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Alaptanítások 
A Szent Szellem bennetek 3. - A Szent Szellem gyümölcsei 

 
Tegnap, a tegnapi gyógyítást követıen egy házban töltöttünk idıt. Ateisták laktak ott, és az 

egyikük súlyos, halálos beteg volt. Az unokákat kivéve, akiket hittanra járatnak - büszkén mondták -, 
az egész család ateista volt. És ha egy ilyen környezetben valaki megbetegszik, és halálos betegséget 
kap, akkor nagyon nehéz ıket egy mentı győrővel kimenteni.  

A Szent Szellemmel való betöltekezés ennek ellenére nagyon-nagyon fontos! Maga Pál is 
bátorította a levelekben a hívıket, hogy ezután törekedjenek. Ugyanígy tett Péter is.  

De ez nagyon fontos, hogy lássátok a különbséget a saját nyelveken szólásotok között, és a 
szolgálat között, amelyet a Biblia a nyelvek adományának nevez! Ez két teljesen külön dolog.  

Az 1Korinthus 12. része arról szól, hogy milyen adományokat, milyen ajándékokat ad a Szent 
Szellem a szolgálat céljára. Ezek szolgálati ajándékok, amelyeket emberek kapnak arra, hogy 
nyilvánosság elıtt szolgáljanak a többiek felé.  

Amikor viszont mindenki egyedileg, saját maga betöltekezik Szent Szellemmel, és elkezd 
nyelveken szólni, nyelveken beszélni, az az ı saját imaélete, és csak saját magára tartozik.  

Minden nyelveken szólás tulajdonképpen lényegét tekintve ugyanolyan, mert a Szent Szellem 
adja a kiejtést, de céljukat tekintve és használatukat tekintve nagy különbségek vannak.  

Tehát amikor betöltekezünk Szent Szellemmel, és elkezdünk nyelveken szólni – ez a fajta 
nyelveken szólás nem azt a célt szolgálja, hogy másoknak üzeneteket adjunk és küldjünk általa. 
Tehát nem szükséges, és nem erre van a saját nyelvünk szólása, hogy közösségben tegyük ezt, és a 
közösség számára megpróbáljuk lefordítani azt. Ez a fajta nyelveken szólás, amelyet mindenki 
megkap, amikor megtelik Szent Szellemmel, imádságra szolgál, az Úr dicsıítésére, és az Úr 
dicsérésére szolgál.  

 
1Korinthus 12:10,28 
„Némelyiknek csodatévı erıknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig 

szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata; 
És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben elıször apostolokul, másodszor 
prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévı erıket, aztán gyógyításoknak ajándékait, 
segítıket, vezetıket, nyelvek nemeit.” 

 
Tehát Isten helyezte ezeket a szolgálatokat a gyülekezetbe.  
Amikor betöltekezünk tehát Szent Szellemmel, akkor nem a különbözı nyelvek nemeit kapjátok 

meg. Ez egy olyan szolgálati ajándék, amit késıbb megkapsz, vagy nem - én nem tudom, mert nem 
én adom -, a Szent Szellem adja, akinek akarja.  

Egyszerően tehát, amikor betöltekezel Szent Szellemmel, elkezdesz nyelveken szólni.  
De a szolgálati ajándékként említett különbözı nyelveken való szólás – ez egy másik fajta dolog, 

ettıl teljesen különbözı dolog. Az a nyelv, amelyet mindannyian kapunk, amikor betöltekezünk 
Szent Szellemmel, az a saját személyes imaéletünket szolgálja, hogy azt használjuk, és úgy 
imádkozzunk. Természetesen az Urat dicsıíteni és imádni is ezen az Isten által adott nyelven lehet.  

Az én King James angol Bibliafordításomban hozzáteszik az „ismeretlen” szót, az „annon”  szót 
– ismeretlen nyelveken szólás. Ez a kis szó azért nagyon sokat segít az értelmezésben, mert a nyelv, 
amit ilyenkor használunk, az ismeretlen a számunkra - tehát mi azt a nyelvet nem beszéljük.  

De a különbözı nyelveken szólás, a nyelveken szólás szolgálata az nem mindenki számára 
ismeretlen, Isten valaki számára felfedheti - és bizonyára nem ismeretlen Isten számára.  

 
1Korinthus 14:2 
„Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, 

hiszen a Szellem által szól titkokat.” 
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Itt tehát nem a különbözı nyelveken szólásról, hanem a sima nyelveken szólásról szól az Ige.  
Az Úr használhatja a nyelveken szólást, mint jelet, a hitetlenek számára. És amikor 

nyilvánosságban történik meg a különbözı nyelveken való szólás, akkor az Isten megadhatja a 
különbözı nyelvek nemeinek a megértését, mint egy interpretálását - valaki lefordítja.  

De amirıl itt van szó, az 1Korinthus 14:2-ben, az a sima nyelveken szólás, ami emberek számára 
érthetetlen nyelv. Tehát a szellemben beszél az illetı titkos dolgokat. Teljesen szent titkokat beszél 
Istennel, úgy, hogy senki más nem érti.  

Amikor Ausztráliából visszafelé érkeztem, nem szándékoztam még, hogy hosszú tanításokat 
fogok errıl adni, de nagyon sok kérdést kaptam az emberektıl, pontosan errıl a területrıl. Tegnap 
pedig, a tegnapi gyógyításunkon, nagyon sokan a kenet fogadását követıen, ahogy a földön 
feküdtek, nagyon erıteljesen beszéltek nyelveken, a nagy focipálya egyik kapujától a másikig 
egyszerően visszhangzott tılük a focipálya. És megértettem, hogy mirıl beszél igazán Pál az Igében: 
figyelmeztet minket, hogy vigyázzunk az idegenek felé, mert ık bolondnak gondolhatnak esetleg 
minket, amikor mi ezt tesszük nyilvánosan.  

Tegnap egy nagyon-nagy lélekszámú gyógyításunk volt, kilométer hosszú sorokban álltak az 
emberek, és az elsı sorban pedig a nyelveken szólókat csodálta az egész focipálya.  

Tehát ahogy Pál mondja, mindent a maga rendjében, a tökéletes rendjében kell megcselekedni! 
Az én gyógyító alkalmaimon, ha csak a Szent Szellem máshogy nem vezérel, én akarom az 

összes imádságot végezni. Ha én egy másik evangélista alkalmára elmegyek, nem nyitok egy külön 
gyógyító sort, és nem imádkozom én is külön a betegekért. Egyszerően figyelem a dolgokat, nézem, 
és figyelem, hogy minden tökéletes rendben folyik-e.  

Megtörtént már – ugyan ritkán -, hogy egy evangélista társam alkalmán az evangélista társam 
fölkért, hogy én is imádkozzam egyesekért.  

Egyik alkalommal 50 ezer ember jött el a gyógyító alkalomra - és nincs rá lehetıség, hogy 
egyszerre 50 ezer emberért imádkozz, ezért az összes segítımet szét kellett küldenem, és mivel 
megkértem ıket, ezért ugyanaz a kenet, ami az én életem fölött van, az a kenet rájuk is szállt, és ık 
is imádkoztak. Miután viszont ez az alkalom véget ért, ık azt hitték, hogy ez a felhívás továbbra is 
érvényes, és négyen külön gyógyító szolgálatot kezdtek. Nem volt tolmácsom, aki által el tudtam 
volna magyarázni nekik, hogy arra az egy alkalomra, míg megkértem ıket, az a kenet, ami az én 
éltemben van, rájuk szállt, hogy tudjanak szolgálni az emberek felé - de csak arra az egy alkalomra 
volt érvényes a felhívás.  

Abban a tíz évben amit tanultam a többi evangélista társaimtól, abban a kenetben mőködtem, 
amire ık voltak elhívva, és így tanultam meg azt a fajta szolgálatot, amit ık csináltak. Ebben a 
kenetben való mőködést így tanultam meg – de az nem az én kenetem volt.  

És nagyon-nagyon sok-sok évet igényel az Isten Igéjének a tanulmányozása és a szívedbe 
építése, mire Isten elhív egy ilyen feladatra, és ha a figyelmet a kenet folytán magadra akarod 
irányítani Isten helyett, akkor Isten visszaveszi a kenetet.  

Sokszor tapasztalom a gyógyító alkalmak során, hogy a sorokba olyanok is beállnak, akik 
nyelveken beszélnek már, és hangosan beszélnek nyelveken, és ezáltal az emberek figyelmét 
magukra vonják - és ez nem helyes, nem eszerint kellene cselekedniük! Megzavarja az embereket.  

És itt van a fı baj! Éppen elég zavart okoz az embereknek a gyógyító kenet, amíg nem 
találkoztak vele, nem tudják, hogy hová tegyék. És tudjátok, amikor egy ilyen gyógyító alkalomra 
jönnek olyanok is, buszszámra, más helyekrıl, akik eddig ateisták voltak, nem is voltak vallásosak, 
és látják a földön feküdni a nyelveken szólókat hosszú órákon keresztül, hangosan, szinte kiabálnak 
nyelveken – ez nem biztos, hogy segít nekik abban, hogy ık megtérjenek.  

Minden, amit Isten végez bennünk, annak megfelelı rendben kell mőködnie. És bármi, ami 
Istentıl van, és Isten végzi a munkát bennünk, az nem azt a célt szolgálja, hogy az emberek rád 
figyeljenek! Az mindig Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet!  

A pünkösd napján 120-an töltekeztek be Szent Szellemmel, és ez a körülöttük lévı 3000 
embernek a figyelmét egyszerően valamire odavonta, Péter pedig ekkor fölállt, és az emberek 
figyelmét kihasználva prédikált, és Jézus felé mutatott!  
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És ezáltal az emberek megváltást nyertek, és megtértek.  
A látomások Jézus Krisztusról, azok is helyesek lehetnek, lehetnek Jézustól - de ettıl még nem 

leszel te valaki!  
Én is láttam a mennyországot, láttam angyalokat, és akkor mi van? Attól léteznek, mert én láttam 

ıket? Ezt én nem használtam soha arra, hogy a figyelmet magam felé irányítsam! Megvolt az oka rá, 
hogy láttam. Ezekrıl a dolgokról lehet tanítani, és el lehet magyarázni ıket. De nem kezd az ember 
rögtön hatalmas szolgálatot. Az elsı az, hogy megtanulja Isten Igéjét, és fel kell növekedni Isten 
Igéjén, szellemünkben kell fölnövekednünk. 

Még valamit szeretnék mondani! Föl kell adni mindenféle buta elképzelést, elgondolást, 
módszert és technikát, amiben addig voltál az életedben hosszú évek során, mert az Isten felkentje 
csak egyvalakit szolgálhat, és az Jézus Krisztus! Nem érdeklıdöm másban, pl. hipnózisban, vagy 
bármi másban. Egyszerően nem érdekel, mert ez az egyetlen valóság! İ az egyedüli Gyógyító, Jézus 
Krisztus! 

Az utóbbi idıben olyan hatalmas gyógyulásokat hallunk, hogy szinte mi sem hisszük el, hogy 
ilyen megtörténhet! Hatalmas tömegben jönnek az emberek, mert érdeklıdnek. Utána pedig leülsz, 
mivel már mindenkiért imádkoztál, és valaki megkérdezi, hogy: mi a helyzet a kozmikus erıkkel 
akkor?  

Ilyenkor elkeseredik az ember, amikor ilyen kérdést kap. 
Az egyetlen út Isten Igéje ehhez a fajta kenethez, amit nálam tapasztaltok.  
Péter is ezt mondta. Péter írt egy pár levelet a tanítványainak. Az 1Péter 2:2-ben olvashattok egy 

csodálatos Igét: 
 
1Péter 2:2 
„Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy 

azon növekedjetek;” 
 
Mi lenne, tegyük föl, ha a pápa ma írna egy levelet a hívık számára, a gyülekezetek számára, és 

a püspöki kar úgy nyilatkozna, hogy: ugyan felolvashatnánk ezt a levelet, de nem tesszük meg, mert 
úgysem értenétek meg, hogy mi van benne? 

A teljes Biblia levelekbıl áll, olyan levelekbıl, amelyeket keresztények számára írtak. A teljes 
Biblia Jézus Krisztusról szól. Nem másról szól a Biblia! És a levelek, amelyeket Péter például ír, az 
emberek számára írja emberekrıl, hogy segítsen ezeknek az embereknek abban, hogy az Urat tudják 
megfelelı módon dicsıíteni és üdvözíteni. 

Nézzétek meg Péter életét az Apostolok Cselekedeteiben! Ahogy ezt olvastuk az Apostolok 
Cselekedeteiben, azok csatlakoztak a gyülekezethez, a hívıkhöz, akik üdvösséget nyertek.  

Az Apostolok Cselekedetei 4:12-ben pedig olvashatjátok, hogy nincs más név a földön, mint 
Jézus Krisztus neve, amely alatt üdvözülnünk lehetne.  

Utána az Apostolok Cselekedetei 10-ben megnézhetitek, hogy mi történt 10 évre rá. 
Kornéliusznak volt egy látomása. Kornéliusznak nem volt még meg az üdvössége, ezért egy 
angyalon keresztül kapott egy üzenetet Istentıl, volt egy látomása, hogy küldessen Péter házába, és 
hívassa el Pétert - Apostolok Cselekedetei 11:14 

Péter visszament Jeruzsálembe. Elmesélte a többi apostolnak, hogy mi történt. Elmesélte, hogy 
mi történt vele, hogy egy angyal képében kapott egy látomást Kornéliusz, és Péterért küldetett 
valakit. Mit mondott ez az angyal Kornéliusznak? Azt mondta ez az angyal Kornéliusznak, hogy: 
Pétertıl olyan Igéket fogsz hallani, amelytıl te, és a te egész házad népe üdvözülni fog.  

Ez történt pünkösd napján, amikor Péter prédikált, és 3000 ember tért meg, kapott üdvösséget.  
Péter is ezt tette Kornéliusz házában: egyszerően prédikált az embereknek, akik ott voltak. Mi 

történt? Megváltást nyertek ezek az emberek. A Szent Szellem leszállt rájuk, és nyelveken kezdtek 
beszélni.  
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Az apostolok megdöbbentek ezen, mert nem zsidók voltak ık. Mert 10 évig azt gondolták, hogy 
csak a zsidóknak jár az üdvösség. A zsidók számára ez egy hatalmas újdonság volt, hogy a pogányok 
számára is jár az üdvösség, és hogy be is töltekezhetnek Szent Szellemmel.  

Ez az, amit szeretnénk ma nektek elmondani. Mindezt megtaláljátok a Bibliában, amit mi 
tanítunk. Mi csak a Bibliából tanítunk, és azért tanítjuk a Bibliát, hogy számtokra segítsünk, hogy 
ami nektek már megadatott Istentıl Jézus Krisztus által, azt el tudjátok fogadni. 

Mi köze ennek a gyógyuláshoz? Az, hogy az, aki újjászületett a szellemében, annak megvan a 
joga a gyógyulásra! És miután újjászülettetek a szellemetekben, van jogotok arra, hogy a Szent 
Szellemmel betöltekezzetek, és ezáltal, miután Szent Szellemmel betöltekeztél, leszel gyızedelmes 
ebben az életben. Minden problémád felett gyızedelmessé válsz!  

És ez két teljesen külön megtapasztalás és történés a Bibliában. Minden keresztény számára 
egyaránt ját mind a kettı. Teljesen mindegy, hogy milyen gyülekezethez sorolod magadat. A Szent 
Szellemet az örökkévalóság számára kapod meg.  

Nagyon jó, ha ezt ebben az életedben megszerezted, mert akkor az örökkévalóság számára 
kaptad meg.  

Nagyon fontos ez a tanítás! Nem fogunk sietni ezzel a tanítással, mert ez rettenetesen fontos, 
hogy mindenki pontosan megértse ezt! 

 
1Korinthus 14:4 
„Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
Tehát látjátok, aki nyelveken szól, magát építi.  
 
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.” 

 
Az én fordításomban itt az ’ismeretlen nyelvek’ szerepelnek, nem simán a ’nyelvek’.  
 
1Korinthus 14:18 
„Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken;” 
 
De figyeljétek a következı versben mit mond: 
 
1Korinthus 14:19 
„De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, 

mintsem tízezer szót nyelveken.” 
 
És aztán ezt az Igét az egész világban mindenhol megtaláljátok, hogy helytelenül kezdik el 

idézgetni. Ez elképesztıen mutatja, hogy az emberek mennyire tudatlanok tudnak lenni a szellemi 
dolgok iránt a világban, hogy mennyire nem figyelnek oda arra, amit az Ige igazából mondani akar!  

Sokan mondják azt, hogy itt arról beszél Pál, hogy ı nem akarna nyelveken beszélni – de nem 
errıl szól itt az Ige! Hiszen pont az elızı Igében, a 18. versben mondja, hogy: „többet beszélek 
nyelveken, mint ti összességében.” 

Ez viszont csak úgy lehetséges, ha belegondoltok, hogy reggel, amikor fölébredt, már elkezdett 
nyelveken beszélni, és addig, amíg el nem ment megint aludni, egyfolytában csak nyelveken beszélt.  

De figyeljétek a 19. vers, a következı vers mit mond! Azt mondja, hogy: a gyülekezetben inkább 
akarok öt szót mondani értelmesen, minthogy nyelveken beszéljek.  
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Ezt azért írta nekik, mert a gyülekezetben, abban az idıben, amikor összejöttek együtt, 
mindannyian nyelveken akartak beszélni. És ha valaki ismeretlenül beérkezne hozzátok ilyenkor, azt 
gondolná, hogy ti megbolondultatok.  

Tehát nem azt mondja, hogy inkább értelmes nyelven akarok beszélni, mint nyelveken – nem ezt 
mondja itt az Ige! Azt mondja, hogy: a gyülekezetben! Így pedig már, ha így tekintitek az Igét, akkor 
teljesen más értelmet kap. Azt mondja, hogy a többiek elıtt inkább beszél az értelmével öt szót, 
hogy ezáltal a többieket megvilágosítsa, és megértést adjon nekik, mint nyelveken.  

Hol tette tehát Pál a nyelveken szólást? A saját otthonában, a saját személyes egyéni imaéletében 
tette a nyelveken szólást.  

A nagy kérdés akkor, hogy miért van így ez a gyülekezetben? Azt mondja itt Pál ezzel a 
mondattal, hogy a gyülekezetben én inkább tanítani akarlak benneteket az értelmemmel - hiszen a 
nyelveken szólással nem tudod az embereket tanítani, mert nem értik meg, hogy mit beszélsz, ha 
csak nem a különbözı nyelveken szólás adománya, ami egy szolgálati ajándék, és valakit küld Isten, 
aki megérti és lefordítja, és értelmezi, és az az egy ember fogja csak megérteni.  

Tehát a nyelveken szólás az nem prédikáció célját szolgálja, és nem a tanítás célját szolgálja.  
Sokszor a prédikátorok azt gondolják, hogy ez egy olyan fajta nyelv, amelyet ajándékba kapsz 

Istentıl, és akkor nem kell megtanulnod. De nem ez az igazság! Az, hogy valaki nyelveken szól, az 
nem azt jelenti, hogy egy általa meg nem tanult, de a többiek által értett nyelven beszélne! Ez egy 
természetfeletti nyelv, amely által Istenhez szólsz közvetlenül. És nem tanítás célját szolgálja!  

A tanítást mindig részleteiben adod, a prédikációban pedig inkább átfogó képet próbálsz nyújtani 
az embereknek. 

Pünkösd napján tehát 120-an töltekeztek be Szent Szellemmel. Pünkösd napján ezek az emberek 
tehát egy külön ajándékot kaptak, olyan nyelveken szólaltak meg, amelyet a körbenállók megétettek, 
és ezáltal az emberek figyelmét odavonták magukra.  

Nagyon fontos, hogy mi történt ezután, miután az emberek mind odafigyeltek! Mit csinált? Péter 
fölkelt, és rögtön elkezdett prédikálni. Egyikıjük sem fordult addig Jézus Krisztus felé, amíg Péter 
föl nem kelt, és nem kezdett prédikálni.  

Azok, akik ma Péter követıinek tartják magukat, ugyanezt kellene tenniük: föl kellene állniuk, és 
az emberek figyelmét Jézus Krisztus felé irányítani. Mert az emberek nem kapnak üdvösséget 
azáltal, hogy valaki nyelveken szól hozzájuk!  

Tehát a Szent Szellem természetfölötti ajándékai ha mőködésbe lépnek, attól még az emberek 
nem kapnak üdvösséget. Az, hogy az emberek természetfölötti módon szolgálnak, azáltal csak az 
emberek figyelmét tudjuk összeterelni.  

Ahogy az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetében látjátok, Fülöp, ahogy a csodákat tette a 
szolgálata során, az emberek odafigyeltek, és utána, miután prédikált, kaptak az emberek 
üdvösséget.  

Kornéliusz sem akkor kapott üdvösséget, amikor ez a természetfeletti látomása volt, hogy 
megjelent az angyal neki. Egyszerően csak a figyelmét keltette fel. És késıbb, amikor úgy tett, 
ahogy az angyal mondta, utána kapott üdvösséget.  

A következıképpen szól itt az Ige: 
 
Apostolok Cselekedetei 11:13-14 
„És elbeszélé nékünk, mimódon látta, amint az angyal megálla az ı házában és ezt mondá 

néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; İ szólni 
fog hozzád olyan Igéket, melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe.” 

 
Tehát a jelek, a csodák, a szolgálati ajándékok, a Szent Szellem ajándékok nem adnak az 

emberek számára közvetlenül üdvösséget, megváltás. Arra szolgálnak csupán, hogy az emberek 
figyelmét felélénkítsék. És miután figyelnek rád az emberek, utána azonnal Jézus Krisztus felé kell a 
figyelmüket irányítani, hogy Jézus Krisztuson keresztül megváltást nyerjenek.  
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Az igazság az, hogy néha a nyelveket jeleknek használja Isten arra, hogy az emberek figyelmét 

felkeltse. A ’különbözı nyelvek nemei’ nagyon sok esetben úgy nyilvánul meg, hogy az illetı 
számára ismeretlen, de egy másik számára anyanyelvként szólal meg. És mikor az az illetı rájön, 
hogy az, aki beszél, az nem ismeri ezt a nyelvet valójában, akkor kell felfedeznie, hogy Isten 
nyilvánult meg abban az emberben.  

Tehát például, ha elmész egy gyülekezetbe, és valaki melletted elkezd neked magyarul beszélni, 
megérted, és késıbb megtudod, hogy az illetı nem beszél magyarul - akkor az csak Isten lehetett.  

Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni, hogy a nyelveken szólás nem azt jelenti, hogy 
képességet kapsz arra, hogy mindenféle tanulás nélkül képes legyél egy idegen nyelvet folyamatosan 
beszélni! A nyelveken szólás, amely mindenki számára megadatik a Szent Szellem keresztségnél, a 
saját imaéletünknek adatik, hogy a saját imaéletünkben használjuk, és a saját szellemünk 
fejlesztésére szolgál.  

 
1Korinthus 14:14 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” 
 
Tehát ez azt jelenti, hogy saját magamat építem fel vele, ugyanúgy, mint amikor egy autóban 

feltöltjük az akkumulátort. Magamat töltöm, felépítem, felfejlesztem magamat.  
Sokszor a keresztények lemaradnak errıl a megtapasztalásról, a Szent Szellemmel való 

betöltekezésrıl, és így nyelveken sem beszélnek.  
Az Ótestamentumban emberekrıl olvashatunk, ahol az emberekre rászállt a Szent Szellem 

kenete, és ezek által az Istennek az volt a szándéka, hogy ezeken az embereken keresztül a többieket 
megáldja, az ı szolgálatukon keresztül.  

Isten nagyon sok áldást árasztott az életemre, még mielıtt bevont volna engem ebbe a munkába. 
De ez az áldás még nem a Szent Szellemmel való betöltekezés volt – ebben az idıben még nem 
voltam megkeresztelkedve. A Szent Szellemmel való betöltekezéshez, a nyelveken való szóláshoz ez 
egy bevezetıt jelent a Szent Szellem szolgálati ajándékainak a világába, amikor ezzel a Szent 
Szellem felken, és ezek az ajándékok elkezdenek mőködni az életedben.  

Amíg nem töltekezel be Szent Szellemmel, addig a Szent Szellem szolgálati ajándékai nem 
tudnak mőködni az életedben. Ez a hatalmas különbség!  

Erre te azt fogod válaszolni, hogy: én ismerek olyan keresztényeket, akik ugyan nem beszélnek 
nyelveken, és nincsenek megkeresztelkedve Szent Szellemben, és mégis csodálatos gyümölcseik 
vannak, Szent Szellem gyümölcseik vannak a szellemükben! 

Természetesen ez így igaz!  
A szellem gyümölcsei a Szent Szellem gyümölcsein keresztül jönnek létre. De a Szent Szellem 

maga nem termel gyümölcsöt, mert a Szent Szellem maga a Szeretet. Mert maga Isten a Szeretet! 
Maga Isten a szellemnek a gyümölcsei. Be fogjuk bizonyítani ezt: 

 
János 15:1-2 
„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.” 

 
Jézus azt mondja tehát, hogy İ a szılıtı, mi vagyunk az ágak, és ezeken az ágakon növekszik a 

gyümölcs – tehát mi növesztjük ki a gyümölcsöket, a mi szellemünk által növekszik a gyümölcs.  
A Galata 5-ben van felsorolva: 

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

szelídség, mértékletesség.” 
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Az én Bibliafordításomban a Szent Szellem, a ’Spirit’  szó, nagy ’S’ betővel kezdıdik. Van egy 

nagy szótár, elmagyarázza, hogy csak egyetlen egy görög szó van a ’szellem’-re. És ha a ’holy’, a 
’szent’ szó nincs a szellem elıtt, akkor neked kell megkülönböztetned, hogy mit ért alatta az Ige: a 
Szent Szellemet, vagy pedig a saját szellemedet.  

Itt az Ige a saját szellemünkrıl mondja. És ezt nagyon könnyen be tudom bizonyítani nektek! 
Mert itt az Ige, hogyha folyamatosan elolvassátok, különbséget tesz a test gyümölcsei, a test 
cselekedetei, és a szellem gyümölcsei között.  

Amirıl itt az Ige beszél, az az újrateremtett emberi szellemnek a gyümölcsei. És az újrateremtett 
emberi szellemünknek semmi köze nincs ahhoz, hogy a szellemünk betöltekezik Szent Szellemmel.  

Meg fogjuk nézni más fejezeteiben a Bibliának szintén a Szellem gyümölcseit.  
Az egyik gyümölcse a szellemnek az maga a szeretet. Az elsı említést nyerı gyümölcs a 

szeretet.  
 
1János 3:14 
„Mi tudjuk , hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki 

nem szereti az ı atyjafiát , a halálban marad.” 
 
Tehát az újjászületett szellemnek, keresztény szellemnek az elsı gyümölcse a szeretet. Fogjuk 

tudni a szívünkben, hogy nincs többé győlölet bennünk, csak szeretet.  
Az elsı bizonyság a szívünkben, hogy újjászülettünk, hogy a szeretet túlárad bennünk, és nincs 

bennünk többet győlölet. 
Egy másik gyümölcse a szellemünknek a békesség, a béke.  
 
Róma 5:1 
„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” 
 
Róma 5:5 
„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.” 
 
Folyamatosan bizonyíthatnánk a fejezeteken keresztül, hogy nekünk, a mi szellemünkben vannak 

meg ezek a gyümölcsök. És ez minden újjászületett keresztény szellem számára megadatik.  
Ezek a gyümölcsök azt a célt szolgálják, hogy egyre inkább szentekké váljunk.  
Tehát ez azt jelenti, hogy szentekké válhatunk, de ettıl még nem vagyunk Isten erejében 

felkentek. Másrészt pedig lehetsz hatalmasan felkenve Istentıl egy szolgálatra, de nem feltétlen 
jelenti azt, hogy te szent életet élsz.  

Isten szemében az az igazi, ha valaki mind tökéletesen szent éltetet él, és emellett az erıt is 
képviseli magában.  

Pál errıl beszél itt, amikor a szeretetben való járást említi. 
Az 1Korinthus 13. részében olvashattok egy egész fejezetet a szeretetrıl - és errıl fogunk 

tanítani egy következı sorozatban, a szeretetrıl, ebbe nem fogunk most részletesebben 
belemélyedni. 

Azt mondja Pál, hogy minden, amid van, azon túladhatsz, odaadhatod, és beszélhetsz akár 
angyalok nyelvén is, lehet akármilyen nagy hited is – de ha nem szeretetben mőködteted ezeket, 
akkor ez a számodra semmit nem használ.  

Pál arról is tanít, hogy vannak a Szent Szellemnek ajándékai, amelyek erı formájában 
nyilvánulnak meg, erıajándékok. De a gyümölcsök, a szellem gyümölcsei azok a mi karakterünk 
tökéletesítését szolgálják, hogy egyre inkább szentekké válhassunk. 

 Ismerek olyan keresztényeket, akiknek csodálatos gyümölcseik vannak, csodálatos 
keresztényeket képzeljetek el! De nincs erı az életükben, nincs szolgálati erı az életükben. 
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Ismerek olyan prédikátorokat, akik prédikálnak nagyon régóta, csodálatosan, az egész életüket 
Jézus Krisztusnak szánták oda, és İt szolgálják, odaszánták az egész életüket – nincs erı az 
életükben. Soha nem láttam természetfeletti megnyilvánulást, szolgálatot az életükben.  

Vannak olyanok, akiknek csodálatos Szent Szellem ajándékok adatnak, és az erı ott van a 
szolgálatukban, de nem olyan szentek.  

De Isten nem így képzeli! Ez csupán annyit jelent, hogy azok, akik nem olyan szentek, 
egyszerően elmulasztották, hogy növekedjenek a gyümölcsökben. És mint ezt az elıbb 
elmagyaráztuk, a szellemi csecsemıknek, az újjászületett szellemi csecsemıknek is lehetnek 
ajándékaik. Nem kell ahhoz szellemileg felnövekedni tejesen, hogy valaki a Szent Szellemtıl 
szolgálati ajándékot kapjon.  

Pál ezzel is foglalkozik az egyik levélben, a Korinthusiakhoz írt levelében pontosan ezzel 
foglalkozik. 

 
1Korinthus 3:1-3 
„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a 

Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert 
még nem viselhettétek volna el, sıt még most sem viselhetitek el: Mert még testiek vagytok; 
mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é és 
nem ember szerint jártok-é?” 

 
És ezeknek a csecsemıknek az életében - akiket Pál csecsemıknek nevez -, mőködtek a szellemi 

ajándékok. 
Itt az 1Korinthus 1:7-ben: 
 
1Korinthus 1:7 
„Úgy , hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szőkölködtök , várván a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak megjelenését.” 
 
Kik tehát a testi keresztények?  
Néha megütközve, megrökönyödve jönnek hozzám idısebb keresztények, és kérdezik, hogy: te 

ezt valóban gondolod, hogy a keresztény csecsemık betöltekezhetnek Szent Szellemmel, és lehetnek 
ajándékaik?  

És azt válaszolom, megkérdezem ıket, hogy: te beszélsz nyelveken? 
Azt válaszolja, hogy: igen, igen.  
Akkor itt a bizonyíték, tessék, hogy csecsemık is beszélhetnek nyelveken – és ez nagyon jó 

válasz neki, mert megérti. 
Mert aki ítélkezik, az még mindig csecsemıkorban van, aki a másik felıl ítélkezik.  
Ez még rám is vonatkozik: néha azt hiszem, hogy már egészen jól felnövekedtem, és aztán 

megint találok valamit, ami teljesen a csecsemıkorra mutat, és nem szabadna, hogy ilyen történjen 
velem. A megszentelıdés az egy folyamat, az egy teljes folyamat, az egész életünk folyamára kiható 
folyamat, amiben növekednünk kell, és az életünk minden napján kell foglalkozni vele. 

Pál azt mondja, hogy: én megsanyargatom és alávetem a testemet. Az én pedig az a belsı embere 
Pálnak, akire utal, a belsı szellemi embere, a valós lénye. És annak kell uralnia a külsı emberét, a 
testét!  

És ezeknek a testi csecsemı keresztényeknek kell a leginkább a Szent Szellem keresztség, 
mindenkinél jobban nekik van szükségük rá.  

Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerő dolog, a Szent Szellem keresztséget, a 
betöltekezést elfogadni. Én egyszerően csak olvastam róla, és betöltött a Szent Szellem. 

Tudjátok mi az, ami engem nagyon megdöbbentett? Olyan sok az olyan keresztény, aki 
mindenért meg akar dolgozni, keményen megküszködni érte! Még a prédikátorok is! És nagyon kicsi 
a bizalmuk abban, amit a Biblia Igéje valóban mond!  
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Azt gondolhat mindenki, amit akar végül is – de én mindig Isten Igéjébe megyek vissza, és 
megvizsgálom, hogy mit mond arról Isten Igéje, és egyszerően elfogadom az ajándékot, ami ott 
említve van. Úgy cselekedtem, ahogy ott az Ige mondta.  

Tudjátok, hogy ki tett nekem bizonyságot arról, hogy ez létezik? Senki! Soha senki nem tett 
nekem arról említést, vagy bizonyságot, hogy létezik a Szent Szellemmel való betöltekezés, és 
nyelveken szólás – egyszerően olvastam az Igében, és hitben cselekedtem. És még nem is vártam 
megtapasztalást, hogy majd valami nagy fog velem történni – de tudtam, hogy a Szent Szellemmel 
való betöltekezés nyelveken szólással is jár. És ezért, miután befejeztem az imádságomat az Úr felé, 
elkezdtem nyelveken beszélni. Isten nem hazug! És én hiszem az Igét! Egyszerően ott olvastam, az 
Igében.  

Az a gond, hogy a legtöbbeknek még Bibliájuk sincsen, és próbálják elmagyarázni a többieknek, 
hogy: úgysem értenéd meg a Bibliát, neked sem szükséges Biblia. 

Az Isten ezeket valóban egészen ostobáknak szokta nevezni.  
Az igazság az, hogy aki nagyon intellektuális, az soha nem is fogja megérteni a Bibliát, mert a 

Bibliát nem a fejünkben kell megérteni - ez így igaz. 
Hol van az a Bibliában leírva, hogy mi az érzéseink alapján járunk? 
Én tudjátok, úgy vagyok vele, hogy inkább szeretem, hogy ha megvan a millió dollárom, mintha 

csak érzem, hogy megvan a millió dollárom. És nem akarok úgy érezni, mint egy milliomos, én 
szeretném, ha nekem meglenne az a millió! Ez az igazság! 

Ti nem így vagytok? Nem inkább szeretnétek, hogyha meglegyen a milliótok, mintha csak 
éreznétek, hogy olyanok vagytok, mint a milliomosok?  

Egyszerően elfogadtam, és megvolt nekem azáltal, hogy elfogadtam. Nem tudtam, hogy mit kell 
érezni akkor, amikor a Szent Szellem betölt. Honnan tudtam volna? Soha senki nem mondta. 
Egyszerően csak elfogadtam, és tudomásul vettem, hogy most megvan nekem.  

Sokszor megtapasztalhatjuk, hogy amikor az emberek megváltást nyernek, amikor elfogadják az 
Urat a szívükben, akkor érzelmileg nagyon felkavarodnak, sírnak esetleg. De ez nem szükséges. A 
leginkább keresztényeknek vélt embereket, akiket példának felhozhatnék, azok soha még egy 
mosolyt sem tettek az arcukon, amikor megtértek, és a Jézust elfogadták. Ami ilyenkor történik 
veled, amikor megtérsz az Úrhoz, hogy a szellemedben vagy újrateremtve, és nem az érzelmeidben 
történik valami. Nem kell, hogy érezzél bármit is.  

Amikor a Szent Szellemmel való betöltekezést fogadod el, akkor áldásokat fogadsz el. De ezek 
az áldások elıtte is léteznek az életedben, és utána is fognak jönni.  

Nem éreztem, hogy nagyobb erım lenne utána, mint elıtte volt. Nagyon sokszor az emberek 
még azt sem tudják, hogy mi ez az erı. Azt hiszik, hogy az erıt állandóan érezni kell. Nem igaz!  

Arra van szükségünk, lássátok be, hogy az Isten Igéjét elıször is megismerjük, és utána az 
alapján cselekedjünk ahhoz, hogy meg is kapjuk, amit az Ige említ, hogy az nekünk jár. 

Tudjátok mit mond az 1Korinthus 11:2? Hogy amikor én nyelveken imádkozom, akkor Istenhez 
imádkozom! 

Ez egy közvetlen imavonal föl Istenhez. Nem kell valakit megkérnem azért, hogy kérje meg 
Istent, hogy hallgasson rám. És amikor te a szellemedben imádkozol, akkor Isten elıkészít téged 
azokra a dolgokra, amelyek majd meg fognak történni veled.  

És ahogy az Ige mondja, amikor nyelveken imádkozol, akkor magadat építed, a te belsı szellemi 
lényedet erısíted, és ez nagyon fontos, ez egy folyamat, ezt nem egyszer kell csinálni, ezt állandóan 
kell csinálni. 

 
Júdás 20 
„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által.” 
 
Efezus 6:18 
„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idıben a Szellem által, és 

ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” 
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Tehát szellemileg épít föl benneteket a nyelveken való imádság. Tehát a belsı lényetek, a belsı 
elrejtett emberetek veszi ennek hasznát.  

Természetesen a Biblia olvasása és tanulmányozása is nagyon fontos, de a belsı lényeteknek a 
felerısítése, a felépítése nagyon fontos, hogy a nyelveken szólással is történjen.  

Ahogy mondja az Efezus 6:18, hogy a szellemben imádkozván minden egyes keresztényért 
tudtok imádkozni. Amikor a szellemben imádkozol, az azt jelenti, hogy a szellemmel imádkozol. És 
ahogy itt az Igen mondja, titkokat beszélünk ilyenkor Istennel.  

Tehát amikor a szellemben imádkozunk, akkor nyelveken imádkozunk. Tehát mi történik 
pontosan? A Szent Szellem segít az én szellememben, hogy tudjak imádkozni Istenhez.  

A 14. versben a bıvített görög szöveg szerint a következıt mondja: „az én szellemem a Szent 
Szellem által, amely bennem lakozik, az én szellememben, az imádkozik.”  

De az értelmem, az elmém az gyümölcstelen ilyenkor. Hiszen ha a saját nyelveden imádkoznál, 
azt megértenéd, az nem lenne gyümölcstelen az elméd számára. Tehát ahhoz, hogy értelmetlen 
legyen az elméd számára, hogy gyümölcstelen legyen, ahhoz mindenképpen az kell, hogy nyelveken 
imádkozzál. És tudjátok, a csodálatos benne az, hogy nemcsak magunkért tudunk így imádkozni, 
hanem minden más keresztényért tudunk nyelveken imádkozni.  

Hogy tudsz azokért imádkozni, akiket még nem is ismersz? Tehát ez egy természet feletti 
megnyilvánulás, egy természet feletti kommunikáció Istennel.  

Nem lenne igazságtalan Istentıl, hogy azt kérné, hogy az összes keresztényért imádkozz, ha nem 
tudnád megtenni? És nem lenne igazságtalan, ha nem adta volna meg az eszközt hozzá, hogy meg 
tudd tenni?  

Megmondom nektek ıszintén, vissza lehet utasítani, amit én most elmondtam, de ahhoz, hogy 
tovább lépjetek, ahhoz mindenképpen arra van szükség, hogy belelépjetek a természetfölöttiben, ami 
ezzel indul meg. Mert ahhoz, hogy elıször valakit föl akarj nevelni a szellemében, és az ı hasznára 
akarj válni, elıször saját magadat kell fölnevelni, és saját magadat kell felnöveszteni a szellemedben.  

Tehát ahogy ezt ma elsısorban az elején is említettük, azt a célt szolgálta a mai tanítás, hogy 
mindent a megfelelı helyen és a megfelelı idıben, rendben hajtsunk végre, úgy, ahogy Isten akarja 
tılünk.  

 


