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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem szolgálata 4. – Az Úr jelenlétében  
 
Tovább folytatjuk a tanítást, Isten megnyilatkoztatott szent erejérıl.  
Az Úr minket szent egyensúlyban akar tartani. A gyızelem Istennel való együtt idızés által jön. 

Szokássá kell válnia Istennel együtt töltött idınek! 
Pár dologról fogunk szólni, fıleg arról, amikor legalizációba kerülünk, és keménnyé, hideggé 

válik a szívünk. A Bibliában egyetlen helyen mondja csak Jézus, hogy szereti az Atyát. Az összes 
többi helyen arról szól Jézus, hogy mennyire szeret téged. Jézus azt próbálta nekünk megmutatni, 
hogy Jézusnak, amit Istentıl kap, azt tovább kell adnia.  

A farizeusok a vallásos emberek voltak. Mindig is szerették Istent.  A keresztények azonban az 
embereket szeretik. És ez egy nagy csapda, mert vannak a nagyon vallásosak, nagyon sok 
elfoglaltságot találnak maguknak, sokat idıznek ezekkel, alkalmakra járnak, talán kétszer-háromszor 
is egy héten, befizetik a tizedet is rendesen. Voltak ilyen tanítványaim nekem is. Folytonosan az 
Igében töltötték az idejüket – és ez nagyon jó. De a látást elvesztették arról, hogy mirıl szól ez az 
egész.  

A Bibliában megnézünk olyan példákat emberekrıl, akik szerették Istent. Két fı dolog van a 
Bibliában, amely megmutatja, hogy szereted-e Istent. Nem abból fog ez kiderülni, hogy nagy 
imaéleted van-e, vagy öt órát tanulmányozod-e naponta az Igét, vagy három Bibliakurzusra is 
elémész egy héten - ezek nem a bibliai példaképek arra, hogy valaki szereti Istent.  

Azt hiszem, az elsı jellemzıje az igei engedelmesség. Természetesen engedelmesnek kell lenni 
Isten elhívása felé, amely az életed felett van - és ebbe most nem mélyedünk bele.  

A második példája annak, hogy mennyire szereted Istent, hogy hogyan kezeled az embereket. Ez 
egy olyan üzenet lesz, amit most hallasz majd, ami visszahoz téged az egyensúlyba. Mert az 
emberek általában nem töltik el a napi rendszeres idıt Istennel. Pedig nagyon értékesnek kellene 
lenni annak az idınek számunkra, amit az Igével, a kazettákkal, az Ige tanulásával töltünk. 
Egyensúlyban kell maradnunk, és az igazságban kell maradnunk.  

Tehát a Bibliában Jézus az elveszett embereket, ahogy én például magamat hívtam, bőnösnek, 
úgy hívta ıket, hogy eltévelyedett nyáj. Soha nem hívta ıket bőnösnek. Volt, hogy vallásos emberek 
mondták nekem, hogy hogyan merem én rátenni a kezemet démonnal megszállt emberekre, például? 
Így gondolkodni az nem biblikus. A farizeus fajtájú vallásos emberek beszélnek így. Ha valaki nem 
újjászületett keresztény, akkor Isten úgy tekint rá, mint az elveszett nyájra.  

Önzıvé is válhatunk az Úrral eltöltött idınket tekintve. Csodálatos dolog Isten jelenlétében lenni, 
és szükségünk van erre az idıre! De nem szabad, hogy önzıkké váljunk ezen a területen, és 
képmutatóvá váljunk!  

Természetesen a másik szélsıségbe sem szabad beleesnünk, hogy egyáltalán nem töltünk idıt 
Istennel. Mindenfajta szélsıség megtalálható tehát. Vannak olyan emberek, akik alkalom hajhászok, 
tehát egyik alkalomról a másikra szinte ugrálnak, de igazán nem találják meg a családjukat és a 
helyüket Istennél. Ezért le kell csendesedni magadban, idıt kell töltened Istennel, és meg kell 
találnod a helyedet és célodat Istennél.  

Ha szereted az Urat, akkor idıt kell töltened az emberekkel is, az elveszett nyájjal. Errıl szól a 
Biblia. Ez a szeretet mértéke. Ezt hívhatnánk kinyilatkoztatott szeretetnek is. Teszel valamit, 
ahelyett, hogy nem teszel semmit.  

 
János 15:12-13, 17 
„Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. 

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ı barátaiért. Ezeket 
parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.” 
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Amikor az Úr irgalmáról és könyörületességérıl olvashatunk a Bibliában, az minden esetben 
gyógyulást is hozott, meggyógyította ıket.  

Tudjátok-e, hogy a prédikátorok nem tudják a világot megnyerni az Úrnak, mert nagyon sok 
keresztény nem az igaz szeretet utat járja. Prédikálnak csak valamirıl, az Igérıl, vagy valakirıl. Az 
elveszettek közé kell bekerülnöd, és egyszerően csak szeretned kell ıket. Az én szeretetem, ahogy 
Istent szeretem, azt azzal a mértékkel mérhetı, hogy hogyan szeretlek téged. A farizeusok mindent 
megtettek annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy ık valóban szeretik Istent. Mi volt azonban a 
valóságos bibliai bizonyítéka? A farizeusok mindenkit elleneztek, aki nem olyan volt, mint ık. 
Vallásosak voltak. A mi utunk az igaz út – mondták. Az én gyülekezetem az egyedüli gyülekezet. 
Hallottál-e már valakit így beszélni?  

A farizeusok mindössze csak ítélkeznek. Jézus azt mondta, hogy ne ítéljetek – és İ maga sem 
ítélt. Ha a szívünk igaz, akkor az embereket az igaz módon fogjuk kezelni.  

Ez egy hatalmas megtévesztés! A farizeusok szerették Istent, de igazából győlölték az embert. És 
ez a valóságos teszt, hogy mennyire szeretjük az embereket. A többiek csak munkacselekedetekben 
vannak. Nincsenek az Igében, nem járnak gyülekezetbe, nem járnak alkalmakra. Kikerülhetsz az 
egyensúlyból tehát ezen az oldalon is, hogy állandóan csak cselekedsz, cselekedsz. Szeretet 
cselekedetekrıl van szó, természetesen. És ezáltal kiesel az imaidıdbıl, és a gyülekezeti idıkbıl. 
Tehát szükségünk van arra, hogy azt a szeretetet, amit Istentıl kapunk, azt tovább juttassuk a világ 
felé. A Biblia azt tanítja, hogy mi vagyunk a föld sója, mi vagyunk a fény, és hagyni kell, hogy ez a 
fény ragyogjon körülöttünk! 

A világot nem olvasztja az meg, hogy én mennyit imádkozom. Nem az fogja meggyızni a 
világot! Sem az nem fog jó benyomást kelteni rájuk, ha odamegyek hozzájuk, és azt mondom, hogy: 
Isten küldött engem! Isten mondta nekem! Az Úr mondta! Ez egy másik megnyilvánulása a 
kevélységednek!  

Van három terület, ahol magadat leellenırizheted. Jézus mindig adott. Szeretetet adott. Így tehát 
te is segíthetsz az embereknek, legyen az anyagi vagy más jellegő segítség. Tehát hogy viselkedsz 
ezen a területen? 

 
Máté 12:34 
„Mérges kígyóknak fajzatai, mimódon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a 

szívnek teljességébıl szól a száj.” 
 
Amivel a szíved van tele, abból fogsz szólni. 
 
1János 4:7-8 
„Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentıl van; és mindaz, aki szeret, az 

Istentıl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten 
szeretet.” 

 
Aki nem szereti az embert, az nem ismeri az Istent. 
 
János 16:3 
„És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.” 
 
Ha kapcsolatod van Istennel, akkor kapcsolatod lesz más emberekkel is.  
Tökéletesnek gondolhatod magad addig, amíg valami nem történik az életedben. Sokan vannak 

szellemi ellenszegülésben, mert nem vetik alá magukat a szellemi hatalomnak. Hogy viselkedsz 
akkor, ha valaki szeretetlenségben kezel téged? Kemény leszel? Durva, keserő? Az mutatja, hogy 
nincs közeli kapcsolatod Istennel, mert hozzá kell menned, hogy İ meg tudjon gyógyítani. Vele kell 
idıt töltened! 
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Térjünk most vissza Isten jelenlétére. A mindennapi éltünkben kell ennek a jelenlétnek ott 
lennie, és mőködni. Dávid a 27. Zsoltárban azt mondja, hogy Isten jelenléte volt az, amit mindennél 
jobban keresett. A 16. Zsoltárból pedig megtudjuk, hogy Isten jelenléte az öröm teljességét jelenti a 
számunkra. Az İ jelenléte jelenti azt a közvetlen, egészen intim kapcsolatot Vele. 

Jézus azt is tanítja János Evangéliumában, hogy miután İ a mennyországba megy, akkor İ 
elküldi a Szent Szellemet a hívık számára, hogy közeli kapcsolatban legyenek vele. Tehát véren 
megvásárolt jogunk van arra, hogy közeli kapcsolatban lehessünk a Szent Szellemmel.  

Én is az életem során nagyon sokszor megtapasztaltam az İ jelenlétét. És vannak dolgok, amivel 
meg tudjuk akadályozni ezeket az áldásokat. Például: ha békességben járok, és Isten szeretetében 
maradok, és elfogadom a szeretetét, ami felém jön, és hagyom, hogy ez a szeret mások felé is 
átáramoljon, akkor nagyobb mértékben tudom megtapasztalni az İ kinyilatkoztatott jelenlétét.  

Tudjuk, hogy İ mindig velünk van, hiszen megígérte, hogy soha el nem hagy minket, és el nem 
távozik tılünk. Azonban én szeretném megtapasztalni az İ megnyilvánított, kinyilatkoztatott 
jelenlétét az életemben, egészen mindennapi gyakorisággal. És azt hiszem, te is így vagy ezzel.  

Vannak olyan dolgok, amelyek megkeserítik a Szent Szellemet, és vannak olyan dolgok, 
amelyeket tetszenek neki. Meg kell találnod, mik azok a dolgok, amik tetszenek a Szent Szellemnek, 
és azokat tenni. Az Úr Jézus mindenkit meg fog tanítani, aki valóban kívánja az igazságot 
megismerni. Annyit kell csak tennünk, hogy megkérjük rá.  

Isten jelenlétét gátolni tudjuk, azáltal, ha túl nagyon szeretjük a világot, ha a hústestben járunk, 
és ha a törvény alatt élünk. Ez három fı terület! Egyszerre nem tudjuk Istent, és a hamis mammont is 
szolgálni. A mammon dolgokat jelképez, a pénzt és a világot. Természetesen lehet pénzünk, és olyan 
dolgok, amelyeket a világ felkínál a számunkra, de ık nem keríthetnek minket a hatalmukba! Nem 
szabad, hogy a rabságukba kerüljünk! Tudatában kell lennünk, hogy ık csak a szolgálatunkban 
állnak! Mert egyedül Istent szabad szolgálnunk! İ az elsı számú az életünkben! Gondolatok, 
beszélgetések, magatartási formák, és választások.  

Egy pár évvel ezelıtt elmentem egy iskolába, egy angol nyelvő országban, és valami történt. 
Mindannyian, akik elıttem ültek, az Úrról beszéltek. Akik mögöttem ültek, azok is mind az Úrról 
beszéltek. Nagyon rég tengerentúlon tartózkodom már, egy valóságos keresztény világba kerültem 
tehát.  

Ha Istent akarod az elsı helyre tenni az életedben, akkor a hústesttel foglalkozni kell! A testben 
járni, testinek lenni. Ha testi keresztény vagy, az egy nagy függöny, egy nagy gát közted, és az Úr 
között. Még akkor is, ha velünk van. És ez valóban igaz a pásztorokra is. Lehet, hogy elfogadtuk İt, 
mint megváltónkat, de nem, mint Urunkat. Sokszor az emberek Jézust arra tartják, hogy a pokolból 
kimeneküljenek, de arra már nem elég nekik Jézus, hogy a Szellemben járjanak.  

Pál egy testi gyülekezettel, testben járó gyülekezettel foglalkozott. Olyan embereknek prédikált, 
akik újjászülettek, megkeresztelkedtek a Szent Szellemben, és a Szellem ajándékaiban mőködtek.  

Az emberekben mőködhetnek az ajándékok felnövekedés nélkül is. De a kenet nem fog nagy 
mértékben megnyilvánulni az életük felett. Nagyon sok fiatal keresztény van, még szolgálók is. És 
én szeretném a kenetet, az İ jelenlétét az életemen! De az, hogy én azt szeretném, és akarom, az 
még nem elég. Mert engedelmesnek is kell lennem arra, hogy amit csak mond, megtegyem! És 
ezeken a területeken is kell foglalkozni! 

Vallásos múltunkban vannak legalizációs problémáink is. Tudniillik megpróbáljuk Istent oly 
alapon szolgálni, hogy a saját cselekedeteink szerint várunk Tıle, és nem a kegyelem szerteint. Isten 
Igéje megtanít minket, hogy a törvény halát hoz, de a Szellem életet szolgál nekünk. Isten jelenléte is 
életet hoz nekünk.  

Nagyon sok olyan dologhoz ragaszkodtam a múltban, ami az életet kivonta belılem. Mindig is 
lesznek választási lehetıségeink, és a rossz döntéseket hoztam meg, és ezekért a hibás döntésekért 
meg kellett fizetnem. Learatjuk azt, amit elvetünk. Ez egy szellemi törvény, amit nem lehet 
elkerülni. Választhatunk: az İ jelenlétét kívánjuk-e, vagy a világot. Az İ jelenlétét, vagy inkább a 
hústestet. Az İ jelenlétét, vagy vallásos kötéseket, törvényeket, és legalizációt. Ez a te választásod. 
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Jelenések 6:6 
„De a bort és az olajt ne bántsd.” 
 
Vagyis védelmezd meg! Ez azt jelenti, hogy maradj teljes az olajjal és a borral! Mert védelmet 

csak úgy kapunk Isten jelenlétében, ha ott maradunk. Ebben az utolsó idıszakban csak akkor tudunk 
gyızelemben maradni, ha megtanuljuk használni az Igét, a Szent Nevet és a vért. És ez hoz védelmet 
a számunkra az ellenséggel szemben. Ezen a három területen nagyon nagy ismeretre van szükségünk 
az utolsó idıkben. És errıl csak akkor tanulunk meg többet, ha megtanulunk Isten jelenlététben 
idızni, és ott maradni. 

 
Zsoltár 91:1 
„Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében lakozik, a Mindenhatónak (Shaddai) árnyékában 

nyugszik az.” 
 
Az İ jelenléte rejtekhelyet jelent. Az İ ereje alatt vagy, akkor nincs erı, ami ellened jöhet!  
Az İ jelenlétét ismernünk kell, ezen kívül ismernünk kell az Igét, és hogyan használjuk azt a 

csodálatos kétélő fegyvert a Szent Szellem vezetése által. Ezen kívül szükségünk van a vérrıl, tudás 
és kijelentés formájában. Prédikálni a vérrıl - ahhoz, hogy prédikálni tudj a vérrıl, szükséged van, 
hogy kijelentést kapj a vérrıl ezen utolsó idıkben. Mert mondják, hogy amíg a vér nem ömlik ki, 
addig a dicsıség sem tud kiáradni.  

Jézus azt tanítja, hogy élı víznek folyamai ömlenek belılünk. Ezt mondja Jézus! De addig nem 
tudott ez az örök, élı víz elı ömleni belılünk, amíg Jézus Krisztus meg nem dicsıült. És Jézus 
Krisztus akkor még nem dicsıült meg teljesen, addig, amíg meg nem halt a kereszten, és ki nem 
ontotta a vérét. Utána ez a vér bemutatásra, áldozatra került a Szentek Szentjében, és a kegyelem, 
irgalom székére került, és ez tisztított meg minket, és ez tudott minket visszavásárolni.  

Addig, amíg nem tudjuk, hogy hogyan használjuk a vért az életünk felett, kijelentést kell 
kapnunk a vérrıl az életünk felett. Amíg nem kapunk errıl megértést, addig nem nyilatkozódik ki a 
dicsıség sem úgy az életünk fölött, ahogy kellene.  

Követelni a vért az életünk felett a Biblia szerint az nem könyörgést jelent, az egy legális 
kifejezés. Amikor elıterjeszted az esetedet, hogy ezt meg tudd tenni, ahhoz szükséges, hogy tudd a 
jogaidat, mint Krisztusban hívı. Tudnod kell a jogaidat, mint egy vérrel megvásárolt hívı jogait.  

Az Ószövetségben olvashatod, hogy a hívıknek a Bárány vérét az ajtófélfára kellett felkenniük, 
és így a pusztító szelleme el kellett, hogy kerülje ıket. Mennyivel inkább kell azt elvárnunk, hogy a 
szent vér a mi életünkben meghozza a védelmet! Véren vásároltak vagyunk! Újszövetségi hívık! 
Megváltottak! És visszavásároltak ezen vér által!  

Egy idıben keresztény DJ voltam, és ezeket a dalokat játszottam, és a Szent Szellem volt az, aki 
ezeket a dalokat kiválasztotta. És ez a zene, ez a csodálatos zene fegyver volt az ellenséggel 
szemben. Tehát szükségünk van, hogy a zenei dicséretünkben nagyon sokat szóljunk a vérrıl.  

Isten Igéje nem hoz erıt azon hívı életében, aki nincs tisztában a vérrel. Isten vissza akar minket 
állítani abba a hatalmi pozícióba, ami a miénk jog szerint. Isten már mindent lepecsételt, és 
megigazított. A megfizetett ár teljességgel beteljesedett, mert áron vétettünk meg, és ezt megfizették. 
Csodálatos, és értékes, drága vére Jézusnak. Jézus Krisztus vére értékes és drága az Atya elıtt, és 
számunkra is drága és értékes kell, hogy legyen! Tisztelni és tekinteni kell!  

Figyelned kell arra is, ami a mindennapok során a belsıdbıl elıjön! Fıleg a kora reggeli 
idıkben, amikor elcsöndesedve tudsz idıt tölteni Istennel. Ha ez egy dal, akkor arra van szükséged, 
hogy azt kimond a száddal, mert z aznapra van a számodra. Isten természetesen látja a 
szellemvilágot, és tudja az ellenségrıl azt, hogy mit hoz neked aznap elı. Ezért lehet, hogy az öröm 
egy hatalmas szellemét árasztja ki rád aznap, vagy a dal, mit ad, az arra való, hogy a depresszió és az 
elbátortalanodás szellemét, ami aznap ellened jön, azt legyızd. Ezért ad számodra egy dalt, hogy 
nagyon boldog légy. Mondjuk ezen a területen, egyszerően csak kiénekled magadból, ami benned 
van. 
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Nagyon sok ember elkerülné az ellenség támadásait, hiszen nem a test és a vér ellen van a 
küzdelmünk, hanem szellemi erık ellen. Ezért az ördögöt nem tudod legyızni fizikai eszközökkel, 
hanem csak szellemi, természetfeletti eszközökkel Ezért kell, hogy folyamatosan teljes maradj az 
olajjal és a borral! Ezért mondja az Ige, hogy ne érintsétek, ne bántsátok az olajt és a bort. Az olaj 
ebben az értelemben a Szent Szellemet jelképezi. 

 
Zsoltár 16:8 
"Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felıl van, meg nem rendülök.” 
 
Zsoltár 34:1 
„Áldom az Urat minden idıben, dicsérete mindig ajkamon van!” 
 
Szüntelen, minden idıben!  
Szorgalmasnak kell lenned az Úr dicsérete felıl, minden idıben! 
Sokszor az emberek ott kerülnek bajba, hogy csak akkor mennek az Úr elé, amikor már bajba 

kerültek, és miután kikerültek a bajból, ismét elfordulnak Istentıl, nem keresik az İ jelenlétét.  
Sokszor az emberek a helyes dolgokat szeretnék tenni, de nem értik meg a fontosságát annak, 

hogy a Mindenhatónak a rejtekében, a száranyai alatt kell tartózkodnod! Annyi idıt kell eltöltened 
az Úr jelenlététben, hogy nem csupán féltanknyi üzemanyaggal telítıdjél meg, hanem teljesen tele 
legyen a tankod a Szent Szellemmel.  

Ha ki akarsz kerülni az leveszettség állapotából, akkor meg kell tanulnod úgy keresni Isten 
jelenlétét, és Isten arcát, mintha akkor keresnéd, amikor már bajban lennél, pedig még most nem 
vagy bajban.  

Nagyon sok gyızelmet arattam az életemben, de ez az egyik alapelve, az egyik oka, hogy miért 
élek gyızelemben. Mert legtöbbször az emberek csak akkor keresik igazán Isten arcát, amikor már 
nagyon el vannak keseredve. Mert amikor a hatalmas áldások és fejlıdés idıszakát éljük, amikor úgy 
értem, hogy egy problémád sincs, Isten akkor is azt mondja  neked, hogy: keress engem szüntelen, és 
minden idıben, és szorgalmasan, úgy, mintha semmi más, mint problémád lenne! Akkor fogsz 
eljutni a folyamatos gyızelmek helyére. Folyamatosan imádkoznod kell! Keresned kell Istent 
folyamatosan! Az Úr munkájának adakozol folyamatosan. És minden nap keresned kell a 
lehetıséget, hogy valaki számára aznap áldás lehessél. Tehát ezt az életed részévé kell tenni: ma 
valakihez jó leszek!  

Mondhatnád, hogy: hát, hiszen én már a múlt héten adtam a gyülekezetnek - vagy tavaly, pár 
hónapja talán. És megvan egy ilyen hozzáállásunk, hajlamosak vagyunk rá, hogy már betöltöttük a 
kvótánkat. Amíg viszont ilyen kvótákban gondolkodsz, addig a törvény alatt élsz. Vagyis azért 
teszed a dolgaidat, amiket teszel, hogy Istentıl elismerést kapj. Pedig azért kellene tenned a 
dolgaidat, amit megteszel, mert olyan nagyon szereted İt. Annyira nagyon szereted az Urat, hogy 
nem tudod leállítani magad a jó cselekedetekben! Annyira nagyon szereted az Úr Jézus Krisztust, 
hogy folyamatosan kell keresned az İ arcát, mert nem tudsz nélküle élni. Mert ebben a világban 
nincs semmi, ami engem boldoggá tudnak tenni! Tudom, mert már mindent megpróbáltam a 
világból! 

Ha úgy gondolod, hogy a szolgálatodat nagyobbá tudod tenni, és még nagyobbá, és majd akkor, 
ha ez nagyobb lesz, akkor boldog leszel, akkor bizony hibásan gondolkodsz! Mert ahogy egy 
szolgálat nagyobbá válik, nagyobb felelıséged is lesz. Nagyobb kihívásaid lesznek! Nagyobb 
hegyeket kell elmozdítanod! Ezért mindenbıl többre lesz szükséged. Több emberrel kell majd 
foglalkoznod, nagyobb szükséged lesz a pénzre. Több döntést kell majd hoznod. És mindahhoz, 
hogy mindebben sikeres legyél, többre van szükséged Istenbıl. Ez azt jelenti, hogy habár néha 
kevesebb idıd marad, hogy Istennel azt együtt töltsd - de az igazság az, hogy több idıt kellene 
eltöltened Istennel, ahogy a szolgálatod nagyobbá válik. Ezért Isten biztosítja számomra minden 
idıben azt az idıegységet, amit Vele kell eltöltenem. Ez azért van, amit nekem tennem kell.  
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Isten neked is meg fogja adni, amire neked van szükséged. És ez mindig kapcsolatban van azzal, 
amit teszel. De ki kell használnod!  

Vegyük például az édesanyánkat, és vegyük a példát, hogy az édesanyád a következıt mondja, 
vagy a gyerekeidet ahogy neveled, és nincs elég idıd velük. Miért nem gondolsz arra, hogy esetleg 
valakit megkérj, vigyázzon a gyerekedre egy-két órára, amíg te az Úrral vagy? Mondjuk egyszer egy 
héten egy-két órára egy gyerekırzıt kérsz meg. És nézd meg, hogy utána Isten mit fog tenni az 
életedben! Ha az emberek hajlamosak, és képesek arra, hogy babysittert rendeljenek bármilyen 
okból, hogy elmenjenek vacsorázni, társaságba menjenek, moziba menjenek esténként, akkor miért 
nem tudják megtenni ezt hetente legalább egyszer, hogy Istennel legyen egy találkozójuk? És utána 
meg fogod látni, hogy mit kezd el munkálni majd Isten az életedben!  

És itt kell megváltoztatnunk a gondolkodásunkat! Ezért nincs az embereknek, mert nem 
gondolkodnak Isten útján! Lehet, hogy nagy céljai, nagy célkitőzései vannak az életednek Istentıl, 
hatalmas próféciát kaptál például. De Istennel együtt kell töltened az idıt! Ha a telefon csörög, ne 
vedd fel! Mert az ördög bejuthat az életedbe azáltal, hogy nagyon elfoglalttá tesz. Ha nem lennél 
otthon, akkor úgysem tudnád megválaszolni a telefont, nem? És ezt folytonossá kell tenni az 
életedben! Dicsérni Istent folytonosan! Istennek adnod kell, folytonosan!  

Addig nem leszel egy erıs keresztény, amíg folytonosan az idıdet az istentelenekkel együtt 
töltöd! Mert az a kicsi élet, ami már benned van, ki fogják szívni egyszerően belıled! Tudom, 
egyszerően csak ha a példát vesszük, hogy a metrón utazol. Úgy érzed, hogy mindent 
kiszippantottak belıled.  

A keresztény életmód az egy életforma.  
Ismerek olyan keresztényeket, akik a munkahelyükön nagyon kemény helyzetben, rossz 

helyzetben vannak, és Isten ezt be fogja fedezni, és gondot fog viselni itt rólad. 
 
Efezus 5:18 
„És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent 

Szellemmel,” 
 
Ez azt jelenti, hogy folytonosan legyél teljes a Szent Szellemmel! Nem egy egyszeri 

megtapasztalás befogadni a Szent Szellemet. 
 
Zsidó 1:9 
„Szeretted az igazságot és győlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Isten, a te 

Istened, örömnek olajával a te társaid fölé.” 
 
Ez az öröm olaja. A mi Istenünkkel való idıtöltésbıl jön ez az olaj, az öröm olaja. Addig 

maradsz együtt a Szent Szellemmel kettesben, amíg rád nem önti az öröm olaját. Mert a ’felkenni’ 
ennyit jelent, hogy rádörzsölni, bedörzsölni. Mi történik akkor, amikor Isten jelenlététben vagy? A 
Szent Szellem száll tereád.  

Megtapasztaltuk már mi is ezt az örömöt, az öröm olaját. Ez teljesen más, mint a nevetés kenete. 
Ezt az örömöt, az eddigiektıl különbözı kenetet megtapasztalhatod most köztünk. És ez a kazetta 
meg fog tanítani arra, hogy hogyan lehet ezt napról napra élni.  

Boldog embernek kell lenned, egy boldog szívnek! Mert vannak olyan gyülekezetek, amelyek 
olyanok, mint a savanyú káposzta. Amikor boldog vagy, akkor minden könnyen megy, és 
békességed van. Ugyanez a helyzet a gépeknél. Ha a gép alkatrészei megvannak jól olajozva, akkor 
minden rész könnyedén mozog a helyén. Ha te is jól olajozott vagy, akkor a dolgok csak egyszerően 
és könnyen áramlanak. Minden egyszerően megy otthon. Ha viszont nem mennek a dolgok, akkor 
mit tudsz tenni? Miért kéne elkeseredned? Miért kéne elkeseredned olyan dolgokon, amelyek felıl 
úgysem tudsz magad semmit sem tenni?  

Néhány keresztény úgy látom, hogy teljesen professzionális szakértıje annak, hogy dolgokat 
elbonyolítson, és teljes stresszben élik az életüket, felsıfokig.  
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A bor ugyanazt jelképezi, mint az olaj. A bornak a fizikai világban hatása van az emberekre. A 
Szent Szellemnek ugyanilyen hatása van rád, mint keresztényre. Ezért nem szabad úgy járnod az 
életben, hogy mindig szomorkodsz! Nem szabd szomorkodnod azért, mert te már nem tudsz 
megrészegedni a világgal! Igyad az új bort! Tölts idıt Istennel, és maradj jól olajozott! Akkor a 
dolgok könnyedén fognak folyni, és minden könnyő lesz.  

Megfigyelted-e már a részeg embert? Mindenét odaadná neked, amilye csak van. Én nagyon 
sokat idıztem és töltöttem idımet a részeg emberekkel. Még az ingüket is odaadják.  

Neked az Igéket kell hinned Istenrıl. Isten azt akarja, hogy annyira teljesek legyünk İvele, hogy 
boldogok legyünk. És a világ is boldogságot tud meríteni a te túlcsordulásodból. És bizony ahhoz 
idıt kell töltened, hogy megtanuld, hogy hogyan lehet az új borral megrészegedni, és hogyan tudja 
az új bor kiváltani a régi életed régi borát, a világ borát.  

Ez volt az én Bibliaiskolám elsı éve, szenvedtem, mert meg kellett változnom arról, ami addig 
engem a világból boldoggá tett, azt meg kellett változtatnom. És ezért nem kell magad borzasztóan 
érezni, mert vannak dolgok, amivel kapcsoltban semmit nem tudsz tenni. Maradj jól olajozott, és 
maradj a Szent Szellem áradatában! 

 
Máté 9:16-17 
„Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még 

elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó tömlıkbe; máskülönben a 
tömlık szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlık is elvesznek; hanem az új bort új tömlıkbe 
töltik, és mindkettı megmarad.” 

 
Új bort nem lehet tölteni ó tömlıkbe.  
Mit jelent ez az ó tömlı? A múltad gondolkodását, régi terveidet, régi megszokásaidat. Amikor 

Isten új bort hoz feléd, az mindig erıteljesebb, mint ami a régi volt. És amikor megpróbálod az új 
bort a régi tömlıben tárolni, a régi tömlı nem alkalmas rá, hogy azt eltárolja.  

Az ó tömlı az Ószövetséget jelképezi, mert az új bort Isten az Új szövetségben ömleszti ki. 
Vagyis ezt mondja az Ige, hogy az ó tömlı, vagyis a legalizációs megközelítése Istennek, úgy 
gondolod, hogy Istent meg tudod közelíteni a saját tökéletesítésed által. Egy biztos dolog van: az 
ember magát nem tudja megváltani! Azt mondta Jézus: ha ettıl nem szabadultok meg, ez az ó tömlı 
nem tudja megtartani az új bort. Az új bor az új erıt, az új örömöt jelképezi. És Isten azt akarja, 
hogy te befogadd ezt az új bort, és mindig, folytonosan telve kell legyél vele. De addig ez nem lesz 
meg, amíg az ó tömlıhöz ragaszkodsz, a régi terveidhez, a régi rendszerben, amiben éltél. Hagyd az 
Ószövetséget, a rég dolgait magad mögött, és menj az újba!  

Az Ószövetség az ó rendszert jelenti. Most ez fizikai értelemben is igaz. Meg kell változtatnunk 
a tavalyi év rendszerét, mert ha nem, akkor ez lelassítja a növekedésünket. Ha ragaszkodsz az ó 
tömlıidhez, vagyis az ó gondolataidhoz, és a régi útjaidhoz, és cselekedeteidhez – és most olyan 
dolgokról is beszélek, amit Isten tavaly végzett el a gyülekezetekben. Hiszen a Szent Szellem olyan, 
mint a szél, mert fúj, amerre csak İ szeretne, és nem tudod szabályozni. És friss szelet hoz. Isten 
folyamatosan az új dolgokban áramlik. Folyamatosan! És ezt kell nekünk is tenni! Új dolgokat.  

Itt vagyunk, egy új Szent Szellem kiáradás elején. Nagyon sokat idıztünk a nevetı kentben, 
három-négy évet. Rengeteg ember megbotránkozott felette, de tudjátok, hogy a Szellem végezte. 
Most viszont új nap van, és vannak emberek, akik nem fognak belépni oda. Azért, mert nem illik be 
az ı régi ó tömlıjükbe. Meg kell tanulnod irgalmasnak lenni! Egy legalizációban élı személy 
nagyon kemény, nagyon nehéz vele együtt élni. Farizeus: megvannak az én terveim. Neked jobb, ha 
abba beleilleszkedsz. Mindent az én terveim szerint kell tenned. Ezek az emberek annyira 
ragaszkodnak az elméletükhöz, hogy egyáltalán nem reálisak. Szélsıséges célkitőzéseik vannak, és 
nem járnak a szellem gyümölcseiben. A legtöbb idejüket a tervezgetéssel töltik. Ha a terveik nem 
valósulnak meg, akkor egy újabb tervet készítenek. Mi pedig dicsıségrıl dicsıségre kell, hogy 
menjünk! Egy másik pohárral iszol. A kijelentést legjobb, ha Istentıl kapod meg! 
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Az ó tömlı legalizációja a borzasztó kemény próbálkozás, hogy valamit megpróbálsz megtenni. 
A teljes elkeseredés saját magaddal kapcsolatban, elkeseredés másokkal kapcsolatban, amikor a 
terveidbe nem illeszkednek be úgy, ahogy te elgondoltad. De vannak olyanok, akik magával Istennel 
sincsenek megelégedve. Amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ık azt eltervezték.  

Tudjátok, én elköteleztem magam, hogy ezen utolsó napokat örömben töltöm!  
Ha te a terveid feszült menetében élsz, akkor minden törvények és legalizációk kereti közé kerül. 
Ez van a gyülekezetek nagy részében manapság. Hadd mondjam el az igazságot: a szélsıség az 

mindig az ördög játszótere! Neked megnyugodnod és megpihenned kell! Isten azt akarja, hogy mint 
egy gyermek, örüljünk az élet dolgainak! Ezért magunkat fegyelmezetten nevelni kell. Újra kell 
programozni az elménket! Mindennek nem kell mindig mindenkor a legtökéletesebb helyén lennie. 
Ezért vigasztalódj! Néha az emberek a legrosszabb ellenségeik önmaguknak.  

Voltam már olyan alkalmakon, ahol úgy tőnhetett, hogy az alkalom felett teljesen elvesztették a 
vezetést fizikai tekintetben - és abból jön elı Isten leghatalmasabb csodálja. Mi mindig a Szent 
Szellem áramlásában szeretünk lenni - hagyjuk, hogy megtörténjenek a dolgok. Már nagyon rég 
föladtam azt, hogy megpróbálom én csinálni. Istennek kell építenie a házat, és Isten vezeti a népet, 
és İ tudja a jövıt, és İ tudja, hogy mire van szükséged! Ezért kell idıt töltened Vele. Vezetést kell 
kapni a saját életedre! A tanítás, és az elméd megújítása az nagyon fontos! 

Más dogokat is feltételezünk azonban. Feltételezzük többek között, hogy te tudod, hogy fontos 
Istennel idıt töltened, és ennek a csöndességnek, és elcsöndesedésnek, békének az idejét el kell 
töltened, és akkor tud a Szent Szellem vezetni, akkor tud irányt mutatni.  

Legtöbbször, amikor Isten jelenlétébe mész, akkor megújulsz. Nem ezt mondja az Ige, hogy: 
azok, akik az Úrra várnak, azoknak megújul az erejük.  

Nem azt mondja az Ige, hogy azok, akik körbe-körbe szaladnak válaszért, és mindenkit 
megkérdeznek, hogy: mi is lehet a problémám? És: miért, és miért, és miért? Miért nem mész 
inkább Istenhez? İnála van a válasz. 

 
Ézsaiás 40:28-31 
„Hát nem tudod-é és nem hallottad- é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld 

határait? Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erıt ad a 
megfáradottnak, és az erıtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, 
megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a saskeselyők, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” 

 
Megvan az ideje, amikor futnod kell, megvan az ideje, amikor járnod kell, megvan az ideje, 

amikor várnod kell az Úrra, hogy az İ jelenlététbe kerülj. Szükséged van Isten bölcsességére, mert a 
bölcsesség fogja tudni, hogy mit kell tenni.  

Sokszor az emberek, amikor várniuk kellene Istenre, akkor szaladnak. Mások, amikor járniuk 
kellene, kilépniük kellene, akkor még mindig várnak az Úrra, vagy esetleg már szaladnak. A 
keresztények legtöbbször összezavartak, azért, mert nem várnak Istenre, nem vetik alá magukat Isten 
akaratának.  


