tesz mindent. Ez nagyon jó neked is, hogy megtanuld! Korán reggel 
fölkelek, és elkezdek inni. Minden nap. Hiszen Jézus azt mondja, hogy: aki szomjúhozik, jöjjön 
énhozzám, és igyék.  

Ó, Istenem, essen az esı rám! 
Azt mondja neked Aháb, hogy: úgysem lesz változás! Mondom erre Áhábnak, hogy: jobb, ha te 

elszaladsz, mert kezd hatalmas esı elıjönni! Szükséged van ezekre az áttörésekre, szükséged van az 
Úr örömére. Nagyon régóta csak más emberekben bízol.  

 
Jeremiás 17:5 
„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól 

pedig eltávozott az ı szíve!”  
 
Ez az az állapot, amelybe kerülsz, ha saját magadban bízol, vagy más emberekben bízol.  
 
Jeremiás 17:6 
„Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem 

szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön.” 
 
Sovány földre kerül az ilyen ember. 
 
Jeremiás 17:7-8 
„Áldott az a férfi , aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a 

víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hıség következik, és a 
levele zöld marad; és a száraz esztendıben nem retteg, sem a gyümölcsözéstıl meg nem 
szőnik .” 

 
Ez mind a világ körülményeit jelképezi - a nagy hıség. 
 
Ézsaiás 43:18 
„Ne emlékezzetek a régiekrıl, és az elıbbiekrıl ne gondolkodjatok!” 
 
Mert az az ördög igazi játszótere! Vagyis ne emlékezz arra, hogy régen hogy viselkedtél, hogy 

tegnap mit követtél hibát el! Ne emlékezz vissza arra, amit az emberek rosszat tettek veled, ami a te 
szívedet igazán keménnyé tette, és keserővé tett, és kiszáradtál, mint egy sivatag. Ezeket töröld ki az 
elmédbıl. Ezekrıl felejtkezz el! Ezekrıl a sérelmekrıl, és azokról az évekrıl, amit úgy gondolsz, 
hogy eltékozoltál. Jézus fog felépíteni, és egy csodálatos dolgot hoz elı belıled. 
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Ézsaiás 43:18 
„Ne emlékezzetek a régiekrıl, és az elıbbiekrıl ne gondolkodjatok!” 
 
Emlékezzél arról, hogyha az elmédet és gondolataidat a múlt dolgain tartod, akkor a szíved újra 

megkeményedik! Isten azért hozza elı az esıt az ı embereire, mert az esı az, amely megpuhítja a 
földet.  

Én is keményfejő voltam, és nem értettem meg. Néhányan a legalizációk és törvények alatt éltek. 
Most pedig megpuhult, és meglágyult a szívük.  

Ha szeretnél te is lágyabb lenni, semmi jót nem hoz az, ha csak magadtól próbálgatod, hogy 
lágyabb légy, megpróbálsz kedvesebb lenni! Annyit kell csupán tenned, Isten elé mész, és azt 
mondod: Istenem, nagyon kemény lett a szívem, lágyítsd meg a szívemet, változtass meg! Szeretnék 
Krisztushoz hasonló lenni! És nyilatkoztasd ki a szívedet énbennem!  

Egyetlen módon kapod ezt meg: hőséges imával, kereséssel, és az Úrra való várakozással. 
Mindegy, hogy mennyire akarod magad megváltoztatni, nem megy neked! 

Aháb, figyelj esni fog, jobb, ha szeded a sátorfád, és elmész! Nem kell, hogy küszködj, és 
harcolj! 

 
Ézsaiás 43:19-20 
„Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat 

szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Dicsıíteni fog engem a mezı vada, a sakálok és struccok, 
hogy vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni 
adjak.” 

 
Most, a 19. és 20. versek után boldog vagyok!  
 
Ézsaiás 35:1 
„Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint ıszike.” 
 
Én is ebben a pusztaságban éltem.  
Ne felejtsd el, hogy csak azt tudod továbbadni, amid van! Ha ez szörnyőség és bosszúság, 

keserőség és győlölet, akkor ezt fogod továbbadni a szolgálatban is: keserőséget, győlöletet. Ha 
viszont az Úr öröme van benned, akkor ezt az Úr örömét fogod továbbadni. 

 
Ézsaiás 35:2- 
„Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsısége adatott néki, Karmel és Sáron 

ékessége; meglátják ık az Úrnak dicsıségét, Istenünk ékességét. Erısítsétek a lankadt kezeket, 
és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegı szívőeknek: Legyetek erısek, ne 
féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jön, az Isten, aki megfizet, İ jön és megszabadít titeket! 
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, Akkor ugrándoz, mint 
szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. 
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, 
fő, nád és káka terem. És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hívatik: tisztátalan nem 
megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el; Nem lesz ott 
oroszlán, és a kegyetlen vad nem jön fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak 
rajta! Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök 
örömfejükön, vigasságot és örömöt találnak; és eltőnik fájdalom és sóhaj.” 

 
Erı és öröm a sivatagban. Új életek jönnek elı.  
Tudjátok, közeledik a konferenciánk idıpontja, és voltak próféciáink elıtte. Pontosan arról szól, 

hogy nagyon komoly végsı idık ezek azoknak, akik szolgálatra kaptak elhívást!  


