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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. – Vezetés belsı hang által 
 
A negyedik kazettáját fogjátok ma hallani annak a sorozatnak, aminek a címe: hogyan vezet 

bennünket Isten Szelleme.  
 
Róma 8: 14, 16 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai….  
Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” 
 
Példabeszédek 20:27 
„Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.” 
 
Ezek az Igék tehát azt mutatják, hogy Isten a mi szellemünkön keresztül tud megvilágítani 

minket, és vezetni minket. Nagyon sokszor megemlítettem már, hogy szellemi lények vagyunk, 
szellemi teremtmények vagyunk, van lelkünk, és fizikai testben élünk. És Isten nem a lelkünkön 
keresztül vezet minket, Isten nem a testünkön keresztül vezet minket. Isten a szellemünkön keresztül 
vezet minket.  

Hogyan vezet tehát Isten minket? A következı Igében kapunk errıl információt: 
 
Róma 8:16 
„Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” 
 
Az elsı tehát, hogy Isten Szelleme bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten 

gyermekei vagyunk.  
A második fajta mód, ahogy Isten vezetni fog minket, az egy belsı bizonyosság. A mi belsı 

emberünknek, a szellemi belsı lényünknek is van egy hangja. Ezt a hangot általában az emberek 
lelkiismeretnek szokták nevezni. Néha intuíciónak szokták nevezni. Egy belsı vezetésnek szokták 
nevezni, egy belsı tudatosságnak.  

A nagy kérdés, hogy ez a belsı tudatunk, ez megfelelı vezetést ad-e a számunkra? A válasz az, 
hogy ez egy biztos vezetés, ha a szellemünk újjászületett. A lelkiismeretünk tehát a szellemünknek a 
hangja, és akkor hagyatkozhatsz rá, ha a szellemed újjászületett Jézus Krisztusban. 

 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden .” 
 
Tehát a szellemünk egy új teremtmény Jézus Krisztusban, és ebben az esetben a lelkiismeretünk 

egy igaz vezetést ad a számunkra - hiszen a lelkiismeretünk az a szellemünk hangja.  
Pál azt tanítja az Evangéliumokban, hogy mindig a belsı lelkiismeretének engedelmeskedett, 

még akkor is, amikor Pál a zsidó törvényeknek megfelelıen élt. Amikor zsidóként élte az életét, a 
zsidó törtvényeknek megfelelıen, akkor is a lelkiismeretének engedelmeskedett. Azt gondolta, hogy 
az a helyes, amit ı tesz. Úgy gondolta, hogy Isten akaratát cselekszi. Ezért tudott vele Isten 
foglalkozni. Ezt követıen is mindig a lelkiismeretének engedelmeskedett.  

Ha az illetı nem újjászületett, nem tudja követni igazán a szellemének a hangját, mert az ı 
szelleme még nem született újjá, és az ı lelkiismerete mindent lehetıvé tesz a számára, mindent 
megenged neki. Azért, pontosabban szólva, mert az ı szellemében még az ördög természete van. De 
hála Istennek, hogy a mi szívünkben Isten természete, Isten tulajdonságai vannak! A mi 
szellemünkben! Ezért a mi lelkiismeretünk, mivel újjászületett Istentıl a szellemünk, nem tesz 
lehetıvé a számunkra bármit, amit cselekedni szeretnénk. Ha újjászületett keresztény vagy, akkor a 
Szellemtıl születtél.  
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Természetesen különbség van a Szellemtıl születni, és a Szellemtıl betöltekezni. Ha a szellemed 
újjászületett a Szent Szellemtıl, akkor a Szent Szellem bizonyságot tesz a te újjászületett 
szellemeddel együtt, hogy Isten gyermeke vagy, de talán még nem töltekeztél be a Szent 
Szellemmel. A Szent Szellem a te szellemedben lakik. És nem kommunikál közvetlenül a te 
elméddel, mert nem az elmédben lakik.  A Szent Szellem a mi szellemünkben lakik. Azért nem tud 
összekötetésbe kerülni közvetlenül az elménkkel a Szent Szellem, mert nem az elménkben lakik, 
hanem a szívünkben. A szellemünkben lakik, és a szellemünkön keresztül tud velünk 
összeköttetésbe kerülni.  

Természetesen a szellemünk befolyásolja a viselkedésmódunkat. És minden, amit cselekszünk, a 
belsınkbıl jön, úgy, hogy felkerül az elménkbe.  

És hogy egy példát mondjak, vasúton dolgoztam hosszú ideig. Abban az idıben, amikor én 
újjászülettem, én voltam az egyetlen a munkahelyemen, aki újjászületett keresztény voltam. Meg 
kell nektek mondjam, hogy igazi pokol volt a munkahelyem. Egy sötét hely volt. És az emberek 
pedig kicsiny kis ördögöknek tőntek a szememben. Elkezdtem ezért imádkozni azért, hogy legyenek 
keresztények ott az én körömben is! Évek elteltek, és úgy tőnt, hogy semmi nem változik 
körülöttem. Évek teltek el, és én folyamatosan imádkoztam, és egyszer csak elkezdtek alkalmazni 
keresztényeket is. Egy baptista is odakerült. Az egyik összekerült az egyik vezetıvel. Elmondta neki, 
hogy fejezze be végre a káromkodást. Megkérdezte tıle: miért, te nem káromkodsz? Te nem 
dohányzol? Azt mondta: nem. Mi keresni valód van neked akkor a vasúton? – kérdezték tıle. Az ı 
lelkiismeretet nem engedte számára ezeket a dolgokat. Ezután kezdtek megváltozni a dolgok. Jöttek 
olyanok a vasútra dolgozni, akiknek a lelkiismeretük nem engedte meg, hogy ezeket a dolgokat 
cselekedjék. Mert az ördög gyermekei úgy cselekednek, mint maga az ördög: hazudnak, és lopnak. 
Jézus azt tanította, hogy az ördög az atyja minden hazugságnak! 

 Minden újjászületett kereszténynek megvan a szívében ez a belsı bizonyosság, és tudniuk kell 
azt, amikor valami nem jó, amikor helytelen! És kell, hogy imádkozzanak, és kövessék a saját 
szellemük vezetését! Minden keresztény fel tudja fejleszteni a saját szellemét.  

Ismertem egy szolgálót, akinek több utóbalesete is volt. Miután meghallgatta ezeket a 
tanításokat, azt mondta, hogy az összes balesetet el tudta volna kerülni, ha csak csupán annyit tett 
volna, hogy ezt a belsı hangot hallotta volna, és követte volna, a szellem kivezette volna ezekbıl a 
problémákból. İ maga elismerte. Mert azt kellett volna tegye, hogy imádkozzon, és vezetést kapjon. 
Ehelyett inkább mindig sietségben volt, állandóan sietett - és ez nem jó!  

És utána a keresztények azt kérdezik, hogy: nem tudom, mondd meg nekem, miért történt ezzel a 
keresztény házaspárral ez, ami történt? Mit akart Isten kidolgozni az ı életükben? Annyi az egész, 
hogy meg kell tanulnia mindenkinek követnie a saját szellemének a bizonyosságát! Pontosan úgy, 
ahogy nektek meg kell tanulnotok hallgatnotok a saját szellemetek vezetésére!  

Az emberek mindig Istenre helyezik a hangsúlyt. Azt mondják, hogy: Isten tette ezt velem! Ha 
csak arra a kis belsı hangra figyelt volna, akkor tudta volna elıre, hogy mi fog történni. İ is 
elismerte, hogy ez a kis hang mindig ott volt, csak nem hallgatott rá, és ezért történtek vele a dolgok. 
Minden balesetet el tudott volna kerülni, ha erre a vezetésre hallgat.  

Azt tanácsolom, felejtsd el a múltadat, a múltban elkövetett hibáidat! 
1981-ben Texasban voltam. İsz volt, és azt terveztem, hogy egy pár száz kilométert utazom az 

egyik helyrıl a másikra. Korán fölkeltem, készen voltam erre az útra, és a dolgok csak egyszerően 
csak húzódtak, halasztódtak. De megtanultam, hogy nem lehet a dolgokat erıltetni. Nem tudtam 
elindulni. Órák teltek el. Öt óra elmúlt már. Texasnak egy részén voltam, Texasnak egyik városában. 
Az ördögnek egy nagy csapdája volt ott: egy nagy tartály gázolajjal tele, felrobbant. Abban a 
keresztezıdésben minden összeégett. Megmondom nektek, hogy van egy jutalma annak, ha 
követitek ezt a belesı bizonyosságot: tovább tudtok élni a földön. És ez igazából felébresztett 
engem! És mindig térdet hajtok a saját szellemem vezetésének, minden nap! Ezért van, amikor nem 
utazom ugyanazon az útvonalon, mint ahogy szoktam. Imádkozom, és követem a szellemem 
vezetését.  
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1979-ben háborúban voltam, 1980-ban Dél-Libanonban. Ha ott nem követed a Szent Szellem 
vezetését, akkor meghalsz. Nem kapsz egy második lehetıséget! És nem szabad erıltetni dolgokat! 
Meg kell legyen a belsı bizonyosságod, és azt kell követned nap mint nap! 

Minél több idıt töltesz el az Úrral, annál inkább képes leszel arra, hogy megérezzél dolgokat, 
amik történnek a jövıben, megtudjál dolgokat Isten Szellemétıl. Ezek a belsıdbıl fognak jönni, és a 
belsı szellemed juttatja föl a gondolati világodba, az elmédbe.  

A Biblia mondja: csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! 
Figyeljétek meg, a következı Igében mit tanít Jézus a Szent Szellemrıl! 
 
János 14:23 
„Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én 

Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk.” 
 
Tehát a Szent Szellemmel együtt lakoznak bennünk. Jézus Krisztus szó szerinti értelemben, a 

csont-hús testében felmagasztaltatott az Atya Úr Isten jobbjára. Jézus Krisztus beszélt a 
tanítványokhoz a feltámadását követıen.  

 
Lukács 24:39 
„Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg 

engem, és lássatok; mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van!” 
 
Jézus tehát a feltámadt testében volt jelen. Hús és csont teste van Jézusnak. Ugyanabban a 

testében van, mint amelyik testében a keresztre kellett mennie meghalni, csak ez a test megdicsıült. 
És azok a sebek a testén ott lesznek az örökkévalóság számára. A következı Igékbıl meg fogjátok 
tudni, hogy Jézus Krisztus valóban felmagasztaltatott az Atya jobbjára. 

 
Márk 16:19 
„Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.” 
 
Apostolok Cselekedetei 2:33 
„Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet 

megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok.” 
  
A Kolosse levélben találtok egy csodálatos Igét, ahol Krisztust a dicsıség reménységének nevezi 

az Ige: 
 
Kolosse 1:27 
„Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok 

dicsıségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tibennetek van, a dicsıségnek ama 
reménysége:” 

 
Krisztus bennetek van! Azért van Krisztus mibennünk, mert Isten Szelleme van bennünk.  
Pál ezt tanítja a Korinthusiaknak is. 
 
1Korinthus 3:16 
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?” 
 
2Korinthus 6:16 
„Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élı Istennek temploma 

vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik 
Istenük, és õk én népem lesznek.” 
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Ha ezt a három Igét összerakod - tehát az egész Szentháromság együttesen jön, és benned lakik. 
Az 1Korinthus 3:16-ban az Isten Szellemét említi az Ige, lakozik bennünk. A 2Korinthus 6:16-ban: 
az élı Isten temploma vagytok – mondja az Ige.  

A Galata 4:6-ban: 
 
Galata 4:6 
„Minthogy pedig fiak vagytok , Isten kibocsátotta az İ Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, 

aki ezt kiáltja : Abba, Atya!” 
 
Tehát ha Isten bennünk lakik, bennünk lakik, és bennünk jár, akkor tehát ez az a hely, ahol Isten 

beszélni fog hozzánk. Hol van İ?  A Szívünkben van. Tehát ez az a hely, ahol beszélni fog hozzánk.  
Nagyon fontos részre fogunk most áttérni! Ez egy olyan terület, amit minden kereszténynek meg 

kell értenie! Elítéli-e a Szent Szellem a keresztényeket? Egyértelmően a válasz: nem! Itt van, amit 
meg kell tanulnotok, mert ezzel a területtel kapcsolatban rossz tanításokat hallottatok. Az a ti saját 
szellemetek, ami titeket elítél. A Szent Szellem soha nem fog elítélni benneteket! Miért? Azért, mert 
Isten nem ítél el benneteket.  

 
Róma 8:33-34 
„Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít; Kicsoda az, aki kárhoztat? 

Krisztus az, aki meghalt, sıt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is 
érettünk:” 

 
Ki az, aki tehát elítél? Nem Isten! Nem a Szent Szellem! Tehát ha én rájövök arra, hogy valamit 

rosszul tettem, a Szent Szellem az, aki kiutat mutat nekem. A Szent Szellem az, aki megvigasztal 
engem. Isten az, aki kisegít engem. Az én szellemem az, amelyik elítél engem. És ez az oka annak, 
hogy fel kell fejleszteni a saját szellemeteket. Sajnos ezen a területen nagyon sok tanítás található, 
ami mind helytelen! Az egyik ilyen alapvetı hiba, amit elkövetnek a keresztények, az pont itt van. A 
saját szellemetektıl nem tudtok megszabadulni. Találkoztam már olyanokkal, akik úgy hitték a 
szívükben, hogy halálos bőnt követtek el. Tudjátok, az egyik asszony mit gondolt? Levágatta a haját 
rövidre. Úgy gondolta, hogy ezért most a pokolba kerül. Ez nem Istentıl volt.  

Amikor a szellemetek újjászületik, akkor teljesen tiszta. És a ti szellemetek soha nem fog bőnt 
elkövetni, de vallásos, ezért tanítani kell. Az Úr dolgaira kell tanítani a szellemeteket, hogy fel 
tudjon növekedni a szellemetek.  

Egyszer találkoztam valakivel, aki azt hitte a szívében, hogy öt éven keresztül halálos bőnt 
követett el. A saját szelleme ítélte el. Valami jelentéktelen dolog volt, cigarettázott, már nem 
emlékszem pontosan.  

És mehetsz végig, és vizsgálhatod meg az embereket, fogod látni, hogy ez igaz rájuk. Ezért van 
szükségük ezeknek az embereknek úgynevezett tisztogatási tanításokra. Mindjárt rátérünk erre, mert 
legalább valahányótoknak kell errıl igazi tanítást hallani! 

Ezért az elsı Ige ezzel kapcsolatban:  
 
1János 3:20-21 
„Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha 

szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;” 
 
János 8:9 
„Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a 

vénektıl kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állva.” 
 
Ez az asszony a zsidóktól házasságtöréssel vádoltatva került Jézushoz. És mikor Jézus feltette a 

kérdést, mindannyian a lelkiismeret által vádoltatva elmentek.  
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Róma 2:15 
„Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ı szívükbe; 

egyetemben bizonyságot tévén arról az ı lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást 
kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.” 

 
Tehát ez valami lényeges, amire szeretnénk ma rávilágítani, hogy a Szent Szellem az, aki segít 

nekem, a Szent Szellem nem ítél el engem! Az a te saját szellemed, a te szellemednek a hangja. A 
lelkiismereted az, amelyik elítél, amikor tévesztettél. Jézus azt mondja, az egyetlen dolgok, amirıl a 
Szent Szellem fog elítélni, az Jézus Krisztus elutasítása. Így mondja az Ige: 

 
János 16:9 
„B őn tekintetben, hogy nem hisznek énbennem.” 
 
A Szent Szellem tehát errıl az egyetlen bőnrıl gyız meg benneteket, hogy újjászülessetek. Az a 

ti saját szellemetek, ami abban a pillanatban tudja, hogy rosszat tettetek, amikor bőnt követtetek el. 
 Nagyon bánt engem, amit a keresztények tesznek, és az ı tanításaik, és az ı ítéleteik! Úgy 

hívom ezt, hogy elkülönítés. Magukat tisztogató keresztény farizeusoknak hívom ıket. Az ı 
képleteikben, elméleteikben látják magukat tisztának, hogy ık saját maguk megtisztuljanak, hogy 
tiszta kis gyülekezetté váljanak, koszos emberekbıl. Állandóan azzal foglalkoznak, hogy más 
keresztényeket ítélnek el. Elkülönítik magukat, és ezt ki is jelentik nyilvánosan, más keresztényektıl, 
akiket koszosnak gondolnak. Nem tartják magukat elég jónak arra, hogy evangelizációs munkát 
végezzenek, mert ott talán démonikus behatás éri ıket, ott összeszennyeznék a tiszta múltjukat. Nem 
értik meg Isten kegyelmét! Nem értik az üdvösséget! Nem értik a megigazulást! Nem értik a 
gyızedelmes élet lényegét Jézus Krisztusban! Állandóan bőnöket keresgélnek, démont keresgélnek, 
átkot keresgélnek. Olyat keresgélnek, ami tisztátlan, ami mocskos az ı szemükben. Állandóan 
cselekedetekben gondolkodnak, és soha nem jutnak el sehova ezáltal. Nem értik Jézus Krisztus 
vérét! 

A múlt héten találkoztam valakivel, aki pásztornak hívta magát. Egy evangelizációs alkalmunk 
volt vidéken. Odajön hozzám az alkalom után, megkérdezte tılem: csak nem gondolod komolyan, 
hogy itt ezen az alkalmon az emberek újjászülettek? Ezt kérdezte. Hiszen nem egyeztek az ı 
elképzeléseivel. Mikor fognak ezek az emberek bőnbánatra indulni? – kérdezte. Hogyan fognak ezek 
az emberek megtisztulni? Tudjátok, mi zavarja ıket? Amikor elkezdenek majd mindannyian az 
emberek nyelveken beszélni, beteljesednek Szent Szelemmel, és képzeljétek el, hogy nem tisztultak 
meg ezek az emberek az ı elképzeléseik szerint. Pontosan úgy bőnös emberek voltak azelıtt, mint 
ahogy én az voltam. Mindannyian Jézus Krisztus vére által tisztultak meg. Az egyik az egy híres 
bankrabló volt, börtönben ült. Szeretett volna állampolgárságot nyerni egy másik országban, és 
amikor ki kellett töltenie a kérılapot, egy nagyon híres nevő evangélistát képzeljetek el, de az elmúlt 
jelentései annyira rosszak voltak, hogy egyszerően kidobhatta a kérdıívét a szemétbe. A maffiának a 
legsötétebb részébıl való ember volt. Ez az ember sem lett elegendıen jó ezeknek a tiszta 
farizeusoknak, ezeknek a magukat tisztogató farizeusoknak. Én is egy bőnös ember voltam! Kilenc 
évig alkoholista voltam. Nem vagyok elég tiszta az ı számukra.  

Egyszer Ausztráliában segítettem egy pásztornak építeni a gyülekezetét. Egy nagyon 
szeretetreméltó embert képzeljetek el. Nem fogom a neveket említeni, mindjárt Igéket olvasunk 
helyette.  

Mert nagyon furcsa, hogy nem követik az emberek a Szellem vezetését. Az embereket 
megkötözésekbe teszik, megszabadítanak keresztényeket, démonoktól szabadítják meg a 
keresztényeket. Ilyen példa nincs a Bibliában, hogy keresztényt démontól kellene megszabadítani. 
İk a legszélsıségesebb fanatikusok, a legszélsıségesebb tanításokkal. Mindenkinek barna zacskóval 
kell jönnie az alkalmakra, és abba kell belehányni. Ugye milyen mulatságos annak, aki nem hallotta. 
De sajnos, itt Magyarországon, itt Budapesten is vannak ilyenek. Minden héten meg kell tenniük ezt! 
Viccesnek hangzik. Sajnos nem követik a szellemük vezetését. 
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Kenneth Hagin most jelentette meg a legutolsó könyvét, egy vastag könyvet ezekrıl az 
emberekrıl, ezekrıl az elítélıkrıl, ezekrıl az ítélkezı keresztényekrıl, akik mindig csak 
elkülönítgetik magukat a többiektıl. A tisztátalant minél távolabbra. Állandóan csak megszabadító 
szolgálatban tudnak gondolkodni. Azt mondta, hogy nem akarta ezt a könyvet megírni. És én sem 
akarok errıl beszélni, de valakinek végül is kell errıl is tanítani, mert ık nem követik a szellem 
vezetését. Ezek a szolgálók a világon mindenhol megtalálhatók. És meg tudjátok nézni az ı 
gyümölcseiket, az ı embereiket. Megdöbbent engem, mennyi új elvárással, formulával jönnek elı, 
hogy saját magukat tisztára mossák, hogy saját maguk erejébıl igazakká váljanak. És sajnos ilyen 
extrémitásokba kerülnek, mint a barna zacskósok. És Bibliaiskolának nevezik magukat!  

Mi a probléma végül is? Az elsı, és a legfontosabb probléma, hogy nem követik a szellemük 
vezetését, nem ismerik Jézus Krisztust. Nem tudják, hogy Jézus Krisztus vére tisztára mosott engem 
is. A fı, amit céluknak tőznek ki, hogy az embereket kis csecsemıkorban tartsák, hogy az embereket 
saját maguktól függıvé tartsák, hogy nehogy véletlenül felnövekedjenek a keresztények a kezük 
alatt. Soha nem tanulták meg követni a szellem vezetését! Mindig haza kell menni apucihoz, a 
királyhoz, és tıle engedélyt kérni, és mindig újabb és újabb tisztogatási eljárásokat találnak ki. 
Engedélyt kell kérni mindenért. Engedélyt kell kérni a testi fürdéshez. Engedélyt kell kérni az új 
autóvételhez. Bármit, amit teszel. Ahelyett, hogy felnövekednének a szellemükben a Szent Szellem 
által, és bizonyságul lennének a többiek számára, a világ számára.  

Az egyik bibliatanáromnak az egyik nagy, híres tanítása a következı volt.  
 
Máté 5:27-28 
„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom 

néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal 
az ı szívében.” 

 
A zsidók tehát, abban az idıben, amikor Jézus itt a földön járt, próbálták Jézusnak bizonygatni, 

hogy ık milyen tökéletesek és csodálatosak. Nem tudták, hogy magával Istennel beszélnek. Azzal az 
emberrel beszéltek, aki magát a törvényeket adta nekik. Nem tudták. Az univerzum, a világegyetem 
teremtıjével beszéltek. Azzal beszéltek, aki az egészet teremtette. És magyarázták neki, hogy milyen 
hatalmasak ık. Isten elıtt. Mondták Jézusnak: soha nem követtem el házasságtörést. Jézus azt 
mondta: ha asszonyra tekintesz bőnös kívánsággal, ugyanazt követted el! Mit tett tehát Jézus? Olyan 
magasra emelte föl az elvárásokat, olyan magasra, hogy ember saját erejébıl nem tudja magát igazzá 
tenni Isten elıtt! Csak az idıtöket vesztegetitek akkor.  

Ezért tehát a farizeusok, a magukat tisztogatók csak az idejüket pocsékolják. Mert nem tudjátok 
saját magatokat tisztává odahelyezni Isten elé, mert túl magasak az elvárások. Nem tudjátok elérni! 
Isten kegyelmébıl tudjátok! Föláldozta az egyszülött Fiát, kiontotta a vérét! Ezáltal leszel tiszta Isten 
elıtt! Semmi más! Csak Jézus Krisztus vére! İk egyszerően lefokozzák, leértékelik Jézus munkáját! 
És Isten embereit kötözésekbe teszik. Nem értik meg Isten kegyelmét! Minden kegyelembıl van! 

Tanítani kell majd errıl. Isten kegyelme ajándék volt.  
Jönnek hozzám ezek a farizeusok, kérdezik, hogy: csak nem gondolod, hogy ezek újjászülettek? 

Mint a sok-sok híres evangélista a világban. Minden Kenneth Hagin könyv hátulján ugyanez az 
imádság található. De az nem jó, ahogy te csinálod!  

Honnan jön ez az egész? Nem értik. Nekünk megvannak a saját kazettáink, azt kéne 
meghallgatnod!  

Annyi kérdést tettek föl, hogy kellett nekik ajándékoznom 1-2 kazettát, hogy megértsék legalább 
az újjászületést. Magukat karizmatikus pásztoroknak nevezték. Pünkösdista pásztoroknak. Legalább 
az újjászületést kellene megtanulniuk, hogy mit tett Jézus Krisztus értük. Mit jelent a Szent Szellem 
vezetése?  
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Máté 7:1-5 
„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és 

amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te 
atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy 
mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedbıl; holott ímé, a 
te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki elıbb a gerendát a te szemedbıl, és akkor 
gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szemébıl!” 

 
Nincs szükségetek arra, hogy a másikat ítélgessétek! Ezek a másokat ítélgetık sokkal több 

problémával bírnak, mint azt ık gondolnák!  
Tudjátok, amikor járjuk a falvakat, a vidéket, a legrosszabbnak ítélt utolsó embere a falunak is 

újjászületik. Ezért kaptunk egyszer egy meghívást vissza egy helyre, mert a falu részeg embere 
kijózanodott, meggyógyult, megtért, újjászületett, örök életet kapott, és ez bizonyságul szolgált az 
egész falu számára. És ahogy utazunk az országban, ez minden egyes helyen megtörténik. Igazából 
meg lehet mondani ezekrıl az emberekrıl, hogy szükségük van az üdvösségre!  

A Biblia azt tanítja, hogy annak, akinek sok bocsáttatott meg, az szereti nagyon az Urat, és 
akiknek kevés bocsátatott meg, azok keveset szeretik az Urat. És amikor ezekkel a farizeusokkal 
beszélsz, a magukat tisztogatókkal beszélsz, saját mértékük szerint soha nem bőnöztek, tökéletesnek 
tartják magukat. Neked kell térdet hajtanod elıttem – mondják. Az én saját utam elıtt térdet kell 
hajtanod – mondják.  

Szeretem nagyon a Lukács Evangéliumában a 7:36-50 verseket: 
 
Lukács 7:36-50 
„Kérte pedig İt egy a farizeusok közül, hogy İvele egyék; annakokáért bemenvén a 

farizeus házába, leült enni. És ímé, a városban egy asszony aki bőnös volt, mikor megtudta, 
hogy İ a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástromszelence drága kenetet. És 
megállván hátul az İ lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az İ lábait, és fejének hajával 
törlé meg, és csókolgatá az İ lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a 
farizeus, aki İt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony 
az, aki İt illeti: hogy bőnös. És felelvén Jézus, monda néki: Simon, van valami mondanivalóm 
néked. És az monda: Mester, mondjad. Egy hitelezınek két adósa volt: az egyik adós volt 
ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nékik mibıl megadni, mind a 
kettınek elengedé. E kettı közül azért, mondd meg, melyik szereti ıt jobban? Felelvén pedig 
Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus monda néki: 
Igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a 
te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál: ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és 
fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál: ez pedig az idıtıl fogva, hogy bejöttem, 
nem szőnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig 
drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minekokáért mondom néked: Néki sok bőne 
bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És 
monda annak: Megbocsáttattak néked a te bőneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, 
kezdték magukban mondani: Ki ez, hogy a bőnöket is megbocsátja? Monda pedig az 
asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!” 

 
Akiknek tehát sok bőne bocsáttatott meg, azok szeretik igen az Urat.  
Ahogy tehát mondtam, Ausztráliában volt egy ember, akinek segítettem a gyülekezetben, 400-

500 kilométerre lakott tılem. Egész életében részeg ember volt. 50-55 éves kora környékén 
elfogadta Jézus Krisztust a szívében. Tudjátok, hány alkalommal ítélték el lopásért? Nem azt 
kérdezem, hogy hány alkalommal lopott, hanem hogy hány alkalommal ítélték el. Nem fogjátok 
kitalálni! 37 alkalommal volt elítélve lopásért! Az volt a szerencse, hogy néha kikerült a börtönbıl. 
Ha valaki ennyire sőrőn visszaesik, azr általában végleg bezárják.  
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Ezt követıen Jézus Krisztus vére megtisztította. És tudjátok, ı lett az egyik legcsodálatosabb 
pásztor, akit valaha is ismertem az életemben! Igazán szerette az embereket a szívébıl. Igazán 
szerette az Urat. Tudjátok, hányszor látogatta meg ıt az Úr? Két alkalommal. Átölelte ıt az Úr, és 
sírva fakad. Miért látogatna meg az Úr valakit, aki ennyire tisztátalan? Azért mert sok bocsáttatott 
meg neki, nagyon szerette az Urat a szívébıl. Mindig is ott volt ez az elhívás az ı életén szolgálatra, 
és amikor újjáteremtıdött a szívében, új teremtménnyé vált Jézus Krisztusban, és szerette Isten 
embereit a szívében. Engem is megszégyenített, ahányszor csak arra gondolok, hogy én is 
pásztorkodtam az életemben, mert finoman és kedvesen kell az emberekkel bánnunk, mert az ember 
keménnyé lehet a szívében, amikor nem követi a Szent Szellem vezetését.  

Onnan, ahonnan és származom, forrón isszák a feketét. Arra cowboyok is élnek. És ahogy kijön 
a kávé, szinte még forr, leveszik a tőzhelyrıl, és láttam, hogy ezt teszik, és leöntik a kávét ilyen 
tőzforrón. Ha megtennétek, meghalnátok. Egyetlen egy kávéskanálnyitól már a kórházba kellene 
mennetek. Hogyan váltak ilyenné? A Biblia arról beszél, hogy a keresztényeknek milyen 
lelkiismeretük van. Elıször csak ı is apránként kezdte, és utána hozzászoktak a sejtjei. Annyira 
megkeményedtek, hozzászoktak ezek a sejtek, hogy utána már bármit le lehetett önteni a torkán, és 
ezt a rotyogó, tőzforró kávét egyszerően csak le tudta önteni a torkán.  

Ha szeretnétek a szellemetek által vezetve lenni folyamatosan, akkor meg kell tartanotok ezt a 
tiszta belsıt! Ha  valami rosszat tesztek, nem kell megvárni, amíg a gyülekezeti alkalomra el tudtok 
jönni, abban a pillanatban kérjétek az Urat, hogy bocsásson meg érte. Ezért tehát a ti 
lelkiismereteteket mindig tartsátok tisztán!  

Természetesen a bőnök megvallása nem rossz dolog, és nem helytelen dolog, ott van a 
Bibliában. Nagyon jó a keresztények számára, hogy ez létezik. Amikor valami helytelent teszel, 
rosszat teszel, abban a pillanatban kérd az Úrtól a megbocsátást!  

 
Máté 7:16, 20 
„Gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket. Vajon a tövisrıl szednek-é szılıt, vagy a bojtorjánról 

fügét?…Azért az ı gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket.” 
 
Tehát megítélhettek egy egyént, vagy egy gyülekezetet, az ı gyümölcseikrıl, az életükrıl, arról 

az útról, módról, ahogy élnek, hogyan járnak szeretetben a keresztény testvéreikkel, milyen életet 
élnek a közösségben.  

Ahogy járjuk az országot, mindig találkozunk bizonyos keresztényekkel, akik leszedik a 
plakátjainkat, megpróbálják leállítani az alkalmainkat. És tudjátok, hogy ezek a polgármesterek, 
ezek a mővelıdési ház vezetık meg vannak döbbenve ezen. És még nincsenek is újjászületve a 
szellemükben. Szembesülniük kell ezekkel a farizeusokkal, és utána jönnek, és elmondják az 
igazságot. Ezeknek az embereknek nincs igaz gyümölcsük. Ez borzasztó, hogy így van! 

Nyugodtan ítéld meg a tanításokat, még azokat is, amiket tılem hallasz, hogy szabadságot 
hoznak-e az életedben, békességet hoznak-e az életedben, fejlıdést hoznak-e az életedben, 
gyógyulást hoznak-e az életedben! És minden belsı vezetésedet ítéld meg mindig Isten Igéjének a 
vonalában, annak a vezetése szerint! Jézus Krisztus életét kellene, hogy elıléptessük az életünkben! 
Békességben kellene, hogy éljünk, szeretetben!  

Minden belsı vezetést, amelyet kapsz, meg kell vizsgálnod az Ige fényességében!  
Még akkor is, ha a szellemed vezetését tökéletesen követed, és növekszel az Úrban, és a 

szellemed erısödik, még azután is, miután elhitted a szívedben, hogy megkaptad a gyógyulásodat, az 
ellenség fog jönni, és megpróbál megtörni. Néha szükséged van az Úrnak a Szellemére ahhoz, hogy 
amid van, csak azt megtartsd, hogy megtartsad azt, amiben már hited van, hogy megkaptad, mire 
végül is fogod látni azt a valóságban.  

Sokszor az emberek elbátortalanodnak, és a szellemükben elgyengülnek, és nem hallgatnak erre 
a belsı, nagyon csendes kis hangra. A Biblia azt mondja, hogy eldobják maguktól az önbizalmukat. 
Nem elég erısek arra, hogy kitartsanak. Nem elég erısek arra, hogy reméljenek, hogy higgyenek.  
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Az emberek egyénileg különbözı szinten vannak. Másképp mondva: gyengék a szellemükben. 
Ez egy tény. Vannak emberek, akik ezt nem fedezik föl, hogy fel kellene fejlıdniük a szellemükben. 
Az emberek azt tudják, hogy az elméjükben fejlıdniük kell, az emberek tudják azt is, hogy  testüket 
is fejleszteni kell. A legtöbben azt sem fedezik föl, hogy szellemi lények, és azt sem tudják, hogy fel 
tudják erısíteni a szellemüket.  

Melyik a legfontosabb a három közül? A fizikai testünk fejlıdése, az értelmi szintünk fejlesztése, 
vagy a szellemi fejlıdésünk? Honnan jön az emberi testbıl az élet? Honnan jön az elménk 
frissessége? Ez mind a szellemünkbıl jön. Nem a vérbıl jön! Melyik a legfontosabb tehát ezek 
közül?  A szellemi fejlıdésünk a legfontosabb!  

A keresztények legtöbbje azt sem tudja, hogy szellemi lények! Pedig a keresztényeknél szükség 
lenne arra, hogy fejlesszék a szellemüket! Ezért történik meg az, hogy az ördög olyan könnyen 
legyızi a keresztényeket, elbátortalanodnak, olyan könnyen feladják. Az az oka ennek, mert a 
szellemükben gyöngék.  

Meg tudod te is különböztetni, hogy mikor erıs, és mikor gyenge a szellemed, és tudod 
pontosan, hogy mit kell tenned azzal kapcsolatban. Folyamatosan egyre inkább erısödnöd kellene a 
szellemedben!  

Vannak olyanok, akiket már évek óta ismerek itt Magyarországon, és nagyon furcsa az látni, 
hogy habár ık úgy gondolják, hogy fejlıdtek a szellemükben, az igazság az, hogy gyengültek. Még a 
pásztoroknak és a szolgálóknak is az lenne a kötelességük, hogy fejlıdjenek a szellemükben. 
Minden nap, nap mint nap erısödnöd kellene. Pontosan úgy, mint a fizikai erınkkel. Tehát 
ugyanúgy, mint ahogy a fizikai erınlétünknél, a szellemi síkon is vannak olyan dolgok, amit elıször 
nem tudsz megtenni, késıbb pedig meg tudod tenni. Lehet, hogy a hited és a szellemed olyan szinten 
van, hogy nagyon nehezedre esik bármit is remélned Istentıl. Még egy kicsi dolgot is nagyon 
nehezen tudsz elfogadni. És ha gyakorlatozod a hitedet, és fejleszted a szellemedet, akkor 
növekedhetsz olyan szintre, hogy nem lesz probléma még nagy dolgokat sem, el tudsz majd fogadni 
Istentıl.  

Volt egy ember, volt egy árvaház, amelyet ı vezetett. Amikor elkezdte, akkor nagyon nehéz volt. 
Azt mondta, hogy az elején, minden hitét bele kellett helyezni abba, hogy azokat az árva 
gyermeketeket táplálni tudja nap mint nap. Tehát a legnagyobb erıfeszítésébe került, hogy a hitét 
tudja mőködtetni. Azt mondta, hogy 50 év után, miután ezt nap mint nap gyakorolta, ezt a hitet, azt 
mondta, hogy a sok-sok évvel ezelıtti száz forintba vetett hitéhez képest most sokkal könnyebben 
tud hinni akár abban is, hogy százmillió forintot tud a szegények javára fordítani.  

Amikor én kezdtem  szolgálatot, az én életemben is igaz volt az, hogy voltak problémák, 
amelyek óriásinak látszottak. Most ezek a problémák csak kicsinykék az én szemben. Az én hitem 
felfejlıdött ezeken a területeken.  

Amikor gyenge vagy a szellemben, akkor mindig azt mondod, hogy: talán. Amikor erıs vagy a 
szellemben, akkor azt mondod, hogy most készen vagy, most boldog vagy.  

Szeretnék valamit megemlíteni a boldogsággal kapcsolatban! Az energiaszinted nem csak a 
külsı emberedtıl függ. Természetesen a külsı ember gyakorlatoztatása is nagyon fontos, de nem a 
legfontosabb dolog! Természetesen mindent tökéletesen tehetsz a fizikai síkon, és mégis érezheted, 
hogy nagyon gyenge vagy az energiádban. Azért, mert a szellemed gyenge. Azért, mert az az élet, 
amely a hústestedben dolgozik, és az elmédnek az élete, mind-mind a szellemedbıl származik.  

Fogunk tanítani arról, hogy hogyan tudjátok a szellemeteket növeszteni, fejleszteni, erısíteni, 
olyan szintre, hogy fel tudjatok emelkedni szellemileg, hogy tudjatok hinni abban, hogy Istennel 
gyızedelmesek vagytok, hogy kinyilatkoztatást kapj Istentıl. És arra is, hogy mások imádságait el 
tudd mondani.  

 


