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ALAPTANÍTÁSOK 
Szellem, lélek test 4. – Az emberi szellem nevelése 

 
1Timóteus 4:12 
„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívıknek beszédben, 

magaviseletben, szeretetben, szellemben, hitben, tisztaságban.” 
 
Többek között azt mondja az Ige: légy példa szellemben! 
Legtöbben az emberek talán megértenék, mit jelent az: légy példa a szeretetben - mert az 

emberek jó magaviseletéhez kapcsolnák.  
De hogyan kell, hogy jó példa legyek szellemben? Ennek a belsı emberünk igaz karakteréhez 

kell kapcsolódnia, az igazi belsı valódhoz. Ki vagy igazából? Ahhoz, hogy példa legyél, a hozzád 
kapcsolódó légkörrel és a magatartással, amit mutatsz - és a legfontosabb, hogy mindezeket átviszed 
másokba. Tehát mindaz, ami a te igaz, belsı szellemi valódból kisugárzik. Vagyis az az állapot, 
amelyben a te szellemed van.  

Nagyon fontos ezt megérteni! Mert az a légkör, az az atmoszféra, és az a magatartás, amelyet 
viselsz, átkerül másokba. Ez ugyan nem érzékelhetı közvetlenül, mégis mindannyian megértjük, 
hogy hogyan kell szellemben jó példának lenni.  

Hogy magamról vegyek példát: egyszer egy idıben egy prédikátor körül voltam sokat – nem 
ebben az országban – mindig a helyes dolgokat mondta, és a helyes dolgokat tette, és nagyon jó 
külsı képet mutatott az alkalmak során magáról, de egyszer ott voltam, amikor egy másik 
prédikátorral beszélgetett – és hazudott. Egész egyszerően hazudott! Ez nagyon megdöbbentett! 
Elkezdtem ıt figyelni közelebbrıl, és az ı szolgálatát onnantól kezdve, és a szolgálata egyre inkább 
belesüllyedt emberi manipulációba, küzdelmekbe, viszálykodásokba.  

Tehát az, hogy mi vagy, az sokkal jobban kommunikál az emberekkel, mint a te saját szavaid, 
mert a szellem átadódik!  

Szeretném, ha ezt a mi embereink megértenék!  
Vannak olyan szellemek, amelyekrıl nem szeretném, ha a mi embereinkre egy kicsi is ragadna – 

ezért tanítok most errıl.  
Vannak más emberek, fıleg azok, akiket tengeren túlról meghívunk a bizonyos 

pásztortalálkozóinkon és keresztény összejöveteleinken. Azért hozom ıket ide, azért hívom meg 
ıket, hogy az ı szellemüket meg tudd ragadni.  

Viszont nagyon sok olyan embert elkülönítek magunktól, akik úgynevezett pásztoraink voltak – 
természetesen tisztelem ıket, nem ez a téma, és nem a meg nem bocsátásról van szó, és nem is a 
démonok miatt van, természetesen nem a démonoktól tartok, és nem a keserőség tart vissza, hanem 
az egésznek az alapköve, hogy milyen szellemtıl vannak. Az a láthatatlan, meg nem tapintható, 
mégis valóságos belsı rész, amit átadnak az emberekbe. Ezért ennek eredményeképpen ıket nem 
tudjuk a gyülekezetben megtartani.  

Nagyon óvatos legyél, hogy kit hívsz meg a prédikátor székbe szolgálni, mert nem csak az az 
üzenet kommunikál a hívıkkel, amit az illetı elmond, hanem az illetı szelleme is közösködik! És ha 
az illetı legalizációban van, vagy különbözı kötésekben van, az illetı egyén szelleme, amiben ı 
hisz, azonnal tudod azt is érzékelni.  

Talán néhányan nagyon jó üzenetet prédikálnak, de van valami velük kapcsolatban, amiben nem 
tudok megbízni.  

Vannak aztán mások, akiknek a prédikációja nem olyan nagyon fényes talán, de ismerem ıket, 
és tudom, hogy az ı szellemük nagyon jó. Tehát van valami több, mint csupán az üzenet – és ezt 
szeretném, hogy az emberek most megértsék!  

Van egy mondás a prédikátorok között a gyülekezetekben: néha az, mit érzékelünk, az néha 
sokkal fontosabb, mint az, amit tanítottak. 
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Lukács 9:51-56 
„L ın pedig, mikor az idı elközelgete, hogy İ felvitessék, eltökélte magát, hogy 

Jeruzsálembe megy, és követeket küldött az İ orcája elıtt; és azok elmenvén, bementek egy 
samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. De nem fogadták be İt, mivelhogy İ 
Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt látták az İ tanítványai, Jakab és János, mondának: 
Uram, akarod-é, hogy mondjuk, hogy tőz szálljon alá az égbıl, és eméssze meg ezeket, mint 
Illés is cselekedett? De Jézus megfordulván, megdorgálá ıket, mondván: Nem tudjátok 
minémő szellem van tibennetek: Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az 
emberek életét, hanem hogy megmentse. Elmentek azért más faluba.” 

 
Tehát a témánk az lesz: „nem tudjátok, hogy minemő szellem van tibennetek.”  
Vagyis nem ismeritek a magatartásformátokat, azt a láthatatlan hozzáállást és atmoszférát. És ez 

akkor nyilvánul ki hirtelen, amikor az illetıt erıs befolyások hatják. Mondják azt, hogy a csésze 
addig nem löttyen ki, amíg azt meg nem lökjük. Sokszor az embereknek a külsı edénye 
csodálatosnak tőnik, de amikor az kirobban, egy kicsit megrázod azt az edényt, akkor bizony 
megtalálod, hogy mi volt az igazi tartalma annak – és ez történt itt is.  

Volt egyszer valaki, aki gyülekezetbe jött, rossz indítékkal – azért jött a gyülekezetbe, hogy 
lophasson. És amikor szembesítettük az illetıt ezzel az igazsággal, akkor jött elı az igazi arcuk. 
Megtagadták, hogy szóljanak, beszéljenek, nagyon gorombák lettek, csúnya modorúak - tehát ez már 
elızıleg is bennük volt. Nem egyszerően váratlanul jött elı, de már elızıleg is olyanok voltak, csak 
jól befedezték, eltitkolgatták. Nagyon sok minden ebbıl elıjön, ha a szolgálóban mőködik a 
szellemek megkülönböztetésének ajándéka.  

Sokszor az emberek magukat próbálják ruhákba öltöztetni, úgy mondván, de az Úr elıtt nincs 
takargatás. És amikor rálépsz a kisujjukra, nem akkor váltak hirtelen olyanná, már elızıleg is 
olyanok voltak: az a gonosz szellemiség, az a gonosz száj.  

Ezt mondja Jézus, hogy: „nem tudjátok, minémő szellem van tibennetek!” Tehát a jövı nagy 
apostolai nem tudták, hogy milyen szellemiséget visznek magukon! Biztos vagyok, hogy Isten 
házában ma is nagyon sokan nem tudják. Nagyon sok keresztény nem fedezi fel, de nem tudják 
eltitkolgatni, hogy mik ık.  

Itt a jövı nagy apostolai tüzet akarnak az égbıl aláhozni, hogy megeméssze az ellenséget. És 
miért? A Mester érdekében tennék. Hiszen Jézus Krisztust utasították vissza, és Jézusért tennék ezt. 
De Jézus meglátta bennük az igazi szellemet. Tehát nem ez volt az igazság. Nem tudták igazából, 
hogy minémő szellemet visznek magukon, de Jézus meglátta az igazi szellemet rajtuk. Valójában az 
történt,  hogy a kevélységüket sértette, hogy visszautasították.  

Nagyon sokszor az emberek a harag, méreg szellemét viszik magukon, a sérelmek szellemét, a 
keserőség szellemét, a rosszindulat szellemét, és a bosszúállás szellemét, a keserőség, neheztelés 
szellemét. És ezt mondták a tanítványok, hogy: tüzet hozunk alá az égbıl. És Jézus azt mondta, 
hogy: nem, nem, nem! Nem errıl szól a Szellem! 

Ezzel kell nagyon-nagyon sok pásztornak foglalkoznia - és nekünk is nagyon sok keresztény 
esetében ezzel kellet foglalkozni, mert valóban nem tudják, hogy minémő szellem van bennük, és 
egy olyan atmoszférát, és olyan hozzáállást sugároztak, amely nem megfelelı Jézus Krisztusnak és 
Jézus szolgálatához nem illeszthetı.  

Tudod te, hogy milyen szellem van tebenned? Figyeltél-e már a szellemedre? Milyen 
motivációk, és milyen indítékaid vannak belülrıl? Milyen légkört sugárzol ki magadból mások felé? 
Mi az, amit viszel magaddal? Meg kell vizsgálnod magadat, hogy nem mástól van-e ez a szellem!  

Nem a démonikus szellemekrıl beszélünk! Arról a valamirıl beszélünk, ami belülrıl jön ki. 
Keserő lehetsz, és rosszindulatú lehetsz, és talán az irigység is lehet mindennek a gyökere. 
Mondhatod te az igazi tökéletes dolgokat, és a keresztények sokszor az igazságot azzal takargatják, 
hogy Istenért teszi.  

Volt egyszer egy hívınk, aki hosszú-hosszú évek után velünk volt, és a következıt tette: nem 
hitte mindazt, ami tanítottunk. Kiállt az emberek elé, és bizonyságot tett.  
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Ezrével álltak körülötte az emberek, és elsírták magukat, mert: Isten tette – mondta, hogy Isten 
megnyomorította a fiát, hogy ıt megtanítsa arra, hogy hogyan kell szenvedni. Tehát ı ezt a szellemet 
vitte magával – és ez téves, hibás! Mert ez hazugság! Ez nem az igazság! Ez az ördög munkája!  

Jelek és csodák kísérik Isten Igéjét, Jézust - Jézus a gyógyító!  
Ahogy Magyarországot járjuk, megtapasztaljuk, hogy az emberekben milyen mélyen 

beleívódnak a helytelen elképzelések és tanítások. Megtanulhatják az emberek az igazságot is, de 
ettıl még a szellemük, a motivációik rosszak lehetnek továbbra is.  

Vannak olyan keresztények, akiknek a hit védelmezıinek kellene lenniük, és úgy jönnek elı, 
hogy Isten igazságát követik. De tudjátok, a mögöttük lévı szellem az rossz. Ezek a faja 
keresztények a Krisztusban lévı testvéreiket széttépik.  

Vehetsz bármilyen üzenetet, ezt az üzenetet például, és kiragadhatsz belıle úgy mondatokat, 
hogy az egész bolondnak tőnik. Milyen szellem volt rajtuk? Az ítélkezés! A kritizálás! Ez pedig a 
rossz szellemtıl van!  

Látjátok, habár belülrıl gonoszak voltak és rosszak, mégis kívülrıl úgy tőnik, hogy a hit 
védelmezıi. De a szellem rossz bennük.  

Néhányan az emberek nem tudják, hogy milyen szellem van bennük. 
 
Példabeszédek 16:18 
„A pusztulás elıtt kevélység jár, és a bukás elıtt felfuvalkodott szellem.” 
 
Az illetı belsı állapota!  
Ebben az országban megtapasztalható az arrogancia szelleme - a keresztények között beszélek! 

Annak a légkörnek a szelleme, hogy: én vagyok a kiválóság!  
Jézus esetében is ez volt a helyzet, amikor a farizeusok azt mondták: Isten szeret engem! 

Ábrahám magva vagyunk! Mi ismerjük Istent! Soha nem követtünk el bőnt! Jézus olyan magasra 
emelte az elvárásokat, hogy ember azt a saját erejébıl, a cselekedeteibıl nem tudta elérni.  

A keresztényeket körbeveszi az a légkör, hogy ık milyen tökéletesek, és a Bibliaismeretük által 
érzik ezt magukról. Vagy esetleg arra olyan nagyon büszkék, hogy milyen jó nevelést kaptak, vagy 
esetleg, hogy mi mindent értek el az életben, milyen csodálatos fizikai képességeik vannak. Bármi 
elviheti ıket arra a tévútra, hogy arrogánsak és felfuvalkodottak legyenek. Jobban tenné mindenki, 
ha megırizné a szellemét, mert a felfuvalkodottság olyan, mint a rossz szájlehelet: mindenki 
észreveszi körülötted, csak te nem!  

A nagyon veszélyes dolog ezzel kapcsolatban, ha nem veszed észre, hogy ilyen szellemed van, 
és nem tisztítod meg magad ettıl, akkor a megromlás jön ezután! Vagyis a te pusztulásod következik 
ezután.  

Nagyon sok prédikátor van ebben az országban, akik nem Istentıl vannak. A kevélység vezérli 
ıket a cselekedeteikben, és az vezérli ıket belülrıl, hogy elmondhassák másoknak, hogy: nézd csak, 
mit tettünk mi Isten Királyságának – de belülrıl egészen más szellem vezérli ıket.  

Mi vagy te valójában? Mirıl szól a te belsıd igazából? Tudod-e azt, hogy elıbb, vagy utóbb ez a 
nyilvánosságra fog kerülni? Vagyis még idejében nézd meg, mi van a szellemedben, még mielıtt 
elbuknál! 

 
Prédikátor 7:8-9 
„Jobb akármi dolognak vége annak kezdeténél; jobb a türelmes, hogynem a kevély szellemő. Ne 

légy hirtelen a szellemedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.” 
 
Szó szerint így mondja: ne légy hirtelen a haragra. Vagyis ne légy idegeskedı - pont az 

ellentettje a türelmesnek. Ez az az illetı, aki nem tud Istenre várni, állandóan ideges: Istennek ez túl 
sokáig tartana. Ezért rögtön a saját kezébe veszi a dolgok irányítását, és az egészet úgy takarja be, 
hogy Isten céljai után van.  
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De a tények azok, hogy egyáltalán nincs békessége abban, amit csinál. Nincs megnyugvása 
abban, amit tesz. Állandóan elfoglalt, és elfoglalt, - de Isten nincs abban benne, amit ı tesz. És 
bizony aki így kapkod és siet, az nagy hibákat követ el! 

 
Példabeszédek. 14:29 
„A haragra késedelmes bıvölködik értelemmel; aki pedig hirtelen indulatú, bolondságot 

szerez az.” 
 
Nem tudnak várni Istenre! Most azonnal meg kell tenniük! És ezért másokat is siettetnek. Saját 

magukat siettetik. Ezektıl az emberektıl szeretnénk minél távolabb kerülni.  
Itt Magyarországon sokszor az embereknek a szellemisége túl súlyos, félelemmel terhelt, 

kétséggel terhelt, hitetlenséggel, keserőséggel terhelt, tisztátalanággal, szexuális erkölcstelenséggel, 
és leginkább pedig keserőséggel. És a legutolsó, de talán a legfontosabb az az emberek 
manipulációja, és irányítani akarása. Ebben az országban teljesen professzionális manipulációkat 
lehet megfigyelni. Jézus Krisztus prédikátorai jellemzı ez!  

De Jézus Krisztusnak nincs arra szüksége, hogy bárkit manipuláljon.  
De a türelmesek szellemben, azok csöndesek és önbizalommal teljesek a nyomás idején is. És 

azok, akik körülöttük vannak, azok nagy biztonságban érzik magukat. İk azok, akik várnak, és 
várnak arra, hogy Isten hadd tegye meg. Nagyon jó az ilyen emberek körül lenni, mert megnyugtató 
érzésed lesz, ha körülöttük vagy. 

 
Példabeszédek 17:27 
„Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt szellemő, az értelmes férfiú.” 
 
A higgadt, csendes szellem. Hideg - vagyis a megpróbáltatások idején tudja megtartani a 

nyugalmát. Akkor is olyat tud mondani, ami nem a fejébıl jön. Vagyis az a légkör és az a hozzáállás, 
ami jellemzı rájuk.  

Voltam Dél-Libanonban annak idején együtt egy társammal, a háború kellıs közepén. Akkor is 
nyugodt volt és csendes, minden percben, minden órában, és minden nap. Mindig csöndes, és 
nyugodt, és higgadt. Egy nap megkérdeztem magamtól: miért nincs velünk több misszionárius jelen? 
Azokat mind a halál utolérte, mert féltek.  

Legyél csendes és nyugodt, hiszen Isten építi a házat! Isten azt akarja, hogy megbízzunk benne, 
és hogy nyugodtak legyünk. 

 
Példabeszédek 11:13 
„A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hőséges szellemő elfedezi a dolgot.” 
 
A hőséges szellemő!  
A hőséges szellemő emberek olyan légkört hordoznak maguk körül, ami az emberek bizalmát 

megnyeri.  
És dicsérem Istent, mert a gyülekezetünkben nagyon sok hőséges lelkő ember van!  
Vannak olyan emberek, akiket nem is ismersz még, de van valami velük kapcsolatban: megbízol 

bennük. Talán meg is kérdezed magadtól: miért mondom mindezt el az illetınek, hiszen alig 
ismerem? Mert egyszerően odavonzódsz felé.  

Másrészt viszont vannak, akikben abszolút nem bízol meg, nem mondanál nekik semmi titkot 
egyáltalán. Van valami velük kapcsolatban: nem bízol meg bennük. Tudod mi ez?  A szellemük.  

Voltak olyan keresztények, négy-öt évvel ezelıtt, újjászülettek, meggyógyultak, és némelyiküket 
már évek óta nem láttam. Múlt héten újra eljöttek a gyülekezetbe, és tudjátok, van valami velük 
kapcsolatban: nem nyerték meg a bizalmamat. Rossz szellem volt felettük. Megmérgezettekké 
váltak. Tudjátok, nem nyitottak, nem fogadták be a gyógyító kenetet, a szívük olyan kemény volt, 
mint a vasbeton. Volt valami tehát.  
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Vannak olyan emberek, akiket azonnal meg tudsz kedvelni és szeretni, van, akiket meg nem 
tudsz. Ilyenkor a szellemek megkülönböztetésének ajándéka mőködik. De most nem is errıl 
beszélek. Mert ez az ajándék mőködik a mi életünkben. De ha ezt megérted, akkor ez segíteni fog 
neked, mert nekem is segített!  

Talán azt mondod magadban: mi is volt ezzel az emberrel kapcsolatban ez? Az ı szelleme volt. 
Tudtam belül a szívemben, hogy megbízhatok benne.  

Én is ilyen szeretnék lenni – mondod magadnak. És amikor ilyen vagy, akkor az emberek 
meglátod majd, hogy minden problémájukat szívesen megosztják veled. 

Emlékszem arra a Bibliaiskolában, egyszer azt mondtam az Úrnak már, hogy: Uram, hát idım 
sem marad arra, hogy tanuljak – és talán te is ilyenné válsz majd, teljesen le leszel terhelve. 

Megfigyelted-e már a szolgáló konferenciáinkat? Nagyon sokszor külföldi felszólalóink vannak 
az évek során. Megfigyelted-e azt velük kapcsolatban: mindannyian különbözıek? Valami van velük 
kapcsolatban: meg tudsz bennük bízni. Tisztaság van körülöttük és bennük – és ez az ı szellemük. 

 
Példabeszédek 29:23 
„Az embernek kevélysége megalázza ıt; az alázatos szellemő pedig tisztességet nyer.” 
 
Tudjátok, az ember, aki alázatos a szívében, az az az ember, aki biztos Istenben. Mindegy, hogy 

az illetıt megtapsolod-e, vagy elismerik-e az illetıt, vagy valaki más kapja esetleg a dicsıséget az ı 
munkájáért - ugyanúgy biztosan áll Istenben, és tudja, a szívében, hogy Isten az igazi 
megjutalmazója.   

Gyakran használom a Bibliának azt a példáját, amikor Mózes a 12 kémet kiküldi Izrael földjének 
kikémlelésére - ez a 4Mózes 14-ben található – és tízen közülük hitetlen és rossz jelentéssel tértek 
vissza. Azt mondták: ó, igen, az a föld csodálatos ugyan, de… De! De! Ez pedig a kétség 
kezdıszava. Isten Igéje nem ismer kompromisszumokat – ez azt jelenti, hogy nincs benne ’de’. A 
Bibliában nincs ’de’! 

 
4Mózes 14:22-24 
„Hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsıségemet és csodáimat, amelyeket 

cselekedtem Egyiptomban és e pusztában, és megkísértettek engem immár tízszer, és nem 
engedtek az én szómnak: Nem látják meg azt a földet, amely felıl megesküdtem az ı 
atyáiknak; senki nem látja azt azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat, Kálebet, 
mivelhogy más szellem volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem ıt arra a földre, 
amelyre bement, és örökségül bírja azt az ı magva.” 

 
Józsué 14:7 
„Negyvenesztendıs valék én, mikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgája Kádes-

Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam néki hírt, amint az én szívemben volt.” 
 

Káleb egy más szellem volt. A hit szelleme. Káleb azt mondta, hogy amit ı mondott, az abból 
jött, ami ı valóban. 

A hit hallásból, a hallás Isten Igéjébıl van. Ez az illetı választása. Ha az illetı taníthatatlan, 
akkor soha nem lesz meg benne a hit szelleme, mert összesen egy út van, nem csupán a megvallás, 
hanem az élet, maga az illetı. Tanítható kell, hogy legyél, és kész kell legyél arra, hogy meg kell 
változnod, ha szükséges! 

 
„2Korinthus 4:13 
Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és 

azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;” 
 
Nekünk is ugyanaz a hit szelleme van meg! 
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„Hittem, és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk!” 
Annak idején, a Fülöp Szegeteken jártam misszionárius szolgálatban, és tudjátok, az idıjárás 

nem volt kedvezı. Az emberek folyamatosan a rossz dolgokat mondták. Keresztények! Imádkoztak 
és remegtek, és újra imádkoztak – nem az volt a rossz, amit imádkoztak! És nem az volt rossz, amit 
mondtak! Csupán, ahogy tették: a rossz belsıbıl tették – félelembıl tették, nem hitbıl!  

Látjátok: Kálebnél nem a megvallás volt a lényeg, hanem az a belsıje, ami beszélt.  
Nem csupán arról van szó, hogy mit mondasz ki! Mert az igazi belsı valódnak kell beszélnie!  
Nagyon sok prédikátor van a világban. Nem feltétlen egyezem mindegyikıjükkel minden apró 

részletben, de szeretem ıket, mert a hit szelleme van meg bennük – vagyis ugyanaz a szellem van 
bennünk.  

Nagyon sok olyan ember van, a hit Bibliaiskolából végeztünk mindannyian, vagy valamilyen 
hiten alapuló gyülekezetbıl vagyunk, és annyira messze, és távol állnak a hit szellemétıl mégis, 
hogy el sem tudnád képzelni! Voltam olyan Bibliaiskola végzettekkel, akiknek hitet kellett volna 
élniük, és mégis a kétség és hitetlenség szelleme volt bennük.  

Nem próbálgatásról van szó, hanem hogy te ki vagy, arról van szó.  
Minden, ami Kálebbel kapcsolatos volt, az igaz volt. Ilyen embereket kell neked is találnod, és 

ilyen emberekkel kell magad körbevenni! Ezeket a szellemeket kell igazán észrevenned és 
megérezned! És vannak olyan szellemek, amiket viszont nem lenne szabad meg sem érezned, és 
átvenned, mert vannak olyanok, akiknek egyáltalán nem lenne szabad a gyülekezetbe járni.  

Tehát ez mind a két irányba mőködik. Mert ha azt a szellemet kapod el… 
 
1Péter 3:1 
„Hasonlóképpen az asszonyok rendeljék  magukat alá az ı férjüknek, hogy ha némelyek 

nem engedelmeskednének is az Igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje 
ıket.” 

 
Mit jelent ez az Ige? Ez azt jelenti, hogy egy újjá nem született férj prédikáció nélkül is 

megnyerettethetik az Igének. Arról beszél, ami belül van, ami végül is elıjön. Nem törvényrıl van 
szó, hiszen nem vagyunk a törvények alatt! 

 
1Péter 3:2-4 
„Ha látják a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. Akiknek ékessége ne legyen külsı, 

hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevésébıl való; Hanem a 
szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az 
Isten elıtt.” 

 
Tudjátok, mit mondanak ezek az Igék? Egy békessége szellem az istenteleneket Isten felé 

fordítja. Az igaz, helyes szellem! Ezt mondja ez az Ige!  
Vannak olyan keresztény feleségek, akik, amit mondanak az mind tökéletesen igaz, de a rossz 

szellembıl mondják: miért nem mész gyülekezetbe? Miért nem teszed meg ezt? Miért nem öltözöl fel 
a rendes ruhába? Nyugtalanok, kemények, követelızı szellemőek – és ez bizony ellenállást szül 
egy férfiben, ahelyett, hogy inkább az Úr felé vonzaná!  

Ha a helyes szellemet viszed magadon, akkor a világ meg nem váltottjait megnyered az Úrnak. 
De ha a rossz, téves szellem van rajtad, legalizációs vagy, törvénykezı vagy, hogy: ne menj oda! 
Nem jó az ott neked! Ne tedd! Ne tedd! Ne tedd! És mindezt a törvényt a fejére borítod, akkor 
visszatartod, taszítod az embereket. Elvezeted, távolra viszed ıket.  

Tudod-e, hogy szellemet viszel magadon? És néha az emberek nem tudják, hogy miféle 
szellemtıl vannak. Manipulálják az embereket, irányítgatják az embereket, és gorombák viszik ezt.  

Miért nincsenek barátaid?  
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Tudjátok, amikor úgy jönnek be a gyülekezetbe némelyek, az mondják: nincs itt szeretet jelen – 
hát persze, mert ıket senki nem szereti, mert nem jártak szeretetben, senki nem akar körülöttük 
lenni, mert a rossz szellemtıl vannak.  

Fel lehet venni egy ember rossz szellemét, akik csak asszonyokat akarnak használni. Azonnal 
tudod érzékelni ezt.  

Milyen légkört hordoz a te szellemiséged? Ki határozza ezt meg? Elsı sorban te. A te 
választásod, és neked a helyes hozzáállásodnak kell meglenni. Amikor az emberek a hibás 
hozzáállással vannak, arrogánsak, taníthatatlanok, és nem értik, hogy vajon miért nem szeretik ıket 
az emberek, miért betegek vajon állandóan? Tudod-e azt, hogy te határozod meg, hogy milyen 
szellemet viszel az emberekhez. 

Tudjátok, az emberek a csendes, kedves szellemet szeretik  
Tudod, az nagyon jó, amikor becsületes barátaid vannak, mert ık elmondják neked ıszintén, 

hogy mi az, amit te magadból kisugárzol. Neked pedig meg kell ıket hallgatni! És neked pedig a 
szívedbıl kell felsírni Istenhez: Uram segíts, hogy megtérjek ebbıl.  

Néha az emberek valóban nem tudják, hogy milyen is az ı hozzáállásuk. Sokszor a keresztények 
olyan környezetbıl jönnek, hogy teli vannak töltve jogokkal, törvényekkel, legalizációval, 
kevélységgel. Ítélkezık, mindenkit és mindent megítélnek, elítélnek, és azt mondják, hogy: nem 
tudom, hogy hol a hiba. Mi a baj velem kapcsolatban? Mit tettem rosszul? Miért akarod, hogy én 
elmenjek a gyülekezetbıl? Mert rossz szellem van benned! Tökéletesen nézel ki kívülrıl ugyan, de 
tele vagy ítélettel és kritikával belülrıl, és ez lázítja az embereket, a legalizációk és a törvények. 

Mi határozza még meg, hogy milyen szellemtıl vagy? Ez pedig a társaságod ereje. Ami azt 
jelenti, hogy elıbb utóbb rád ragad azoknak a szelleme, akik hosszasan körülvesznek. Nem tudod azt 
eltitkolni, hogy hol jársz gyülekezetbe, vagy bármilyen más alkalmakra eljársz-e. Nem tudod 
eltitkolni! 

 
2Korinthus 12:17-18 
„Avagy akiket hozzátok küldtem, azok közül valamelyik által kifosztottalak-é titeket? 

Megkértem Titust, és vele együtt elküldtem amaz atyafit; talán kifosztott titeket Titus? Nem 
egyazon Szellem szerint jártunk-é? Nem azokon a nyomokon-é?” 

 
Azt kérdezi: „nem egyazon szellem szerint jártunk-e?” Pál azt mondja: én tudom, hogy Titusnak 

ugyanaz a szelleme van! İ az én tanítványom, hosszú éveket töltött velem, tudom, hogy ı ugyanaz.  
Így tudom én is az én pásztoraimat: ugyanaz a szellem ık is, amely én vagyok.  
Vagyis felveszed magadra azt a szellemet, amellyel együtt közösködsz hosszú ideig.  
 
2Királyok 2:15 
„És mikor látták ıt a próféták fiai, akik átellenben Jérikónál voltak, mondák: Az Illés 

szelleme megnyugodott Elizeuson. És eleibe mentek néki, és meghajták magukat ıelıtte a 
földig;” 

 
Így került Elizeusra Isten kenete, hogy Illéssel hosszú ideig közösségben volt.  
Ezért mondom én: ha te Isten felkentje akarsz lenni, akkor olyannal kell együtt lenned, aki 

Istennek már felkentje! Vagy másképp mondva: ha meg akarsz tanulni repülıgépet vezetni, akkor ne 
menj kamionsofır mellé. Mert tudod, rád ragad az illetı szelleme. 

Magyarországon sok különbözı vallású ember van, és ha túl sokáig maradsz azok között, akkor 
ugyanazt az esetleg elvadult szellemet fogod magadon viselni!  

Vegyük például azokat, akik a reinkarnációban hisznek. Ennél már nagyobb keresztény 
ellenséges alaptant nem vehetünk. Tudod, ezt magadra veheted, vagy elutasíthatod.  

Ha valaki körül tartózkodsz sokáig, legyen ez most jó, vagy rossz, akkor elıbb utóbb érzékelni 
tudod az ı szellemét. Ez pedig hosszú, szorosan összezárt, közeli kapcsolat által lehet megszerezni. 
Belülrıl válsz olyanná, mint a másik. 
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Példabeszédek 13:20 
„Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.” 
 
Aki a bölcsekkel jár együtt, az bölcs lesz. Ha pedig a bolondokhoz társulsz, akkor te is bolond 

leszel. 
Mész az utcán, és ránézel azokra, akik szexuális erkölcstelenségben vesznek részt – azonnal 

lehet érzékelni az ı szellemiségüket.  
Nagyon sok csoportja jött az Úrhoz már az embereknek az évek során, és némelykıjük egészen 

különbözı kisebb-nagyobb csoportokból eredt. Ezeket a kis csoportokat is meg lehet érezni, hogy 
milyen szellemben voltak. Tudjátok, némelyek ezek közül újra visszakerülnek abba, miután már 1-2 
évet hozzánk jártak. Érzékelheted azt az elvadult szellemet, ami ezen csoport felett uralkodik.  

Mint például a keletei vallásokat, ha veszed példának: hogyan válnak ilyenné az emberek? 
Miért? Ha elég hosszú ideig tartózkodsz körülöttük, és közöttük, akkor a te szellemed is olyan lesz, 
rád dagad.  

Az lehetséges, hogy idılegesen átveszel rossz szellemi dolgokat, kis idıre, és amikor ezt már 
magadban észreveszed, akkor könnyen ki tudsz belıle kerülni.  

De ha hosszú ideig tartózkodsz olyanokkal, akik felett a rossz szellem van, akkor bizony nem 
tudsz megmenekülni, mert részeddé válik, és ki fog belıled sugározni! És ha velük maradsz hosszú 
ideig, akkor a szellem a te részeddé válik, és ki fog belıled folyni, áramlani.  

És szerencsétlenségre azt kell mondani, hogy nagyon sok keresztény van kötésekben. Nem 
tudják eltitkolni, eltakarni.  

Errıl szólnak a szolgáló konferenciáink, errıl szoktam figyelmeztetni ıket. Ebben az országban 
nagyon sok hamis tanítás van jelen, és nagyon sok elvadult, elszélsıségesedett keresztény. Mi azt 
választottuk utunknak, hogy szeretetben járunk a keresztény testvéreinkkel, de ık soha nem fognak 
megváltozni, addig, amíg maguktól nem keresik Istent, és nem hajlandók befogadni az igazságot. 

És tudjátok, néhányunknak - mint például nekem is gyakran -, részt kell vennünk olyanokkal a 
munkában, akiknek rossz a szellemük. Te is például rá lehetsz kényszerítve erre, ha munkába kell 
menned, a munkahelyedre, hiszen ott különbözı emberek vannak jelen. Vannak, akik tele vannak 
győlölettel, keserőséggel. Mit teszel ilyenkor? Az elsı dolog, hogy meg kell tagadnod, hogy te azt 
magadba vegyed, akkor ne válik részeddé, akkor nem fog téged befolyásolni. Neked kell ıket 
befolyásolnod! Meg van a hatalmad Jézus Nevében, hogy megtörd azokat az erıket, megkötözd 
azokat! Neked kellene, hogy az élet világossága legyél, és a föld sója legyél az ı életükben. Tehát 
nem az kell, hogy az ı gonoszságuk kerüljön beléd, hanem a te világosságod legyen az ı részükké. 
Hiszen Jézus erre hívott el minket, hogy mi legyünk a föld sója. Mi prédikátorok hozzuk a 
világosságot, hogy a világ világosságai legyetek.  

Milyen szellemtıl vagy te? Figyeltél-e? Mi a baj? A szellemed, hogy mit visz magán. Hordozod 
a szellemeden a gyülekezeted szellemét. Mi a baj? Az ottani légkör, a szellem. Isten meg tudja ezt 
változtatni! Ez pedig annyira beléd ívódott, hogy nem tudod magadról letagadni, vagy eltitkolni, 
hogy ki vagy te. Hogy valóban ki vagy te – arról beszélek.  

Meg kell igazulnod Isten elıtt! Az elsı, és legfontosabb lépés, hogy neked meg kell békülnöd a 
szívedben Istennel! Ez az elsı hely, ahol a változás fog jönni. Föl kell ismerned, és utána figyelned 
kell rá, hallgatnod kell rá! 

Nem arra hívott el minket az Úr, hogy megítéljünk más keresztény testvéreinket, de tudod a 
termést, azt mindig leellenırzöm. Milyen termést, gyümölcsöt hoznak létre? Milyen keresztények 
ık? Nagyon könnyő ezt megmondani: szeretetben járnak-e, betartják-e a szeretet parancsolatát 
minden kersztény felé, vagy pedig ítélkeznek, kritizálnak, keserőséggel és teljes gonoszsággal 
teljesek. Rossz szellem van-e rajtuk. Nagyon könnyen lehet azonosítani ezt. 

Ez egy nagyon komoly dolog! Mert még a mi pásztoraink között is figyelnünk kell, mindannyian 
fiatalok, növekednek az Úrban, mert tudjátok, amik ık, azt fogják beültetni a nyájuk szívébe. És azt 
szeretnénk, ha a gyülekezetekbe a helyes és pontos dolgok kerülnének.  
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Tudjátok, az Evangélium szolgálóinak szükség, hogy idıt töltsenek az Igében, és hogy az igaz és 
helyes szellemtıl fejlıdjenek! És figyelniük kell a nyájukra, és figyelniük kell, hogy a nyájuk milyen 
szellemtıl ered, hogy valóban megvan–e bennük a megtérés szándéka, a megváltozás szándéka, és 
hogy valóban megvan-e a taníthatóság készsége bennük, hogy létre jön-e a hit egysége bennük, és a 
szeretet egysége. És az a hit, és a szeretet az egy erıvé válik. Nem tudod eltitkolni azt sem. Nem 
tudod elrejtegetni, eltitkolgatni, hogy mi egy gyülekezet valójában.  

Én valóban állok elıtte, hogy a gyülekezet elıre haladjon, mert a gyülekezeteinkben nagyon 
hőséges és megbízható emberek állnak, és ez az összevont kenet, ez egy hatalmas erıvé vált. 
Mindannyian ugyanattól a szellemtıl vagyunk, és ezt nem lehet elrejteni! Azok, akik látogatóba 
jönnek, azonnal észreveszik, hogy ez valami különbözı.  

Egyszer egy gyülekezetbe látogattam, prédikáltam. Pontosabban szólva ez egy katolikus 
gyülekezet volt, és egy fiatal fiú – ez egy vidéki hely volt, úgyhogy ott összesen kétfajta keresztény 
lehet: katolikusok és a reformátusok. Mert másfajtát nem ismert ı még addig. Azt észrevette, hogy 
mi másfajta keresztény szellem vagyunk. Odajött hozzám az alkalom után, azt mondta, nekem: te 
református kell, hogy legyél, mert biztos nem vagy katolikus! Tehát észrevette rajtunk, hogy mi 
karizmatikus, Szent Szellemmel beteljesedett keresztények vagyunk. Más szellem volt rajtunk. 
Tehát, mivel nem tudta, hogy mi más lehetne még, ezért rögtön azt mondta, hogy mi a másik kell, 
hogy legyünk.  

Tudjátok, mi is ugyanezt tesszük, ez a munkánk: meg kell határoznunk embereket, hogy milyen 
szellemtıl vannak. Ez legtöbbször annyira be van burkolva, hogy saját maga az ember sem tudja. 

Jakab és János sem, a két igaz tanítvány sem tudta, hogy abban az idıpillanatban a rossz 
szellembıl szólaltak meg. Végül is nagyon kiváló tanítványaivá váltak az Úrnak. Alapító 
apostolokká váltak  

Tehát te is megváltozhatsz, és a helyes, igaz szellemtıl eredhetsz! Hiszen Pál ezt mondja, hogy: 
ugyanattól a szellemtıl vagyunk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


