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ALAPTANÍTÁSOK 
A siker titka 2. – Örömmel meríts 2. 

 
Onnan folytatjuk, ahol az elızı kazettán abbamaradt. 
 
Ézsaiás 12:3 
„S örömmel merítetek vizet az üdvösség kútfejébıl.” 
 
Az üdvösség vizét meríteni a kútból örömmel kell!  
Minden üdvözült, és megváltott keresztény belsejében ott van az élı víz kútja. És örömmel 

hiszed, hogy amiért imádkoztál, azt megkaptad, és elváró reménységgel vagy, hogy a fizikai síkban 
is fogod látni, amiért imádkoztál - és ezért remélve várod, hogy a fájdalmaid elmúlnak, a problémáid 
abbamaradnak, az anyagi szükségeid betöltést nyernek, És várod a bölcsességet és a 
kinyilatkoztatást. Örömöd van. 

Ha szomorú vagy, depressziós vagy, akkor valami rosszat remélsz, hogy az fog megtörténni – és 
az félelem. 

Nagyon egyszerő dolog ez, de alapvetı!  
Néha az emberek úgy gondolják, nagyon nehéz azt megállapítani, hogy valaki hitben van-e. Nem 

nehéz megmondani, hogy hitben vagy-e! A hit bizonyos dolgok alapján egyértelmően 
megállapítható. Az öröm és a békesség, az két alapvetı jellemzıje annak, ha hitben vagy. 

 
1Péter 1:8-9 
„Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek İbenne, 

kibeszélhetetlen és dicsıült örömmel örvendeztek: Mivel eléritek hitetek célját, a lélek 
üdvösségét.” 

 
Róma 15:13 
„A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, 

hogy bıvölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által.” 
 
Ha igazán hiszed az Igét, akkor nem vagy igazán szomorú a fizikai halállal szembesülve. Akkor 

hiszed, hogy a te szeretett hozzátartozód a mennyországba költözött. Örömöd van, és reménységed 
van.  

Most tértünk vissza Romániából, és az egyik pásztor testvérünknek a férje hazaköltözött az 
Úrhoz. Nem volt semmi probléma, nem volt beteg a férj, nem tudtunk semmilyen problémáról. 
Három napra rá, ahogy az Úr elıtt meg kellett állni, és fordítani kellett, csodálatosan meg tudott állni 
az Úr Jézusban, és nagy békessége volt.  

Én tudom, hogy én hova megyek, ha eljön az idı. Nem azért, mert tökéletes életet éltem volna, 
hanem azért, amit Jézus tett értem - és hit Jézus munkájában! Kegyelembıl tartattunk meg, hit által.  

Ezekben az alapelvekben kell végigjárnunk az élet minden területét! 
Az igaz hitbıl él - nem csak az üdvösséget kapjuk hitbıl! Hitben járunk!  
Hogyan kell ezeket a dolgokat fölmerítened? Hitben! Örömmel!  
Miért kellene örömmel? Mert tudod, hogy a kötél másik végén van valami. Amikor leengeded a 

vödrödet a mélységbe, és szomjas vagy, és szárazság van, egy pár perc múlva fogod hallani, ahogy a 
vödör megcsobbantja a víz színét. Elkezded felhúzni a vizet, és a víz hideg, és örömmel meríted fel - 
tudod, hogy egy hideg italt fogsz inni! 

Különbség van akkor, ha hitben cselekszel, és felmeríted ezeket a dolgokat magadból. Mindezt 
örömmel. 

Két utat fogunk ma megvizsgálni! 
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János 2:1-11 
„És harmadnapon menyegzı lın a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; És Jézus is 

meghívaték az İ tanítványaival együtt a menyegzıbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda 
néki: Nincs boruk. Monda néki Jézus: Mi dolgunk nékünk ezzel, oh asszony? Nem jött még el 
az én órám. Monda az İ anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek. Volt pedig 
ott hat kıveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-
három métréta fért. Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték 
azokat színig. És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint 
pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, de a szolgák 
tudták, akik a vizet merítik vala. Szólítá a násznagy a vılegényt, és monda néki: Minden 
ember a jó bort adja fel elıször, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort 
ekkorra tartottad. Ezt az elsı jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatá az İ 
dicsıségét; és a tanítványai hittek İbenne.” 

 
Efezus 5:17 
„Annakokáért ne legyetek esztelenek,  hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” 
 
Felelısséggel tartozunk azért, hogy megismerjük, mi az Úr akarata.  
Hol találod meg az Úr akaratát? Isten Igéje fedi fel Isten akaratát. 
 
Efezus 5:18-19 
„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.”  

 
Teljesedjetek be Szent Szellemmel, és ne a bortól részegedjetek meg! 
Nagyon sok prédikátor ’szabad’ és ’nem szabadokat’ prédikál Ez valóban egy nagy probléma 

ebben az országban! Abban a pillanatban, ahogy a keresztény újjászületett, és csecsemı Krisztusban, 
elkezdik a törvényeket lefektetni a számára, a gyülekezeti kormányzás törvényeit, az alávetettséget, 
a szabad és nem szabad parancsolatait. Nem adják viszont azt, ami ehelyett való. Elmondják neked, 
hogy ne tedd ezt, és elmondják a törvényt, de azt nem mondják el, hogy mit lehetne helyette!  

Nem szabad kábítószerezni. Mi az, ami az embereket a kábítószerre, illetve az alkoholra 
motiválja?  

Van egy asszony, akivel beszéltünk, aki egy gyülekezethez tartozik, és kirúgták ıt a 
gyülekezetébıl, mert a férje alkoholista volt. Elıször a férjének újjá kellett volna születni. Azt 
mondta az asszony, hogy eljött a mi alkalmunkra, és valami nagy nehézség távozott el róla, és hogy 
megszabadult – és szabad is akart maradni. 

Nagyon fontos, hogy valamire szükségünk van, amivel tudjuk helyettesíteni a törvénykezést! 
 Ezekben az emberekben is van valami, amit ki lehet hozni. Tehát elı lehet meríteni azokat az 

érzéseket, hogy szinte úgy érezzük, mintha a mennyországban lennénk - és föl lehet támasztani az 
embereket abból a halott életbıl, amit élnek. Meg lehet találni azokat a dolgokat, amelyek fölemelik 
az embereket. Ez a mi természetünkben van.  

Az emberek mindenféle különleges dolgokat próbálnak, hogy föl tudjanak emelkedni. Akár 
elismerik, akár nem. Nagyon sokan teszik ezt a vallásban, akik ezt mondják, hogy nem szabadna, 
hogy ez legyen: nem szabadna boldognak lenned, nem szabadna, hogy örömöd legyen - és ezt 
hangsúlyozzák - és mindezt el kell nyomnod! Nem lenne szabad, hogy örömöd legyen. 

De tudod nem ez az igazság! A teljes igazságra van szükséged!  
Van egy kívánság az emberben, nem csak a hústestében, mert a hústeste az testi. A tested 

mindent meg fog engedni neked, hogy megtörd a törvényeket, de van egy kívánság a szívedben is, 
egy éhség Isten iránt. Van egy kívánság a szívedben, az İ jelenlétét kívánod, a Mindenható Szent 
Isten jelenlétét, és hogy megtapasztald mindezt az Úrban. 
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Nekem volt egy megtapasztalásom: láttam a mennyországot. Mindaz, amit mi ebben az életben 
keresünk, mint kábítószer, és különbözı élvezetek – ez mind csak egy helyettesítése az igazi 
eredetinek. Valójában mindannyiunk Istent keressük, természetfeletti módon. Ezek a testi dolgok, 
amelyben keressük ezt azonban soha nem fogják megadni az igazit, amit keresünk, nem tudják 
helyettesíteni.  

Én megtapasztaltam Isten jelenlétét - és ezt nem lehet leírni. Megpróbáltuk egy festményben 
elkészíttetni Isten trónját, és mindannyiuknak rossz elképzelésük volt, akik megpróbálták lefesteni. 
Végül is feladtuk. A Mindenható Szent Isten az nem egy kis apróka törött emberke, aki ül a trónon.  

Ez valami hatalmas dolog! Isten félelmét hozza rád. Ahogy a zsidók mondták Mózesnek: te 
menj, és beszélj vele – mert Isten jelenléte félelmet, Istenfélelmet hoz rád. 

Az emberek ahelyett, hogy ’szabad’, és ’nem szabad’ rendelkezéseket hoznak, ehelyett arra van 
szükségük, hogy beteljesedjenek Szent Szellemmel. Az igazit találják meg!  

Valaki, aki sokat segített nekünk, tegnap eljött a gyülekezeti alkalmunkra, és Isten jelenlétében 
beteljesedett a Szent Szellemmel. És ahogy hazafelé jöttünk a második alkalomról, még mindig itt 
dolgoztak a házban, a tapétát tették föl. Elmondták, hogy még mindig megrészegedve érzik magukat 
a reggeli alkalom során kapott csodálatos Szent Szellem áradattól.  

A világ, mint látod, egy igazi hamisítványt ad a valóságos eredeti teljességrıl!  
Tehát ne menj a törvénykezés útján!  
A Biblia azt mondja, hogy ahelyett, hogy borral részegednél meg, teljesedj be Szent Szellemmel! 

A görög egy folyamatos jelen idıben fejezi ezt ki: folytonosan legyél teljes a Szent Szellemmel. Egy 
folytonos állapotot jelöl. 

 
Kolosse 3:16 
„A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén 

egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben 
az Úrnak.” 

 
Isten Igéje hadd lakozzon bennetek! Zsoltárokban és szellemi énekekben beszéljetek egymáshoz! 
Nem himnuszokban, nem gyülekezeti könyvekben, amit ember gondolna, nem a hagyományos 

koncepciókban. Mit mond az Ige ehelyett? Azokról a dolgokról beszél, amit szellemben teszünk 
meg. Világosan megmagyarázza, hogy: nyelveken beszélünk, próféciákban beszélünk – a 
szellemben kell szólnunk. 

 
1Korinthus 14:1-2 
„Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy 

prófétáljatok . Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki 
sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.” 

 
Titkokat beszél.  
Mi a titok? Alapvetıen úgy lehet meghatározni: amit nem tudsz, részlegesen elrejtett - vagyis 

elrejtett, és meg nem értett dolgok. Vagyis, amikor nyelveken beszélsz, akkor titkokat mondasz ki.  
 
1Korinthus 14:4 
„Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
Magát építi fel!  
 
1Korinthus 14:14-15 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. 

Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a 
szellemmel, de énekelek az értelemmel is.” 
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Ma arról beszélünk, hogy fel kell meríteni!  
Hogyan kell felmerítened? Elmagyaráztam nektek: hitben. Sok kifejezés vonatkozik a hit szóhoz. 
 
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 hívõk vesznek majd: mert még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még 
nem dicsıítteték meg.” 

 
A pünkösd napja eljött, és a Szent Szellem kiárasztatott.  
Figyelitek, hogy a vízre két kifejezés található itt: az élı víznek kútja – ez az üdvösség, ez az, 

ami benned van -, és a János 7-ben pedig élı víznek folyamairól szól az Ige.  
Két kifejezést találunk itt a Szent Szellemre, és két külön megtapasztalás ez a Szent Szellemre. 

Amikor újjászületsz, akkor az élı víznek kútja jön benned létre, amely feltör belıled. Amikor 
újjászületsz, akkor örök életet fogadsz be. 

 
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.” 

 
Ez itt nem az újjászületés megtapasztalása, hanem arról olvasunk, hogy: a Szent Szellem eljı 

reátok, és felruház benneteket erıvel.  
Amikor újjászületsz, akkor a Szent Szellem beléd kerül, újjá teremti a szellemedet, de ez a 

megtapasztalás, a Szent Szellem keresztség, vagyis a Szent Szellemmel való beteljesedés.  
Sokszor az emberek tévedésben vannak efelıl, hogy mit szándékozott Isten a Szent Szellem 

teljességgel. Sok karizmatikus körben lévı hívı vallja, hogy teljes a Szent Szellemmel - pedig nem. 
Mert Szent Szellem teljességét azt nem egy nap fogadod be, és aztán vége. 

A Biblia világosan fogalmaz, hogy: folytonosan teljesedjetek be.  
Egy megtapasztalás az újjászületés, egy másik megtapasztalás beteljesedni Szent Szellemmel, és 

teljessé válni. A beteljesedést újrateljesedésnek kell követnie!  
Ha hiszed, hogy betöltekeztél Szent Szellemmel, és nyelveken beszélsz - azért mert kezdetben 

beszéltél nyelveken, az nem jelenti azt, hogy az automatikusan az életed további részében is 
folyamatosan teljes maradsz a Szent Szellemmel.  

Karizmatikus és pünkösdista körök túl lazán használják ezt a kifejezést, hogy ’Szellemmel 
teljesnek’ lenni.  

Nem arról van szó, hogy azt mondanám, hogy a Szent Szellem elhagyott téged - İ folytonosan 
benned lakik. A Szent Szellem jön, és örökre lakozást vesz benned. De nagy különbség van abban, 
hogy a pohár alján van egy kis víz, vagy pedig a pohár teljesen, csordultig tele van vízzel. A 
megnyilvánulások teljességérıl beszélek most. A dolgok jobban mőködnek, ha magad 
megtapasztalod, mintha csak elmondja neked valaki. 

Ha soha nem teljesedtél még be a Szent Szellemmel, akkor szkeptikus vagy. 
Én beteljesedtem a Szent Szellemmel, sok-sok-sok alkalommal. Nincs ahhoz hasonló semmi 

más! És tudom, hogy amikor újjászülettem, és visszaemlékszem azokra az idıkre, amikor 
beteljesedtem Szent Szellemmel – micsoda megtapasztalás volt! Ez nem azt jelenti, hogy 
megérkeztél - ez azt jelenti, hogy átléptél az ajtón. Teljes lehetsz a Szent Szellemmel minden nap! 
Ez inkább tıled függ, mint Istentıl! 

Visszatérve Jézus csodájára, amikor a vizet borrá változtatta - ez a teljesség annyit jelent, hogy 
szinte bortól vagy megrészegedve.  
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Ez az újjáéledés és ez az öröm megtapasztalható itt Magyarországon. Három és fél éve szinte 
teljesen tele van a tankunk. 

 
Zsoltár 126:2-3 
„Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a 

pogányok: Hatalmasan cselekedett az Úr velük! Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért 
örvendezünk.” 

 
Az öröm túláradásában az Úr Szelleme volt jelen.  
Az öröm újraéledését itt megtapasztaltuk Magyarországon is. Az egyik útja annak, amikor az 

emberek megteljesednek a Szent Szellemmel.  
Most azonban arról szeretnénk szólni, hogy hogyan lehet meríteni, hogyan lehet felmeríteni, 

hogyan lehet kezdeményezni. 
 
János 2:7 
„Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték azokat színig.” 
 
Eltartott egy ideig, amíg az összes vödröt megtöltötték vízzel. El tudod-e képzelni, hogy oda-

vissza mentek, és töltötték vízzel a vödröket? Egészen színig töltötték.  
Jézus a 8. versben mond nekik valamit: 
 
János 2:8 
„És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek.” 
 
„Most merítsetek” – mondta Jézus. Amikor azonban merítettek, akkor már nem víz volt, hanem 

borrá változott. Ez az, amely örömöt hoz! Ezt jelképezte.  
 
Efezus 5:26 
„Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdıjével az Ige (Rhema) által.” 
 
Megtisztítsa, megszentelje a víznek fürdıjével az Ige által.  
A víz a Szellem egy fajtája, de az Igét is jelképezi. Megtölteni az edényedet – az annyit jelent, 

mint teljessé tenni magad Isten Igéjével.  
Azt is tanítja az Ige, hogy lakozzon bennünk Isten Igéje, és Isten bölcsessége teljességgel. 

Szólván – nem himnuszokról beszél az Ige: hitben és szellemben kell megszólalnunk.  
Ha az Igét helyezed a szívedbe, és utána hitben szólalsz meg, akkor az Igét ki tudod meríteni 

magadból, és ahogy az Igét kimeríted magadból, az borrá fog változni.  
Ha az Igét magadba helyezed, és hitben kimondod, akkor tudod kimeríteni magadból az Igét. 

Ahogy meríted az Igét magadból, borrá változik - és a hallgatóságnak örömöt hoz. És ez azt hozza 
neked is, hogy beteljesedsz a Szellemmel. Azt nem tudod odaadni, ami neked nincs. Idıt kell 
szentelned arra, hogy az Igében felnövekedj, szellemben!  

Vannak speciális idık, amikor dolgok történnek szellemben, amikor Isten az irányunkban 
mozdul, de ezt nem lehet elıre diktálni.  

Most viszont olyanról beszélek, amit te meg tudsz tenni, hogy kezdeményezni azt, hogy teljessé 
válj a Szent Szellemmel. Szeretnél a Szent Szellemmel teljes lenni, szeretnéd a te Ige edényedet 
teljessé tenni Igével – itt jön a te munka részed. Idıt kell tölteni a Bibliában, és utána ki kell 
meríteni!  

Eljön az idı, hogy amit a szívedbe helyeztél, hitben, az Igével, ki lehet meríteni! Ahogy 
kimeríted, úgy a vízbıl borrá változik.  

Az Evangélium – az örömhír. Nem kötés, és nem félelem! Az Evangélium prédikációja az 
örömadás.  
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Szintén felmerítheted ugyanezt nyelveken való imádsággal, és prófécia kiejtésével. A hit által a 
szívedbıl hozod elı – nem a fejedbıl! Nem tudod még, hogy mit fogsz mondani.  

Sok hiba elıfordul itt, de Jézus azt tanítja, hogy Jézusról való tanúbizonyság tétel - prófétálás. 
Sokszor azt gondolják az emberek, hogy a prófécia annyit jelent, mint elıre megmondani a jövıt 

– de ez nem pontos így. A prófécia nem minden esetben jövendı mondás. Ez megtörténhet. 
 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Ez egy egyszerő út: a szívedbıl kell beszélned hit által.  
Ezt teszed, amikor megszólalsz különbözı nyelveken. Nem érted, amit mondasz a fejedben. 
Amikor a prófécia szelleme által beszélsz, akkor a szívedbıl szólsz, mintha nyelveken szólnál, és 

a fejed megérti, amit mondasz. Hitre van szükség mindkettıhöz. Kevesebb hitre van szükség ahhoz, 
hogy nyelveken szólj. A nyelveken szólás mindenki számára van – mert az egyik jel, amelynek 
követnie kell a hívıket. Ezt mondja Márk.  

A hit szükséges, a kulcs a nyelveken szóláshoz a hit.  
Néha úgy gondolják az emberek, hogy majd Isten teszi ezt. Te teszed a szólást – és nem a 

fejedbıl, hanem a szívedbıl. Nem kell, hogy halljál bármit is, nem kell, hogy érezzél. Egy hitlépés.  
Ha csak a megértésedbıl imádkozol, nem leszel megelégedve teljesen. Ha viszont a szívünkbıl 

imádkozunk nyelveken, akkor Isten megérti, hogy mirıl imádkozunk. 
 
Róma 8:26 
„Hasonlatosképpen pedig a Szellemis segítségünkre van ami erıtlenségünkben. Mert azt , 

amit kérnünk kell , amint kellene, nem tudjuk ; de maga a Szellem esedezik miérettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal.” 

 
Isten segít nekünk!  
A Biblia azt tanítja, hogy titkokat beszélünk. Felmeríted, kimeríted a szellemedbıl a kijelentést.  
Amikor titkokat mondasz ki, beszélsz, és imádkozol, akkor megértés jön a szívedre. Kijelentést 

merítesz fel, megvilágosodást a szellemedbıl - ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Megoldás a 
problémáidra – és nem a fejedbıl! A szívedbıl, mert ott él Isten Szelleme.  

Hogyan húzzuk fel? Hitben merítjük.  
A hit pedig szavakban fejezıdik ki. A nyelvek pedig, a nyelvek imája természetfeletti útja ennek, 

hogy ezt felmerítsük. A prófécia természetfeletti eszköz, de az a te megértéseddel való kiejtése 
ennek.  

Olyan sok szolgálónak jött elı a terve Istentıl, miközben nyelveken szóltak, vagy prófétáltak. 
Tudták, hogy mit kell tenniük, vagy látták, hogy mit kell tenniük. A tervük jött elı. Látták az irányt, 
amerre menniük kell. Ahogy imádkozunk nyelveken, úgy jön hozzánk Isten terve.  

Hol van İ? Bennünk. Ott van bennünk! Ott vannak Isten tervei a számodra. Ott van az erı, ott 
van a gyógyulás, ott van az összes szükségedre a válasz. Már benned vannak!  

Tudod-e, hogy hogyan kell kimeríteni? Hitben kell elkezdeni, a hit szavaival. Az hozza elı.  
 
Jakab 4:8 
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.” 
 
Ahogy mi közeledünk Istenhez, úgy közeledik İ is hozzánk.  
Isten volt mőködésben Jézusban. A gyızelem Jézusban van! Micsoda munka volt ez, amit Isten 

elvégzett! Isten biztosította minden szükségünket Jézusban, ahogy Jézust feltámasztotta a halálból.  
Tehát az Újszövetség nyelvkörnyezete nem úgy hangzik, hogy: várunk Istenre - hanem úgy 

hangzik, hogy: gyere, gyere, és igyál! Gyere, és szerezd meg! Gyertek énhozzám, és igyátok!  
Hol fogunk inni? Az ember szívében, az ember belsejében.  
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Amikor a szíved elszomorodik, azt fogod érezni a gyomrodban.  
A kútból fognak elıfolyni a Szellem gyümölcsei. Onnan fognak elıfolyni az élı víznek 

folyamai, a Szent Szellem megnyilvánulásai.  
A Szent Szellem segít, egyeseknek úgy látszik inkább, mint másoknak. És nem azért van ez, 

mert a Szent Szellem nagyobb kedvezményt adna az egyiknek, mint a másiknak. Azért van, mert 
néhányan megtanultak becsatlakozni Isten forrásaihoz, mások pedig a dolgokat a saját erejükbıl 
szeretnék elvégezni.  

Emlékezz arra, amit Isten mondott: minden, ami az enyém, az a tiéd! 
 
1Korinthus 2:9-10, 16 
„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve 

meg se gondolt, amiket Isten készített az İt szeretıknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette 
az İ Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert ki 
érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná İt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.” 

 
Krisztus elméje a miénk.  
Tudod, hogy milyen állapotban van a legtöbb kersztény? Mintha Isten nem is lenne ott. Nem 

merítenek! Semmit Istentıl!  
Az elsı lépés ehhez, hogy fel kell ismerni, hogy mi, és ki van benned. 
 
Filemon 1:6 
„Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden benned lévı 

jónak megismerése által.” 
 
Tudod-e, hogy ez az egyik legfontosabb Ige a Bibliában?  
„Hogy a hitedben való közösség hatékony legyen a Krisztus ügyben.”  
Ahelyett, hogy elismernéd a tudatlanságot a fejedben, fedezd fel Istent a szívedben! Ahelyett, 

hogy elismernéd a testet, a sötétséget, az összezavartságot, a test cselekedeteit, fedezd fel Istent, aki 
benned van, az İ tanácsadásával és vezetésével. Fedezd fel Isten tervét magadban!  

Mert az ember tanácsa olyan, mint a mély kútban lévı víz. Minél inkább testi vagy, annál 
mélyebb a kút. A testiség annyit jelent, mint vastag hústestőnek lenni. Nagyon sok hústestet jelent. 

 
Máté 13:15 
„Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket 

behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne 
értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam ıket.” 

 
Megkövéredett, kövér lett, érzéketlen lett. Miért? A test miatt.  
A Galata levél az 5. fejezetben szól a test és a szellem közötti konfliktusról. Amikor megnyitjuk 

magunkat a testben, akkor úgy tőnik, hogy a szívbéli dolgok olyan messzire kerültek tıled. Az 
igazság az, hogy nem! A Szellem benned van. A testnek a vastagsága. Lehet érzékelni, hogy van egy 
távolság a szívedben, és hogy hogyan élsz, az határozza meg, hogy mennyire messze kerül a szíved 
tıled, és hogy érzed magad. 

 
Róma 10:6-8 
„A hitb ıl eredı megigazulásról pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl 

a mennybe? Azaz, hogy Krisztust aláhozza; Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? Azaz, hogy 
Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a 
szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.” 

 
Ne mondd azt, hogy a mennybe kell fölmenned, hogy a választ megkapd! Közel van hozzád! 
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Mennyire van közel? A szádban és szívedben,  
Miért foglalta ide a szájat? Mert a száj az az eszköz, amin keresztül ki tudod meríteni a szívbıl. 

Amikor titkokat imádkozol ki, akkor fényt, és kinyilatkoztatást hoz fel benned.  
Amikor nem tudod, hogy mit kell tenned, akkor imádkoznod kell! Ha ötétségben vagy, 

összezavartságban vagy, vagy tudatlanságban vagy egy helyzet felıl, akkor kell imádkoznod 
szellemben.  

Nagyon sok változáson megyünk keresztül itt Magyarországon. Mint szolgáló, te is keresztül 
kell, hogy menjél különbözı idıszakokon, váltásokon, és ezek az átmeneti állapotok kényelmetlenek 
is lehetnek - fıleg akkor, amikor Isten késztet mozdulásra egyik helyrıl a másikra, vagy próbál 
rávenni arra, hogy valamit megláss.  

Sok alkalommal növekedés az Úrban nagyon kellemetlen, kényelmetlen lehet.  
A leghatalmasabb lépések, amelyeket valaha is megtettem, amely azt hozta a számomra, hogy 

növekedtem, hatalmas ablakokat nyitott számomra az áldások felé! De eljutni arra a mozdulatra, és 
keresztüljutni azon, nagyon-nagyon kényelmetlen volt.  A testem nem szerette. Nem azért volt, mert 
Isten kényelmetlenné tette volna, hanem miattam.  

Az emberi teremtmény, az a szokások hatalmában él, és ahogy megyünk az úton, saját terveket 
készítünk – az emberek terveket készítenek még arról is, hogy milyen Isten. Valóban, legtöbbször a 
saját terveiket követik. Isten azt szeretné, ha az İ saját terveit követnénk a saját terveink helyett. És 
boldognak kellene lenned! De van néha, hogy kényelmetlenül érzed magad. 

Köszönet Istennek, még mindig azt tenném, amit valaha tettem, ha nem éreztem volna magam 
közben kényelmetlenül, Soha nem tettem volna változásokat, vagy kiigazításokat, hogy más 
dogokhoz eljussak, hogy más dolgokat is felmeríthessek a kútból! 

Amikor te kényelmetlenné válsz egy helyzetben, akkor ne tegyél mindenki mást is 
boldogtalanná! Isten veled foglalkozik. Változz meg! Fedezd fel, hogy hamarosan változásokat kell 
eszközölnöd. Mimnél hamarabb létrehozod ezeket a változásokat, annál hamarább nyered vissza 
majd a kényelmedet.  

Sokan ezért boldogtalanságban érzik magukat – és ez nem Istentıl van, hanem azért, mert olyan 
hosszú ideig tart neki megváltozni, és engedelmeskedni Istennek. 

Ez egy hatalmas igazság a pásztoraink számára.  
Ez neked saját megtapasztalásaimból mondom. Azt is mondom, hogy nem jó, ha késlelteted a 

változást. Nagyon sok kényelmetlenséget és kellemetlenséget okozott ez nekem - és ha te késlelteted 
a dolgokat, akkor ez veled is így lesz. Kerülj bele, és nézd meg, hogy mit akar Isten, hogy mit láss 
meg, és tedd meg a változásokat, és nagyon sok kínlódást így meg tudsz szüntetni.  

Jákób az Úr angyalával egész éjszaka harcolt, és reggelre megváltozott. Isten nem változott meg. 
Jákób változott meg, új nevet kapott. Egész éjszaka harcolt - és ez nem az a kép, vagy jelkép, amit 
Isten meg tudna áldani, hogy: tekerd ki Isten a karomat. Nem, ez nem az!  

Megváltoztatta a nevét ezért ’Megtévesztırıl’ ’Izraelre.’ Addig ’Csaló’, vagy más szóval ’mást 
kiszólító’, ’más helyébe lépı’  volt a neve egész életében – és valójában az is volt.  

Ahhoz, hogy a helyes változásokat meg tudd tenni, néha nagyon komolyan az imádságba kell 
mélyedned. Vannak olyan változások, amelyekhez évek szükségesek. És jobb lenne neked, ha 
Istennel kibékülnél! Ez lehet, hogy küszködéssel jár - de Jákób is megváltozott. Ugyan sántítva 
távozott. Nagyon keményfejő volt a változásra.  

Néha az emberek nagyon nehézzé teszik saját maguk számára - annyira makacsak.  
Nagyon jó kitartásban, biztonságban lenni, és tudni azt, hogy a jó helyen vagy. Arról nem szabad 

elmozdulni, amit Isten helyezett a szívedre!  
Más a dolog akkor, ha keményfejő vagy azzal kapcsolatban, amit magadnak elképzeltél. Nagyon 

sokan vannak, akik keményfejőek, és lassúak a változásra. Nagyon sokba került nekik – figyeltem 
ıket hosszú-hosszú éveken keresztül.  

Az Úr nem fog rákényszeríteni minket arra, hogy valamit megtegyünk.   
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Ha meg akarjuk keményíteni magunkat, és keményfejőek akarunk lenni, akkor hagyni fogja, 
hogy azt tedd meg, amit csak akarsz – de sokba fog neked kerülni. Nem az İ hibája lesz! Az Út 
szeretné, hogy az İ akaratát tedd meg, de fogja hagyni, hogy a saját utadat járjad.  

De a Biblia azt is mondja, hogy a törvényszegı útja nehéz.  
Jézus is ezt mondta Saulnak: nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod.  
Én tehenek növekedtem fel, szinte gyerekkorom óta, és szeretik ösztönösen megrúgni azt, ami a 

hátuk mögött van. És ha te megdöfködöd egy bottal, akkor bizony kész arra, hogy megrúgjon. De 
amikor belerúgnak ebbe a rúdba, akkor az a lábuknak fog fájni.  

A keresztényeknek intelligensebbeknek kellene lenniük, mint a teheneknek - de nem azok.  
Ahogy az Úr figyelmezteti ıket, a saját útjukon mennek tovább. Mi történik? Rugdalóznak ellene. 
Az Úr vezetése ellen rugódoznak.  

Mi történik ilyenkor? Saját magunkat sértjük meg. Saját magad számára teszed borzalmassá, és 
akkor mindenki más körülötted borzalmasan fogja érezni magát, mert te borzasztóan érzed magad.  

A legnagyobb probléma itt az, hogy te keményfejő vagy, és nem akarsz engedelmeskedni 
Istennek. Sokkal könnyebbé teszed a saját magad számára, a feleséged, a gyermekid számára, ha 
rögtön engedelmeskedsz Istennek.  

Tehát amint felfedezed valamirıl, hogy az úgy nem jó, keresd Istent, és találd meg, mi az!  
A test ugyan nem szereti ezt - a Biblia azt tanítja, hogy feszítsd meg a testet! Elıször nehéznek 

tőnik, de az igazság az, hogy ez a legkönnyebb út. A legnehezebb út az, ha engedetlen vagy, és a 
saját utadat választod! Sokkal többféleképpen kell megfizetned érte, mint gondolnád! Minél távolabb 
kerülsz az elrendelt úttól, annál többe kerül neked. 

Hányan tudjátok azt, hogy az Úr ismeri a legjobban? Az Úr azért foglalkozik veled, mert te nem 
tudod. Azt mondanád, hogy: én nem szeretném azt. Honnan tudod?  

Nem szeretnék oda menni. Honnan tudod? Bízzál Istenben! İ teremtett téged, és tudja, hogy mi 
az, amit meg tudsz tenni. Tudja, hogy mi a jó hely a számodra, a helyes Ige a számodra. Ne 
kérdıjelezd meg az Urat! İ jobban tudja nálad, hogy mi a jó neked. Jobban tudja, mint te, úgyhogy 
bízzál meg benne! Tegyél kiigazításokat, ne nyisd meg magad a testnek! Ne mondd, hogy mit érzel, 
mit akarsz állandóan! Legyél gyors a változásra: Igen, Uram! 

Jézus azt mondta: nehéz az ösztöke ellen rugódozni.  
Fájdalmat okoz az? Szenvedést?  
Azt mondják az emberek, hogy: nem tudok megváltozni. Az egy hazugság! Meg tudom tenni, 

amit az Úr akar, hogy megtegyek. Ha nem tudod, akkor ezzel azt mondod, hogy az Úr igazságtalan, 
és nem méri fel a helyzetet helyesen. És az egy hazugság! Isten mindent megvizsgált, még mielıtt 
veled elkezdene foglalkozni! Tedd könnyővé magad számára: Igen, Uram, örömmel megteszem ezt 
Neked! Elismered Isten iránymutatását.  

 
2Korinthus 4:7 
„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erınek nagy volta Istené legyen, és 

nem magunktól való.” 
 
Az edény azt a célt szolgálja, hogy ki lehessen önteni belıle. Ezért vannak az imakönyveink, a 

könyveink, hogy segítsenek neked abban, hogy ki tudd meríteni azt, ami benned van! 
 
 
 
 
 
 
 
 


