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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem szolgálata 1. – A Szent Szellem lehelete 
 
A mai napon arról szólunk, hogy hogyan dolgozik a Szent Szellem a személyes életedben.  
Nagyon fontos azt megértened, hogy milyen szolgálatot végez el a Szent Szellem az életedben 

jelenleg! Mert sokszor az emberek nem értik, hogy mit próbál a Szent Szellem az életünkben 
végezni, és hogy hogyan szeretne velünk foglalkozni. És ha ezt megértjük, akkor másképp fogunk 
hozzáállni, tudniillik nagyon sokan harcolnak a Szent Szellem ezen munkája ellen, ha tudnák ezt, 
akkor viszont  vagyon sokra értékelnék. 

 
János 16:7 
„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, 

nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm İt tihozzátok.” 
 
A bıvített Bibliafordítás szerint is elolvassuk az Igét:  
 
„Semmi mást, mint az igazat mondom nektek, hasznos a számotokra, jót hoz a számotokra, 

hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, a Vigasztaló nem tud eljönni hozzátok! - 
Természetesen több neve is van a Vigasztalónak a bıvített fordítás szerint: İ a segítınk, a 
megerısítınk, a mellettünk álló, a vigasztaló. - Nem fog eljönni hozzátok, a közeli kapcsolatba 
hozzátok, de ha én elmegyek, akkor én elküldöm İt tihozzátok, hogy szoros társkapcsolatban 
legyen veletek.”  

 
És ez nagyon fontos, hogy: közeli baráti kapcsolatban legyen veletek. Nem távoli kapcsolatról 

van tehát szó! Mert véren megvásárolt jogod van arra, hogy közeli, szoros kapcsolatba kerülj Isten 
Szent Szellemével.  

Amikor Isten jelenlétébe kerülünk, akkor az a Szent Szellem, aki téged arról tudatosít, hogy İ 
jelen van. És ezek nagyon fontos megtapasztalások! Addig nem lesz lehetıséged arra, hogy 
megváltozz, amíg meg nem tanulod a Szent Szellem szolgálatait! Addig nem tudsz azzá válni, amire 
Isten szeretne téged átformálni. Nem tudsz pontosan imádkozni sem a Szent Szellem segítsége és 
szolgálata nélkül. Összezavarttá válsz, megzavarttá válsz, és nem fogod tudni, hogy hogyan halljál 
Istentıl, ha nem tudod azt, hogy hogyan vezet téged a Szent Szellem. Ezt jelenti, hogy állj meg a 
szent talajon, Isten Szent Szellemével - hiszen ezért hívják İt Szent Szellemnek. És İ azon 
dolgozik, hogy szentséget hozzon mifelénk, hozzánk, és megvigasztaljon.  

Néha az emberek több idıt töltenek el az ördöggel, a kínzó gyötrıvel, mint a Szent Szellemmel. 
A problémáiddal akarsz-e többet foglalkozni, vagy Jézussal? Ha leülsz, elcsendesedsz, és idıt töltesz 
Istennel, akkor nem azzal kell az idıt töltened, hogy elmondod neki a problémáidat! Mert ha Isten 
jelenlétében vagy, akkor nem arról kell beszélni, hogy neked milyen rosszul mennek a dolgaid, és 
nem az elkövetett hibáidról kell állandóan beszélni, és arról exkuzálni magad, és a rossz 
tulajdonságaidat és szokásaidat sem kell sorolgatnod!  

Miért érzed úgy, hogy köteles vagy elmondani Istennek, hogy te milyen rossz vagy? Mert az a 
hústest, és az Úr azt mondta nekem, hogy ezt hagyjam abba! Az elmémet İrá helyezzem, és ne a 
rossz dolgokra!  

Sokszor gondolják az emberek, hogy az a szent dolog, hogyha arról gondolkodunk, hogy mi 
minden rossz velünk kapcsolatban. Isten ezt már mind tudja, és İ megtisztított minket a vérével, és 
az igazság útját helyezte elénk, és ezért a Vigasztalóval tudunk közösségben lenni.  

Ez a kérdés: hogy mennyi idıt töltesz az ördög társaságában, és nem a Vigasztalóval? Ha 
hagyod, hogy a Vigasztaló megvigasztaljon a problémáiddal kapcsolatban - és a Szent Szellem 
márpedig megvigasztal-, akkor többet a pusztítóval nem kell elidıznöd! Ezért bátorítlak, hogy kezdj 
el a Szent Szellem felé nyitni, és elfogadni az İ szolgálatát! 
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Az ördög el szeretné mondani neked, hogy te milyen rossz vagy, ezért te egyáltalán ne figyelj 
erre, hanem a figyelmedet kezd a Szent Szellemre fordítani! Az Úr karja van jelen, hogy segítsen 
neked, és amikor te a test karjával akarsz választ kapni, akkor bizony nem jön válsz.  

Azt is mondja az Ige, hogy a Szent Szellem a tanácsadónk. Felfedezted-e, hogy elképzelhetı, 
hogy a rossz személyhez mentél tanácsért, és még zavartabbá válsz, mire a tanácsot megkaptad tıle, 
mint elıtte. De a Vigasztaló elıterjeszti a te esetedet Isten trónja elıtt.  

Vannak olyanok, akik ellened vannak, neked ártanak, és azoknak ez embereknek meg kell 
bocsátanod! El kell engedned ıket, és a Szent Szellemet kell kiárasztanod rájuk. Nem szabad egész 
éjszaka gyötrıdnöd azon, hogy mit nem kellett volna csinálnod, mit nem kellett volna mondanod. 
Annyit kell csak mondanod, hogy: Szent Szellem terjeszd elı az én ügyemet! Nem akartam én azt 
úgy mondani, de sajnos úgy mondtam, mert belesüllyedtem a testembe. De Isten meg tud igazítani!  

Tudjátok, nagyon sok ember küszködik ezzel – és nem kell, hogy küszködjél! Arról van csupán 
szó, hogy nem érted a Szent Szellem szolgálatát! Az pedig egy hatalmas szolgálat! A Szent Szellem 
személyesen, meghitt kapcsolatban ismer téged. Tudja, hogy mely dolgok jók a számodra, és melyek 
nem. Ezért nagyon fontos, hogy a szemedet másokról levedd, és nem kell, hogy azt figyelemmel 
kísérd, hogy Isten mit végez az ı életükben esetleg, mert lehet, hogy téged nem arra hívott el az Úr, 
amit ık tesznek.  

Meg kell tanulnod bízni Istenben! Amirıl mi úgy gondoljuk, hogy esetleg szükségünk van rá, és 
amit Isten mutat, hogy szükségünk van rá, az sokszor teljesen két külön dolog. Sokszor 
körültekintesz, és úgy gondolod, hogy neked is arra van szükséged, amit mások megkapnak – és 
lehet, hogy az nem Isten terve a számodra.  

Lehet, hogy ez most nem bátorít téged, hogy megértetted, de akkor is meg kell értened!  
Sokszor az embereknek olyan a hozzáállásuk, és bizonytalanok a dolgaikban, és ezért azt 

szeretnék, ami már mindenki másnak megvan, és irigykednek, féltékenyek, és kritikai hozzáállással 
vannak. Ha tehát, ami mások életében megtörténik a szemed láttára, és veled nem történik meg – 
nagyon sok keresztény számára probléma az azonban. Úgy gondolják, hogy akkor az nem Istentıl 
van – és ez bizony nagy kevélységre vall. Ha Isten nem végzi el ezt benned, akkor azt gondolod, 
hogy nem lehetséges, hogy bárki másban ugyanezt elvégezze. De ez rossz, hibás hozzáállás! És 
akkor azt mondják, hogy az nem Istentıl van a másikban, sıt azt mondják, hogy az ördögtıl van. És 
ezért nagyon sok illetı életében Isten kiáramlása és mozgása veszélyben van. Azért, mert még nem 
tapasztalták meg. És neked pedig meg kell bíznod Istenben! 

Nagyon sok ember eljött az alkalmainkra, keresztények, bizonyára idıs keresztények az Úrban, 
és csak álltak, néztek körbe, mintha idegen földön lettek volna. Nem nyitották meg magukat az Úr 
dicséretére, teljesen kizárták magukat az alkalom menetébıl. Megkérdezték: ez vajon Isten áradata? 
Ez itt Magyarországon történik most, vagy esetleg az egész világon történik. Biztosíthatlak afelıl, 
hogy Isten áradata az egész világon jelen van! És mindegy, hogy én mit gondolok róla, vagy hogy 
hogyan ítélem meg, Isten akkor is elvégzi azt a munkát. Mindegy, hogy te mit gondolsz róla! És 
azért, mert mi azt nem értenénk meg esetleg, az nem jelenti azt, hogy az nem Istentıl van!  

A 2Korinthusi levélben azt olvashatod, hogy a természetes fizikai ember nem képes arra, hogy 
megértse Isten dolgait. Ez a mindennapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy az ember elméje, értelme 
nem értheti meg Isten dolgait. Lehet, hogy te nem voltál megérintve Istennek ezzel a hatalmas 
kiáramlásával, ami az elmúlt három évben történt. Nem baj, akkor ne aggódj miatta, mert a Szent 
Szellemnek ezen újraéledésekor nagyon sok arca lesz az İ megmozdulásának. Most már egy másik 
megnyilvánulásban vagyunk. Ebben az évben megváltozott.  

Nagyon sok keresztény nem érti ezt. Még mindig megpróbálna az elızı arculatban maradni, és 
így kerülnek bele a hústestbe. Nagyon sok probléma adódik ebbıl, mert nem követik a Szent 
Szellem vezetését.  

A Szent Szellem olyan, mint a szél, nem tudod irányítani. Nem vagy képes megmondani, hogy 
mikor jön majd, hogy honnan jön, hogy hogyan jön, hogy milyen erısen fog fújni, milyen hosszú 
ideig fog fújni.  

És tudjátok, az Ószövetségben a ’Szellem’ és a ’szél’ szavak gyakran közösen fordulnak elı.  
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Mondhatod ugyan, hogy: én azt akarom, hogy fújjon a szél - de a Biblia azt mondja, hogy a 
Szent Szellem úgy mozdul, ahogy İ akarja, nem úgy, ahogy mi akarjuk! Ezért Isten különbözı 
embereken különbözı formákban mozdul. Ezért meg kell tanulnod bízni Istenben! És ha ezt 
megtanulod, akkor hasznodra lesz neked is, és mások életében is.  

A mi célunk az kell, hogy legyen az életben, hogy az Úr Jézus Krisztus királyságának a hasznára 
legyünk. Isten embereinek a hasznára, nem a saját hasznunkra! Jézus a mi közbenjárónk, İ a mi 
erısségünk! Nagyon fontos azt megtanulnod, hogy a Szent Szellem a mellettünk álló, aki ott áll 
melletted. 

 
János 16:8-11 
„És İ, amikor eljön, megfeddi a világot bőn, megigazulás és ítélet tekintetében. Bőn 

tekintetben, hogy nem hisznek énbennem, Megigazulás tekintetében, mert én elmegyek az én 
Atyámhoz, és többé nem láttok engem, És ítélet tekintetében, mert e világ fejedelme 
megítéltetett.” 

 
Azt mondja itt az Ige, hogy amikor eljön a Szent Szellem, meggyızi és megfeddi a világot bőn 

és igazság tekintetében. Mert nagyon nagy különbség van az elítélés, és a meggyızés, a megfeddés 
között! Mert miután meggyızıdtél az életedben azokról a területekrıl, ahol bőnben vagy, utána az 
igazság területérıl is meg kell gyızıdnöd.  

Mit mond itt az Ige? Mert addig nem tudod, hogy mit tegyél jól és igaz módon, amíg nem tudod 
meg, hogy mit teszel rosszul.  

Volt egy kérdés bennem egyszer, hogy: mi az, amit rosszul tettem? Ezért szükséges a Szent 
Szellem megfeddése, hogy megtudják, hogy mit tettek rosszul.  

És nagyon nagy különbség van, amikor a Szent Szellem megfedd, vagyis rámutat, hogy mit 
teszel rosszul, és az el-ítélet között. Legtöbbször az emberek nem boldogok, amikor Isten rámutat 
egy hibájukra. Valójában ez egy dicsıséges dolog, nem egy szomorú dolog, mert az kellene, hogy az 
öröm ideje legyen. Ha mutat neked valamit, ami rossz – most a Szent Szellemrıl beszélek -, azt azért 
mutatja, hogy egy magasabb helyre vigyen téged föl Istenben. Isten megmutatja nekünk, és azt 
szeretné, hogy szeretetben járjunk, Isten jelenlétében.  

Sokszor, amikor Isten jelenlétében tartózkodunk, akkor annyira könnyőnek és lehetségesnek 
látjuk azt, és szinte elképzelhetetlen a számodra, hogy majd ha kimész Isten jelenlétébıl, akkor 
bárkit valaha is meg tudj bántani. 

Volt egy problémám a Bibliaiskolában. Isten jelenlétében voltam, és utána kimentem a világba, 
és rosszul cselekedtem. És szinte lehetetlennek látszott számomra, hogy én azt meg tudtam tenni. És 
amikor ilyen illetlen, helytelen módon viselkedtem, akkor jött róla a meggyızıdés.  

Addig viszont az emberek nem tudják megtapasztalni az igazi örömöt, amíg meg nem gyızıdnek 
a rosszról. Mert ezek alapvetı igazságok, amik mőködnek az életedben. Mert folyamatos örömre van 
szükséged az életedben. Nemcsak a gyülekezetben megtapasztalt örömrıl. Azért jössz gyülekezetbe, 
hogy ott felszereld magad azzal, hogy hazamész - azért vagy a gyülekezetben, hogy utána képes légy 
elmenni a munkahelyedre.  És ki kell, hogy gyere azokból a helytelen utakból, és ha a gyülekezetbe 
jössz, és ott felszerelkezel Isten dicsıségével, képes leszel arra, hogy utána másképp járj. Amikor 
örül mindenki az Úrban, akkor te is a helyes és igaz dolgokat akarod tenni. Ezért van nekünk 
Vigasztalónk, hogy megvigasztaljon.  

Tehát ahelyett, hogy ilyenkor megharagudj, és mérges légy magadra, mert nem tudtál mindent az 
igaz, és legjobb módon csinálni, és ahelyett, hogy depresszióba süllyedj az elkövetett hibáid miatt, 
örülnöd kellene, amikor érzed, és megérzed a Szent Szellem megfeddését!  

És tudom, amikor az emberek érzik a szívükben a Szent Szellemnek ezt a bizonyságtételét. 
Megpróbálod nekik elmondani: lehet, hogy nem hallgatnak a Szent Szellemre, de majd hallgatnak 
rám! Nem, nem, ez így nem megy! Hagyd ıket békén!  
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Ahogy növekszel, és egyre jobban növekszel, csodálatos dolog, hogy egyre inkább érzékeny 
vagy arra a hangra, amikor valamit rosszul csináltál, mert ez azt jelenti, hogy közelebb kerültél már 
Istenhez. És az az örömhír ebben, hogy már több van benned az İ szívébıl! És folyamatosan 
emlékezz rá, hogy a te bőneid a vér alatt vannak, és ezért mindig menj tovább.  

Senki nem fog megváltozni egy nap alatt! És nap, nap után a Szent Szellem fog minket 
meggyızni ezekrıl a dolgokról. Úgy úgysem lehetnél boldog, hogy egész nap csak azt teszed, amit 
akarsz, és nem törıdsz ezzel a hanggal. A szeretet az ördögöt a mély kútban hagyja. Az ördög az, aki 
az el-ítéletet, a bőntudatot akarja hozni.  

Vannak olyan fiatal keresztényeink, akik úgy érzik szinte magukat, hogy depressziósak, pedig 
csak a Szent Szellem belsı hangját hallják, és ezért inkább örülniük kellett volna! Emlékezned 
kellene neked is arra, mikor keményfejő voltál, és nem akartad meghallani a Szent Szellem hangját, 
vagy nem tudtad esetleg! Szóval ez örömhír, mert a szíved már meglágyult, és ezért a Szent Szellem 
hangját teljesen meghallod, amikor valamit rosszul tettél. Van sok olyan alkalom az életedben, 
amikor helytelenül cselekedtél, és nem tudod, hogy helytelenül tetted, addig, amíg a Szent Szellem 
meg nem mutatja a számotokra. Tudjátok mi a jó hír? Hogy most már meg tudod ezt állítani!  

Képzeld el, mi lett volna akkor, ha a Szent Szellem hagyja, hogy továbbra is azt tedd! De 
törıdött veled, mert szeretett téged! 

 
János 16:12 
„Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” 
 
Mi történne akkor, ha Jézus eléd lépne, és minden hibádat most azonnal megmutatná? Nem 

tudnád kezelni egyszerően!  
Tudjátok, olyan nagyon büszke és örömteljes voltam, amikor a Bibliaiskolában a rossz 

szokásaimat egyiket a másik után le tudtam tenni. Ahogy az egyikkel elbántam, az Úr azonnal 
mutatott egy másik területet, ahol meg kellett változnom. Tehát Isten nem foglalkozott az összes 
rossz tulajdonságommal egyszerre, hanem egyikkel a másik után. Ahogy az egyiket le tudtam 
gyızni, akkor jött egy másik. 

 
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.” 

 
A Szent Szellem tehát semmit nem tesz az Atya engedélye nélkül. Az igazság teljességére 

elvezet – ezt mondja az Ige -, és amit csak hall az Atyától, azt az üzenetet elmondja neked, és 
bejelenti azokat a dolgokat, amelyek majd jönnek.  

Amikor a Szent Szellem téged meggyız, akkor az Atya suttog az İ fülébe. Azt mondja neki, 
hogy: mutasd meg neki, hogy ez a viselkedés így nem helyes. És tudjátok, ez Isten idızítésében 
történik. Ne vitatkozz ilyenkor Istennel! Tanulj meg ilyenkor nem mondani semmit! Ne mondd azt, 
hogy: Isten, nem vagyok még kész erre! Mert Isten nem foglalkozik addig azzal a területtel, amíg 
arra te kész nem vagy! Ha viszont a Szent Szellemben maradsz, akkor legyél kész! Mert Isten addig 
nem fog tudni többet elvégezni az életedben, amíg nem vagy rá kész, amíg İ föl nem készít téged rá, 
és késszé nem tesz téged!  

Sokan az emberek úgy vannak, hogy soha nem érzik magukat arra, hogy készek. İszerintük 
Isten idızítése soha nem helyes. Tehát úgy kell cselekedned, mintha készen lennél, akár úgy érzed, 
akár nem: hitben, Atyám, én készen vagyok! Tehát, ha úgy érzed, ha nem, legyél egyességben 
Istennel: igen, Istenem, én erre kész vagyok! 

Tudjátok, mit tanultam meg? Hogy arra nem leszek soha képes, hogy Istent az én igazamra 
rávegyem! És biztosítlak, hogy nagyon sok bajból ki tudod magadat így elıre menteni.  
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Ez egy hatalmas megértés! Mert neked kell minden egyes alkalommal, Istennel egyetértésbe 
kerülnöd, mert arra soha nem fogod Istent rávenni, hogy veled értsen egyet. 

 
János 16:14-15 
„İ engem dicsıít majd, mert az enyémbıl vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az 

Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémbıl vesz, és megjelenti néktek.” 
 
Amikor Jézus felmagasztaltatott a trónra, akkor még mindig nagyon sok dolga volt, amit el 

kellett végeznie! Mert más volt a szolgálata és a feladata akkor, amikor Jézus Krisztus testben járt itt 
a földön. Mert amikor a megdicsıült testben feltámadt, akkor felemeltetett a mennybe, felvitetett, és 
az Atya jobbjára ült a trónra. Jézusnak még most is nagyon sok mindent el kell végeznie a földön. 
Úgyhogy tanulj meg tıle elfogadni! 

Az elsı dolog, amit meg kell tanulnunk: elfogadni Isten szeretetét. Másodsorban el kell fogadnod 
az İ szolgálatát, mert İ a Vigasztaló szolgálata. Mikor hallgatsz a Vigasztalóra, akkor jó dolgokat 
fogsz hallani. Mert a Vigasztaló bármilyen helyzetben, bárkivel kapcsolatban mindig csak a jó 
dolgokat fogja megmutatni neked. Ezért nem hallgass többet a kínzó, gyötrı ellenség hangjára! 

Jézus azt mondta, hogy: én egy helyet készítek a számodra. És a Szent Szellem is azt mondja, 
hogy: megyek, és egy helyet készítek a számodra. És tudjátok, ez egy életet betöltı munka, mert a 
Vigasztaló benned van, és benned dolgozik, ezért tanulj meg hallgatni a Vigasztalóra! 

 
Apostolok Cselekedeti 2:1 
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.” 
 
„Amikor az idı teljessége eljött” - mert a Szent Szellem akkor jött el, abban az igaz idıben, 

amikor az idı teljessége bekövetkezett.  
Ugyanígy, Isten lehet, hogy már valamit elhelyezett a szívedben, de még nem történt meg, és 

ezért megzavarodtál. De még látnod kell, hogy nem jött el az idı teljessége ahhoz.  
Hányan vannak azért megzavarva, mert nem tudnak a szeretet teljességében járni! Isten, amikor 

az İ szeretetét ültette a szívünkbe, azért tette, hogy abban járjunk, de csak azoknak az életében fog 
ez megvalósulni, akik Istent keresik ezen a területen. Mert Isten az, aki dolgokat ültet, helyez el a 
szívedben, és neked kell keresni Istent ezeken a bizonyos területeken, ahol İ a szívedben dolgozik! 

 És amikor eljutsz arra a helyre, hogy te a saját magad erejébıl már tovább nem tudsz lépni 
abban, akkor az az a pont, amikor egyszerően csak vársz Istenre. Imádkozol, keresed İt, és vársz. Ez 
az ember része. Isten része pedig, hogy majd mozdul, és elrendezi. És meg fogja tenni! Mikor? 
Amikor az idı teljessége eljön rá! Nem elıtte! Isten olyan sok mindent tud a te életedrıl, az 
élethelyzeteidrıl, amirıl neked esetleg semmi elképzelésed nincs. Semmi megértésed nincs róla.  

 
Apostolok Cselekedetei 2:1-2 
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lın nagy 

hirtelenséggel az égbıl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol 
ülnek vala.” 

 
Hirtelenséggel! Betöltötte az egész házat! Tudjátok, ma mi vagyunk a Szent Szellem temploma.  
Én is ilyen módon teljesedtem be Szent Szellemmel, hirtelen. Befogadtam a Szent Szellemet, 

három napra rá, nagy hirtelenséggel egy túláradó kicsordulás jött létre, hogy a te örömköd teljes 
legyen. Az úton mentem éppen, autót vezettem, mikor nagy hirtelenséggel az Úr Szent Szellemének 
öröme rám szállt túlcsordulóan. Miért pont akkor? Ez három napra rá történt, minthogy én a Szent 
Szellemet befogadtam. Mert akkor volt ott számomra az idı teljessége.  

Sokszor az emberek elkövetik azt a hibát, hogy megpróbálják megérteni, kigondolni Istent, 
megpróbálják kiokoskodni a Szent Szellem szolgálatait, és ezért elvesztik az örömüket, és még 
jobban összezavarodnak: hát, Istenem, mindenki másnak van, és nekem pont miért nincs?  
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Ha te keresel, és imádkozol, és szeretnél valamit, az a te részed. Ne próbálj ezért megnyitni 
ajtókat, ne próbálj ezért ajtókat berúgni, és ne próbálj ott ajtót nyitni, ahol nincs is sajtó, hanem az 
Úrra kell várnod, amíg az idı teljesség eljön. Mikor van az az idı? Amikor Isten kész!  

Sokszor úgy gondolod, hogy te már kész vagy. Volt olyan idı, hogy én is úgy gondoltam, hogy 
már nagyon készen vagyok a nagy szolgálatra. Isten, én már tudom, hogy kész vagyok – mondtam. 
Emlékszem, amikor 13 évvel ezelıtt elkezdtem egy gyülekezeti alkalomsorozatot, 1800 férıhelyes 
nagy teremben. Bizonyára látjátok, hogy hatalmas nagy hely ez arra, aki épp most kezdi a 
szolgálatát. Azt mondom nektek, hogy sokszor van, hogy amikor úgy érzed, hogy készen vagy, 
akkor kevésbé vagy kész valójában. És gyakrabban van az, hogy te úgy érzed, hogy még erre nem 
vagy kész, és akkor mondja Isten azt, hogy: gyerünk, mert kész vagy. Mert akkor van ott az idı 
teljessége. Ezért neked meg kell tanulnod, élvezni, örülni az életnek, örülni az üdvösségednek, és 
lenyugodnod.  

És ne kívánd mindig azt, ami a másiknak már megvan. Isten majd megadja neked, ami neked 
kell az idı teljességében! A te legnagyobb vágyad az életben az kell, hogy legyen, hogy Krisztushoz 
hasonlóvá legyél. És ehhez dicsıségrıl dicsıségre változol el, ahogy az İ jelenlététbe kerülsz. És 
Isten akkor nagyon örömmel teljes, amikor az emberek meg akarnak változni. Ezért ne gyötrıdj ezen 
a területen magad erejébıl!  

Úgy éreztem, hogy ezt nagyon fontos elmagyarázni! Valószínőleg egy nagyon nagy félreértés, 
tévedés van a köztudatban ezen a területen. Az idı teljessége van jelen nagyon sok ember számára, 
és nem lépnek elıre, úgy érzik, hogy nincsenek kész rá. Vannak viszont mások, akik megpróbálnak 
elıre lépni - nekik nincs ott az idı teljessége, nincsenek kész. Ez nagyon komoly dolog azok 
számára, akik kész vannak!  

Megtanultam valamit: Isten mindig mozdul, soha nem az én idızítésem szerint, vagyis nem azon 
idı szerint, amikor én úgy kigondolom, hogy ez most épp jó lenne.  

Péter egész éjszaka halászott, és semmit nem fogott. Jézus azt mondta, hogy: ereszd le a hálót a 
csónak jobb oldalán. Péter nem vitatkozott Jézussal Tudjátok egész nap üres hálókkal halászott. Azt 
mondta: Uram, legyen a te szavad szerint!  

És tujátok-e azt, hogy a Szent Szellem, mint ’szellem’ szó, lélegzetet, leheletet is jelent? Mint 
ahogy a szél is fú. Lehelet. Ezt nem lehet szabályozni! Nem lehet kiokoskodni! Ezért örülj az 
üdvösségednek! 

 
János 20:22 
„És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet:” 
 
Itt látjuk, hogy Jézus rájuk lehelt - miután feltámadt a halálból, természetesen. Mert meg kellett 

halnia a mi bőneinkért, és utána feltámadt. És itt a tanítványok újjászülettek, örök életet fogadtak be. 
Utána azt mondta nekik, hogy: menjetek a felsıházba, és várjatok addig, amíg erıt nem vesztek a 
magasból. Megkeresztelkedtek a Szent Szellemmel - és akkor ezek az emberek megváltoztak.  

Tudjátok, amikor Isten rálehel a szellemedre, akkor változás és felfrissülés jön. Szükségünk van 
erre a folyamatos felfrissülésre, azért, ami megy végbe a világban jelenleg. A személyes problémáid 
a világban. Ezért neked növekedned kell abban, hogy többet tudjál elfogadni Istentıl, az İ 
jelenlétébıl.  

Ezért vannak a Szent Szellem konferenciáink, hogy ott felfrissülj. Az Úr Jézus jelenléte azért van 
olyan erısen jelen, hogy a vidékiek, akik jelen vannak. És ahogy Isten hatalmas módon áramlik, úgy 
az ördög is mozog. Úgyhogy nekünk szükségünk van Isten jelenlétére. És ezért olyan hozzáállásra 
van szükség részedrıl, hogy: Szent Szellem, lehelj rám!  

Tudjátok, utazom a világ különbözı részeire, szolgálatokra, ahogy a Szent Szellem vezet, és az 
felfrissülést hoz nekem.  

Az elsı dolog, amit meg kell tenned. Követned kell a Szent Szellem vezetését. A második dolog, 
hogy biztosnak kell lenned abban, hogy az Isten. Mert ha az a dolog nem dicsıíti meg Istent, megvan 
a jogunk arra, hogy megítéljük a Szellem mozgásait.  
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Mert itt van ez a szó, hogy ’hirtelen’. Mert a Szellem nagy hirtelenséggel elkezd fújni egy másik 
irányba más lehetettel, és nekünk azt meg kell tudni magyarázni, érzékelni, és meg kell változnunk a 
Szellem mozgásával!  

A legtöbb szolgája Jézus Krisztusnak szeretné, ha Isten vezetné, szeretne segíteni az 
embereknek. Tehát mindig a helyes dolgot szeretnénk tenni, de nem mindig sikerül. Keressük ugyan, 
hogy mi lenne a helyes, és az igaz. Van, mikor Isten keményebb dolgokat szeretne tılünk, hogy 
megtegyük. Gyógyító alkalmaknál például, hogy fújjunk rá az emberekre, vagy erıteljesebben 
ragadjuk meg az embereket. Ez viszont nagyon ritka. Ilyenkor Isten ereje nyilvánul meg. Volt már, 
hogy embereket hasba kellett ütnöm, ahol daganatuk volt, és eltőnt a daganat. Meg kellett ütnöm 
ıket a hátukon, és meggyógyultak a gerincükbıl. A Szent Szellem lehel ilyenkor. Jézus is volt, hogy 
ráfújt az emberekre. Hányan ítélik meg ezért Jézust?  

De azért, mert valamit láttál, nehogy a testben megcselekedd újra, csak akkor, ha a Szent 
Szellem vezet úgy! A lényeg ott van, hogy szükségünk van a Szent Szellemre, hogy ráleheljen, 
ráfújjon, rálélegezzen az életünkre.  

Néha a Szent Szellem nagyon gyengéden jön, mint amikor a szellı fújdogál. Van, amikor a szél 
nagyon erıteljesen süvít - a Szent Szellemnek ezek a hatalmas erıhullámai. Az is frissítést hoz, mert 
erre van szükségünk. Isten mindannyiunkkal foglalkozik. Isten tudja, mi a legjobb a számunkra. 

 
János 3:8 
„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy: 

így van mindenki, aki Szellemtıl született.” 
 
A szél ott fúj, ahol akar. Isten azt végzi el az életedben, amit İ akar. Nem azt végzi el az 

életedben, amit valaki más szeretne. Istennek megvan a személyes terve a te életeddel. Azt végzi el, 
és akkor, amikor İ akarja. A Szellem ajándékai, ahogy azt a Szellem akarja. Az elhívás, és annak a 
felszereltségi ajándékai is, ahogy a Szellem akarja. Vagyis te nem tudod rávenni  

Istent arra, hogy bármit itt tegyen, addig, amíg az idı teljesség el nem jön. Minél inkább 
megpróbálod, annál megtévesztettebb, megzavartabb leszel. Tanuld meg élvezni az életedet, 
hagyjad, hogy hadd építse Isten a házat! Megpróbálod Istent kontrollálni - ez olyan, mint amikor 
megpróbálod a szelet szabályozni. Teljes munkaidıben sem fog menni. Nem fogod tudni megtenni! 

Kb. 25 különbözı neve van a Szent Szellemnek, nem fogjuk minden végignézni, de nézd meg 
ezeket a neveket, mint ígéreteket! És tudom, hogy a Szent Szellem azon dolgozik, hogy ezeket a 
dolgokat véghezvigye az életedben. Az egyik neve: Szentség. İ az, aki a szentséget hozza létre az 
életünkben. Mi magunk nem tudjuk megtenni. Neki kell megtenni. İ szellem.  

Sokszor azért vagy megzavart, mert te próbálod tenni a dolgokat, pedig az a Szent Szellem 
munkája. Megpróbálsz másokat meggyızni, feleségeket, rokonokat, családtagokat, szomszédokat, 
mert Isten már megpróbálta, és Istenre nem hallgattak, ezért most te megpróbálod. És ezért 
borzasztóan érzed magad, mert az nem a te feladatod, az a Szent Szellem feladata!  

Van egy Ige a Bibliában, ami azt mondja, hogy mielıtt a felebarátod szemébıl ki szeretnéd 
szedni a nagy fadarabot, fatönköt, elıször szedd ki a magadéból a szálkát. Nagyon sok ember van, 
akinek én vagyok a téma, a teríték. Megpróbálnak engem kijavítani, hogy: ez nem Istentıl van, ez 
nem így van, ez nem úgy van. Az ítélet szelleme van rajtuk. Van ugyan a Szent Szellemnek ítélete, és 
ezt İ fogja megtenni! Van a Szellemnek tüze, ki fogja égetni azokat a dolgokat az életedbıl, 
amelyek nem igazak.  

Voltam egyszer egy alkalmon, és egyszerően csak égtek a lábaim. Forróak voltak. A Szent 
Szellem volt ez rajtam. Vannak olyanok, akik ezt az érzést soha nem érezték - pontosan errıl 
beszélünk, hogy ahogy a Szent Szellem akarja. A Szent Szellem jön rád!  

Kérdezheted: Isten, mi a baj velem, hogy nekem nincsenek ilyen megtapasztalásaim? Legalább 
annyira nincs baj veled, mint a többiekkel sincs.  

Tehát a fı dolog, hogyha hitetlen valaki, az leállítja Istent a munkájában.  
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A következı dolog, hogyha kritikussá válsz, ítélkezıvé válsz, az is leállítja Istent a munkában, 
mert megszomorítja a Szent Szellemet. Csak ülsz, és kritizálsz, és ítélkezel. Azt mondod: ez nem 
Istentıl van. Ezek az emberek úgy gondolják, hogy az ı szolgálatuk az, hogy mindenki másról 
véleményt mondjanak. Ez pedig az ördög egy nagy csapdája! Úgy gondolják magukról, hogy az ı 
szolgálatuk az, hogy mindenki másnak megmutassák, hogy mi velük a baj.  Megmondom neked, 
hogy mi nekik az igazi szolgálatuk: a hulladék, szemét az ı szolgálatuk. Miért gondolják ezek az 
emberek, hogy az ı szolgálatuk az, hogy hibát találjanak másokban? Még ki is nyomtatják, ki is 
adják!  

Volt egy bölcs ember a Bibliában, aki azt mondta, hogy: miért nem hagyjátok ezeket az 
apostolokat magukra, mert ha valóban Istentıl van, akkor úgysem tudjátok leállítani ıket, ha pedig 
nem Istentıl van, akkor úgysem fog túl sokáig tartani. Én is ezt gondolom ezekrıl. És ez a helyes út 
a gondolkodásra! 

Ha valami nem Istentıl van, akkor úgysem tudod sokáig fenntartani a te saját magad 
gondolataival, és a manipulációkkal, csak egy bizonyos ideig fog tartani. Még az sem fog rajtad 
segíteni, ha az én nevemet használod a szolgálatodban.  

Azt is elmondom neked: az emberek nagyon hamar belefáradnak ebbe! Mert a Szent Szellem az 
igazság Szelleme. İ csak az igazságot hozza eléd. És a manipuláció, és a hazudozások és a 
rejtegetések azok nem jók! És az úgyis meg fog semmisülni. Mert a Szent Szellem szolgálata az 
igazság szolgálata.  

Egy másik neve az ı szolgálatának a bölcsesség. Másik neve a szolgálatának a megértés, tudás, 
az Úr félelme, az öröm olaja, a kegyelem Szelleme, a könyörgı imádság Szelleme, a dicsıség 
Szelleme, örökkön örökké, vigasztaló. Tehát többet kell tudnunk a Szent Szellemrıl!  

Amikor a Szellem szele fúj, akkor a halott részeket kifújja. Ezért kell, hogy Isten szele fújjon a 
gyülekezetek felett. Amikor a Szent Szellem szele fúj, akkor ezt a szárazságot elfújja, és a 
felfrissülés, a frissesség, a megerısítés szele jön. És akkor az emberek újra elkezdenek Istenhez 
fordulni, és a Szent Szellem áramlásába bekerülni.  

Ahogy megtanulod elfogadni a Szent Szellemnek ezt a szolgálatát, akkor İ folyamatosan a 
felfrissülésben fog tartani. Mindig friss maradsz, mert tudod, hogy hol van a folyó, és tudod, hogy 
hogyan kell belekerülni.  

Amikor a szél megváltozik, és látod, hogy körülötted mindenki visszaesik a szárazságba, meg 
kell tanulnunk tehát megváltozni! Új mozgása van a Szent Szellemnek jelen, változás van jelen! 
Mert a nevetés szelleme megtörte az emberek kemény szívét, de most az Isten mélyebb dolgaiba kell 
belekerülnöd! Másik áramlata van jelen a Szent Szellemnek. Sokkal mélyebb dolgokat szeretne most 
Isten elvégezni! A nevetés szelleme az elmúlt három évben megtörte az emberek szívének a 
keménységét! De az csak a szívünk legkülsı burkát érintette.  Most pedig egy új lehelete, új 
áramlatra van jelen a Szent Szellemnek - ez pedig mélyebb munkát akar elvégezni a szívünkön.  

A Szent Szellem elszomorodik azok miatt, akik az İ munkája során megbotránkoztak, és 
elmentek, és elfordultak. Akik viszont velünk maradtak, és hagyták, hogy a Szent Szellem elvégezze 
a munkát bennük, azok megtisztultak, felfrissültek. Dicsıség van rajtuk és bennük. Eljutottunk oda, 
hogy a Szent Szellem gyors munkát fog végezni, dicsıségrıl dicsıségre fog átalakítani. Ez az utolsó 
mozgása a Szent Szellemnek. 

Smith Wigglesworth azt mondta: ez az utolsó mozgás a Szellem és az Ige együttes munkája lesz. 
Azok, akik nem tanulták meg az Úr útjait, nem tanulták meg az Igét, azoknak a számára nem lesz 
segítség arra, hogy a Szellemmel együtt mozogjanak! 

 


