PÜNKÖSD NAPJA
2017. június 4.
– Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra –

Ma pünkösd vasárnapja van. Hogy mit ünneplünk pünkösdkor? Megnézzük ennek az igei
alapjait, mert mi olyan keresztények vagyunk, akik tudjuk, hogy a pünkösd ünnepe nagyon
fontos. Mindannyian meg tudjuk ünnepelni az életünkben pünkösd napját, mert Szellemmel
teljes keresztények vagyunk. Ha még valaki nem az, akkor a végén szívesen itt maradok, és
beteljesedünk Szent Szellemmel, és megtapasztaljuk, hogy mit jelent Szellemmel teljesnek
lenni, és ebben élni. Ez megváltoztatja az életünket teljesen.
Óriási változást hoznak az életünkbe Jézus szavai. Nagyon különös dolgokat szól, amikor
búcsúzkodik a tanítványoktól a kereszthalála előtti időkben. Próbálja megjelenteni Jézus a
tanítványoknak, hogy milyen szenvedés vár rá, és hogy el kell búcsúznia tőlük. Amikor ezt
teszi, akkor a tanítványok szíve mindig elszomorodik, és ahogy ezt látja Jézus, az Ő szíve is
megszomorodik ezen. Egy másfajta megvilágításban hozza elő az Ő eltávozását, hogy ne
szomorodjék el a szívük, és ekkor mondja azt a csoda Igét, amivel azért kezdek ma, hogy erre
mindenképpen emlékezzetek:
JÁNOS 16,7.
7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el
nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm
Őt tihozzátok.
Jézus szájából mindig csak az igazság hangzott el, de itt kihangsúlyozza, hogy higgyetek
nekem, mert ez az igazság. Nemcsak azért mondom, hogy vigasztaljalak benneteket. Ez az
igazság, mondja Jézus. Mintha ára lett volna annak, hogy Isten oda tudja adni nekünk a
Vigasztalót. Azt mondja itt Jézus, hogy ha ez a fájdalmas kereszthalál nem történik meg, és
hogy el kell szakadnom tőletek, akkor nem tud majd a Vigasztaló az életetekben megjelenni, és
nem tudjátok venni a Vigasztalót, a Szent Szellemet, akit az Atya megígért.
Már az Ószövetségben is megjelentette, hogy lészen az utolsó napokban, hogy kiöntök az én
Szellememből minden testre. Már akkor megígérte. Ezért a Szent Szellem az ígéret Szelleme.
Így szólítja Őt a Szentírás, mert az Atya megígérte az ígéret Szellemét. De nem volt képes addig
hozzánk jönni, amíg Jézus ezt a nagyon fájdalmas kereszthalált, bűneinkért való áldozatot be
nem mutatta. Tudjuk az útját, hogy nem közvetlenül a mennybe ment, hanem a pokolba
helyettünk, és ott megfizette a bűneink árát. Három napot kellett neki szenvednie azon a helyen,
ahol nekünk kellene az örökkévalóságot tölteni. Óriási ár volt!
Ezt követően Isten előhozta Őt a halálból, majd a feltámadása után negyven napon át
megjelent a tanítványoknak, több mint ötszáz embernek. A megdicsőült testében, ami képes
volt a falakon keresztül átmenni és megjelenni a tanítványoknak.
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Sok csodát olvasunk a négy evangélium utolsó fejezeteiben, Jézus bemutatkozik, mint a
megdicsőült király, a feltámadt Úr. Hogy milyen testünk lesz? Ilyen testünk lesz majd nekünk
is a maga idejében, ha eljön az a pillanat, hogy azt felölthetjük. Mert az Ő megváltása most csak
a szellemünkben valóságos még, a testünkben még a régi poremberrel küzdünk. A porembernek
meg kell újulnia, mert a porból vétettünk, és ennek porrá kell lennie egy napon, ha el nem jön
értünk előbb az Úr. De Jézus már nem ilyen portestben van. Megszületett ugyanígy emberi
testben, de dicsőséges testben él.
Tanítani akar, és amikor megjelenik, nem akarnak hinni a szemüknek a tanítványok. Azért
mondta nekik Jézus, hogy tapintsatok meg engem, nézzétek meg a sebek helyeit a kezemen és
a lábamon, hogy én vagyok az! A tanítványok nem akartak hinni a szemüknek, amikor látták
ezt a gyönyörű, ragyogó, megdicsőült testben jelen lévő Jézust. Annyira más volt, mint amikor
a kereszthalálát és a szenvedését látták, és azt az összezúzott, összeroncsolt testet, ami annyira
össze volt roncsolva, hogy Isten nem engedte meg, hogy az utolsó három óra szenvedését
lássák. Isten elrejtette az ember szeme elől, sötétség borult a világra három órán keresztül. A
legvilágosabb déltől három óráig sötétség volt, hogy ne lássa senki azt a szenvedést, amit érted
és értem elszenvedett.
A tanítványok nem akartak hinni a szemüknek, hogy ez lenne az a Jézus, akit ott láttunk a
kereszten? Akit a sírba helyeztünk? Ez lenne az a Jézus? Jézusnak győzködni kellett őket. Van
egy hely az evangéliumban, ahol azt mondja nekik, miután megmutatta a sebeit, hogy
tapintsátok meg, hogy én vagyok! Ezek az én azonosító jeleim: a sebek a kezemen és a lábamon!
És akkor sem hittek a tanítványok. Akkor azt mondta Jézus, hogy akkor leülök, és eszem
veletek.
A megdicsőült testben még az ételfogyasztásunk is egy olyan áldás lesz a mennyben, hogy
nem is gondolnánk, hogy képesek leszünk, de ha nem eszünk, sem kerülünk bajba, ha eszünk,
az az egészségünkre lesz. Jézus nevében! Tudunk majd enni, az Úr Jézussal lesz egy nagyon
nagy ünnepségünk a mennyben, a menyegzőn, ott is fogunk fogyasztani ételt. Mindenki azt,
ami a kedvence, hiszen az készül majd, de enni is tudunk majd ebben a testben.
Jézus megjelenik negyven napon keresztül, lenyűgöző szépségben. Amikor ez a negyven
nap eltelik, akkor történik valami. Itt fogunk ma becsatlakozni, hogy hogyan írja le. Két
különböző leírás szerint fogjuk olvasni azt a pillanatot, amikor Jézus elragadtatik a tanítványok
szeme elől, fel a mennybe. Ha valamelyikük addig nem hitte, hogy Ő az Isten Fia, mert kétségei
voltak, akkor abban a pillanatban, amikor Jézus elragadtatik a szemük elől és felhő fogja körül,
akkor azért ott mindenkinek meg kellett hajolnia, hogy Ő tényleg az Isten Fia, mert élő embert
így még nem láttak a mennybe ragadni soha, és meggyőződtek róla. Egy angyal jelenik meg,
és mondja: mit néztek az égbe? Ez a Jézus, aki most elragadtatott, így jön majd vissza a maga
idejében. De addig az égnek kell befogadnia Őt.
Új korszak indul. Amikor Jézus így a mennybe megy, egy új korszak indul a gyülekezet
életében. Mert ha úgy vesszük, az Ószövetség egy olyan hatalmas könyvrendszer, ahol az Atya
Isten vetíti fel, és jelenti és hirdeti, és tanítja az Ószövetség hívőit arra, hogy jön egy napon
majd az Istennek Fia. Az Úr Jézus beharangozója az Ószövetség, hogy jön majd egy napon
nektek a Megváltó. Jön majd egy napon valaki, aki elveszi a bűneiteket. Jön néktek egy napon,
és az egész erről szól, hogy Isten Fia megszületik majd egy napon, és ez az Ószövetség. A négy
evangélium egy váltás, egy átmeneti időszak, amikor megszületik végre az Isten Fia, akit az
Ószövetségben Isten előrevetít, felvezet, és tanítások vannak róla, próféciák, melyeket be kellett
Jézusnak töltenie.
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Aztán a négy evangéliumban egyszerűen látjuk, ahogy megszületik az Isten Fia, és a
szemünk előtt növekszik, és növekszik bölcsességben, tudásban, testének állapotában. Kirajzolódik előttünk az Ő életútja, 33 év, és az a négy evangélium a Jézus Krisztus könyve, ha így
szabad mondani, a földi szolgálatáról. Bemutatja Őt a földi szolgálatában. Tanítványokkal járt
együtt, a felkenetése, a csodatevései, és aztán a szenvedése, a kereszthalála, feltámadása. Bemutatja nekünk az Ő szolgálatát.
Itt megint történik egy nagyon nagy váltás. Az apostolok cselekedetei, ahova most megyünk.
Jézus Krisztus ebben a négy könyvben felvezeti, hogy én elmegyek, de majd jön valaki, a
Vigasztaló, aki eljön hozzátok. Az jobb lesz nektek, mint amikor én veletek voltam itt a földön.
Ezt olvassuk János evangélium 14–16. fejezeteiben, és a többi három evangéliumban is. Jézus
azt mondja, hogy jön majd valaki utánam, aki a ti Vigasztalótok lesz, és aki örökre veletek
marad. Aki el nem hagy benneteket soha, mert nálatok lakik és bennetek marad, és elvezet
minden igazságra. Jézus felvezeti a drága Szent Szellem földi szolgálatát, de addig nem jöhetett
el a Szent Szellem, amíg Jézus meg nem dicsőült.
Amikor már a négy evangéliumnak a végére érünk, akkor megjelenik egy csodálatos, új
szolgálata Jézusnak is, és a Szent Szellemnek is. Egy új időkorszak nyílik a szentháromság
történetében. Mert Jézus felmagasztaltatik az Atya jobbjára, a Szent Szellemet pedig elküldi és
kiárasztja a földre úgy, hogy azt az ember szíve képes befogadni. Ez az Apostolok
cselekedeteitől kezdődően a gyülekezeti korszak ideje. A Szent Szellem bennünk való lakozása
és cselekvése, és az Ő munkái. Az Ő dolga, hogy bizonyságot tegyen arról a Jézusról, aki ezt a
hatalmas megváltást végezte, és aki most az Atya jobbjára ültetett a mennybe. Egy váltást látunk
Jézus szolgálatában. A földi szolgálata véget ért, elindult a mennyei szolgálata, a főpapi
szolgálata. Mert főpappá tétetett.
Van még egy nagyon fontos dolog, amit fogunk látni a mai napon. Jézus kapott még egy
szolgálatot: Ő lett a Szent Szellemben keresztelő. Emlékeztek Keresztelő Jánosra, aki azt
mondja, hogy én ugyan vízzel keresztelek, de eljön Ő, aki hatalmasabb nálamnál, akinek a
saruja szíját sem vagyok méltó, hogy megoldjam. Ő majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel
benneteket. Keresztelő János elővetíti, hogy jön majd Jézus, és ennek a Jézusnak lesz egy óriási
szolgálata. Ő lesz majd az, aki titeket a Szent Szellemmel keresztel!
Ezt el kellett mondanom pünkösd napja előzeteseként. Most belemegyünk az Igének abba a
részébe, ahol ez az egész történik, az Apostolok cselekedeteibe. Ez Jézus utolsó találkozása és
beszélgetése a tanítványokkal a negyven nap során. A feltámadását követő negyven napon át a
földön jelent meg a tanítványoknak. Az elmúlt hetekben nagyon sokat néztük ezeket a részeket.
Ez az utolsó beszélgetése Jézusnak a tanítványokkal. Mielőtt felvitetik a mennybe, valami
nagyon fontosat hagy a tanítványokra. Közben mondjuk, hogy dicsőség Istennek, hogy
megérinti az Ige és átformálja az életünket, ha ebből megértést veszünk! Jézus Krisztust látjuk
az Apostolok cselekedetei 1. fejezetében, aki a tanítványoknak, az apostoloknak parancsolatokat ad a Szellem által az elkövetkezendő időkre a szolgálattal kapcsolatban.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 1,3–5. 8–11.
3. Akiknek az Ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy Ő él, negyven
napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.
A feltámadt Jézus megmutatta, hogy Ő él, megjelent nekik. Ez egy királyság, Isten
királyságának dolgairól tanította őket. A mai napon is legyen megértésünk Isten királyságáról,
mert különben haszontalan katonák vagyunk benne! Meg kell értenünk, hogy a királyság hogy
működik! Ha nem értjük meg, nem tudunk benne működni. Alapelvek vannak benne.
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APOSTOLOK CSELEKEDETEI 1,3–5. 8–11.
4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből,
hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
Nézzük, mit hagyott rájuk? Meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből. Nagyon
érdekes ez a mondat, mert ugye azt is olvastuk az evangéliumok végén, hogy Jézus kiküldi őket.
Azt mondja, hogy menjetek, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. De mégis azt
mondja, hogy addig el ne menjetek Jeruzsálemből. Ez a küldetés érvényes, de addig ne
menjetek, amíg az Atya ezt az ígéretét be nem teljesíti rajtatok! Ez az Atyának az ígérete, hogy
kiönti az Ő Szellemét minden testre, az élőkre. Nézzük, hogy miért teszi:
5. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok
megkereszteltetni nem sok nap múlva.
Úgy is lehetne olvasni ezt a verset, hogy Jézus mondja, hogy majd én megkeresztellek
benneteket a Szent Szellemmel, mert tudjuk, hogy Keresztelő János felvezeti, hogy Jézus lesz
az, aki a Szent Szellemmel kereszteli őket. Csak Jézus a személyét visszafogja itt, és csak annyit
mond, hogy meg lesztek keresztelve Szent Szellemmel, de tudjuk, hogy Ő teszi. A krisztusi
Szent Szellem keresztségre kellett várni a tanítványoknak Jeruzsálemben. A mennybemenetel
a negyvenedik nap a feltámadás után, pünkösd napja az ötvenedik napon van, tehát egy tíz
napos várakozási időt látunk itt. Amikor a tanítványoknak meghagyja Jézus, hogy várakozzatok
Jeruzsálemben, addig el ne menjetek, amíg ez a drága Szent Szellem erőfelruházása nem jön el
rátok, az még tíz nap. Erről olvasunk az első fejezetben. Ekkor Jézus azt mondja:
8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek
nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és
a földnek mind végső határáig.
Vesztek majd erőt, ha ez eljön. Ez a teljesség azt jelenti, hogy amikor mi bizonyságot teszünk
valakinek arról, hogy Jézus él, akkor a Szent Szellem a másik életében megjelenik, és
bizonyságot tesz. Erre volt szükségük a tanítványoknak. Maguk erejéből képtelenek lettek
volna az evangéliumot hirdetni. Az ellenség elnyelte volna őket az első lépésben, ha nincs rajtuk
ez a Szellemmel való felruházás. Jézus ezt tudta, azért mondta, hogy addig ne menjetek, addig
maradjatok együtt és imádkozzatok, könyörögjetek, és amikor ez a felruházás eljön, akkor
tanúim lesztek a föld mind végső határáig. Ezt mondta nekik Jézus. Ez a vers nagyon híres! A
drága Jézus, miután ezt közli a tanítványokkal, felemeltetik, ezek a búcsúszavai. Nem
elragadtatik a szemük elől, nem egy szempillantásban tűnik el, mert így is lehetett volna, nem
így tűnt el a szemük elől, hanem elkezdett felemelkedni.
9. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el Őt
szemeik elől.
Ahogy emelkedett egyre magasabbra, látták a tanítványok, hogy Jézus tőlük most elvétetik,
és közben felhő fogta be Őt. Az ószövetségi szentek, akiket magával vitt, felhőként fogták
körbe, és így ment fel a mennybe. Ez egy levitáció volt, a tanítványok ilyet addig még nem
láttak. Csodálkozva néztek az égre, hogy mi történt az ő Jézusukkal. Már megszokták, hogy a
megdicsőült testben beszélgetnek vele, így is jó, csak legyen velünk Jézus – gondolták. Egyszer
csak elkezd Jézus felemelkedni tőlük, és megint ámulatba estek a tanítványok.
10. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor Ő elméne, ímé két férfiú
állott meg mellettük fehér ruhában,
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11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus,
aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jön el, amiképpen láttátok Őt
felmenni a mennybe.
Akkor jön két angyal, és mondja nekik, hogy mit bámultok az égre, galileai férfiak? Ez az a
Jézus, aki most felvitetett a mennybe, ugyanígy fog megjelenni majd a maga idejében. Mert
most a mennyben kell lennie addig. Innen indul a Szent Szellem szolgálata a földön. Ami a
Szent Szellem keresztség nélkül egy képtelenség, hogy megfussuk, és beteljesítsük. Ezt a részt
olvassuk el a Lukács evangélium szerint is. Pontosan ezt a momentumot kapja el a Lukács
evangélium legvége. Ugyanezt, de mégis valami még kiderül belőle. Amit itt nem említ az Írás,
ezért fontos. Jézus itt, ebben az utolsó részben, a Lukács 24-ben rájuk lehelt, és ahogy rájuk
lehelt és megnyilatkoztak az Ő szemeik, Jézus kiküldi őket. Azt mondja nekik:
LUKÁCS 24,48–49.
48. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.
49. És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok
Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Látjátok, itt Jézus megint inti őket, hogy addig ne menjetek ki! Addig ne szaladgáljatok
szanaszét, amíg ez az erő nincs rajtatok, mert ez a bizonyságtevéshez kell! A Szent Szellem
már bennük lakozott. Emlékeztek arra, amikor a János evangéliumban olvastuk a 20. fejezetben,
hogy Jézus megjelent nekik, és azt mondta nekik, hogy békesség néktek!
JÁNOS 20,21–22.
21. Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött
az Atya, én is akképpen küldelek titeket.
22. És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent
Szellemet:
Azt kérdezem tőletek, vettek-e ekkor a tanítványok Szent Szellemet? Jézusnak a szavára, és
az Ő leheletére a tanítványok befogadták a Szent Szellemet. Akkor már a Szent Szellem bennük
lakozott, pünkösd napja előtt, itt megtörtént az újjászületésük. Itt a gyülekezet megszületett,
mert vettek Szent Szellemet a tanítványok, ahogy a Jézus rájuk hagyta, ahogy rájuk lehelte.
Vettek Szent Szellemet, hiszen akkor már hitték, hogy Jézus föltámadt a halálból. Ez az alapja
az újjászületésnek. Hinni kell, hogy Ő feltámadt a halálból. Amikor megvallást tettek róla, hogy
én Uram, én Istenem, abban a pillanatban megvolt az újjászületésük. De még Szent Szellemmel
teljesek nem voltak.
Itt van ez a várakozási időszak, ez a pár nap, amíg a Jézus Krisztus a Gyülekezeti Testét
elindítja, rájuk lehel, vesznek Szent Szellemet, de még nem teljesek a Szent Szellemmel, mert
még pünkösd napja még nem jött el. A pünkösd napja ószövetségi ünnep, mint ahogy a pászka
ünnep is ószövetségi ünnep volt. A hét ünnep közül a három főünnep egyike volt a pászka
ünnep, a másik az aratás ünnepe, a pünkösd napja. Közte 50 napnak kellett eltelnie: hét hétnek,
ami 49 nap, és az ötvenedik nap a pünkösd napja. Ezeket elolvashatjuk a 3Mózes 23-ban. Ezek
Isten rendelései a betartandó ünnepekről.
Milyen érdekes, hogy Jézus Krisztus kereszthalála pont a pászka ünnepén történt! Ő volt az
a bárány, az a húsvéti Bárány, aki értünk megáldoztatott. És pont azon a napon, amikor eljön a
pünkösd napja, és a zsidó nép ünnepli a pünkösdöt, akkor küldi el az Atya az ígéret Szellemét!
Az aratás ünnepén! Nem előtte, egy nappal sem előtte. Ő is bevárta az 50 napot, ahogy az
Ószövetségben meghagyta a népének, hogy ünnepeljenek. Látod-e Isten időzítéseit? Minden
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egyes momentum megtörténik. Az Ószövetségben megtalálható, mint előkép, és az Újszövetségben betölti Isten. Így történt a pünkösd napja is.
Ez az az ünnep, amire a tanítványok felkészülnek, Jézus itt felkészíti őket. Azt mondja, hogy
ne menjetek el addig Jeruzsálemből, amíg ez az erő el nem jön rátok, és fel nem ruháztattok vele.
LUKÁCS 24,50–53.
50. Kivitte pedig őket Betániáig; és felemelvén az Ő kezeit, megáldá őket.
Képzeld el Jézust, ahogy a kezeit felemeli, és megáldja a tanítványokat! Ez a kép mindig
előtted lehet, mert Jézus szüntelen áldásokban könyörög éretted, megáld téged, áldásokat
terjeszt ki rád. A két keze van feletted, és áldásokat imádkozik az életedre, mint főpapod. Itt
látjuk ezt a képet, hogy az Ő kezeit felemelve megáldotta őket.
51. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván, felviteték a mennybe.
Ez az, amit az előbb olvastunk az Apostolok cselekedeteiben, hogy felemeltetett, és elvitetett
a szemük elől, fel a mennybe, de közben kezei kitárva, amivel áldást parancsol a tanítványokra.
52. Ők pedig imádván Őt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe;
Már újjászületve, mert vették a Szent Szellemet, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe.
Honnan volt ez a nagy öröm? Miért örvendeztek? Azért örvendeztek, hogy elvitetett az Ő Uruk
tőlük? Nem. Tudod, honnan jött ez az öröm? Az újjászületésből, amit kaptak. Ez az újjászületett
szellem! Ez a szellemi öröm, amit ilyenkor az ember kap. Emlékszel arra a napra, amikor
újjászülettél? Micsoda szikra volt az az életünkben! Az az első szerelem, amit mond az Úr,
hogy azt el ne hagyjuk soha. Az, amikor újjászülettünk, az az öröm, ami belül fellángolt
bennünk, az az új élet, az a szerelem az Úr szerelme. Ne hagyjuk soha ezt ellaposodni, vagy
elveszni bennünk, mert az ott van örökre! Ez volt az az öröm, ahogy a tanítványok örvendezve,
ujjongva, Istent imádva visszatértek Jeruzsálembe. Mondta nekik az Úr, hogy ott várakozzatok,
amíg el nem jön az ígéret Szelleme rátok. De már újjá voltak születve. Látod-e? Ez az öröm
volt az. Örömmel mentek Jeruzsálembe.
53. És mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.
Úgy, ahogy Jézus kérte, együtt maradtak, dicsérve és áldva Istent. Már nem féltek többé. Már
nem félelemben és rettegésben voltak, mint amikor Jézus először meglátogatta őket. Akkor bezárkózva voltak, féltek és rettegtek, most már nem féltek. Új szellem van bennük. Az újonnan született
szellem van bennük, de még nem teljesek Szellemmel, és várják azt a napot, ami itt meg van írva.
Most lapozzunk tovább, és menjünk el az Apostolok cselekedetei 2. fejezetére. Egyszer csak
eljött a pünkösd napja. Imádkoztak és imádkoztak, ahogy meghagyta nekik Jézus, egy szívvel
és egy lélekkel voltak együtt, örömben. Látod-e, hogy milyen fontos, hogy a tanítványok együtt
vannak örömben, és imádkoznak? Ott mindig történik valami jó. Itt is valami óriási dolog történt. Jött a pünkösd napja. Így voltak együtt a tanítványok, ahogy Jézus meghagyta nekik, és a
2. fejezet így indít:
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,1–4.
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
Istennek meg kellett várnia a pünkösd napját, hogy az beteljen. Akármennyire is szerette
volna már előbb közölni a Szellemét, nem tehette, mert ezek az ószövetségi ünnepek, amiket Ő
rendelt, kötötték ahhoz, hogy mikor teljesíti azt be. Amikor ott egy akarattal együtt voltak, a
pünkösd napjának el kellett jönnie. Ez az ószövetségi ünnep, amit rendelt az Úr az Ő népének
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a 3Mózes 23. fejezetében. Az aratás ünnepe ez, a pünkösd ünnepe. Amikor ez a nap eljött –
nézd meg Isten időzítését! Soha egy percet nem késik, és nem is szalad előre. Minden időzítve
van, minden az életedben. Ezt lássad!
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,1–4.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése,
és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
Mintha a Szent Szellem várta volna a napot, hogy végre berobbanhat ebbe a világba, nagy
hirtelenséggel. Hatalmas zajjal jött, mintha szél zúgott volna, óriási lendülettel jött a Szent
Szellem. Sebesen zúgó szélnek zendülésével, és eltöltötte az egész házat, egy sarok nem maradt
üresen a jelenléte nélkül. Az egész házat betöltötte, ahogy ott ültek, és ahol a Szent Szellem
megjelenik, ott mindig történik valami, és valami jó történik. Isten egy jó Isten.
3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok
közül.
Megosztott tüzes nyelvek, lángnyelvek, ahogy a lángnyelvek szoktak a tűzben megjelenni.
Ilyen megosztott nyelvek jelentek meg fölöttük, és ráült mindegyikőjükre. Egyetlenegyet sem
hagyott ki. Százhúszan voltak ott, köztük Jézus édesanyja is, Mária, és könyörgött velük.
Mindenkire ráült a Szent Szellem. Inkább úgy mondom, hogy leszállt, rájuk szállt ez a szent
tűz. Ez az Ő része, hogy Ő leszáll. Ő mindig megteszi, ha hívjuk, akkor Ő leszáll, de ettől még
a tanítványok nem teljesedtek be, hanem a tanítványoknak venniük, fogadniuk kellett. Ezt a
következő mondat írja:
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Ők pedig megteltek mindnyájan Szent Szellemmel. Be kell fogadni! Ha valaki nem akar
beteljesedni Szent Szellemmel, csak annyit kell tennie, hogy nem fogadja be, nem kéri, elzárja
a szívét, és akkor a Szent Szellem nem fog lakozást és teljességet venni.
Ők meg kellett, hogy teljenek a Szent Szellemmel, be kellett, hogy fogadják a teljességét.
Szent Szellem leszállt rájuk, és nekik pedig be kellett fogadniuk. Látod, hogy mind a két
oldalnak van dolga abban, hogy teljes legyél Szent Szellemmel? Jól kivehető ebből a
konszenzusból, hogy nekik be kellett fogadni, meg kellett telni a Szent Szellemmel, és amikor
így megteltek Szent Szellemmel, valami történt. Amit a keresztény világ jó része a mai napig
képtelen feldolgozni, hogy mi is történt ott pünkösd napján.
Mi volt az a zenebona, ami kezdődött? Azt olvastuk, hogy kezdtek szólni más nyelveken,
amint a Szellem adta nékik szólniuk – vagyis elkezdtek úgy beszélni, ahogy addig nem. Más
nyelven. Olyan nyelven, ahogy addig nem beszéltek. A legnagyobb csoda az volt ebben, a mai
napon is beszélnek a keresztények nyelveken, ha megtelnek Szent Szellemmel, és szólnak más
nyelveken, de itt még ezen felül volt egy csoda.
A három fő ünnepre haza kellett jönnie a mindenhonnan szétszóródott zsidóságnak
Jeruzsálembe. S akik ott jelen voltak – pártusok, médek, egyiptomiak, Afrika más részeiről,
Ázsiából hazalátogatók –, azok mind hallották ezt a százhúsz főnyi sereget, amint az ő
nyelvükön magasztalják az Istent. A bent lévők, akik ugyan nem ünnepeltek kint pünkösdöt,
mert ők már Jézus-hívők voltak, ők már rég nem jártak a törvény szerint. A kintiek ünnepelték
pünkösdöt, akik pedig a felsőházban voltak, azok Jézus szavára voltak együtt és imádkoztak.
Képzeljétek el! Isten azt megadta, hogy velük történt valami: megteltek a Szent Szellemmel, és
elkezdték Istent dicsérni és magasztalni.
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APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,11.
11. Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek
nagyságos dolgait.
A 11-es vers mondja pontosan mi történt. Krétaiak és arabok, és ezek a népek mind halljuk,
amint szólják a mi nyelvünkön, a mi nyelvünkön, ezek a galilabeliek, akik soha nem tanulták
azokat a nyelveket, soha az életben nem beszéltek így! A mi nyelvünkön az Istennek csodálatos
dolgait szólják.
Amikor nyelveken szólsz, akkor nem fogsz rosszul szólni, és nem fogsz rossz dolgokat
mondani. Akkor Isten csodálatos dolgait fogod sorolni a magad életére, és azoknak az életére,
ahova az Isten megengedi, hogy kimenjen az imád. Más népeket fogsz megáldani. Az ország
dolgait fogod imádkozni. Istennek a magasságos terveit fogod imádkozni. Az Ő magasságos
dolgait fogod szólni. Attól remegni, hogy ha nyelveken imádkozom, akkor valami rosszat
mondok, azt most felejtsd el, mert itt olvasod, hogy mi történik akkor, ha elkezdünk szólni
Szellem által. A magasságos dolgokat kezdjük szólni, és épülésre van, amikor valaki nyelveken
imádkozik.
Nem kellett több a nézelődőknek, akik ott voltak! Elkezdtek megjegyzéseket tenni. Mint
ahogy bármely alkalommal mozdul a Szellem, mindig lesznek kritikusok. Valaki
megrészegedik a Szellemtől, vagy olyan módon kezd viselkedni, ahogy az szokatlan, abban a
pillanatban jönnek a kritikusok. Ezek megrészegedtek? És ahogy dülöngélnek, és úgy
beszélnek, hogy nem is értjük! Elkezdték őket kritizálni és megszólni, és akkor Péter, az a kis
félszeg Péter, aki Jézust megtagadta, félelmében letagadta még azt is, hogy ismeri, most ez a
Péter nagy bátorságban van, mert már be van töltve azzal a Szent Szellemmel, aki ezt a
bátorságot adja nekünk. S belekezd egy olyan prédikációba, ami oly kerek, hogy minden benne
van, amit tudni kell az Ószövetségből és az Újszövetségből arról, hogy mi történik itt. Ezt
olvasd is el, kérlek!
Itt hivatkozik arra, hogy meg van az írva, ami történik itt a szemük előtt. Ezek nem részegek
– ahogy ti gondoljátok –, a napnak harmadik órája van, hát hogy lennének ezek részegek? Nem
az történik, amit ti gondoltok, hanem pontosan az, ami megmondatott Joel prófétánál – mondja
nekik –, hogy Isten ott megígérte, kitölti az Ő Szellemét minden testre. Megígérte, és most ti
ezt látjátok és halljátok – mondja – és elkezd prédikálni. Hogy aki csak segítségül hívja ennek
a drága Jézusnak a nevét, az mind megtartatik. Hogy Dávid magjaként lett megígérve ez a
Megváltó, aki ilyen csodadolgokat cselekedett! A 33-as versben van egy nagyon fontos
megjegyzés.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,33.
33. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent
Szellemet megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok.
Annakokáért – mondja – felejtsétek el, amit eddig gondoltatok! Általában a vélekedések
Istenről mindig tévesek. Péter mondja: ide figyeljetek, ez az igazság. Annakokáért az Istennek
jobbja által felmagasztaltatván ez a Jézus, akit megöltetek. És a megígért Szent Szellemet
megnyervén az Atyától, vagyis itt kihallatszik, hogy Jézusnak fel kellett mennie a mennybe, és
a megígért Szent Szellemet meg kellett nyerni, el kellett nyerni az Atyától.
Jézus kereszthalála nélkül az Atya nem tudta volna odaadni a Szent Szellemét az
emberiségnek. Ezért mondta Jézus:
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JÁNOS EVANGÉLIUMA 16,7.
7. Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok
a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.
Ezek szükséges lépések voltak: Jézus kereszthalála, az ember megváltása, az ember
megtisztítása, az ember újjászületése. Amikor ez az új megszentelt edény létrejön, akkor képes
Isten kitölteni abba az Ő drága Szent Szellemét az Ő teljességében. Különben az edények
szétszakadoznának. Nem bírnánk elviselni Isten jelenlétét teljességében az óemberünkben.
Mert Isten jelenléte a bűn miatt tönkretenne minket, elpusztulnánk egy szempillantás alatt. Nem
tudnánk Isten jelenlétében életben maradni, az ítélet szellemével elsöpörne minket a bűn
természete miatt, ami addig uralkodott bennünk.
Látjátok, azt mondja, hogy ez a Jézus a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától.
Jézusnak ezt el kellett végeznie, és most, hogy a Jézus ezt elvégezte és megnyerte, most az Atya
kitöltötte. Kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok, vagyis a Szent Szellem megjelenésekor
mindig van látnivaló és hallanivaló. Készüljünk fel erre, hogy ha elkezdünk a szellemben
szolgálni, mindig lesznek olyan dolgok, amikor a kívül valók azt mondják, hogy ezek
szektások, mert itt olyan látni- és olyan hallanivalók vannak, amik nincsenek benne a mi
vallásunkban! – és továbbmennek, ellökik maguktól, pedig a tiszta Szent Szellemet látják, csak
előítéletek vannak bennük.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,17.
17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok
látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
Péter mondja: amit ti láttok és hallotok, ezt megígérte Isten, hogy kitöltöm az én szellememet
minden testre, és prófétálni fognak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti véneitek álmokat álmodnak,
és az ifjaitok prófétálásokat szólnak, látomásokat látnak. Készülj fel arra, hogyha Szellemmel
beteljesedsz, akkor látások lesznek az életed felett! Fogod látni, mi az utad. Megjönnek a
látások az életedben, nem leszel tudatlan.
Ez az egyik hatalmas áldása a Szellemmel való teljességnek. Ha beteljesedünk Szellemmel,
akkor többé nem mondjuk, hogy nem tudom, mi az utam. Kapunk látásokat az Úrtól szellemben
ahhoz, hogy mi a mi utunk, mire vagyunk teremtve, mi a mi dolgunk. Kapunk hozzá látásokat,
álmokat és prófétálásokat. Ugyanis belül van az a hatalmas Szellem, hogy amikor kiejted Isten
Igéjét, azonnal meg is cselekszi. Ez a prófétálásnak a kegyelme. Szólod Isten Igéjét, szólod,
amit hallasz Tőle a Szellem által, aki benned van, és Ő abban a pillanatban ráteszi az erejét és
elkezd munkálkodni. Ezért jönnek végbe a prófétálások, beteljesednek. Így működik. De kell
hozzá a Szellem teljessége. Ámen! Érted ezt?
Ezért mondta az Úr, hogy lesz az utolsó időben, hogy kitöltöm az én Szellememet, és akkor
jönnek a prófétálások valóságba, és fognak prófétálni az ifjaitok, és szólni fogják Isten Igéjét a
fiaitok. Dicsőség Istennek! Ez az egyik nagyon fontos pontja a pünkösd napjának.
Mindjárt eljutunk a végére, és még egy gondolatot szeretnék nektek megemlíteni. Elkeseredett ekkor a hallgatóság, mert azt mondja nekik Péter ebben a prédikálásban, hogy bizonnyal
tudja meg ezért az egész Izrael, az Izraelnek egész háza tudja meg! Ilyen bátorsággal prédikál.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,36–38.
36. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá
tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.
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Egész Izrael hallja meg, mondta. Egész Izrael hallja meg, hogy Úrrá és Krisztussá tette azt
a Jézust az Isten, Úrrá és Krisztussá.
Ezt nyugodtan imádkozd az életedre: Jézus Úrrá tétetett az életemben, és Krisztussá tétetett
az életemben. A Jézus, a felmagasztaltatott, a feltámadt Jézus Úr lett az életemben, vagyis csak
az áll meg, amit Ő szól, és amit megenged, mert Ő az Úr az életemben, és Krisztus lett az
életemben, felkent lett. És az Ő kenete megtöri az igát az életemben.
Ezt prédikálja itt Péter, azt mondja: Úrrá és Krisztussá tétetett. Isten tette őt Úrrá és
Krisztussá, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek, prédikálja nekik. S ekkor elkeseredik a nép és
kérdezi: akkor mit tegyünk? Látták a jelét ugyanis a Szellem élő voltának. Akkor mit tegyünk?
Mit tegyünk? A nép elkeseredik, és itt van az a pont, ahová minden embernek el kell jutnia az
életében, amikor a szívéből belátja, hogy ahol eddig volt, az nem jó, belátja a tévedéseit, a
múltját, és elkezdi keresni az igazságot. Ekkor van az a pont, hogy Isten tud adni új életet,
megtérést. Ez a megtérés. Ennek jönnie kell. Nem lehet valakinek a szájába csak úgy
beletömködni az üdvösséget. Az nem fog működni. Megindult a szívük.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,36–38.
37. Ezeket mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
Azt kérdik itt az apostolok, hogy mit cselekedjünk akkor, atyámfiai? Itt megindult a szívük.
Ráláttak arra, hogy ők azt a Krisztust, akit Isten küldött, nem fogadták el. S akkor Péter azt
mondja nekik:
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a
Szent Szellem ajándékát.
Ebben a hatalmas prédikációban van: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a
Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és akkor veszitek a Szent Szellem ajándékát.
Látod tehát, hogy két lépés van? Először Jézusban az újjászületésünk, és aztán a Szent Szellem
ajándéka, a Szent Szellem teljességünk. A Szent Szellem ajándéka. Ezt sem lehet kiérdemelni,
mint ahogy az üdvösséget sem. A Szent Szellem keresztséget sem lehet kiérdemelni. És Isten
nem tartja vissza. Akkor kellett csak várakozni, abban a tíz napban, mert nem jött még el a
pünkösd napja. Ma már nem kell a Szent Szellemre várakozni.
LUKÁCS EVANGÉLIUMA 11,13.
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle
kérik.
Ha te be akarsz teljesedni Szent Szellemmel, akkor azt meg kell kérni, ahogy mondja: hogy
mennyivel inkább ád a mennyei Atya Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik, aki kéri, az megkapja. Be lehet teljesedni a Szent Szellemmel, és milyen más az élet Szent Szellemmel teljesen!
Milyen, ha az ember teljes? Próbálj meg egy teli pohár vízzel végigmenni itt a szőnyegen!
Ki fogod lötykölni jobbra is, balra is. Ki fogod lötykölni. Ha csordultig van a pohár, akkor az
első mozdulásra kiömlik. Így vagyunk mi teljesek Szent Szellemmel. Jövünk-megyünk az
utunkon, és a Szent Szellem túlcsordul erre is, arra is, amerre ajtót talál magának, árad a
Szellem. Árad a Szellem. Ugyanis a pohárban lehet egy kis víz az örök élet vizéből – ekkor van
az újjászületés, hogy a Szellem már bennünk van, de még nem vagyunk úgy teljesek a
Szellemmel, ahogy ezt a Szent Szellem keresztség hozza.
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A Szent Szellem keresztségnél az történik, hogy azt a poharat bemerítjük, alámerítjük a
fürdőkádba. Teljesen lenyomjuk a kád aljára. Mit történik akkor? A víz belepi és teletölti, és
színültig lesz, és körülötte is mindenhol víz van.
Ez a különbség az újjászületés meg a Szent Szellem keresztség között. Úgyhogy ezek után
mondja valaki, hogy neki nem kell a Szent Szellem keresztség! Ha ezt megértjük, akkor többet
nem mondunk ilyet, hanem szaladunk érte. Mert akkor körös-körül mindenhol körülvesz minket
a Szent Szellem, mert belülről egy teljesség jön, és ráárad a lelkünk és a testünk minden területére.
S ahol a Szent Szellem megjelenik, ott nem állhat meg a betegség, a fájdalom, a gyengeség,
meg a gyarlóság. Egyszerűen eltűnik. Világosság elnyeli a sötétség dolgait, a cselekedeteit, a
szomorúságot, a bút, a gyászt, a depressziót – ezek nem állnak meg Isten jelenlétében. A
féltékenység, a viszálykodás sem. Ez a teljesség gondoskodik arról, hogy ezek elűzetnek az
életedből, elnyeletnek.
Ez a Szent Szellem teljesség fontosabb, mint a keresztény világ gondolná. Óriási dolgokat
hoz, Isten akaratának a teljességét hozza az életünkre. Ezt hozza pünkösd napja.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,39.
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik
messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
Mert néktek lett az ígéret – mondja tovább itt Péter – és a ti gyermekeiteknek, és
mindazoknak, akik messze vannak, akik a távolban vannak, szétszóródott zsidóságnak, és
nemzeteknek és minden népeknek, mindenkinek lett ez az ígéret, mondja, ha valakit csak elhív
magának az Úr, a mi Istenünk. Ha látja a szívedet, hogy te készen állsz erre, abban a pillanatban
lesz ott munkás, aki hirdetni fogja, és te el tudod fogadni. Mert ezt mindenkinek odaadta.
A zsidóknak az első tíz éve úgy telik, hogy nem tudják, hogy ezt az ajándékot Isten odaadta
a pogányoknak is. Nem tudják. Tíz év telik el, mire megtanulják Kornéliusz, a római katona
házánál, hogy oda is kiárad a Szent Szellem, és betöltötte őket.
Prédikált Péter, és a Szent Szellem leszállt rájuk, ők befogadták, és elkezdtek nyelveken
beszélni. El voltak álmélkodva, hogy így is lehet? És akkor kaptak világosságot, hogy nemcsak
a zsidóknak adatott a Szent Szellem, hanem az egész világra kiöntötte Isten, és aki csak akarja
venni, az újonnan született szellem képes beteljesedni a drága Szent Szellemmel! Ez a pünkösd
napja az életünkben.
Az egész keresztény világnak meg kéne ismernie, hogy ez mit hoz az életünkbe, hogy mit
hoz ez a nyelveken való szólás. Ugyanis amikor a Szellem birtokba vett téged, akkor Ő szeretne
szólni.
Te is szeretsz beszélni? Nagyon szeretünk beszélni. Figyelem az embereket. Megszólítom
őket. Az első dolog, hogy el akarják mondani az ő részüket. Én azért megyek evangelizálni,
hogy elmondjam, amiért én megyek, de nem úszom meg, végig kell őket hallgatni. Először el
kell mondaniuk, addig meg sem hallgatnak engem, hogy én mit akarok, pedig látják, hogy
nálam van valami, hiszen én szólítom le őket. De el akarják mondani. Az emberben benne van
ez, hogy ki akarja fejezni önmagát. El akarja mondani, ami benne van.
A Szent Szellem ugyanígy van: belénk költözik, lakozást vesz, birtokba vesz minket, és
szeretne Ő szóhoz jutni. Szeretne Ő szóhoz jutni, képzeld el! És mi nem hagyjuk. Félretesszük
a Szent Szellemet, nem adunk neki helyet. Pedig ha helyet adnánk neki, elmondaná a
gyógyulásunkat, a szabadulásunkat, az Úr akaratát.
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Az angyalok hallgatják ezt az imát és mozdulnak rá. Óriási változásokat hozna az
életünkben, ha élnénk vele, mert ez az első megjelenési formája. Beteljesedünk, és elkezdünk
szólni nyelveken. Ezt kellene gyakorolnunk, és az életünk épülne általa, mert Isten tökéletes
akaratában szólunk ilyenkor a Szent Szellem által.
És ahogy elkezded ezt a nyelvet beszélni, lehet, hogy csak egy szótag indul el az elején. Mint
a kisbaba, aki ül az ágyában, és először próbálja az anyukáját szólítani, és azt, hogy mama, még
nem tudja kimondani, csak m, m, és az m betűt próbálgatja. Mire anyuci odaszalad, és minden
kívánsága teljesül. A Szent Szellem ugyanígy van velünk.
Ha még nem tudod azt a nyelvet olyan folyékonyan beszélni, azt mondja neked: nem baj,
csak kezdd el! Csak kezdd el! És szóljál, és szóljál, és épülni fogsz, és lesz egy gazdagabb
nyelv, és az én akaratomat fogod szólni általa, és én beteljesítem azt, amit itt a földön szól az
én Szellemem, azt én megcselekszem! Így működik ez a nyelveken való imádság.
És amikor azt mondja az Ige, hogy veszitek a Szent Szellem ajándékát, akkor nem egy
ajándékára gondol a Szent Szellemnek, mert kilenc ajándéka van – olvassuk a Korinthusi
levélben. Hanem arról beszél Isten, hogy odaadja az Ő Szellemét, mint ajándékot neked, és
utána, ha Ővele beteljesedsz, akkor meg fognak jelenni a Szellem ajándékai, mert Ő olyan
úriember, aki nem jön soha üres kézzel. Ő meglátogat egy teljességgel – vannak
újrateljesedések is, az Apostolok cselekedeteiben is olvassuk, hogy újra beteltek Szent
Szellemmel. És megremegtek a falak, és megint imádkoztak, és megint beteljesedtek Szent
Szellemmel – úgyhogy lehet újabb kortyokat venni a teljességig, és akkor mindig hoz valamit
a Szent Szellem. Egy kijelentést, egy megnyilvánulást, egy vigasztalást, egy gyógyítást, amire
éppen szükséged van. Ő pontosan tudja, hogy miért mész az Úr elé, hiszen Ő visz oda. Ő visz
minket fel a trón elé. A drága Szent Szellem nélkül sivár az élet.
Ő az egyetlen, aki itt maradt a földön, hogy végezze az új szövetség szolgálatát általa, mert
az Atya és a Fiú a mennyben vannak. És aki itt van velünk, aki ide küldetett, akit elnyert az Úr
Jézus az Atyától, az a Szent Szellem. Akkor hogy gondoljuk mi, keresztények, a Szent Szellem
nélkül hogy leszünk képesek boldogulni az életben? Hát siváran, döcögve! Döcögve! Őnélküle
nem lehet előbbre jutni.
Ezért olyan fontos ez a Szent Szellem közösség, amit ír az Ige, hogy az Úr Jézus Krisztus
kegyelme, Istennek szeretete – és mi a harmadik, amit odafűz az Ige? A Szent Szellem közössége
legyen veletek!
Az Ő közössége nélkül sivár és száraz minden. Bár Jézus a Megváltód, befogadtad Őt,
üdvözültél, ha itt lezártad, a mennybe mész, ez mind igaz, tökéletesen rendben van. De így
szárazságban élsz. Nincsenek öntözések. Nincsenek kiáradások az életben. Mennyivel jobb úgy
élni, hogy beteljesedünk, és beteljesedünk, és betelünk, és megtelünk, mert Ő jön és leszáll, mi
pedig megtelünk, és abból a teljességből tudunk bizonyságot tenni.
Azt mondta Jézus, hogy várjatok addig, amíg a Szent Szellem leszáll rátok, mert akkor
lesztek nekem bizonyságtevőim, mert akkor kiloccsan, túlcsordul, kiárad a Szent Szellem.
Amikor te mondod és kiejted azt, hogy Jézus, a Szent Szellem ereje már ott van, mert kicsordul,
túlcsordul. Túlcsorduló teljességet veszel. Ez a Szent Szellem ajándék, amiről Péter itt beszél,
a mi drága Szent Szellemünk, akit Isten nekünk adott, és Őt ünnepeljük pünkösdkor.
Ma azt fogjuk imádkozni a közös imában és a sorokban is majd, hogy Isten adjon nekünk
egy újratöltést. Egy újratöltést. Megy a kocsi az úton, a tankban fogy az üzemanyag, azt mindannyian látjuk, ugye? Sokan hiszünk az örök forrásokban, azért néha lejjebb megy a mutató, s
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megyünk a kútra tankolni. Meg kell tankolni. Föl kell gerjeszteni. Mit mond? Gerjesszétek föl
a bennetek lévő szellemieket!
A Szent Szellem úgy is bennünk lakozhat, hogy senki észre sem veszi, hogy szellemmel
teljesek vagyunk. Száz éve nem szóltál a Szent Szellemhez. Akkor csendben fogod tűrni
magadban, a szellemedben. Mert a Szent Szellem nem tolakodó, de ha hozzá fordulsz,
imádkozol és megvallásokat teszel, és a közösségére törekszel, óriási dolgokat fog hozni az
életedben! Isten tökéletes akaratát fogja hozni az életedben.
Hányan szeretnénk egy kicsit „turbósabbak” lenni? Ezt hozza a Szent Szellem, kicsit
„turbósabbak”. Még egy kicsit „turbósabbak”, és akkor a Szent Szellem szívesen ad még rá.
Ad, mert az Ő ereje végtelen. S ha te elfáradnál, akkor be kell kapcsolni egy kicsit. Rá kell
magunkat tenni a töltőre, ugye? Ezt adta nekünk a Szent Szellem keresztségben. Rátesz minket
a töltőre. Milyen csodálatos, hogy tudjuk, hogy ez így, ilyen egyszerűen működik!
Egy nyelvek imájában bontakoztatja ki az Úr, hogy ne kelljen a fejünkben tanakodni, hogy
mit és hogyan tegyünk. Csak belefáradunk a sok fölösleges körbe a hegy körül, és nem találjuk
a megoldást. Azt mondja az Úr: Tedd azt le! Gyere hozzám! Frissülj fel az én jelenlétemben,
imádkozz nyelveken! És fog jönni a látás, és fog jönni a megoldás. Jön majd a kijelentés hozzád.
Bízzál bennem, bízzál bennem, mondja az Úr! S engedj engem előre, hadd szóljak én általad
ebben az imádságban, ez a nyelvek imája, a Szent Szellem teljességben. Ámen!
Megfogadjuk most, hogy szorgalmasabbak leszünk, mint valaha, és a pünkösd napját
hirdetjük minden hívőnek. Aki még nem tudja, hogy van Szent Szellem keresztség, hívjátok fel
a figyelmét, hogy ez Istennek az ajándéka, amit elhozott, hogy az aratás végbemehessen. Nem
véletlenül az aratás ünnepén hozta az Úr. A pünkösd napja az aratás ünnepe. Akkor tudunk jó
nagy aratásokban lenni az Úrral, hogyha telve vagyunk a Szent Szellemmel. Ámen!
Felébredt a szemünk erre jobban, mint eddig? Akkor most munkába megyünk. Akkor
munkába megyünk. Elmegyünk az Úr elé egy kis imádságban jó? Hogy hadd loccsanjon túl a
Szent Szellem, hadd áradjon a Szellem, hadd tudja megöntözni a szárazat! A kietlent, a pusztát,
a szárazat meg akarja öntözni. Az élő víz folyamaival teszi ezt. Ezek folyamok, amik ömlenek,
mondja Jézus, hogy ezek a folyamok fognak ömleni belőlünk, ahogy imádkozunk nyelveken.
Úgyhogy ne tegyük félre a Szent Szellemnek ezt a kifejezési formáját. Ez egy imanyelv,
amit a mi épülésünkre adott, általa pedig a környezetünk épülésére, és ahogy a Szent Szellem
bízhat bennünk, úgy egyre messzebb fogja vinni az imáink hatósugarát, és egyre inkább
kihatással tudunk lenni az imáinkkal, amerre csak a Szellemnek tetszik, és amerre akarja, hogy
menjünk.
Felkínáljuk magunkat: Uram, vidd az imáinkat, ahol szükség van rá, én már annyit kértem,
most Te lépj elő! Hadd áradjon a Szellem! Ez az imádság. Erre most meghívlak benneteket.
Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, vagyis egy nap sem marad ki. 17 órától
minden nap imádkozunk legkevesebb két órát a 70-esben. Ezen kívül még a délelőttönként is,
ha valakinek az esti órákban nem jó: kedden és csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig folynak a
folyamok. S ha nem tudsz eljönni, be lehet kapcsolódni az interneten, mert közvetítjük, vagy a
KSZE rádión, vagy a csatornák tömkelege közvetíti, a mennyei csatornák is vannak. Ha nem
tudsz bejönni, akkor a mennyei csatornákon csak csatlakozz be, hadd hömpölyögjön a Szent
Szellem, ugyanis ott, ahol te becsatlakozol, az a Szent Szellemnek egy kiáradási pontja lesz.
Ott meggyógyulnak az emberek, sok ilyen bizonyságunk van. Csak megérintik a képernyőt, és
becsatlakoznak az imafolyamba, és jönnek a gyógyulások, és jönnek a szabadulások.
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Múlt héten is kaptam több ilyen e-mailt. A Szent Szellem kiárad. Helyezd oda a hitedet!
Megforgatjuk egy kicsit, ami bennünk van? Ne szunnyadjon ez a hatalmas tűz, ami bennünk
van. Hatalmas, hatalmas kegyelmet kaptunk, minden benne van, amire szükségünk van! Ámen!
Ébresztget benneteket az Úr, hogy amit nektek adott, azt használjátok. Ámen. Hatalmas
győzelmeket hoz, és legyél benne buzgóbb, mint eddig, mert ha egy kicsit jobban odateszed
magad, a Szent Szellem is odateszi az Ő részét. Közeledjetek Istenhez, és Ő is közeledni fog
hozzátok! Ha egy kevéssel többet teszel, meg fogod látni, hogy mit hoz a Szent Szellem. S
akkor megint látod, hogy érdemes közeledni, hogy nem kidobott idő ez a nyelvek imája. Ez
nagyon sokat hoz neked a konyhára minden értelemben. Odateszed magad egy kicsit jobban,
és megint fog jönni a Szent Szellem hatalmas hulláma. Mert Ő hullámokban hozza az áldást, a
megigazultság tengerében és hullámokban jön. Úgyhogy adjuk oda magunkat!
Ha valaki nem tud nyelveken imádkozni, a végén itt maradok, és szívesen segítek neki,
imádkozom vele. Megkenlek benneteket olajjal és imádkozni fogunk, hogy ez a tökéletes
teljesség létrejöjjön az életedben. Többé nem fogsz szomjúhozni, többé nem érzed magad, hogy
magányos vagy, ezek megszűnnek. Olyan hatalmas mértékben vesz körbe az Úr a jelenlétével,
hogy tudod, hogy nem vagy egyedül, képzeld el!
Azt mondják, hogy csak magadban vagy otthon? Mondd nekik: Nem vagyok egyedül, lehet,
hogy magamban vagyok, de nem vagyok egyedül. Mert az Úrnak ezek a gyönyörű, gyönyörű
hullámai vesznek körbe. A trónteremből jön, körbevesz és átölel, és közlései vannak, és
beszélgetések vannak szavak nélkül. Gyönyörű birodalom. Ámen!
Hiszed-e azt, amit prédikáltam? Ez a Biblia szerint van! Ámen!
Bátorodjunk benne! Kezdjünk el, kezdjünk el egy kicsit imádkozni, álljunk fel, mert eleget
ültünk!
Jézus nevében elfogyasztottam az időmet, és nagyon örülök neki, elmondhattam, amit
akartam. Kérlek benneteket, hogy tegyük oda magunkat egy kicsit, jó? A folyamokba
belelábolunk. Ha eddig nem volt túl nagy kedved a nyelvekhez, az Úr ma fog neked tenni egy
kis szikrát rá, mert a pünkösd napján biztos, hogy megteszi. Ha megkéred, ennél jobb nap nincs
arra, hogy megtapasztaljuk, hogy mi ez, és hogy teljesség jöjjön az életünkre.
Kezdjünk neki, emeljük fel a kezünket jobban, mint eddig, dicsérjük Őt, magasztaljuk Őt!
Magasztalunk, Uram! Halleluja! Dicsőség legyen Neked! Ó, halleluja! Szeretnénk meríteni
ebből, Uram! Uram, ami bennem van, azok a kincsek, amik bennem vannak, abból szeretnék
meríteni! A világ be nem fogadhatja őt, de én már nem a világból vagyok, én már a Tiéd vagyok,
Uram, s én befogadhatom Őt, a hatalmas Szent Szellemet, aki őrjáratot tart bennem. Faltól falig,
érfaltól érfalig. A csontokat, ereket, szerveket átjárja.
Ó, halleluja! Őrjáratot tart, a rendellenességeket kijavítja, az érfalakat felépíti, a leomlott
falrepedéseket kijavítja a testemben, bízunk ebben, Uram, Te ezt elvégezted.
Ó, drága Jézus! Tűzzel keresztel Jézus. Add át magad ennek a tűznek! A tűzzel keresztelő
Ő, a Jézus. Engedd, hogy égjen a láng, és lássák a népek ezt a világosságot! Akkora tűzzel égjél,
hogy jöjjenek hozzá, a világossághoz jönnek. A világossághoz jönnek a népek. Égjél a tűzzel,
Szent Szellem tüzével! Pünkösd! Nemhiába, jöttek a lángnyelvek. Ez az ünnep a tűznek az
ünnepe. Emésztő tűz. Felemészti, ami nem odavaló az életedben, felemészti.
Ó, dicsőség legyen! És most kérünk ismeretet ebből, mert eddig is volt egy bizonyos
ismeretünk szellemben, de most kérünk még többet. Halleluja! Kérünk még többet ebből! Még
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többet kérünk, Atyám! Dicsőség legyen Neked! Kérünk még többet! Hadd ismerjünk meg még
jobban, hadd mehessünk még beljebb! Hadd mehessünk a mélységekbe és a magasságokba! A
Te szeretetednek a mélysége és a magassága, szélessége és hossza a Szent Szellem által
ismerhető meg. Kérjük ezt, Atyám. Hadd folyjanak a folyamok! És a folyamok elindultak, most
egy kicsit beljebb és beljebb, buzgóbban és bátrabban fogunk szólni, Atyám. Bátoríts minket!
Bátoríts minket! Ó, halleluja!
A Vigasztaló. Kell-e neked egy Vigasztaló az életben? Amikor érnek a bajok és a bántások,
kell-e neked egy Vigasztaló? Ha igen akkor ismerkedj meg Ővele, ismerkedj meg Ővele! Nem
fogsz soha csalódni Őbenne soha, soha. Ó, halleluja! Az Ő olaja folyik. Drága szent olaj, és
gyógyítja a betegeket. Gyógyulás van most a vesében. Ó, halleluja! Dicsőséges, csillogó olaj.
A kenet olaja. Kiejted Jézus nevét, a kenet olaj folyik. Jézus kereszthalála, a Jézus neve hatalmat
szerzett, s a Szent Szellem hozza az olajat. Halleluja!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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