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ALAPTANÍTÁSOK 
Hogyan vezet Isten Szelleme? 2. – Az ember lelke 

 
Az ember lelkérıl hallotok ma tanítást, az ember lelkének a meghatározását fogjátok ma 

meghallani. 
 
Róma 8: 14, 16 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai….  
Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” 
 
Példabeszédek 20:27 
„Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.” 
 
Ez a mai tanítás egy tagja annak a sorozatnak, amelynek az a címe, hogy hogyan vezessen 

minket Isten Szelleme, hogyan vezessen minket a saját szellemünk.  
Ezekbıl a felolvasott Igékbıl világos az, hogy Isten a mi szellemünkön keresztül akar minket 

megvilágosítani. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy hogyan akar vezetni minket Isten, meg kell 
elıször értenünk azt, hogy hogyan teremetett minket. 

Az ember alapvetı lényegét tekintve szellemi lény. Szellemi lény tehát, van lelke, és testben él.  
A Bibliában nem azt olvassuk tehát, hogy Isten bizonyságot tesz a testünkkel! Vagy nem olvassuk 
azt a Bibliában, hogy Isten Szelleme bizonyságot tesz a lelkünkkel. Azt olvassuk, hogy Isten 
Szelleme bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 

 
Zsidó 4:12 
„Mert az Istennek Igéje élı és ható, és élesebb minden kétélő fegyvernél, és elhat a 

szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velıknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait.” 

Tehát azt mondja az Ige, hogy Isten szava az, amelyik szét tudja választani a lelket meg a 
szellemet. Mi nem tudjuk magunktól megtenni, azért, mert mi alapvetıen a lelkünkben 
gondolkodunk, a lelkünk tudatában élünk. Nagyon kevesekben tudatosul az, hogy mi szellemi 
lények vagyunk. Ezért az emberek, amikor szellemi fejlıdésrıl beszélnek, leginkább a lelkük 
fejlıdésére gondolnak. És amikor a szellemi üdvözítésekrıl beszélünk, akkor leginkább a lélekben 
végezzük ezt el szintén. Mivel a keresztények nem látják a különbséget a szellem és a lélek között, 
ezért inkább csak lélekben fejlıdnek. 

 
János 7:37-39 
„Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élı víznek folyamai ömlenek annak 

belsejébıl. Ezt pedig mondja vala a Szellemrıl, akit az İbenne hívık vesznek majd: mert még 
nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsıítteték meg.” 

1Korinthus 14:14 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” 
 
A kibıvített angol Bibliafordítás szerint az olvasható, hogy: „az én szellemem a Szent Szellem 

által, aki az én szellememben lakik, az könyörög.” 
Tehát aki a nyelveken való imádságot végzi, az az én szellemem, aki pedig a kiejtést adja az 

imádsághoz, az pedig a Szent Szellem, aki az én szellememben lakik. De az én értelmem ilyenkor 
gyümölcstelen. A mi értelmünk az egy része a lelkünknek. Az elménknek, vagy az érzelmeinknek az 
összessége az a lelkünknek a része. Más szóval tehát, amikor nyelveken imádkozom, akkor nem 
tudom pontosan, hogy mirıl imádkozom a gondolataimban, az elmémben.  
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Olyankor nagyon veszélyes a nyelvek magyarázatát használni, amikor valaki a szellemben kapott 
nyelvi imádságát megpróbálja lélekben lefordítani, magyarázni. Mert helytelen az az álláspont, hogy 
mindent, amit nyelveken imádkozunk, azt meg kellene magyaráznunk. És ha nincs itt erre Isten 
kenete, hogy éppen nyelvek magyarázatát tegyük, akkor az értelmünkbıl fogunk megpróbálni 
valamit a nyelvek fordításában átadni a másiknak - és ez helytelen! Tehát nem kell mindent 
lefordítanunk a nyelveken szólásból! Meg kell várni, amíg a szellemünkben ott van erre a kenet! A 
nyelveken szóláshoz is, és a nyelvek magyarázatára is. Nem arról van szó, tehát, hogy te 
megpróbálod, vagy erıltetni akarsz valamit! Ha valami kifolyik a szellemedbıl, a legbelsı 
lényedbıl, ahogy azt az Ige mondja: élı víznek folyamai ömlenek annak belsejébıl, a szívébıl.  

Tehát egyrészt vannak a különbözı nyelvek nemei, másrészt adatik amikor a sima nyelveken 
szólást valakinek megadja Isten, hogy annak magyarázatát megkaphassa. A különbözı nyelvek 
nemei a gyülekezeti alkalmak számára adódtak. Ezért ne próbáljátok kényszeríteni ezeket a 
magyarázatokat! Hadd hagyjátok, hogy a szívetekbıl, a szellemetekbıl folyjon elı, ne erılködjetek a 
fejetekben a magyarázaton, és ne próbáljatok meg valamit kitalálni! Ha nincs ott a fordítás, akkor ne 
erılködjetek!  

Megesik az, velem is, hogy amikor szellemben imádkozom, megértem, hogy mit imádkoztam. 
De az igazság az, hogy nem mindig az a legfontosabb, hogy a nyelvek magyarázatát megkapjuk!  

Azt írja az Ige, hogy az ember szelleme megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Azt mondja az 
Ige, hogy élı víznek folyamai ömlenek annak belsejébıl - tehát a szellem az, ami. Mert a Szent 
Szellem lakik a legbelsı lényünkben, a mi szellemünkben.  

Egészen más az, amikor a Szent Szellem által, ami az én szellememben lakik, és én nyelveken 
imádkozom, az én szellemem imádkozik, tudom, amit a Szent Szellem akar. De ez nem a nyelvek 
magyarázatának neveztetik! A szellemem pedig egyszerően átadja ezt a megértést az elmém 
számára.  

Ezt nagyon fontos megértenetek: amikor nyelveken imádkoztok, akkor a szellemetek nagyon 
aktív, nagyon sok mindent megtudhatsz. A szellem világa az egy teljes világ - és vannak emberek, 
akik megijednek ettıl, félni kezdenek, és félnek attól is, hogy a lélek területén mőködjenek. De 
igazság szerint nem kell ezektıl a dolgoktól félni, egyszerően el kell kezdeni bennük növekedni, 
mint ahogy egy kisgyerek kinövekszik.  

Arra is szeretnénk figyelmeztetni benneteket, hogy éppen úgy, ahogy van a Szent Szellem 
tevékenysége a szellemvilágban, úgy megvannak a démonikus erıknek is a tevékenységeik! És 
nagyon sokan nem tanulták meg a különbséget a kettı között, és ez aztán problémákat szülhet!  
Megpróbálunk nektek segíteni majd ezen a vonalon.  

A mai napon arra szeretnék rávilágítani elsısorban, hogy az ember szellemi lény, és Isten a 
szellemünkön keresztül kerül velünk kapcsolatba. Isten a szellemünkön keresztül foglalkozik velünk. 
Nem tud az elménken keresztül összeköttetésbe kerülni velünk! Mert a Szent Szellem nem az 
elménkben lakik. A Szent Szellem nem a testünkön keresztül kerül velünk kapcsolatba.  

Isten az Ószövetségben másképp mőködött, mert akkor szellemileg halott emberek éltek. De én 
nem az Ószövetség keretei között élek! És sokszor a keresztények, akik az Újszövetség alatt élnek, 
mindig próbákat akarnak kérni, próbákra akarnak választ kapni - pedig ez az Újszövetségben Igéken 
nem alapuló dolog, hogy kitegyél úgynevezett próbákat Isten elé.  

Szoktam Gedeon példáját használni erre, ami az Ószövetségben található. Tehát Gedeon az 
Ószövetség kereteiben élt, és nem volt újjászületve a szelleme. Másodsorban pedig csak a 
királyoknak, a papoknak és a prófétáknak adatott az meg, hogy Isten Szelleme volt rajtuk, ahhoz, 
hogy azt a hivatalt, amire Isten elhívta ıket, betöltsék. A többiek nem tudtak semmit a Szent Szellem 
kinyilatkoztatásairól az életükben. Látták Isten dicsıségét, és látták a Szent Szellem munkáját, de a 
Szent Szellem jelenléte az Ószövetségben a Szentek Szentjébe volt bezárva Jeruzsálemben. És 
Gedeon, amikor Isten elkezdett vele foglalkozni, nem tudta, hogy most Isten, vagy pedig az ördög 
hangját hallja-e. Ezért aztán Isten választ adott neki olyan módon.  

De nekünk, újjászületett keresztények számára, Szent Szellemmel betöltekezett keresztények 
számára nagyon veszélyes ugyanezt megtenni!  
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Azért, mert ezeknek a próbáknak és jeleknek a világa ez kivezet benneteket a sátán világába - 
mert ennek a világnak az istene maga az ördög.  

Elsısorban tehát az Ószövetségben lehet megfigyelni azt, hogy az emberek Isten vezetése végett 
azt akarták megérteni, Isten mit akar, jeleket tettek ki, és jeleket kértek. 

Van egy mondás, ahonnan én jövök, van egy mondás, az angolban ez egy szójáték formájában 
jelentkezik, a magyarban nem lehet szójáték formájában visszaadni. Az a lényege, hogy akkor válsz 
igazán megkopasztottá, amikor jelek, és ilyen vezetések által akarsz elıre haladni.  

A legtöbb esetben tehát én azt teszem, hogy egyszerően várok Isten válaszára. Imádkozom, és 
várom a választ a szívemben, hogy Isten akarata mi a számomra. Ezt követem, és ezért soha nem 
vétem el Isten vezetését.  

Ha engedelmes akarsz lenni Istennel szemben, Isten számára, és így követed a belsı vezetésedet, 
akkor te sem fogod elrontani! Mert az Isten Szelleme a te szellemedben lakik, és ez, az Isten 
Szelleme vezet téged a te szellemeden keresztül. Mert az embernek a szelleme az a része, amelyik 
újjászületett. Az embernek a szelleme az a része, amelyik Istennek örök életét kapta a szívébe. Ez az 
a része az embernek, az ember szelleme, amely új teremtménnyé válik Jézus Krisztusban.  

 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” 
 
Nem a külsı emberünkrıl szól a Biblia. Nem a testünk az, amelyik újjászületett.  
Jézus azt mondta Nikodémusnak: újjá kell születnetek! Nikodémus természetesen a saját 

világában gondolkodott. Csak a természeti világában tudott gondolkodni. Megkérdezte, hogy: vajon 
bemehet-é az ı anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e az ember? És újra születhetik-e így? 

 
János 3:4, 3 
„Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ı 

anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?… 
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát.” 
 
Jézus tehát nem a fizikai születésünkrıl beszélt. Jézus meg is magyarázza a János 3:6-ban 
 
János 3:6 
„Ami testt ıl született, test az; és ami Szellemtıl született, szellem az.” 

 
Jézus tehát a szellemi újjászületésünkrıl beszélt. Ez az a része az embernek, amelyik 

újjászületett. Az ember szelleme az, amelyik Isten örök életét be tudja fogadni magába.  
Emlékezzetek arra, hogy Isten Szelleme az, amely bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, 

hogy Isten gyermekei vagyunk! Mert Isten a Szelleme által a mi szellemünket újrateremtette, de az 
ember lelke, az nem a legbelsı része az embernek! Vagyis nem a lelkünk az, amelyik újjászületik. 
Tehát a szellemünkben újjászületünk Istentıl, de a lelkünk és a testünk nem változik meg abban a 
pillanatban.  

Meg fogjuk nézni, Jakab kinek írta a levelét. Nem a bőnösöknek írta a levelét, és nem a 
bőnösökrıl írta a levelét. Jakab a gyülekezetnek írta a levelét! Emlékeztetni akarlak arra is 
benneteket, hogy amikor Jakab írta a levelét, akkor nem fejezetekben írta, és nem számozta meg a 
mondatait, ezt csak késıbb szerkesztették így össze. İ egyszerően csak egy levelet írt. Megkérdezte 
tılük, hogy: beteg-é valaki köztetek, a gyülekezetben? Feltett egy kérdést nekik.  

Mint ahogy mondtam az alkalom elején, hogy kaptam egy levelet egy kereszténytıl, aki azt írta, 
hogy szenvedni milyen csodálatos. Ez a fajta gondolkodás nem volt jelen a korai gyülekezeti 
korszakban! Mert körül kellett néznie Jakabnak, hogy: beteg-e valaki közületek? Ma nem kell ezt a 
kérdést föltenni! Ma azt kellene megkérdezni, hogy: egészséges-e valaki közületek? 
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Jakab 1:21-22 
„Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a 

beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket. Az Igének pedig megtartói legyetek és ne 
csak hallgatói, megcsalván magatokat.” 

 
A következıben el fogjuk olvasni az elıtte lévı verseket is, hogy nehogy csak az legyen, hogy 

kivesszük a környezetbıl ezt a pár verset! Hogy meglássátok, hogy Jakab ezeket a sorokat nem a 
bőnösöknek, nem a világ számára írja, hanem a hívık számára.  

 
Jakab 1:18-20 
„Az İ akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy elsı zsengéje legyünk az İ 

teremtményeinek. Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, 
késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem 
munkálja.” 

 
Általában az emberek ennek pont fordítottjai: gyorsak a szólásra, gyorsak a haragra, de sajnos 

nagyon késedelmesek a hallásra. Azt tanácsolom nektek, hogy ne beszéljetek annyit, és akkor nem 
kell annyi bőnbánatot tartanotok! Sokkal többet tudtok azáltal tanulni, ha nem beszéltek annyit!  

 
Jakab 1:21 
„Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát szelídséggel fogadjátok a 

beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.”  
 
Tehát azoknak írja a levelet, akik újjászülettek, Szent Szellemmel betöltekeztek, Jézusban 

vannak – mégis, a lelkeik még nem kaptak megváltást.  
Mi fogja megváltani a lelketeket? Egyedül Isten Igéje, a beoltott Ige.  
A szellemünk, az ember legbelsı része, az újjászületik, Isten örök Szelleme által örök életet kap, 

de az intellektusa, és az érzelmei, amely része az ı lelkének, azzal még mindig foglalkozni a kell az 
embernek, mert az még nincs újjászületve. Azt meg kell újítani!  

Pál a Római levélben is arról ír, hogy meg kell újítani az elménket. Pál sem a bőnösöknek írja itt 
a levelet, a gyülekezet számára írja a levelet. Nézzétek meg, kinek címzi a levelét: 

 
Róma 1:7 
„Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: 

Kegyelem néktek és békesség Istentıl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” 
 
Tehát Pál a rómaiaknak, Isten szerelmeseinek ír, az összes kereszténynek. 
 
Róma 12:1 
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti 

testeteket élı, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.” 
 
Mert az, hogy újjászülettek a szellemetekben, az, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel, nem 

fogja megváltoztatni a testeteket! Ugyanaz a testetek van még mindig, mint elıtte volt. Nektek kell 
valamit tennetek a testetekkel! Természetesen ott van a Szent Szellem veletek, aki segíteni fog 
abban, ha a testeddel akarsz foglalkozni. Isten nem fog semmit sem kezdeni vele. Nektek kell 
megtenni - azt mondja az Ige. 
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Róma 12:2 
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása 

által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata.” 
 
Hogyan tehetitek meg tehát? Az elmétek megújulása által. Hogyan tud az elmétek megújulni, és 

felépülni? Erre a következı Igét szeretném nektek felolvasni! 
 
Zsoltár 23:3 
„Lelkemet megvidámítja - az angolban: lelkemet felépíti - , a megigazultság ösvényein vezet 

engem az İ nevéért.” 
 
Tehát nem a szellemünket építi föl újra, mert a szellemünk újraszületett. A lelkünk az, amelyik 

újra fölépül. Tehát az, hogy megújul, vagy újraépül, az majdnem ugyanazt jelenti. Vegyünk 
példának egy öreg széket. Már szinte roncs. Felújítod, ezáltal újjá varázsolod. Még mindig ugyanaz a 
szék. Az embernek a szelleme az nem felújul, mert az ember szelleme egy vadonatúj teremtménnyé 
válik.  

Azt mondja az Ige, hogy: „szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely megtarthatja ti 
lelkeiteket.” 

 
Róma 12:2 
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása 

által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata.” 
 
Tehát Isten felújítja az elménket. Az Isten Igéje, amely ezt meg tudja tenni, hogy felújítja az 

elménket. Ez újítja meg az élénket, ez váltja meg a lelkünket. Ez gyógyítja meg a lelkünket. 
Menjünk egy kicsit tovább! A pszichológia az az emberi elmének a tanulmányozása, amely 

megpróbál a fizikai érzékszerveken, és a testen keresztül mőködni. Egy pszichológus, hacsak nem 
született újjá Istentıl, még saját magát sem ismeri, mert nem tudja, hogy szellemi lény. Úgy 
gondolkodnak magukról, hogy van elméjük, és van testük. Van lelkük és testük – más szóval. A 
pszichológia a görög ’psziché’ szóból ered, és ez az Újszövetségben léleknek van fordítva. És úgy 
gondolják - a pszichológia azt gondolja -, hogy ı a lélekkel foglalkozik, és a szellemet teljességgel 
kihagyják.  

Tehát a pszichológus egyszerően megpróbál lesni az emberbe. Amikor elkezdenek mélyre ásni, 
felfedezik azt, hogy valami még ott van az emberben, de nem tudják pontosan, hogy mi az, ezért 
elnevezik azt úgynevezett tudatalattinak. Pedig az embernek nincs úgynevezett tudatalattija. Ha 
lenne, akkor a Biblia arról is említést tenne. Megmondom nektek, hogy mi az, amit felfedeznek 
ilyenkor, és nem tudják, hogy mi az, és nem tudják, hogy hogyan kell foglalkozni vele, hogyan 
kezeljék. Az ember szellemét fedezik fel ilyenkor, és azt nem tudják, hogy micsoda.  

És hacsak az ember szelleme újjá nem születik, és nem kerül kapcsolatba Istennel, addig az 
ember nem tud igazából felfejlıdni Isten szellemi dolgaihoz, és addig nem tud az ember azzá válni, 
amivé kellene, hogy váljon. Ezért halljátok az embereket, amikor kérdezik, hogy: tulajdonképpen ki 
is vagyok én?  

Én nem kérdezek ilyet, én pontosan tudom, hogy ki vagyok. Nekem nem kell ilyen buta kérdést 
kérdezgetnem magamtól! Azért nem tudják pontosan, hogy kicsodák, mert a hitetlenség és a 
kétségek világában élnek. Én is ott voltam kint, nagyon sokáig, de egy napon újjászülettem, és most 
pontosan tudom, hogy ki vagyok. Új teremtmény vagyok Jézus Krisztusban, újjászülettem!  

Amikor körülnézünk, hogy milyen tanítások állnak rendelkezésünkre a gyülekezetekben 
összességében, akkor hallunk tanításokat a démonokról, hallunk tanításokat úgynevezett belsı 
gyógyulásról. Ez tehát tulajdonképpen egy nagy keveréke a Bibliának és a pszichológiának. Ez 
pedig nem keveredik! Mint ahogy a víz és az olaj nem tud keveredni egymással.  
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Az elsı, hogy amikor újjászületünk, akkor a szellemünknek nincs szüksége már gyógyulásra, 
hiszen új teremtménnyé vált. Jézus ezt tanítja: „ami Szellemtıl született, az szellem.” A szellemünk, 
amikor újjászületik Istentıl, akkor új teremtmény, nem szükségeltetik neki gyógyulás.  

Azt mondja a 2Korinthus 5:17, hogy új teremtés: „a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.” 
Ugyanaz a tested továbbra is, a tested nem változott meg.  

Az egyik fordítás azt mondja, hogy új teremtéssé lettél, egy teljesen új valakivé váltál.  
Sajnos vannak keresztények, akik ezt is rossz terminológia szerint értelmezik. Használják azt, 

hogy ilyenkor meg kell halnod magad számára. Azt karjuk, annyi a lényeg, hogy szeretnénk, hogyha 
ez az új teremtés uralna minket. Szeretnénk, ha a régi testet megfeszítenénk az indulataival, és 
kívánságaival. Gondolom, ezt akarják mondani ezzel a kifejezéssel, hogy meghalni önmagunk 
számára, csak rosszul fejezik ki magukat - és ez nagyon összezavarja az embereket. Egyszerően arról 
van szó, hogy keresztre kell feszítenünk a testünket. Isten nem fogja keresztre feszíteni a testedet. 
Nektek kell megtenni, saját magatoknak! Utána lehet odaadni Istennek tetszı áldozatul. Nem szabad 
hagynod, hogy a tested uraljon téged! Nem azt mondja tehát az Ige, hogy haljál meg a tested 
számára, hanem hogy tegyél valamit a testeddel.  

Amikor új teremtményekké válunk a szellemünkben, akkor Isten örök élete és szeretete válik 
részévé a mi szívünknek - az én szellememnek. Ezért az én szellemem számára nincs szükség belsı 
gyógyulásra. Az én szellemi emberem egy új emberré vált, a régi dolgok elmúlnak. Mi maradhatna 
akkor ott? Miért lenne szüksége az én szellememnek akkor gyógyulásra? Isten engem egy új beteg 
embernek teremtett meg? Az én szellemi lényemben minden újjá lett! Minden újjá lett! Nem így írja 
az Ige? Teljesen így van? Talán Isten nem tette meg az egészet? Isten teljességgel újjáteremtett 
benneteket!  

Hagyott még ott egy pár démont bennetek? Gondolod? Hogy az által még egy kicsit 
tökéletesebbé válj? Nem tesz ilyet! Isten mindazt a régi rosszat kivette belıled - a szellemetekrıl 
beszélek most! És ha a Bibliára kezdesz utána hallgatni, akkor az összes kérdésedre választ kapsz a 
Bibliából!  

Kenneth Hagin egy nagyon friss könyvet adott ki, most készült, annak az a címe, hogy: A 
gyülekezet gyızedelme - és ezekre a kérdésekre mind választ ad. Nagy kérdések! Ilyen kérdések, 
hogy: lehet-e egy kereszténynek démona? Mit értesz ezalatt, hogy: lehet-e egy kereszténynek 
démona? Határozzuk meg ezt pontosan! Kérdezzük úgy: lehet-e egy kereszténynek démona a 
szellemében? Természetesen, hogy nem, mert akkor nem lehetne keresztény! Ami történt, az az, 
hogy nagyon sok karizmatikus csoportban, mozgalomban úgy gondolták az emberek, hogy ık már 
keresztények, azért, mert egy bizonyos gyülekezetbe eljártak. De a szellemük sajnos nem született 
újjá, ezért akkor akármi is lehet az ı szellemükben.  

Addig nem imádkozhatsz az emberekkel, hogy töltekezzenek be Szent Szellemmel, amíg nem 
tudod, hogy újjászülettek-e a szellemükben. Az elsı, hogy megváltást kell nyerniük, és Jézus 
Krisztus vére által tisztára kell, hogy legyenek mosva! Minden fajta formáját megtalálod ennek a 
mozgalomnak. Nézd meg elıször, mielıtt elkezded a nyelveken szólást, hogy újjászülettek-e!  

Egy újjászületett szellemben nem lehet démon! Hiszen minden újjá lett benne! Ha a démonok 
még mindig ott lennének a szellemében, miután egy keresztény üdvösséget nyert, akkor nem 
mondaná a Biblia, hogy a régi elmúlt, és nem mondaná, hogy minden újjá lett.   

Hol van tehát a gond? Azt fogod látni, hogy a gondok vagy a test területén vannak, a testben, 
vagy pedig a lélekben. Az emberek mindig a könnyő ráilleszkedést keresik. Ezért van - mondja 
Kenneth Hagin -, az emberek számára szükség a megszabadító szolgálatra. De a Bibliában nincs 
megszabadító szolgálat! A Bibliában egyetlen egy példa sem szerepel, amikor egy keresztényt kellett 
volna megszabadítani démontól. Ez a fajta szolgálat, a megszabadító szolgálat, teljesen írások 
nélküli, nem alapul az írásokon. És Kenneth Hagin azt mondja, hogyha azok az emberek nem 
egyenesítik ki magukat az Igével, akkor fanatikusakká válnak. Mindenhol megtalálod ıket a világon! 
Nem figyelnek arra, hogy mit mond a Biblia. Nincs a Bibliában megszabadító szolgálat keresztények 
számára! Egyáltalán nincs! Egy teljes könyvet ír errıl – és ha megkapom az engedélyt arra, hogy 
idézzek a könyvébıl, akkor sok-sok idézetet fogok hozni a számotokra.  
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Mert az emberek a rövidebb, könnyebb utat választják, nem azt választják, hogy a testükkel 
foglalkoznak, nem azt választják, hogy a lelküket megújítják Isten Igéjén, hanem elmennek 
valakihez, aki az összes általuk vélt démont kiőzi belılük, vagy elmennek valakihez, aki a 
nagymama átkait próbálja megtalálni bennük, és azt kiőzni. Ilyen nincs a Bibliában!  

A probléma mindig az ember lelkében, az érzelmi területen van. Rengeteg a keveredés, mint 
mondtuk már - úgynevezett belsı gyógyulásokat tanítanak. Nincs ilyen! Szinte pszichológia 
területére sodródnak. Tudom, hiszen engem is tanítottak erre a Bibliaiskolában. Volt egy külön 
tanfolyam erre: a teljes átkok fölötti hatalom. És nagyon jó, hogy látom, hogy az, aki ezt annak 
idején tanította, az is meglátja ennek ma az igazságát, hogy nem a szellemünkben van a probléma. 
Megértették, hogy a lelkünk csak Isten Igéje által kaphat megváltást. Az a görög szó, ami ’sodzo’, 
amit sokszor úgy fordítanak a Bibliában, hogy ’meggyógyult’ - tehát csak Isten Igéje képes arra, 
hogy meggyógyítson. Mert csak Isten Igéje képes arra, hogy az elmédet és a gondolataidat 
meggyógyítsa! 

Nagyon sokszor az emberek a lélek birodalmában mőködnek, és szellemnek hívják.  
Az ember lelke tehát Isten Igéje alapján kell, hogy fejlıdjön, és ne keverd össze a pszichológiát 

és a Bibliát! Isten Igéje meg fogja gyógyítani a lelkedet! Meg fogja menteni, meg fogja újítani, újra 
fogja állítani, felállítja! Amikor tudod azt, hogy Isten Igéje rendelkezésedre áll, és ezáltal képes 
leszel bizonyságot tenni Isten tökéletes akaratáról az életedben - hiszen a Biblia maga Isten akarata.  

És amikor az emberek megkérdıjelezik Isten akaratát, tudom pontosan, hogy a lelkük soha nem 
kapott megváltást. Felteszik a kérdést: Isten akarata az, hogy mindenki meggyógyuljon? Isten a 
betegségeken keresztül tanít minket valamire. Isten nem tesz ilyet! Mert ez nem alapul az írásokon! 
Arra van szükség, hogy a lelketek megváltást kapjon! Szükségetek van arra, hogy megismerkedjetek 
Jézus Krisztussal.  

A Máté 8:17 mondja: „ İ vette el a mi erıtlenségünket, İ hordozta a mi betegségünket!” 
Miért tenne olyat ránk, amit már Jézusra ráhelyezett? Azért tette Jézusra az összes ilyen terhet, 

hogy mi szabadok lehessünk! Akár már azt is mondhatnád, hogy: Isten azt akarja, hogy mi bőnben 
éljünk, hogy abból is tanulhassunk! Nem kell mindenre figyelni, amit tanítanak körülötted! 
Mindenféle karizmatikus tanításokat lehet hallani: kövessünk el bőnt, hogy minél mélyebben 
megismerjük Istent ezáltal.  

Én tudom pontosan, mi a következménye a bőnnek, én nem követek el bőnt.  
Ugyanez a helyzet a betegségekkel is! Isten nem használja a betegségeket, nincs az eszköztárába, 

mert a mennyországban nincsenek betegségek! Isten nem helyezett Izrael népére sem betegségeket, 
mert nincs a mennyországban! Izrael népére azért jöttek a betegségek, mert nem hallgattak Istenre!  

Arról beszélek, hogy újítsd meg az elmédet, a gondolataidat Isten Igéje alapján, hogy tudhasd, 
hogy mi a jó, a kedves, és a tökéletes akarata Istennek. Az Isten Igéje - az maga Isten akarata! Nem 
kell rajta csodálkozni, vagy nem kell kérdıjeleket tenni oda. Tudod!  

Ezért van annyi ember összezavarva.  
Valami történt, amikor kisgyerek voltál, és azért vagy beteg. Talán megbocsátatlanság szelleme 

van a szívedben.  
Elıször is nincs. Nincs a szívedben, nincs a szellemedben ilyen, mert a te szíved, a te szellemed, 

az igaz Isten elıtt! Az igazság az, hogy néha a múltban történı rossz, ami érint minket, annak még 
mindig kihatása van az érzelmi életünkben, a lelkünkben van hatása.  

Hallani ilyeneket is, hogy: az emlékezetünk meggyógyítása. Ez sem létezik. Megmondom nektek, 
mi az, ami a ti elméteket kiegyenesíti: újítsátok meg az elméteket Isten Igéje által, hogy Isten 
Igéjének a vonalán tudjatok gondolkodni! Akkor fogjátok tudni az összes múltbéli tévedést, minden 
kudarcotokat - és ez elmúlt! Nem szükséges azért imádság, hogy az meggyógyuljon! Az nincs, nem 
létezik. Nem imádság által fogtok tehát ezekbıl meggyógyulni, hanem Isten Igéje által, mert csak az 
Ige képes arra, hogy megváltsa az elméteket!  

Volt egy fiatal pár Ausztráliában, egy keresztény kis körben voltunk, egy úgynevezett pikniket 
tartottunk. Bementünk egy barbeque-ba – ezt úgy nevezik kint -, és együtt voltunk.  
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Ez a fiatal házaspárt nem tartozott a mi kis csoportunkba, egyszerően meghívták ıket már 
régebben, és találkoztam így velük. Egy aranyos házaspár volt. Valaki azt mondta nekem, a fülembe 
súgta, hogy beszélnem kell velük. Mondtam: mi a probléma? Senki nem szólt semmit. Tudtam a 
szívemben, hogy arra gondolnak, hogy el fognak válni. Elıször úgy döntöttem, hogy a hölggyel 
fogok beszélni. Abban a  pillanatban, amikor odamentem hozzá, tudtam, hogy mi a probléma. Nem 
volt szexuális életük egyáltalán. Tudtam, hogy valami történt velük a korábbi évek során. Az Isten 
Szelleme odahelyezi egy perc alatt, egy pillant alatt, amit tudnod kell. Elkezdett sírni ez az asszony.  

Legtöbbször, amikor az embereknek tanácsot adok, akkor egyszerően följön a szellemembıl, a 
szívembıl, hogy mit kell mondanom - 90%-ban ezek a válaszok. A te szellemed tudja, hogy mit kell 
mondani Isten Szellemén keresztül.  

Beszéltem tehát ezzel a fiatalasszonnyal. Az történet ezzel a fiatalasszonnyal, hogy 
megerıszakolták. Fiatal lány korában történt, hazafelé jövet iskolából. Három-négy fiatalember 
került az útjába, és mind a négyen megerıszakolták. Ez egy nagyon fiatal kislány volt még akkor, és 
ez teljesen megkarcolta a lelkületét. Tehát az érzelmeiben történt a sérülés. És hallották már akkor 
egy-két tanításomat, hallottak errıl, hogy az elménket, a gondolatainkat, az érzelmeinket meg kell 
újítani. És a Szent Szellem által abban a pillanatban, amikor elkezdtem beszélgetni vele, tudtam az ı 
problémájának a forrását, ezért a teljes házasságát egyszerően sötétnek látta, mocskosnak látta a 
szexuális életet. Mit mond errıl az Ige? Az Ige azt mondja errıl, hogy az a lány, akit akkor 
megerıszakoltak, az nem él már, az halott, mert ı egy új teremtmény Jézus Krisztusban. Ebben a 
pillanatban, amikor ezt megtudta, szabaddá vált. Mindig ugyanaz volt még a teste, de az a személy, 
aki addig volt, az már nem létezik, az halott. Nagyon nehezére esett visszamenni abba a kisvárosba, 
ahol ez történt, és találkozni azokkal a felnıttekkel már. Ez ki fogja próbálni a te szeretet utadnak a 
teljességét, hogy mennyire tudsz szeretetben járni. De tudta, hogy egy új teremtmény Jézus 
Krisztusban, és ez szabaddá tette ıt.  

Láttam ıt egy-két évre rá ezt követıen, egy nagyon aranyos kislánya született. Egy csodálatos 
házasságuk lett, egy csodálatos életük lett.  

Ha pszichológushoz fordult volna ez az asszony, akkor talán évek hosszú során kiásnak valamit. 
És talán, ha szerencsések, eljutnak a probléma forrásához. De Isten egy perc alatt oda tud vinni, ahol 
a probléma forrása van. Abban a pillanatban tudtam, hogy mi volt a probléma gyökere. Az 
érzelmeiben volt tehát sérült ez a hölgy, és Isten abban a pillanatban szabaddá tette ıt, az Igéje által. 
Megújította az elméjét.  

Azok, akik gyilkolnak, akik erıszakolnak, azok mind a sötét oldalon vannak még, a sötét oldalon 
van a szellemük. Az ı szellemük újjá kell, hogy szülessen! Csak Jézus Krisztus az, aki által egy új 
szellemet kaphatsz. Errıl szól az Evangélium. Ezért megyünk a délutáni gyógyító alkalmunkra is, 
mert jelek, csodák, gyógyulások követik Isten Igéjét.  

Az emberek elfogadják az új, Istentıl adott szellemüket. Örök élettel a szellemükben. De az 
elméjüket még mindig meg kell, hogy újítsák Isten Igéje által.  A lelküket meg kell, hogy 
gyógyítsák, meg kell, hogy váltsák. A szellemüknek pedig addig kell növekedni, amíg az belülrıl 
kifelé nem tudja uralni a testüket és a lelküket.  

Így tudod felüluralni a bőnt és a problémáidat az életedben. Hitszintrıl hitszintre növekszel, 
hitrıl hitre. Minden alkalommal Jézus Krisztus hasonlatosságára növekszel, változol. Addig, amíg 
egy csodálatos kereszténnyé nem válsz, a szellem gyümölcsei csodálatosan kinövekednek benned. 

Tudjátok a szívetekben azt, hogyha Istennel nem vagytok rendben. Tudjátok a szívetekben, 
hogyha nem vagytok újjászületve.  

Aki azt mondja magában: kérlek, imádkozz értem, nem vagyok rendben Istennel. Emeljétek föl a 
kezeteket - tiértetek fogunk imádkozni.  

Álljunk föl! Mert szívvel hiszünk az igazságra, a szív hiszi Istennel való igazságunkat. Szájjal 
teszünk pedig vallást az üdvösségre. Jézus Krisztussal való Úr-kapcsolatodat meg kell vallanod. Ez 
egy szellemi dolog. A Szent Szellem gyızi meg a szíveteket arról, hogy szükségetek van Jézus 
Krisztusra. A Szent Szellem tud titeket olyan helyzetbe hozni, vagy olyan állapotba hozni a 
szíveteket, hogy tudjátok, hogy bőnbánó szívvel kell odamennetek Jézus elé  
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Én is a bőnösök életét éltem, tudtam, hogy így nem jutok sehova, és akartam belül a változást. 
Egy új életet akartam. És látjátok, Jézus által a régi az mind elmúlik, az meghalt. Azért bőnöztél 
addig, azért követtél el bőnt, mert a természeted volt a rossz oldalon. Az addigi életem csak abból 
állt, hogy ittam. Ki nem állhattam a keresztényeket. Csak egy ilyen szent szemét volt a számomra. 
Most ennek pont az ellentettje vagyok. Csak a hallelujás embereket szeretem. A részegeket pedig ki 
nem állhatom. Belülrıl változtam meg.  

Látjátok, nem kellett ehhez megvallani az összes bőnömet, hogy újjászületessek, hiszen nem is 
tudtam volna megvallani az összes bőnömet. Nem létezett akkora nagy számítógép, ami az összes 
bőnömet számításba tudta volna venni. Mit vártok egy ilyen bőnös embertıl? A szellememben 
voltam rossz helyen, a sötét oldalon voltam, ezért a szívemet kellett kicserélni. Ez pedig csak Jézus 
Krisztus megvallása által történik meg veletek - és akkor Isten újra teremti a szellemeteket, és akkor 
újjászületett keresztényekké váltok. És utána az elméteket, a lelketeket meg kell újítani. Isten Igéje 
az egyetlen, ami a lelketeket meg tudja váltani, mert a testetek, és a lelketek, az elmétek, a 
gondolataitok még mindig ugyanazokat a dolgokat akarja tenni, amit elızı nap bőnösként tettél.  

És erre való már, miután megtértél, a keresztények számára a bőnöknek a megvallása. De addig 
soha nem leszel gyızedelmes, mint keresztény, amíg a lelkedet meg nem gyógyítod Isten Igéje által, 
meg nem gyógyítod. Isten hőséges, és igazságos, és megtisztít minket minden hamisságtól! De 
nagyon fontos az, hogy lássátok, hogy a keresztényeknek növekedniük kell! Ha elrontották valahol, 
ha hibáztak, Istennek meg kell vallaniuk, és Isten megbocsát. És növekedniük kell belülrıl kifelé, 
gyızedelemrıl gyızedelemre. Ez Isten útja! Ez a Biblia útja! Egyetlen egy törtvény alatt vagyunk 
csak: a szeretet törvénye. Addig nem tudsz igazán szeretetben növekedni, amíg nem növekszel fel az 
Igén.  

Ez az elsı lépés a keresztény életre, ez az imádság, ez a megvallás: 
 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia! 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért, a Biblia tanítása szerint. 

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. 
Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm! 

Jézus, te vagy az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva! Ez az igazság. Amen! 

 
Most pedig a Szent Szellem befogadására is képesek vagytok. Mert újra van teremtve a 

szellemetek. A Szent Szellem bemerített benneteket ezen ima által Jézus Krisztus testébe, most 
pedig Jézus fog megkeresztelni benneteket a Szent Szellem testébe.  

Hányan akarjátok a Szent Szellemet, teljességével betöltekezni? Akkor pedig el fogjuk mondani 
ezt a következı imádságot: 

 
Mennyei Atyám, azt mondtad a Bibliában, 

bárki, aki kéri tıled a Szent Szellemet, annak odaadod İt. 
Azt is tanítod a Bibliában, hogy te nem vagy hazug. 

Ezért Mennyei Atyám, Jézus Nevében, kérem Tıled a Szent Szellemet! 
Köszönöm Mennyei Atyám a Szent Szellemet! 

Köszönöm Jézusom a Szent Szellemet! 
A Szent Szellem most bennem lakik. 

És azt várom, hogy a Szent Szellem adja nekem a kiejtést, 
és egy új nyelven fogok beszélni. Jézus Nevében! 

Amen! 


