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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Biblia megértése 5. – Újjászületés és betöltekezés 
 
A Szent Szellem kettıs munkájáról folytatjuk a tanítást.  
Isten Szent Igéje kettıs munkát mutat a Szent Szellem által azokon, akik hisznek Jézus 

Krisztusban. És mivel Isten felé az utunk egy kettıs felépítéső út, ezért szeretné, ha a gyermekei 
megismernék ezt a kettıs utat, és ebben munkálkodnának.  

 
János 14:16-17 
„És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 

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

 
Apostolok Cselekedetei 1:8 
„Hanem vesztek erıt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim 

úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végsı 
határáig.” 

 
A Szent Szellem bennünk egy nagyon pontos és meghatározott munka. Az újjászületésünkkor a 

Szent Szellem a belsınkbe költözik. 
 
János 20:22 
„És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet:” 
 
Lukács 24:45 
„Akkor megnyilatkoztatá az ı elméjüket, hogy értsék az Írásokat.” 
 
Jézus megnyitotta a megértésüket. Ez még azelıtt történt, mint mikor pünkösd napján a Szent 

Szellem kiárasztotta a tanítványokra önagát, de Jézus Krisztus az elméjük megnyilatkozását az İ 
feltámadása után tette. Vagyis ez azt mutatja, hogy valami történt ez idı közben a tanítványokkal. 
Valami történt akkor a tanítványokkal, amikor Jézus rájuk lehelt, és azt mondta: „vegyetek Szent 
Szellemet.” Úgy hiszem, hogy ez nagyon egyértelmő. Mert Jézus Krisztus a két tanítványnak 
megnyitotta az elméjét, hogy megértsék az írásokat.  

Természetesen láthatjuk azt is, hogy Pál apostol is így imádkozik az efezusi tanítványokért, hogy 
Isten adjon nekik megértést. Mert annak elıtte a tanítványok csak a csodatévı embert látták az 
Úrban, és elmisztifikálták az İ lényét.  De minekutána találkoztak a feltámadt Krisztussal, 
megváltozott az állapotuk, még a pünkösd napja elıtt. Mert azt is mondja az Ige, hogy ık 
mindannyian visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe, és az Urat dicsérték. 

 
Lukács 24:52-53 
„İk pedig imádván İt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe; És mindenkor a 

templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.” 
 
Az Ige tehát arról tesz jelentést, hogy nagy örömmel tértek vissza a tanítványok Jeruzsálembe, és 

mindenkor a templomban voltak, dicsérték és áldották Istent. Mindez pedig Jézus Krisztus Szelleme 
által történt velük, amely Szellem most már bennük lakott. És most már ezen áldás mellett az Úr 
Jézus megparancsolta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálembıl, hanem várakozzanak addig, amíg 
fel nem ruháztatnak mennyei erıvel. Úgyhogy mindegyikıjükben a Szent Szellem kettıs munkája 
ment végbe – és ugyanennek kellene a mai hívıkben is végbemenni! 
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Az elsı munkája a Szent Szellemnek az újjászületés. Sokszor ezt átalakulásnak is nevezzük. 
Újjászületésnek nevezzük. Nevezhetjük a bőneink eltörlésének is. Örök élet befogadásának is 
nevezhetjük, vagy Jézus Krisztust Urunknak és Megváltónknak fogadjuk el.  

Van ezek után egy másik megtapasztalásunk az Úrban, amikor erıvel ruháztatunk fel a 
magasból. Jézus nem azt hagyta a tanítványoknak, hogy: várakozzatok addig, amíg meg nem tértek. 
Nem azt hagyta meg a tanítványoknak, hogy: várakozzatok addig, amíg újjá nem születtek. Jézus azt 
hagyta meg nekik: várakozzatok addig, amíg a magasból mennyei erıvel fel nem ruháztattok. 

 
Lukács 24:49 
„És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig ma radjatok Jeruzsálem 

városában, mígnem felruháztattok mennyei erıvel.” 
 
Apostolok Cselekedetei 1:8 
„Hanem vesztek erıt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim 

úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végsı 
határáig.” 

 
„Hanem vesztek erıt, minekutána a Szent Szellem eljı reátok.” 
Eljı reátok – mondja Jézus. Nem belétek!  
Azt is fontos észrevennünk, hogy kétszer kilenc dolgot említ az Ige, mind a két történésnél. 

Kilenc gyümölcse van a szellemünknek amikor újjászületünk, és a kilenc megnyilatkozása a Szent 
Szellemnek, miután betöltekezünk. Ezek két teljesen különbözı fajtáját képviselik a Szent Szellem 
munkájának. A Galata levélben találunk errıl egy felsorolást: 

 
Galta 5:22 
„De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség, 

szelídség, mértékletesség.” 
 
Az Ige ezeket, mint a Szellem gyümölcseit említi. Úgyis mondhatnánk, hogy a Szent Szellem 

bennünk lakásának az eredményeképpen jönnek ezek a gyümölcsök. Gyümölcsök: szeretet, öröm, 
békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség, szelídség, mértékletesség.  

Van egy másik csoportja a kilenc ajándéknak. Tanítottunk már a Szent Szellem 
megnyilatkozásairól, és az is minden ember számára adatott. Van tehát egy másik csoportja a 
kilences megnyilvánulásának a Szent Szellem által. Olvassuk el, hogy hogyan írja ezt az Ige: 

 
1Korinthus 12:7-11 
„A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Némelyiknek ugyanis 

bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem 
szerint; Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy 
Szellem által; Némelyiknek csodatévı erıknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; 
némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig 
nyelvek magyarázata; De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek 
osztogatván külön, amint akarja .” 

 
Ezek után nagyon könnyen tudunk két tényt itt leszögezni. Az elsı, hogy a Szent Szellem 

bennünk lakozása gyümölcstermelésre adatott. Másodsorban, a Szent Szellem kiáradása, ránk 
áradása pedig szolgálatra adatik.  

Újra vissza fogunk térni azokra az Igékre, amelyek ezt a kettıs munkát igazolják! Ezeket az 
Igéket már sokszor megnéztük, akkor, amikor másfajta igazságokat akartunk meríteni a Bibliából. 
Visszatérünk most ezekre az Igékre, ugyanazon Igékre, amelyeket eddig vizsgáltuk, egy másik 
szempontból, hogy a Szent Szellem teljes munkáját át tudjátok tekinteni.  
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János 4:14 
„Valaki pedig abból a vízbıl iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 
ıbenne.” 

 
Ez az Ige az újjászületésünkrıl beszél, vagy másképpen szólva örök élet elfogadásáról, örökkön 

örökké tartó életrıl. Az Ige azt mondja, hogy: az a víz, amelyet én adok néki, az benne lesz. 
 
János 7:37-39 
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki 

szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élı 
víznek folyamai ömlenek annak belsejébıl. Ezt pedig mondja vala a Szellemrıl, akit az 
İbenne hívık vesznek majd: mert még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még 
nem dicsıítteték meg.” 

 
Az elsı Ige, amit felolvastunk, az egy belsı állapota a Szent Szellemnek. Vagyis, nagyon jó 

példa erre a kútban lévı víz, amely belılünk buzog ki. Ez egy belsı állapot. Ez a kútvíz, amely 
bennünk van, a saját magunk hasznára adatott nekünk.  

A második Ige, amit elolvastunk, az pedig a Szent Szellem kiáradása belılünk mások felé, hogy 
áldás lehessünk másoknak a szolgálatban. Ez akkor jön, amikor a Szent Szellem reánk száll, a hívıre 
száll.János könyvében Jézus egy másik vigasztalót ígér meg nekünk. Jézus arra utal, hogy a 
tanítványokkal, amikor beszél, akkor jelen idıben İ a vigasztalójuk, és Jézus Krisztusnak el kell 
hagynia ıket, és ezért egy másik vigasztalót fog küldeni maga helyett. 

 
János 14:16-17 
„És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 

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

 
Látjátok a szavakat, ami nagyon fontos: egy másik vigasztalót, amely bennetek marad.  
A Názáreti Jézus Krisztus nem maradhatott ıbennük, mert a Názáreti Jézusnak egy feltámadott 

hús-csont teste van. Egy olyan teste, amelyet tudnál érzékelni, és tudnál látni.  
Emlékeztek, mit mondott Péter? 
 
Apostolok Cselekedetei 10:41 
„Nem az egész népnek, hanem az Istentıl eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik 

együtt ettünk és együtt ittunk İvele, minekutána feltámadott halottaiból.” 
 
Péter azt mondja, hogy: „együtt ettünk, és együtt ittunk İvele.” Vagyis ez az Ige Jézus Krisztus 

hús és csont testére utal. Csontból és húsból van, nem csontból és vérbıl, mert ez már az İ 
feltámadása után van, amikor is İ megjelent a tanítványainak. És a tanítványai azt mondták, hogy: 
ez egy szellem. Jézus azt mondta, hogy: érintsetek meg! A szellemnek nincs hústeste és csontja.  

A Názáreti Jézus tehát ezzel a hús és csont testtel felment a mennybe. És látták a tanítványok, 
ahogy az Olajfák hegyérıl felemeltetett Jézus. Nagyon boldogan mondhatom el nektek, hogy kb. egy 
hónappal ezelıtt volt alkalmam fényképet készíteni az Olajfák hegyérıl.  

A Biblia azt is mondja, hogy pontosan olyan formában, ahogy Jézust a tanítványok látták 
fölemeltetni a mennybe, pontosan úgy fog visszajönni.  

A Biblia azt is tanítja, hogy Jézus Krisztus felmagasztaltatott az Atya Úr Isten jobbjára, a trónra. 
Vagyis Jézus akkor nem lehet a tanítványokban az İ hús és csont testével. De köszönet Istennek 
ezért, Jézus elküldte hozzánk a Szent Szellemet, és İ bennünk lehet, és így lakik ma a mi 
szívünkben. 
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Ezékiel 36:25-27 
„És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és 

minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok 
belétek, és elveszem a kıszívet testetekbıl, és adok néktek hússzívet. És az én Szellememet 
adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet 
megırizzétek és betöltsétek.” 

 
Ha olvassátok az Igét, akkor láthatjátok, hogy Ezékiel a következı sorokban Izraelrıl beszél, 

hogy Izrael népe hogyan lakozik a földön. És azok az Igék egyértelmően igazolják az áldásokat a 
zsidó nép felé. Nem akarjuk az Igéket másképp magyarázni, természetesen a zsidóknak ma is járnak 
azok az áldások! De ezek az Igék, amelyeket felolvastunk, ezek mindenképpen utalnak arra az 
áldásra, amely a gyülekezetnek jár. Olvassuk el ezeket az Igéket újra a Zsidó levélben! 

 
Zsidó 8:10 
„Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az 

Úr : Adom az én törvényemet az ı elméjükbe, és az ı szívükbe írom azokat, és leszek nékik 
Istenük és ık lesznek nékem népem.” 

 
Ezek az Igék tehát azt mutatják, hogy ezek az áldások a gyülekezet áldásai.  
Három ígéret van, amely Ezékiel próféciájában megtalálható a számunkra. Az elsı ígéret, hogy 

megtisztít minket Isten tiszta vízzel. Ez mondhatnánk, hogy az újjáteremtésnek a megtisztulása. 
 
Zsidó 10:16 
„Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én 

törvényemet az ı szíveikbe, és az ı elméjükbe írom be azokat,” 
 
Titus 3:5 
„Nem az igazságnak cselekedeteibıl, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az İ 

irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdıje és a Szent Szellem megújítása 
által,” 

 
Mondhatjuk, hogy az Igének a tisztító fürdıje által, az újjászületés fürdıje, és a Szent Szellem 

megújítása által születtünk újjá. Nem az igazság cselekedeteibıl, amelyet mi cselekedtünk volna. 
 
János 15:3 
„Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.” 
 
Mondja Jézus: „már tiszták vagytok.”  
Össze fogjuk kapcsolni ezt az Igét egy másik Igével. 
 
Efezus 5:26 
„Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdıjével az Ige(Rhema) által,” 
 
Megtanuljuk a következıt: az, aki aláveti az Igének önmagát az üdvösség üzenetében, az 

megtisztul a víz fürdıjével az Ige által, üdvösségre. 
 

Titus 3:5 
„Nem az igazságnak cselekedeteibıl, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Õ 

irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdıje és a Szent Szellem megújítása 
által,” 
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Nem az igazság cselekedeteibıl, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az újjászületés fürdıje, és a 
Szent Szellem megújítása által tartattunk meg! Tehát, nemcsak hogy újjászülettünk, hanem láthatjuk, 
hogy megtisztultunk a bőneinkbıl.  

Valaki azt mondhatja, hogy: hát nem a vér tisztított meg? Emlékezzetek arra, nem tudnátok 
semmit a vérrıl, Jézus vérérıl, hogy az mit tett a számotokra, ha nem lenne az Ige, ami elmondaná! 
Az Ige az, amely által meg tudsz a vérrıl, és tudsz hinni a vérben. Az Ige az, amely elmondja neked, 
hogy Jézus Krisztus csodálatos vére által megtisztultál minden bőnödtıl. Úgyhogy láthatod, az Ige 
mos tisztára. Tehát azt kell megértenünk, hogy a bőneinktıl való megtisztulás a vérbıl jön az Ige 
által. De amikor ez a helyét veszi, Isten azonnal végbeviszi az újjáteremtésedet, vagyis újjászületik a 
szellemünk. Tehát a szellemünk a szellemi halálból átkerül a szellemi örök életbe. Miután a szellem 
újrateremtıdik, mi új teremtényekké válunk Krisztusban. 

Még valamire szükséges figyelnünk! Isten azt is szeretné tılünk, nem csak annyit akar, hogy 
újjászülessünk, hanem meg is akar szentelni minket. Ez pedig akkor válik lehetségessé, ha az illetı 
az Igében marad. Az Ige az, amely a hívıket megtisztítja, és tisztán tartja, hogy a hívı elfogadható 
úton járjon a Szenttel, amely olyan hatalmas irgalma által megváltotta ıt.  

Azt hiszem, erre van a legnagyobb szükség, fıleg itt Magyarországon, hogy a gyülekezet ezt 
megértse, hogy addig nem tudunk megszenteltetni, amíg nem születünk újjá, és ez csak az Igén 
keresztül jöhet létre. Az Ige által születünk újjá, azáltal, hogy elfogadjuk az Igét, és az Ige alapján 
cselekszünk A hit pedig hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van. 

Nagyon fontos pont itt az, hogy az illetı szellemi természete megváltozik. És ezt itt látjuk 
Ezékiel jövendölésében is. Az illetı szellemi természete megváltozik, hiszen ez az ígérethez tartozik.  
Azt mondja Isten: és adok nektek új szívet, és új szellemet adok belétek.  

Természet által, a saját természete által az ember többé-kevésbé önzı. Ezt Isten úgy nevezi, hogy 
kıszíve van az embernek. De amikor az Isten megváltoztatja az illetı szívét, kıszív helyett egy 
hússzívet ad neki, utána válik az ember olyanná, akivel az Úr tud közösködni. És utána Isten azt 
mondja, hogy: az én Szellememet adom belétek. Amikor ez megtörténik, azt mondja az Ige: az én 
Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én 
törvényeimet megırizzétek és betöltsétek. Vagyis más szóval a Szent Szelem arra fog vezetni minket, 
amit Jézus mondott. Elvezet minket minden igazságra.  

Vagyis Jézusnak gondolnia kellett, amikor ezt mondta, erre, amikor Jézus azt mondta, hogy én 
egy másik vigasztalót adok nektek. Jézus megígérte ezt a másik vígaszalót, és İ bennetek lakik. 
Hadd mondjam el ezt újra! János is pontosan errıl a megtapasztalásról tesz említést. Ez pedig János 
20:22-ben van leírva: 

 
János 20:22 
„És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet:” 
 
„Vegyetek Szent Szellemet!” 
Itt van valami, amit teljesen világosan kell látnotok, mert a legtöbb gyülekezeti tanításban, a 

legtöbb fiatal szolgáló csak azt mondja, amit valaki mástól hallott. Ismételgeti, attól függetlenül, 
hogy az igaz-e, vagy nem. És nektek, mint fiatal szolgálóknak ezzel kapcsolatban nagyon óvatosnak 
kell lennetek! Hiszen mindannyian hallottuk már ezt a hamis állítást, hogy: a gyülekezet pünkösd 
napján indult. De a gyülekezet nem azon a napon indult. A gyülekezet itt, ennél az Igeversnél indult! 
Amikor Jézus rájuk lehelt, és azt mondta nekik: „vegyetek Szent Szellemet!” Hadd kérdezzem meg 
tıletek: vettek Szent Szellemet, vagy nem? Természetesen magukba fogadták a Szent Szellemet, 
vagyis valami végbement bennük, amikor Jézus azt mondta: „vegyetek Szent Szellemet!” Mert 
megváltoztak ezek az emberek, akik addig bizonytalanok és összezavartak voltak. Ahogy Lukács 
mondja az Evangéliumában: nagy örömmel tértek vissza, és mindannyian a templomban voltak, és 
dicsérték és magasztalták Istent. És ezt szükséges látnotok, és szükséges megértenetek! 
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Egy másik módja, hogy kifejezésre juttassuk az újjászületést, mondhatnánk a fiúvá fogadást, 
hiszen Pál apostol használja ezt a kifejezést. Az egyik bibliaprofesszorom azt tanította ezekrıl az 
Igékrıl, hogy ezek  legfontosabb Igék  a Bibliában. 

 
Galata 4:4-6 
„Mikor pedig eljött az id ınek teljessége, kibocsátotta Isten az İ Fiát, aki asszonytól lett, 

aki törvény alatt lett, Hogy a törvény alatt levıket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot. 
Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az İ Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt 
kiáltja: Abba, Atya! Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is 
Krisztus által.” 

 
Emlékezzetek arra, amit Jézus mondott: İ bennetek lakozik.  
Azt mondja itt az Ige, hogy: „kibocsátotta Isten az İ Fiának Szellemét a ti szíveitekbe.” Ez a 

Szent Szellem.  
Arra is emlékezzetek, amit a Biblia a Róma 8:16-ban tanít:  
 
Róma 8:16 
„Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” 
 
A 17. versben pedig megint utal az Ige arra, hogy örökösök vagyunk. Figyeljétek! 
 
Róma 8:17 
„Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha 

ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsıüljünk meg.” 
 
Vagyis Isten fiai vagyunk – itt van az Igében leírva. Ne felejtsétek el, az újjászületésrıl 

beszélünk - és természetesen a Szent Szelemmel való megkeresztelkedésrıl is! A Szent Szellem a mi 
szellemünkben van, és ott, a szellemünkben tesz bizonyságot a Szent Szellem a mi szellemünkkel 
együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.  

Úgyhogy annak, aki újjászületett, vagyis a Szent Szellem lakik a szellemében, három dolgot kell 
a fejében megtartania. Nagyon fontos, hogy folyamatosan megújuljon a Szent Szellemben. 
Másodsorban nagyon fontos, hogy szellemben járjunk, vagyis teljesen abban a formában, és olyan 
módon kell élnie, hogy azt Isten a számára szándékozta. Harmadsorban pedig meg kell tanulnunk a 
Szellem útjait, hogy mindennapi életünkben, a mindennapi körülményeinkben is tudjunk együtt járni 
Istennel, és tudjuk İt követni. 

Nézzük meg ezt a három pontot részletesebben, a szellemünk megújulását! Ahhoz, hogy a Szent 
Szellem bennünk lakozásából nekünk hasznunk legyen, tanítja a Biblia, hogy az İ erejében meg kell 
újulnunk.  

A mi szolgálatunkban is találkozhattok a konferenciákkal, hívı összejövetel, vagy konferencia, 
és ezek az idık szolgálnak arra, hogy mindenki megújulhasson a Szent Szellem erejében. 

 
Efezus 1:13 
„Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak Igéjét (Rhema), üdvösségtek 

Evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Szellemével,” 
 
Nézzük meg, hogy mirıl szól itt az Ige! Az üdvösségrıl szól az Ige, az igazság Igéje, amely Isten 

Igéje, Akiben megpecsételtettetek – ez nem a Szent Szellemmel való betöltekezésnek az Igéje. Az 
újjászületésrıl szól itt az Ige.  

A János 14-ben olvastuk, hogy a Szent Szellem bennünk lakozik, és hogy Jézus egy másik 
vigasztalót fog küldeni. És itt látjuk, hogy megpecsételtettünk az ígéretnek Szent Szellemével.  
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Mit mond tehát Pál itt nekik? Vagyis megpecsételtettetek azzal a Szent Szellemmel, amelyet 
Jézus ígért, amely a Jézus Krisztusban való hitük által következik üdvösségként.  

Nézzük meg, hogy mi az, amit Pál ezek után mond! Ne felejtsétek el, hogy Pál nem fejezetekben 
és Igeszámokban írta a levelét. Egyszerően írt egy levelet nekik. 

 
Efezus 5:18-20 
„És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent 

Szellemmel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, 
énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor 
mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.” 

 
Pál a levelét azoknak írja, akik újjászülettek, és betöltekeztek Szent Szellemmel. Akkor ez egy 

teljesen átlag dolog volt. Az volt ritka és kivételes dolog, ha valaki nem volt teljes a Szent 
Szellemmel, vagy olyan hívı, aki nem lett volna újjászületve, és nem lett volna teljes a Szent 
Szellemmel. Történik valami akkor, amikor az emberek ezeket az Igeverseket kiragadják a 
környezetükbıl, és úgy vonatkoznak ezekre az Igékre, mintha mindenkiben meglenne ez. Vagyis,  
más szóval: mivel te kereszténynek nevezed magad, ezért ezek a dolgok benned automatikusan 
megvannak. De nem ez a helyzet! Pál ezekben a versekben nem csak a Szent Szellemmel való 
betöltekezésrıl szól, hanem arról is, hogy a Szent Szellem bennetek van. A Szent Szellem bennetek 
van, ha újjászülettetek.  

Mert néha hallani olyan keresztény tanításokat, hogy addig nincs bennünk a Szent Szellem, amíg 
nem keresztelkedtünk meg Szent Szellemmel, vagyis nem töltekeztünk be. De Istennek munkája van 
velünk az újjászületésnél is, mert a Szent Szellem az, Isten Igéjén keresztül, amely meggyızıdést 
hoz a bőnös szívébe, amikor Isten Igéjét hirdetik neki.  

Voltam olyan alkalmakon, szolgálatokon, ahol a Szent Szellemnek ez a meggyızı ereje olyan 
erıs, hogy a teljes légkör telítve van vele. Ezért van az, hogy még az újjászületett keresztények is 
újra és újra kimennek üdvösségért.  

Emlékszem, egyszer Ausztráliában egy fiatal lányt és az anyukáját, aki újjászületett, és Szent 
Szellemmel teljes volt, elvittem egy alkalomra. Olasz származásúak voltak, és ez egy fiatal, 
katolikus származású lány volt, soha nem volt még gyógyító összejövetelen elıtte. És amikor az 
üdvösség üzenetét hallotta, azonnal lement az oltár elé üdvösségért. Tehát nem tudta 
megkülönböztetni az atmoszférában ezt az erıs meggyızı erejét a Szent Szellemnek Úgy érezte 
magát, mintha ı is elveszett lenne. Nem tudta megkülönböztetni tehát a Szent Szellemnek azt a 
külön munkáját, amelyet a Szent Szellem az elveszettekben végzett, hogy meggyızze ıket. İ is 
elveszettnek érezte magát. Az igazság az volt, hogy ı már újjászületett, sıt a Szent Szellemmel teljes 
volt, és nyelveken is beszélt. Az atmoszféra ezen az alkalmon teljes volt az evangelizáció légkörével, 
és az elveszettség érzésével, és jelek és csodák követték azt a csodálatos Igét, amit ott hirdettek.  

Ez volt Isten Szelleme, amely Isten Igéjén keresztül tudott mőködni, hiszen a Szellem és az Ige 
megegyeznek. Mert Isten Szent Szelleme addig nem végzi ezt a meggyızı munkát az illetı 
szellemében, amíg az Ige nem hirdettetik. Mivel Isten Igéjét hirdették, ezért a Szent Szellem 
meggyızı ereje ott volt.  

Az embereknek megvan a saját szabad akaratuk. Sehol nem olvasod a Bibliában azt, hogy a 
Szent Szellem valamire kényszerítette volna az embereket. Azt olvashatjuk, hogy a Szent Szellem 
arra vezette az illetıt, arra indította, arra vezette. Egy nagyon kedves indítást fog adni a Szent 
Szellem. Nem fog kényszeríteni. És neked kell dönteni, neked kell válaszolni az İ szólítására. Azok 
az ördögök, és a démonok, akik ráerıltetik az emberre magukat. Az embernek kell válaszolni a Szent 
Szellem csodálatos indítására, és hívására, szólítására. És a Szent Szellemnek ez a meggyızı 
munkája mindig a bőnösök felé van, hogy a szívüket meggyızze, hogy szükségük van Istenre.  

Láttam már újjászületni embereket. Amikor a Fülöp szigeteket jártam, és a gyülekezetben 
voltam, egy pásztor küldött oda, hogy tanítsak a gyülekezetében. Tanítottam kb. 45 percet Isten 
Igéjét.  
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Nem emlékszem pontosan, mint tanítottam, és utána a Szent Szellem arra vezetett, hogy hívjam 
ki az embereket újjászületésre. És hatalmas módon tettem ezt meg, azt mondtam: bárki, aki 
üdvösséget akar, emelje fel a kezét. Nem volt különösebb hangsúlya, semmi. A gyülekezet 80%-a 
fölemelte a kezét, vagy még talán több is. Majdnem hogy leestem a lábamról! Az evangelizáció 
Szelleme, ez a meggyızı erı valóban ott volt, úgyhogy üdvösséget kaptak, utána betöltekeztek 
Szent Szellemmel. Szinte mindannyiuk Én azt hittem elıtte, hogy mindannyian teljesek a Szent 
Szellemmel. Ez a meggyızı erı, amely a Szent Szellemtıl jön, ott volt, mert Isten Igéjét hirdettem. 
Nem is az üdvösségrıl tanítottam! Tehát Isten Szent Szelleme az Igén keresztül meggyız 
benneteket. Ez nem ítélet, vagy bőntudat, hanem ez egy szellemi meggyızés. És mivel most már 
elfogadták Jézus Krisztus, mint Urukat, és Megváltójukat, vagyis megvallották İt, mint Urukat, 
újrateremtette Isten a szellemüket, és beléjük költözött, és Isten Igéjén keresztül, Isten Igéje által 
újrateremti a szellemüket.  

Ezt mondja Ezékiel is: hintek reátok tiszta vizet. Nem az igazságnak cselekedeteibıl, amelyeket 
mi cselekedetünk, hanem az İ irgalmasságából tartott meg minket, az újjászületésnek fürdıje, és a 
Szent Szellem megújítása által, és újjáteremti a szellemünket. És új emberré válunk Krisztusban, és 
új életet, örök életet ültet a szívünkbe, Isten természetét helyezi a szívünkbe, és utána bizonyságot 
tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt követıen Isten szeretne minket 
megkeresztelni Szent Szellemben.  

Ahhoz, hogy újjászülessünk, az újjászületésünk az egy nagyon valós megtapasztalás. Soha nem 
fogom elfejteni, amikor én újjászülettem! Az ember, aki addig élt, az meghalt, az eltőnt. Tudom 
pontosan, amikor megtörtént az újjászületésem. Úgy tőnt, mintha tonnányi súlyok estek volna le 
rólam. Az ember, aki belül lakik, amely túl volt terhelve a bőnnel és rossz cselekedetekkel, új 
emberré vált Krisztusban. Belül, a bensımben. Ezért nem volt utána bennem összezavarás, amikor 
ilyen különbözı vallású emberek vesznek körül. Azt mondják neked, hogy: mivel nem tartozol a mí 
gyülekezetünkbe, ezért nem is vagy újjászületve – mondják nekem. Azt mondják, hogy: mivel nem az 
én gyülekezetemben keresztelkedtél meg, nem vagy újjászületve, nem vagy megváltva. Én tudom, 
mert benne voltam, mielıtt még az ı helyi gyülekezetükrıl hallottam volna, én is gyülekezetbe 
jártam. Vannak, akik azt mondják, hogy: ezt kell megtenned - a saját rendelkezéseik alapján hozott 
tisztogatási módszereiket mondják el, bőneik megvallásának megvan a maga szisztémája. Hát semmi 
köze hozzá, hiszen az ember természete rossz még! Vagyis semmi köze az én újjászületésemhez! 
Tudom pontosan, hogy mikor történt az újjászületésem. Tudom pontosan, amikor újjászülettem! 
Akkor változott meg a szellemi természetem! Abban a pillanatban megváltozott a szellemem 
természete!  

Beszéltem Magyarországon munkát végzı angliai misszionáriusokkal. Azt mondta magáról, 
hogy misszionárius. Azt mondta nekem, hogy: hát az egy szellemi harc, amikor a sötétség erıivel 
kell szemben állnod, és majd ha utána megharcoltál, újjászülethetsz. Ez nem így van! Nincs olyan 
démon a pokolban, aki vissza tudna téged tartani attól, ha te saját szabad akaratodból megvallod 
Jézust, újjászüless. Azt mondta: én ezt nem hiszem. Persze mert ı nem érti az üdvösséget - vagyis 
nem lehet Jézus Krisztus misszionáriusa.  

Azonnal, a belsımben, azok a dolgok, amelyeket addig szerettem, győlöltem utána. Azok a 
dolgok, amelyeket pedig addig győlöltem, mielıtt újjászülettem volna, szerettem. Hiszen ez az elsı 
gyümölcse az újjászületett szellemnek, a szeretet. Mert a te szellemed a szeretetben teremtıdik újjá. 
A Szellem gyümölcse a szeretet. Nem azt mondtam, hogy mindig a szeretetben jártam volna, de itt 
az 1János 3:14-et nézzük meg!  

 
1János 3:14 
„Mi tudjuk , hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait.” 
 
Ilyen módon tudod, hogy üdvösséget nyertél. Tudod pontosan, hogy mikor történt meg veled.  
Tehát nem csak annyi, hogy tudtam rögtön a szívemben, hogy belém költözött. Tudtam a 

szívemben belül, hiszen bizonyságot tesz velem a Szent Szellem.   
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Tehát nem csak ezt, hanem még akkor is tudtam pontosan, hogy mikor telítıdtem meg Szent 
Szellemmel. Tehát nemcsak hogy a Szent Szellem teljesen fölém száll, és megtölt, hanem az egész 
lényemre hatással van.  

Hadd mondjam el ezt ily módon! Amikor újjászülettem, az olyan érzés volt, mint amikor teljesen 
alámerültem a Szent Szellemben. Hiszen ezt jelenti, a ’megkeresztelni’ a görögben: ’alámerülni’. Az 
a legkönnyebb idıpillanata a Szent Szellemmel való betöltekezésednek, miután újjászülettél, abban a 
pillanatban. Tehát abban a pillanatban, amikor újjászülettem, attól a pillanattól kezdve már 
beszélhettem volna nyelveken is. Késıbb, azon a héten, dicsıség Istennek, betöltekeztem Szent 
Szellemmel, és nyelveken imádkoztam, saját kis konyhámban. De abban az idıben még nem tudtam, 
hogy nekem nyelveken is kellene beszélnem. Tehát nem volt meg a teljes megtapasztalásom az 
üdvösséggel kapcsolatban - bár természetesen részemmé vált, hiszen újjászülettem, és a Szellemben 
jártam, de a Szent Szellem által kapott megkönnyebbülést csak késıbb éreztem. Micsoda 
megkönnyebbülés az! Két hónapig szabályozhatatlanul csak sírtam, ha az úton voltam, ha otthon 
voltam.  

Tehát két külön megtapasztalás. És miután nyelveken kezdtem imádkozni, amelyet teljesen 
hitben kezdtem el, hitben fogadtam el, a Szent Szellem három nappal ezt követıen egy hatalmas 
módon szállt rám, és hónapokon keresztül, mondhatnám, hogy a Szent Szellem alámerítésében 
éltem. Micsoda megtapasztalás volt! 

 
János 15:1-12 
„Én vagyok az igazi szılıtı, és az én Atyám a szılımőves. Minden szılıvesszıt, amely 

énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, 
megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet 
szóltam néktek. Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szılıvesszı nem 
teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szõlõtõkén marad; akképpen ti sem, hanemha 
énbennem maradtok. Én vagyok a szılıtı, ti a szılıvesszık: Aki énbennem marad, én pedig 
ıbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki 
nem marad énbennem, kivettetik, mint a szılıvesszı, és megszárad; és egybegyőjtik ezeket és a 
tőzre vetik, és megégnek. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, 
kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsıíttetik meg az én Atyám, hogy 
sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az Atya szeretett 
engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én 
parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én 
megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az İ szeretetében. Ezeket 
beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez 
az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.” 

 
Jézus azt mondta: én vagyok a szılıtı, ti pedig a szılıvesszık. Hol nı a gyümölcs? Az ágakon. 

Tehát keresztények, itt kell gyümölcsöt hozni, a szılıvesszıkön! 
 
Efezus 3:16 
„Hogy adja meg néktek az İ dicsısége gazdagságáért, hogy megerısödjetek hatalmas 

erıvel az İ Szelleme által a belsı emberben;” 
 
Ezek újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett hívık voltak. A Szent Szellemben való 

megújulás pedig feltétel nélkül szükséges! 
Hogyan lehet ezt elnyerni? Napról napra való együtt járással, Istennel való együtt járással.  


