ÍGÉRET SZELLEMÉNEK BETELJESEDÉSE
2017. június 11.
– Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra –

Örömmel jelentem be, hogy meg fog újulni a weboldalunk. Egy megújult weboldallal
készülünk, ahol az orvosilag dokumentált csodák és gyógyulások is láthatók lesznek majd egy
külön kis fülre kattintva. Hadd lássa meg a világ, hogy igenis van egy csodatévő Jézusunk!
Nem elrejtve, hanem jól látható helyen lesz ez, hogy meglássák az érdeklődők, hogy manapság
is történnek csodák, nem csak 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus tett ilyeneket. Legtöbb ember
így hiszi. Én is így hittem mindaddig, amíg az Úr kegyelme fel nem nyitotta a szememet, hogy
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! Bátran bízhatunk abban, hogy Ő a gyógyító
a mai napon is! Mert Ő örökre elszenvedte azokat a sebeket. Ezek a sebek, a drága szent sebek
gyógyulást szereztek nekünk, és a szent vér, ami kiontatott, az volt a váltság érettünk. Örök
váltság volt érettünk.
Hányan szeretitek az Úr Jézust? Azért vagytok itt ma, mert az Úr Jézust szeretitek, és Ő az,
aki cselekszik az életünkben! Ő szeret megjelenni és megnyilvánulni az életünkben. Igazából
sokszor úgy tekintünk egy helyzetre, hogy úgy gondoljuk, még sokat kell imádkoznunk, míg
az a dolog valóságba jön. Pedig Ő már megcselekedte azt, Ő másként tekinti. Ő ezeket már
megcselekedte, és a hitünk munkáinak, a hathatós hitmunkáknak kell előállni ahhoz, hogy
abban tudjunk járni, amit már megcselekedett. Nem Ő tartja vissza tőlünk az áldásokat.
Ez egy nagyon fontos pont, ahol a keresztények tévelyegnek, mert rosszul gondolják, és
rosszul hiszik. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy az a mi célkitűzésünk, hogy mindabban
tudjunk járni, amit Ő már megcselekedett. Áldott az Isten, aki megáldott minket! Ez múlt idő.
Meg vagyunk áldva minden szellemi áldással, akkor mit tartana vissza tőlünk? Így érdemes
elgondolkodni. Mikor felbátorodik a hitünk, hogy ez megvan már nekünk, már csak járnunk
kell benne Jézus nevében. Ámen! Felbátorodik a hitünk.
A pünkösdöt ünnepeltük múlt vasárnap, és hiszem, hogy ez után az ünnep után mindenki
nagyobb tűzzel imádkozik nyelveken, mint eddig valaha. Velünk ez történt a héten. Az
imakörökben óriási sodrással mentek az imáink, a folyamoknak ez a sodrása érezhető, ahogy a
Szellem felkapja, és viszi az imáinkat. Eljut nagyon sok helyre. Ez a mi örömünk is, hogy az
Úr használ minket, számít ránk ebben, hogy igenis fontosak ezek a Szellemmel teljes pillanatok
az életünkben, amikor Szellem által imádkozunk.
Egy kicsit megvizsgáljuk a pünkösd környéki eseményeket, mert sok hívő úgy van a pünkösddel, hogy ez kétezer éve történt, vajon mi köze ennek ahhoz, hogy az én életem dolgai előbbre
menjenek? Valahogy nem látják a fontosságát, hogy a pünkösd, amiről az Apostolok cselekedetei
2. fejezetében olvashatunk, és az én keresztény életem szellemmel teljessége hogy függ össze.
Vagy garantálja nekem a pünkösd, hogy az én életem szüntelen telve legyen a Szent Szellemmel?
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Nagyon sok keresztény gondolja, hogy az csak abban az időben történt meg, hogy leszállt a
Szent Szellem, és elkezdtek szólni különböző nyelveken. A Szent Szellem így bemutatkozott,
aztán a pünkösd napja évente egyszer ünneplésre kerül, de nem veszik el a pünkösd áldásait, a
teljes Szellem, a teljesség áldásait. Nem veszik el az életükben a hívők, sőt nagyon sokszor azt
mondják, hogy az egy akkori történés, ma már ez másként van. Nem is keresik a Szent Szellem
teljességet. Nem keresik a Szent Szellem keresztséget a hívők. Ezért mi egy vezetést kaptunk
az Úrtól, hogy a húsvéttól egészen pünkösdig felfűzött hét tanítást egy CD-n összegyűjtjük –
ami a pünkösd berobbanásával zárul le –, és Kenneth Hagin: Hiszek a látomásban című
könyvével együtt egy csomagban 800 Ft-os akciós áron adjuk nektek. Ezt a csomagot
vasárnaptól vásárolhatjátok. Vigyétek el azoknak a keresztényeknek, akik úgy mondják, hogy
a Szent Szellem teljesség és a Szent Szellem keresztség az egy távoli dolog az ő életükben.
Ugyanis az áldásaikat nem tudják megtapasztalni addig, amíg ezt a teljességet be nem fogadják.
Ezt fogjuk ma megnézni, még egy rövid ideig időzünk ezen. Aztán a jövő héttől az
Apostolok cselekedeteivel folytatjuk, és megnézzük azokat a momentumokat, amikor valóban
újra és újra leszállt a Szent Szellem és betöltötte őket, és elkezdtek szólni ezen a csodálatos
mennyei nyelven. Megnézzük, hogy mit tanulhatunk ezekből az eseményekből, hogyan tudjuk
ezt megélni a mai napon is az életünkben, hogy miként van ma a Szent Szellem keresztség,
hogyan lehet venni, és hogyan lehet élni vele. Mert a Szent Szellem nélkül nem jutunk előbbre,
ezt biztosra vehetjük! Jézus ezt hangsúlyozza, kiemeli a tanítványoknak, amikor búcsúzik a
negyven napos feltámadási időszakában, amikor megdicsőült testében jelenik meg a
tanítványoknak. Legutolsó találkozásánál így jelzi a tanítványoknak:
LUKÁCS 24,49.
49. És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok
Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Az Atyának volt egy ígérete, ami arról szólt, hogy ki fogja árasztani az Ő Szellemét az utolsó
időkben az egész földre. Joel könyvében olvashattuk ezt a részt, múlt héten nem volt rá idő.
JÓEL 2,28–29.
28. És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak
a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban
az én Szellememet.
Az Atya megígérte, hogy hatalmasan kiárasztja az Ő Szellemét, és ennek lesznek megnyílvánulásai közöttünk. Jézus utolsó üzenete a tanítványokhoz az volt, hogy én elküldöm tireátok
az Atyámnak ezt az ígéretét. Az Atya megígérte, és az Ószövetség könyveit úgy is mondhatjuk,
hogy az az Atyának a könyve, az Atya Istennek a könyve, ahol előre jelzi a Csemete érkezését,
a Fiú érkezését. Hogy én küldök nektek egy Megváltót, és több száz próféciában prófétál az
eljövendőről, a Fiúról, aki a Megváltónk lesz.
A négy evangéliumban olvashatjuk az Úr Jézus Krisztusunk megérkezését, növekedését, a
földi szolgálatát, a tanításait is. Az Ő tanításaiban pedig a Szent Szellem érkezése van kihangsúlyozva. Az Atya hirdeti, hogy jön a Fiú, és amikor megérkezik Jézus, akkor Ő azt hirdeti,
hogy jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló.
Felvezeti az Ő földi tanításaiban, hogy nekem mennem kell. Nekem el kell mennem, de jön
valaki helyettem, és jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, akkor Ő nem jön
el hozzátok. Nem jöhet el hozzátok.
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Jézus Krisztus így vezeti fel a drága Szent Szellem eljövendő szolgálatát a Krisztus
Testében, hiszen akkor még nem adatott a Szent Szellem. De a pünkösdkor megérkező Szellem
szolgálata olvasható az Apostolok cselekedeteitől kezdve, és a mai napon is ebben az
időkorszakban élünk. A Szent Szellem teljessége nélkül nem tud íródni az a könyv, azok a
dicsőséges dolgok, amiket az Apostolok cselekedeteiben olvasunk, hogy a tanítványok miket
cselekedtek a szolgálatukban, az Úr miket tett általuk. Ezt mind Szellemmel teljesen tették.
Hogyha nem vagyunk beteljesedve így a Szent Szellemmel, ahogy Jézus mondja, akkor az
életünk szegényesebb és sivárabb, mint Ővele. Ezt kell meglátniuk a keresztényeknek, hogy
szükséges beteljesedni a drága Szent Szellemmel. Mit mond erről Jézus?
LUKÁCS 24,49.
49. És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok
Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Az Atya megígérte, és ezen a ponton Jézus újra hangsúlyozza, hogy közel van az idő, és az
Atyának ez az ígérete valóságba jön az életetekben. Az Atyának ez az ígérete, a Szent
Szellemmel való beteljesedésünk egy mennyei erőt hoz az életünkre. Ki az, aki nem szeret
mennyei erőben élni? Aki azt mondja, hogy a saját erejéből boldogul? Ez nem igaz. Ez a
mennyei erő egyszerűen felemel minket a bajokból, és egy könnyebbség olajában átvisz minket
olyan helyeken, ahova magunk nem jutnánk el. Ő a Segítő, Ő a Vigasztaló. Sok neve van Jézus
tanításaiban a drága Szent Szellemnek, de az egyik leggyönyörűbb neve a Vigasztaló.
Megvigasztalja a szívünket, amikor szükség van rá.
Vigasztalót kaptunk, és vele egy mennyei erőt. Jézus azt mondja, hogy várakozzatok, amíg
el nem küldöm rátok! Sok keresztény itt bukik meg, hogy beteljesedjen Szent Szellemmel, mert
azt mondja, hogy ő várakozik, és majd ha a Szent Szellem jön, akkor ő beteljesedik. De ez a
várakozás a kezdeti időszak várakozása volt, amíg el nem jött pünkösd napja. Mint ahogy
mondja is nekik Jézus, hogy várakozzatok Jeruzsálemben, és addig voltak együtt a felházban,
amíg el nem jött pünkösd napja. Az Apostolok cselekedeteiben írja, hogy amikor eljött a
pünkösd napja, a Szent Szellem kiáradt a földre, és onnantól kezdve bárki bármikor
beteljesedhet a drága Szent Szellemmel. Jézus az utolsó időkben rengeteget tanította a
tanítványokat az eljövendő Szent Szellemről, aki által folyik majd a szolgálatuk.
JÁNOS 14,16–17.
16. És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon
mindörökké.
Jézus búcsúzik, és azt mondja, hogy helyettem jön majd egy másik Vigasztaló. Eddig én
voltam a támaszotok, én voltam a segítőtök, én voltam a mindenetek. A kezdet és a vég, és
amire szükségetek volt. Mindig csak rám néztetek, és megvolt. A tengert lecsendesítette, a
kenyeret megszaporította, a halottakat föltámasztotta. Hatalmas dolgokat cselekedett a tanítványok előtt, és most búcsúzik. Azt mondja, adok nektek egy más Vigasztalót, hogy veletek
maradjon mindörökké.
Tehát látod, Jézus Krisztus ma már nem jár itt velünk úgy, mint ahogy a tanítványaival járt
akkor a földön. De ez a másik Vigasztaló teljesen kiváltja ezt mindenkinek az életében, aki
befogadja. Mert Jézus csak egy helyen tudott egyszerre járni a földön. Vagy Galileán járt, vagy
Jeruzsálemben, vagy Szamárián kellett átmennie éppen, hogyha az Atyától ezt vette, de egyszerre csak egy helyen tudott lenni. Nem volt képes egyszerre megnyilvánulni több helyen.
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A Szent Szellemnél nem így van. Ezért mondja, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek. Ha én
elmegyek, akkor elküldöm tihozzátok a Vigasztalót, akit néktek ád majd az Atya, és veletek marad mindörökké. Ő nem búcsúzik tőletek. Nem jön el a nap, hogy ma még velünk van, és holnap
már nincs többé, mert a mennybe ragadtatott, ahogy Jézus. Kaptok egy Vigasztalót, aki pontosan
olyan, mint én, minden szempontból, és veletek marad mindörökké. Bízhatsz benne, hogy soha
el nem hagy, el nem távozik tőled, veled marad mindörökké. Az igazságnak ama Szellemét!
Ha beteljesedünk a Szent Szellemmel, akkor nincs többé belső tusakodás, hogy mi helyes, és
mi nem. Ha megtanulunk Vele együtt járni, akkor mindig tudjuk majd, hogy mi az igazságnak az
a keskeny ösvénye, amin járni kell. Mert Ő az igazság Szelleme, és elvezet ezekre az igazságokra,
amit keresünk. A gyógyulás a te igazságod, elvezet a gyógyulásodra, a szabadulás a te igazságod,
mert az Atya megcselekedte, akkor elvezet a te szabadulásodra. Ha gyarapodásra van szükséged
– a megváltásban benne van –, akkor elvezet erre az igazságra. Elvezet az életünkben azokra az
utakra, ahol járnunk kell, mert ahogy bennünk marad, úgy egy vezetés jön a közösségben Ővele,
a Szent Szellemmel, aki az igazság Szelleme. Nagyon fontos dolgot mond Jézus róla:
JÁNOS 14,16–17.
17. Az igazságnak ama Szellemét? akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja
Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
Ha elkezdenénk prédikálni a világnak a Szent Szellemet, egyetlen üdvösség sem lenne, és
Szent Szellem keresztség sem. Mert a világ nem fogadhatja be Őt, nem is ismeri Őt. Ha elkezdünk a Szent Szellemről szólni valakinek, aki soha nem hallott Jézusról, akkor ki fog minket
nevetni. Nem a világnak való Ő – mondja Jézus, felhívja a figyelmünket, nekünk hívőknek,
hogy de ti ismeritek Őt. Tedd a szívedre a kezed és jelentsd ki, hogy én az Ige szerint ismerem
a Szent Szellemet! Egyre közelebbről megismerem, egyre szorosabb közösségben ismerem Őt.
Forgasd ezt magadban, mert Jézus mondja, hogy ti ismeritek a Szent Szellemet! Akkor a Szent
Szellem nem lehet valami távoli messzeségben tőled!
Nem szabad, hogy a Szent Szellem magányos legyen az életedben, miközben itt él a szívedben, mert te ismered Őt, és minden nap jobban megismered Őt, ha ápolod ezt a közösséget. A
Szent Szellemet minden nap jobban és jobban meg fogod ismerni, és Ő lenyűgöző. Az Ő
csodálatos lénye! Nem lehet szavakba önteni, hogy a Vele való közösség mit hoz nekünk, ha
ápoljuk azt. Hogy mit hoz az életünkre, hogy micsoda olajat hoz, és micsoda vigasztalással jön,
milyen lágyan és szelíden jön! A vezetése lenyűgöző! Ha megtanulsz ráhallgatni, akkor olyan
dolgokat fog kijelenteni, amelyeket ha megcselekszel, akkor egyenesen fölfelé fog szárnyalni
az életed. Nincsenek benne lemenő ágak, nincsenek benne kudarcok. Valami fenséges az Ő
közössége! Arra hívatott el, hogy sikerre vigye az életünket. Ez az Ő hivatása bennünk.
Jézus mondja: de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik. Hol lakik? A szellemünkben lakik, mert Ő
Szellem. A szellemünkben lakik, és bennünk marad. A szellemünkben marad. A kulcs itt van, hogy
ha a Szent Szellemet befogadtuk a szellemünkbe, Ő szeret áradni. Az ember hármas felépítésű lény:
szellem, lélek és test. Ha a Szellemet megtanulod magadban felgerjeszteni, például imádsággal,
nyelveken imával, Ige olvasásával, közösséggel, szólsz hozzá, Ő válaszolni fog. Ha megtanulod
Őt felgerjeszteni, akkor a teljesség, amit szellemben veszel, ki fog áradni a lelked és a tested
minden porcikájára. Egy olyan teljességet fogsz megtapasztalni, hogy a lelked is az Ő hatáskörébe kerül. A Szellem gondolatait fogod majd gondolni, és a zaklató gondolatok eltávoznak.
A testedben is elkezd áradni, mert az is az Övé, mert mi a Szent Szellem temploma vagyunk.
Írja ezt az Ige? A Szent Szellem temploma vagyunk! Ha teret adsz a Szent Szellemnek a te
szellemedben, ha Jézus nevében hatalmat veszel a tested működése felett, a Szent Szellem oda
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ki tud áradni, és elkezd áradni az életedbe. Lenyűgöző dolgokat fog cselekedni, mert mi
ismerjük Őt. Egy közösség rendeltetett nekünk.
A keresztények ma ezt nem ismerik úgy, ahogy ismerhetnék. Van, aki teljesen elzárkózik a
Szent Szellem teljességtől. A tanításaikban találnak támpontokat, hogy miért nem fogadják el,
és tévtanításokban vannak. Erről szólni az egyik legfontosabb dolog a krisztusi Testnek, mert a
mi Jézusunknak, aki felragadtatott a mennybe a tanítványok szemei előtt, a jelen napi
szolgálatában három fő feladata van.
Az első, hogy Főpapként könyörög érettünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Ha úgy érzed,
hogy elhagyott vagy, akkor tudd meg, ha senki más itt a földön nem imádkozna érted, vagy
nem gondolna rád – valaki könyörög éretted, és Ő az Úr Jézus Krisztusod! Ő szüntelen könyörög érted, hogy beteljesedhessen az új teremtésben mindaz, amit Ő eltervezett a számodra!
A drága Úr Jézusnak egy másik feladata odafönt az Atya jobbján, hogy építi a Gyülekezetét.
Naponta szaporítja az újonnan születettekkel a gyülekezeteket, növekednek, egy dinamikus
épülés van, és ez a munka, amit Ő épít, egy olyan győzedelmes Test, hogy a pokol kapui sem
vesznek rajta diadalmat. Így írja. Ő építi a Gyülekezetét. Ő végzi ezt. Ahogy mondja Péternek,
amikor az kijelentést vesz, hogy én építem fel az én Gyülekezetemet.
Úgyhogy, pásztor, te tudjad, hogy valójában te csak munkatárs vagy, de nem te építed azt a
gyülekezetet! Ha Jézus nem építi, akkor elfelejtheted! De ha Jézus építi, akkor dicsőséges! Azt
mondja, hogy én építem az én Gyülekezetemet. Ezt a munkát is végzi.
Van még egy nagyon fontos szolgálata a felmagasztaltatott Jézusnak a mai napon ebben az
új szövetségben: Ő a Szent Szellemmel keresztelő. Mondja róla Keresztelő János, hogy én nem
vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek, de jön valaki utánam, aki
majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel. Jézus az, aki a Szent Szellem keresztséget tudja
szolgáltatni a hívő Testnek, a gyülekezeti Testnek. A Szent Szellem keresztséget, a Szent
Szellem való teljességet. Ez a pünkösd napjának a titka!
Sok hívő nem fogadja el, hogy a Jézus Krisztus a mai napon is szeretné a hívők seregét
betölteni így a Szent Szellemmel, ahogy akkor tette, azon a pünkösdön. Pünkösd lenyűgöző
megnyilvánulásainak a mai napig jelen kellene lenniük az életünkben, mert Jézus ezt a mai
napon is végzi. Ő a Szent Szellemben keresztelő. Ő az, aki oda tudja adni, ránk tudja lehelni a
Szent Szellemének teljességét. Jézus, amikor búcsúzik a tanítványoktól, meghagyja nekik, hogy
el ne menjetek Jeruzsálemből.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 1,4–5.
4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből,
hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet hallottatok tőlem:
Látjátok, Jézusnak ezeket a szavait félreértelmezik sokan, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből, hanem várjátok be az Atyának ígéretét. Ezért rengeteg keresztény úgy éli az életét, hogy
várják, mikor jön majd a Szent Szellem teljessége az életükre. Ha ilyen passzivitásban várják,
akkor bár Jézus oda szeretné adni nekik, soha az életben nem fognak beteljesedni Szent
Szellemmel. Mert ezen az Igén állva, hogy várják be az Atyának ígéretét, várakoznak a Szent
Szellemre. Így nincs meg a teljességük. Ki az, aki nyerészkedik ilyenkor? Az ellenség. Mert
nincs bennük az a szellemi folyam, ami el tudná söpörni az ellenség terveit, a gonoszságait.
Ugyanis a Szent Szellem, ha elkezd áradni a templomodból abban a teljességben, az egy elsöprő erő. Az ellenség minden gonoszságát elsöpri. Jézus mondja, hogy már hallottátok tőlem,
–5–

SANDERSNÉ DR. KOVÁCS ERZSÉBET: Ígéret Szellemének beteljesedése
hogy jön majd a Vigasztaló, az Atyának az ígérete. Figyelitek, hogy Jézus megint mondja, hogy
az Atyának az ígérete kicsoda? A Szent Szellem beteljesedés. A Szent Szellem keresztség.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 1,4–5.
5. Hogy Jézus ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.
Jézus felvetíti nekik, hogy jön egy nap, amikor egy új keresztség lesz az életetekben. Eddig
a János-féle vízkeresztséget vettétek, de lesz egy nap, amikor majd a Szent Szellem keresztség
jön az életetekre, és az újjá tesz mindent. Olyan megújulást fog hozni, amihez nincs hasonló az
életünkben.
Az első pont, amit leszögezhetünk, hogy a mai napon a Szent Szellemre nem kell
várakoznunk, mert a pünkösd napja már eljött! A pünkösd napjáról a múltkor olvastunk egy
kicsit. Isten kötve volt a zsidó ünnepekhez. Akkor tudta a Szent Szellemét kiárasztani, amikor
eljött az aratás ünnepe. Ez volt pünkösd napja. Amikor eljött – így írja – a pünkösd napja, akkor
tudott a Szent Szellem úgy megjelenni, hogy betöltötte az egész házat, és betöltötte őket, akik
ott jelen voltak és várakoztak úgy, ahogy nekik Jézus meghagyta. Betöltötte őket, de ez a
betöltés kétkomponensű volt.
A 4. vers úgy írja, hogy megteltek mindnyájan Szent Szellemmel.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,4.
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.
De miért? Azért, mert a Szent Szellem megjelent fölöttük – nagyon látványosan jött a Szent
Szellem: kettős tüzes nyelvek, megosztott tüzes nyelvek formájában, ráült mindegyikőjükre,
vagyis leszállt rájuk – és akkor, attól a pillanattól kezdve készenlétben voltak, hogy beteljesedjenek. Nekik pedig meg kellett telniük vele, venniük kellett a Szent Szellemből. A Szent
Szellem hiába száll le valakire, hogyha az illető nem hajlandó fogadni a Szent Szellemet, akkor
soha nem lesz betöltve. Mert Isten része a felajánlás, hogy odaadja, és a mi részünk pedig, hogy
befogadjuk azt.
A Szent Szellem leszállt rájuk, ők pedig vettek Szent Szellemet, megteltek vele. A fogadó
rész, ami ma hiányzik a keresztényekből. Mert ha imádkozunk a Szent Szellem keresztségért,
akkor a Szent Szellem ugyanúgy leszáll a mai napon is. Lehet, hogy nem olyan látványosan,
lehet, hogy nem tüzes nyelvek formájában jön, hogy a frizuránk megmaradjon, lehet, hogy van
egy kis kegyelem ebben, ki tudja, de az biztos, hogy a Szent Szellem leszáll. Alig várja, hogy
betöltse az Ő templomát. Nekünk pedig vennünk kell a Szent Szellemet, be kell fogadnunk.
Megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és akkor jött egy másféle szólás az életükbe, mert
az ember beszélő szellem. Amikor a Szellem megtölti, elkezd szólni úgy, ahogy a Szellem kíván
szólni általa. Innen jön ez a nyelv. Elkezdtek szólni az idegenek nyelvén, akik hazavándoroltak
pünkösd napján a templomba, ahol háromszor meg kellett jelenniük egy évben, és hallották,
hogy az ő anyanyelvükön dicsérik az Istent. Honnan tudtak olyan nyelveken beszélni?
Természetfeletti tudást kaptak, természetfeletti szólást, természetfeletti kiejtést kaptak azok az
egyszerű halászemberek, akik az életükben nem tanulták azokat a nyelveket. Tökéletesen
szólták az Isten magasztos dolgait. Mert ezt írja az Ige:
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,11.
11. Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek
csodálatos dolgait.
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Szólták Isten csodálatos dolgait. Ez a megalaios görög szó, ami magasztost jelent.
Magasztalták Istent, az Isten magasztos dolgait szólták. Ez akkor jön, amikor betelünk Szent
Szellemmel, akkor mi is az Isten gyönyörűséges dolgait fogjuk szólni. Az Ő magasztos dolgait,
az Ő csodadolgait fogjuk szólni. Nem lehet rosszul imádkozni, ha valaki megtelik Szent
Szellemmel, és elkezd szólni. Ezt is el kell felejteni!
A keresztényeknél egy másik nagy gond, hogy attól félnek, ha megtelnek így majd Szent
Szellemmel és elkezdenek szólni, akkor valami démonikus nyelvet kezdenek beszélni, és az
majd nagy károkat okoz nekik. A Szent Szellem teljességéből fakadó nyelven nemhogy rosszul
fogsz imádkozni, hanem úgy fog szólni, úgy fogsz imádkozni, hogy a démoni világ remegve
elfut előled! Remegve fog futni előled, és megsemmisülnek a nyilai! Ezért nem szereti az
ellenség, ha a keresztények erről világosságot kapnak, mert ezzel neki vége van.
Ha megtanulod magadból kiárasztani a Szent Szellemet – először be kell telni vele, megtelni,
és onnan kiárasztani –, óriási fényesség ömlik a lényedből. A sötétség ereje meghátrál. Meddig?
A pokol kapujáig kell mennie, ahonnan kijött, és hozzá kell fűzni, hogy vissza nem jöhet többé
a Jézus nevében! Én nem csak a tenger mélyére hajítom az ördögöket, hanem a tenger mélyéről
a pokol mélyére, és azt is hozzáfűzöm, hogy onnan ki nem jöhetsz többé a Jézus nevében! Megvan ez a hatalmam, mert parancsolhatok az ellenségnek. Nemcsak az utcasarokig kell mennie
innen, hanem el kell távozni az életemből teljesen! Ezt a Szent Szellem teljesség hozza nekünk.
Amikor ez a nagy zsivaj támadt, és a kívülállók azt gondolták, hogy megrészegedett a
sokaság, akkor Péter olyan bátorsággal kezd el prédikálni, amire előtte nem volt példa. Nemrég
még megtagadta Jézust, amikor még nem volt Szent Szellemmel teljes, letagadta azt is, hogy
ismeri, mert félt, hogy ő is ott köt ki a kereszten.
Amikor megtelt a Szent Szellemmel, akkor kiállt, és a zsidó sokaság előtt egy olyan
prédikációt mondott, ami hét nyelven beszél. Olvassátok el, döbbenetes! Belefűzi a Dávid
idejéből valókat, a próféták szavait. Honnan tanulta ezt ez az egyszerű halászember? Honnan
tudta, hogy mit írtak a próféták? A Szellem tudta! A Szellem által beszélt, és idézte Isten Szent
Igéjét, ami meg van írva, hogy az Ő teste nem láthatott rothadást. Hogy előhozta Őt a sírból, és
megvidámította Őt, és az életnek a világosságába vezeti Őt. Gyönyörű próféciákat szól. Egyiket
a másik után sorolja. Hogy teszi ezt? A Szellem által!
Ez a prédikáció elhat a hallgatók szívébe, és amikor a szívek veszik ezt a Szellemmel teljes
prédikációt, akkor megszomorodnak az ott lévők. Hogy mi, akik keresztre feszítettük Istennek
a Fiát, most mit tegyünk? A nagy szomorúságukban és a bűnbánásukban Péter azt mondja, hogy
szedjétek össze most magatokat! Megmondom nektek, hogy mit tegyetek.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,38.
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a
Szent Szellem ajándékát.
Tehát látod, hogy két lépésből áll. Jézusnak meg kellett halnia, és a szent vérnek ki kellett
ontatnia, hogy a bűneink el legyenek törölve, hogy a Szent Szellem képes legyen bennünk
lakozást venni, mert különben az edényeink szétszakadoztak volna. Az óember nem lett volna
képes elviselni, elhordozni Isten szeplőtelen, tiszta voltát és hatalmas erejét. Az ó tömlők nem
lettek volna képesek rá. Ezért Péter is ezt tanítja: először meg kell térnetek, a bűneitek
eltörlésének el kell jönnie – ez az újjászületés. Amikor megkeresztelkedtetek az Úr Jézus
Krisztusban, akkor fog jönni rátok ez az ajándék, amit ti most itt láttok és hallotok. Kétlépéses
Isten országában ez a teljesség.
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Először Őhozzá kell jönnünk, és Őbenne kell lennünk. Ez az újjászületés. Az újjászületés a
legtöbb kereszténynél megvan, bár nem minden esetben. Én sem voltam újjászületve, de hittem
Jézusban. Sok hívő van, aki hisz, és nincs újjászületve. Az első lépés, ahogy Jézus mondta,
hogy én az Atyában: először bele kell kerülnünk az Atya szívébe. Ez az újjászületés. Az Atya
előtt élni a Szelleme által. A romolhatatlan Igétől megszületni. Ez az, amikor a bűneink eltöröltetnek. Péter prédikálása szerint eltöröltetnek a ti bűneitek. Én az Atyában − mondja Jézus.
Van még egy lépés: az Atya énbennem. Az Atya énbennem − ez az, ami a Szent Szellem
keresztségkor történik meg. Az Atya Szelleme lakozást vesz teljességében a szívünkben. Az
Atya énbennem. Ekkor tud az Atya úgy megnyilvánulni a földön, ha a Szellemének a teljességét
hordozod, ahogy addig nem volt képes. Ezt célozza a Szent Szellem keresztség, ahogy mondta
Jézus, hogy lesztek nékem tanúim, amikor a Szent Szellem eljön reátok. Akkor képes leszel
úgy tanúbizonyságot tenni Jézusról, ahogy előtte nem tudtál. Nézd meg Pétert, hogy micsoda
bizonyságtevője lett Jézusnak, miután megtelt a Szent Szellemmel! A Szent Szellemmel való
megtelésünk egy alap dolog ahhoz, hogy sikeresek legyünk a királyságban. Meg kell telnünk a
Szent Szellemmel! Teljesnek kell lenni a Szent Szellemmel a szellemünkben, a lelkünkben és
a testünkben. Azért fontos ez, mert nézd csak, mit ír az Ige:
2KORINTHUS 1,20.
20. Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.
Istennek rengeteg ígérete van. Ha olvasod az Ószövetséget, hatalmas áldások vannak
említve. Kérdés, hogy járunk-e benne? És az Újszövetség ígéretei. Istennek valamennyi ígérete.
Szeretnénk-e ezeket az ígéreteket birtokolni az életünkben? Ezek az ígéretek Őbenne lettek
igenné. Ehhez Őbenne kell lennünk. Őbenne! Őbenne! Ez az újjászületés.
Hatékonyabbá lesz, hogyha még ráadásul megtelsz Szent Szellemmel. Őbenne lett igenné,
és Őbenne lett ámenné. Akarod-e az ígéreteket magadnak? Igen! Akarod-e az ígéreteket
magadnak? Ámen! Tehát igen és ámen. Hinni kell, hogy amit Isten szólt, azt meg is cselekszi.
Őbenne lett igenné és ámenné. Az ígéret Szellemét elküldte az Atya, kitöltötte. Mostantól
kezdve befogadhatjuk a Szent Szellem teljességét az életünkbe.
A szent vérnek ki kellett folynia, hogy a Szent Szellemet befogadhassuk az Ő teljességében.
A bűnök eltörlése, és a Szent Szellem ajándéka. Péter tisztán prédikálja: előbb a bűnök eltörlése,
és aztán jön a Szent Szellem ajándéka. Ez két lépés. A Szent Szellem ajándéka – amint látod,
ez is egy ajándék. Ugyanúgy nem tudunk érte semmit felmutatni, tenni, vagy cselekedni, nem
is várja el az Atya, ahogy az üdvösségünknél sem. Az üdvösségünk is egy ajándék, és a Szent
Szellemmel való betöltés is egy ajándék. A Szent Szellemmel való teljesség is egy ajándék.
Amikor befogadjuk az ígéret Szellemét, akkor teljesednek be vele az ígéretek. Ez a második
gondolat ma. A Galata levélben mit olvasunk? Eddig azt olvastuk, hogy az ígéret Szellemét
elküldi az Úr, és elküldte pünkösd napján. Ő volt az ígéret Szelleme. Az Atya megígérte és
beteljesítette a Fiúban, mostantól befogadható a Szent Szellem. Élhetünk vele, és akkor az ígéret
Szelleme lakozást vesz bennünk. Ha beteljesedtünk az ígéret Szellemével, jön egy nagyon
fontos mozzanat. Olvassuk el a Galata levelet, és abból kapunk egy megértést.
GALATA 3,13−14.
13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk;
mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a
Szellem ígéretét elnyerjük hit által.
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Mit hallasz ki ebből? Most a Szellem ígéreteiről beszél az Ige. Ábrahám áldása a Krisztus
Jézusban a tied lett. Ez meg van írva. Mert Jézus a fán függött, és átokká lett, és betegséggé lett,
és szegénységgé lett, és bűnné lett, és mindazzá lett, ami veled kapcsolatban kárhozatra szorult
volna. Isten nem engedte, hogy te elkárhozzál, és Jézust oda függesztette a fára. Ő átkozottá lett
értünk, ez volt az ára. Ez volt az ára, és így váltott meg minket a törvény átkától, hogy szabadok
lehessünk az áldásoknak. Az áldásokra szabadok lehessünk, és hogy az Ábrahám áldása a
Krisztus Jézusban lehessen a nemzeteken. Mert a pogányok valójában ezt jelenti, hogy
nemzetek. Hogy a Szellem ígéretét elnyerhessük hit által.
Most figyeld meg, hogy váltott a drága Szentírás. Azt mondja, hogy a Szellem ígéretei
jönnek. Most már nem az ígéret Szelleméről beszél. Az ígéret Szellemét, ha befogadod – Ő a
Szent Szellem –, ha beteljesedsz vele, akkor a Szellem ígéretei valóságba fognak jönni az
életedben. Látod-e? Ezt még egyszer elmondom nektek. Ha az ígéret Szellemével beteljesedsz,
vagyis veszed a Szent Szellem teljességet, akkor a Szellem ígéreteit megkapod – a Galata levél
ezt írja. A Szellem ígéretei. Már nem az ígéret Szelleméről beszél, hanem a Szellem ígéreteiről
beszél. Vagyis a Szellemnek az összes ígérete, amit az Atya megígért az ószövetségben és az
újszövetségben, hogyan válik valóra az életedben? A Szellem által. A Szellem teljessége által
jönnek valóságba a Szellem ígéretei az életünkben.
Nagyon fontos gondolat. Mégis mellőzik a keresztények a Szellemmel való teljességet.
Mondják, hogy a Szent Szellem keresztség ma már nem létezik. Már nem kell az a nyelvek
imája! Oktalan dolgokkal támasztják alá. Legtöbbször téves igemagyarázatokkal, meg
félelemmel. Félnek tőle, mert ahol a Szellem megjelenik az Ő tüzében, ott néha egy kis vad tűz
is támadhat. Így inkább nem vállalnak fel semmit ebből, és élnek a homályban, a
megszokottban, a hétköznapiban, ahol nem mozdul a Szent Szellem. Mert nincsen bennük a
Szent Szellem a teljességében. Így aztán nem is történnek olyan dolgok az életükben, amivel
lehetne dicsekedni, hogy ezt az Atya cselekedte, mert ember nem tudta volna. Jelek, csodák,
teljesség, áttörések, kijelentések, jelenések. Ha beteljesedünk Szent Szellemmel, az egy olyan
álmot hoz az életünkre, amit Isten álmodik rólunk. Azt hozza valóságba.
Istennek vannak tervei és álmai velünk kapcsolatban. Ezek a Szent Szellemmel való teljesség
által jönnek az életünkbe. Ha nem lenne szükségünk rá, akkor Isten nem rendelte volna el. Jézus
nem beszélt volna róla annyit az eltávozása előtt, hogy majd jön a Vigasztaló, akire szükségetek
van. Ezért kell nekem elmennem, hogy Ő eljöhessen hozzátok. A keresztények meg tudomást
sem vesznek róla. Szent Szellem?! Létezik az Atya, a Fiú – és a Szentháromság harmadik tagját
vagy elfelejtik, vagy kipótolják valakivel. Ezért nem megy úgy az életük, ahogy kellene, abban
az olajban, amit a Szent Szellem teljessége hozhatna az életükre.
Az Úr az Ő Igéjéből ma egy világosságot akar nekünk adni, hogy a Szellem ígéreteit hogyan
lehet elvenni az életünkben, és mit hoz nekünk az, ha befogadjuk ezt a megígért Szent
Szellemet, akiről már az ószövetségben Isten megprófétálta, hogy kiárasztja majd.
Az egyik legcsodálatosabb hely, ahol egy tömören összefoglalt részt olvashatunk erről, az
Ezékiel könyvében van. Ahol megprófétálja mind az új teremtést, mind a Szellemmel való
betöltést. Képzeld el, hogy már az Ószövetségben!
Ezzel szeretném ma ezt a gondolatsort zárni, és utána megéljük a pünkösd napját. Fogunk
együtt imádkozni, hogy egy kis tüzet vegyen az életünk, egy kis lendületet vegyen az életünk,
hogy megérezzük azt, hogy milyen jó az, amikor turbósak leszünk. Amikor feltesznek minket
arra a töltőre. Mert az Ő ereje végtelen, és az Ő ereje által élhetünk. Az Ő kijelentései és
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vezetése által élhetünk. Támasz Ő nekünk. Rá támaszkodhatunk. Amikor nincs más támasz,
mindig támaszkodhatunk a Szent Szellemre. Nem mindegy, hogy csak egy kevés víz van a
pohárban, vagy tele van teljesen. Amikor újjászületünk, akkor kerül egy kis víz a pohárba, a
Szent Szellemmel megismerkedünk – aztán azt a poharat fogjuk és bemerítjük, alámerítjük a
kád fenekére. Mennyi víz lesz így a pohárban? Csordultig lesz. Tele lesz teljesen. Ha kiemeled,
és végig akarsz menni vele egy nyílegyenes vonalon, akkor ki fog lötykölődni mindenfelé.
Ez a mi teljességünk. Ha betelünk Szent Szellemmel, akkor Ő áradni fog, amerre csak
járunk, kiárad és cselekszik. A Szent Szellem nem passzív, Ő egy aktív isteni személy. Ő
végezte az összes csodát Jézus szolgálatában. Azt olvassuk, hogy az Úrnak Szelleme van
felettem, mivel hogy felkent engem – mondja Jézus. Az Úr Szelleme által cselekedte. A te
életedben is elindulnak majd ezek a csodák, ha nagyobb összpontosítással figyelsz arra, hogy
mindig teljes légy Szent Szellemmel. Teljes légy!
Nézzük meg ezt a próféciát Ezékiel könyvében! Tűzzük ki a zászlónkra, hogy kívánni fogjuk
ezt a megtapasztalást, ezt a megtelést Szent Szellemmel, ezt a beteljesedést, az újra megtelést!
Fogjuk olvasni majd jövő héten az Apostolok cselekedeteiben, hogy az apostolok a kezdeti
beteljesedés után újra és újra megteltek Szent Szellemmel. Összejöttek, imádkoztak, és újra
megteltek Szent Szellemmel. Ez azt jelenti, hogy túlcsordulásig vették a Szent Szellemet, és
akkor történtek velük azok a jelek és csodák. Ezt több vasárnapon át fogjuk forgatni, mert
nagyon-nagyon fontos. Tanulmányozni fogjuk, ahogy az Atya Szent Szelleme leszállt, és a
tanítványok vették a Szent Szellemet.
A Szent Szellem leszáll, és nekünk fogadni kell Őt. Be kell fogadnunk. Ha ragaszkodunk a
saját részünkhöz, akkor a Szent Szellem nem kap annyi teret az életünkben. A legjobb imádság,
amit elmondhatsz, hogy drága Szent Szellem, néked növekedned kell énbennem, nekem meg
alább szállanom! Ez a legjobb ima, így nagyobb teret fogsz adni Neki. Nagyobb lesz a teljesség,
amit meg tudsz tapasztalni az életedben belőle, ha a saját részedet megtanulod letenni, és Neki
több teret adsz. Ezt Keresztelő János mondta, de hatalmas imádság, ha imádkozod. Néki
növekednie kell − Jézusra értette −, nékem pedig alább szállanom. Minden, ami az én saját
elképzelésem, az én saját akaratom, az én saját testi cselekedetem lenne, az indulataim, vagy
bármi, ami velem kapcsolatos, az jobban teszi, ha alább száll, és a Szellem nagyobb teret nyer!
Mert akkor a Szellem jobban birtokba tud minket venni.
A kulcs a Szellemmel való teljesség. Nézzük ezt meg az Ezékiel könyvében. Egy gyönyörű
prófécia. Az Atya szíve szól arról, hogy mit fog megcselekedni majd az új szövetségben. A
zsidó népnek mondja természetesen.
EZÉKIEL 36,24−27.
24. És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden
tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
Egybegyűjtelek titeket minden tartományból − ahova szétszóródott a zsidóság. S beviszlek
titeket a ti földetekre − ugyanis van egy örökségünk. Van egy örökségünk a Krisztusban.
25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
26. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
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Ez a prófécia az új teremtésről. Egy új szívet ad nekünk, egy új szellemet ad belénk. Az új
teremtést Isten itt megprófétálja. Elveszem a kőszívet a testetekből, azt a szívet, amivel nem
tudtatok úgy érezni, hogy felfogtátok volna, hogy szeretlek benneteket, és hűtlenkedtetek,
hamisak voltatok és bálványok után mentetek. Azt a szívet kidobom belőletek! Vagyis eltörölte
a régit.
Adott egy olyan szívet, amivel fel tudjuk fogni Őt, mert a sajátjából adott nekünk. Adok
néktek egy új szívet, egy új szellemet adok belétek. Ez az új teremtés. Elveszem a kőszívet a
testetekből, és adok néktek hússzívet. Vagyis a te szíved képes pontosan úgy érezni, ahogy az
Úr Jézusé, mert az Ő testéből, az Ő húsából való hús lettél. Hússzív lettél. Képzeld el! Tudsz
úgy azonosulni az Ő érzéseivel, az Ő gondolataival és az Ő kívánságaival, hogy pontosan úgy
érzel, ahogy Ő. Ez valami gyönyörűséges! Minél jobban betelsz Szent Szellemmel, ez annál
jobban jön az életedre. Mert hússzívet kaptál, amely pontosan olyan, mint amilyen az Úr Jézus
Krisztusé. Az Ő csontjából való csont lettél, az Ő testéből való test lettél, az Ő húsából való
hústest lettél, és az Ő szívéből való hússzív vagy.
Ez fantasztikus, hogy mit adott nekünk Isten! Ha ebbe belegondolunk, könnyebben le tudjuk
tenni az összes önzőségünket. Uram, Te hogy indulsz el ezen? És ahogy Ő mutatja, te is abba
az irányba mész. Így sokkal könnyebben fogod venni a Szent Szellem vezetéseit minden
irányba, ha próbálsz ráhangolódni az Ő szívére. Neked ugyanolyan hússzívet adott. Ez az új
teremtés. És itt még nincs vége.
27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
Nézd meg, hogy megkapod az új szívet, és amint ez az új szív megjelent, az új teremtés,
akkor megkapod azt az új Szellemet. Az én Szellememet adom belétek – ez a Szent Szellem
keresztség. Kiöntöm belétek az én Szellememet. Kiöntöm az én Szellememet minden testre.
Kiöntöm, mondja az Atya. Nem tartja vissza tőlünk. Kérdés, hogy mi befogadjuk-e? Hogy
bevesszük-e? Hajlandók vagyunk-e együttműködni vele? Ez a mi részünk. Vagy megyünk a
saját fejünk után, és éljük a saját életünket.
A Szent Szellem nem egy erőszakos isteni lény. Nagyon szelíden, nagyon gyengéden és
nagyon finoman hozza a közléseit. Egész leheletfinoman. Ha egy kissé jobban elszántak
vagyunk a saját útjainkra, nem fog erőszakkal ránk kényszeríteni semmit. Csak
megszomorodhat, mert tudja, hogy nem ezt az utat kellett volna választanod, és mivel nem azt
az utat választottad, ezért neki könnyei lesznek. Sírni fog benned. Ugyanolyan érzelmei vannak,
mint az embernek. Tud nevetni, tud sírni, tud vigadni, tud örvendezni. Viszi föl az imádatainkat
Isten elé, hatalmas örömmel, amikor imádjuk Istent. Azok a legcsodálatosabb pillanatai a Szent
Szellemnek, amikor az imádatainkat tudja felvinni a trón elé. Mert Őáltala van megszentelve
az imádatunk is.
Ha nem figyelünk rá és egy kicsit is elfordulunk tőle, akkor a Szent Szellem magába fordul,
mert nem fogja erőltetni a vezetéseit. Azért fontos, hogy ez a közösség a Szent Szellemmel
egyre szorosabb legyen, hogy biztos legyek benne, amit a Szent Szellem ma közöl velem, azt
meghalljam. Köszönd meg neki, hogy segít neked abban, hogy soha el ne téveszd! Amit szól,
azt meghallod, és jelentsd ki, hogy engedelmesen megcselekszed, mert ha nem talál benned
engedelmességet, amikor szól, akkor hiába szólt. Az engedelmesség is nagyon fontos, hogy
azokat a dolgokat megcselekedjük. S mindezt azáltal tudjuk megtenni, hogy van ez a csoda az
életünkben, hogy az Ő Szellemét közölte velünk: az én Szellememet adom belétek!
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És most jön még egy korona rá, amely az egésznek a koronája. És azt cselekszem − ezt maga
Isten mondja −, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és
betöltsétek. Ha az Ő Szellemével teljes vagy, az garantálja, az Úr maga fogja cselekedni, hogy
azon az úton maradj, ahol kell lenned. Az Ő törvényeit Ő fogja megcselekedni benned, a szíved
tábláira írta a törvényeket. Az új hússzíved tábláira írta a törvényeket. Már nem kőtáblán vannak
a törvények, nem betűbe vésve. A hústestednek a szívtábláira ráírta a saját ujjával a törvényeket.
A szeretet parancsolatát, hogy szeretetben járj, hogy megbocsáss. Bocsáss meg az
ellenségednek, engedd el az adósságukat! Legyél te szabad! Garantálom, ha beteljesedsz a
Szellemmel, hogy én magam fogom megcselekedni ezeket! − mondja.
Látod-e az igazi kincsét annak, hogy beteljesedsz Szent Szellemben? Nem kell erőlködésből
élned az életedet, hanem folyamban leszel, olajban leszel, könnyedséggel megy, hogy a
szárnyaidat kitárd. Sasszárnyakon, mondja az Ésaiásban, hogy elhozom a sast. Először Jézust
röpítette így, és most minket is szeretne így röpíteni, sasszárnyakon. Kitárjuk a szirten a
szárnyainkat. Addig várunk, amíg el nem jön az a légáram, ami alkalmas arra, hogy följebb
vigyen. Egy szárnycsapás nélkül felszáll a sas, és megengedi, hogy az a szél, az a felhajtó erő
feljebb vigye. Elvigye oda, ahova mennie kell, ahol lennie kell. Az Úr tudja azt a helyet, ahol
lennünk kell, és nem fogunk csalódni. Ezeken a sasszárnyakon repülni gyönyörűséges!
Ez akkor van, hogyha telve vagy a Szent Szellemmel. Úgyhogy azt szeretném, hogy ezt a
csodát minden nap megélhessük minél jobban! Én magam is vágyom, mert tudom, hogy földi
edényekben elcsordogál a Szellem olaja erre is, arra is. Meg kell telnünk újra, és meg kell
telnünk újra, és meg kell telnünk újra! Gyönyörűséges túlcsordulni a szellemünkből, rá a
lelkünkre, a gondolatainkra, az indulatainkra, a testünkre. Elkezdesz úgy ragyogni, hogy
elmúlnak a fájdalmaid. Elkezdesz ragyogni, mert a Szellem birtokba vette azt a templomot.
Kérdezi Pál a korinthusiaktól, hogy nem tudjátok, hogy az Istennek szent templomai lettetek,
és maga az Isten lakozik bennetek? Ez az Isten. Én lakozom bennük − jelenti ki −, és közöttük
járok, és tábort járok bennük. Egy őrjáratot fog elvégezni a testedben. Faltól falig, érfaltól
érfalig, a határokon belül. Mindent, amit csak a kezébe adsz, rendben tart, helyreállít, felépít és
megújít. Egy csodálatos dolog a vele való közösség! Nem kell erőlködnöd a gyógyulásodért,
ha átadod Neki: Uram, itt ez a Te templomod. Vedd birtokba! Odaadom, odateszem a trónra,
és kezdj vele, amit akarsz!
Elhiszed, hogy az Úr helyre fogja hozni? Szépen ki fogja csinosítani. Fel fogja építeni. Ki
az, aki szeret romos házban lakni? Amikor beköltözünk, azonnal megcsinosítjuk, nem?
Kifestjük, új ablak, új ajtó, amire telik. A Szent Szellem mindenható. Új szerveket tud hozni,
ha kell. Vagy a régit meggyógyítja, és akkor az lesz olyan, mintha új lenne. Mindenható,
odaadhatod a kezébe teljesen az egész életedet, és nem fogsz csalódni benne.
Az emberekkel szemben sokszor vannak elvárásaink, és így csalódásaink is. Gondoljuk,
hogy majd ezt megteszi nekem, vagy azt megteszi. Nagyon rosszul jársz, ha emberekre
számítasz! Előbb-utóbb csalódni fogsz. Csak az Úrra tekints, ezt tanácsolom neked, és tanuld
meg, hogy ki lakik tebenned! Minél jobban megismered, és minél közelebb kerülsz hozzá, és
minél inkább a teljességében fogsz járni, annál nagyobb mennyországot fogsz megtapasztalni
itt a földön az életedben. Ámen. Halleluja! Dicsőség legyen Istennek!
Gyönyörű Szent Szellemet kaptunk, ahogy az Efézus mondja, hogy megpecsételtettünk az
ígéretnek ama Szent Szellemével. Megígérte az Atya és beteljesítette. Benned van a Szent
Szellem az Ő teljességében és olajában. Tanulj meg örvendezni Őbenne! Tanulj meg Őbenne
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járni, élni, mozogni! Őbenne élünk, mozgunk, és vagyunk − mondja az Apostolok
cselekedeteiben. Gyönyörű Ige. Fogadd meg, hogy soha nem lépsz ki a határokon túlra! Csak
Őbenne! Nem fogsz csalatkozni az életben. Halleluja!
Van még valaki köztünk, aki nem imádkozik nyelveken? Vagy szeretne még inkább kiejtést
venni, vagy még nagyobb teljességre kívánkozik a szívében? Itt fogunk maradni az alkalom
után, mint ahogy minden alkalommal szoktuk tenni, ha valaki kéri ezt, és kicsit imádkozunk.
Mondom nektek, hogy nincs olyan vasárnap, hogy a Szent Szellem még ott ne mozdulna
közöttünk! Ott még valaki meggyógyul. Ott még valaki kap valamit az Úrtól. Egy gyönyörű
mozgása van a Szellemnek a vizek felett, amikor így összejövünk és imádkozunk. Úgyhogy a
Szent Szellem nagyon szereti, amikor Őt keressük. Amikor keressük az Ő közléseit. Amikor
keressük az Ő kijelentéseit. Ne felejtsd el, hogy a szellem gyümölcsei is Őáltala lesznek
ízesebbek! A Szellem ajándékai is Őáltala működnek! A Szent Szellemet nem lehet kizárni a
keresztény életünkből. Ha valaha megtettük, akkor térjünk meg belőle, és kívánjuk Őt még
jobban, és még teljesebben! Mert Őnála van minden, és Őbenne van minden. Ámen.
Ha megtelünk Szent Szellemmel, abból egy nyelveken szólás lesz, mert a Szent Szellem
szereti magát kifejezni, és egy ima jön elő. Ha az imakörben akarsz részt venni, akkor azt
megteheted a hét minden napján. Van lehetőség rá, interneten is lehet követni. Hatalmas sodrású
imák vannak, fantasztikusan építi az embert. Aki nyelveken imádkozik, önmagát építi. Hiszede? Ha hiszed, akkor elkezdünk nyelveken imádkozni. A hit önmagában nem elég. Ha nincsenek
cselekedetei, akkor azt mondja a Biblia: megholt. Hiába hisszük, hogy ó, de felépülünk, ha
nyelveken imádkozunk! És mikor szóltál utoljára nyelveken? Három hónapja! Hát akkor lehet,
hogy fáradtabb vagy, mint kellene!
Ha hisszük, hogy a szellemben való imádság felépít minket, akkor elkezdünk most egy kicsit
nyelveken szólni Istenhez. Megtehetjük ezt? Alig várja az Atya, hogy szóljunk hozzá, szóljunk
a szívéhez. Mert az Ő Szellemét adta belénk, és azt cselekszi általa, hogy az Ő parancsolataiban
járjunk. Nem fogsz tévelyegni, mert rajta maradsz a keskeny ösvényen, hogyha a Szellem
közösségét őrzöd és ápolod magadban. Ez hozza neked, hogy rajta maradsz a keskeny
ösvényen.
Gyönyörű Jézus! Ha a kezünket felemeljük, tudjátok, hogy az egy áldozat Istennek? Ha úgy
érzed, hogy szeretnéd megköszönni és a háládat kifejezni, akkor emeld fel a kezedet! Ha
felemeled a kezedet, az egy áldozat neki. A drága Jézus a megígért Szent Szellemet elnyerte az
Atyától, és elküldte nekünk, és általa a Szellem ígéretei mind valóságba jönnek az életünkben.
Ezért most elkezdünk hálákat adni. Meg tudjuk tenni? Ha nem tudsz hálát adni, akkor hívd
segítségül a Szent Szellemet! A Szent Szellem legnagyobb öröme, amikor felviheti a háláinkat
a trón elé. Meghívjuk most Őt, hogy a szárazságból, a kietlenből előhozza a folyóvizeket. A
puszta termőfölddé lesz, a termőföld erdőnek tűnik. Ugye írja? Ez a növekedés! A termés olyan
sűrű lesz, mint egy erdő! Dicsőséget adunk Istennek!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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