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Alaptanítások 
A Szent Szellem bennetek 4. – Fontos utasítások 

 
A Szent Szellemmel való betöltekezésnek a legutolsó tanítását fogjátok hallani a mai napon. 
Eddigiekben is olvasott Igékkel kezdjük a mai napon is: 
 
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 2:32-33 
„Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. 

Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet 
megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok.” 

 
Tehát az Ige azt mondja, hogy: „amit ti most láttok, és hallotok.” 
Péter idejében, ha visszamegyünk a Bibliában, és tanulmányozzuk, hogy mit tett ı, miután az 

emberek üdvösséget nyertek, kézrátétellel imádkozott az emberekért, hogy betöltekezzenek Szent 
Szellemmel, és az emberek elkezdtek ennek egyértelmő jeleként - a betöltekezés egyértelmő jeleként 
-, nyelveken szólni.  

A mai napon tehát a tanítást két részre lehet osztani.  
Az elsı részében öt fontos dologról fogok beszélni azok számára, akik még nem töltekeztek be, 

hogy mit tegyenek ahhoz, hogy megkapják a betöltekezést - és öt tanácsot azok számára, akik már 
betöltekeztek, hogy mit tegyenek, hogy tegyék. 

Az elsı része tehát a tanításnak azok számára lesz segítségként, akik még nem töltekeztek be 
Szent szellemmel.  

Azt mondja Jézus, hogy: „meg fogom kéni az Atyát, és İ nektek adja majd.” 
Nagyon fontos, hogy ezt lássátok, hogy ezt ajándékként kapjuk! És Isten már odaadta 

mindannyiunk számára ezt az ajándékot: a Szent Szellemet. Ezt mondja Péter, hogy: amit az Atyától 
már megkaptunk, a Szent Szellem ígéretét, és kiöntötte azt, amit ti most láttok és hallotok – mondja 
Péter.  

Tehát ajándék - Isten már odaadta mindannyiunk számára a Szent Szellemet, és mindenkinek a 
saját egyéniségétıl függ, az egyéntıl függ magától, hogy tudja-e elfogadni, vagy nem.  

 
Apostolok Cselekedetei 19:1-2a 
„L ın pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsıbb 

tartományokat, Efézusba érkezék; és mikor némely tanítványokra talált, ,onda nékik: Vajon 
vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívıkké lettetek?” 

 
Tehát Pál azt kérdezte, hogy: „vettetek-e Szent Szellemet?” 
Nem azt kérdezte meg Pál, hogy: Isten adott-e nektek Szent Szellemet már? Azt kérdezte meg 

Pál, hogy: vettetek-e Szent Szellemet?  
Tehát az egyéntıl függ az, hogy ı megnyitja-e magát, és elfogadja-e ezt az ajándékot, vagy nem. 
Péter és János is azért mentek le Szamáriába, hogy megkeresztelkedhessenek Szent Szellemben.  
Soha nem úgy imádkozom az emberekért, hogy Isten adja oda a Szent Szellemet az embereknek! 

Úgy imádkozom az emberekért, hogy az emberek megkaphassák, elfogadhassák – mert tıletek függ, 
hogy elfogadjátok-e az ajándékot, amit már nektek adtak! 

 
� A 2. pont 
Bárki, aki üdvösséget nyert már, megváltást nyert, annak számára megnyerhetı a Szent Szellem!  
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Ezzel kapcsolatban rengeteg fajta elmélet van, és megpróbálják az emberek az elképzeléseiket a 
többiekre ráerıltetni, a helytelen elképzeléseiket.  

Már közel két évvel ezelıtt történt, hogy Szegeden volt egy gyógyításom, egy kis csoportos 
alkalmat tartottam. 10-11 fiatal fogadta el Jézus Krisztust, született újjá Jézus Krisztusban. Abban az 
idıben egy másik misszionárius társammal együtt voltam Ausztráliából. Együtt imádkoztunk értük, 
hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel. Abban a pillanatban elkezdtek nyelveken beszélni.  

Voltak ott pünkösdisták is. Nagyon elkeseredtek, hiszen az ı elméletük szerint nem tartottak 
ezek a fiatalok bőnbocsánatot. Nagyon sokáig kellett volna bőnbocsánatot tartaniuk, és imádkozniuk 
azért, hogy ezt megkaphassák – mondták ık.  

De hiszen az Apostolok Cselekedetei könyvében sem olvashatjátok, hogy ez így történt! És az 
Apostolok Cselekedetei 10-ben Péter egyszerően csak prédikált, és a Szent Szellem leszállt 
mindnyájukra, és megkeresztelkedtek, és Szent Szellemben beszéltek.  

Megmondom nektek ıszintén, a Bibliában nem olvashatsz ilyet, hogy elıtte bőnöket kellene 
megvallanod, hogy a Szent Szellem betöltsön. Sem az üdvösségedhez, sem a Szent Szellemmel való 
betöltekezésedhez nem kell bőnmegvallást tartanod.  

A bőnök megvallása az csak a keresztények számára vonatkozik. Ha nincs meg az üdvösséged, 
teljesen mindegy, hogy hogyan tartod a bőnbocsánatot, és hogy vallod a bőneidet, a pokolba kerülsz, 
nincs más hely a számodra. Hiszen egy bőnös nem emlékezhet az összes bőnére, nincs rá mód, hogy 
emlékezzen rá!  

Én sem születtem újjá 33 éves koromig, és egy komputer sem lett volna elegendı arra, hogy az 
összes bőnömre emlékezzen, amit addig tettem.  

A probléma az, hogy az emberek az ı elképzeléseit próbálják ráerıszakolni a többiekre – arról 
nem beszélve, hogy ezek az elképzelések helytelenek! 

Aki azt mondja magában, hogy ı készen áll arra, hogy a Szent Szellemet befogadja, és egy 
másik keresztény leforrázza: ne viccelj! Te, aki testi csecsemı keresztény vagy, hogy képzeled, hogy 
betöltekezhetsz Szent Szellemmel?!  

Igen, képes vagy rá! Természetesen betöltekezhetsz! Hiszen most az elıbb mondtad, hogy te már 
betöltekeztél - és ha te így beszélsz, akkor te is testi keresztény vagy még, és te is betöltekeztél már – 
tehát itt a bizonyíték rá.  

A korinthusiak gyülekezete is Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezet volt, és ahogy Pál a 
leveleket írja, megtudhatjuk, hogy a tejes Szent Szellem szolgálati ajándékok mőködtek az ı 
gyülekezetükben, minden ajándék mőködött - és ennek ellenére testi keresztények voltak.  

Hiszen a Szent Szellemet azért kapjátok meg, hogy segítsen nektek abban, hogy növekedni 
tudjatok. Hiszen csecsemık, azért, mert még nem növekedtek föl a szellemükben, szellemi 
növekedésüket még nem végezték el.  

Ha a Szent Szellem fényességében jársz, a Szent Szellem betöltekezésében jársz, akkor tudsz a 
szellemedben növekedni, és megkapod az erıt arra, hogy a testiségedet legyızzed - ha megtanulsz 
abban a fényességben járni!  

Nagyon sokszor az emberek, miután betöltekeznek, egyszerően ezt a kincset nem használják ki, 
ugyanúgy élnek tovább, mint addig.  

A következı vasárnapon egy új sorozatot fogok elkezdeni: a szeretetrıl fogok tanítani. Az az 
egyetlen törvény, ami alatt a keresztények vannak. És a keresztények, miután meg fogják hallgatni 
ezt a tanítást, igazi sokk alá fognak kerülni.  

Ahogy a Bibliámat olvastam a héten, a Róma 14-ben egy Ige nagyon a szívemhez szólt: minden, 
amit nem hitbıl teszel, és nem meggyızıdésbıl teszel, az bőnnek számít. És én szeretném mindenki 
számára mondani, hogy Isten Igéjének a fényességében kellene járnunk - és akkor tud a Szent 
Szellem megsegíteni.  
 

� A 3. pont  
A jelölt, aki a betöltekezést várja, azt várja, hogy a Szent Szellem majd az ı hangszalagjait 

használja, és megszólal helyette, és természetfeletti szavakat fog az ı szájára tenni.  
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Pedig nem errıl van szó! Arról van szó, hogy a Szent Szellemmel együtt neked kell kimondani 
ezeket a szavakat!  

És ezért nagyon-nagyon sok félreértés van a nyelveken szólással kapcsolatban, és ezek a 
félreértések hatalmas károkat okoztak Jézus Krisztus gyülekezetének! Milliókat raboltak ki ezek a 
félreértések, keresztényeket, abból az áldásból, amit Isten ezen a nyelveken szóláson keresztül adott 
volna nekik. Mert olyan állítások vannak a köztudatban, amelyek emberektıl származnak, és 
nagyon-nagyon félrevezetıek, ha ezek alapján jártok.  

Tehát a világon, ha világjáró vagy, és utazol, és beülsz egy étterembe, és rendelsz, mondjuk egy 
hamburgert, és a pincér bemegy a konyhára, és rendel egy autót. Amikor kijön a pincér a konyhából, 
akkor ott van a hamburger, amit rendeltél. Tehát ez azt jelenti, hogy nekik megvan a saját nyelvük, 
amivel ık együtt kommunikálnak. 

Én egy katonai fıiskolára jártam, négy évet végeztem ott, négy évig tartott. Egy teljesen más 
nyelvet beszéltünk, mint a többiek a világban. Az ételekkel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban. 
Amikor bekerültem közéjük, megmondom nektek ıszintén, hogy nem értettem ıket, mirıl 
beszélnek, és teljesen meg voltam döbbenve, hogy mi ez itt körülöttem. De megtanultam ezt a 
nyelvet.  

Amikor a szellemi síkra érkezünk, ugyanez a helyzet: az embereknek van egy külön nyelvezetük. 
És amikor az idegenek megérkeznek, fogalmuk nincs arról, hogy mirıl beszéltek - és ezek a 
kifejezések, ezek a szavak nagyon sokszor félrevezethetik azokat, akik nem tudják, mirıl beszéltek.  

Amikor a már megkereszteltek próbálják vezetni a többieket, akik még nem beszélnek 
nyelveken, hogy: próbáljatok a szátokkal valamit kimondani. És utána azzal ijesztik meg ıket, hogy: 
na most megszólalt a Szent Szellem!  

És amikor a szegény jelölt végre megszólal nyelveken, hirtelenjében megijed és abbahagyja, azt 
várja majd, hogy a Szent Szellem beszél neki valamit.  

De ez nem így mőködik! A Szent Szellem rajtunk keresztül beszél, rajtunk keresztül imádkozik.  
De ezt sehol nem lehet megtalálni a Bibliában - mondják az emberek. A Szent Szellem kiejtést 

ad neked, de te teszed a saját beszédedet, te hozod létre.  
Aztán vannak mások másfajta elképzelésekkel, hogy valamifajta megfoghatatlan erı fog rájuk 

szállni, és erıvel túlönti ıket, és ezáltal majd történik valami velünk, és majd engem arra késztet, 
hogy valami csodálatosat tegyek. Esetleg olyan dolgokat, amit nem akarok majd megtenni – arra fog 
kényszeríteni.  

Ezek a téves nézetek is nagyon sokakat megakadályoznak abban, hogy betöltekezzenek!  
A Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Nagy a különbség aközött, hogy İ 

adja a kiejtést, vagy pedig rád kényszerít valamit.  
Ha valamit úgy kapsz, akkor az tıled függ, hogy elfogadod-e. De ha valaki rád kényszerít 

valamit, hogy megtedd, tehát szinte rád erıszakol valamit, hogy megtedd, az nem ajándék! Az többet 
már nem ajándék! Akkor a te akaratod hol van? Hiszen Isten neked adta meg a saját szabad 
akaratodat! És ha terád valamit rád kényszerítenek, hogy te megtegyél valamit, akkor a te 
akaratodban erıszak lépett be, és erıszak korlátozza a saját szabad akaratodat.  

Szeretnék még valamit megemlíteni itt! Bármilyen gyülekezeti vezetıség, vagy bármilyen 
gyülekezeti szervezet, vagy bármilyen Bibliatanítás és elmélet, ami rákényszerít az emberekre 
valamit, az nem Istentıl van! Soha nem is volt, és nem is lesz ilyen! 

A Szent Szellem csak vezet benneteket, és nem kényszerít rátok semmit! És ez a szolgálókkal is 
ugyanígy van: vezetést kapnak a szolgálók, hogy valamit megtegyenek, de nem kapnak soha 
erıszakot, kényszert! 

Amikor gyermek voltam, akkor rám kényszerítették például, hogy gyógyszert vegyek be – de 
nem akartam igazából.  

Nagy a különbség - remélem látjátok -, aközött, hogy valamit a saját akaratodból elfogadsz, vagy 
valamit rád erıltetnek!  

Nem azt mondja az Ige, hogy a Szent Szellem rád erıltet beszédet! Azt mondják néha az 
emberek, hogy: de bizony engem aztán rákényszerített!  
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Nagyon megkérdıjelezem ezt a fajta megtapasztalásodat, és nem hiszem el neked!  
Amikor kinyitod magad a Szent Szellem felé, ha annyira megnyitod magad a Szent Szellem felé, 

talán úgy tőnik a többiek számára - de te a saját szabad akaratod által nyitottad meg magadat a Szent 
Szellem irányába.  

És utána úgy tőnik, hogy szinte semmi közöd hozzá, hogy mi megy végbe benned. De bizony 
neked volt közöd hozzá, hiszen te kezdeményezted! Neked kellett megtenned az elsı lépést! 

Ugyanez a helyzet bármi más területen Isten irányában, ha például Isten szolgálójának adod 
magadat, és teszed oda a teljes akaratodat Isten elé, ugyanez a helyzet: neked kell megnyitni magad. 
És neked kell megnyitni magadat Isten Igéje felé is – és neked kell az életedet kiegyenesíteni Isten 
Igéje alapján! 

Amikor én imádkozom nyelveken, és amikor egyszerően úgy elmegy az idı, hogy észre sem 
veszem, mert egy más világban vagyok – de ezt sem tudod megtalálni sehol a Bibliában. Azt mondja 
csak az Ige, hogy: „imádkozzatok a Szent Szellemben.” 

Mert azt hiszed, hogy csak egy pár perce imádkozol, és lehet, hogy már egy óra, vagy két óra is 
elmúlt. De senki nem kényszerített arra, hogy ennyi idıt eltöltsek - egyszerően az én akaratom volt, 
hogy imádkozzak. Semmi nem ugrott rám, és erıltette, hogy én most ezt tegyem. Én a saját 
akaratomból kezdtem el nyelveken beszélni! Addig beszéltem nyelveken, amíg igazából nem 
kerültem a szellemi síkra  - és ez az én akaratom volt, hogy oda kerüljek.  

 
Apostolok Cselekedeti 2:4 
„És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a 

Szellem adta nékik szólniuk.” 
 
Tehát a „szellemben beszélni” az egy együttmőködés közted, és a Szent Szellem között. Ez nem 

csupán csak a Szent Szellem, nem csupán csak te vagy egyedül! Ketten együtt. İ, a Szent Szellem 
adja a kiejtést, és te teszed a beszédet. De a képességed arra, hogy te így beszélj, ez mindig is ott volt 
veled. De lehet, hogy valaki rád ijesztett, és azt mondta, hogy: hagyd a Szent Szellemet végre 
megszólalni! És akkor, ami teneked kijött, azt egyszerően befejezted - és ez volt a vége a nyelveken 
szólásodnak.  

Amikor tılem kérnek az emberek tanácsot, és elmondom a véleményem, mindig mondom, hogy: 
nincs benned egy rádiókészülék, amitıl vársz majd, hogy beszéljen. Neked a saját hangodat kell 
használnod, neked kell kimondanod – és akkor jön a Szent Szellem, és adja a kiejtést. Ez pedig csak 
úgy megy, ha aláveted magadat a Szent Szellemnek. És nektek kell megtenni ezt! 

 
� A negyedik pont  
Ha megváltást nyertél, és nem fogadtad még a Szent Szellemmel való betöltekezést, akkor két 

alapvetı területen lehetnek problémáid, és ezeken kell dolgoznod! 
Sokszor gondolják azt az emberek, hogy talán ıvelük van a hiba - és ekkor jön az ördög, és 

igazából tud legyızni, amikor te erre gondolsz. Ha te tényleg már megváltást nyertél, és Istennel 
barátságban, kapcsolatban jársz, akkor vagy a hited hiánya, vagy pedig az alávetettségednek a 
hiánya, hogy nem töltekezel be.  

És itt vannak a problémák! Ha a hitnek a hiánya, akkor nem fogod érezni a szellemi síkon a 
Szent Szellem jelenlétét. Ne fizikai érzésre gondoljatok, mert nem fizikai síkon érezhetı ez! Ez egy 
szellemi érzékelés. És hogyha nem érzed a Szent Szellem jelenlétét te saját magadban, akkor ez a 
hitednek a hiánya, mert a hit által tudod elfogadni.  

Az összes ajándékot, ami Istentıl érkezik, hit által tudjuk elfogadni. Azt mondja az Ige, hogy 
azoknak, akik hisznek, azoknak adatik meg a Szent Szellem.  

Valaki azt mondja, hogy: majd ha Isten igazán kiönti rám a Szent Szellemet, akkor elhiszem ezt 
az egészet. Nem fogja megtenni! Odaadja a Szent Szellemet azoknak, akik hisznek. 

 Az igazság az, hogy az elsı lépés a természetfeletti világba, az a Szent Szellemmel való 
betöltekezésed. És ha nem érzed a Szent Szellem jelenlétét, akkor az a hited hiánya!  
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Az, hogy imádkozol, attól nem fogsz több hitet kapni! A siránkozással sem fogsz több hitet kani, 
a kéregetéssel sem fogsz több hitet kapni, ha megpróbálod Istent mindenféle utakon keresni – nem 
fogsz több hitet kapni. Vissza kell jönnöd Isten Igéjébe, és Isten Igéjébıl fogsz hitet meríteni! 

Más szóval: olvasd el Isten ígéreteit ezzel a témával kapcsolatban! 
Ahelyett, hogy az emberek keresgélnének minden utakon, elı kellene venniük a Bibliájukat – 

ilyen egyszerő. És itt rontják el az emberek, itt tévesztik el: megpróbálunk a Biblián kívül elintézni 
dolgokat.  

A megtérési történetek, gyógyulási történetek nagyon jók, az imádság is nagyon fontos - de Isten 
Igéjét meg kell tanulnod. Ezt nem lehet elkerülni! 

Mit mond az Ige?  
Nagyon-nagyon szomorú, hogy milyen kevés hangsúlya van Isten Igéjének egyesek életében!  
Még Ausztráliára is igaz ez a példa. Emlékszem, egyszer hárman újjászületést nyertek, és ahogy 

próbáltam ıket Isten ígéretébe bevezetni, az egyikıjük már egy évvel elıtte, egy éven keresztül 
kereste az újjászületésének a megtapasztalását. Én egyszerően csak leültem vele, végigvezettem 
Isten Igéjén, elfogadta az Urat, megtalálta a Bibliában, hogy mi az, amit hinnie kell ahhoz, hogy 
újjászülessen. Pár évre rá ez az ember hazaköltözött az Úrhoz.  

És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ti is megtanuljátok!  
Pont ma gondolkodtam errıl, hogy mindannyiótoknak meg kellene tanulni a többieket 

üdvösségre vezetni! Péter is ennyit tett: prédikált az embereknek. És azt mondja az Ige, hogy 
ahányan üdvözültek, annyian csatlakoztak a gyülekezethez. Bizonyára körülöttetek is rengeteg 
ateista fordul meg nap mint nap. É az nem számít bőnnek, hogy ha nekik kinyitod a Bibliádat, és az 
Úr felé vezeted ıket.  

Tehát amit mondani akarok: nem tudsz kiimádkozni egy természetfeletti megtapasztalást az 
Úrnak - egyszerően az Igében kapod meg ezt. Isten Igéjében kapod csak meg.  

Láttam már embereket, akik éjt nappalt imádsággal töltenek el, és ennek ellenére még 
megváltásuk sincs, mert soha senki nem magyarázta el nekik, hogy mit kell ahhoz hinniük és 
kimondaniuk, hogy megváltást nyerjenek.  

És ha Istent akarod szolgálni, nehogy azt hidd, hogy rögön egy hatalmas evangelizációs 
szolgálattal fogod kezdeni. Úgy fogod kezdeni, hogy az elsı embert megváltásra vezeted, a 
következıt, a harmadikat - és így fogsz fejlıdni.  

Azért nagyon fontos ez, mert Isten Igéje fényességet hoz az életetekbe!  
Néha másfél-két órát is el kell töltenem azokkal, akiknek a kérdéseikre válaszolnom kell, hogy 

végül is elfogadják az Urat a szívükben.  
Mi Isten Igéjének a vonalában járunk, és csak Isten Igéjét fogadjuk el! Hiszen a hit az Isten 

Igéjének a hallásából származik!  
Ha megérzed a szellemi síkon a Szent Szellem mozdulását, hogy feléd közeledik, és érzed, hogy 

természetfeletti szavakat, szótagokat tesz az ajkadra, és érzed a késztetést, hogy a száddal ki kell 
mondanod végre valamit, ami nem magyarul fog hangzani, és nem mondod ki végül is ezeket a 
szavakat – akkor viszont a másik problémával szembesülsz, hogy nem nyitottad meg magadat a 
Szent Szellem számára.  

Ismerjétek föl végre, hogy a Szent Szellem semmire nem fog titeket rákényszeríteni, ha te nem 
akarod megtenni! 

Azt mondják az emberek, hogy: ha igazából érezném ezt az erıt, hogy nekem ezt meg kell tenni, 
és hogyha olyat fogok végül is tenni, amit nem akarok a saját akaratomból, ez Istennek az ereje - 
mondják tévesen az emberek.  

A Bibliában sehol, a kezdetétıl a végéig sehol nem fogod megtalálni, hogy a Szent Szellem 
valamire is kényszerített volna embereket, de azt viszont olvashatod a Bibliában, hogy a démonok 
bizony rákényszerítik az akaratukat az emberekre.  

A Szent Szellem egy nagyon finom, kedves érintéssel fog kényszeríteni, esetleg rávezetni 
valamire - vezet, rá fog vezetni a dolgokra, de soha nem kényszeríti rá az akaratát a te saját 
egyéniségedre! Amit te nem akarsz megtenni, a Szent Szellem soha nem fogja rád erıltetni! 
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Ha Isten ezt megtehetné, akkor egyszerően mindenkit újjászületésre vinne, és akkor már a 
milleniumnak a végén lennénk. De nem teszi meg Isten ezt! Isten csak foglalkozik velünk, és a saját 
szabad akaratunkat meghagyta. Nem gépek vagyunk! Van egy saját szabad akaratunk! 

 
� Az ötödik pont 
Minden hívı, aki keresi a Szent Szellemmel való betöltekezést, és valóban megtapasztalta a 

betöltekezés élményét, el kell kezdenie nyelveken beszélni!  
Hisszük ezt, hogy ennek így kell lennie, az Apostolok Cselekedetei 2:4 miatt! 
 
Apostolok Cselekedetei 2:4 
„És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a 

Szellem adta nékik szólniuk.” 
 
Nem ez az egyetlen Ige! 
 
Apostolok Cselekedetei 10:44-46 
„Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e 

beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, 
hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala , hogy ık 
nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.” 

 
Apostolok Cselekedetei 19:6 
„És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem ıreájuk; és szólnak vala 

nyelveken, és prófétálnak vala.” 
 
Tehát az apostol rájuk tette a kezét, az emberek betöltekeztek Szent Szellemmel, és elkezdtek 

nyelveken szólni.  
És az emberek sokszor vannak úgy, hogy miután ezt megtapasztalták, egyszeri aktusnak tekintik, 

és többet már nem beszélnek nyelveken.  
Ismertem olyan szolgáló társaimat, akik azt hitték, hogy ez egy egyszeri megtapasztalás, és 

miután egyszer beszéltek nyelveken, többet nem beszéltek.  
Ez egy folyamatos megtapasztalás kell, hogy legyen, mert ez egy fejlıdési folyamattá kell, hogy 

váljon az életedben. Egy folyamatos megtapasztalás tehát a nyelveken szólás! 
Isten nem tud többet tenni annál számodra, mint amennyit te a hited által el tudsz Tıle fogadni. 

És nagyon sokszor, mivel az emberek újra nem érzik ezt a sürgetést, ezt a késztetést, hogy nyelveken 
szóljanak – nem használják többet ezt az ajándékot. A Szent Szellem sem fog késztetni téged arra, 
hogy nyelveken szólj, ha te nem hiszed azt, hogy İ újra jön, és majd veled együtt nyelveken szól!  

Ha várod, és hiszed azt, hogy a Szent Szellem újra jön, és együtt szóltok nyelveken, akkor fog 
erre a Szent Szellem újra késztetni.  

És ha úgy hiszed, hogy a Szent Szellem többet ezt nem teszi meg, akkor nem is fogja megtenni!  
A Biblia is ezt mondja, Jézus Krisztus ezt tanítja, hogy amit hisztek, azt fogjátok megkapni. 
Ha azt mondod, hogy te úgysem fogod megkapni soha a Szent Szellemmel való betöltekezést, 

akkor akár ezrével is imádkozhatnak érted a prédikátorok kézrátétellel, nem fogod megkapni a Szent 
Szellemmel való betöltekezést, amíg ezt kimondod, és hiszel benne – mert mindenki azt kapja, amit 
hisz, és amit kimond. Hiszen, hogyha ennek ellenére is megkapnád a Szent Szellemmel való 
betöltekezést, Jézus Krisztus hazug lenne az Igéje alapján.  

Ha valaki azt mondja nekem, odajön, és azt kérdezi tılem, hogy: meg tudod mondani, hogy miért 
nem kaptam még meg a Szent Szellemmel való betöltekezést?  

Azt a válaszom, hogy miért nem tudod megkapni: most mondtad, ki! Mert azt hiszed, hogy nem 
tudod megkapni, és ki is mondod! 
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Valaki odajön, és azt kérdezi tılem, hogy: meg tudod mondani nekem, hogy miért nem tudok 
már többet már nyelveken beszélni? 

Igen, az a válaszom rá, hogy meg tudom mondani, hiszen megkaptad, amit kimondtál. Hiszen a 
hit és a kimondott szavaink együtt járnak. És a nyelveken való szólás az egy hit alapján való 
cselekedet. És nem a te saját képességeid alapján mőködik, hanem Isten képességei, mert Isten nem 
érdeklıdik a mi saját képességeinkben. İ egyetlen egy dologban érdeklıdik, hogy te hiszel-e 
İbenne, hogy hiszed-e azt, amit İ meg tud tenni rajtad keresztül. 

Tehát Isten a Szent Szellemén keresztül adja a kiejtést, és te csak megválaszolod ezt azáltal, 
hogy kimondod ezeket.  

 
Miután viszont betöltekeztél Szent Szellemmel, jön következı öt pont, számotokra, akik már 

megkaptátok ezt a megtapasztalást! 
� Az elsı pont számotokra, 
hogy ez egy folyamatos megtapasztalás, hogy Istent dicsıítsd ezáltal! Magasztald Istent a 

nyelveken szólás által. És saját magatokat is építitek ezáltal, hogy nyelveken szóltok. Ez egy 
folyamatos áramlás, ami soha ki nem szárad, és életet kapsz általa. 

 
1Korinthus 14:4 
„Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
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.” 
 
1Korinthus 14:2 
„Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, 

hiszen a Szellem által szól titkokat.” 
 
Tehát szellemben beszélünk titkos dolgokat, amikor nyelveken szólunk. 
 
1Korinthus 14:14 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” 
 
Tehát a nyelveken szólás azt a célt szolgálja Isten szemében, hogy a saját szellemeddel tudjál az 

Isten Szellemével szólni, anélkül, hogy az értelmed tudná, hogy mirıl beszélsz.  
Miért? Hiszen Isten Szellem, és mi is szellemi lények vagyunk. És amikor a nyelveken 

imádkozunk, a szellemünk imádkozik, akkor a szellemünk közvetlen összeköttetésbe kerül Isten 
Szellemével.  

Amikor nyelveken beszélsz, a görög fordítás szerint feltöltıdsz, mintha egy elemet töltenének 
föl, úgy töltıdsz föl. Tehát az én King James fordításom szerint úgy is lehetne mondani, hogy: 
amikor nyelveken imádkozom, akkor a szellemem feltöltıdik.  

A szellemem közvetlen összeköttetésben van Istennel - és ez egy természetfeletti nyelv, amelyet 
ember nem ért. Egy egyenes vonal fölfelé a dicsıség földjére.  

Tehát ugyanúgy tölt föl, és épít föl téged a nyelveken szólás, mint ahogy egy elemet töltesz föl. 
És amikor annyira lenyúzottnak látunk benneteket, szellemi értelemben értve, azért történik ez, mert 
nem használjátok ezt a fajta feltöltıdést. A szellemi feltöltıdést nem használjátok. Mert a nyelveken 
szólás a szellemedet fölépíti, föltölti! 

A Júdás 20 szerint: „épülvén a ti szentséges hitetekben” – a hiteteket építi a nyelveken szólás.  
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1Korinthus 14:15 
„Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a 

szellemmel, de énekelek az értelemmel is.” 
 
Szeretnék valamit megemlíteni a görög bıvített Bibliafordítás szerint: „az én szellemem a Szent 

Szellem által, aki bennem lakozik, az imádkozik.”  
A Szent Szellem az én szellemem által adja a kiejtést, én vagyok az, aki a szellemem által a 

kiejtést adom Isten felé. 
Ennél világosabban én sem tudom elmondani, mint ahogy most a fordítást elıadtuk nektek. Ha 

ezt a fordítást így nem értitek meg, nem tudok nektek segíteni többet.  
Amikor Magyarországra jöttem elıször, Csehszlovákiából érkeztem, úgy tőnt, mintha egy üres 

világba érkeztem volna. Egy hónapi gyógyításaimat törtöltem el, ami elıre már le volt rögzítve 
Csehszlovákiában. Minden nap 3000 emberért kellett imádkozni délelıtt, és 3000 emberért délután. 
A szabad napjaim arra szolgáltak, hogy egyik helyrıl a másikra utazzam. Tudtam, hogy Isten ezt a 
fajta munkát nem így képzeli el rajtam keresztül, és tudtam, hogy ide akar küldeni ebbe az országba. 
Amikor ide érkeztem, akkor viszont úgy tőnt, hogy ott legalább valamit tudtam szolgálni az Úrnak, 
itt viszont semmit nem tudtam csinálni.  

Mit csináltam tehát? Elkezdtem imádkozni. Teljes heteket voltam teljesen egyedül, és Isten 
megváltoztatta a dolgokat.  

Kell követned Isten tervét, Isten vezetését az életed számára! Isten ott akar benneteket használni, 
ahol az İ terve szerint kell, hogy legyetek. Ezért meg kell tanulnotok az İ útjait, az İ vezetését, és 
így tudjátok elfogadni mindazt, amit a számotokra meg akar adni.  

Tehát ahogy ezt az 1Korinthus 14:15-ben mondja, én még mindig imádkozom a szellememmel, 
még mindig teszem. 

Ahogy ma reggel fölkeltem, az én akaratomból mostam meg a fogam. Mindegy, hogy úgy tőnt, 
hogy nem mostam volna meg a fogam, megmostam, mert úgy akartam. Minden nap megfürdöm 
reggel.  

Mindegy, hogy hogyan érzed magad! Ugyanígy a saját akaratod, hogy te nyelveken is 
imádkozol. Tehát a te akaratoddal van kapcsolatban, hogy meg is teszed-e, a Szent Szellem csak a 
kiejtést adja hozzá. 

 
� A második pont:  
Énekelni is kell a Szent Szellemben.  
Ahogy ezt látjátok az 1Korinthus 14:15-ben 
 
1Korinthus 14:15 
„Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a 

szellemmel, de énekelek az értelemmel is.” 
 
Nem felejtem el soha, egyszer Ausztráliában jött hozzám egy asszon, aki mondta, hogy már 

nagyon-nagyon régen keresi ezt a megtapasztalást, és nem tudta elfogadni. Mondtam neki, hogy 
egyszerően csak énekeljen a szellemben! És nem alacsony, mély hangokon énekelt, hanem egész 
magas hangon kezdett énekelni, és csodálatosan betöltötte a Szent Szellem, és még mai napig is 
énekel.  

Amikor a déli részére járunk az országnak, akkor egész buszokkal jönnek emberek, akik a földön 
fekszenek kenet alatt, és nyelveken beszélnek. Az egyik alkalommal a többiek figyelmét is magukra 
vonták ezáltal.  

Nem pünkösdisták voltak, félre ne értsétek, katolikusok voltak! Azért vannak ezek a tanítások itt 
vasárnaponként, és azért visszük utána szét ezeket a kazettákat az országba mindenfelé, hogy 
mindenkihez eljusson az igazság, a megértés, hogy mi Isten pontos akarata számunkra.  
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Mindig azt szoktam mondani, hogy nem bánom, lehet egy kis tőz körülöttem. Inkább legyen egy 
kis tőz, mint semmilyen tőz. Nem szeretem a halott dolgokat, és a halott helyeket. Ezért aztán 
elnézem azokat az eseményeket, amik kicsit a rendbıl kimozdulnak, minthogyha semmi nem 
történik körülöttem. 

 
� A hármas pont:  
Isten elvárja, hogy továbbra is folyamatosan töltekezz a Szent Szellemmel!  
 
Efezus 5:18 
„És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent 

Szellemmel.” 
 
Ez azt jelenti tehát, hogy egy folyamatos kapcsolatot tartasz fenn Istennel.  
Azt mondja, hogy ne a bortól részegedjetek meg, hanem a Szent Szellemtıl részegedjetek!  
 
Efezus 5:19 
„Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, 

énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.” 
 
Dallasban egyszer egy autóstoppost felvettem - Bibliaiskolába mentem éppen. Pontosabban 

Bibliaiskolából jöttem, ahogy visszaemlékszem rá, mert este volt már, és Bibliaiskola végeztével 
mentem éjszakai mőszakba dolgozni, mert dolgoznom kellett. Meg lehetett mondani, hogy ez egy 
hippi volt, hiszen teljes kábítószeres állapotban volt. Beszállt a kocsiba, azt mondta a hippi nekem, 
hogy: nem tudom, hogy te min élsz, de legalább annyira el vagy kábulva mint én – mondta a hippi.  

Elmagyaráztam neki, hogy én a Szent Szellemen élek. Úgy gondolta rólam, hogy én esetleg 
bolond vagyok, de ettıl függetlenül velem utazott. Elmagyaráztam neki, hogy ı is megrészegedhet a 
Szent Szellemtıl, és ráadásul ez ingyen van, nem kerül neki egy fillérbe sem.  

Nagyon fontos tehát, hogy a Szent Szellemmel folyamatosan megtartsátok a kapcsolatot, hogy be 
vagytok teljesen töltekezve, mert ha ezt nem teszitek meg, akkor ellaposodtok, és az élet fizikai 
dolgai fognak újra elnyomni benneteket. Újra hagyjátok, hogy az elmétek uraljon benneteket, és az 
elmétekben éltek, és utána az agyagi dolgok fogják uralni az életedet, és ezzel fogsz teljes idıben 
foglalkozni, az anyagi világgal, és utána egyre és egyre kevésbé leszel a szellem világában élı.  

Sokszor megtörténik, hogy az emberek hatalmas megtapasztalás által töltekeznek be Szent 
Szellemmel, és késıbb, ahogy az idı múlik, egyre és egyre kevésbé érdeklıdnek, felejtik el, a végén 
még azt is elfelejtik, hogy újjászülettek.  

Miért? Azért, mert nem maradtak meg ebben a folyamatban. Ez egy folyamat: szellemben 
beszélni, szellemmel betöltekezni – ez egy folyamat, és ebben meg kell maradni!  

Nemcsak hogy beszélni kell nyelveken, énekelni is kell nyelveken! 
 
� Negyedik pont  
A Szent Szellem bennetek lakozik, mint egy vigasztaló. 
 
János 14:16 
„És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.” 
 
A görögben azt jelenti ez: tanácsadó, segítı, közbenjáró, szószóló, megerısítı és pót erıt adó.  
Mi másra van még szükségetek ezen kívül? Minden, amire csak szükségetek van, az mind 

bennetek lakozik! Amire csak szükséged van, az annyi, hogy együttmőködsz ezzel a csodálatos 
Vigasztalóval.  
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� Az ötödik pontra ugrunk.  
Sajnos nagyon sok mindent ki kell hagyni a jegyzetembıl, mert az idı rövid. De már részben 

átfedtük azért a dolgokat tehát.  
 
János 16:13 
„De mikor eljön İ, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert 

nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendıket megjelenti 
néktek.” 

 
Jézus tehát azt mondja, hogy a Szent Szellem bennetek van, és hogy el fog vezetni benneteket.  
Ha külsı vezetésre gondolsz, akkor rossz helyen keresed a vezetést, és ezért van az, hogy sok 

embernek nincs meg a valóságos vezetése. Mert a rossz helyen keresitek a vezetést. Hol kell nézni a 
vezetésedre? Belül.  

Nagyon szeretek errıl tanítani. Ausztráliában 20-30 kazettám is van errıl. Valamikor talán itt is 
sort kerítünk rá, hogy errıl tanítsunk.  

Ennek az ötödik pontnak a második alpontja lenne, ha szeretnénk ezt pontosan szólni, hogy a 
Szent Szellem fog tanítani benneteket.  

 
1János 2:27 
„És az a kenet, amelyet ti kaptatok tıle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, 

hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, 
és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok İbenne.” 

 
Tehát ez a kenet nem más, mint a Szellem bennetek - és ez egyben egy tanító kenet.  
Még egyszer elolvasom az Igét, nagyon figyeljetek! 
 
1János 2:27 
„És az a kenet, amelyet ti kaptatok tıle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, 

hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, 
és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok İbenne.” 

 
Tehát a Szellemet hogy hívta az Ige? Kenetnek. A kenet pedig nem más, mint a Szellem 

bennetek.  
Szeretnék valamit itt megemlíteni még! Azt is mondja az Ige egyik helyen, hogy Isten a 

gyülekezetbe helyezett tanítókat - és sajnos azok nem mind igazi tanítók. Honnan tudjátok azt, hogy 
egy tanítás igazából helyes-e, vagy nem? Az a kenet, ami bennetek van, az fogja eldönteni: hogy 
békességetek van-e felıle, hogy bizonyosságotok van-e felıle, hogy az Istentıl van, vagy pedig egy 
belsı szorongató érzést kapsz, ami nem igazából Isten szabadságára utal.  

Nem azt jelenti, hogy nem lenne szükség tanítókra a gyülekezetben!  
Ismerek olyanokat Magyarországon, keresztényeket, akik azt vallják, hogy nekik nincs 

szükségük tanítóra, hiszen a tanítójuk az a kenet, ami bennünk van. Ez nem pontosan így van, mert 
különben Isten fölöslegesen említette volna a szolgálók között a tanítókat. Szükségetek van olyan 
tanítókra, akik elvezetnek titeket a megfelelı úton, és az ilyen tanítóknak a ti belsı kenetetekkel 
együtt kell eldönteni, hogy melyik könyv helyes, melyik nem, melyik taníts helyes, és melyik nem. 

Egy másik részére szeretnék rávilágítani: Jézus azt mondja, hogy a Szent Szellem az pedig meg 
fog tanítani benneteket dolgokra. 

 
János 16:13 
„De mikor eljön İ, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert 

nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendıket megjelenti 
néktek.” 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

11/11 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem bennetek 4. 

 

Hol fog beszélni hozzátok a Szent Szellem? A belsıtökben fog megszólalni.  
Néha a saját szellemetek fog hozzátok szólni, úgy hogy a szellemi üzenetet felküldi az 

elmétekbe. Más alkalmakkor a szellemetek egyszerően csak fölvesz dolgokat, és megint más 
alkalmakkor pedig a Szent Szellem fog szólni hozzád belülrıl.  

És ez hatalmas különbség! 
Amikor a te szellemed szól hozzád, akkor az egy belsı bizonyosságként fog följutni hozzád, 

hiszen a te szellemed újjászületett, a Szent Szellemmel összeköttetésbe került, és ezért egyszerően 
csak fel tudsz venni dolgokat. Olyan dolgokat tudsz érzékelni a szellemed által, amit soha nem 
lennél képes az elméd és gondolataid által megkapni, vagy megtapasztalni.  

Amikor viszont a Szent Szellem szól hozzád, az egy sokkal inkább uralkodó hangon, 
tekintélyesebb hangon fog hozzád szólni.  

Ezért nagyon szükséges, hogy az emberek lecsillapodjanak, az elméjüket lecsillapítsák, hogy 
végre a szellemükre tudjanak figyelni, hogy a szellemük hangját meghallják.  

Három fajta szellemi látomás van - ebbe nem fogunk most belemélyedni. Az Úr egyszer szólt 
hozzám, a fülemben lehetett hallani valóságosan a hangot, ahogy a nevemet mondta. Olyan teljesen 
valóságként hallatszott, mintha valaki ott beszélt volna mellettem. Ebben az egyetlen egy szóban, 
ahogy a nevemet szólította, benne volt Isten bölcsessége, meggyızése, szeretete, gondviselése – 
minden benne volt.  

Isten nem elítél benneteket! A mi szellemünk az, ami elítél bennünket, ha rosszat teszünk. És a 
Szent Szellem az, amelyik kihoz benneteket ez alól az elítéltség alól. És az a szellem, ami az 
újjászületett belsı szellemetek, az nagyon-nagyon tiszta, Istentıl való tiszta szellemiség, és arra van 
szükségetek, hogy megtanuljátok Isten Igéjét, és legyen lehetıségetek arra, hogy felnövekedjetek.  

A legtöbb ember azt sem tudja, hogy én most mirıl beszélek itt, nem értik meg.  
Tehát az ötös pontnak egy része, hogy meg fogja mutatni az eljövendıt, ami a saját személyes 

jövıddel kapcsolatos. Meg fog mutatni dolgokat - az anyagi helyzeteddel kapcsolatban például, a 
családoddal kapcsolatban, a szolgálattal kapcsolatban meg fog említeni dolgokat.  

Sokszor Isten így, a Szelleme által hosszú évekre elıre felkészít dolgokra, amelyek meg fognak 
majd történni veled.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


