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ALAPTANÍTÁSOK 
Szellem, lélek, test 2. – Az ember: szellem, lélek, test 

 
Szellem, lélek és test sorozat második kazettája. 
 
1Thesszalonika 5:23 
„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestıl, és a ti egész valótok: 

szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül ıriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére.” 

 
Szeretnénk most a lélekrıl szólni. 
 
Róma 12:1-2 
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti 

testeteket élı, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. És ne 
szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy 
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata.” 

 
Pál ezt a levelet Magyarország összes keresztényének is címezhetné. Neked is, a te testeddel a 

következıt kell tenned - mert ha te nem teszed meg a te testedre vonatkozó utasításokat, semmi nem 
lesz megtéve!  

Nagyon sok téves gyülekezeti tanítás található! Nem azt mondja, hogy: szánjátok oda magatokat 
Istennek - hiszen Istennek gyermeke vagytok, hiszen már Istenhez tartoztok! Nem lehet odaszánni 
azt Istennek, ami már Hozzá tartozik! Ami valaki máshoz tartozik, azt nem adhatod másnak oda. 
Ami az Úrhoz tartozik, az nem tartozik hozzád! 

A Biblia nem azt tanítja, hogy újra, és újra, és újra újjá kell születned! Miután újjászülettél, 
hozzá tartozol Jézus Krisztushoz - ez a belsı embered, a szellemed. Ez az új teremtmény Jézus 
Krisztusban. 

 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden .” 
 
Ez nem bárkire, hanem a belsı emberünkre vonatkozik.  
Ennek így kell lennie, mert így mondja az Ige: új teremtéssé lettünk.  
Vallásos körökben itt gyakran eltévesztik. Sokszor azt kívánják tılünk, hogy csatlakozzunk egy 

gyülekezethez, és prédikálunk nekik, hogy váljanak jobbá, tartsuk be a törvényeket - és a szegény 
ember megpróbál magától jobb lenni.  

Én soha nem próbáltam meg magamtól, hogy kiegyenesítsem az életem, mert elıször újjá kellett 
születnem – és azóta igaz vagyok Isten elıtt.  

Természetesen az igaz élet jó – de attól még nem válik valaki kereszténnyé! Soha nem tudjuk 
cselekedetekbıl ezt elérni, mert szívben hiszünk, szívvel hiszünk az igazságra, és saját akaratunkból 
születünk újjá azáltal, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus értünk végzett munkáját.  

Nagyon sok minden tehát vallásosságból ered, és nem a kereszténységhez tartozik.  
Sokszor érzik azt az emberek, hogy ık nem méltók arra, hogy ilyen áldásokat elfogadjanak. A 

keresztény élet úgy kezdıdik, hogy elıször újjá kell születnünk, el kell fogadnunk a szívünkben az 
örök életet. És amikor az örök élet, vagyis Isten maga természete hozzáadódik a mi szellemünkhöz, 
az megváltoztat minket. Amikor ez az isteni élet a mi saját valónkhoz hozzáadódik, akkor az 
megváltoztat minket – új teremtménnyé válunk Krisztusban. A belsı ember, az igazi lényegi valónk, 
a szellemünk válik Krisztusévá. Saját erınkbıl, saját cselekedeteinkbıl nem tudjuk létrehozni ezt az 
új teremtményt!  
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Az újjászületés egy új embert hoz létre, új természettel. Az ember tulajdonságai és a természete, 
mielıtt újjászületik - az hibás. Bőnös a természete, mielıtt újjászületik. Azt mondja az Igen itt a 
Korinthusi levélben, hogy: „újjá lesz minden.” Minden újjá lesz! Ez a belsı emberünkre, a 
szellemünkre vonatkozik, de a testünkkel még mindig bajok vannak. De a szellemünkkel, a belsı 
emberünkkel nincs több baj.  

Szükség van arra, hogy ezeket tanítsuk!  
Sokan azt tanítják, hogy a régi embernek meg kell halnia. Nem kell! Mert az a régi ember már 

meghalt, és egy új teremtmény vagy! Amire szükség van, hogy a test számára meghaljunk.  
Valaki kérdezheti, hogy: nem maga a test az az ó-ember? Nem igaz, mert ugyanaz a testünk 

marad meg, miután újjászülettünk! A testünk az újjászületésünk után is ugyanazokat a dolgokat 
szeretné tenni, mint amit régen tett. De a belsı emberünk halt meg, mert az újjá lett, egy új 
teremtménnyé vált Jézus Krisztusban - vagyis új teremtménnyé válsz! De meg kell érteni, hogy a test 
ugyanaz marad! Késıbb kapunk majd egy megdicsıült testet, amikor Jézus Krisztus visszajön 
értünk.  

Isten azt várja el tılünk, hogy ezzel az újjászületett belsı emberrel tegyünk valamit a test által. 
Vagyis, hogy ne hagyjuk a testünket uralkodni a szellemünk felett, vagyis nem legyünk testi 
keresztények. 

 
1Korinthus 3:1-3 
„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a 

Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert 
még nem viselhettétek volna el, sıt még most sem viselhetitek el: Mert még testiek vagytok; 
mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é és 
nem ember szerint jártok-é?” 

 
Ezek testben uralkodó keresztények voltak. Arra van szükség, hogy a belsı emberünk uralja a 

testünket.  
Az egyik angol fordítás szerint Pál szó szerint a következıt mondja: „én magam alá vetem a 

testemet, a szellemem alá, a szellemem uralja a testemet” - a magyar fordítás nem így mondja. 
A belsı embernek kell odaszentelnie Istennek a külsı embert, a testet. Te vagy a gondviselıje 

annak a testnek, nem Isten! Nektek kell tehát tenni valamit a testetekkel, és mint szellemi szolgálatot 
kell mutatni Istennek.  

 
Róma 12:2 
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása 

által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata.” 
 
Pál ezt a levelét olyan keresztényeknek írja, akik újjászülettek és betöltekeztek Szent 

Szellemmel. De a szellemükben kereszténnyé vált emberek még a testükben ezt nem mutatták ki.  
Hány olyan keresztényt ismertek, aki újjászületett, és betöltekezett Szent Szellemmel, ennek 

ellenére a testében nem vesztek észre változásokat? 
Pál azt mondja itt a keresztény testvéreinek, hogy: nektek kell tennetek a lelketek megújulása, az 

elmétek megújulása, és a testetek érdekében valamit!  
Mi a szellemünkön keresztül teremtünk kapcsolatot Istennel. A belsı emberünk, a szív belsı, 

rejtett embere válik új teremtménnyé Krisztusban. Ezért Pál azt mondja, hogy az elménket meg kell 
újítani, és a testünket pedig odaszánni tökéletes áldozatként Istennek.  

Az, hogy meg kell újítani az elménket, az annyit jelent, hogy Isten Igéjének a vonalában kell 
gondolkodnunk - és a mai gyülekezeti testnek erre van a legnagyobb szüksége, hogy megújítsa az 
elméjét Isten Igéjének a tükrében. Azért, mert újjászülettünk, és Szent Szellemmel betöltekeztünk, 
attól még az elménk nem született újjá, azt meg kell újítani, Isten Igéjének a vonalában. Ezért helyez 
Isten tanítókat a gyülekezeti testbe. 
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Én azokra a tanítókra gondolok, akiket Isten elhívott, és felkent tanítói szolgálatra, és igazán 
ismerik a szívükben Jézus Krisztust. A legtöbb tanító csak a saját elképzeléseit tárja elénk, és nincs 
igazi kenete a tanítói szolgálatra. Az igazi, felkent tanítókat azért küldi Isten a szolgálatba, hogy a 
segítségükkel meg tudjuk újítani az elménket.  

Tudjuk azt, hogy az ember szellemi teremtmény. Tudjuk azt, hogy Isten osztályába tartozik az 
ember, mert Isten szellem. Minket Isten arra teremtett, hogy kapcsolatban álljunk Istennel. Isten az 
embert a saját örömére teremtette, hogy legyen valaki Istennek, akivel kapcsolatot tud teremteni. Az 
ember az nem állat. Az ember ugyanolyan osztályba tartozik, mint Isten – mert ha nem így lenne, 
akkor nem tudna kapcsolatot teremteni Istennel.  

Próbáltál-e valaha egy öreg tehénnel kapcsolatba lépni? Azok az állatok egy másfajta királyságba 
tartoznak, más osztályba tartoznak, mint te, ezért nem tudsz velük barátkozni, kapcsolatra lépni. Mi 
pedig egymással tudunk kapcsolatot teremetni – és Istennel is tudunk kapcsolatba lépni, mert 
ugyanolyan osztályú lények vagyunk, mint maga Isten. 

 
János 4:23-24 
„De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban 

imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az İ imádóiul. Az Isten szellem: és akik İt 
imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.” 

 
Isten, aki szellem, testet öltött magára. Jézus volt az, aki isteni formájában testet öltött magára. 
 
Zsidó 10:5 
„Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet 

alkottál nékem.” 
 
Zsidó 2:14 
„Mivel tehát a gyermekek testbıl és vérbıl valók, İ is hasonlatosképpen részese lett 

azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az 
ördögöt.” 

 
János 1:1-3, 14 
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az 

Istennél volt. Minden İáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett….És az Ige testté lett 
és lakozék miközöttünk és láttuk az İ dicsıségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsıségét, aki 
teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” 

 
Isten testet öltött Jézus Krisztusban.  
A fizikai halálnál az ember leteszi a testét, és nem kevesebb, mint amikor testben élt. 
 
2Korinthus 5:1, 6-8 
„Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentıl, nem kézzel 

csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben… Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és 
tudjuk, hogy amíg e testben lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól, Mert hitben járunk, nem 
látásban; Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testbıl, és elköltözni az 
Úrhoz.” 

 
Isten csak az ember szellemén keresztül tudja magát kinyilatkoztatni. Az embernek a szelleme 

az, amelyik összeköttetésbe kerül Istennel - ezt hívjuk szívnek. A szellemi dolgok legalább annyira 
valóságosak, mint az anyagi dolgok. Tehát ezért létezniük kell a szellemi dolgoknak is. Hiszen maga 
Isten, aki szellem, İ teremtett minden anyagit.  
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Tehát meg kell kapnunk az értelmét, hogy mit jelent a belsı ember, a szívünk rejtett, belsı 
embere. Errıl beszélt Péter, és Pál is a levelében.  

Ez Isten definíciója az emberi szellemrıl. Az igazi emberünk a szellem. Van lelke, és fizikai 
testben él. Az idı multával egyre többet tanulunk meg a szellemi emberünkrıl, hogy hogyan 
teremtett meg minket Isten.  

Azt is mondhatnánk, hogy egész életem során gyülekezetbe jártam, és mindig megpróbáltam jó 
lenni a saját magam erejébıl, és ennek ellenére nem voltam újjászületett keresztény. Próbáltam jó 
lenni, de nem voltam újjáteremtett keresztény. Arra volt szükség, hogy Isten újrateremtsen, mert a 
belsı természetem volt rossz. Bőnös volt a belsı emberem, a bőn eredete volt benne, ezért volt 
szükségem arra, hogy Isten természete kerüljön a szívembe 

Az ember hármas felépítésérıl van szó. A szellemi emberünk az, amelyik Istennel 
összeköttetésben van. Az öt érzékszervünkön keresztül tud mőködni a lelkünk. A testünk pedig 
akkor fog megújulni, amikor Jézus Krisztus eljön értünk. De most kapunk egy új szellemet az 
újjászületésnél! 

 
Efezus 3:16 
„Hogy adja meg néktek az İ dicsısége gazdagságáért, hogy megerısödjetek hatalmas 

erıvel az İ Szelleme által a belsı emberben;” 
 
Egy másik fordítás azt mondja, hogy: „legyetek erısek az İ képességeivel, az İ szellemén 

keresztül a belsı emberben.”  
Az örök élet az ember szellemébe kerül, amikor újjászületik. Az örök élet az Isten természete - İ 

maga az örök élet. 
 
János 5:26 
„Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete 

legyen önmagában:” 
 
Tudjátok, Ádám volt az elsı ember, aki felségárulást követett el, és Ádámban Isten élete volt. A 

sátánnak nem volt hatalma Krisztus felett, mert Krisztus nem volt szellemileg halott. Mert İ 
egységben járt itt a földön a Mennyei Atyával. Betegségnek nem volt hatalma Jézus Krisztus teste 
felett, mert a betegség az a halál gyermeke. A kereszten Jézus Krisztus meghalt fizikai értelemben, 
és ez azért történt meg, mert elıször magára vállalta szellemében a mi bőnös mivoltunkat. Minket 
helyettesítve, a mi bőneinket, és a mi fájdalmainkat vette magára, és vitte el. 

 
2Korinthus 5:21 
„Mert azt , aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk 

İbenne.” 
 
Bőnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk İbenne! Az összes rossz, ami rajtunk volt, az 

mind Jézusra helyeztetett! És Jézus teste ekkor vált halandóvá - pontosan úgy, amint Ádám teste, 
amikor szellemileg halottá vált. 

 
Ézsaiás 53:9 
„És a gonoszok közt adtak sírt néki,  és a gazdagok mellé jutott kínos halálok után: pedig 

nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.” 
 
A ’halál’ szó az eredeti héber szövegben többes számban szerepelt: ’halálok.’ Amely arra utal, 

hogy Jézus Krisztus kereszthalála egy kettıs halál volt, mint az ember helyettese. A fizikai halála 
volt, és a mi helyünkre került, hogy minket helyettesítsen. Hogy elvigye, ami bőneinket, a 
fájdalmainkat, és a betegségeinket. 
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Ézsaiás 53:4 
„Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy 

ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl!” 
 
Tehát Istentıl kínoztatott, ostoroztatott, verettetett. 
 
Ézsaiás 53:10-11 
„És az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze; hogyha önlelkét a bőnért áldozatul adja, 

magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata végbemegy az İ keze által. Mert lelke 
szenvedése folytán látni fog, és megelégedett lesz, ismeretével igaz Szolgám sokakat megigazít, 
és vétkeiket İ viseli.” 

 
A fı dolog, amelyre szeretnénk utalni, hogy szabadok lehetünk minden kötéstıl Jézus Krisztuson 

keresztül! Hiszen a Fiúban ugyanaz az isteni örök élet volt meg, mint ami az Atyában.  
Egy nagyon fontos Ige következik! Ez a Biblia vízválasztó Igéje is lehetne! 
 
János 10:10 
„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és bıvölködjenek.” 
 
„Én azért jöttem, hogy értetek legyen” – mondja Jézus! Ez az élet Isten élete, amely a mi 

szellemünkbe költözik, mert ez az élet Isten természete. İ az, aki a szellemünket újrateremti, és új 
teremtményekké válunk Krisztusban. Nagyon könnyő azt az illetınek tudni az szívében, ha 
újjászületett. Én soha nem kérdıjeleztem meg az újjászületésemet, miután megváltást kaptam, 
miután újjászülettem. Ez soha nem merült fel bennem kérdésként. Amikor az Igén állsz, akkor 
szilárd alapokon állsz. És az ördög nem tud téged onnan elmozdítani.  

Valaki azt mondja nekem, hogy nem születtem újjá mivel nem az ı gyülekezetükbe tartozom, 
vagy valaki azt mondja, hogy nem születtem újjá, mert nem az ı gyülekezetükben kereszteltek meg - 
ez ugyanolyan butaság lenne, mint azt mondani, hogy nem vagyok nıs, mivel nem az ı 
gyülekezetükben kötöttem házasságot. Én szilárd alapokon állok, és engem errıl nem lehet 
lemozdítani! Én tudom, hogy én új teremtmény vagyok Krisztusban, és nincs bőntudat, és ítélet az 
én számomra. Az örök élet bennem van, és az ördögnek nincs hatalma és uralma felettem. Nem 
vagyok semmilyen kötés alá rendelve, nem tartozom semmilyen törvény alá, egyedül a szeretet 
egyetemes királyi törvénye alá tartozom!  

 
1János 3:14 
„Mi tudjuk , hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki 

nem szereti az ı atyjafiát , a halálban marad.” 
 
Ez az Ige a szellemi halálból utal a szellemi örök életbe való átmenetelre.  
Miért? Mert a mi szívünkben van az a szeretet, amivel szeretjük az atyánkfiait. Isten maga a 

Szeretet. Amikor újjászületünk, akkor Isten természete kerül a szívünkbe, és ez a természet maga a 
szeretet. Ezért van az, hogy mindenki felé szeretettel vagy. Ha nem szeretettel, hanem győlölettel 
vagy, akkor pedig még nem születtél újjá. Az embergyilkosnak nincs szeretete önmagában, nincs 
örök élete.  

Amikor valaki újjászületik, akkor nem teljesedett még be Szent Szellemmel. 
 
Apostolok Cselekedete 8:14-15 
„Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samaria befogadta az Isten 

Igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;. Kik mikor lementek, imádkoztak érettük, hogy 
vegyenek Szent Szellemet:” 
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Azért imádkoztak, hogy Szent Szellemmel betöltekezzenek. Tehát nem azért imádkoztak, hogy 
újjászülessenek. 

 
1Péter 1:23 
„Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek 

Igéje által, amely él és megmarad örökké.” 
 
Hol születtek újjá? Hol fogadták Isten Igéjét? A szívükben. Késıbb, amikor imádkoztak értük, 

akkor fogadták a szívükbe a Szent Szellemet.  
Mi az, amire most szeretnénk utalni? Amikor újjászületsz, akkor a szellemed születik újjá, és a 

belsı embered válik egy új teremtménnyé Krisztusban. Amikor a Szent Szellem teljessége költözik 
beléd, akkor a te emberi szellemedbe költözik. Azért válik a te tested a Szent Szellem templomává, 
mert a te saját szellemed temploma a te tested, és oda költözik, a te szellemedbe, a Szent Szellem.  

A Szent Szellem a te szellemedbe költözik, nem a fejedbe. A fejünk az, amely nagyon sokunkat 
megakadályoz abban, hogy a Szent Szellemet be tudjuk fogadni. Olyan sokszor használja az elménk 
a nyelvünket a mindennapi értelmes beszédben, hogy nem hagyjuk, hogy elszakadjon a nyelvünk a 
fejünktıl. Ilyenkor arra van szükség, hogy hagyjuk elszakadni az elménket a nyelvünktıl, hogy a 
Szent Szellem tudja adni a kiejtést az İ saját imádságaira.  

Úgy kezdtek nyelveken szólni, ahogy a Szent Szellem adta a kiejtést. Ez az igazi ık, a belsı 
énjük, a szellemük – nem az elméjük! Ahogy szoktuk mondani, hogy: a szellememmel is 
imádkozom, és az elmémmel is imádkozom. 

 
1Korinthus 14:14 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” 
 
János 7:37-38 
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki 

szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élı 
víznek folyamai ömlenek annak belsejébıl.” 

 
 
Mindenki, aki nyelveken beszél, az a belsejébıl, élı víznek folyamai által szól. Mert az emberi 

belsıben lakik az ember szelleme, és oda költözik a Szent Szellem is.  
Én nem érzem, hogy İ ott van – de attól İ ott van! A Szent Szellem nem jön, meg megy, aztán 

megint jön, meg megint megy! Jézus azt mondta, hogy: „soha el nem hagylak benneteket.” 
 
János 14:16-17 
„És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 

Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri 
İt; de ti ismeritek İt, mert nálatok lakik , és bennetek marad.” 

 
A Szent Szellem soha nem hagy el, soha nem fog elmenni tıled! Ha valakit elhagyna a Szent 

Szellem, akkor soha nem jönne vissza. Tehát vegyétek tudomásul: a Szent Szellem soha nem hagy 
el! Lehet, hogy a te vallásos tanításaidban azt hallottad, de az Igék azt mondják: a Szent Szellem 
benned van, attól függetlenül, hogy esetleg nem érzed, hogy a Szent Szellem benned lenne.  

A Szent Szellem nem tud közvetlenül az elménkkel kommunikálni, mert a Szent Szellem nem az 
elménkben lakik, a szellemünkben lakik. Ezért a Szent Szellem a mi szellemünkkel tud közvetlenül 
kommunikálni. Ezért meg kell tanítani a szellemünket, hogy hogyan kell követni a Szent Szellem 
vezetését, és hogyan kell meghallani a Szent Szellem belsı hangáját - mert a Szent Szellem összes 
vezetését ott tudjátok megtalálni, a ti szellemetekben.  

Ezért belülrıl jön a szellemünk vezetése is, ami az elménk felé irányul.  
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Jézus is ezt mondja, hogy a Szent Szellem nem magától fog szólni. 
 
János 16:13 
„De mikor eljön İ, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert 

nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendıket megjelenti 
néktek.” 

 
Amit İ hall, azt fogja mondani a szívünkbe. 
 
1Korinthus 3:16 
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?” 
 
1Korinthus 6:19 
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, 

amelyet Istentıl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 
 
A Szent Szellem tehát bennetek, a ti szellemetekben, és ezáltal a ti testetekben van. 
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Bennetek! Amit hall, azt fogja szólni.  
Tehát a Szent Szellem szól. Nem? De nem magától szól. A Szent Szellem nem beszél nyelveken. 

Ti beszéltek nyelveken, és a Szent Szellem meg fogja mutatni nektek a jövendıt. Hol fogja 
megmutatni a Szent Szellem azokat a dolgokat, amelyek jönnek? Ott, ahol İ van. Bennetek!  

Tehát a Szent Szellem a ti szellemeteken belül fog szólni hozzátok. Ezért ez az információ a mi 
szellemünkben van. Mert itt kapunk és fogadunk a Szent Szellemtıl – a szellemünkben.  

Ez volt a leghatalmasabb dolog, ami az életemben valaha is velem történt, mélyen a 
szellememben. Ott kezd Isten munkálkodni velünk, belül, a szellemünkben - mert Isten szellem. 
Amikor újjászületünk, amikor megváltást kapunk, a Szent Szellem az, aki meggyız minket a 
szívünkben, a szellemünkben. Belül a szívünkben tudjuk ezt a meggyızést elfogadni, azt a belsı 
sürgetést, hogy válaszoljunk Isten hívására. Valami belül történik velünk. És akkor tudsz 
megismerkedni ezzel a csodálatos Szellemmel. Mert a te saját szellemedhez szól.  

És ha megtanulsz hallgatni erre a belsı hangra, ami a szellemedhez szól, akkor többet nem leszel 
beteg, mert ott van a láthatatlan, aki azon munkálkodik, hogy Isten Igéjét megnyissa a számomra, és 
megpróbál engem arra vezetni, hogy Isten Igéjén cselekedjek. De az ember természetes 
gondolkodásmenete és elméje nem engedi az embert úgy cselekedni. Isten fog segíteni, és meg fog 
áldani, ha imádkozol! De nem azért fogsz az imádságaidra választ kapni, mert úgy érzed, hogy téged 
megáldott Isten!  

Nagyon sokszor az emberek a hitüket ezekre az érzésekre alapozzák, és ezért becsapódnak! 
Ahelyett, hogy a hitüket Isten Igéjére alapoznák!  

A te természetes elméd, a gondolkozásmódod, azonnal le fogja ellenırizni a tested, hogy: nézd 
meg, vajon meggyógyultál-e már! Nézd meg a bırödet, vagy bárhol máshol, ahol problémád van! 
Ezért, mivel sok ember nem érzi magát jobban, ezért rögtön odébb áll, siránkozva.  

Vannak olyanok, akik úgy érzik, vagy úgy gondolják, hogy meggyógyultak, és késıbb, amikor a 
saját hitükön kell megállni, és az ördög újra megpróbálja ıket, akkor gyorsan kimondják: ó, hát azt 
hittem, hogy már meggyógyultam – és így elvesztik a gyógyulásukat.  

Teljes meggyızıdésem, hogy miután imádkoztunk értetek, Isten gyógyító ereje azonnal elkezd 
munkálkodni a testetekben, ha érzitek azt, ha nem! 
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Emlékezzetek arra, hogy a Szent Szellem mindig azon az úton fog benneteket vezetni, amit Isten 
Igéje tanít! Ezért Isten Szent Szelleme szeretne minket arra rávezetni, hogy hallgassunk az İ 
szavára!  

Isten Fia a szerezıje az írott Igének. Ahogy szoktuk mondani: az Úr szólt hozzám – de az Úr 
nincs itt. Az Úr Jézus a Szent Szellemén keresztül szól hozzánk, hiszen az Úr Jézus nincs itt, csak az 
İ szelleme által. A Szent Szellem azt szólja nekünk, amit hall az Atyánál. Amit az Atya mond, vagy 
amit Jézus mond.  

Miután felismeritek, hogy mit mond a Szellem, hogyan halljátok ezt? Nem a külsı, fizikai 
fületekkel. Nem külsı, világi hangokat kell keresni! Belül, a szellemetekben, mert ami kívülrıl jön, 
az a világból jön.  

Arra is emlékezzetek mindig, hogy Isten dolgai bolondságnak tőnnek az elménk számára. Mi 
kinyilatkoztatást fogadunk el, kinyilatkoztatott tudást Istentıl a mi szellemünkbe.  

Végül az emberek rájönnek: Ó, hát most már értem! A szívemmel kell lekezdenem hinni végre!  
A belsı emberünkkel kell hinni a Bibliát, nem a fejünkkel, mert a fejünk tele lehet kétségekkel, 

de ahol hinned kell, az a szíved! A fejedben lévı kétségek soha nem fognak megakadályozni, hacsak 
nem teszed lehetıvé.  

Minden hívınek ott vannak a harcok a szíve és a feje között. Mondhatni máshogy: a szellemünk 
és a fejünk közötti harc. Azt kell észrevennünk, hogy a szívünkkel, a szellemünkkel kell hinni! A 
szívemben, a szellememben fogadom el a gyógyulást a külsı emberem számára, és utána ezt 
kimondom a számmal. Jézus is ezt mondta, hogy: „higgyetek!” Így lehet Istentıl gyógyulást 
elfogadni, és így lehet a gyógyulásunkat megırizni, megtartani. 

Ezért én az Igét beépítem a szívembe, és az ördög az én szívembıl nem tudja kivenni az Igét! 
 
2Korinthus 4:4 
„Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” 
 
Az ördög ennek a világnak az istene. Az érzékszerveink istene, vagy amit mi látunk és érzünk. 

Mert ezzel a világgal a mi elménkkel keresztül kerülünk összeköttetésbe, a fizikai érzékszerveinken 
keresztül. Ezért az ördögnek hozzáférése van a testünkhöz és a gondolatainkhoz - de nem tud a 
bensınkhöz szólni, mert neki a hangja kívülrıl jön, ebben a világban, és az ellenem van. Az ı 
hitetlensége, és a kétségei jönnek ellenem. Próbálja nekem mondani, hogy: ez nincs így!  

És a keresztényeknek ezen a külsı hangon el kellene gondolkodni, mert az ördög az hazug. 
Még valamit meg kellene tanulni: hogyan kell beszélni az ördöghöz! Meg kell tanulni, hogyan 

kell szólni Istenhez, hogyan kell szólni az ördöghöz, és meg kell tanulni, hogyan kell különbséget 
tenni a kettı között! Mert az ördög tud Igéket idézni neked, és ı ennek mestere. Mert az Úr Jézusnak 
is idézett Igéket, és İt is megkísértette féligazságokkal. És ha nem hiszed azt, hogy az ördög képes 
rá, hogy Igéket idézzen neked, meg kell hallgatnod prédikátorokat a Tv- és a rádióállomásokon!  

Sokan vannak, akik jönnek az alkalmakra, és elfogadják a gyógyulást. Sokak közülük már 
évekkel ezelıtt meggyógyultak, csodák által gyógyultak meg. És az ördög, az ellenség hamar 
megszólítja ıket: tudod, akkor meggyógyultál, de most, ez alkalommal nem fogsz meggyógyulni! És 
akkor van az ideje annak, hogy nevesd ki az ördögöt! Mindegy teljesen, hogy hogyan érzed, kezdj el 
nevetni! Amikor jön az ördög, és úgy szól hozzád, hogy: ez alkalommal úgysem fogsz meggyógyulni 
– kezdj el nevetni rajta! Még ha nem is úgy érzed, hogy nevetned kell, erıltessed: ha-ha –ha –ha –
így.  

Aztán egy kis idı múlva jön újra, és megkérdezi, hogy:  
- Min nevetsz?  
- Rajtad nevetek ördög – és újra nevess neki, hogy: ha-ha-ha-ha.  
Újra jön hozzád, és azt mondja, hogy: úgysem gyógyulsz meg ez alkalommal. Megint csak 

nevess, még ha nem is érzed úgy, hogy nevetned kell! Csak neves!  
Megkérdezi megint, hogy:  
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- Miért nevetsz?  
- Rajtad nevetek, ördög úr, mert nekem nem kell a gyógyulásomat megkapnom, mert Jézus 

már megszerezte a számomra.  
Mert a gyógyulás az nem egy ígéret az Igében, az İ sebeivel meggyógyultunk - ez tény, nem 

ígéret! Isten így tekint ránk: Jézus Krisztusban már meg van fizetve a gyógyulásunk, és a 
megváltásunk – ez tény Isten szemében.  

És ahogy felnövekszünk az Úrban, és megtanuljuk, hogy hogyan kell cselekedni az Ige alapján, 
és egy nap észreveszed, hogy a hazugság tünetei újra a testeden jelentkeznek, lehet, hogy újra 
elkezdesz tüsszögni. És jön az ördög, azt mondja neked, hogy:  

- nézzél már csak magadra! Azt mondtad, hogy meggyógyultál, pedig nem gyógyultál meg!  
- Ördög, én nem azt mondtam, hogy meggyógyultam, én azt mondtam, hogy: hiszem, hogy 

megkaptam a gyógyulásomat!  
Ahogy a Márk 11:24-ben tanítja, hiszem a szívemben: mindazt, amit az imádságotokban kértek, 

higgyétek, hogy mindazt megkapjátok. Higgyétek, hogy megkapjátok, és meglesz néktek! Jövı 
idıben lesz meg nektek. Ezért van szükség hitre. Mindazt elfogadni hitben, amit az Úr már 
megszerzett nektek. Nem kell akkor már a hit hozzá, hogyha már az a tiéd a valóságban.  

Úgyhogy mondd meg az ördögnek: hiszem, hogy megkaptam, mert ezt tanítja a Biblia. Az ördög 
is amikor Jézust kísértette, Jézus ennyit mondott: „meg van írva.” 

Az 1Péter 2:24-ben: „akinek a sebeivel gyógyultatok meg.” Ha én akkor meggyógyultam, akkor 
most is meggyógyulok, vagyis egészséges vagyok. Én hiszem, hogy megkaptam ezt az Igét! Ördög 
úr, én az Igén cselekedtem, nem az öt érzékszervem alapján járok - mert a most hit, a reménylett 
dolgok valósága. A most hit hozza valóságba azokat a dolgokat, amelyeket még nem látsz, nem 
érzékelsz az öt érzékszerveddel. Ördög úr, én tehát az Igén cselekszem! Én hiszem a szívemben - 
mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  

Mit mond az Ige? Azt mondja az Ige, hogy: közel hozzád az Ige, a szívedben, és a szádban, Isten 
Igéje, amit mi hirdetünk. Ez az igazság! Meg kell tanulni, hogy hogyan kell az ördöghöz szólni, 
amikor hozza a kétségeit, és az ı hitetlenségeit.  

Az ördög nemcsak hitetlenséget, és kétségeket hoz, hanem bőntudatot, és ítéletet is hoz hozzád. 
Azt mondja neked, hogy: te nem vagy igazán érdemes erre! De én magamat Krisztussal azonosítom, 
amit İ tett értem a kereszten: İ az, aki visszavásárolt engem, İ az, aki megváltott engem, İ a 
Megváltó. Az İ vére eltörölte az én bőneimet, én új teremtmény vagyok Krisztusban, és minden 
rossz tettemért megbocsátottak nekem. Az én bőnös természetem újjá lett, én új teremtmény vagyok. 
Jézus Krisztus alkotása vagyok, és neki nincs rossz, hibás alkotása!  

Ezeket a dolgokat hinned kell a szívedben, a szellemedben! És az ember szelleme az, amely 
végre kell, hogy hajtsa Isten Igéjét, nem az ember. Az Isten szelleme az emberen keresztül mőködik.  

Jézus is azt tanította, hogy: „az Atya énbennem, İ cselekszi e dolgokat.”  
Én is köszönöm az Atyának mindazokat a dolgokat, amelyeket rajtam keresztül végzett, de én 

Isten nélkül legalább annyira reménytelen vagyok, mint bárki más. Ezért köszönjük a Szent 
Szellemet, aki rajtunk keresztül tud munkálkodni.  

Tanuljatok meg helyesen válaszolni a Szent Szellemnek!  
Ezeket a dolgokat nem lehet egy nap alatt megtanulni, ezért ne bátortalanodj el! Tudjátok, a 

gyerekeket is hat éves korukban iskolába küldik. Egy nap múlva nem jön a gyerek haza egyetemi 
végzettséggel. A gyerek iskolába jár hosszú évek során elıször. Egy nap alatt ı sem fog mindent 
megtanulni.  

A szellemi dolgok is hasonló módon jönnek hozzánk. Ezért kell magunkat iskolázni, edzeni, 
hogy ezt a belsı bizonyosságot, ezt a belsı vezetést meghalljuk, és erre tudjunk hallgatni. Hagyni 
kell, hogy a szellemünk uralja az elménket, ha sikeres keresztényekké akarunk válni.  

Az, hogy hitben járunk, az azt jelenti, hogy az Igében járunk. Hagyni kell, hogy a szívünk, és a 
belsı emberünk uralkodjon felettünk. Ez jelenti azt, hogy hitben járunk, ez jelenti azt, hogy 
szeretetben járunk. 
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Szükségünk van arra, hogy megértsük, hogy kétfajta tudás létezik. Az egyik fajta tudás a 
természeti emberünknek a tudása, és ez a tudás a fizikai testünk öt érzékszervén keresztül jön 
hozzánk.  

A másik fajta tudás, az az a fajta tudás, amelyet a Szent Szellem ad nekünk a szellemünkben. Ezt 
a fajta tudást kinyilatkoztatott tudásnak hívják. Isten Igéje maga kinyilatkoztatott tudás.  

Jézus Krisztus tanítványai, amikor végig jártak vele, és látták a kereszthalálát, az İ temetését, és 
feltámadását, nem tudták, hogy ennek mi a jelentése. Pál kinyilatkoztatott tudása és Péter tudása 
késıbb jött hozzájuk az Atyától.  


