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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem szolgálata 3. – A Szent Szellem tüze 
 
Isten Mózesnek egy égı csipkebokor képében jelent meg. Isten pünkösd napján tüzes nyelvek 

formájában ereszkedett alá. A Zsidó 12:29-ben pedig Isten megemésztı tüzérıl olvasunk: 
 
Zsidó 12:29 
„Mert a mi Istenünk megemésztı tőz.” 
 
Becsületesen szólva, sokan megtapasztalták már Isten tüzét, csak nem értették, mi történt velük. 

Sokszor az emberek gyakran, amikor ezt a forróságot, vagy melegséget érzik - amikor a Szent 
Szellem így mozdul, akkor melegséget, vagy forróságot lehet érezni. És van, hogy én is arra 
gondolok, hogy esetleg olyan meleg lenne a teremben, vagy esetleg Isten tüze ez? Legtöbbször Isten 
tüze ez, mert amikor kézrátétellel imádkozunk az emberekért, Isten ereje megnyilvánul.  

Azért tanítunk benneteket errıl, mert hiába tapasztalod meg ezt, ha nem tudsz róla, ha valóban 
nincs megértésed arról, hogy mi történik ilyenkor.  

Lehetséges, hogy Isten tüze rád szállt, és csak remegsz belülrıl, és aztán hazamész, és azt 
kérdezed magadtól, hogy: ez vajon mi volt?  

Azt hiszem, hogy szükséges bizonyos megértés Isten Szellemérıl. Nem mondom, hogy az összes 
választ most megkapod tılem. Van szellemi, és van gyakorlati oldala Isten dicsıségének. 
Alapvetıen, amikor Isten tüze téged meglátogat, akkor lehet, hogy jó értelemben izgatottá válsz, 
lehet, hogy nem. Pedig izgatottá kellene, hogy váljon a szíved, de lehet, hogy a természetes, fizikai 
embered nem fog túlzottan örülni. Mert meg kell értened, hogy amikor Isten tüze jön az életedre, 
akkor mindazt kiégeti belıled, amely nem Isten természetébıl van benned, és az marad meg a tőz 
után benned, ami valóban kell, hogy égjen benned, hogy Istennek tudjál dolgozni.  

Néha az emberekben Isten egy munkát végez el. Ez azt jelenti, hogy Isten felkészítette ıket arra, 
hogy majd Neki szolgáljanak. Ilyenkor, hogyha Isten tüze jön munkába, akkor még nagyobb tőzbe 
kerül a szívük Istenért.  

Én azt hiszem, hogy amikor Isten tüze meglátogatja az embereket, akkor az mindenképpen a 
szolgálatuk egy új arcára készíti fel ıket. Ezek olyan dolgok, amelyeket Isten elvégez az életedben.  

Lehet, hogy az emberek imádkoznak Isten tüzéért az életükben – nem tudják igazán, miért 
imádkoznak. Meg kell értened Isten céljait az életeddel kapcsolatban! Néhányatoknak, valójában 
mindannyiótoknak az életében vannak olyan hulladék, felesleg dolgok, melyeket Istennek ki kell 
égetni! Néhányunknak, mindannyiunknak vannak dolgok az életében, amivel foglalkozni kell! És 
Isten fokozatonként változtat meg minket, dicsıségrıl dicsıségre.  

 
Ézsaiás 4:3 
„Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belıle az 

ítélet szellemével, a megégetés szellemével:” 
 
Itt találkozunk Ézsaiás könyvében a megégetés, a tőz szellemével. Ezért van az, hogy néha, 

amikor a Szent Szellem rád száll, forróságot fogsz érezni, néha pedig tőzhöz hasonlítható érzést. És 
itt megemlíti az Ige az ítélet szellemét is - mert vannak undokságok az életünkben, és ezeket a Szent 
Szellem égeti ki.  

Nem sokat segítenék akkor, ha mindig csak Isten csodálatos dolgairól szólnék. Az mind rendben 
van úgy, de szükséged van egy helyes keverékre!  

Amikor Ézsaiás Isten jelenlétébe került, akkor úgy érezte, hogy ı egy szennyel, undoksággal 
teljes ember. Mert az egy nagyon félelmetes dolog, Isten jelenlétében lenni. Ha ezt nem érted, akkor 
csak zőrzavarba kerülsz.  
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Szükséged van arra, hogy idırıl idıre a Szent Szellem meglátogasson a megégetés, a kiégetés 
tüzével! Néhányan már bizonyára éreztétek ezt a tüzet. Ez Isten munkája, amelyet benned végez. 
Nagyon mély munka ez. Van, amikor az ember ezt nagyon erısen érzékeli - Isten kiégeti ezeket a 
dolgokat. Megkérdezed tıle, hogy: mit teszel, Isten? Az Úr azt mondaná ilyenkor, hogy: munkát 
végzek benned, kitisztítok belıled dolgokat.  

És mi az, Uram? Meg fogod tudni a helyes idıben!  
Van, amikor Isten hosszú idıszakon keresztül dolgozik rajtunk, mert azok a dolgok, amitıl İ 

szeretné, ha megszabadulnál, azokra nem vagy még kész, hogy feladjad.  
Valamikor, ha Isten ítéletet hoz valamire, akkor néha még arra sem vagyunk képesek, hogy 

elismerjük, hogy az egy problémánk. Figyelj ide! Isten a bőn ellensége, bárhol is találja azt meg. Ha 
a hívı szívében találja, azonnal megtámadja! Ahogy megtanultuk, ez nem egy rossz dolog! Ez egy 
nagyon jó dolog!  

Amikor engem a Szent Szellem megítél, az egy nagyon jó dolog! Örülök, hogy a szívem van 
annyira lágy Isten felé, hogy ezt észreveszi! Amikor Isten tüze jön az életembe, az valójában az İ 
szent szeretete, amely benned ég, hogy kiégesse mindazt, ami nem az İ természetébıl van. Azért, 
hogy teljességgel İ tudjon kitölteni, és hogy tőzként tudjál lángolni az İ dicsıségére. Isten van, 
hogy dolgokat ki akar égetni benned, hogy téged az İ tüzére tudjon lángra gyújtani, hogy meg tudd 
İt dicsıíteni itt a földön. Úgyhogy nem csak arra kell tekintetned, hogy mi történik jelenleg, hanem 
azt is kell nézni, hogy hova vezet minket!  

Hányan fedeztétek azt fel, hogy sokkal nagyobb szeretet kell ahhoz, hogy valakit ne mentsél ki 
azonnal a bajból? Ha kihoznád ıt a problémájából, de tudod azt, hogyha kisegítenéd a 
problémájából, az nem hozná az ı növekedését. Tehát nem segíted elı, hogy eljusson oda az Úrban, 
ahova elıbb utóbb el kell jutnia.  

A szülık a természetes világban mindenbıl szeretnék azonnal kiszabadítani a gyerekeiket. Ez 
egy anyai szív: adjuk meg a gyermekünk minden szükségét. A gyerek bajba kerül, azonnal ki kell 
menteni. A szülık nem akarják, hogy a gyerek megsérüljön. És ez a szülık szíve. Nem akarod, hogy 
a gyermeked szenvedjen.  

Isten is pontosan ilyen hozzánk! Nem gyönyörködik a mi szenvedéseinkben! De azt 
megtanultam, hogy néha bizony hátrébb kell álljak, és hagynom kell, hogy ık maguk kerüljenek ki a 
bajaikból. Egy kicsit ott kell, hogy hagyjam ıket, mielıtt kisegíteném ıket.  

Becsületesen szólva, ha Isten minden zőrzavarunkból azonnal kimentene, abban a pillanatban, 
ahogy belekerültünk, akkor soha nem tanulnánk semmit. Ha a mi szívünknek fájdalmat okoz, 
hogyha néha azt halljuk Istentıl: ne segíts neki - mit gondolsz, mennyivel jobban bántja ez Isten 
szívét! Hiszen a Szent Szellem jobban szeret minket. Annyira nagyon szeret minket az Atya, hogy 
nem próbál mindenbıl csak úgy könnyedén kimenteni minket. Ezért szükségünk van tanításra. A 
világban megpróbáltatásokon kell keresztülmenned. És ha ezt nem érted meg, akkor számos esetben 
meg fogsz dorgálni bizonyos folyamatokat, amirıl úgy gondolod, hogy az ördögtıl van. Lehet, hogy 
valójában az ördög munkája az, de te magadat engedted beleesni. És Isten csodát fog kidolgozni az 
életedben azon keresztül, hogyha kitartó vagy abban, hogy hagyod İt.  

József egy csodálatos példa az Ószövetségben. A testvérei egy mély kútba dobták, és aztán 
eladták rabszolgasorba. Nagyon fiatal volt az Úrban. Nagyon gyorsan elmesélte a testvéreinek az 
álmát - nem használt ott bölcsességet. A testvérei győlölték azét, mert ı egy álmot kapott Istentıl. A 
tény az, hogy József nem alkalmazta Isten bölcsességét.  

Vagyis: ha te nem éltél Isten bölcsességében, még akkor sem, amikor a Szent Szellem 
kimondottan figyelmeztetett erre, annak ellenére csak mondtad, és mondtad a dolgokat, vagy olyan 
dolgokat tettél, amelyre a Szent Szellem nem vezetetett, akkor te magadat bajba hoztad. És nem 
érted, hogy miért vannak problémáid a kapcsolataidban - Istennel való kapcsolatodban elsı sorban. 

 Istennek hatalmas terve volt József számára – és neked is. Józsefnek is hasonló dolgokon kellett 
keresztülmennie. Azok nem voltak kényelmes és kellemes dolgok, de csodálatos volt a hozzáállása. 
Tehát nem az a lényeg, hogy milyen helyzettel kell szembesülnöd, mert az ı helyzete végül 
megváltozott, és mindenek fölé került pozícióban, mert Isten vele volt. 



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

 

8/3 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem szolgálata 3.  

 

A Biblia azt tanítja, hogy amikor a tőzön mész keresztül, akkor te nem fogsz elégni, hanem az 
életedben végbemenı fölösleges hulladék, szemét ég ki. Te nem fogsz elégni, te csak megváltozol.  

A gyülekezetnek nem kell siránkozó, panaszkodó, kesergı gyülekezetnek lenni! Isten majd egy 
magasabb helyre helyez téged, de a hozzáállásoknak kell elégnie. A dolgoknak, amit mondunk, a 
dolgoknak, ahogy cselekszünk, amikor nem használunk bölcsességet, túl gyorsan cselekszünk.  

Ez az egyik hiubájuk a csecsemı pásztoroknak, túl gyorsan határoznak. És tanítani kell ıket, 
hogy: egy kicsit lassabban! Ne legyenek olyan gyorsak a beszédre, és legyenek gyorsak a hallásra, 
és lassúak a haragra! Ne mozdulj olyan nagy hirtelenségéggel! Néhányan már elıbb meghozzák a 
döntést, mielıtt én befejeztem a mondatot. És Isten hagyja, hogy ık elhatározzák magukat. Azt 
mondja, Isten: legyen meg a te utad. Utána meglesz a gyümölcse a te saját cselekedeteidnek.  

Isten szeret minket, megvan a terve számunkra, megvan az elhívása az életem felett, de Istennek 
meg kell tanítania engem, hogy hogyan kell nekem úgy mozdulnom, hogy ne legyek túl hirtelen. 
Mert az a test nagy munkája, amikor nem a Szent Szellem vezetésére lépek. 

Az emberek azt mondják: Isten mondta nekem! Az én tanítványaimnak annak idejében, 
bőnbánatot kellett tartani, ha azt mondták, hogy: Isten monda nekem. Az Úr mondta nekem! Ez 
bizony kevélység. Senki nem tud veled ellenkezni - és ez egy biztos jele annak, hogy pöffeszkedı 
vagy. Szükséged van arra, hogy halljál a Szent Szellemtıl, hogy imádkozz a vezetésed felıl, 
gondolkodj, mélyedj el dolgokon. Hallgass Istenre, ahelyett, hogy mindig csak azt mondanád, hogy: 
igen, igen, igen. Meg bírom tenni ezt én magam is!  

Meg is tettem, és meg is volt a gyümölcse a saját cselekedeteimnek.  
Amikor Isten jelenlétébe kerülsz, ahogy az a csodálatos próféta, Ézsaiás került Isten jelenlétébe, 

akkor azt mondta, hogy: tisztátalan ajkaim vannak - és egy angyal jött, és tüzes szenet tett a szájára, 
az ajkára, hogy megtisztuljon. Ez Isten tüze a mi ajkainkon - nekünk is szükségünk van erre! Isten 
velem is foglalkozik az én számmal kapcsolatban. A Biblia is foglalkozik a szájjal. De hány ember 
hallgatja meg Isten Igéjét? Hány ember olvassa valójában Isten Igéjét?  

Igen, uram, én így fogom tenni!  
Az igazság az, hogy tanulhatunk Isten Igéjébıl, de tanulhatunk szintén az 

életmegtapasztalásainkból. Isten nagyon rég foglalkozott már velem, azzal kapcsolatban, hogy ne 
mondjak el olyan dolgokat, amelyeket nem kell elmondanom. És én mindig kinyitottam a számat: 
elmondom neked, de csak neked, és csak neked, hogy tudd, hogy hogyan imádkozz majd ezután! A 
Biblia ezt pletykálkodónak hívja, és az imádság felhıibe van beborítva. Olyan dolgokat mondasz el, 
amelyeket nem lenne szabad elmondani. Tudatlanságból Isten egy ideig meg fog védelmezni, de 
amikor már tudtam, hogy nem lenne szabad, mi történt? Isten visszalépett. Azt mondta, hogy: jó, 
rendben, szóltam neked, hogy ne nyisd meg a szád erre, most legyen meg ennek a gyümölcse. Mert 
megmondtam neked, hogy ne szóljál!  

És visszajött az illetı, és megkérdezte tılem, hogy: miért mondtad el, amikor megkértelek, hogy 
ne mondd el?  

Évek hosszú során keresztül minden hétfın szolgáló összejövetelre mentem. Megdöbbentı volt, 
hogy mennyi titok keringett, amirıl tudtunk. 24 órán belül mindenrıl tudtunk. Senkinek nem lehetett 
mondani semmit, mert az egyik gyülekezetbıl már a másikban is tudták, miután a szolgáló 
konferencia befejezıdött.  

Én megtanultam, hogy becsukom a számat. Mert ha nem, akkor bajba kerülsz. Elrontasz 
kapcsolatokat, és elveszted azt a tiszteletét az embereknek, hogy nem bíznak meg benned.  

Ezeket én megszentelt megtapasztalásoknak hívom. Szent megtapasztalásoknak. Olyan, amit 
Isten maga rendezett el.  

Ha valaki mond valamit neked, és tudod, hogy nem kellene elmondanod senkinek, akkor csukd 
be a szád!  

21 év alatt nagyon sokat tanultam. Megvan Isten elhívása az életem felett, és csodálatos dolog, 
hogy az Úr használ a szolgálatban, és be tudom tölteni ezt. De tudjátok, nagyon sok tőzön kellett 
keresztülmennem. Nagyon sok tőz hullott az én életemre, és nagyon sok dolog kiégett belılem. 
Akkor épp nem volt örömteljes, nem szerepelt az én programomban.  
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Az életem során nagyon sok számomra kellemetlen dolgon kellett keresztülmennem - és 
természetesen azt is tudod, hogy üldözni fognak. De a Biblia tanítja, hogy egy ellened készült 
fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelv, mely ellened perbe száll, az Úr kárhoztatja azt. Ez 
az Úr szolgáinak öröksége. Úgyhogy élesítsd meg a fejsze fejét, és készülj fel arra, hogy üldözések 
érnek majd! De nincs szükséged ebbıl aratásra, amit a száddal rosszul elvetsz! Mert anélkül is elég 
rossz a helyzet. 

A 2Mózes 13-ra megyünk, és tudnod kell, hogy itt van egy program, vagyis Istennek megvan a 
programja, és Isten szeretne minket rávenni, hogy az İ programja szerint menjünk. És csodálkozol 
rajta, hogy miért történnek a dolgok? Neki megvan a megszentelés programja a számodra. Most elsı 
sorban a pásztorokhoz beszélek, vagy prédikátorokhoz, azoknak duplán számít ez. Az İ 
programjába kell belekerülnöd! Addig semmi nem mőködik, amíg nem kerülsz az İ programjába. 
Istent nem érdekli a teáltalad felépített programterv! 

 
2Mózes 13:21-22 
„Az Úr pedig megy vala elıttük nappal felhıoszlopban, hogy vezérelje ıket az úton, éjjel 

pedig tőzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a 
felhıoszlop nappal, sem a tőzoszlop éjjel a nép elıl.” 

 
Isten hogy vezette ıket? A nap folyamán a dicsıség felhıoszlopával, és éjszaka pedig 

tőzoszlopban vezette ıket. 
Van egy mondás: nem tud Isten dicsısége vezetni, hacsak nem vagy hajlandó, hogy Isten tüzét 

kövesd. Ezért Isten tüzét üdvözölnöd kell az életedben, mert Isten az életünk szemét és hulladék 
dolgait szeretné kiégetni belılünk, és szeretné, ha távol is tartanánk azokat.  

Ez nem egy egyszeri megtapasztalás. Ez olyan, mint egy autó. Veszel egy új autót, viszonylag 
hosszú ideig használod, és idırıl idıre olajcserére van szükség, egy-egy alkatrészcserére, 
ellenırzésre. Hányszor van szükséged egy hét során arra, hogy a hozzáállásodat leellenırizd, és 
kiigazítsd? Hányszor kell Istennek foglalkoznia a száddal? Hányszor kell Istennek foglalkoznia a 
gondolataiddal?  

Ennek a tőznek egy része az Ige. Isten meggyızi a szívedet. A Példabeszédek könyvét kellene 
olvasnod. A Példabeszédekbıl minden napra javaslok neked egy fejezetet, olvass el. Tehát a hónap 
elsı napjával, elsejével kezdd az elsı fejezetet, és menj végig rajta nap, amint nap! Nagyon boldog 
megtapasztalást fog hozni neked! 

Mi történik akkor, amikor bukdácsolunk, és makacskodunk? A szeretetünk is makacs lesz, és 
Isten is megmakacsolja magát, mert Isten féltékenyen szeretı Isten. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy 
Isten semmi mást nem akar benned! Semmit nem engedélyez Isten, hogy téged magának 
megszerezzen! Mert ez a szent hely Istené, és csak Istené! És Isten féltékeny lesz, és eléggé makacs 
lesz ahhoz, hogy hozzád ragaszkodjon, addig, amíg meg nem szerzi az İ saját útjait az életedben. 
Olyan ez, mint a még be nem tört csikó: nem akarod, hogy zabla legyen a szádban, és nem akarod, 
hogy nyereg legyen a hátadon. Szabad akarsz maradni, hogy azt tegyél, amit te akarsz. Lehetsz ilyen 
makacs az életben, de akkor nem fogod megszerezni a saját útjaidat sem. Jobban teszed, ha odaadod 
a szívedet a Szent Szellemnek, és ismerd el: Istenem, én nem tudom megoldani ezt a problémát. És 
én magamat nem tudom megváltoztatni, és a körülményeimet sem tudom megváltoztatni. Ezért 
Istenem tedd meg, amit Neked meg kell tenned! És akkor fog követni Isten dicsısége. De addig nem 
tud a dicsıség követni, amíg a tőz el nem végezte a dolgát. 

Hadd mondja el még egyszer: addig nem tud Isten dicsısége követni engem, ha elıször a tőz 
nem végezte el a dolgát!  

Isten mindenkinek egyenlı lehetıségeket ad. És tudjátok, nem mindenkinek van ugyanaz az 
egyforma elhívása, de mindannyiunknak ugyanaz az örökségünk van. Mindannyian társörökösök 
vagyunk Krisztussal. Minden kereszténynek megvan a joga, hogy az életét békességben és örömben 
élje - a megigazulásban, az örömben, az egészségben! Minden szükségünk betöltetik, és hogy Isten 
használni tudjon minket. Tehát mindannyiunknak egyenlı lehetıségeink vannak.  
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De a te akaratodnak nagyon sok köze van ehhez!  A te akaratodtól nagyon sok függ, hogy milyen 
messzire jutsz el ebben az életben! 

Hadd mondjak egy példát erre: Isten vezetni fogja az embereket, hogy bizonyos dolgokat 
megtegyenek, hogy a zőrzavarból kihozza ıket. Sok példát lehetne fölhozni arra, hogy az emberek 
milyen zavaros helyzetekbe kerülnek az életükben. Ilyenkor példaként eszembe jutott Steve 
Ausztráliában, aki anyagi problémákba keveredett. Sokan emlékeztek Stevere. Tehát az üzlet nagyon 
gyengén ment, mert recesszió volt, és imádkozott érte, és kapott vezetést bizonyos dolgokra, hogy 
megtegye. És az abban a helyzetben az értelem szintjén szinte értelmetlen dolog lett volna, de mivel 
vezetést kapott rá, megtette és Isten így kihozta ıt. És egy pár hónapra rá újra a csúcson volt.  

Ismerek olyan embereket is, akik nem tették meg azt a vezetés szerinti cselekvést, amit Isten 
mutatott nekik, és még ma is a bajokban vannak.  

A probléma nem ott van, hogy Isten nem vezetné az embereket. A probléma ott van, hogy Isten 
nem úgy vezet téged, ahogy te szeretnél menni. Ez a legnagyobb probléma a keresztényeknél! A 
Biblia pedig azt tanítja, hogy a lázadás, és az ellenszegülés olyan súlyos bőn, mint a varázslás.  

Ezért most imádkozom érted, hogy megtedd, és engedelmeskedj arra, amit Isten, mond neked. 
Nem hoz sok jót, ha egyszerően elszaladsz, megfutamodsz. Istenem, egy nagyon súlyos, rossz 
helyzetben vagyok – mondod -, ezért hozzád jövök, Uram! És megtiltom magamnak, hogy ilyen rossz 
hozzáállásom legyen! Be fogom csukni a számat, és megtiltom, hogy sajnálatot érezzek magamra! 
Uram, többet nem gondolkozom ezen! Megtagadom, megtiltom, hogy depressziós legyek emiatt. 
kikelek az ágyból, és ma valaki más számára áldás leszek!  

Néhányatoknak szinte örökre szóló problémáik vannak, mert nem tudtok kikerülni magatokból. 
Az egyedüli birodalom, amivel foglalkozol, az te saját magad, és a te problémáid. És te magad nem 
tudod megoldani a problémáidat, mert benned nincsenek arra képességek, hogy megold  
problémáidat, úgyhogy le kell venni az elméd szemeit magadról! Menjél, és legyél áldás valaki más 
számára. Ez a legcsodálatosabb mag, amit elvethetsz.  

Tudjátok, néhányatok bizony kompromisszumokra hajlamos. Inkább embernek akar tetszeni. És 
ezért Istennél való helyzetedet föladod. Inkább az embertıl félsz, és nem teszed meg, amit tudod, 
hogy meg kell tenned.  

Ha tudatlan vagy, és nem tudod, hogy mit kellene igazán tenni, akkor az egy teljesen más dolog, 
akkor Isten befedez téged.  

Néhányatok már annyi tanításon ment végig, hogy most már a visszahanyatlás állapotában vagy. 
Visszaestél a világba, és kompromisszumot kötöttél, és a világ dolgaiba estél vissza. Ez 
figyelmeztetés a számodra: szentül oda kell adnod magad Istennek! Vissza kell menned a 
gyülekezetbe! És nem szabad másokat okolnod azért a dolgokért, amik rosszul mennek! Azok a 
rossz körülmények az életedben azért jöttek létre, mert a vezetésed volt rossz. Ha nem fordulsz 
viszont Istenhez, akkor csak tovább mész lefelé a leejtın! Megkérdezlek téged: hallottál már valaha 
engem így beszélni? Tudod, hogy Isten foglalkozik veled! Beszélek hozzád, és te tudod, hogy kirıl 
van szó. Ezért teljességgel elkötelezheted magad most Istennek! Ez nem a bolondozás órája! Nem a 
te saját programjaid ideje ez! És nem a játszmák ideje ez, hogy gyülekezetesdit játszogatunk! Az 
ördög gonosz, és ı a pusztító! Természetesen a mennyországba jutsz te is, nem az üdvösségedrıl van 
most szó! Arról beszélünk most, hogy Isten Szent Szellemének vezetését követed, és Isten 
programjaiba kerülsz. 

Felfedezted-e azt, hogy a világban nem kapod meg azt, amire szükséged van? És ha sokáig távol 
tartózkodsz Isten jelenlététıl, annál jobban megkeményedik a szíved, és egyre inkább nehezebben 
fogod meghallani a Szent Szellem vezetését és hangját.  

Nagyon komoly órában vagyunk! Ez egy dicsıséges idıszak! Bizonyára megértjük, és tudjuk, 
amikor Isten mozdul, annak mindig célja van. Ezért megvan a felelısséged arra, hogy amikor Isten 
meglátogatott a jelenlétével - Isten nem játszik tudniillik játszmákat. Amikor İ elıhozza az erejét, és 
jelenlétét, akkor téged szerel fel valamire.  
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Természetesen Isten azt akarja, hogy jó életet éljünk, hogy jó idıket töltsünk, de Isten nem 
akarja, hogy a nonszensz világában éljünk, másképp szólva, hogy ne törıdjünk dolgokkal, hogy ne 
vegyük a felelısséget magunkra.  

Ez nem a bőntudat felgerjesztésének az üzenete! Ez az üzenet nem azok számára van, akik Istent 
keresik, és akik rendszeresen az İ jelenlététbe mennek. Tehát azok az emberek Isten akaratában 
vannak. Azokhoz az emberekhez beszélek most, akik kompromisszumokat kötnek. Nem a félelem 
szellemét akarom hozni rád, hanem a segítséget! Isten nagyon erıs hangon szól hozzánk, amikor 
kijavít minket. Mindig szeretetteljes az İ hangja: legyél óvatos! Ez az az óra, és Isten azt akarja 
tıled, hogy olyan helyen legyél, ahol használni tud téged. És ne ott tartózkodj, ahol viszont az ördög 
tud csak megkínozni: végigtapos rajtad, mert olyan világi vagy, és olyan testi vagy - és nem tudod, 
hogy mi történik veled.  

Olyan sokszor és gyakran hallom, hogy: miért? Amikor az emberek a világ dolgain részegednek 
meg, amikor nemtörıdömök és csak a saját dolgaikkal törıdnek, azok az emberek, akik a világgal 
teljesednek be, meg vannak tévesztve. És egy nagyon rossz helyen fogsz kikötni a végén!  

Arra akarlak most rávenni, hogy legyél komolyabb Isten terveire!  
Vannak konferenciáink, ami azt a célt szolgálja, hogy egy éhesebb szívvel térjél haza Isten felé. 

Olyan éhség legyen a szíveden, ami addig soha nem volt benned! És arra szeretnénk téged késztetni, 
hogy várjál Isten jeleltére, hogy még erısebb legyen rajtad, hogy még erıteljesebb legyen Isten 
jelenléte az életed felett, mint volt valaha. És ez a meggyızıdés visz téged el egy magasabb helyre 
Istennél.  

Ha folyamatosan érzed ezt a meggyızést, és mindig visszautasítod, akkor egyre csak lejjebb, és 
lejjebb, és lejjebb mész.  

Ne legyél egy szellemi zenedoboz: olyan dolgokról beszélsz, amikrıl nem is tudsz semmit! Hadd 
foglalkozzon veled Isten a szíved mélyén! Hadd helyezze beléd az İ mély örömét!  

Jézus követte a Szent Szellemet, és engedelmes volt Istennek. Szenvedett, üldözték, meghalt, és 
föltámadt. Néhányan elfelejtitek, hogy fel kell támadni! Néhányan tudják, hogy hogyan kell 
meghalni, de nem tudják, hogy kell élni. Bármi is, amit Isten kiéget az életedbıl, akkor a dicsısége 
egy magasabb fokára visz el téged azáltal! 

 
Ézsaiás 61:3 
„Hogy adjak Sion gyászolóinak ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, 

dicsıségnek palástját a csüggedt szellem helyett, hogy megigazultság fáinak neveztessenek, az 
Úr plántáinak , az Õ dicsıségére!” 

 
Isten ékességet akar adni a hamu helyett! De Isten nem tud ékességet, dicsıséget adni hamu 

nélkül. Hamu pedig nem jön létre tőz nélkül. Szent hamuról beszélünk. Isten azt szeretné, ha úgy 
mennénk Elé, mint megszentelt áldozatok. Ha én Isten háza akarok lenni, és Isten akaratában akarok 
járni, Isten folyamatosan fog szólni dolgokat, és Isten megköveteli a szentséget az életünkben. A 
megszentelıdés azt jelenti, hogy olyan, számodra értékesnek tőnı dolgokat kell feladnod, hogy 
helyette nyerjél valamit, hogy helyette valami értékesebbet adhasson a számodra.  

Isten számára az embereknek áldozatot kell hozni, hogy félretegyenek idıt az életükben, hogy 
Istennel az együtt töltsék. Remélem, hogy mindenki megérti azt, hogy Istennel imaidıt kell együtt 
töltenünk!  

Láttam a TV-ben egy embert, aki arra tanította az embereket, hogy hogyan kell elmélyedni, és 
magukat egy ellazult pozícióba helyezni. És különbözı alapelveket tanított. A legelsı, amit említett, 
a helyes étrend, és a legutolsó dolognak említette, ami a legfontosabb, a szeretetet. Elıtte viszont a 
megbocsátást. Egy híres orvos volt, aki az egész életét azzal töltötte, hogy ezt megfigyelte, és 
megállapította, hogy a betegségeknek ellen kell állni. Mert akkor tud az immunrendszered is 
ellenállni a betegségnek. Megfigyelte ezeket az alapelveket az élete során az emberekben. Egyetlen 
dolog hiányzott a megfigyelései közül: Jézus Krisztus megváltása, és az ördög gonoszsága.  
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Gondolkodtam magamban: hiszen csak ezt tanítjuk mi is! És íme a világ keresztény alapelveket 
tanít. És én feltételeztem, hogy az emberek tudják, hogy Istennel rendszeresen idıt kell tölteni. Az İ 
jelenlétébe kell menni. És a világ pedig ezt eladja. Nagy pénzekért tanítják ezt, könyveket írnak róla. 
És Jézus Krisztus hiányzik a képükbıl, és az ördög is.  

Tehát lehet, hogy nem lett volna szabad feltételeznem, hogy az embereknek mindezt tudniuk 
kellene. Az ördög semminél nem harcol jobban annál, mint hogy Istennél félre tegyél idıt! Mert 
addig nem jön létre állandó változás az életedben, amíg ezt az idıt nem tanulod meg félretenni. Az 
ördög ezt nagyon tudja, és ezért azon fog harcolni, hogy ezt az idıt meglopja tıled. És ez az oka, 
hogy az emberek nem járnak szeretetben, mert soha nem hoztak arra erıfeszítést, hogy idıt 
félretegyenek Istennel.  

Ez a szeretet azt jelenti, hogy amikor az idıdet mással akarnád inkább megosztani, Istennek kell 
adnod. A szeretet azt jelenti, hogy valamit oda kell adnod a másiknak, amit szerettél volna inkább 
megtartani. A szeretet azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiket nem szabad kimondanod, bár ki 
szeretted volna mondani. A szeretet azt jelenti, hogy elmész valakivel oda, ahová igazán nem akartál 
elmenni, és a szeretet azt jelenti, hogy meg fogsz bocsátani az embereknek, még akkor is, amikor ık 
nem érdemlik meg. A szeretet mindig erıfeszítést tesz, és az neked mindig kerülni fog valamibe. 

Azt emberek nem ébrednek csak úgy föl a szeretetben egy nap, és elkezdik a szeret útját egy nap, 
mert az nekik sokba kerül.  

Ugyanaz a helyzet Istennel való együtt idıtöltésben. Föl kell adnod a TV idıdet, hogy Istennel 
tudjál együtt lenni. És néhányan tesztek olyan dolgokat rendszeresen, ami nektek semmi jót nem 
hoz, és olyan dolgokba mélyedtek bele, amelyben Isten nincs benne. Ragaszkodtok olyan dolgokhoz, 
amelyben Isten nincs ott. Vagy olyan dologhoz ragaszkodtok, amelyet Isten már rég fel akart, hogy 
adjál. Ezeket a dolgokat le kell metszened az életedbıl, és akkor lesz több idıd Istenre! Tehát az a 
hulladék az életedben. Nem az a gond, hogy az emberek általában TV-t néznek, hanem amikor 
kiesik az egyensúlyból. Elıször én is Istennel töltök idıt. A Biblia azt tanítja, hogy amikor Isten 
jelenlétében vagy, Isten szárnyai alatt vagy, akkor vagy megvédelmezve a gonosztól, mert akkor az 
İ rejtekhelyén nyugszol. Az İ rejtekhelye óv meg téged az ellenség nyelvétıl. 

 
Ézsaiás 54:17 
„Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe 

száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ı igazságuk, mely tılem van, így szól az 
Úr .” 

 
Az emberekre jellemzı, hogy folytonosan jár a szájuk olyan dolgokról, amirıl semmi 

megértésük nincs, illetve semmi közük nincs hozzá: úgy gondolom, hogy… Minél több emberrel 
kapcsolatban jár el így a szád, annál jobban nem fogják kedvelni az emberek ezt. Tudod, nekem 
nincs idım arra, hogy az ördögnek ezeket a beszédeid mind megválaszoljam. Az ördög sok helyre be 
akar jutni, de az ördög nem tud bejutni Isten jelenlétébe. Viszont én bejutok oda! Mert számomra 
nyitott az ajtó, és ott van a rejtekhely a gonosz nyelvő ember ellen is. 

 
Zsoltár 31:20 
„Elrejted ıket a Te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elıl; sátradban ırzöd ıket 

a perpatvarkodó nyelvektıl.” 
 
Ez az egész fejezet csodálatos! Ez egy dicsıséges vers!  
Ha nem jön elıször Isten tüze az életedre, akkor Isten dicsısége sem követi az életedet. Nagyon 

sok fajta magatartásnak, és hozzáállásnak ki kell égnie az életedbıl. 
 
Zsoltár 97:3 
„T őz jár elıtte, és köröskörül elégeti az İ ellenségeit.” 
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Tőz jár elıtte, és eléget i körülötte a szorongatóit!  
Amikor mindenki mást okolnak - ez belılük kiég. Amikor másokat okolunk, és kritizálunk a 

saját hibáink miatt – ezt is kiégeti Isten belılünk. Ebbıl a fajta magatartásformából ki kell jönnöd! 
Nem kell panaszkodnod, nem szabad keserőnek lenned! Mélyebb, és mélyebb, és mélyebb lesz ez 
benned! A saját érzéseid szerint élsz! 

 
Zsoltár 97:3-5 
„T őz jár elıtte, és köröskörül elégeti az İ ellenségeit. Megvilágosítják az İ villámai a 

világot; látja ezt a föld és remeg. A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr (Jehova) elıtt, az 
egész földnek Ura (Adon) elıtt.” 

 
Mindig valaki mást hibáztatsz a saját körülményeid miatt. Isten háborút indít az életedben lévı 

bőnök irányában, a rossz hozzáállásod, és magatartásod irányába, az önzıséged felé, és amikor az 
embereket manipulálni, befolyásolni próbálod rossz irányba. Isten az egyetlen, aki gyızelemre tud 
vinni! Isten egyetlen terve a számodra az életben, hogy te dicsıült életet élhess, hiszen a dicsıség 
felé irányul az életed! De elıbb a tőznek kell ott lenni az életed felett! Dicsıségrıl dicsıségre 
változol el, míg végül azt látod majd, hogy Jézushoz hasonlóvá váltál.  

A dicsıség azt jelenti, hogy Isten titkai megnyílnak a számodra. A fizikai világban, a 
természetben látjuk Isten csodálatos dolgait, az óceánokat, a tengereket, a hegyeket, természetet - és 
szellemi értelemben ugyanígy szeretné megmutatni a dicsıségét mibennünk, rajtunk keresztül, hogy 
az emberek láthassák Isten gyakorlatias oldalait is. Hiszen a földön a teremtésben láthatjuk Isten 
csodálatos munkáit, és te pedig a hitetlent Isten dicsıségébe vezetheted. İk nem értik meg. Ha Isten 
minket bevisz a dicsıségébe, akkor mi, amikor kimegyünk a világba, meg tudjuk mutatni a föld 
emberei számára Isten dicsıségét, hogy az valami jót hozzon a számukra.  

Isten dicsısége nem hoz semmi jót akkor, hacsak mi ki nem nyilvánítjuk ezt a szeretetet, a 
szellem gyümölcseiben nem járunk, a viselkedésünkre nem vigyázunk, ami a dicsıséggel együtt kell 
járjon, és Isten erejével.  

A világnak ezt kell meglátnia: Isten erejét! Ezért kell nekünk idıt töltenünk Isten dicsıségével, 
hogy ezt a dicsıséget kivihessük a világnak, és ez a dicsıség megváltoztat minket.  

Ezért olyan fontosak ezek az alkalmaink! 
 


