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Ajánlások, bizonyságok

Annyi keresztény könyv van mindenféle témában, de többsé-
gük az Úrral való kapcsolatra nem igazán vezet el. Ebben óriási 
a hiány, főleg magyar nyelven. Igazán élveztem a könyv olvasá-
sát. A tartalmán túl az a legjobb benne, hogy van egyfajta lég-
köre. Részesíted az embereket nem csupán a kinyilatkoztatások-
ban, hanem bevonod őket abba a közösségbe, amit te megélsz 
az Úrral. Ahogy olvasom, itt van Istennek egy olyan jelenléte, 
ami mintha az írásodon keresztül áradna ki. Ennek szerintem 
nagyobb jelentősége van, mint annak, hogy valaki aggyal fel-
fogja az olvasottakat. A bizonyságokat még egyszer át fogom 
rágni, mert elképesztően építőek és bátorítóak! Önmagukban 
is megérdemelnének egy külön könyvet! A bizonyság egyfajta 
prófécia: „Isten ezt veled is meg tudja tenni!” Továbbá arra is rá-
ébreszt, hogy „Jé, velem is tett már az Úr hasonlókat!” Van ben-
ne egy olyan tényező, ami általában egy tanításban nincs meg; 
azon a szinten szól az emberhez, ahol ő éppen van. Egészen 
természetfölötti módon előhívja az emberből azt, aki igazán 
ő. Úgy tudnám ezt kifejezni: mások Isten-élménye előcsalogatja 
a bennem lévő Szent Szellemet! Ezeknek a megtapasztalásoknak 
a többségét eddig még nem hallottam, pedig évek óta követem 
a szolgálatotokat. Sokat emel az emberek perspektíváján, hogy 
igen, itt Magyarországon is történnek ilyen dolgok, nemcsak 
messze Amerikában vagy ilyen-olyan ébredésben! Nem csupán 
lelkesítő ezeket olvasni, hanem több ponton éreztem ezt az egy-
becsengést, hogy „hú, én is hallottam ilyen dolgokat az Úrtól!” 

– ráadásul van, amit szó szerint ugyanúgy, mint te! Szerintem
az is rendkívül értékes, hogy nagyjából bármilyen háttérből
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jövő keresztény számára „fogyasztható” az írásod, mert tele 
van Igékkel, amelyek által az átélések is hitelessé válnak. Így ez 
a könyv rengeteg emberhez eljuttathatja a Szent Szellemmel 
való közösség közvetlenségét és egyszerűségét! (Toldi Éva)

Még csak az infó résznél tartottam, de már teljesen megré-
szegedtem Szent Szellem jelenlététől! Micsoda kijelentés már 
az elején – azért nem „A” Szent Szellem, mert Szent a vezeték-
neve, Szellem pedig a keresztneve. Azta! Ezen még sohasem 
gondolkodtam el, de mennyire igaz, hiszen Ő Személy! Any-
nyira izgalmas a könyv, hogy nem bírom abbahagyni az olva-
sást! Teljesen magával ragad és csordultig telve vagyok Szent 
Szellemmel olvasás közben! Mint szökőkút fakadt fel bennem 
a forrás és elárasztott drága esője. Örömmel jött, frissülést ho-
zott és átölelt. Épp erre volt most szükségem. Ez gyógyír most 
a gyászoló szívemre. Mióta elvesztettem egy kedves barátomat, 
nem tudtam megnyitni a szívem az Úr előtt, de most áttörés 
jött. Érzem, ahogy megváltozott a bensőm, mert megelevenedik 
minden, amit olvasok. Soronként meg kell állnom, hogy elgon-
dolkodjam és „átéljem” mindazt, amire Isten Szent Szelleméről 
tanítani akar nekem. Volt is egy megtapasztalásom: ahogy azt 
olvastam, hogy Jézust Szent Szellem vezette a pusztába, láttam 
szellemben, ahogy együtt sétálnak, mint két barát és Szent 
Szellem elmondja Jézusnak, miért is szükséges most ezen 
keresztül mennie. Csodálatos. Telve vagyok az Úr örömével, 
megrészegítő új borával! (Egy testvérnő)

Egész éjjel itt ültem a laptop előtt és olvastam a könyvet 
és már reggel nyolc óra lett, amikor a végére értem… Nekem 
csodálatos, de nagyon. Ahogy rendszerezted, a sok Ige, mind 
Szent Szellem diktálása, én ezt tudom és hiszem. Mindenható 
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Apukánk áldjon meg az engedelmességedért. Nagyon jó, hogy 
kiírtad az Igéket, mert nem biztos, hogy az olvasó kikeresné. 
Rengeteg minden nagyon hasonló, vagy meg is egyezik a saját 
megéléseimmel, csodáimmal. Annyira a lelkemből „beszéltél”. 
Pl. Szent Szellem látható megnyilvánulása, hát ettől padlót 
fogtam, mert velem is történt ilyen, csak más megnyilvánulás-
ban. Megállt az ágyam jobb oldalán és abszolút nem ijedtem 
meg, nem féltem. Mástól még ilyet nem hallottam, te vagy 
az első. Egyszer egy gyülekezetben bizonyságként, átélésként 
elmondtam belőle valamennyit és ott rögtön kijavítottak, hogy 
Szent Szellem bennünk van. Mondtam, hogy persze, de… Nem 
álltam le bizonygatni, mert nem értették, sajnos… Az Igéket is 
mind ismerem, ezen nőttem fel, de nagyon megerősítő! Akinek 
nincs még elég ismerete és éhes, csodálatos ajándék lesz neki. 
Nagyon tudom, hogy a hívő társadalomban mennyire hiá-
nyos az ismeret, pláne a konkrét kapcsolat Szent Szellemmel… 
Nincs az ismeretségi körömben, aki ennyire érti és ilyen szoros 
kapcsolatban lenne Szent Szellemmel, mint te. Én is sokkal 
szorosabban akarok kötődni Hozzá! Nagyon köszönöm neked 
a könyvet, a bizonyságot és nagyon köszönöm, hogy megosz-
tottad velem ezt a kincset! (Egy testvérnő)

Elkezdtem olvasni a könyvet és ezzel együtt elkezdtem meg-
élni ezt a hatalmas kijelentést, amit az Atya rajtad keresztül jut-
tatott el hozzám (hozzánk) Szent Szellemről. Mióta újjászület-
tem, tudom, hogy Ő személy, nem valami, hanem Valaki! Több 
könyvet is olvastam, melyekről tudom, hogy szintén az Atyától 
jövő üzenetek, DE (igen, így nagybetűkkel): most alig olvastam 
pár oldalt, szinte az első betűktől, szavaktól kezdve megraga-
dott, felemelt és tűzbe borított Isten Szelleme. Mint már írtam, 
tudtam, hogy Ő személy, mégis hirtelen annyira valóságossá, 
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élővé lett számomra (bocs, nem tudom, jobban kifejezni), mint-
ha eddig semmit nem tudtam volna Róla! Egyszer csak ott volt 
és azt mondta: „Hát nem tudtad?” -és én tényleg úgy éreztem 
és érzem, hogy nem tudtam… Annyira más, annyira új ez 
a kijelentés és ez szent tűz, amit nem szabad hagyni kialudni! Ez 
a kijelentés és ez a tűz tényleg az utolsó időkre érkezett! Boldog 
vagyok, hogy ilyen feladatot bízott rád az Atya! Két dolog miatt 
vagyok nagyon izgatott: Egyrészt várom, hogy mi fog történni, 
amikor ez a tűz lángba borítja a tesókat, a másik, hogy kíváncsi 
vagyok, hány nyelvre lesz lefordítva a könyv. (Rebe Ágnes)

Elkezdtem olvasni a könyvet és már az elején nagyon érez-
tem Szent Szellem erős jelenlétét! Eddigi egyik könyv olva-
sásánál sem éreztem ezt az erőteljes jelenlétét. Láttam Szent 
Szellemet, Aki a kezeit dörzsölve nagyon izgatottan, ártat-
lan gyermeki örömmel, teli várakozással, várja, hogy meny-
nyi mindent tehet, végezhet majd a könyv megjelenésével. 
(Kruska-Fábián Henrietta)

Ezt a könyvet szívesen ajánlanám azoknak, akik elcsügged-
tek, meglankadtak, akiket a kiégés veszélye fenyeget, vagy akik 
elvesztettek egy közeli hozzátartozójukat. Illetve olyanoknak is, 
akik szeretnék jobban megismerni Szent Szellem munkáját, vi-
gasztalását, örömét. Ahogy elkezdtem olvasni a könyvet, kedves 
Szent Szellem megjelent, mint Élő Kútfő, mint drága Élő Víz és 
kezdte átmosni a lelkemet. Aztán kívülről is, mint gyenge zápor 
megöntözte az életemet. Szerető karjával átölelt s leomlottak 
a csüggedés falai. Jelenlétében ott volt, van az Ő természete. 

Ahol Ő ott van, ott a szabadítása, öröme, vigasztalása, szere-
tete. Ő az, Aki kijelentésével újra felemelte tekintetemet Jézusra. 
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Lépésről lépésre tudtam csak olvasni, annyira közel jött hozzám, 
s életre keltette az Ige igazságát. (Nagy Gyöngyvér)

Azt tudom mondani mindenféle elfogultság nélkül, hogy ez 
fantasztikus! Már a legelején rám szállt Isten Szelleme! Láttam 
szellemben, hogy akik olvassák a könyvet, annak hatására, 
pislákoló gyertyák lángra kapnak, de olyan nagyra, mint még 
soha! Hatalmas erő és Isten iránti szerelem volt benne! Láttam 
emberek szellemi lényének sokaságát csatasorban állni, harcra 
készen felöltözve minden szellemi fegyverrel! Én személy sze-

rint még szerelmesebb vagyok az Úrba, mint valaha! Azt érzem: 
„Drága Szent Szellemmel nincs lehetetlen!” Olyan sok mindent 
megtudtam pluszban Róla, amit eddig még nem tudtam… Fan-
tasztikus! (Kruska Rolandné, Hajnika)

Most értem a végére a könyvnek. Fantasztikus az az 
összhang, amit az Úr végez általad, benned, és teszi ezt mind-
annyiunk javára áldásként. Szent Szellem valóban kulcs az 
életünk minden területén! Végig éreztem olvasás alatt, ahogy az 
Úr szerető karjaival átölel és teljesen elárasztotta a szívem újra 
az első szeretetével! Dicsőséget adok a Teremtőnek mindazért 
a kincsért, amit lejegyeztél! Kívánom, hogy sok éhes szívhez 
eljusson ez a csodálatos mű! Engem megérintett és tanított 
Szent Szellem! Isten áldjon, nagyon szeretünk benneteket! 
(Sturza Tünde)

Sokat lehet tanulni Szent Szellemről, de igazán csak Tőle. 
Hiánypótló ez a könyv! Kevesen vannak ugyanis, akik ilyen 
bátor, nyílt és intim kapcsolatban élnek Vele és ezt őszinte, 
kirobbanó örömmel meg is merik osztani. Lenyűgöző volt 
olvasni az első lépéseket, a bizalmi ugrásokat. A hideg kirázott 
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mindkét autós bizonyságnál. Évi köszönjük a rengeteg munkát, 
amit a mi javunkra, a könyv megírásába fektettél. A Szentírásra 
alapozott, személyes járás gyümölcsét tartod a kezedben kedves 
olvasó! (Őrhelyi Edina)

Elolvastam nagyon gyorsan az este kb. 20 oldalt, és akkor 
leálltam, mert ez nem „gyorsbüfés kaja”. Ez „első, második és 
harmadik fogásos”, amelyet lassan kell olvasni és időt tölteni, 
hogy lemenjen… Ennek a könyvnek intenzív mennyei vonzása 
van, csak úgy szippant magába, igazán tapasztalható a mennyei 
ihletettség. Az egyszerűség nagyszerűvé teszi, és valósággal 

„szíve” van. (Nagy-György Attila)

Teljesen Igei alapon, egyszerű magyarázattal, bárki megis-
merheti, kicsoda Szent Szellem. Ezt nagyon szívesen ajándékoz-
nám új megtérteknek a Biblia mellé! (Egy testvér)

Több fogalmunk is van az Atya Istenről és Jézusról, mint 
Isten Fiáról, de többnyire Szent Szellemről nem sok ismeret 
vagy tapasztalat van. Ő egy Személy, Aki ugyanúgy Isten, mint 
az Atya és a Fiú! Teljes mértékben egyenrangú Velük! Szent 
Szellem nélkül nem tudjuk bensőségesen megismerni Istent, 
nincsenek új megtérők, nincs erő, sem jelek, sem csodák! Nél-
küle nem érezzük Isten jelenlétét, a dicsőítésünk csak üres zaj 
és a bibliaolvasásunk is száraz és unalmas. Az Isten-keresésünk 
Szent Szellem nélkül, csupán emberi erőfeszítés és haszontalan 
erőlködés. Rendkívül szükségünk van Rá! Így, ha úgy érzed, 
szeretnéd Szent Szellemet jobban megismerni, és Róla tudni, 
akkor szívből ajánljuk Gégény Éva – „Szent Szellem a kulcs” 
című könyvét! Szüksége van erre Magyarországnak! (Gégény 
Dávid és Gégény-Kiss Abigél)
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Információk
Újjászületés

Minden, amiről ebben a könyvben szó lesz, csakis akkor 
érthető meg igazán, ha te, kedves olvasó, újjászületsz Isten 
Szelleme által.

Az újjászületés első lépése, hogy Jézus Krisztust befogadod 
a szívedbe és megkéred Szent Szellemet, hogy betöltsön. Ter-
mészetesen, a könyvben bővebben is kifejtem majd, hogy mit 
is jelent ez, most csupán egy röpke említést teszek róla, de ez 
az első legfontosabb lépés az elindulásban, ezért is érzem ennek 
szükségességét.

Segítségképpen, leírok ide egy rövid imát, melyet, ha még 
soha nem mondtál el Istennek a szívedből, kérlek, mielőtt to-
vább folytatnád a könyv olvasását, teljes szívvel mondd el velem 
hangosan:

„Drága Istenem, köszönöm, hogy elküldted erre a földre 
Jézus Krisztust, hogy meghaljon értem a kereszten, és megvál-
tást szerezzen nekem. Elfogadom Őt személyes Megváltómnak, 
és Uramnak. Szent Szellem, kérlek, töltsd be a szívemet, jöjj 
be az életembe, és szülj engem újjá ezen a mai napon! Istenem, 
a szívem most már a tiéd! Köszönöm, hogy új életet adtál nekem, 
és megismerteted magad velem. Ámen.”

Bibliafordítások, Igék

Szeretném felhívni a fi gyelmed arra, hogy a bibliai idézetek 
különböző fordításokból vannak, időnként az angolból van 
fordítva és a könnyebbség érdekében nem tüntettem fel, hogy 
most épp melyik fordítást használom, mivel az adott Igének az 
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épp aktuális jelentése, jelentősége, az általam használt fordítás 
szerinti értelmezése a fontos és lényeges akkor azoknál az adott 
részeknél.

Több helyen többféle fordításban is leírtam Igéket. Épp 
ezért dőltbetűs vagy csupa nagybetűvel történő kiemeléseket 
is találsz majd bennük, amikor az aktuális részre szeretném 
a fi gyelmedet felhívni. Mivel nagy jelentőséget tulajdonítunk 
a Szentírásnak, így a legtöbb Igét az Igehellyel együtt kiemelve 
(kivastagítva) kiírom, hogy tudd tanulmányozni anélkül, hogy 
külön ki kellene keresned.

Ettől függetlenül, bátorítalak arra, hogy akár több fordítás-
ban is nézd meg az Igéket, keresd ki a saját Bibliádból, hogy lásd, 
tényleg ott vannak!

Elmélkedj azokon, mielőtt tovább ugranál a következő ré-
szekhez a könyvben, mert fontos, hogy az Ige, élő és ható mó-
don átformálja a te szíved is, és a Kijelentés Szelleme, (Akiről ez 
a könyv is szól), ki tudja számodra is jelenteni mindazokat az 
igazságokat, amelyeket meg akar veled ismertetni!

Ez a könyv csupán a beindítója ennek, drága Szent Szellem pe-
dig viszi majd BENNED tovább azt, amit itt elindít az életedben!

Szent Szellem és nem „A” Szent Szellem

Szándékosan nem „a Szent Szellem” megnevezést használom 
a legtöbb esetben, csupán „Szent Szellem”, mivel Ő személy és 
a „Szent” a vezetékneve, a „Szellem” pedig a keresztneve. Ha 
elé teszem az „a” betűt, számomra olyan, mintha nem feltét-
lenül egy élő személyről beszélnék. Természetesen, ugyanarra 
a személyre gondolunk annak használatával is, de NEKEM így 
személyesebb…
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Szent Szellem vagy Szentlélek?

EGY ugyanazon Személyről beszélünk, azonban különbség 
van a szellem és a lélek között. Anno, Károli, amikor fordította 
a magyar nyelvű Bibliánkat, azokon a helyeken, ahol az ere-
detiben szellem szó szerepel (ami az angolban is „spirit”) és 
nem lélek (angolban „soul”), ő ott is a lélek szót használta. Bár 
a magyar nyelvben a „szellem” szót sokszor az elmére értjük (pl. 
a  „szellemi fogyatékos” ember, értelmi fogyatékos...). Épp ezért 
többen az angol „spirit” szóból kiindulva spirituálisnak nevezik 
a szellemi dolgokat. Én maradnék a „Szellem” és a „szellemi” 
kifejezéseknél és nagyon köszönöm előre is a megértésed!

Ha tanulmányozzuk az ember szellemét és lelkét, láthatjuk, 
hogy különbség van a kettő között.

Több Bibliakutató, író is foglalkozik ezzel a témával és gyö-
nyörűen kibontja azt, így nem rabolnám senki idejét az ismét-
léssel, így inkább csak referenciaként szeretnék ajánlani ilyen 
könyveket a végén, az „Irodalom” részben, ahol ennek (is) 
bővebben utána lehet olvasni.

Visszajelzések
(Bizonyságok, hozzászólások, kommentek)

Szeretnélek bátorítani arra, ha van olyan bizonyságod 
a könyv kapcsán, melyet kapsz az olvasása során vagy után, 
bármi, amit Isten elvégez a szívedben, amelyet szívesen meg-
osztanál velünk, ezt örömmel fogadnánk, és néhányat a web-
oldalunkon, ahonnan beszerezhető a könyv, meg is osztunk 
majd belőlük. Sőt, lehet, a következő nyomtatásnál, vagy az 
újabb kiadásoknál, a könyvbe is bekerülnek majd. Ugyanúgy, 
ha van bármi olyan építő hozzászólásod vagy kommented, 
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ami segítség lehet számunkra vagy az olvasók számára, öröm-
mel vennénk, ha azokat is megosztanád velünk. Az egyszerű-
ség kedvéért, küldd el ezeket nekünk az alábbi e-mail címre: 
evagegeny@gmail.com

Ima érted, aki olvasod!

Együtt, egy akarattal, egy egész csapattal imádkozunk most 
érted, drága olvasó, hogy teljes szívvel fordulj oda Teremtődhöz 
és Alkotódhoz, Aki számodra a legjobbat akarja! Ahhoz az 
Istenhez, Aki téged feltétel nélkül szeret és elfogad! 

Szüljön téged újjá Szelleme által és töltsön be tetőtől talpig 
teljesen! Merítsen be téged Szellemébe és Tüzébe! Kerülj Isten 
Szellemével olyan személyes és bensőséges kapcsolatba, ami-
ben élő közösségben leszel Vele az életed minden egyes napján 
innentől fogva! 

Minden, amit ebben a könyvben olvasol majd, váljon szá-
modra kijelentéssé és megértéssé, ami előrébb visz és felemel 
még inkább abba a sorsba és rendeltetésbe, amit Isten már 
a születésed előttől eltervezett az életedre!

Imádkozunk, hogy olyan érintéseket, gyógyulásokat, sza-
badulásokat és csodákat élj át az Úrral, amit még soha azelőtt 
nem tapasztaltál!

Kapj a szívedbe olyan szellemi éhséget arra, hogy Istennel 
egy szorosabb, mélyebb kapcsolatot alakíts ki, hogy te magad 
is meglepődj majd saját magadon, hogy mennyire elkezdesz 
vágyni Őrá, Aki mindennél jobban szeret téged! Adjon ez 
a könyv igazi fordulatot az életedbe, egy olyan változást, ami-
ben elkezdődik az az „új”, amit ígért neked! Öntse ki rád az új 
borát és töltsön be örömmel, erővel, békességgel, szeretettel, 
ÖNMAGÁVAL! Ámen.

mailto:evagegeny@gmail.com
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Köszönetnyilvánítás

Kezdeném azzal a „bizonysággal”, hogy a könyv ugyan meg-
íródott már májusban, de mivel az Úr időzítése fontos, vártam 
a kiadással, amíg Ő szól, hogy elérkezett az ideje és addig félre-
tettem. November második felében történt, hogy volt egy álmom, 
amiben láttam egy arc nélküli embert, akiről tudtam, hogy 
ő „az embereket együttesen jelképezi vagy képviseli”. A kezé-
ben tartotta ezt a könyvet, és ahogy nézte, nézegette, egyszer 
csak két kéz kinyúlt a könyv két oldalán, és egyre hosszabb lett 
a karja. Méghozzá annyira, hogy a két kar átölelte a könyvet 
kezében tartó embert. Maga Szent Szellem volt az, Aki szólt  
hozzám ekkor, és azt mondta: „eljött az idő”. Ő szeretné kife-
jezni szeretetét mindazok felé, akik majd olvassák ezt a könyvet. 
Ahogy felébredtem az álmomból láttam, hogy két különböző 
testvérnőtől is jött üzenet a telefonomra, akik az alábbit írták: 

„Úgy érzem, Isten Szelleme azt mutatta, hogy ki kell adnod 
a könyvet, mert eljött az ideje!”

Nos, az ünnepek közeledte miatt elég „sietős” lett a kia-
dás folyamata és akkor történt az a csoda, amiért szeretnék 
most köszönetet nyilvánítani. Hálát adok Istennek kedves 
férjemért, Csabáért az áldozatáért amit vállalt, hogy nélkü-
löznie kellett engem erre az időre; valamint a csodás testvére-
kért, akik időt – energiát nem kímélve, minden mást félretéve, 
azonnal segítőkészen mellénk álltak és hasznos tanácsokkal 
elláttak. A sok élesszemű „előolvasó” testvérek és testvérnők 
segítsége is közrejátszott abban, hogy ilyen rövid időn belül 
kiadásra kerülhet a könyv. Név szerint hosszú lenne min-
denkit felsorolni, de örökké hálás leszek mindnyájatokért!

Gégény Éva



17

Előszó

Billy Graham, Istennek egy fantasztikus evangélistája volt, 
aki 1949-ben kezdte meg szolgálatát és ‘78-ban adta ki könyvét, 
amelyet Szent Szellemről írt. 

Meglepve olvastam tőle, hogy már abban az időben, milyen 
sok embert foglalkoztatott ez a téma.

Sőt, azt írta, „már ‘mostanában’ (és ez a hetvenes évek…) az 
emberek többet beszélnek és több könyvet írtak Szent Szellemről, 
mint más vallásos témáról! Szent Szellem ‘tana’ mélyen behatolt 
főbb felekezetekbe, még a katolicizmusba is!”

A legtöbb könyv azonban nem mostanában íródott már...

De most, ebben az időben, nem véletlen az, hogy engem is 
erre indított Istennek drága Szelleme, – és biztos, hogy nem va-
gyok ezzel egyedül –, mert a végidőkben Isten igenis kiárasztja 
Szellemét, és fontos fi gyelnünk Rá és megismernünk Őt! Anno, 
a Szent Szellemmel teljes apostolokról azt mondták:

„Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek.”
ApCsel 17:6

Mi történne, ha Szent Szellem teljes hatalma megjelenne ma 
minden igaz hívőn keresztül? A világot ma megint felforgatnánk.

Akkor jöjjön! Rajtunk keresztül, drága testvérem! 
Vágjunk hát bele együtt ebbe az izgalmas kalandba!
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Első rész

Szent Szellem a KULCS!

1. FEJEZET

SZENT SZELLEM ELFOGADÁSA

N
incs semmi, amit ez a világ kínálhatna ahhoz képest, 
amit Szent Szellemben nyerünk! Semmi nem ér fel az Ő 
erejével, gyöngéd szeretetével, barátságával, jelenlétével!

Kedves olvasó! Jézus be akar neked mutatni egy olyan Sze-
mélyt, Akiben teljesen megbízhatsz, Aki mindig szeret, és Aki 

SSSzentSzen
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soha el nem hagy! Igen, Ő az a Vigasztaló és Segítő, Akire 
mindig számíthatsz!

A Biblia kilencvenkét alkalommal említi Szent Szellemet!
Tarts velem és fedezzük fel együtt, mi minden van Őben-

ne és még annál sokkal több is persze, mint amit ez a könyv 
tartalmazhatna, hiszen Ő végtelen, korlátlan és eszméletlenül 
fantasztikus!

Először is szükséges, hogy térjünk meg, fogadjuk be Jézus 
Krisztust a szívünkbe személyes Megváltónknak és Urunknak, 
Aki Szent Szelleme által fog lakozni a szívünkben! (Hiszem, ha 
előbb nem is, a könyv elején már ezt megtetted…)

„Térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus 
Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, ÉS megkapjátok 
Szent Szellem ajándékát.”

ApCsel 2:38

Tudod, Szent Szellem nélkül nincs újjászületés! Egyszer 
megszülettünk „test szerint”, most pedig Szent Szellem által kell 

„újra születnünk”, azaz „újjászületnünk”.

„Ami testből született, az testi természetű, ami pedig Szent 
Szellemtől született, az szellemi természetű.”

János 3:6

Az újjászületés egy olyan kifejezés, amely megújulásra is 
utal: „regeneráció”.

„Amikor azonban megmentő Istenünk jósága és irántunk 
való szeretete megjelent, (5) akkor minket is megmentett. 
De nem azok miatt, amiket mi tettünk, hogy Isten számára 
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elfogadhatók legyünk, hanem mert megkönyörült rajtunk. 
Megmentett bennünket az újjászületés »fürdője« által, és 
MEGÚJÍTOTT, Szent Szellem segítségével.”

Titus 3:4-5

Jézus nem csupán megmentett bennünket újjászüle-
tésünk által, de ha nem születünk újjá Szent Szellemtől, nem 
is mehetünk be Királyságába! Az igazi megtérésünk akkor 
válik valóságossá, amikor elfogadjuk Isten Szellemét!

„Jézus pedig így válaszolt: „Igazán mondom neked, ha 
valaki nem születik újjá víz és Szent Szellem által, nem mehet 
be Isten királyságába.”

János 3:5

Akkor vagyunk az Úréi, ha Szent Szellem bennünk van! 
Márpedig azzal, hogy Jézust elfogadtuk, hogy hiszünk 
Benne, Szent Szellemet is elfogadjuk – sokszor tudtunkon 
kívül is. Ezek az Igék pedig abban segítenek, hogy 
TUDATOSAN is elfogadhassuk Őt.

„Ti azonban már nem a régi természet irányítása alatt 
éltek, hanem Szent Szellem uralma alatt. De csak akkor, ha 
valóban bennetek él Isten Szelleme, mert ha nem, akkor nem 
is tartoztok Krisztushoz.” Más fordításban: 

„Akiben nincs Krisztus Szelleme, az nem az Övé!”
Róma 8:9

Bár, a víztől való újjászületés itt nem a vízkeresztségre (aláme-
rítkezésre) vonatkozik. Mivel a szövegkörnyezet „születésre” 
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utal, és ott van az az „és” szócska, hogy víz „és” Szent Szellem 
által, ez egyfajta párhuzamot von a víz és a Szellemtől való 
születés közé.

Ahhoz, hogy emberként megszülessünk, az anyaméhben, 
a magzatvízben kell lennünk, mielőtt a világra jönnénk. Ha 
a FIZIKAI születés az anyaméh vize (azaz a magzatvíz) 
KÖZEGE, akkor a SZELLEMI születés KÖZEGE Szent Szellem, 
Akiről később majd látni fogjuk, hogy egyik szimbolikus meta-
forikus megjelenési formája az Élő Víz!

Isten Királyságába tehát csak emberi lényként (akik a mag-
zatvízből születtek), Szent Szellem által újjászületett formában 
mehetünk!

Bátorítalak arra, hogy merítkezz be vízbe is (ami a vízke-
resztség, tehát alámerítkezés), Jézus Krisztus nevében, ha még 
nem tetted.

Ez egy nagyon is fontos szellemi esemény, hiszen még az 
ApCsel-ben is láthatjuk, hogy a bemerítkezés volt az első jele 
annak, hogy valaki megtért és odaszánta életét Istennek. (Bár 
később át fogjuk beszélni, hogy ez nem előfeltétele annak, hogy 
betöltsön minket Szent Szellem, de nem is véletlenül van leírva 
a Szentírásban!)

„Péter erre így válaszolt: „Változtassátok meg gondolko-
dásotokat és az életeteket (térjetek meg), merítkezzetek be 
mindannyian Jézus Krisztus nevében, Isten meg fogja bo-
csátani bűneiteket, és Szent Szellem ajándékát adja nektek. 
(39) Mert AZ ÍGÉRET NEKTEK SZÓL és gyermekeiteknek,
és azoknak is, akik távol vannak. Mindenkinek, akit az Úr,
a mi Istenünk magához hív.”

ApCsel 2:38-39
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Látod, az, hogy Isten Szelleme betölt és megkapjuk ajándéka-
it, egy ÍGÉRET számunkra! Ezt az ígéretet meg is ragadhatjuk! 
Mi kell hozzá? 

Ahogy ezt az imént említettük, a megtérés, ami a gondolko-
dásunk megváltoztatása; azaz, hinni Jézus Krisztusban és Őt 
elfogadni személyes Megváltónknak és Urunknak, és hagyni, 
hogy átformáljon.

Jézus megígérte, hogy elküldi Szent Szellemét, és nem kötöt-
te ezt semmilyen feltételhez!

„Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, 
a Pártfogó (Vigasztaló) nem jön el hozzátok, ha pedig elme-
gyek, ELKÜLDÖM ŐT HOZZÁTOK!”

János 16:7

Nem mondta, hogy csak néhány hívőnek fogja elküldeni, 
a többieknek meg nem. 

Nem mondta, hogy előbb tisztulj meg, szentelődj meg, csat-
lakozz egy Gyülekezethez, és tartsd be a Törvényeket… Nem!

Még az apostolok is meglepődtek anno, amikor azt tapasz-
talták, hogy Kornéliusz házában azokra a „pogány kereszté-
nyekre”, akik egy rendkívül züllött görög kultúrából származ-
tak, Szent Szellem egész egyszerűen leszállt rájuk az Igehirdetés 
alatt!

„Miközben Péter még beszélt, Szent Szellem leszállt min-
denkire, akik Pétert hallgatták. (45) A zsidó hívők, akik 
Péterrel együtt jöttek, elcsodálkoztak azon, hogy Isten más 
nemzethez tartozóknak is adta a Szent Szellem ajándékát, 
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(46) mert hallották, hogy azok más nyelveken szólnak, és Is-
tent dicsérik. Ekkor Péter azt mondta: (47) Senki sem tilthat-
ja meg nekik, hogy bemerítkezzenek, hiszen ők is ugyanúgy
megkapták Szent Szellemet, mint mi!”

ApCsel 10:44-47

Isten nem szabott SEMMILYEN feltételt a Benne hívőknek 
ahhoz, hogy adja nekünk drága Szellemét! Azt mondta: „elkül-
döm Őt hozzátok!” Ha pedig Jézus ígéretet tesz valamire, Ő azt 
be is tartja! 

Pünkösdkor meg is történt, beteljesedett ez az ígéret, így már 
nem kell várnunk Szent Szellemre, Ő vár ránk! Nekünk csak 
hittel el kell Őt fogadnunk, és Ő JÖN!

„Ezt pedig a Szellemről mondta, Akit a benne hívők fog-
nak kapni, mert még nem adatott a Szellem, mivel Jézus még 
nem dicsőült meg.”

János 7:39

Majd, láthatjuk, hogy az ígéret beteljesedett:

„Miután (Jézus) felemeltetett Isten jobbjára és megkapta 
az Atyától a megígért Szent Szellemet, kitöltötte (kiárasztot-
ta), amit ti most láttok és hallotok is.”

ApCsel 2:33

Ha hiszünk, megkapjuk!

Továbbá, azt is láthatjuk, hogy Szent Szellemet nem a törvény 
cselekedetei, hanem A HITNEK HALLÁSÁN KERESZTÜL 
kapjuk meg!
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„Csak azt az egyet akarom megtudni tőletek, hogy a Szel-
lemet a törvény előírta tettek alapján kaptátok-e? Vagy hitnek 
hallásán át?”

Galata 3:2

És te megkaphatod Őt! Igen te! Aki ezt olvasod! Csak kérned 
kell és megkapod!

„Ha tehát ti, akik rosszak vagytok, jó dolgokat tudtok adni 
gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog mennyből való Atyá-
tok SZENT SZELLEMET ADNI AZOKNAK, AKIK TŐLE 
KÉRIK.”

Lukács 11:13

Erős vágyakozással kezdődik:

„Boldogok, akik mindennél jobban vágynak az igazságra, 
mert Isten teljesen megelégíti őket.”

Máté 5:6

Aki éhes vagy szomjas, az szükségben van, és az előbb vagy 
utóbb arra indítja, hogy kérjen. 

Isten pedig épp ezt akarja, hogy kérjünk, hogy adhasson!

Hát akkor kérd! Most! Miért várnál vele a könyv végéig, 
amikor Ő már itt és most vár rád! Alig várja, hogy megszólítsd 
Őt! Alig várja, hogy megoszthassa veled titkait! Egyszerűen 
csak mondd a saját szavaiddal:

„Szent Szellem, elfogadlak Téged! Szükségem van Rád! Kérlek, 
jöjj a szívembe és formálj át teljesen! 
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Ismertesd meg velem magad, ahogy az Atyát és Jézus 
Krisztust is megismerteted! Köszönöm, hogy megteszed! Ámen.”

Isten olyan dolgokat készített nekünk, amiket szem nem 
látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt!

Ki az aki kijelenti azokat nekünk? Ki az aki kijelenti szá-
munkra, mit tervezett a Teremtőnk és Alkotónk az életünkre, 
azt, hogy miért születtünk és miért vagyunk itt ezen a földön? 
Egy és ugyanaz: ISTEN SZELLEME!

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg 
sem sejtett (gondolt), azt készítette el Isten az Őt szeretőknek. 
(10) Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten, Szelleme által!”

 (részlet) 1 Korinthus 2:9-10

Isten annyira jó, hogy a legjobbat adja nekünk! Nem éri be 
kevesebbel! A valaha létezett legnagyobb ajándékot adja nekünk 
végtelen szeretetéből! A legjobb, a legnagyobb ajándék pedig 
amit adhat nekünk, a saját Szelleme!

„…mennyivel inkább ad jó ajándékot mennyei Atyánk, 
azoknak, akik kérik Tőle, méghozzá Szent Szellemét!”

 (részlet) Lukács 11:13

Fontos, hogy ne az „élményt, átélést” keressük, hanem magát 
az Urat. 

Amikor hitben Istent dicsőítjük, elnyerjük Szent Szellem 
keresztségét is az „élménnyel” együtt előbb vagy utóbb.

Vannak azonban olyanok, akik várnak ugyan, de egy idő 
után elkedvtelenednek és elveszítik a hitüket, és továbbra is csak 
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keresik. Ahelyett, hogy hitben megnyugodnának abban, hogy 
ez már megvan nekik, mivel kérték! 

Így nem az érzésekre kell várni, hanem hittel elfogadni. 

„(Jézus mondja:) Ezért mondom nektek: ha bármit is kér-
tek imában, HIGGYÉTEK EL, hogy megkaptátok, és a tiétek 
lesz az!”

Márk 11:24

AZ ESZKÖZ NEM VÁLHAT CÉLLÁ! A célunk, hogy meg-
ismerjük az Urat és olyanokká váljunk, mint Jézus! Hozzá 
hasonlókká! Ebben segít Isten Szelleme!

Rendkívül fontos, hogy a hitet ne helyettesítsük a saját pró-
bálkozásainkkal és fáradozásainkkal! 

A hit azt jelenti: Istenben bízni, Benne megnyugodni. 
Nekünk Jézus Krisztust kell a középpontba helyezni min-

dig, minden esetben, Aki a testté lett Ige, és soha nem tér el 
a Szentírástól!

Ahogy a fa egyik legfontosabb része a gyökér, a szellemi 
életünk legfontosabb része is az, amit emberi szemmel nem 
láthatunk. 

A bemerítkezés Szent Szellembe (vagy a Szent Szellem ke-
resztség) átélésének legfontosabb pontja az, hogy Isten Szelleme 
átveszi a teljes kontrollt, azaz irányítást akaratunk felett. 

Az ember akarata alárendeltetik Isten akaratának.
Ez olyan, mintha leltárt készítenénk az életünkben, és min-

dent átadunk Istennek, amik vagyunk és amink van. 

„Aki próbálja megtartani az életét, az elveszíti azt. Aki 
viszont elveszíti az életét miattam (értem), az megtartja.”

Máté 10:39
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A megváltásban elveszítjük régi életünket, de sokat nyerhe-
tünk akkor, ha az új élet tölt be minket. 

Jézus rabul ejtette a szívemet drága Szelleme által, Akit, 
amióta csak elkezdtem megismerni, Krisztus szerelmesévé 
tett, mivel Ő mindig Jézusra mutat, Ő mindig Jézust emeli fel, 
mindig Őt dicsőíti! 

Szent Szellem az a házasságszerző, Aki a Vőlegénynek, 
Isten Fiának Menyasszonyt szerez, méghozzá a legjobbat, 
a legszebbet, a legszerelmesebbet! Téged! 

Szent Szellem Jézus maga, korlátlanul! Minél jobban ismered 
Szent Szellemet, annál jobban fogod ismerni és szeretni Jézus 
Krisztust! Annál jobban vágysz majd dicsérni és imádni Jézust!

Nem akkor kapod meg, amikor majd nyelveken szólsz! 
A nyelvekenszólás, Szent Szellemnek egy ajándéka, amely egy-
ben a külső megnyilvánulása is annak, hogy Ő betöltött, de 
nem feltétele! 

Szent Szellem, akárcsak Jézus, annyira szeret téged, hogy azt 
emberi ésszel felfogni lehetetlen. Szeretete mindenen áthatol és 
szeretete által hív és vár rád! Téged választott! Akar téged!

Tehát, mi kell ahhoz, hogy elfogadd Őt? 

Sokkal egyszerűbb ez, mint gondolnád! Miután elfogadtad 
Jézust Uradnak és hittel kérted Isten Szellemét, hogy költözzön 
a szívedbe, már csak el kell hinned azt, hogy Ő ezt igenis meg-
tette! Ha kérted, megkaptad!
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„Kérjetek, és kaptok! Keressetek, és találtok! Zörgessetek, 
és az ajtó kinyílik előttetek! (8) Mert mindenki, aki kér, kap. 
Aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak.”

Máté 7:7-8

Attól, hogy még esetleg nem szólsz nyelveken, ez nem azt 
jelenti, hogy Isten Szelleme nem töltött volna be!

Ha hittel kérted és elfogadtad Őt, Ő be is töltött téged, tehát 
BENNED VAN! 

Hadd fejtsem ezt ki egy kicsit bővebben!

Szent Szellem keresztsége

Ahogy Jézus Krisztust hit által elfogadtad a szívedbe, ezáltal 
Isten Szellemét is befogadtad, úgy Szent Szellem keresztségét is 
megkaptad! 

A vízbe történő bemerítkezés egyszeri „alámerülés”, ahogy 
Szent Szellembe való „bemerítés, vagy keresztség” is, egy egy-
szeri esemény!

A betöltekezés Szent Szellemmel az, ami egy rendszeres és 
folytonos, újra és újra megtörténő dolog!

Ajándékát (a nyelvekenszólást) pedig bármikor később is 
megkaphatod! 

Ismerek olyan keresztényeket, akik évek óta „küzdenek, 
küszködnek, erőlködnek, tusakodnak, könyörögnek”, hogy el-
nyerjék Szent Szellemet. 

Erre semmi szükség nincs, mivel Ő már Pünkösdkor eljött, 
nekünk csupán hittel el kell Őt fogadnunk és ugyanúgy, ahogy 
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hiszünk abban, hogy üdvösséget nyertünk és az Úréi vagyunk, 
abban is hinnünk kell, hogy Isten Szellemét is megkaptuk!

Ahogy a megváltást is ingyen kegyelemből kaptuk meg, úgy 
Szent Szellem keresztségét is, kegyelemből, hit által!

Ne érzésre várj! Hidd el! Senki Őt a te szívedből többé ki 
nem ragadhatja! Ajándékait pedig Ő osztogatja és azt is megadja 
majd neked! 

Ha még esetleg eddig nem kaptad meg, ne aggódj!
Nem minősít senkit az ajándék! Nem attól leszel több vagy 

jobb, mert az megvan neked! Akinek pedig megvan, nem di-
csekedhet azzal, hiszen ő is ingyen ajándékként kapta meg és 
nem azért, mert kiérdemelte volna…

Te már most jó vagy így, ahogy vagy, Isten számára! Szent 
Szellem teljesen elfogad! 

Meglesz az ajándéka is, de most az a legfontosabb, hogy tudd: 
Ő BENNED VAN!

Így teljesen megnyugodhatsz jelenlétében és nyugodtan ki-
alakíthatsz Vele egy bensőséges kapcsolatot, közösséget.

Ő hall téged, lát téged és mindent tud rólad! Ismeri minden 
gondolatodat és Benne teljesen megbízhatsz, mert minden hi-
bád ellenére is úgy szeret, ahogy vagy!

Mitől válsz a legjobbá? Hát Tőle, 
Szent Szellemtől! 
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Ő az, Aki felkészít, Aki formál és alakít, Akitől azzá válsz, 
amin még te magad is csodálkozni fogsz, hát még mások, akik 
azelőtt is ismertek téged!

Vannak olyan Gyülekezetek, ahol nem hisznek abban, hogy 
Szent Szellem betölthet embereket, csodákat cselekedhet ben-
nük és rajtuk keresztül, vagy, hogy nyelveken szólhatnak.

Vannak, akik úgy vélik, az apostolokkal együtt megszűntek 
ezek a dolgok, Szent Szellem ajándékai ma már nem működnek…

Az ilyen Gyülekezetből menekülj! Ezt nem csupán én mon-
dom, hanem velem együtt sok száz hiteles szolgája is Istennek! 
Válassz olyan Gyülekezetet, ahol hisznek a Bibliában!

Istennek nem mondhatod, amikor majd ott állsz egy napon 
a trónja előtt, hogy a pásztorod ezt és ezt mondta, a Gyüleke-
zetedben ezt és ezt hitték és vallották…

Isten azt fogja rajtad számon kérni, ami le van írva az 
Ő Beszédében, a Szentírásban! 

Mindaz, amely a korai Egyház tagjai által megnyilvánult, 
a mai keresztények számára is elérhető!

Isten megígérte, hogy megkapod, 
és ha hittel kérted meg is kaptad!
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2. FEJEZET

SZENT SZELLEM A KULCS

 A   
reggeleket úgy indítom, hogy üdvözlöm Isten Szellemét
és megkérdem Őt, mi van a szívében erre a mai napra,  
 majd fi gyelek Rá, hogy vajon mond-e nekem valamit.

Van úgy, hogy csak betölt jelenlétével, van, hogy teljesen 
eláraszt szerelmével, vagy egyszerűen csak békességét érzem.

Néha pedig semmit nem érzek, de akkor is hittel teljes 
vagyok, mert TUDOM, hogy amit a Szentírás mond, az igaz! 

Ő mindig velem van!
Sokszor felhoz bennem egy Igét a Bibliából, és ahogy azon 

kezdek elmélkedni, jönnek kijelentései. 
Néha pedig azzal is meglep, hogy azonnal válaszol és 

elmondja, mit is gondol éppen… A legtöbbször nem azonnali 
módon, de előbb-utóbb választ kapok Tőle kérdéseimre… 
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Van, amire már harminckét éve várok (akkor tértem meg), 
de még mindig várok és egy nap (ha itt a Földön nem, akkor 
majd a Mennyben…), választ is kapok!

Egyik nap, ahogy ott időztem jelenlétében, arról kezdett el 
beszélni hozzám az Úr, hogy vannak szellemben kulcsok… 

Elkezdtem kérdezni, kutatni, hogy mik ezek a kulcsok. 
Ha felhozta bennem, akkor biztosan nagy jelentőséggel bír.

Kikerestem a Bibliából, milyen Igéket találhatok kulcsokról…

„Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid KULCSA, 
és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem 
nyitja ki.”

Jelenések 3:7 és Ézsaiás 22:22 

„(Jézus mondja) nálam vannak a halál és pokol KULCSAI.”

Jelenések 1:18

„...egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az 
alvilág mélységének KULCSA.”

Jelenések 9:1

„Neked adom a mennyek országának (királyságának) 
KULCSAIT, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a meny-
nyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a meny-
nyekben is.”

Máté 16:19

Azt mondtam: „Rendben Uram! Akkor tehát a kulcs az, ami-
vel megnyithatunk ajtókat, és amely ajtókat ember nem képes 
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bezárni… Az ajtó mögött pedig valami van, ami számomra 
fontos… 

De, mégis mik azok a kulcsok, vagy KULCS, amire TE fel 
akarod hívni a fi gyelmem?”

Akkora hatalmas égő vágy gyúlt a belsőmben, hogy – bár 
nem értettem miért – de valamiért nekem rendkívül fontos 
volt megtudnom, mi az a kulcs, amit az Úr adni akar nekem, 
amivel megnyithatok olyan ajtókat, amelyeket ember nem ké-
pes bezárni.

Annyira zavart az, hogy nem kaptam választ a kérdésemre, 
hogy – bár ez az egész benne volt Isten tervében, mert az Úr épp 
ezt akarta… – elkezdtem böjtölni és egyfolytában ott lebegett 
előttem, hogy tudni akarom, mi ez a kulcs, mert valamiért 
érzem, hogy hatalmas jelentőséggel bír az életemben és nem 
akarom kihagyni!

Ha már egyszer Isten nekem akarja adni, én AKAROM 
megkapni! 

Én mindent akarok, ami Tőle jön! Semmit, egyetlen pon-
tocskát sem akarok leejteni, elveszíteni vagy kihagyni abból, 
amiért Ő nagy árat fi zetett, hiszen a saját életét adta oda azért…

Így nekem az KELL!
Hét napig böjtöltem tehát és már eléggé el voltam csigázva, 

de még mindig nem jött semmilyen konkrét kijelentés Tőle.
Egyszer csak hallottam, ahogy az Úr ezt kérdezi tőlem: 

„Szeretnéd tudni, mi ez a kulcs?”

Azt feleltem: „Hát persze Uram, naná! Hiszen ezért böjtölök 
már hét napja, másról sem szólt ezalatt az imám, csak hogy 
tudni szeretném, mi az a kulcs, ami ekkora nagy jelentőséggel 
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bír, hogy úgy érzem – nekem azt mindenáron tudnom kell, mert 
ha nem, olyan, mintha valami fontos eseményét az életemnek 
kihagynám…”

Ekkor olyan érzésem volt, mint egy díjkiosztó gálán, amikor 
kihirdetik, hogy ki a díjnyertes, és mielőtt kimondanák a vá-
laszt, megy a dobpergetés és mindenki feszülten fi gyel… 

Épp így éreztem magam… Mintegy ünnepélyesen, az Úr 
bejelentette a választ:

Őszinte leszek, a mosoly teljesen lehervadt az arcomon, mint 
amikor valaki szájában ott van a szilveszteri síp és egyik perc-
ben még jókedvűen, teljes tüdőből fújja, a másik pillanatban 
pedig fokozatosan elhalkul és még a szájából is kiesik az a síp…

Épp így éreztem magam…
Azt kérdeztem: „ez most komoly…? Ez volt az a hatalmas 

kijelentés…? Ezért kellett hét napig böjtölnöm…? Nem tudtad 
volna ezt hamarabb is mondani…? Tudom, hogy Szent Szellem 
fontos, de…”

Ekkor az Úr  – belül a szívemben  – a „szavamba vágott” és 
azt mondta: 

„Nem érted… Szent Szellem A KULCS! Ha nem így 
mondtam volna el neked, ha nem ilyen fi gyelemfelkeltő 
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módon adom át neked ezt az üzenetet, kihagytad volna!  
Túl egyszerűnek és természetesnek vélted volna  – ahogy 
most is teszed… Pedig, tényleg Ő A KULCS! Ha ezt megér-
ted, ha ŐT megnyered  – mindent megnyertél! Ő a jackpot! 
Ő a főnyeremény! Ez Ő maga!”

Szent Szellem, Aki bensőséges közösségben van velünk, Aki 
segít imádkoznunk az Atyához és a Fiúhoz, Ő vezet el bennün-
ket minden igazságra! Ő az, Aki kijelent mindeneket!

Meg kell értened kedves olvasó, hogy amikor ezt a kijelentést 
kaptam az Úrtól, már legalább vagy huszonöt éve Vele jártam 
és annyi mindent átéltem már Vele, hogy a „kétkedésem” épp 
abból fakadt, hogy túl sokat tudtam… 

De, az ismeret önmagában nem elég…

Isten épp arra akar megtanítani téged is, akárcsak engem, 
hogy legyünk mindig gyerekek! Gyermeki szívvel, gyermeki 
hozzáállással fogadjunk minden kijelentést Tőle, tudva, hogy 
mindennek jelentősége van!

Ha pedig Ő azt mondja, hogy Szent Szellem a kulcs, akkor 
az úgy is van! Én mindennél jobban akarom Őt megismerni, 
Hozzá közel lenni és hangját mindig meghallani!
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„Ezt mondta (Jézus): Bizony, mondom nektek, ha meg nem 
tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmi-
képpen nem mentek be a mennyek országába (királyságába). 
(4) Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a
nagyobb a mennyek országában (királyságában).”

Máté 18:3-4

Olyan idők jönnek – amik már el is kezdődtek… –, ha nem 
tesszük életünk fő céljává MOST, hogy mindennél jobban 
meg akarjuk ismerni Istent, a személyét, meg akarjuk hallani 
hangját, később, amikor már jönnek a még nagyobb viharok 
és a szelek, akár cunami méretűek, az üldöztetések és az egyre 
nagyobb próbák, ott – abban a helyzetben már túl késő lesz!

Akkor már nem annak lesz az ideje, hogy elkezdd Istent 
megismerni és azon tűnődj, vajon jól hallod-e hangját, vagy 
sem. Akkor már késő lesz ezt elkezdeni! Addigra már tudnod 
kell mindezt! A felkészülés ideje most van! MOST nem szabad 
aludnod szellemben!

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyo-
gott az Úr dicsősége.”

Ézsaiás 60:1

MOST VAN ITT AZ IDŐ!

Ha nem itt, akkor hol? Ha nem most, akkor mikor? MOST!

„Ma, ha az Ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg 
a szíveteket, mint az elkeseredéskor.”

Zsidó levél 3:15
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„Akit Isten küldött, az Isten beszédeit mondja, és annak 
Isten Szent Szellemét MÉRTÉK NÉLKÜL ADJA.”

János 3:34

Mérték nélkül! Hú, ez engem annyira lázba hoz, teljes izga-
tottság van bennem, amikor azt olvasom, hogy Isten a Szellemét 
mérték nélkül adja nekünk! El tudod ezt képzelni? Nincsenek 
határok! Nincsenek korlátok!

Az első keresztény gyülekezetben Szent Szellem nagyon fon-
tos helyet foglalt el. Ebből fel kellene ismernünk és meg kellene 
értenünk, milyen fontos Ő napjainkban is, mert mi is ugyano-
lyan helyzetekkel és nehézségekkel találkozunk az életünkben, 
mint az első hívők.

Részt vehetünk áldott összejöveteleken és több napon ke-
resztül élvezhetjük ezt az áldást. Olvashatunk jó könyveket és 
jó prédikációkat és dicséreteket is hallgathatunk.

Elmehetünk csodálatos konferenciákra és lehet, hogy ennek 
hatásait sokáig érezzük az életünkben, azonban ezek mind 
mulandó élmények. 

Ami valóban maradandó áldást és erőt ad, az a bennünk 
lakozó Szent Szellem, Aki azt, amit Jézusban nyertünk, újra és 
újra megvilágosítja szemeink előtt!
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Egyik nap Sheffi  eldben, Angliában, épp a munkahelyemre 
tartottam autóval, amikor vezetés közben egy nyílt látomást 
láttam. Egyszerre láttam az utat és érzékeltem a fi zikai síkot, és 
ugyanakkor a szellemi szférát is egyidőben. Épp egy körforga-
lomhoz értem, amikor láttam:

Egy aranytojást tojó tyúkot, amint egy gyönyörű nagy 
aranytojást tojt. 

Majd az alábbi kérdés hangzott el az Úrtól:

„Melyiket szeretnéd jobban? Az aranytojást tojó tyúkot, 
vagy az aranytojást?”

Erre én: „Ha a tojást választom, azt most azonnal megkap-
hatom, kézbe vehetem és örülhetek neki, de ahogy azt egyszer 
felhasználom, vége lesz és nem lesz belőle több... 

Viszont, ha a tyúkot választom, lehet nem azonnal élvezhetem 
annak az áldását, de hosszú távon, ha a tyúk az enyém, bármikor 
bármennyi aranytojásom is lehet idővel, tehát egyértelműen azt 
a tyúkot szeretném jobban...”

Az Úr erre azt felelte:



2. Fejezet | Szent Szellem a Kulcs!

40

„Viszont Ő Személy, nem TE parancsolsz Neki, hogy 
mikor »tojjon tojást«, de együttműködhetsz Vele és élvez-
heted mindazokat az áldásokat is, melyek Benne vannak!”

Látod, Őt MÉRTÉK NÉLKÜL kaptuk az Úrtól, de nekünk 
is részünk van abban, hogy MI mennyire adjuk MAGUNKAT 
oda Neki!

Az elengedés, átadás, vagy „önmegadás / önátadás” a mi 
feladatunk! Mennyire engedjük Neki, hogy valóban az legyen 
bennünk, Aki Ő maga…?

Amikor Isten Szelleme megmutatja nekünk, hogy mi min-
den lehetséges Őbenne, akkor csupán egy kis ízelítőt kapunk az 
Ő természetfölöttijéből. Annál is sokkal több van Benne, mint 
amit eddig valaha is megtapasztaltunk.

De Ő akarja, hogy mi AKARJUK Tőle ezt a többet, hogy 
akarjuk Őt keresni és a kincseit megtalálni! Ezek a kincsek 
pedig nem kívül vannak valahol, hanem bennünk, belül! 

ŐBENNE van minden, Ő pedig bennünk van!

Az utolsó időkben élünk! Azokban az időkben, amikor Isten 
kiárasztja, kiönti ránk Szellemét! Elkezdődött a jóeli prófécia 
beteljesedése, Isten dicsőségének kiáradása!

„Ezek után kiöntöm (kiárasztom) Szellemem minden 
emberre (testre). Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, az 
idősek álmokat látnak, a fi atalok pedig látomásokat kapnak. 
Kiöntöm (kiárasztom) Szellemem azokban a napokban még 
a szolgákra is, férfi akra és nőkre egyaránt.”

Jóel 2:28-29 és ApCsel 2:17-18
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Kösd be a biztonsági öved drága olvasó, mert életed igazi 
kalandja most kezdődik csak! 

Élő kapcsolatod lesz az Élő Istennel, Szent Szelleme által! 

Fogadd el Őt teljes szívedből, akard, kívánd a Vele való kö-
zösséget és elképesztő dolgok fognak történni veled is! 

Garantálom!
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3. FEJEZET

 NÉHÁNY BIBLIAI HŐS, AKIKNÉL 
SZENT SZELLEM VOLT A KULCS!

D
rága olvasó! Gerjesszen benned éhséget Isten kedves
 Szellemére – ahogy nálam is tette – annak felismerése,
 hogy a történelmünk során, a Bibliában olvasható hit-

hősök ugyanolyan egyszerű, hétköznapi emberek voltak, mint 
te és én. 

Mi volt bennük más, mint az átlagemberekben? Az, ahogy 
Isten Szelleme erővel és hatalommal ruházta fel őket. 

Ha pedig velük ezt megtette, velünk pláne, hogy megteszi, 
mivel mindnyájan megkapjuk, ha kérjük Tőle, ahogy az előző 
fejezetben is írtam!
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Mindenki, akit az Úr használt a Bibliában – találkozott Szent 
Szellemmel! Sőt, egyszer azt hallottam valakitől: „a Biblia tör-
ténete Szellemmel betöltekezett emberek története.”

Mi volt a közös mindnyájuknál? Az, hogy Isten szólt (vala-
milyen formában) és megmondta (jelezte), hogy mit tegyenek! 

Nekünk is ezt kell tennünk! Kérjük az Úrtól, hogy mutassa 
meg, kell-e tennünk még bármit azon felül, hogy csupán várunk 
Rá jelenlétében… Majd, bármit is mond, vagy bármire is indít 
bennünket, tegyük meg!

Néhány Ószövetségi példa:

József

Miután a Fáraó álmát megfejtette, maga a Fáraó nyilatkozta 
róla az alábbit:

„Találhatunk -e ehhez hasonló embert, akiben Isteni 
Szellem van?”

1 Mózes 41:38

A Fáraó annyira bízott abban a Szellemben, Aki József-
ben volt, hogy „Miatta” tette őt Egyiptom hercegévé. A Fáraó 
után, a világ legnagyobb hatalommal bíró emberévé vált Szent 
Szellemnek köszönhetően!

Mózes

Mózesben ott volt Isten Szelleme, és abból a korlátlan Szel-
lemből választott el Isten, hogy hetven más vezetőnek is odaadja.
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Nem leredukálódott az ereje és bölcsessége „szétosztódva”, 
épp az ellenkezője! Sokszorosára nőtt, hiszen Ő Isten!

Benne nincsenek határok, nincsenek korlátok, bármit meg 
tud tenni! Benne van minden!

„Veszek abból a Szellemből, amely benned van, és nekik is 
adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét...”

(részlet) 4 Mózes 11:17

„...Visszaemlékeztek a hajdankor napjaira, Mózesre és 
népére. Hol van, Aki felhozta őket a tengerből, nyájának 
pásztorával együtt? Hol van, Aki bensejébe helyezte az Ő 
Szent Szellemét? Aki vezette Mózes jobbját dicső karjával; 
Aki kettéhasította előttük a vizet, hogy örök nevet szerezzen 
magának.”

Ézsaiás 63:11-12

Az Ézsaiás könyvében is láthatjuk, hogy Mózesben ugyanaz 
a Szent Szellem volt, Aki kettéválasztotta a Vörös tengert, és 
Aki cselekedte a csodákat. Szent Szellem volt, Aki vezette Izrael 
népét is a pusztában!

ÉS UGYANEZ A SZENT SZELLEM VAN BENNÜNK IS! 
Benned is drága testvérem! Óriási! Ő van benned! Elhiszed?

Józsué

„Józsué, Nún fia pedig megtelt bölcs Szellemmel, mert 
Mózes ráhelyezte a kezét. Izráel fi ai hallgattak is rá, és úgy 
cselekedtek, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek.”

5 Mózes 34:9
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Mózes, egyetlen kézrátétellel „átadta, impartálta” Józsuénak 
is azt, amire ő negyven, sőt nyolcvan éven át várt. 

Józsuénak viszont már nem kellett annyit várnia, azonnal 
megkapta és onnan folytatta az elhívást, ahol Mózes abbahagy-
ta. Hát nem csodálatos? 

Nincs már nyolcvan év, de még negyven év sem arra, hogy 
ez megtörténjen velünk, hiszen felgyorsultak az események. 

Ma már napok alatt, vagy akár egy pillanat alatt megkap-
hatjuk ugyanúgy mindazt, amire az elődeink hosszú éveken át 
vártak! Csak hittel el kell fogadnunk!

Gedeon

Gedeon, aki tele volt félelemmel és kisebbrendűségi érzéssel, 
és addig csak bujkált, amikor leszállt rá Szent Szellem, olyan 
csodát tapasztalt, hogy hirtelen háborúba vezette az egész 
népet!

Nem akármilyen győzelmet arattak, holott Gedeon a mi-
dianiták hetvenkétezer fős seregével állt szemben, mindössze 
háromszáz emberrel!

„Az Örökkévaló Szelleme azonban betöltötte Gedeont, 
aki megfújta a sófárt, és sereget gyűjtött az idegen törzsek 
ellen.”

Bírák 6:34a

Az eredeti fordítás szerint az, hogy Gedeont betöltötte Isten 
Szelleme, az alábbi jelentésekkel bír: „felruházta, beburkolta, 
mintegy páncél, hogy a Szellem hatalma alatt sebezhetetlenné 
és legyőzhetetlenné váljék.” A héber fordítás szerint: magán 
viselte az élő Isten Szellemét.
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A.B. Davidson szerint: „ez nem más, mint az összes emberi 
képességének az Istenivel való tökéletes lefedése.”

Az arám nyelvű Ószövetség erről úgy beszél, mint az erő 
Szelleméről, amely / Aki Istentől jött és rászállt Gedeonra.

Sámson

„Sámsont ebben a pillanatban hatalmas erővel betöltötte az 
Örökkévaló Szelleme. Puszta kézzel megragadta az oroszlánt, 
és kettészakította, mintha csak egy kis kecskegida lett volna.”

Bírák 14:6

Szent Szellem erejétől lett Sámson olyan „bivalyerős”, ami 
természetfölötti. Hibái ellenére is! 

Tehát, számunkra is van remény!
Valószínűleg róla mintázhatták a fi lmekben szereplő néhány 

szuperhőst…

„Felindította az Úr Szelleme (leszállt rá Szent Szellem) és 
elment Askelónba és megölt harminc férfi t (fi liszteust)...”

(részlet) Bírák 14:19

Újra és újra olvassuk az Igében, hogy amikor Isten Szelleme 
„felindította” avagy „rászállt” Sámsonra, természetfölötti képes-
ségekkel ruházta őt fel. Olyan ereje volt, amit ember önmagától 
nem képes produkálni. 

Testvérem, ha erőre van szükséged, Szent Szellemben van, 
Aki ott van benned! Bátran szabadítsd fel magadból ezt a ha-
talmas erőt, Aki egy Személy! Ő maga!



3. Fejezet | Néhány bibliai hős, akiknél Szent Szellem volt a Kulcs

47

Saul

„...Az Örökkévaló Szelleme majd rád száll, és egészen 
meg fog változtatni téged. Azután te is prófétálni fogsz ve-
lük együtt. (10) Amikor Saul és a szolgája Gibeába érkeztek, 
találkoztak egy csapat prófétával. Az Örökkévaló Szelleme 
Saulra szállt, és ő is velük együtt prófétált.”

1 Sámuel 10:6,10

Saul, aki ekkor már elfordult az Úrtól, amikor Isten Szelleme 
rászállt, megváltozott és ugyanúgy prófétált, mint a próféták, 
akik ott voltak!

Látod, ezt Szent Szellem végezte és nem azért, mert Saul 
kiérdemelte volna... 

Szent Szellem ajándékait nem érdemek szerint kapjuk! 
Hű de jó! Számunkra is van remény! Halleluja!

Dávid

Sámuel prófétának szólt az Úr, hogy kenje fel Dávidot, és 
ő abban a pillanatban megkapta Isten Szellemét, Aki vele is 
maradt mindvégig:

„Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvé-
rei jelenlétében. Akkor az Úr Szelleme szállt Dávidra, és attól 
kezdve vele is maradt.”

1 Sámuel 16:13

Az egész Ószövetségben, Dávidnak volt a legkülönlege-
sebb kapcsolata Szent Szellemmel. Ő ténylegesen felismerte, 
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mennyire nagy szüksége van Isten Szellemére, és hogy Nélküle 
semmit nem tehet... 

Valóságos közössége volt Szent Szellemmel! 
És mivel végignézte, hogyan vette el az Úr Szellemét Saultól, 

aki engedetlen volt, Dávidban volt Istenfélelem. Ha vétkezett, 
bűnbánatra jutott, csakhogy megmaradjon közöttük ez a jó 
kapcsolat és soha ne veszítse azt el.

„Ne vess el engem arcod elől és Szent Szellemed ne vedd 
el tőlem.”

Zsoltárok 51:13

Ó, mekkora kegyelem részesei vagyunk mi az Újszövetség-
ben, hogy nekünk nem kell attól tartanunk, hogy Isten elveszi 
tőlünk Szellemét! Az Úrnak hála, ez Jézus keresztmunkája miatt 
nem történhet meg! Ő velünk van és velünk is marad!

Dávid tudta jól, hogy Isten Szelleme mindig és mindenütt 
jelen van, Előle nem lehet elrejtőzni, mert Ő mindent lát és 
mindent tud. 

„Hova menjek Szellemed elől? Arcod elől hova fussak?”
Zsoltárok 139:7

Sőt, jónak nevezi Őt az alábbi Zsoltárban:

„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te 
JÓ SZELLEMED vezéreljen az egyenes úton!”

Zsoltárok 143:10

Élete végén Dávid még az alábbit is elmondhatta magáról:
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„Az Úr Szelleme beszélt általam (bennem), az Ő szava volt 
nyelvemen.”

2 Sámuel 23:2

Elizeus

„Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, 
mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem a 
benned működő Szellemből kétszeres rész!”

2 Királyok 2:9

Ahogy tovább olvassuk az Igét, láthatjuk, milyen természet-
feletti megtapasztalásban volt Illésnek és Elizeusnak része, és 
ami most itt a lényeg, az alábbi Igében olvasható:

„Az Illésben működő Szellem Elizeusra szállt!”
(részlet) 2 Királyok 2:15

Azt is tudjuk a Szentírásból, hogy Elizeus valóban kétszer 
annyi csodát tett, mint Illés! 
No de, ki is tette azokat a csodákat? A benne lévő Szent Szellem! 

Akkor tehát rajtad keresztül is képes ugyanilyen csodákat 
tenni, mert ugyanazt a Szellemet fogadtad be te is a szívedbe!

Dániel

„Van országodban egy férfi , akiben Isteni Szellem van; 
atyád napjaiban vált nyilvánvalóvá, hogy tudomány és böl-
csesség van benne, s azért atyád, Nebukadnezár király a va-
rázslók, a bűbájosok, a káldeaiak és a jövendőmondók fejé-
vé tette; a te atyád, mondom, király, (12) mert kiváló (azaz 
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rendkívüli) Szellem, okosság (tudás), értelem, s álmok meg-
fejtésének, titkok megmagyarázásának és csomók megoldá-
sának tudása (rejtélyek megfejtésének képessége) bőségesen 
volt benne, abban a Dánielben, akit a király Baltazárnak ne-
vezett el. Most azért hívatni kell Dánielt, majd ő megadja a 
magyarázatot!”

Dániel 5:11-12

Dánielben a kiválóság Szelleme volt, amely – Aki olyan 
bölcsességgel, természetfölötti tudással és vezetői készséggel 
ruházta fel, ami kitűnt mindenki közül.

„Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormány-
zók közül, mivel rendkívüli Szellem volt benne; ezért a király 
őt akarta az egész ország élére állítani.” Másik fordításban: 

„– mert Isten Szelleme nagyobb mértékben volt meg benne.”
Dániel 6:3

Az Újszövetségben, az Egyház létrejötte is Szent Szellemnek 
köszönhető, így egyértelműen láthatjuk, mennyire függtek 
Isten Szellemétől, és mennyire az Ő vezetésére hagyatkoztak 
mindig és mindenben. És bár sok példát fogunk még látni, itt 
van két olyan eset is, melyek nagyon jelentőségteljesek voltak:

Péter

Hogyan változott meg a benne lévő Szent Szellemtől az 
a Simon Péter, aki egyszerű halászember volt, de Jézus elhívta, 
és a tanítványává, sőt apostolává tette?

Az a Péter, aki háromszor is megtagadta Jézust (Máté 
26:69-75), Pünkösdkor olyan erővel és hatalommal hirdette az 
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Evangéliumot, hogy egyetlen napon háromezer ember megtért! 
(ApCsel 2:41)

Amikor kérte Jézust, hogy járhasson a vízen, de levette Róla 
a tekintetét, süllyedni kezdett... Jézus azt mondta ekkor:

„Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?”
Máté 14:31

Itt viszont már, – ugyanaz a Péter az –, aki tele van hittel, 
akinek még az árnyékától is meggyógyulnak a betegek! 

„A betegeket kivitték az utcákra, hordágyakra és ágyakra 
rakták őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyé-
ka érje valamelyiküket, s megszabaduljanak betegségeiktől.”

ApCsel 5:15

Pál

Ugyanaz a Pál, akinek István kivégzésében is szerepe volt, 
sőt, üldözte a keresztényeket, akik Jézus követői voltak (ApCsel 
8:1-3), olyan „Pálfordulatban” volt része, amiben Jézus „leütötte 
a lováról” és tette őt Szent Szellemnek olyan eszközévé, akinek 
az Újszövetség megíródásának nagy részét is köszönhetjük. 

„Isten pedig nem mindennapi (rendkívüli) csodákat tett 
Pál keze által.”

ApCsel 19:11

Folytathatnánk még, de ami a legfőbb üzenet, hogy ugyan-
ezt tudja és akarja veled és benned is tenni! Elhiszed? Akkor 
meg is lesz!
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4. FEJEZET

JÉZUS ÉLETÉBEN IS SZENT 
SZELLEM VOLT A KULCS!

J
ézus életét, fogantatásától a haláláig teljes mértékben Szent 
Szellem határozta meg. Az egyik legtermészetfelettibb 
csoda, ahogy Máriát „beárnyékolta” Szent Szellem, ami-

nek következtében megfogant Isten Fia. 

„Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, József 
jegyese volt. De még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, 
hogy Mária gyermeket vár Szent Szellemtől.”

Máté 1:18
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Ezt természetes elmével felfogni lehetetlen, viszont annak 
ténye, hogy Szent Szellem még erre is képes – engem óriási 
módon bátorít, hiszen UGYANAZ a Szent Szellem él bennünk!

Jézus Krisztus a mi példánk és mi az Ő követői – avagy 
utánzói – vagyunk. Ő semmilyen csodát nem tett élete első har-
minc évében! Természetfölötti szolgálata csak azután kezdődött 
el, hogy találkozott Szent Szellemmel a bemerítkezése során, 
a Jordán folyónál:

„Miután sok ember bemerítkezett Jánosnál, Jézus is be-
merítkezett. Amíg imádkozott, megnyílt a menny, (22) és 
leszállt Jézusra Szent Szellem látható módon, galamb formá-
jában. A mennyből pedig egy hang hallatszott: »Te vagy az én 
szeretett fi am, akiben gyönyörködöm.« (23) Jézus körülbelül 
harminc éves volt, amikor elkezdte a szolgálatát...”

Lukács 3:21-23a

„Jézus Szent Szellemmel TELVE visszatért a Jordán folyótól. 
Szent Szellem a pusztába vezette Őt.”

Lukács 4:1

Jézus, amikor bemerítkezett és mindenki szeme láttára 
Szent Szellem, galamb formájában „leszállt rá”, a következőben 
már azt olvassuk, „Szent Szellemmel telve” tért vissza a Jordán 
folyótól. 

Akkor tehát nem csupán leszállt rá Szent Szellem, hanem 
akkor és ott töltötte be teljesen! Addig is ott volt Vele, hiszen 
olyan bölcsessége volt már tizenkét évesen is, amin csodálkoz-
tak, márpedig a Bölcsesség Szelleme is ugyanaz a Szent Szellem, 
Aki vezette, és Aki által felnövekedett Jézus.
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Jézust tizenkét évesen „ott felejtették” szülei Jeruzsálemben, 
a templomban, amikor három nap múlva visszatérve rátaláltak, 
az alábbit tapasztalták:

„(Jézus) a tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. 
(47) Mindenki, aki hallotta Őt, elcsodálkozott azon, hogy
milyen értelmes, és a kérdésekre adott válaszain.”

Lukács 2:46b-47

A bemerítkezése után viszont már teljesen betöltekezett 
Vele! Teljessé lett Benne! Mi pedig az Ő teljességéből vettünk 
mindnyájan! Hű, ez egyszerűen fantasztikus! Gondolkodtál 
már ezen? Jézus MIATTUNK vált teljessé, tökéletessé! Betelt, 
megtelt Szent Szellemmel, hogy mi is részesülhessünk ebből!

„És az Ő teljességéből vettünk mindnyájan…”
János 1:16a

Volt azonban oka annak is, hogy Szent Szellem kivezette Őt 
a pusztába, hogy átmenjen azokon a próbákon, amiken kellett... 
Mi történt a puszta után?

„Szent Szellem EREJÉVEL (hatalmával) tért vissza Gali-
leába...”

Lukács 2:14

A felfedezésem az alábbi volt: más az, amikor Szent Szellem-
mel betöltekezünk és bennünk lesz Isten Szelleme, és más az, 
amikor felruház bennünket erővel és hatalommal.

Ez utóbbi sokkal inkább olyan, mint amikor kapunk egy 
„palástot”, amit ránk adnak. Épp ezt jelenti! 
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Amikor tehát Jézus betöltekezett Szent Szellemmel, Aki fel-
ruházta Őt erővel és hatalommal is, Jézus SOHA semmit nem 
tett önmagától, mindig mindent csakis Szent Szellem vezetése 
szerint tett.

Mindenben Őrá hallgatott, amivel példát is statuált 
számunkra! 

CSAK azt tette, amit az Atyától látott és hallott, amit 
Ő mutatott Neki. Hogyan látott, hallott és érzékelt az Atyától? 
Szelleme által!

„Igazán mondom nektek: a Fiú önmagától semmit sem 
tehet, csak azt, amit lát az Atyától. Mert amit az Atya tesz, 
azt teszi a Fiú is.”

János 5:19

„Én magamtól semmit nem tehetek. Úgy ítélek, ahogyan 
az Atyától hallom. Az én ítéletem igazságos, mert nem azt 
teszem, amit én akarok, hanem azt teszem, amit az akar, aki 
elküldött engem.”

János 5:30

„Én csak azt teszem, amit az Atya mutat nekem, anélkül 
semmit nem teszek, hogy az Atya mutatná nekem.”

János 14:10b

Ha Jézus példáját akarjuk követni, nekünk is épp ezt kell 
tennünk! Sem többet, sem kevesebbet! Csupán fi gyelni – meg-
hallani, meglátni, érzékelni, amit az Atya, Szelleme által cselek-
szik épp most a Mennyben és csak le kell Őt másolni, utánozni.

Jézus épp ezért imádkozott, hogy úgy legyen itt a földön, 
mint ahogy a mennyben van! 
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De hogy van a mennyben? Ezt látnunk, hallanunk és érzé-
kelnünk kell ahhoz, hogy tudjuk!

„Jöjjön el a te országod (Királyságod); legyen meg a te 
akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” Másik fordítás 
szerint: „Jöjjön el királyi uralmad, és akaratod teljesüljön itt 
a Földön is, ahogy a Mennyben teljesül!”

Máté 6:10

Jézus, Isten Szellemével űzte ki emberekből a démonokat:

„Ha viszont én Isten Szellemével űzöm ki az ördögöket 
(démonokat), akkor bizony elérkezett hozzátok Isten országa 
(Királysága).”

Máté 12:28

Jézus megígérte, hogy mindig velünk marad. De, ha 
Ő feltámadt és felment a Mennybe, és az Atya jobbján van, Ki 
által tud egyszerre mindig mindenkivel lenni? Szent Szellem 
által!

„Soha nem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra.” 
Más fordításban: „Soha el nem hagylak, sem el nem távozom 
tőled!”

Zsidó levél 13:5b

Szent Szellem Jézusról tesz bizonyságot (tanúskodik Róla)!

„Amikor eljön a Segítő (Vigasztaló, Pártfogó, Bátorító, 
Szószóló, Védő), az Igazság Szelleme, Akit az Atyától küldök 



4. Fejezet | Jézus életében is Szent Szellem volt a Kulcs

57

hozzátok, BIZONYSÁGOT TESZ ÉNRÓLAM (tanúskodni 
fog mellettem / rólam fog beszélni).”

Róma 8:26

Jézus küldte el Szent Szellemet, Aki pedig nem jöhetett 
el addig, amíg Jézus meg nem dicsőült, tehát be nem lépett 
a mennyei Szentek Szentjébe. Ahogy ez megtörtént, eljött Szent 
Szellem Pünkösd napján.

Miért épp Pünkösd napján? 

Nos, a „hetek ünnepét”, a Pászka ünnepétől számított hét 
szombatforduló utáni napon ünnepelték: heteknek a hete 
a Pászkától számítva.

Mivel, ez az ötvenedik napra jött ki, innen nyerte az elneve-
zést: „pentekoszté”, aminek jelentése: ötvenedik.

Ez tulajdonképpen az aratás kezdetének az ünnepe. 
A 4 Mózes 28:26-ban az „első zsengék” napjának nevezik. 

Isten „aratása” elkezdődött a világban, beteljesedése pedig Jézus 
Krisztus második eljövetelekor lesz. 

Jézus sokat beszélt, tanított Szent Szellemről, és ezeket az 
Igéket részletesen meg is fogjuk majd nézni, amikor arról be-
szélünk majd, hogy kicsoda és milyen Isten Szelleme.

Legyen bátorítás számunkra, hogy a Királyok Királya, az 
Uraknak Ura, a Megváltó Krisztusunk UGYANAZZAL a Szent 
Szellemmel volt telve, mint mi magunk is!

Annyira nagy kiváltság számunkra, hogy Ő adatott nekünk 
és megismerhetjük Őt! Óriási! 

Dicsőség az Úrnak drága Szelleméért!
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Második rész

Közösség Szent Szellemmel

5. FEJEZET

ELSŐ MEGTAPASZTALÁSOM 
SZENT SZELLEMMEL

ntKKözösség Szenözösség

C
supán 16 éves voltam, amikor Gégény Csaba (aki azóta 
már a férjem), bizonyságot tett nekem Jézus Krisztusról. 
Ő maga is, akkor még csak egy hete adta át a szívét az 

Úrnak, az újjászületése által teljesen más emberré lett.
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Egy évvel azelőtt ismertem őt meg, egy diszkóban talál-
koztunk, ahol még táncoltunk is együtt és akkor még elég 
kicsapongó, „nagyvilági” életet élő ember volt. Most azonban, 
csupán pár perc erejéig beszéltünk, mégis olyan érzésem volt, 
mintha az ő szemén át valaki más nézne rám.

Megláttam Jézust a szemében és ez olyan hatást gyakorolt 
rám, ami sokkal többet jelentett minden szónál, amit mondott.

Majd, tudtomon kívül – drága Szent Szellem indítására 
– olyan módon mentem el hozzá, hogy egyáltalán nem is oda
készültem, és amikor már odaértem, akkor „eszméltem rá”, hol
is vagyok…

Ahogy becsöngettem hozzájuk, Csaba széles mosollyal foga-
dott és azt mondta: „épp érted imádkoztam” – erre, én megjelen-
tem ott. Akkor mi Nyíregyházán voltunk, a gyülekezet pedig 
Debrecenben, így vonattal kellett utaznunk.

Megbeszéltük hát az utazás körülményeit, hogy egy egész 
csapattal, hogyan jutunk majd el oda, és bár voltak bennem ké-
telyek, valami, vagy inkább Valaki húzott, vonzott, hogy menjek. 

1990. októberében átadtam a szívemet Jézus Krisztusnak. 
Az Igehirdetésre nem igazán emlékszem, de amikor ennek 
a kis gyülekezetnek a pásztora az alkalom végén feltette azt 
a kérdést, hogy valaki szeretné-e Jézust személyes Megváltójá-
nak elfogadni, a kezem azonnal a levegőbe emelkedett. 

Mintha egy mágnes vonzotta volna és húzta volna felfelé, 
ismét egy olyan átélés volt, amit ma már tudom, hogy Szent 
Szellem okozott, hiszen annyira még tudatában sem voltam 
annak, mi is történik valójában… 

Ahogy előrementem az Igehirdetőhöz, hogy elfogadjam Jé-
zust a szívembe, és imádkoztak értem, egy olyan dolog történt 
velem, ami egyszerre okozott hatalmas nagy örömet a szívem-
ben, és ugyanakkor zavart az elmémben. 
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Hiszen, elkezdtem egy olyan új, ismeretlen nyelven beszél-
ni, amit soha azelőtt nem hallottam, és amit nem is értettem… 
Csakúgy kibuggyant belőlem…

Míg az elmém azt ordította a fejemben, hogy biztosan meg-
őrültem, tutira elment az eszem, és elmegyógyintézetbe fognak 
zárni… 

Addig a szívem azt kiáltotta: „Még többet Tőled! Ne hagyd 
abba, mert ez olyan jó érzés! Akarok még!”

Eközben a padlón feküdtem, mint akit kiütöttek… Úgy dől-
tem el, mint egy sózsák. 

Szerencsére volt mögöttem „elkapó ember”, az is meglepett, 
hogy számukra nem volt újdonság, hogy valaki elesik, mialatt 
ők csupán imádkoznak…

Pedig soha addig nem láttam még ilyet, gyülekezetben is 
akkor jártam életemben először. 

Amikor felálltam a padlóról, egy teljesen új emberré váltam! 
Nem tudtam felfogni, hogy mi is történt velem, de egyet tudtam: 

„Soha nem voltam ennél boldogabb!” 
Mintha egy méterrel a föld felett lebegnék… Úgy éreztem, az 

egész világot képes lennék átölelni, és bárki is az utamba kerül, 
nem tudok másképp reagálni, csak úgy, hogy szeretem!

Szerelmes lettem! De nem emberbe, hanem abba az Istenbe, 
Aki engem már előbb szeretett!

Semmi más nem érdekelt jobban onnantól fogva, csak Isten 
egyedül! Semmi ismeretem nem volt sem a nyelveken szólásról, 
sem Szent Szellemről, de belül tudtam, bármi is történik velem, 
az nagyon jó nekem!

Naponta „gyakoroltam” a nyelveken szólást, méghozzá úgy, 
hogy kizártam az elmémet, hogy ne gondolkodjam a szavakon, 
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csupán engedtem, hogy folyjon, áradjon a mennyei folyó, és élő 
víznek folyamai ömöljenek ki a bensőmből.

Órákat töltöttem Isten jelenlétében, és olyan éhes lettem arra, 
hogy megismerjem Őt mindennél jobban, hogy elkezdtem úgy 
olvasni a Bibliát, hogy szinte „faltam” a lapjait.

A Gimnázium kollégiumában villanyoltás után is, a takaró 
alatt lámpával világítva, olvastam Isten Szavát. Volt, hogy az 
iskolában, órán, titokban a pad alatt ki volt nyitva a Bibliám, és 
a lecke helyett inkább azt olvastam, mert belülről hajtott egy égő 
vágy, hogy mindennél jobban meg akarom ismerni Őt!

Egészen addig, nagyon fontos volt nekem a tanulás, a jó 
jegyek szerzése, a sport (akkor még testnevelés tagozaton vol-
tam…) innentől fogva azonban, Ő maga lett számomra a leg-
fontosabb! (Tartottam attól, hogy talán később ezt bánni fogom, 
de hadd mondjam el, harminckét év után sem bántam meg 
soha!)

Ahogy meghallottam, hogy Szent Szellem az, Aki ihlette 
Isten Beszédét, – bár nem ismertem Őt, igazán még azt sem 
értettem, hogy mi a Szentháromság –, mégis elkezdtem Hozzá 

– személy szerint Hozzá, Szent Szellemhez – beszélni.

Nem is tudtam igazán mit csinálok, de mivel mindig olyan
jó érzés volt, ezért nem hagytam abba… Leginkább azt kértem 
Tőle, hogy Ő, mint Szerző, magyarázza nekem Isten Szavát, 
hogy megértsem, amit olvasok.

Nos, azelőtt, reformátusként sokszor olvastam a Bibliát, 
– még konfi rmáltam is –, most viszont olyan volt, mintha valami
teljesen mást olvasnék. Az Ige életre kelt!
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Olyan pillanataim voltak, hogy azt mondtam: „ó igen, már 
értem”.

Isten Szava mindig is élő volt, de ahhoz, hogy SZÁMOMRA 
is azzá váljon, NEKEM kellett újjászületnem…

Hát, épp ez történt. Új szívet adott, amiben Ő lett az egyedüli 
Úr, Jézus Krisztus által. 

Minden nap, alig vártam, hogy eljöjjön a reggel, hogy még az 
iskolakezdés előtt, legyen elég időm beszélni Istenhez és olvasni 
Szavát, mivel a Biblia lett a legféltettebb földi kincsem, hiszen 
nagyon izgalmas volt minden új felfedezés Róla. 

Akkor még álmomban sem mertem gondolni, hogy maga 
Isten is szólni fog HOZZÁM, hogy én is meghallhatom az 
Ő hangját!
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6. FEJEZET

SZENT SZELLEM VÁGYIK A 
KÖZÖSSÉGRE VELÜNK!

S
zent Szellemmel abszolút lehetséges személyes kapcsola-
tot, közösséget kialakítanunk! Ő nem csupán a Vezetőnk, 
Urunk, Tanítónk, hanem a legjobb Barátunk is! Jézus 

Krisztus Szelleme egy olyan igaz barát, Akivel mindig mindent 
megbeszélhetünk, és Akivel együttműködhetünk!

„Mert Szent Szellem JÓNAK LÁTTA és Vele együtt mi is.”
ApCsel 15:28

Sőt, az alábbi Ige szerint ez KELL, hogy legyen mindnyájunk 
életében!
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„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek sze-
retete, és Szent Szellemnek KÖZÖSSÉGE  LEGYEN
MINDNYÁJATOKKAL. Ámen.”

2 Korinthus 13:13

Nem sokkal megtérésem után valakitől ajándékba kaptam 
az alábbi könyvet: Benny Hinn: „Jó Reggelt Szent Szellem!” Az 
ebben a könyvben olvasottak annyira éhessé tettek arra, hogy 
én is meg akarom ismerni Szent Szellemet, hogy igazán akkor 
kezdődött el Vele életem legnagyobb kalandja!

Amikor felfedeztem azt, hogy közösségben lehetek Isten 
Szellemével, elkezdtem keresni, kutatni ennek a hogyanját.

Hogyan vagyunk közösségben egy másik emberrel? Úgy, 
hogy tudakozunk, érdeklődünk iránta, felőle, meg akarjuk 
ismerni, és ehhez időt töltünk vele.

Elkezdtem tehát kérdezni, hogy ki is Ő, milyen, mire gondol, 
mi teszi Őt boldoggá… 

Nos, ez a felfedezés a mai napig is tart, hiszen Istent megis-
merni egy örök élet… (János 17:3). 

Viszont, mindazt szeretném megosztani veled, kedves olva-
só, a következő részekben, amikre eddig tanított Önmagáról.

Közösségben lenni Szent 
Szellemmel annyira fontos, mint 

az, hogy levegőt veszünk.
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Hiszen, Ő maga az oxigén, amit (Akit) belélegzünk!

Emlékszem, ahogy a kollégium pinceszobájában voltam, 
minden reggel oda mentem le imádkozni, mert az volt az egyet-
len hely, ahol abban az időszakban teljesen egyedül lehettem.

Igyekeztem minél több időt ott tölteni, de akármennyit is 
voltam ott, mindig az volt az érzésem, hogy bárcsak ne kellene 
elindulnom az iskolába, hanem maradhatnék még itt, Vele, 
jelenlétében, mert itt olyan jó.

Iskola után is, ahogy beértem a kollégiumba, szinte rohan-
tam le a pinceszobába, és ha nem volt ott épp senki, mindent 
elmondtam Neki, hogy mi minden történt velem aznap. Még 
arról is beszámoltam, hogy épp mit tanultam, kivel találkoztam, 
kivel mit beszélgettem…

Szent Szellem lett az én új barátom, Akivel mindent meg-
oszthatok, és bár az elmém néha próbálta azt bizonygatni, hogy 
biztosan elment az eszem, mivel olyan, minthogyha magamban 
beszélnék, magammal beszélgetnék csupán…

Néha próbált egy olyan érzés támadni, hogy kívülről meny-
nyire szánalmasnak tűnhetnék másoknak, ha látnának, mintha 
annyira magányos lennék, hogy nincs senki, akivel beszélget-
hetnék, így „magamban beszélek…” 

Holott, ez közel sem így volt! Ahogy most sem! Ő valósá-
gosabb, mint ez a fi zikai, materiális világ, amelyben vagyunk!

Belül tudtam, hogy nem igaz mindaz a hazugság, amivel az 
elmémet próbálta támadni az ellenség, így mindig leküzdöttem 
ezt a gondolatot, mert annyira jó érzés volt, hogy nem akartam 
ezt felcserélni semmire sem…

Majd egyik reggel történt egy különös dolog. Amíg azt 
gondoltam, hogy ez a közösség csak nekem jó, egyszer csak 
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elárasztott egy olyan érzés, amit megfogalmazni sem tudok iga-
zán, mivel egyszerre hallottam és éreztem, hogy Szent Szellem 
az alábbit mondja nekem:

„Ne menj még! Olyan jó itt veled!”

Szinte egy sóvárgást éreztem Belőle… Ez teljesen megdöb-
bentett, és csak sírtam és sírtam, hiszen Ő, a mindenható Isten, 
a világmindenség Teremtője és Alkotója vágyik VELEM lenni…? 

Ettől még éhesebb lettem Rá, és arra, hogy mélyebb kapcso-
latban, közösségben legyek Vele.

Ezzel megértettem Róla valamit: Ő egy igazi Személy, Aki-
nek vannak gondolatai, érzései, és Aki ugyanúgy vágyik velem 
lenni, mint ahogy én is vágyom Vele lenni. 

Számára legalább annyira fontos a velem való közösség, 
mint számomra! Azt mondtam: „rendben, minden reggel haj-
nali ötkor itt találkozunk! Randizunk, együtt leszünk, csak Te 
meg én!”

Olyan öröm árasztott el, úgy éreztem magam egyszerre, 
mint egy csintalan kisgyerek, és mint egy szerelmes menyasz-
szony, aki titokban találkozgat, „randizgat” a szerelmével, hun-
cut módon együtt nevetgélnek, sőt, kuncognak!

Romantikus találkákra mentem a Vőlegényemhez, Jézus 
Krisztushoz, minden egyes reggel.

Volt olyan nap, amikor ez valamiért időben nem jött össze, 
olyankor mindig alig vártam, hogy vége legyen az iskolának és 
rohanjak le a pinceszobába, mert biztosan még mindig ott vár 
rám… Amikor épp volt ott lent más diák is, csalódottan vártam, 
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mikor ürül már ki újra a helység… Majd egyik nap, egy újabb 
felismerés  – felfedezés történt:

Ő mindenhol ott van! Bárhol megszólíthatom, bárhol hall 
engem, és én is hallhatom Őt!

Nem csupán ott, lent a pinceszobában, hanem mindenütt 
és mindig!

Ez az alábbiképpen kezdődött… 
Épp utaztam busszal valahová, és amikor már leszálltam 

a buszról és megtettem egy pár lépést, akkor vettem észre, hogy 
a buszon felejtettem az esernyőmet. A busz addigra már beka-
nyarodott és láthatáron kívül volt.

Azt mondtam Szent Szellemnek: „Kérlek, ha most is hallasz 
engem, szólj a buszsofőrnek, hogy észrevegye az esernyőmet, for-
duljon vissza a busszal, hogy megkaphassam azt.”

A legnagyobb megdöbbenésemre, azt hallottam a bensőm-
ben: 

„Rendben!” 

Meghökkenve megálltam az út szélén, és vártam. Nem tud-
tam, hogy mit gondoljak, hogy most csupán az én saját elmém 
szórakozik velem, vagy ez most tényleg megtörténik…? 

Egyszer csak, megjelent a busz, megállt az út szélén épp előt-
tem, a sofőr kinyitotta elől a busz ajtaját, és hangosan kiáltott: 

„Itt felejtetted az esernyődet, gyere, ugorj fel érte!”
Felpattantam a buszra, elvettem az esernyőmet, megköszön-

tem a sofőrnek, majd leszálltam, az ajtó bezáródott és a busz 
már gyorsan el is tűnt…
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Én pedig ott álltam, tátva maradt szájjal a döbbenettől, szinte 
remegett a belsőm.

„Azta! Ő tényleg valóságos! Meghallotta, amit mondtam Neki, 
és ráadásul még válaszolt is, itt, kint az utcán…”

Pedig még csak nem is imádkoztam, épp nem az Ő dolgaival 
foglalatoskodtam, egy teljesen hétköznapi dologgal kapcsolat-
ban tett valamit Értem! 

Az esernyő egy kis dolog volt csupán, de ami történt, az 
a világomat változtatta meg…

Onnantól fogva, az én „belső szobám” nem csupán a kollé-
gium pinceszobája lett, hanem beszélgettem Vele a zuhany alatt, 
a WC-n ülve, ágyban fekve, séta közben…

Rendszeresen elmentem az erdőbe sétálni, és ahogy megbi-
zonyosodtam arról, hogy nincs ott senki más, kiöntöttem Neki 
a teljes szívemet, minden gondolatomat, megosztottam Vele 
mindent!

Kíváncsiságom Vele kapcsolatban, nemhogy alábbhagyott, 
egyre inkább kitágult, nőtt és egyre csak szélesedett! 

Épp egy vasárnapi Istentiszteletre tartottam, amikor azt 
mondtam Neki:

„Úgy szeretnék kapni Tőled valamit… Akárcsak ezer forintot 
is, annak is nagyon örülnék, csak tudni szeretném, hogy most is 
hallasz engem és együtt jössz velem az alkalomra…”

Ahogy bementem a gyülekezeti terembe, letettem a Bibliá-
mat az egyik székre és mentem beszélgetni a testvérekkel.

Ahogy visszaértem a helyemre és kinyitottam a Bibliámat, 
ott volt benne ezer forint! Valaki beletette az elejébe úgy, hogy 
észre sem vettem.
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Olyan boldog voltam, hiszen ez újabb bizonyíték volt szá-
momra Tőle, hogy igenis hall engem és igenis velem van itt is, 
most is és mindig!

Reggelente, rendszeresen gyakorlom, hogy amikor kávézom, 
elképzelem, hogy Jézus ott ül velem szemben, együtt kávézik 
velem és beszélgetünk.

Tudom olyankor, hogy nem csupán elképzelem, mert ez az 
igazság, hiszen Ő mindig itt van velem. Sőt, Ő maga mondta, 
hogy amit elképzelünk (amiről fantáziálunk, szívünkben lá-
tunk), az a szellemvilágban meg is történt!

Ő ugyan ezt egy negatív példával szemléltette, de ez pozitív 
értelemben is ugyanolyan igaz!

„Én viszont azt mondom nektek: ha valaki a házasságtörés 
vágyával (bűnös kívánsággal, kéjvággyal) néz más feleségére, 
az magában (fantáziájában, képzeletében, szívében, gondo-
lataiban) már el is követte a házasságtörés bűnét.”

Máté 5:28

Bár, ez is egy bővebb téma, de hadd említsem meg azt is, 
hogy maga Isten is „elképzelt” bennünket, és megalkotott 
a maga KÉP-mására, ami az angolban „image” (képmás), ugyan-
abból a szóból van a képzelet: „imagination”. Isten tehát, igenis 
használja a mi megszentelt képzeletünket, hogy megmutassa 
nekünk saját magát!

Egyszer jött egy olyan kijelentés Szent Szellemtől, hogy 
mivel Ő (Szent Szellem) az, Akivel mi közösségben vagyunk 
(2 Korinthus 13:13), igazából Vele (Szent Szellemmel) szoktam 
kávézni és beszélgetni. De Őt egyáltalán nem zavarja, hogy én 
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ezt Jézusnak tulajdonítom, hiszen Ő amúgy is, mindig Jézust 
emeli fel.

Mégis, olyan jó érzéssel tölt el, hogy Ő, Szent Szellem, Aki 
a legjobb barátom, közösségben van velem. 

Jézusra soha nem lenne irigy, mert az olyan lenne, mintha 
a saját szellemem belül irigykedne a saját lelkemre… Mindkettő 
én vagyok, mivel nem lehet elválasztani egymástól a szellemem 
és a lelkem (bővebben erről a Szentháromság témájában…).

Mégis olyan csodálatos az is, hogy Jézussal, Aki emberi 
test formájában jött el, nekünk, embereknek sokkal könnyebb 
azonosulnunk, könnyebb elképzelnünk Őt, tudniillik Ő maga 
is emberi testben élt itt a Földön. 

A szívünkben is Jézus, Szent Szelleme által él! Mégis, Szent 
Szellem az, Akivel közösségben vagyunk!

A közösség pedig, olyan személyes kapcsolat, amiben meg-
kérdezzük egymástól: „Hogy vagy? Milyen volt a napod? Mire 
gondolsz most?”

Isten nem vallásos! Ő a mindennapi dolgainkban is velünk 
van, és mindenben részt akar venni, amiben mi benne vagyunk. 
Őt minden érdekli azért, mert MI MAGUNK vagyunk Számára 
fontosak!

Egyszer volt egy időszakom, amikor rendszeresen jártam 
edzőterembe és a futópadon futottam épp, amikor egy pilla-
natra megláttam szellemben, hogy Jézus ott fut velem ugyan-
azon a futópadon! Úgy láttam ezt, mintha bennem lenne, de 
minthogyha ugyanakkor egy külön személy lenne mellettem 
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(mintha pár centire a testemtől elkülönülve láttam volna – amit 
szándékosan mutatott ekképpen…).

Nagy meglepetésként ért annak gondolata, hogy az Úr fut 
velem... 

Mivel Jézus, Szent Szellem által van velünk és bennünk, 
így – bár Jézust láttam – tudom, hogy ez az élményem is Szent 
Szellemmel volt.

Hihetetlenül nagy öröm töltötte be a szívemet, hiszen an-
nak gondolata, hogy az Úr együtt fut velem, számomra azt is 
jelentette, hogy ez legalább olyan fontos az Úrnak, mint amikor 
imádkozom. Ő mindenben benne van, amiben mi! Minden 
érdekli, ami bennünket foglalkoztat!

Egyik reggel megkérdeztem Szent Szellemet, hogy mi van az 
Ő szívében. A válasza meghökkentett, mert az alábbit hallottam 
belül a szívemben Tőle: 

„Az aratómunkások! Imádkozz, hogy legyenek még 
többen, mert rengeteg az aratnivaló. Az aratás Ura Én 
vagyok, az én vágyam, hogy minél többen megtérjenek!”

Isten szívén ott vannak az elveszettek, ezért nekünk is kell, 
hogy égjen a szívünkben, hogy minél többen megismerjék Őt, 
Aki a válasz minden kérdésükre, Aki elhozza az igazi örömöt 
a szívükbe és megoldást ad minden problémájukra. 

Csaba mesélte nekem a következőt: 
Egyszer az alábbi eset történt. Nagyon ritkán fordul elő ilyes-

mi, de egyszer csak egy olyan vágyam támadt, hogy játsszam 
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a telefonomon egy taktikai játékkal, ami egyfajta „építő” játék 
(fel kell építeni különféle dolgokat)... 

Volt egy kis lelkiismeret furdalásom, mert azt gondoltam: 
„a drága időmet ilyen fölösleges dologra fordítom, nemhogy 
ehelyett inkább imádkoznék vagy olvasnám a Bibliát…” 

Erre egyszer csak éreztem, ahogy Szent Szellem tanácsolja, 
mit hogyan „építsek” ebben a játékban. Nem csupán teljesen 
ledöbbentem ezen, hanem olyan öröm töltötte el a szívem, úgy 
elárasztott Isten szeretetének érzése, hogy „többet kaptam” 
szellemben, abban a néhány percben, mintha talán egy órát 
imádkoztam volna.

Szimbiózis kapcsolat

Ez az, amiről beszélt nekem egyszer az Úr. Ahogy nekünk 
szükségünk van Isten Szellemére ahhoz, hogy megtehessük azt, 
amire mi nem vagyunk képesek, Jézusnak szüksége van ránk, 
testre, hogy megcselekedje általunk és belőlünk azt, amit akar.

Nem azért, mert nem tudná megtenni, hanem mert úgy 
döntött, hogy rajtunk keresztül fogja tenni! Nem szorul a se-
gítségünkre, mégis használni akar bennünket!

Ahogy együttműködünk Vele, általunk és rajtunk keresztül 
cselekszik! Isten rajtunk keresztül akarja közvetíteni az erejét 
a világ felé! 

Azt akarja, hogy higgyünk a bennünk lakozó Szent Szellem 
elképesztő erejében, mely minden hívő számára elérhető!

A szimbiózis, az a csodálatos megtapasztalás, amikor Szent 
Szellem szó szerint egy hívő testébe költözik, és azt saját temp-
lomává teszi, ami rendkívül szent dolog! Szent Szellem jelenléte 
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külső bizonyítékokat teremt, melyek el nem leplezhetők: a Szel-
lem gyümölcseit!

Az egymásra kölcsönös hatás az, ami egy szimbiózis kapcso-
latban elvárható. „Mindkét félnek” előnyére és hasznára válik.

Gondolhatod most azt, hogy: igen, nekünk mindenképp 
a legnagyobb előnyünk származik abból, ha Szent Szellem ben-
nünk és velünk, azaz köztünk van, de Neki, vajon milyen haszna 
származhat „belőlünk”...?

Az, hogy Ő szellem, mi pedig emberek vagyunk! 
Ha Ő el akar más embereket érni, emberi lényeket akar hoz-

zájuk küldeni! Hiszen, akik nem ismerik még Istent, nagyon 
megijedhetnek attól, hogy „mindenféle hangokat hallanak”, 
amennyiben Szent Szellem beszélne csupán hozzájuk.

Ha nincs valamilyen megerősítés vagy alátámasztás egy 
olyan embertől, akiben bízhatnak, lehet nem is fi gyelnének arra, 
amit hallanak, mert azt gondolnák – a saját elméjük szórakozik 
velük…

Könnyen képzelhetnék azt is magukról, hogy „elment 
a józan eszük”, de ha találkoznak más olyan emberekkel, akik 
tudnak Róla beszélni és be tudják Őt mutatni számukra, az 
mennyire más!

Mellesleg, ahogy korábban is említettem: nem csupán mi 
vágyunk közösségben lenni az Úrral, hanem Ő is vágyik ránk, 
hogy mi szabad akaratunkból, közösségben legyünk Vele!

Ő ugyanolyan „társas lény”, mint mi magunk is, hiszen 
bennünket a saját képére és hasonlatosságára teremtett! Mi sze-
retünk más emberek társaságában lenni, ahogy Ő is szereti a mi 
társaságunkat! De igazán NEKÜNK VAN RÁ SZÜKSÉGÜNK, 
szóval, bátran mondjuk Neki gyakran: „Szükségem van Rád!”



6. Fejezet | Szent Szellem vágyik a közösségre velünk

74

Van, aki számára rémisztő lehet az a gondolat, hogy egy 
„Szellem”, egy más „Entitás” lakik a testében.

A kollégiumban, amikor egy lánynak beszéltem Isten Szent 
Szelleméről, nagyon megijedt és félt tőlem. Azt mondta, ne 
menjek a közelébe, mert ő semmilyen „szellemet” nem akar 
a környezetében. 

Mintha egy kísértetről beszélnék, vagy minthogyha attól 
kellene tartania, hogy valami gonosz szellem megszállhatja, 
holott erről szó sincs!

Természetesen, ezt azért mondta, mert nem ismerte Isten 
Szellemét, hiszen ha ismerné, tudná, hogy Tőle nem kell félni! 

Ő jó és mindig jót akar, sőt, a legjobbat akarja nekünk! Tőle 
leszünk mi magunk is jobbak! Úgy fogalmaznék: 

El tudod azt képzelni, hogy kapcsolatba kerülhetsz egy olyan 
Személlyel, Aki feltétel nélkül szeret téged, és minden gyenge-
séged ellenére elfogad épp olyannak, amilyen vagy?

Nem létezik olyan emberi lény, aki az életed minden egyes 
napján, a nap 24 órájának minden pillanatában elérhető lenne 
számodra és kész arra, hogy mindig meghallgasson, mindig 
segítsen, mindig jót tegyen veled. 

Szent Szellem épp EZ számodra!
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Mindnyájunkban ott van egy sóvárgás, vágyakozás egy ilyen 
Személy iránt, Aki a tökéletes szeretet maga, hiszen így lettünk 
megalkotva! 

Arra lettünk teremtve, hogy élő kapcsolatban, intim – ben-
sőséges közösségben legyünk teremtőnkkel, Istenünkkel, 
Szelleme által! Erre hív Ő most bennünket!

Mi emberek, úgy gondoljuk, hogy életének mindenki maga 
az ura! Ez sajnos egyáltalán nem így van. 

Valaki mindig uralkodik felettünk! Ha nem Istennek adjuk 
át szabad akaratunkból az uralmat, hogy Szent Szellem éljen és 
uralkodjon bennünk, az ellenség ezt kérdés nélkül meg fogja 
tenni. 

Ezzel nem arra akarok célozni, hogy mindenki démonizált, 
aki nem az Úré...

Szent Szellem Úriember! Ő csakis akkor jön be, ha Őt be-
hívják és kérik, hogy jöjjön. Az ellenség ezzel ellentétben kérdés 
nélkül betöri az ajtót, és ha kell, ha nem, bejön oda, ahol „üres” 
helyet talál. 

Ezért is fontos, hogy Szent Szellemmel teljesedjünk meg, és 
ne legyen a bensőnk „üres” hely. (Máté 12:44)

Lényeges különbség van a parazita és a szimbióta között! 
Szent Szellem a leges legjobb szimbiózis kapcsolatban részesít 
bennünket, HA mi is akarjuk!

Nem vagyunk egyedül, amikor éjjel lekapcsoljuk a lámpát, 
de még akkor sem, ha az élet legvadabb viharain megyünk 
keresztül! A legkeményebb megpróbáltatások idején is, ott van 
velünk Istennek drága Szelleme!

Ő az az Igaz Barát, Aki mindig, minden pillanatban mellet-
tünk áll és egyetlen másodpercre sem hagy magunkra!
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Az embernek sok barátja hűségesen kitart mellette mindad-
dig, míg bajba nem kerül, vagy ellent nem mond nekik! Akkor 
aztán gyorsan lelépnek, mintha soha nem is ismertek volna...

Szent Szellem azonban, a Vigasztalónk, örökre velünk ma-
rad! Nem csak akkor, ha minden jól megy, hanem akkor is, 
amikor hibázunk, vagy akár teljes csődöt mondunk!

Legyen bármilyen helyzet, Szent Szellem mindig a segítsé-
günkre siet és kiment minket minden bajból! 

Ő teljesen megbízható és MINDIG szeret!
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7. FEJEZET

KÖZÖSSÉG VAGY SZOLGÁLAT?

S
zent Szellemmel való közösség nélkül nincs szolgálat! 
Viszont, Szent Szellem nem csupán arra adatott nekünk, 
hogy közösségben legyen velünk, mivel Ő használni is 

akar bennünket a munkájában és szükséges, hogy szolgáljuk 
is Istent Általa! 

Dennis Walker tanított egyszer arról, amit az Úr mutatott 
neki a mennyei folyóról: a „folyónak két partja van” és mindkét 
partján ott az Élet Fája: Jézus! (Jelenések 22:1-2)

Miért van a folyónak két partja? Mert az egyik (szellemi érte-
lemben, képletesen) Istennel való időzésünk, Szent Szellemmel 
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való közösségünk, amikor csupán várunk Rá, megpihenünk 
jelenlétében, elvesszük Tőle a vezetést.

A másik partja azonban a szolgálat. Amikor mindazt, amit 
mondott nekünk, meg is tesszük, tehát cselekszünk, dolgozunk 
is. A sorrend fontos, mert előbb mindig Vele kell lennünk ahhoz, 
hogy szolgálni tudjunk…

„(Jézus) Tizenkét férfit jelölt ki – akiket apostoloknak 
nevezett –, hogy ÁLLANDÓAN VELE LEGYENEK, HOGY 
KIKÜLDJE ŐKET Isten üzenetét hirdetni.”

Márk 3:14

Jézus akkor küld ki bennünket a szolgálatba, ha állandóan 
Vele vagyunk, Szelleme által! Viszont, amikor kiküld, azért teszi, 
hogy igenis tegyük meg mindazt, amit ránk bízott!

„Ha dolgozni kell (a szolgálat is egyfajta ‚munka’, hiszen csi-
nálni kell...), ne lustálkodjatok, Szent Szellem tüze lobogjon 
bennetek, hiszen az Urat szolgáljátok!”

Róma 12:11

A munkahelyeinken végzett munkánkkal is az Urat szol-
gáljuk, ahogy akkor is, amikor Ő küld ki! Serényen, szorgosan 
kell végeznünk mindkettőt, hogy jó sáfárai legyünk az Úrnak 
és mindazt megtehessük, amit Ő ránk bízott.

„Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor 
megjön!”

Máté 24:46

Viszont, csakis vezetése szerint tehetjük és nem saját elméből!
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Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; A MAGAD 
ÉRTELMÉRE PEDIG NE TÁMASZKODJÁL.

Példabeszédek 3:5

Fontos, hogy ne az határozzon meg bennünket, amit te-
szünk, tehát ne váljunk „szolgálat-orientálttá”, mert az identi-
tásunk csakis abból jöhet, AKIK VAGYUNK! 

Ezt pedig Szent Szellemtől kapjuk meg, a Vele való időtöl-
tés – időzés – során! Ha ez nincs meg, épp azt veszítjük el, ami 
a „hajtóerő”, ami visz bennünket előre a szolgálatban is, és ez 
nem más, mint Isten Szelleme!

Paul Yonggi Cho mondta egyszer, hogy szolgálata elején any-
nyira sok időt töltött a „szolgálattal”, hogy arra már nem jutott 
ideje, hogy a feleségével minőségi időt töltsön. Anyósa hívta fel 
a fi gyelmét arra, hogy a feleségére ugyanúgy időt kell szánnia, 
mint a szolgálatra, hiszen ő nem valami dolog, hanem személy, 
aki boldogtalan, ha sokáig nélkülöznie kell a férjét. 

„Akkor boldog, ha foglalkozol vele és beszélgetsz vele, azonban 
mellőzöttnek érzi magát, ha nem teszed!” – mondta az anyósa. 

Yonggi Cho meglepetten látta, ahogy felesége arcára vissza-
tért a mosoly, amikor újra időt kezdett el vele tölteni. 

Épp így vagyunk mi Szent Szellemmel is! Időt kell Vele töl-
tenünk, mielőtt szolgálnánk Őt...

Ellenben, találkozunk időnként olyan keresztényekkel is, 
akiket sokkal inkább hasonlíthatnánk a „szellemi drogosok-
hoz”, akik semmi mást nem csinálnak, csak az Úrral időznek, 
élvezik jelenlétét, de eszükbe sem jut, hogy azzal, amit kapnak 
Tőle, bármit is kezdjenek.
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Szent Szellem radikális, de nem szélsőséges! Ő ki tud úgy 
áradni, hogy kívülről úgy tűnhetünk, mint akik részegek va-
gyunk (lásd Pünkösdöt - ApCsel 2-ben), ugyanakkor Ő a rend 
Istene is, amit ad, – a külső megnyilvánulásokat is beleértve 

– azért teszi, mert célja van vele!

A legfőbb célja pedig mindig az, hogy formáljon és alakítson 
bennünket, hogy egyre Krisztusibbakká váljunk, Isten Fiához 
egyre inkább hasonlítsunk! 

„Hogy kiábrázolódjon belőlünk a Krisztus” 
Galata 4:19

Mindamellett pedig, túl sok olyan „szolgálót” is láttunk már, 
akik mentek és csinálták, amiről úgy gondolták, Isten megbíz-
ta azzal őket, de sokkal inkább arra hasonlított a róluk látott 
kép, mint a sprinter (rövidtávfutó), aki teljes bedobással fut 
a startvonaltól, de a végére kifullad, elfárad, és nem bírja a cé-
lig… Kiég, megfásul, belefárad a „szolgálatba”...

Isten ezt soha nem így tervezte! Az Úr bennünket „hosz-
szútávfutóknak” alkotott meg. (És itt most nem a gyorsaságra 
utalok!) Maga Jézus mondja, hogy

„Aki mindvégig állhatatosan kitart, az üdvözül!”
Máté 24:13



7. Fejezet | Közösség vagy szolgálat?

81

Egyszer az alábbi Igével kapcsolatban jött egy kijelentés 
Szent Szellemtől: 

„Mert az én igám könnyű, és az a teher, amit én teszek 
rátok, nem nehéz (gyönyörűséges).”

Máté 11:30

Ha, amit teszünk, nem könnyű és nem gyönyörűséges, sőt 
leterhel, akkor az nem az Úr igája – azaz, nem Isten bízott meg 
bennünket azzal, hanem mi magunk vettük azt saját magunkra.

Amivel az Úr bízott meg bennünket – az is lehet fárasztó 
és kihívásnak tűnő, mégis van bennünk belül egy öröm, hogy 
tehetjük, mert tudjuk, hogy azt Ő kezdeményezte. 

Érezzük benne az Ő jelenlétét és bár fi zikailag elfáradunk, 
szellemileg feltöltődünk.

Kellenek idők, amikor igenis elvonulunk, elcsendesedünk, 
és csak Vele töltünk időt, tehát „feltöltődünk” és telve is mara-
dunk Vele! 

Egy nagyon fontos kijelentése éppen erre, a 2022-es évre, 
amit adott az Úr az, hogy:

„egyszerre lesz a felgyorsulás és a nyugalom éve”. 

Ez látszólag paradoxon, – ellentmondás – mégsem az, ha 
a bibliai nyugalomról beszélünk!

Szent Szellem rendkívül gyors, mégis minden, amit tesz, 
abban teljes békesség és nyugalom van. 

Isten PARANCSA, hogy menjünk be az Ő nyugalmá-
ba! Nehogy elmulasszuk azt, mert akár az Ő Királyságát is 
kihagyhatjuk.
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„Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, 
még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy el-
mulasszuk ezt a lehetőséget! (2) Hiszen nekünk is ugyanúgy 
hirdették az örömüzenetet, mint Izráel népének. De nekik 
akkor nem használt az üzenet, mert amikor hallották, nem 
hittel fogadták, hanem elutasították. (3) Mi megyünk be abba 
a nyugalomba, akik hittel fogadjuk! Ahogyan Isten mond-
ta: »Haragomban megesküdtem: sohasem fognak bemenni 
nyugalmamba.« Igen, ezt Isten mondta, pedig Ő a világ 
teremtése óta mindent előre elkészített! (4) Mert valahol az 
Írásban ezt mondta a hetedik napról: »A hetedik napon Isten 
abbahagyta minden munkáját.« (5) Itt mégis azt mondja: 
»Sohasem fognak bemenni nyugalmamba!« (6) Máig is érvé-
nyes tehát, hogy egyesek be fognak menni Isten nyugalmába.
Ugyanakkor azok, akik akkor régen először hallották az
örömhírt, nem léptek be, mert engedetlenek voltak. (7) Ezért
Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: »ma«. Erről
a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt,
amit már az előbb is idéztünk:  »Ma, ha meghalljátok Isten
hangját, ne makacskodjatok!« (8) Mert, ha Józsué lett volna
az, aki bevezeti Izráel népét Isten nyugalma helyére, Isten
nem szólt volna később egy másik napról. (9) Van tehát egy
másik fajta szombati nyugalom, amely elkészítve várja Isten
népét. (10) A teremtéskor Isten befejezte a munkáját, és utá-
na megnyugodott. Ezért, aki belép Isten nyugalmába, az is
abbahagyja a saját erőfeszítéseit, ahogyan Isten is tette. (11)
TEGYÜNK MEG MINDENT, AMI TŐLÜNK TELIK, HOGY 
BELÉPHESSÜNK ABBA A NYUGALOMBA! Egyikünk se
vesszen el a hitetlenség miatt, mint ahogy azok elvesztek,
akik akkor engedetlenek voltak!”

Zsidó levél 4:1-11
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Ugyanakkor, a folyó, ha nem folyik, nem marad moz-
gásban, az Élő Vízből könnyen „álló víz” lesz, megposhad, 
megbüdösödik.

Mit jelent ez? Amikor kiadjuk magunkból azokat a kincse-
ket, amiket Isten belénk helyezett, kapunk újat, frisset Tőle!

Ez olyan,  mint amikor egyensúlyba,  balanszba kerülnek 
a dolgok! Adunk és kapunk folyamatosan. 

De csakis abból adhatunk, amit Tőle kapunk! Máskülön-
ben, száraz és unalmas lesz. Mint amikor csupán „konzervet” 
akarnánk etetni az emberekkel a friss manna helyett, ami 
a Mennyből éppen akkor, spontán akar jönni. 

Konzerv alatt értem azokat a prédikációkat és tanításokat, 
amiket hallottunk, tanultunk, amikről teológiai tudásunk van.

Ismeretet adnak csupán, de nem változtatják meg az embert, 
mert nem spontán az Úrtól vettük el épp akkor, arra az adott 
időre és adott helyzetre, hogy Ő mit akar mondani… 

Mindnyájunk életében óriási potenciál rejlik! 

Isten saját kezeivel formált ki bennünket, ahhoz viszont már 
erőre van szükségünk, hogy azzá váljunk, aminek Ő megálmo-
dott minket! 

Szent Szellem ereje nélkül is lehet a mennybe menni, nélküle 
azonban, a bennünk rejlő potenciált magunkból nem vagyunk 
képesek kihozni! 

Őnélküle az ember szolgálata, ajándékai, elhívása, élete csak 
silány utánzata az eredetinek… 

Bármit is mondjanak mások, Isten elképesztő nagy potenci-
ált lát benned! Arra van szükséged csupán, hogy a „szél” (Isten 
Szelleme) ráfújjon arra, amit Isten már kiformált benned!
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8. FEJEZET

AMIKOR AZ ÉRZÉSEK 
ALÁBBHAGYNAK…

A
mikor először kezdtem el keresni Szent Szellem közös-
ségét, sokáig olyan volt, mintha semmi nem történne…
  Pedig be voltam töltekezve Szent Szellemmel, szóltam 

nyelveken, mégis, mintha keresnem, kutatnom kellett volna Őt 
ahhoz, hogy megmutassa magát…
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Majd, eljött egy olyan időszak, amikor szinte áradtak – fo-
lyó módjára – a Róla szóló kijelentések, a Vele való kapcsolat, 
izgalmas időtöltések. 

Később azonban, egy olyan időszak kezdődött ismét, ami 
sokkal inkább mondható száraznak, amibe nem sok érzelem 
szorult... Ekkor egy életre szóló leckét tanultam Tőle. Az alábbit 
mondta:

„Isten Szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellem-
ben és igazságban imádják.” (És nem érzések szerint…)

János 4:24

Olyan volt, mintha Isten szándékosan elvette volna egy időre 
tőlem az „érzéseket”, hogy megtanítson arra, hogy Ő akkor is 
itt van velem, akár érzem, akár nem.

Amikor még kiskorúak, kisgyermekek vagyunk szellemben, 
szükségünk van folyamatos visszajelzésre, ami számomra az 
érzéseket is jelentette. 

De, ahogy Ő nevelni akar, azt akarja, hogy felnőjünk és 
megismerjük Őt a maga valóságában!

Akkor már nem támaszkodhatunk érzésekre csupán, sokkal 
inkább az igazságra, ami az Ő Beszéde!
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Ha tehát, már nem olyan erősek az érzések, érzelmek, mint 
korábban, ennek lehet az is az oka, hogy beléptünk a nagyko-
rúságba! Ennek örülni kell! 

Ha már „fi ak" vagyunk és nem csecsemők, az Úr azt várja 
tőlünk, hogy az érzések ellenére is tudjuk, hogy Ő szeret és 
velünk van, mert Szavában megmondta! 

Az alábbit hallottam Tőle:

Amikor te tudatosan látod (elképzeled), és tudod és tudod 
és tudod, hogy Ő ott van, most is hall, és mindent tud rólad, 
bíznod kell Benne! Itt már igenis használnunk kell a hitünket!

Egyik reggel (és ez azóta, több reggelen és napon is elő-
fordult már…), még az elején jártam az Úrral való közösség 
gyakorlásában, amikor nem csupán jó érzéseket sem éreztem, 
hanem egyenesen rossz érzések próbáltak gyötrő módon hatni 
rám.

Olyan mélyen éreztem magam, mintha tonnás súlyok húz-
nák lefelé a vállam és azon tűnődtem: „Egyáltalán megtértem 
én…? Most nyomorultabbnak érzem magam, mint mielőtt elfo-
gadtam Jézust személyes Megváltómnak…”

Ekkor jött egy szelíd, halk – talán még hangnak sem mond-
ható, – amolyan noszogatás: 
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„Hidd el, amit a Biblia mond!”

Akkor minden erőmet összeszedve kijelentettem: „Még akkor 
is, ha nem érzem, és nem tapasztalom, tudom, hogy Isten Szava 
igaz, és Isten – Szent Szelleme által – most ebben a pillanatban 
is itt van velem! Elhiszem és elfogadom!”

Abban a pillanatban, mintha elektromos áram ment volna 
végig az egész testemen és újra átjárt az az ismerős, kellemes 
érzés, amiről tudom, hogy Szent Szellem érintése.

Aznap a szívembe vésődött: „a tudatosság kulcs!” Isten, még 
a Nevénél is feljebb emelte Szavát, és ha én eltökélem magamban, 
hogy jobban fogok hinni Isten Szavának, mint a saját érzékszer-
veimmel érzékelhető dolgoknak, – érzéseknek – akkor kezdek 
el igazán Isten gyermekeként gondolkodni és járni.

„Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet ke-
gyelmedért és igazságodért; mert minden NEVEDEN FELÜL 
felmagasztaltad a Te BESZÉDEDET.”

Zsoltárok 138:2

Isten adhat szuverén módon olyan átéléseket, megtapasz-
talásokat, érzéseket nekünk, amikben megnyitja számunkra 
a természetfölöttit, és bár amit Isten megnyit, az nyitva is ma-
rad - oda bármikor vissza tudunk újra kerülni. Azonban, ami-
kor megtapasztaltuk a teljességét egy természetfölötti dolognak, 
van, hogy egy idő után annak intenzitása, erőssége alábbhagy.

Ez nem azért van, mert valamit elrontottunk, nem jól csiná-
lunk, hanem azért, mert azt akarja az Úr, hogy kezdjük el mi 
magunk keresni Őt, időt tölteni Vele!
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Nem csak úgy „könnyedén” jönnek a dolgok – mint az elején, 
amikor megtértünk –, hanem igenis oda kell szánnunk magun-
kat Isten keresésére ahhoz, hogy azok újra és újra jöjjenek, vagy 
történjenek.

Ezért is mondja az Úr a Szentírásban, hogy „ne hagyjuk el az 
első szeretetet.” (Jelenések 2) 

Mivel, ez a mi feladatunk! Nekünk kell „odatennünk ma-
gunkat” arra, hogy az első szeretet tüze újra és újra fellobbanjon 
a szívünkben!

Mindennek egyetlen célja van, hogy felnövekedjünk a cse-
csemőkorból a Fiúság korára! Ahol már nem csupán „automa-
tikusan” jönnek a dolgok, hanem amiért árat kell fi zetni, ami 
odaszánást igényel.

Mindeközben pedig folyamatosan formálódunk, hogy egyre 
inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk! 

A jellemünk, karakterünk folyamatos fejlődésben van, ez 
földi életünk ideje alatt soha nem szűnik meg! 

Isten számára az, hogy Fiához, Jézus Krisztushoz hasonlóvá 
váljunk, sokkal fontosabb mindennemű szolgálatnál!

„Hiszen ezeket az embereket Isten már a világ teremtése 
előtt ismerte. Sőt, külön is választotta őket, hogy a FIÁHOZ 
HASONLÓVÁ VÁLJANAK. Igen, azt akarta, hogy Fia legyen 
az elsőszülött a sok testvér között Isten nagy családjában. 
(30) Azt tervezte, hogy ezek az emberek a FIÁHOZ HASON-
LÍTSANAK. Ezeket előre különválasztotta a maga számára,
azután el is hívta őket, majd elfogadhatóvá tette, és dicsőséget 
is adott nekik.”

Róma 8:29-30
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Egy keresztény ember életében is ugyanúgy adódhatnak 
bajok, nehézségek, mint egy „világi” ember életében, mivel 
amíg itt élünk ezen a földön, e-világ ura – sátán, mindnyá-
junkat támad. A viharok és a szelek nem csupán a homokra 
épített házat érintik, hanem azt is, amely a Kősziklára építtetett 
(Máté 7:24-27).

Nekünk, keresztényeknek duplán jönnek a támadások, mivel 
nem csupán problémák, hanem megpróbáltatások és üldözteté-
sek is érnek bennünket még azokon túl vagy felül is! 

Mégis, mindezek ellenére, győztesek vagyunk, és azok is 
maradunk, mert olyan bizalom van a bensőnkben, amely meg-
rendíthetetlen!

Szent Szellemben olyan hatalmat kaptunk Jézustól, amely 
a problémák fölé emelnek bennünket! Nem csupán nem fog-
nak legyőzni bennünket a nehézségek, hanem többek vagyunk, 
mint győztesek Krisztusban, Szent Szelleme által!

Tudjuk, hogy semmi olyan nem történhet velünk, amiről 
Isten ne tudna, és mivel Őt szeretjük, mindent a javunkra fordít! 

„Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedol-
gozik azoknak a javára (minden a javukra van), akik Istent 
szeretik, és akiket Ő a saját terve szerint elhívott.” 

Róma 8:28

Nyugodtak lehetünk, hogy bármi is történjen az életünkben, 
az, Isten dicsőségére, szellemi fejlődésünk és növekedésünk 
javára válhat!

Lehet, hogy Isten gyermeke éppen olyan helyzetbe kerül, 
mint egy hitetlen ember, viszont amíg a hitetlent a problé-
mák maguk alá gyűrik, a Krisztusban hívő emberek életében 
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ugyanaz a nehézség szellemi növekedést, jellembeli változást és 
megerősödést hozhat! 

Ez egy naponta ismétlődő kihívás, napról-napra való előre-
haladás, de működik!

Szent Szellemmel való közösség – hosszú távon – olyan, mint 
a házasság. Időt kell egymással tölteni és újra és újra felpezsdíte-
ni a „szerelmet”. Ez az, amikor Szent Szellem betölt bennünket 
Önmagával.

Egy házasság nem lehet érzelemmentes, mert akkor az nem 
is házasság. Ha én szeretem a férjem és ő is szeret engem, azt 
a szeretetet – szerelmet érezzük is, de nem mindig ugyanazzal 
az intenzitással, vagy erősséggel.

Ha nem lennének „élet gondjai és terhei” és csak arra lenne 
időnk, hogy „egymással foglalkozzunk” és a kapcsolatunkat 
építsük, biztos vagyok benne, hogy ezek az érzések folyamato-
san intenzívek is maradnának.

Így van ez Szent Szellemmel is! Ha őrizzük a „lángot”, hogy 
soha ne aludjon ki, újra és újra átélhetjük Vele a „jó érzéseket”. 
Az Ő részéről ez maximálisan megvan! Soha nem Ő a hunyó…

Mindig a mi részünk egyedül az, ami esetleg hiányos lehet.

Ez nem megy görcsöléssel, nem megy kényszerből, csak 
tiszta szívből, abból a vágyból, amit Ő maga generál bennünk.

Sokszor – épp ezért – ennyi az imánk: „Uram, én akarok 
akarni! Segíts, hogy akarjalak Téged, és hogy vágyjak a Veled 
való közösségre!”

És a legtöbbször, – ha nem is azonnal – jön is a vágy! Mivel 
a dicséret és az imádat között lakozik Isten, egyszerűen vonzza 
Őt, hogy megjelenjen. 
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Az imádás atmoszférája segít abban, hogy megnyit Isten felé, 
hogy lelki szintről, szellemi szintre jussunk! 

Így segítség abban, hogy vágyjunk Vele lenni, ha dicsérjük 
és imádjuk az Urat. (Vagy legalább beteszünk valamilyen di-
cséretet és hallgatjuk.)

Számomra nagy bátorítást jelentett az is, amikor Billy 
Grahamtől olvastam azt, ő hogyan élte meg ezeket a dolgokat.

Nos, Billy Graham – ahogy a bevezető részben is írtam 
– 1949-ben kezdte el evangélista szolgálatát, (99 évesen 2018-
ban költözött mennyei hazájába), óriási összejöveteleket tartott,
korának legbefolyásosabb prédikátora volt, tizenegy elnököt is
ismert személyesen.

Munkatársai szerint, több mint 3,2 millió ember fogadta el 
Jézus Krisztust megváltójaként, szolgálatának köszönhetően, 
rádiós és televíziós közvetítésekkel együtt 2,2 milliárdra volt 
becsülhető hallgatósága…

Leírja, hogy voltak olyan idők az életében, amikor Szent 
Szellemmel való beteljesedést érezte is és tudta, hogy az elhí-
vásával kapcsolatos feladat ellátásához kapta a különleges erőt.

Sokszor azonban, olyan szellemi támadásokat élt meg, kü-
lönösen egy-egy nagy evangelizációs hadjárata előtt, hogy 
nem csupán levertnek érezte magát, hanem egyfajta nyomott, 
depressziós és alkalmatlansági érzés rémítő érzete is kísérte. 

Bizonyossága volt afelől, hogy minden jó, ami történik az 
összejöveteleken, azokért egyedül Szent Szellem a felelős, mert 
ő épp oly erőtlennek érezte magát, mint ahogy Pál is, aki úgy 
fogalmaz:
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„Én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem 
meg nálatok.” Más fordításban: „Gyenge voltam és szinte 
reszkettem a félelemtől.”

1 Korinthus 2:3

Billy Graham azt írja: „Munkatársaim gyakran biztosítottak 
arról, hogy amikor én a legkevésbé voltam alkalmas a prédiká-
lásra, és leginkább úgy éreztem, hogy elrontok valamit, Isten 
ereje éppen akkor volt a legnyilvánvalóbb. Azok érzékelik az 
Ige erejét, akik hallják, de nem szükségszerűen az is, aki hirdeti. 
A betöltöttség nem feltétlenül foglalja magában az »érzést«.” 1

Kathryn Kuhlman az egyik leghitelesebb szolgája, közvetí-
tője volt Szent Szellem Személyének és ajándékainak egyaránt.

A karizmatikus ébredés egyik vezéralakja volt. Szolgálatát 
1946-ban kezdte, egészen haláláig: 1976-ig. Hatalmas tömegek 
gyűltek egybe összejövetelein, ahol minden egyes alkalommal 
csodák történtek!

Az alábbit írta magáról: „Amikor Isten erejének megnyilvá-
nulásai, a betegek sokaságának meggyógyulása után lesétálok 
a színpadról, a pulpitus mögül, talán azt gondolod, hogy teljesen 
elégedettnek érzem magam, mint aki jó munkát végzett. Őszin-
tén megmondom neked, félelemmel és remegéssel megyek le az 
emelvényről, azon gondolkodva, hogy sokkal több van még ennél! 
Úgy érzem magam, mint egy tengerparton álló kisgyermek, aki 
kis kavicsokat szedeget, egyenként megcsodálja őket, miközben 
a hatalmas tenger ott hullámzik előtte. Mi csak a felszínt súrol-
juk…”2

1 Billy Graham: „Szentlélek” című könyvéből.

2 Kathryn Kuhlman: „A Szentlélek ajándékai” című könyvéből.
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Szent Szellem kommunikál velünk!

Hogyan? A szellemünkön keresztül! 
Az is előfordulhat, hogy megérinti érzékszerveinket, adhat 

örömöt, amikor nevetünk, és van, hogy jelenlétében sírunk, és 
persze, az érzelmeken keresztül is tud üzenni. 

Fontos azonban megértenünk azt, hogy Isten Szellem! 
Az Atya, a Fiú és Szent Szellem is SZELLEM!

Ha a Vele való kapcsolatunkat csupán az érzéseinkre alapoz-
zuk, az épp olyan változó, mint az időjárás! Ha kétségbeesünk 
akkor, amikor „nem érezzük” a dolgokat, az a kiskorúság jele. 
Az érzelmi (érzéki = testi) keresztény olyan, mint a hullámvasút. 
Egyszer fent, egyszer lent...

De az Úr azt akarja, hogy stabilak legyünk Benne! Ezt pedig 
csak azzal tudjuk elérni, ha bízunk az Ő Szavában! 

Akkor is, ha nem látjuk és nem érezzük, tudjuk, hogy Ő itt 
van és cselekszik, mert elhittük, hogy Beszéde igaz!

Patricia King szolgálatát hallgattam egyszer, amikor az aláb-
biról számolt be (ahogyan emlékszem rá...): 

„Isten egy teljes évre elvette tőlem az érzéseket. Olyan értelem-
ben, hogy egyáltalán nem éreztem az Úr jelenlétét. Imádkoztam, 
olvastam a Bibliát, dicsértem és imádtam az Urat, mégsem volt 
egy fi karcnyi érzésem, amivel azt érzékeltem volna, hogy Szent 
Szellem itt van. Majd, elmentem szolgálni Afrikába, ahová 
meghívást kaptam egy nagyméretű konferenciára. Elém hoz-
tak egy olyan embert, akinek hiányzott az egyik lába és azért 
kért imát, hogy kinőhessen a lába, hogy tudjon dolgozni, mert 
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a megélhetése függ tőle. Az égvilágon semmit nem éreztem, de 
hittel rátettem a kezem és parancsoltam, hogy nőjjön ki a lába. 

Kis idő múlva az én saját legnagyobb meglepetésemre láttam, 
hogy elkezdett kinőni az ember lába! Másnap találkoztunk és 
mindkét lába ugyanolyannak tűnt, mintha soha nem is lett 
volna semmi probléma vele azelőtt. Megkérdeztem, mi történt. 
Elmesélte, hogy körülöttünk mindenki érzett egy hatalmas sze-
let, majd az a »szél« elkezdte »körbejárni« a csonka lábát és 
óriási forróságot érzett, majd látta, hogy elkezd kinőni a lába. 
Egyszerre voltam hihetetlenül boldog, hogy Isten ekkora csodát 
tett, ugyanakkor frusztrált is, mert én az egészből »nem éreztem 
semmit...« Isten azonban meg akart tanítani arra, hogy az érzé-
sek ellenére is bízzak Benne!”

Látod, az érzések nem mindig azt mutatják, amit kívülről 
a „nagyközönség” lát! Ha ŐK, Istennek szolgái, így érezték 
sokszor magukat, akkor számodra és számomra is van remény! 

Nem számít, mit érzünk, az igazság akkor is az igazság!
Ahogy Pál is mondja:

„Beszédemet és tanításomat nem a bölcs szavak tették 
meggyőzővé, hanem Szent Szellem ereje...”

1 Korinthus 2:4a

Ezért bízhatunk drága Szent Szellemben, mert nem nekünk 
kell „nagynak” lennünk, vagy annak látszanunk, hanem Ő az, 
Aki nagy bennünk, mi csak Benne bízunk és Ő cselekszik! 

Mi csupán elérhetők vagyunk Számára, hogy átfolyjon raj-
tunk keresztül, csatornáiként, és megtegye, amit Ő akar!

Természetesen, különbség van aközött, hogy Szent Szel-
lemmel való bensőséges közösségben betöltekezünk Vele és 
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elárasztja szívünket naponta szeretetével, és aközött, hogy 
ajándékaiban használ bennünket és megnyilvánul rajtunk 
keresztül! 

Nem számít, milyen felekezethez tartozol, kedves olvasó, ha 
beleszülettél Krisztus Testébe, azaz újjászülettél, akkor a Szel-
lemmel való betöltekezés az örökséged része!

Ő pedig itt van veled most, ebben a pillanatban is, akár érzed, 
akár nem! 

Örökkévaló szeretettel szeret téged, ami örökké tart, nem 
szűnik meg soha! 

Mindig is szeretni fog!

Ne az érzésre várj, hidd el!
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Harmadik rész

Kicsoda Szent Szellem?

9. FEJEZET

A SZENTHÁROMSÁG 
MEGÉRTÉSE

ntKKKicsoda SzenKicsod

I
sten Szellem! Az Atya is, a Fiú is (bár Jézus testté lett, de
 szellemi testet kapott, ahogy a Mennybe ment, így Ő maga is
 Szellem), akárcsak Szent Szellem, ahogy a nevében is benne 

van: SZELLEM!
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„Isten Szellem: akik Őt imádják, szükséges, hogy szellem-
ben és igazságban imádják…”

János 4:24

Isten – az Atya, a Fiú (azaz Jézus Krisztus) és Szent Szellem 
együttesen: SZELLEM! Ő három az egyben! Mint a „három az 
egyben kávé” – megvan benne minden: feketekávé, cukor és 
tejpor egyben. Isten is „három az egyben”: Atya, Fiú és Szent 
Szellem és így teljes, mégis egy!

„Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Me-
rítsétek be őket az ATYA, FIÚ és SZENT SZELLEM nevében!”

Máté 28:19

Ebből az Igéből csodásan látható ez, ahol Isten mindhárom 
Személye egyenlőként van felsorolva. Egyenlőségükre láttam 
azt a példát, hogy Ők nem 1 + 1 + 1 = 3, hanem 1 x 1 x 1 = 1!

Jézus, kérte az Atyát, hogy küldje el Szent Szellemet – itt is 
gyönyörűen látszik mindhárom Személye Istennek!

„Azután Jézust a legmagasabb helyre emelte fel Isten, és 
a jobb oldalára ültette. Ekkor JÉZUS megkapta az ATYÁTÓL 
a megígért SZENT SZELLEMET, Akit most kiárasztott. Ez 
történik most a ti szemetek előtt, és ezt halljátok.”

ApCsel 2:33

A Szentháromság tárgyköre olyan titok, ami már évszáza-
dok óta zavarba hozza a keresztényeket. Korlátozott elménkkel 
mindhiába próbáljuk felfogni a korlátlan Istent. 

Hogyan is lehetne megmagyarázni azt, hogy bár egy Isten 
van, de három különböző manifesztációja? 



9. Fejezet | A Szentháromság megértése

98

Vannak, akik az alábbiakkal próbálják illusztrálni: a jég, 
a víz és a gőz ugyanaz az anyag, de a hőmérséklet függvényében 
mégis jelentős eltérést mutat. 

Mások azzal érvelnek, hogy egy férfi  egyidőben lehet apa, 
férj és fi ú. 

Egyszer olvastam, hogy a kereszténység „trinitárius” és nem 
„unitárius”. 

Csak egyetlen Isten létezik, nem három; így nyilvánvaló, 
hogy nem többistenhit a kereszténység! Nem három Istenben 
hiszünk, mert ISTEN EGY, azonban három személyből áll. 

Úgy is mondhatnám, hogy „három személy egy Istenben.” 
Ezt a korlátozott elménkkel felfogni, megérteni képtelenség, 

csupán hit által lehet elfogadni, befogadni, mint ahogy minden 
mást is, ami Istennel kapcsolatos!

„Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni!”
Zsidó levél 11:6a

Benny Hinntől hallottam a következőt: 
„Szent Szellem tulajdonképpen nem más, mint Jézus kiterjesz-

tése – KORLÁTLANUL!” 
Ez mennyire igaz! Amikor Jézus itt járt testben a Földön, 

csak bizonyos helyekre tudott eljutni, fi zikai korlátai voltak 
annak, amit és ahol tudott tenni. 

Csodákat is azokkal tett nagyrészt, akik a közelébe férkőztek 
(persze Szent Szellem BENNE tette azokat a csodákat is…).

Viszont azt mondta, hogy jobb nekünk, ha Ő elmegy, mert 
küld maga helyett MÁS Vigasztalót!
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„És én (Jézus) kérem az Atyát, és MÁS Vigasztalót ad nek-
tek, hogy veletek maradjon mindörökké!”

János 14:16

Ezek szerint Jézus „Vigasztaló”, Aki itt volt a Földön testben, 
most viszont egy „más Vigasztalót” küld maga helyett, azaz 
a saját Szellemét! (Más szavakkal – az Ő maga egy másik meg-
nyilvánulásban…)

„Aki pedig az Úrral (Jézussal) egyesül, egy Szellem Ővele.”
1 Korinthus 6:17

Nem két Szellem van bennünk, egy Jézus Szelleme és 
egy külön Szent Szellem. Ők egy és ugyanaz ISTEN, AKI 
SZELLEM! Ha pedig az Atya küldi  – ez azt is jelenti, hogy 
Ő nem csupán Jézus Szelleme, hanem az Atya Szelleme is!

Ha pedig mi egyesülhetünk, eggyé válhatunk Vele, akkor 
a mi saját szellemünkkel is keveredik, tehát mi magunk is 
részeivé válunk! 

Hol van akkor a te saját szellemed? Krisztusban, Aki pedig 
bennünk van Szent Szellem által! „Én Benned, Te bennem, tel-
jes egységben!”1 (János 15)

Ilyenkor már nem különálló szellemünk van, hanem Szent 
Szellem van bennünk, Akiben benne van a mi szellemünk is, 
Ő pedig mi bennünk van.

Szent Szellem korlátlan! Határtalan! 

1 Gégény Éva: Eggyé Válni - Van Segítség album 10. dala
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Kijelentései is korlátlanok és határtalanok! Nincs limit! 
Ő bármit megtehet! Nincsenek távolságok, már nem csupán egy 
ember  – fi zikai testben  – az, Akihez jöhetünk egy bizonyos 
földrajzi helyen, hanem bármikor és bárhol a nap huszonnégy 
órájában elérhető számunkra Isten Szelleme!

El tudod azt képzelni, hogy Jézus most is emberként lenne 
itt? Mindnyájan túrákat szerveznénk Izraelbe, hogy elmenjünk 
Hozzá (már ha ezt egyáltalán engedélyeznék…) és ha szeren-
csénk van és sorra kerülünk néhány éven belül egy pillanat 
erejéig a sok más millió ember mellett, talán kapunk is valamit…

NEM! Isten Szelleme mindig itt van, minden pillanatban 
elérhető, mindent hall és lát és minden kérésünkre azonnal vá-
laszolhat! Nem vagyunk Tőle elválasztva, nincs egyetlen fi zikai 
testbe „bezárva”.

Az Atya, Jézus és Szent Szellem elválaszthatatlanok! Ahol 
az egyikük van, ott van a másikuk is, mivel Ők egyek! Egy 
SZELLEM!

Nem szabad fi zikai módon gondolkodnunk Istenről, mert 
Ő nem  – hozzánk hasonló  – fi zikai testben van korlátok közé 
zárva, Ő MINDENÜTT JELENLÉVŐ! Viszont, a korszakokat 
is meg kell értenünk!

Az Ószövetség idején az Atya korszaka volt, ott „Ábrahám, 
Izsák és Jákob Istenével” találkozunk. 

A prófétákon, papokon és (több esetben) királyokon is 
megjelent.

„Szavakat, amelyeket a Seregek Ura küldött SZELLEME 
ÁLTAL a korábbi próféták révén.”

(részlet) Zakariás 7:12
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Isten Szelleme, Aki már a kezdetek kezdetétől is „lebegett 
a vizek felett”. Ő ott volt ugyanúgy az Atya korszakában is...

„A föld pedig kietlen és puszta volt és sötétség volt a mély-
ség színén, és Isten Szelleme lebegett a vizek felett.”

1 Mózes 1:2

Majd Jézus születésével és testben történő megjelenésével – 
megjelent Jézus korszaka, halálával az lezárult egy időre, akkor 
kezdetét vette az Újszövetség. 

Jézus második visszajövetelénél viszont ez a „korszak” ismét 
el fog jönni.

Pünkösdkor pedig elkezdődött Szent Szellem korszaka, ami 
a mai napig is tart, egészen az elragadtatás idejéig, amíg Szent 
Szellem az Egyházzal együtt a felhőkön át Jézus Krisztushoz 
megy a Mennybe.

Jézus korszakában ugyanúgy Szent Szellem volt, Aki a cso-
dákat tette, mint az Atya korszakában.

Addig viszont korlátok között tehette csupán. Viszont Pün-
kösd óta nincsenek Számára korlátok – és számunkra sem! 
Minden attól függ, milyen mértékben engedjük Őt működni…

Olyan megközelítést is hallottam már, hogy az Ószövet-
ségben az „Atya korszakában” a kiválasztottakra rájuk szállt 
Szent Szellem, az Evangéliumokban „Jézus korszakában” 
a tanítványokkal velük volt Jézus Krisztus személyében, Pün-
kösdtől fogva pedig „Szent Szellem korszakában” már bennük 
is lett Szent Szellem.
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Itt is van egy hármasság: rajtuk, velük, bennük. Ma már 
egyszerre van Szent Szellem rajtunk, velünk és bennünk! Ez 
Istennek hatalmas kegyelme és szeretete irántunk!

Persze, az Ószövetségben is „bennük” is volt Szent Szellem, 
nem csupán rajtuk, így ez a megkülönböztetés igazából csak 
szemléltető jellegű. Azt mondja az Ige:

„Szent Szellem a prófétákBAN élt.”
(részlet) 1 Péter 1:11

És természetesen, amikor az Ő külön „korszakaikról” 
beszélünk, egy icipicit sem arra próbálunk következtetni, hogy 
Egyikük csak ekkor, Másikuk csak akkor cselekedett, hiszen, 
mivel hárman egyek, minden egyes korszakban, mindhárman 
jelen voltak és cselekedtek!

Csupán más volt a feladatuk, funkciójuk (pl. hármójuk kö-
zül csak Jézus jött el emberi testben és csak Őt feszítették meg 
a kereszten…), de mindig is ugyanolyan „értékűek”, minden 
korszakban!

Azt, hogy miben különböznek, mint személyek egymástól, 
a legegyszerűbben az elektromosság példájából értettem meg.

Az elektromosság jön egy forrásból, ami egy olyan erőmű, 
melyet az otthonunkban nem látunk. 

Abból a forrásból vezetékeken keresztül eljut az elektromos 
áram az otthonunkba, majd a házon belül a falakban is vezeté-
keken keresztül jut el minden helyiségbe. Azonban, ha felkap-
csolom a lámpát, látom, ahogy világosság lesz, az áram eljut 
a villanykörtébe, amely ott világít.
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Az Atya olyan, mint az az erőmű, a forrás, amiből (Akiből) 
minden ered, származik, de a láthatatlanban ott van. Nélküle 
semmi nem lenne! 

A vezetékek, amiken keresztül jön az egész és a lámpa ami 
világít, olyan, mint Jézus Krisztus. Ő az, Aki emberré lett és 
testi formában is „látható” (mint a lámpa). Valamint ELHOZTA 
számunkra a megváltást, bemutatta az Atyát, majd elküldte 
Szent Szellemét (mint a vezetékek).

Az áram „megnyilvánulása” azaz annak a ténye, hogy 
világít, – Isten Szelleme. Ő az az „erő”, ami által megláthatjuk 
kézzelfogható módon Isten munkáját.

Szent Szellem Isten az, Aki itt van a földön és interakcióba 
(kölcsönhatásba) lép velünk, emberekkel is. Jézus Krisztust 
is Szent Szellem által tudjuk a szívünkbe fogadni, és amikor 
Jézusról beszélünk – lehetetlen Szent Szellemet kihagyni belőle, 
hiszen minden Általa történik. Ő pedig mindig Jézust dicsőíti 
bennünk…

Hallottam már egy olyan megközelítést is, hogy Isten olyan, 
mint a nap. Hármas dolog: égitest, fény és melegség. 

Az Atya olyan, mint az az égitest – NAP, a Fiú (Jézus Krisz-
tus) az a fény, mely ragyog és világít, Szent Szellem pedig, Aki 
a melegség, Őt érezzük, mint amikor a nap melegét érzékeljük…

Amikor azt mondja az Ige:

„TeremtsÜNK (alkossUNK) embert a MI képmásunkra, 
HOZZÁNK hasonlóvá…”

(részlet) 1 Mózes 1:26
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„Elohim” héber szó jelentése: Isten – többes számban, ami 
a hármas személyre utal. 

Úgy is mondhatnánk a „személyek többesszáma az istenség-
ben: Atya, Fiú és Szent Szellem.”

„Íme, az ember olyanná lett, mint MIKÖZÜLÜNK egy: 
tudja mi a jó és mi a rossz.”

(részlet) 1 Mózes 3:22

„Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek 
el, ki megy el követségÜNKBEN? Én ezt mondtam: Itt va-
gyok, engem küldj!”

Ézsaiás 6:8

Az Atya az, Aki tele van ötletekkel, Ő mondta, hogy: teremt-
sünk embert a mi képmásunkra, Ő a kigondolója a dolgoknak! 
Ő küldte el Jézus Krisztust erre a földre. 

Jézus, az Istenség azon tagja, Aki cselekszik! Ő jött el a földre, 
Ő beszélt, prédikált, tanított, cselekedett.

„(Jézus:) Ezért azt mondtam: Itt vagyok én, Istenem!     
Azért jöttem, hogy véghezvigyem akaratodat, úgy, ahogy a 
könyvtekercsben meg van írva rólam.”

Zsidó levél 10:7

„Mert nem azért jöttem le a Mennyből, hogy a saját akara-
tomat vigyem véghez, hanem Annak akaratát, Aki elküldött 
engem.” Más szóval azt mondja:

„azért jöttem, hogy az Atyám akaratát cselekedjem.” 
János 6:38
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Ő tehát cselekszik!

Szent Szellem pedig az az erő, Aki mindezt megtörténtté teszi! 

Az Atya döntötte el, hogy megmenti a lelkedet, Jézus az, Aki 
megmentett, Szent Szellem pedig az, Aki elhozza ezt a megvál-
tást az életedbe! 

Az Atya hiába kigondolja és kimondja, hogy „legyen”, Jézus 
hiába szól és tesz – ahogy meghalt és feltámadt –, HA nem lenne 
Szent Szellem, aki BENNÜNK elvégzi azt a munkát, ami által 
megértjük, kijelentést kapunk mindarról, amit az Atya és a Fiú 
mond vagy tesz. 

Szent Szellem az, Aki minden felől meggyőz bennünket! 
A szavak önmagukban nem hatnak, Isten Szelleme teszi azokat 
hatóvá, hatékonnyá bennünk azáltal, hogy bennünk megerősí-
tést, bizonyságot tesz, tehát meggyőz.

„Maga Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerő-
síti (bizonyságot tesz arról), hogy Isten gyermekei vagyunk.”

Róma 8:16

„Amikor Ő (Szent Szellem) eljön, meggyőzi a világot bűn, 
igazság és ítélet tekintetében.”

János 16:8

Olyan megközelítést is hallottam már, hogy „az Atya min-
den áldások forrása, a Fiú minden áldások csatornája, de Szent 
Szellemen keresztül megy végbe a munka bennünk, hogy az 
egész igazság élő és ható legyen az életünkben.” 

Vagy azt is mondhatjuk: az Atyához imádkozunk a Fiún 
keresztül, Szent Szellem erejében!
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A másik, amin keresztül megértettem a Szentháromságot, 
amikor megértettem, hogy mi magunk – emberek – is hármas 
lények vagyunk. 

Szellemi lények vagyunk, mivel Isten saját képmására és 
hasonlatosságára teremtett bennünket (1 Mózes 1:26-27).

Van lelkünk és testben élünk. 

A szellemünk, bár láthatatlan és megfoghatatlan, az, amivel 
kapcsolódunk Istenhez. 

A lelkünk a gondolkodásunk, érzelmeink, akaratunk, dönté-
seink, azaz a személyiségünk meghatározó része. A tulajdonsá-
gaink, akik belül vagyunk, a lelkünk határozza meg. 

A fi zikai testünkkel pedig ehhez a fi zikai – materiális vi-
lághoz kötődünk. Azon keresztül fi zikai érzékszerveinkkel 
érzékeljük a külső dolgokat, behatásokat.

Ahogy fi zikailag a hallás, látás, szaglás, ízlelés, tapintás öt 
érzékszerven keresztül történik, úgy a szellemünknek is meg-
vannak ezek a „szellemi érzékszervei”, amelyeken keresztül 
a szellemvilágot érzékeljük. 2

Nos, ahogy megismerjük a szellem, lélek és test közötti 
kapcsolatot, nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy Istenhez 
hasonlóan, mi magunk is hármas lények vagyunk.

Amikor én találkozom Gipsz Jakabbal, nem csupán egy 
szellemmel, hanem egy valós személlyel találkozom. Nem csak 
a „lelkét” érzékelem, hanem látom őt és beszélgetek is vele.

2  Az „Irodalom” részben fogok könyveket ajánlani e témában is annak, 
aki szeretné mélyrehatóbb módon is megérteni a szellem – lélek és test 
összefüggéseit.
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Magyarán szólva, nem választhatom őt szét – a szellemét 
a lelkét és a testét egymástól. 

A szem a lélek tükre, amely olyan, mint egy kis ablakocska, 
amin keresztül kikukucskál a valódi énünk.

Ezért is van, hogy amikor valaki meghal – kiszáll a szelle-
me és a lelke a testéből – már nem marad ott „maga az ember” 

– csupán egy élettelen test, ami a külső burok, mely olyan szá-
munkra, mint egy szállítóeszköz és lakóotthon egyben.

Benne élünk és elvisz bennünket A-ból B-be… 
Olyan, mint a kagyló számára a héja (háza).

Isten, mint Atya olyan, mint a szellemünk – láthatatlan, de 
Ő a forrás, Akiből ered minden! Olyan, mint a szívünk, a köz-
ponti részünk.

Jézus olyan, mint a lelkünk – mely szintén láthatatlan, de 
Tőle vagyunk azok, akik vagyunk, mert ha Ő nem halt volna 
meg értünk a kereszten, akkor most teljesen értelmetlen lenne 
az életünk is. 

Ő ad mindennek értelmet, Krisztus értelme lakozik ben-
nünk és olyan, mint a „Fej”, azaz az agyunk – ami nélkül nincs 
irányítás… Ő a lényeg!

A testünk pedig olyan, mint Szent Szellem, – a külső meg-
nyilvánulása annak, akik vagyunk. 

Ha én ránézek Gipsz Jakabra, az első, amit meglátok rajta az, 
hogyan néz ki, mibe van öltözve, majd ahogy a szemébe nézek, 
azon a kis ablakon át kinéz rám a valódi énje és akkor egyszerre 

„látom” szellemét a lelkével, hiszen ott van a szemében az, aki 
ő maga.
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Szent Szellem az, Akit megnyilvánulásain keresztül tapasz-
taljuk meg itt a Földön, de Jézus az Atyával együttesen Szent 
Szellem által Isten, bennünk. 

Aki Jézust látta, látta az Atyát. Jézus viszont, semmit nem 
tett Szent Szellem nélkül!

Ők tehát, elválaszthatatlanok, ahogy te is az vagy! Együt-
tesen a szellemed, lelked és tested – így vagy az, aki vagy, élő 
ember. 

Isten is együtt az Atya, a Fiú és Szent Szellem – ISTEN. 
Nem lehet őket elválasztani egymástól, hiszen együttesen 

hallanak, látnak és tapasztalnak mindent. 
Azonban, ahogy a szellemünknek és lelkünknek is külön-

böző funkciói, tulajdonságai vannak, így nekik is megvannak 
a rájuk jellemző dolgok.

Mivel Szent Szellem az Atyaisten Szelleme is, és a Fiúisten 
Szelleme is, sem az Atyáról, sem a Fiúról nem feledkezhe-
tünk meg, de Szent Szellem nélkül nem lehet kapcsolatunk az 
Atyával és a Fiúval.

„Mert a KRISZTUSON keresztül ugyanaz a SZENT 
SZELLEM nyitott szabad utat az ATYÁHOZ…”

Efézus 2:18

Itt külön van említve a Szentháromság három Személye.
Amikor az apostolok idejében, Istvánt megkövezték, megtelt 

Szent Szellemmel, majd látta Istent (az Atyát dicsőség formá-
ban) és Jézust is az Atya jobbján. 

Az Atyát és Jézust tehát kívülről látta, de Szent Szellem 
benne volt! A Szentháromság három személyét gyönyörűen 
lehet látni, kiábrázolódni ebben az Igében:
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„Amikor ezt a zsidó vezetők meghallották, nagyon megha-
ragudtak Istvánra, és a fogukat csikorgatták mérgükben. (55) 
István pedig MEGTELT SZENT SZELLEMMEL, és felnézett 
a Mennybe. Látta Isten dicsőségét (Atyát) és Jézust, Aki Isten 
(Atya) jobb oldalán állt.”

ApCsel 7:54-55

A Szentháromság (Atya, Fiú és Szent Szellem) megértésében 
sokat segített kereszténységem korai szakaszában, amikor a ke-
zembe került az a könyv, melynek címe: „A Viskó” W. M. Paul 
Young szerzőtől. 

Nem csupán izgalmas és olvasmányos, hanem kiábrázolódik 
benne Isten három személye. 

Ott az Atya nem férfi apukaként van bemutatva, mert 
a főszereplő nem tudott Istenhez úgy közeledni, mint apához 

– a saját édesapja miatt, aki sok fájdalmat okozott neki gyerek-
korában.

Sokkal inkább olyan kedves nagyiként látta, mint amilyen 
a kedves szomszédasszonya volt gyermekkorában. Jézust ker-
tészként, Szent Szellemet pedig női alakban látta.

Nos, nem az a lényeg, milyen emberi testformában is kép-
zeljük el, hiszen Isten nem ember, hanem Szellem – ez sokkal 
inkább arról szólt, hogy Ő minden formában ott van, jelen van, 
és a segítségünkre van állandóan.

Ő egyszerre apa és anya – hiszen minden férfi  és női tulaj-
donság egyszerre megvan Benne, Ő egyszerre szerelmes Vőle-
gényünk, legjobb barátunk, Ő A MINDENÜNK!
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Közösségünk van a Szentháromsággal

Nos, engem nagyon foglalkoztatott annak gondolata, hogy 
amikor közösségben vagyok Szent Szellemmel, akkor tulajdon-
képpen ugyanolyan közösségben vagyok az Atyával és a Fiúval, 
azaz Jézus Krisztussal is.

Ahogy egy korábbi fejezetben – Közösség Szent Szellemmel 
– átbeszéltük, milyen közösségben, kapcsolatban vagyunk Szent
Szellemmel a mindennapjainkban:

„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és 
a SZENT SZELLEMNEK KÖZÖSSÉGE legyen mindnyája-
tokkal. Ámen.”

2 Korinthus 13:13

Most olyan Igéket is szeretnék megmutatni, melyek pedig azt 
erősítik, hogy az Atyával és Jézussal is közösségben vagyunk 
ugyanúgy!

„Láttuk és hallottuk Őt, és most nektek is elmondjuk 
ezeket, mert azt akarjuk, hogy ti is közösségben legyetek 
velünk. Ez pedig azt jelenti, hogy mi mindannyian az ATYÁ-
VAL és az Ő Fiával, JÉZUS KRISZTUSSAL VAGYUNK 
KÖZÖSSÉGBEN.”

1 János 1:3

„Hű az Isten, Aki elhívott titeket az Ő Fiával, JÉZUS 
KRISZTUSSAL, a mi Urunkkal való KÖZÖSSÉGRE.”

1 Korinthus 1:9
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A görögben a közösség szó: „koinonia”, amely: egyesülést, 
összekötést, részesedést (közös birtoklást is) jelent. Amellett, 
hogy az egymással való közösségre is utal, a mi Istennel való 
közösségünkre is vonatkozik.

Amikor tehát közösségben vagyunk Szent Szellemmel, 
ugyanolyan közösségben vagyunk az Atyával és Jézus Krisztus-
sal is! Ez óriási! Ez hatalmas öröm, hiszen Ő ennyire közel van!

Jézus Krisztus bennünk él Szelleme által

Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: „Akkor most Jézus 
Krisztus él bennünk, vagy Szent Szellem…?” 

Nos, ahogy az előzőekben is átbeszéltük – mivel Ő EGY 
ISTEN, így bennünk él az Atya, a Fiú és Szent Szellem együttesen!

De, ahogy említettük, Szent Szellem az, Aki jelen pillanat-
ban is itt van és munkálkodik itt a Földön, így ha specifi kusan 
szeretnénk meghatározni, az Atya és a Fiú - azaz Jézus Krisztus 
is Szent Szellem ÁLTAL van bennünk! Jézus él a szívünkben, 
Szelleme által!

„Ez a titok: A Krisztus tibennetek lakozik, és Ő az eljöven-
dő dicsőségnek a reménysége.”

Kolossé 1:27b

Jézus Krisztus az Atya jobbján van fönt a Mennyben:

„Miután pedig az Úr Jézus szólott nekik (a tanítványok-
nak), felvitetett a mennybe és az Isten jobbjára ült.”

Márk 16:19
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„(Jézus Krisztus) Aki az Isten jobbján van, miután felment 
a mennybe; Akinek alá vettettek az angyalok, hatalmasságok 
és erők.”

1 Péter 3:22

Az alábbi Igében pedig nem csupán kiderül, hogy Ő másod-
szor is visszajön testben a Földre (ahogy ezt a Jelenések 19-ben 
is láthatjuk), hanem a mi saját szellemünk, lelkünk és testünk 
is szépen kiábrázolódik itt, tehát annak a ténye, hogy hármas 
lények vagyunk:

„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket min-
denestől; és mind szellemi, mind lelki, mind testi valótok 
teljes épségben őriztessék meg feddhetetlenül a mi Urunk 
Jézus Krisztus eljövetelére.”

1 Th esszalonika 5:23

Második eljöveteléig viszont, Szelleme által van jelen 
MINDENHOL EGYSZERRE, tehát itt a Földön is, ugyanúgy, 
mint a Mennyben!

Szent Szellem mindig Jézust dicsőíti

Aki ismeri Szent Szellem jelenlétét, mindig Jézust dicsőíti 
és magasztalja!

„Amikor azonban eljön az Igazság Szelleme, elvezet majd 
titeket a teljes igazságra. Mert Ő nem saját magától beszél, 
hanem azt mondja, amit hallott, és előre megmondja nek-
tek azokat a dolgokat, amik történni fognak. (14) Ő EN-
GEM FOG DICSŐÍTENI, mert abból vesz, ami az enyém és 
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elmondja nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. (15) 
Ezért mondom, hogy Szent Szellem az enyémből vesz, és azt 
mondja el nektek.”

János 16:13-15

Szent Szellem az Övéből, azaz Jézuséból vesz! Micsoda 
gyönyörű kép ez! Mekkora egységre, együttműködésre utal! 
Csodálatos!

„(Jézus mondja:) Amikor eljön a Segítő, az Igazság 
Szelleme, Akit az Atyától küldök hozzátok, rólam fog beszél-
ni (tanúskodni).”

János 15:26

„A Szellem és a menyasszony ezt mondják, Jövel! (Jöjj 
vissza Úr Jézus). Aki hal lgatja, mondja ezt: »Jövel!« 
Aki szomjazik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét 
ingyen.”

Jelenések 22:17

Egyszer volt egy olyan megtapasztalásom az Úrral, amikor 
erre az igazságra meg akart engem úgy tanítani, hogy a „saját 
bőrömön érezzem” ennek jelentőségét. Vezettem épp valahol 
a dicsőítést és egy olyan dalt vettem elő, amely Szent Szellemet 
emeli fel.

Korábban is hallottam már, hogy „amiről vagy itt inkább, 
Akiről beszélünk, és Akire a fi gyelmünket fordítjuk, az meg fog 
jelenni.” (Na, ezért nem beszélünk mi állandóan az ördögről… 
ő már le van győzve!)

Nos, azt gondoltam, Szent Szellemről énekelek és Szent 
Szellem meg is fog jelenni – ahogy általában szokott is.
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Ekkor azonban olyan érzésem volt, mintha az összes kenet 
eltűnt volna. Belül a szívemben kérdeztem: „Uram, mi történt?” 
Egy halk, szelíd hangot hallottam a bensőmben:

„Én Jézust emelem fel mindig!” 

Akkor elkezdtem Jézust imádni és „zsupsz” úgy kiáradt 
Szent Szellem kenete, hogy alig bírtam megállni a lábamon…

Ez egy életre szóló lecke volt, mert bár Szent Szellem megje-
lenik, amikor Róla beszélünk (sőt, most is, ahogy Róla olvasol!), 
de Ő mindig Jézust dicsőíti, Őt emeli fel, ezért nekünk is Jézust 
kell imádnunk, Aki pedig mindig az Atyára mutat. Természe-
tesen semmi rosszat nem teszünk azzal, ha Szent Szellemet is 
dicsőítjük, vagy énekelünk Róla, ennek nem ez volt a monda-
nivalója. Csupán arra tanított az Úr, Ő hogyan áll Jézushoz. 
Ha pedig Ő így áll Hozzá, akkor én is így akarok...

Apa, anya és a gyerekük…?

Isten egy gyönyörű családot mutat be Szentháromság által. 
Vannak, akik úgy vélik, az Atya Isten jelképezi az apát a család-
ban, Szent Szellem olyan, mint az anya a családban, Jézus pedig 
a Fiú. Ez az eredeti, tökéletes család! 

Az Atyában megvannak mindazok a jellemzők, tulajdon-
ságok, mint ami egy apában: tekintélyes, nagyhatalmú, mégis 
szerető édesapa.

Szent Szellem pedig, egy anyához hasonlóan: gondoskodó, 
törődő, vigasztaló, bátorító, mégis erős és hatalmas. 

Jézusról pedig tudjuk, hogy Ő lett az a Főpap, Aki közbenjár 
értünk. Ő a legjobb barátunk, a Mindenünk!
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Egy prédikátortól hallottam egyszer, hogy Szent Szellem az 
eredeti nyelvben „feminin”, azaz nőies kifejezésű. A görögben 
viszont semleges nemű, a különböző nyelvekben pedig hímne-
műként említik Őt.

Tulajdonságait tekintve sokkal inkább „nőies”, amellett, 
hogy hatalmas erővel bír! 

Szent Szellem – olyan, mint egy házasságszerző, Aki Isten 
Fiának Menyasszonyt keres – TÉGED!

Jézus a mi szerelmes Vőlegényünk! Egy anya nagyon is fi gyel 
arra, hogy szeretett fi ának ki lesz a menyasszonya. 

Ennek ellenére nem szabad, hogy csupán úgy tekintsünk 
Szent Szellemre, mint egy női, vagy akár férfi  egyénre, hiszen 
Ő sokkal több ennél! 

Őt nem lehet bezárni egy dobozba, azt mondani, hogy Ő ez. 
Ő minden korlátot áttör, hiszen nem lehet Őt bekorlátozni, 

beskatulyázni! Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy:

„Ahol Isten Szelleme van, ott van a szabadság!”
2 Korinthus 3:17

Mivel Ő a Szabadság Szelleme! Ő annyira szabad lény, hogy 
Őt nem lehet semmilyen korlátok közé szorítani! 

Őt nem lehet irányítani, kontrollálni, Ő szuverén módon azt 
teszi, amit Ő akar – egységben az Atyával és a Fiúval.

Vannak azért olyan ismérvei, mint amit ebben a részben 
is említettünk Róla, melyek még közelebb visznek bennünket 
ahhoz, hogy jobban megértsük Őt.

Nagyot nevettünk egyszer, amikor meghívtunk vacsorára 
egy amerikai pásztor házaspárt és ahogy a férj belépett az ajtón-
kon és meglátott mindhármunkat, azonnal Csabára mutatott és 
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azt mondta: „Atya”, majd Dávid fi únkra és azt mondta: „Jézus”, 
majd rám mutatott (Évára) és azt mondta: „Szent Szellem”, teljes 
mértékben…

Jót mulattunk a megállapításán, hogy családunk „képviseli 
a Szentháromságot”, de Isten később beszélni kezdett arról, 
hogy tulajdonságaiban, funkciójában nem is áll teljesen távol 
ez az igazságtól… No, nem az, hogy mi lennénk Isten, hanem 
az „olyan, mint” mivoltában! 

Isten még egy viccet is fel tud használni arra, hogy Önma-
gáról tanítson! Csodálatos a mi Urunk!

Tudósok szerint, legalább száztíz bőrtípusa van az emberek-
nek, akik a földön élnek. 

A fehér rózsaszínes árnyalatától a halvány barnáig; a sárgás-
tól a rézszínűig; a csokibarnától a feketéig, mindenféle színtípu-
sunk van, nekünk, embereknek. 

Holott, egyetlen egy faj létezik: a „homosapiens” – ami 
egyenlő az emberrel. 

Az ember sokszínűségét, sokféleségét mutatja az, hogy Isten 
is mennyire sokszínű, sokféle tulajdonsággal és jellemzőkkel bír.

Ha az ember ilyen „sokszínű”, akkor mennyivel inkább 
Isten! Ő a legsokszínűbb, legváltozatosabb, legszebb, legjobb 
mindenben! Szent Szellem a legfantasztikusabb!
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10. FEJEZET

ISTENI JELLEMZŐI SZENT 
SZELLEMNEK

I
stent Szentháromságnak ismerjük. És ahogy az előző
 részben átbeszéltük – a Szentháromság három személye 
 különböző helyet foglalhat el egy-egy megadott időben, 

mint például Jézus Krisztus bemerítkezésekor (Máté 3:13-17).

Istennek nevezik

„Ekkor Péter így szólt hozzá: Anániás, miért engedted, 
hogy a sátán betöltse a szívedet? SZENT SZELLEMNEK 
HAZUDTÁL! Félretettél magadnak a pénzből, amit az el-
adott földért kaptál! (4) Hát nem a tiéd volt, mielőtt eladtad? 
Vagy talán nem a tiéd volt a pénz, amit érte kaptál? Miért 



10. Fejezet | Isteni jellemzői Szent Szellemnek

118

tervezted ezt? Amit tettél, azzal ISTENNEK HAZUDTÁL, 
nem embereknek!”

ApCsel 5:3-4

Amikor azt mondja Péter, hogy: Szent Szellemnek hazudtál, 
majd Istennek hazudtál, ugyanarra a Személyre gondol. Szent 
Szellemre, Aki ugyanolyan Isten, mint az Atya és a Fiú. Attól, 
hogy harmadiknak van említve a Szentháromságban, kevésbé 
sem teszi Őt kisebbé vagy kevesebbé, ez nem minősítési sor-
rend!

Szent Szellem – Úr

„Az ÚR a SZELLEM. Ahol pedig az Úr Szelleme, ott 
szabadság van.”

2 Korinthus 3:17

„A mi tekintetünk azonban nincsen eltakarva. Ezért állan-
dóan az Úr dicsőségét tükrözzük vissza. Eközben pedig fo-
kozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk Őhozzá. 
Igen, a dicsőségnek egyre magasabb szintjére jutunk, mert 
ezt az ÚR viszi véghez, AKI MAGA A SZELLEM.”

2 Korinthus 3:18

Jézus, Úrnak nevezi Szent Szellemet, Aki nélkül Ő soha nem 
csinált semmit!

Ha Szent Szellem az Úr, Ő uralkodik, Ő adja az utasításokat – 
akkor ez azt is jelenti, hogy nekünk egyedül Rá kell hallgatnunk 
és azt kell tennünk, amit Ő mond! Nem vagyunk a saját ma-
gunk urai, így nem tehetjük csak úgy azt, amit mi jónak látunk.
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Áttörés Ura / Áttörés Szelleme

Ő az áttörés Szelleme!
Az „Áttörés” című dalom épp Őróla szól!1 Az áttörés Szelle-

me, gyakran az áttörés angyalaival együttműködik! 
Ahogy imádkozunk, és kérjük, jön az áttörés! Át kell törni 

a szellemi sötétség falait, és ezt Szent Szellem teszi!

„Ezért Dávid megtámadta a fi liszteusokat azon a helyen, és 
legyőzte őket. A csata után Dávid azt mondta: »Az Örökkéva-
ló az, Aki áttörte ellenségeim sorfalát, mint a gáttörő árvíz.« 
Ezért nevezte Dávid így azt a helyet: »Az Örökkévaló áttört.« 
(Baál-Perácim) Ő az Áttörések Mestere, az ÁTTÖRÉS URA!”

2 Sámuel 5:20

Az Úr megígérte, hogy ez a könyv is hordozni fogja az 
„áttörés kenetét”. Szóval, ha áttörésre van szükséged, ha elakad-
tál, megrekedtél, nem látod a kiutat, azt hogy „merre tovább”, 
Szent Szellemre van szükséged! Ő megmutatja, merre kell men-
ned, és mit kell tenned!

Ő az az Élő Víz, amely megöntözi a kiszáradt, kitikkadt 
földeket! Engedd, hogy elárasszon, megáztasson és sodorjon 
magával ez az Élő Víz, Aki Szent Szellem!

Ő hozza el a megelégedettség érzést is benned!

Hadd imádkozzam érted most, ebben a pillanatban!

„Uram, köszönöm Neked, hogy Te vagy az Áttörés Ura! Most 
ebben a pillanatban kihirdetem az áttörést az én testvérem szá-
mára, aki ezt most olvassa! Jöjjön valóságos áttörés az életére! 

1 Gégény Éva: Áttörés - Van Segítség album 3. dala
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Mutasd a kiutat, mutasd meg neki drága Szent Szellem, hogy 
merre menjen, hogy a Te tökéletes akaratodban járhasson! Kö-
szönöm, hogy adsz neki kijelentést és képes lesz elvenni Tőled 
a vezetést. Ámen!”

Szent Szellem – Teremtő

„Teremtsünk (alkossunk) embert a mi képmásunkra, hoz-
zánk hasonlóvá…”

(részlet) 1 Mózes 1:26

Ebben a hármas kifejezésben Ő is ott van!

„Akkor az Örökkévaló Isten kezébe vett egy rögöt a föld-
ből, és embert formált belőle. Majd életet adó leheletét az 
ember orrába lehelte – ezáltal lett Ádám élő lélekké.”

1 Mózes 2:7

A „lehelet”-nek fordított héber szó másik jelentése: lélek.

„Istennek Szelleme teremtett engem, és a Mindenhatónak 
lehelete adott nekem életet.”

Ezt az Igét tehát úgy is mondhatnánk: „Isten Szelleme élő 
lelket lehelt bele az emberbe, aki így lett emberré.”

Jób 33:4

„Isten Szelleme lebegett a vizek felett.”
(részlet) 1 Mózes 1:2

Egyszer azt olvastam, az a kifejezés, hogy „lebeg”, nem 
csupán a lebegésre vonatkozik, hanem az eredeti héber szerint 
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olyan jelentése is van, hogy „kotlik”. Épp úgy, amint a tyúk 
kotlik a tojása fölött, hogy kikeltse, és új életet hozzon elő. 

Abból a szempontból igaz lehet, hogy Szent Szellem 
„életadó”, a „kotlik” szó viszont, inkább egy nyugalmi, amolyan 
egy helyben „ülő” pozícióra (testhelyzetre) utal, Szent Szellem 
viszont folyamatosan, állandóan mozgásban van… 

Erre sokkal inkább igaz lehet az az Ige, ahol szintén a „lebeg” 
szót használja a Szentírás:

„Az anyamadár repdes (lebeg) a fi ókái fölött, élénk, védő 
szárnycsapásokkal…”

5 Mózes 32:11

Szent Szellem – Örökkévaló

Soha nem volt olyan idő, amikor nem létezett és mindig is 
lesz! Méltóság, erő, dicsőség és örökkévalóság tekintetében is, 
Szent Szellem ugyanolyan Isten, mint az Atya és a Fiú. Ő Isten, 
tehát örökkévaló!

„Krisztusnak vére, – Aki ÖRÖKKÉVALÓ SZELLEM által 
Önmagát, mint hibátlan áldozatot áldozta fel Istennek…”

Zsidó levél 9:14a

Szent Szellem – Erő / Hatalom / Ő Mindenható

Isten harmadik személye, Ő AZ ERŐ! Végtelen hatalommal 
bír! Az Atya az, Aki a parancsot adja, a Fiú az, Aki végrehajtja, 
de Szent Szellem az, Aki által létrejöhet, mert Ő végzi el a mun-
kát. (Mint például a korábbi példánkban az elektromosságnál…)
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„Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én Szellemem-
mel azt mondja a Seregek Ura.”

Zakariás 4:6

„Én ellenben megteljesedem AZ ÚR SZELLEMÉNEK 
EREJÉVEL...”

Mikeás 3:8a

„Az angyal így válaszolt neki: Eljön hozzád a Szent Szel-
lem, és a Mindenható Isten hatalma (a Magasságos EREJE) 
takar be. Ezért a szent gyermeket is, amely születni fog, Isten 
Fiának nevezik majd.”

Lukács 1:35
„Mert Istennek semmi sem lehetetlen!”

Lukács 1:37

„Hanem vesztek ERŐT, minekutána Szent Szellem eljön 
rátok…”

ApCsel 1:8

Ez az erő a görögben a „Dünamisz” szó megfelelője! Szent 
Szellemmel való betöltekezésünk dinamizmussal, energiával, 
azaz „dünamisz erővel” kell, hogy elárasszon bennünket! Ez 
kell, hogy a természetes legyen!

Valaki egyszer azt mondta nekem: „te olyan vagy, mint egy 
dinamithordó” – egyrészt nagyot nevettem, másrészt teljesen 
igaz, mivel Szent Szellem dünamisz ereje van bennünk!

Dávid fiunk, mikor kicsi volt, a Dávid története mellett 
Sámson történetei voltak, amelyek annyira lenyűgözték, hogy 
rendszeresen azt kellett neki esti mese gyanánt olvasnom 
a képes gyerek Bibliájából… 
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Gyermeki fantáziája által elképzelte, hogy ő is olyan erős és 
a játszása során hallottuk is, ahogy képzeletbeli ellenségeket 
győz le a kis fakardjával, amit az apja faragott neki...

Szent Szellem által hatalmas erő szabadul fel bennünk, és 
nem más, hanem a hitbeli engedelmesség alapján teszi…

„Az, Aki a Szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas erő-
ket munkál bennetek, törvény tettei alapján, vagy hitbeli 
engedelmesség alapján teszi-é ezt?”

Galata 3:5

Szent Szellem – Mindenütt Jelenvaló

Egy és ugyanazon időben ott van mindig, mindenhol!

„Hova menjek a te Szellemed elől és a te arcod elől hova 
fussak? (8) Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolban 
vetek ágyat, ott is jelen vagy. (9) Ha a hajnal szárnyaira kel-
nék, és a tenger túlsó szélére szállnék: (10) Ott is a Te kezed 
vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.”

Zsoltárok 139:7-10

A zsoltáros Dávid jól tudta, hogy Isten Szelleme mindenütt 
ott van, Előle nem lehet elmenekülni! Ő nem csupán fi zikai 
helyeken van ott, hanem szó szerint MINDENHOL.

A legbelsőbb gondolatainkat is ismeri – sőt vizsgálja Isten 
mélységeit, ahogy még a mi mélységeinket is!

„Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket 
a dolgokat Szent Szelleme által! Hiszen Szent Szellem 
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mindent kikutat, még magának Istennek a mélységes titkait és 
gondolatait is.”

1 Korinthus 2:10

Csak úgy tud valaki kikutatni dolgokat, ha ott van, jelen van. 
Nem igaz? Szent Szellem MINDENT kikutat, ami azt is jelenti, 
hogy mindenütt ott van!

„Az pedig, Aki a szíveket fürkészi (vizsgálja), tudja, mi 
a Szellem törekvése (szándéka, gondolata), mert Ő Istenhez 
igazodva (Isten szerint) jár közben a szentekért.”

Róma 8:27

Ő a szívünk vizsgálója, Aki pontosan ismeri Istennek és 
nekünk is a gondolatainkat, és folyamatosan közbenjár értünk!

„A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség 
volt, de Isten Szelleme lebegett a vizek fölött.”

1 Mózes 1:2

Mikor még semmi nem volt itt a Földön, Szent Szellem 
MÁR a kezdetektől fogva itt volt! Jelen volt! Mindvégig jelen 
volt az egész történelem során, attól, hogy Pünkösd idejétől 
másként van jelen – mivel az az Ő „korszakának” kezdete, at-
tól még, mindig is itt volt és mindig is itt lesz! Épp úgy, ahogy 
a Mennyben is!

Szent Szellem – Bölcsesség / Ő Mindentudó

Nos, kedves olvasó, ha meg szeretnél tanulni természet-
fölöttien akár egy idegen nyelvet,  vagy valami olyan dolgot,  
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amire szükséged van (különösen ezekben a végidőkben), Szent 
Szellem leszáll rád ugyanúgy, mint a Bibliában az akkori embe-
rekre, és minden lehetségessé válik! Elhiszed ezt?

„Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dol-
gokat, Szent Szelleme által! Hiszen, Szent Szellem mindent 
kikutat, még magának Istennek a mélységes titkait és gondo-
latait is. (11) Hiszen egy bizonyos ember gondolatait is csak 
annak az embernek a szelleme ismeri igazán. Az emberek 
közül senki más nem ismerheti annak az embernek a belső 
dolgait. Ugyanígy, Isten gondolatait sem ismeri senki, egyedül 
Isten Szelleme. (12) Mi azonban nem ennek a világnak a szel-
lemét kaptuk, hanem az Istentől származó Szent Szellemet. 
Őt Isten azért adta nekünk, hogy Általa megismerhessük, 
amiket Isten – ingyen kegyelemből – nekünk ajándékozott. 
(13) Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek
bölcsessége szerint szólunk, hanem úgy, ahogy Szent Szellem 
tanít: szellemi dolgokat szellemi módon magyarázunk.”

1 Korinthus 2:10-13

Szent Szellem nem csupán mindent tud, meg is tanít ben-
nünket azokra! Csodálatos!

„Akármit kérdezett tőlük (Dánieltől és társaitól) a király, 
bölcsesség és értelem dolgában tízszer okosabbaknak találta 
őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál.”

Dániel 1:20

Amikor azt olvastam, hogy Dániel bölcsebb volt mindenki-
nél – azt kértem az Úrtól, hogy én is ugyanolyan bölcsességet 
kapjak Tőle.
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Ha valamit nem tudok, de szükség van rá, mindig azt mon-
dom: „Szent Szellem Te mindent tudsz! Te magad vagy a bölcses-
ség, én pedig bátran kérhetek bölcsességet, segíts és taníts!”

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje 
Istentől, Aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nél-
kül adja; és megadatik neki.”

Jakab 1:5

Nos, a mennyei átéléseim után, amikor arra kért az Úr, hogy 
vegyem fel videóra az átéléseimet, akkor még fogalmam sem 
volt sem arról, hogyan kell videóra venni bármit is – és azt 
gondoltam eszközünk sincs rá (akkor még nem rendelkeztünk 
a maihoz hasonló okostelefonnal sem…). 

Majd szólt a bensőmhöz Szent Szellem, hogy használjam 
a pici kis iPod-omat, amin volt videófelvételi lehetőség. 

Bár, őszintén szólva, elég kezdetleges, mondhatni inkább 
„gagyi” felvétel lett, mégis használta Isten eszközként világszerte. 

Majd, Szent Szellem elkezdett abban is vezetni, hogyan 
nyissak YouTube csatornát, hogyan vágjak meg egy videót és 
tegyem azt közzé. Lépésről-lépésre mutatta, mit, és hogyan 
csináljak.

Ugyanilyen módon, lépésekben vezetett arra is, hogyan ké-
szítsek weboldalt, anélkül, hogy értenék hozzá… 

Majd később, amikor azt mondta, fordítsak videókat an-
golról magyar nyelvre (Sid Roth - Ez Természetfölötti sorozatot 
és rengeteg sok más tanítást…), Szent Szellem tanított, hogyan 
készítsem el a hangfelvételt és mixeljem a videóhoz, Ő tanított 
meg videót szerkeszteni is, akárcsak a hangszerkesztést, a felira-
tozást, és most már könyvtördelést és szerkesztést is… 
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Mindenre Ő tanított, néha úgy, hogy a szívembe súgta, mit 
és hogyan tegyek, máskor meg elvezetett ahhoz az aktuális 
videóhoz (oktató anyaghoz), ahol pontosan választ kaptam 
minden kérdésemre.

Szent Szellem tanít dicsőíteni és imádni is, mivel Ő adta 
ajándékba a hangomat, így énekelni is Ő tanít…

Egyszer csak szólt a szívemhez, hogy kezdjek el zongorázni. 
Fogalmam sem volt, hol kezdjem, de mindig odavezetett azok-
hoz a videókhoz, amik segítségemre lettek és én elkezdtem, 
Ő pedig adta hozzá a többit. Majd gitározni is ugyanígy tanított. 

Két hét alatt úgy gitároztam, mintha már évek óta ezt csinál-
tam volna... Egyik hangszeres játékom sem tökéletes, de a saját 
énekemet el tudom kísérni hangszerrel és nekem épp erre kellett 
a zenei tudás, hogy bárhová megyünk, tudjuk másokkal együtt 
dicsérni és imádni a mi Urunkat és Királyunkat!

Ő tanított meg kezelni a hangtechnikát – így amikor me-
gyünk valahová, ahová hangszert és hangosítási technikát is 
viszünk magunkkal, hangfelvételi és egyéb technikai kiegészí-
tőkkel – mind Tőle tanultam, hogy mit és hogyan tegyek. 

Lépésről lépésre vezet! Meglepetésemre egyik alkalommal 
még arra is megkért, hogy „oktató videókat” készítsek, ami-
vel technikai segítséget is tudok nyújtani az arra vágyóknak... 
Döbbenet! Ugye? Ha velem megteszi, mennyivel inkább veled! 
Csak kérd Tőle!

Szent Szellem – Életadó

„Istennek Szelleme teremtett engem, és a Mindenhatónak 
lehelete adott nekem életet.”

Jób 33:4
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„Akkor az Örökkévaló Isten kezébe vett egy rögöt a föld-
ből, és embert formált belőle. Majd életet adó leheletét az 
ember orrába lehelte – ezáltal lett Ádám, élő lélekké.”

1 Mózes 2:7

Szent Szellem Isten „lehelete”, Aki életet lehelt már Ádám 
orrába is. Szent Szellem volt, Aki „beárnyékolta” Máriát, aki 
fogant és megszülte Jézust. Ez engem olyannyira lenyűgöz, hogy 
ennél természetfölöttibb dolgot ritkán lehet hallani.

Hogyan lehetséges, hogy Szent Szellem leszáll Máriára – 
egy húsvér emberre, és Isten magját (az Atya „szellemi” 
spermáját) juttatja Máriába, és ebből fizikailag születik 
gyermek..?

Márpedig, Istennél még ez is lehetséges, és ezt is Szent 
Szellem végezte! Ő életet adó!

„Az angyal így válaszolt neki: Eljön hozzád Szent Szellem, 
és a Mindenható Isten hatalma takar be (Ő fogja rád vetni 
árnyékát). Ezért a szent gyermeket is, Aki születni fog, Isten 
Fiának nevezik majd.”

Lukács 1:35

Azért imádkozom, hogy Szent Szellem engem és téged is 
„árnyékoljon be” és  újra és  újra termékenyítsen meg az Atya 
magjával szellemben, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus! 

Én Vele akarok „várandós lenni” és újra és újra 
megszülni, más szóval megteremni gyümölcseit, jellemét, 
karakterét! 

„Szent Szellem az, Aki megelevenít és életet ad, a hús-vér 
test erre képtelen. Amit mondtam, az Szent Szellemtől 
származik, és Ő életet ad.”

János 6:63
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„A betű megöl, a Szellem pedig megelevenít (élővé tesz, 
életre kelt)!”

2 Korinthus 3:6b

„Ha kibocsátod Szellemedet, újakat teremtesz, és újjá 
teszed a föld színét.”

Zsoltárok 104:30

„Ahol Isten Szelleme megjelenik, ott minden életre kel! 
A télből tavasz, abból is nyár lesz! A pusztából füves legelő, abból 
pedig erdő, a fán gyümölcs terem, s újra fogan a meddő!"2

Szent Szellem – a Feltámadás Szelleme is

„Szent Szellem, Aki feltámasztotta Jézust a halálból, ben-
netek lakik. Ezért az, Aki Krisztust feltámasztotta a halálból, 
a ti halandó testeteket is meg fogja eleveníteni, a bennetek 
lakó Szent Szellem által.”

Róma 8:11

Szent Szellem a Szentírás ihletője

Szent Szellem az, Aki ihlette, inspirálta Isten Szavát!
Az „ihlette” szó, betű szerint azt jelenti: „Isten lehelte”.

Valahogy úgy, ahogy Isten életet lehelt az emberbe és úgy 
lett élő lélekké, úgy életet és bölcsességet lehelt írott Igéjébe, 
Beszédébe, ami örökké érvényes és hatékony, mert az maga az 
igazság!

2 Gégény Éva: Elhiszem - Van Segítség album 1. dala
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„Elszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk Szava (Igéje) 
örökké érvényes marad!”

Ézsaiás 40:8

„Az egész Írást Isten sugallta (ihlette, inspirálta), és hasz-
nos az a tanításra, meggyőzésre, helyreállításra, igazságos-
ságban való nevelésre.”

2 Timótheus 3:17

„Milyen igaza volt Szent Szellemnek, amikor Ézsaiás pró-
fétán keresztül így szólt őseinkhez...”

ApCsel 28:25b

„Mert amit Isten kimond, az a szó, (Igéje) élő, erőteljes és 
hatékony. Isten Szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. 
Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek 
közötti határ húzódik. Isten Beszéde behatol a csontjaink 
találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szét-
válogatja szívünk gondolatait és szándékait.”

Zsidó levél 4:12

“(Jézus mondta:) A Te Beszéded / Igéd (Atyám), az igazság 
(valóság)!”

János 17:17b

Az emberek nem maguktól írták le Isten Szavait, hanem 
Szent Szellem diktálta nekik:

„Előbb azonban tudnotok kell azt, hogy az Írásnak egy 
próféciája sem származik saját magyarázatunkból, (21) mert 
sohasem keletkezett ember akaratából a prófétálás, hanem 
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Szent Szellemtől vonzva (indíttatva) Istenből szóltak bizo-
nyos emberek.” Egy másik fordítás szerint: 

„Mindenekelőtt meg kell értenetek, hogy az Írásban ta-
lálható próféciák közül egyik sem származott a próféta saját 
gondolataiból. (21) Mert soha egyetlen prófécia sem született 
emberek akaratából, hanem úgy, hogy bizonyos embereket 
Szent Szellem indított, és arra biztatott, hogy beszéljenek. 
Így valójában Isten szólt általuk.”

2 Péter 1:20-21

Bibliai írók néha olyan jövőbeli eseményekről írtak, amiket 
teljesen nem értettek, csak homályosan látták. Ézsaiás például 
nem érthette az 53. részben leírtakat, melyek több mint hétszáz 
évvel később szóról-szóra beteljesedtek…

„Ezt az üdvösséget próbálták megérteni, ezt kutatták nagy 
szorgalommal a régi időkben a próféták is, akik Isten kegyel-
méről prófétáltak, amely most megérkezett hozzátok. (11) Azt 
szerették volna tudni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni 
az, amit Krisztus Szelleme mutatott nekik. Szent Szellem 
a prófétákban élt, és előre megmutatta Krisztus szenvedéseit 
és az utána következő dicsőségét. (12) Azt is megmagyarázta 
a prófétáknak, hogy a munkájukkal nem saját maguknak, 
hanem az utánuk következő nemzedékeknek szolgálnak.”

1 Péter 1:10-12a

Mind az Ó–, mind az Újszövetségben is találunk utalásokat 
arra, hogy Isten Szelleme volt, Aki ihlette, inspirálta Isten em-
bereit a Szentírás megírására.
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„(Dávid mondja az Ószövetségben:) Az Örökkévaló Szel-
leme szólt általam, az Örökkévaló Szava volt nyelvemen. 
(3) Izráel Istene szólt, Izrael Kősziklája mondta nekem...”

2 Sámuel 23:2-3a

„(Péter mondja az Újszövetségben:) Isten azonban így va-
lósította meg, amit az összes próféta által előre megmondott: 
hogy az Ő Messiásának ezt kell elszenvednie. (21b) Erről 
Ő már régóta szólt szent prófétáin keresztül.”

ApCsel 3:18, 21b

Szent Szellem a Szerző! És mint Szerző, ki magyarázhatná 
meg a legjobban a jelentését is, ha nem Ő…? 

Erre találunk utalást, amikor az Ószövetség írásait magya-
rázzák, amikor például hivatkozást látunk a Szent Sátorban 
történő papi szolgálatra:

„Ezzel pedig azt mutatja meg Szent Szellem, hogy amíg 
ez a Szent Sátor áll, addig nem nyílik meg az út a Szentek 
Szentjébe.”

Zsidó levél 9:8

Hogyan íródtak az Evangéliumok is? 

„Ezeket a dolgokat én magam mondtam el nektek, amíg 
veletek voltam. (26) Később azonban majd az a Segítő 

– Szent Szellem – fog megtanítani titeket mindenre, Akit
az Atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő MAJD
EMLÉKEZTET TITEKET MINDENRE (eszetekbe juttat
mindent), AMIT NEKTEK MONDTAM.”

János 14:25-26
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Valakitől egyszer ezt így hallottam: „A Szentírás olyan iro-
dalom, amiben benne lakik Isten Szelleme!” De csakis Általa 
lehet azt megérteni, hiszen Ő a Kijelentés Szelleme, Aki kijelenti 
nekünk, mit is olvasunk.

Így tehát, mielőtt leülnénk Bibliát olvasni, mindig kérjük 
Szent Szellemet, hogy magyarázza nekünk Beszédét és adjon 
belőle kijelentést számunkra, ahogyan a Zsoltáros is tette:

„Nyisd fel szemem, hogy meglássam, milyen csodálatosak 
tanításaid (törvényed)!”

Zsoltárok 119:18

Szent Szellem gondoskodott arról is, hogy azok a dolgok 
bele is kerüljenek a Bibliába, amelyekre nekünk szükségünk 
van, amikor az egyházi zsinat emberei összeválogatták a Biblia 
hatvanhat könyvét.

Ahogyan arról is gondoskodott, hogy a különböző fordítások 
ellenére, alapjaiban nem térhetnek el egymástól a különböző 
Igék, sőt, több fordítást használva, csak egyre inkább megér-
tésre juthatunk azokkal kapcsolatban! 

Nem kell, hogy kétségeink legyenek efelől, hiszen Isten 
Szelleme az, Aki elvezet bennünket minden igazságra és kijelent 
nekünk mindent! 

Emiatt is bízhatunk meg a Szentírásban száz százalékosan, 
hiszen Szent Szellem soha nem hagy minket cserben!

Azért is nevezzük a Bibliát is „Szent Bibliának”, mivel Szent 
Szellem „műve, alkotása, szerzeménye”.

„Azonban eljön majd az Igazság Szelleme, Aki bevezet 
benneteket a teljes valóságba (elvezet titeket a teljes igazságra), 
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mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit 
az Atyától hall. Kijelenti majd nektek az eljövendő dolgokat.”

János 16:13

Jézus maga biztosít bennünket afelől, hogy:

„egyetlen jóta vagy vessző sem vész el a törvényből.” Vagy 
egy másik fordításban: „Igazán mondom nektek: amíg az Ég 
és a Föld létezik, a Törvényből egyetlen betű vagy pont sem 
veszíti el érvényességét, amíg mind be nem teljesedik.”

Máté 5:18

„(Jézus mondja:) Márpedig az Írás érvényes és igaz! Senki 
sem változtathat rajta.”

János 10:35b

Ez alapján tehát, ha a Szentírás hitelességét kérdőjelezzük 
meg, magát Jézus Krisztust kérdőjelezzük meg!

Ha az Ige tekintélyének nem vetjük magunkat alá, Jézus 
tekintélyének sem vetjük magunkat alá! Ő a testté lett Ige!

„Kezdetben volt az Ige (Jézus Krisztus), Aki Istennel együtt 
volt, és maga is Isten volt. (2) Az Ige kezdetben együtt volt 
Istennel. (3) Minden az Ige által jött létre, nélküle egyetlen 
teremtmény sem keletkezett.”

János 1:1-3

Nem tehetjük azt, hogy a Bibliából kiragadunk bizonyos 
részeket, amelyek nekünk tetszenek, hogy azokban higgyünk 
csupán, a többiben meg nem… 
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A TELJES ÍRÁS Istentől ihletett! Az egészet Isten adta, így 
az egésznek engedelmeskednünk kell!

Isten Szelleme soha nem vesz el, és soha nem tesz hozzá 
a Bibliához, hanem azzal tökéletes harmóniában nyilvánul meg!

Ez a könyv is azért van tele Igékkel, mert Isten soha nem 
ígérte, hogy a „szónoklatokat”, jól hangzó prédikációkat, a pusz-
ta bizonyságtevéseket áldja meg, azt viszont igenis megígérte, 
hogy az Igét megáldja és az nem tér vissza „üresen” úgy, hogy 
meg nem cselekedné azt, amire ki lett küldve!

„Ilyen az én Szavam is, amelyet elküldök: nem tér vissza 
hozzám dolgavégezetlenül (üresen), hanem minden tervemet 
megvalósítja, és célját eléri.”

Ézsaiás 55:11

Legyünk úgy, mint Jeremiás, szeressük Isten Beszédét!

„Mikor szóltál hozzám, csak úgy ittam szavaidat. Igéd 
volt szívem öröme, és gyönyörűségem, mert nevedet viselem, 
Örökkévaló, Seregek Ura és Istene!”

Jeremiás 15:16

És mint Jób, zárjuk mi is a szívünkbe Isten Szavait!

„Parancsának engedelmeskedtem, Szavait szívembe rej-
tettem.”

Jób 23:12 
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11. FEJEZET

SZENT SZELLEM SZEMÉLY!

S
zent Szellem a legnagyobb kincs az életünkben, Ő min-
denek forrása. Ha Ő megvan nekünk, akkor mindenünk 
megvan! Ő az, Aki a csodákat cselekszi, Aki elhozza az 

imáink válaszát.
Az eddigiekből már ki kellett számodra is derülnie, hogy 

Szent Szellem Személy, mivel csak személlyel tudunk közös-
ségben lenni…

Mégis fontosnak tartom külön fejezetben is megerősíteni 
benned, hogy Ő nem egy „erőtér”, nem olyan személytelen 
erő, mint a gravitáció, vagy a mágnesesség, bár „erő” is...

De, nem csupán egy „befolyás”, amely a lélekre hat... 
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Nem egy dolog, Ő Személy, Akinek van intelligenciája, érzel-
mei és akarata, a személyiség összes jellegzetességeivel!

Egy személyre nem szoktuk azt mondani, hogy „az”, hanem 
„ő”. Figyeld meg ebben az Igében is, hogy „Ő”-nek nevezi Jézus, 
tehát személyként beszél Róla!

„Az igazság Szellemét, Akit a világ nem képes befogadni, 
mert nem látja, s nem is ismeri ŐT, ti ellenben ismeritek ŐT, 
mert nálatok marad, és bennetek lesz.”

János 14:17

Nézzük meg, milyen jellemzői vannak Személyként!

Szent Szellem - Gondolkodik, van akarata, 
szándéka, törekvése, kívánsága

„Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, 
mi  Szent Szellem szándéka.” Más fordításokban: „Aki pedig 
a szíveket fürkészi (vizsgálja), tudja, mi a Szellem gondolata 
/ törekvése / kívánsága / akarata / elgondolása.”

Róma 8:27a

Mindig fi gyel és hallgat az Atyára és a Fiúra, mégis vannak 
önálló gondolatai is Szent Szellemnek, amiket sokszor közöl is 
velünk és ez csodálatos!

Szent Szellem beszél, kommunikál

Egyszer kaptunk egy kommentet valakitől, hogy „Isten nem 
szól hozzánk, csak mi szólunk Őhozzá, ezért imádkozunk.” 
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Ez téves! Szent Szellem nagyon is beszédes! Nekünk kell Őt 
meghallanunk, ami sokkal fontosabb annál, hogy „mi” beszél-
jünk Hozzá, hiszen Ő szavak nélkül is ért bennünket! 

Jól tudja, mi van a szívünkben, gondolatainkban, nekünk 
viszont tudakolnunk kell azt, ami Őbenne van!

Sőt, ahhoz, hogy tudjuk, mi Isten akarata és aszerint cse-
lekedjünk, elengedhetetlen számunkra, hogy meghalljuk 
a hangját! 

Különösen most, a végidőkben! Ahogy korábban is írtam, 
akár az életünk is múlhat rajta! 

De, ne én bizonygassak bármit is, szóljon maga a Szentírás, 
ami a legjobb bizonyíték és alátámasztás számunkra!

„Akinek van füle, hallja, mit MOND a Szellem a gyüleke-
zeteknek…”

Jelenések 2:7a, 11a, 17a

„Egyszer, amikor (a tanítványok) az Úrnak szolgáltak és 
böjtöltek, azt MONDTA Szent Szellem: Válasszátok ki nekem 
Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket!”

ApCsel 13:2

„Péter eközben még mindig a látomáson gondolkodott, 
amikor így SZÓLT hozzá Szent Szellem...”

ApCsel 10:19a

„Ekkor, Szent Szellem ezt MONDTA Fülöpnek: Menj oda 
ahhoz a hintóhoz, és maradj mellette!”

ApCsel 8:29
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„Amikor azonban eljön az Igazság Szelleme, elvezet majd 
titeket a teljes igazságra. Mert Ő nem saját magától BESZÉL, 
hanem azt MONDJA, amit hallott, és előre MEGMONDJA 
nektek azokat a dolgokat, amik történni fognak.”

János 16:13

„Szent Szellem világosan MONDJA, hogy az utolsó idők-
ben lesznek olyanok, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő 
szellemeket és gonosz szellemek tanításait követik.”

1 Timótheus 4:1

„Ezért, ahogyan Szent Szellem MONDJA: Ma, ha meghall-
játok Isten hangját, ne makacskodjatok…”

Zsidó levél 3:7-8a

„Amikor elfognak, és bíróság elé állítanak titeket, ne 
aggódjatok előre amiatt, hogy mit mondjatok. Hanem azt 
mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert 
nem ti lesztek azok, akik beszéltek, hanem Szent Szellem 
SZÓL majd rajtatok keresztül.”

Márk 13:11

Nem az a kérdés, hogy Szent Szellem beszél-e, szól-e hoz-
zánk, mond-e valamit, sokkal inkább az a kérdés, hogy vajon 
MI meghalljuk-e, amit mond! 

Épp azért van sok esetben erőtlen, állandóan botladozó, 
ingadozó, problémás keresztény, mert rengeteg a „fejtudás”, az 
Egyházban ezerrel „nyomatják” a teológiai fejtegetéseket, az 
ilyen-olyan emberi nézeteket, csak épp nem hallanak az Úrtól...

A legtöbben nem veszik el Tőle a vezetést, hanem mennek 
a saját fejük után… 
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(Természetesen „akinek nem inge, ne vegye magára!”)
Senkit nem akarok sem vádolni, sem kárhoztatni, sokkal 

inkább arra akarlak bátorítani kedves olvasó, hogy tedd életed 
elsőszámú céljává Isten Szellemének megismerését, hangjának 
meghallására való törekvést!

Sokan érezhetik magukat „valláskárosultnak”, amikor hét-
ről-hétre ott ülnek a gyülekezet padsoraiban, amolyan „kispa-
dosként”, felbuzdulva néha egy-egy prédikáción, majd semmit 
sem kezdenek a hallottakkal, mert arra már nem lettek meg-
tanítva, hogyan hallják meg Őt személyesen, illetve, hogyan 
vegyék el az Úrtól a vezetést a személyes életükre. Méghozzá 
úgy, hogy ne kelljen senkitől sem függniük, egyedül Jézus 
Krisztustól, Aki az Uruk, Megváltójuk, Istenük, Aki a Pásztorok 
Pásztora, Királyuk, Mesterük és Vőlegényük! 

Amikor pedig elkezdték „bontogatni a szárnyaikat” épp úgy, 
ahogy a pulpitusról bátorították őket, sok esetben ők voltak a 
lázadók. 

Ha azt mondták: „úgy érezzük, Isten Szelleme ezt mutatja 
nekünk, ezt kell tennünk, erre kell mennünk, stb.” – le lettek 
állítva…

Nem készültem arra, hogy ilyeneket is leírjak, de azért in-
díthat erre most engem drága Szent Szellem, mert neked, aki 
ezt olvasod, biztosan szükséged van megerősítésre, hogy tudd, 
nem veled van a baj! Mindnyájan hasonlóan érzünk!

De nem rekedhetsz meg önsajnálatban, mások hibáztatásá-
ban, hanem  itt az idő, hogy felállj! Itt az idő, hogy hátat fordíts 
a múltnak és célegyenest fuss az előtted álló időben drága Szent 
Szellemmel, Aki alig várja, hogy mindent átadj Neki, hogy ve-
zethessen téged! 
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Ne tarts vissza Tőle semmit, hanem lépj ki hittel Felé, most!
Bocsáss meg azoknak, akik csupán „emberek”, és nem te-

hetnek arról, hogy nem tökéletesek, és ez ugyanígy igaz rád is!

Isten hangjának meghallása egy külön könyvet is megérde-
mel, mivel ez egy nagyon fontos téma, de hadd írjam le azért 
röviden, hogyan szólhat még hozzánk Szent Szellem. 

Minél több időt töltünk Vele és minél inkább megismerjük 
Őt, annál ismerősebbé válik majd a hangja és annál hamarabb 
és könnyebben felismerjük majd, amikor Ő szól hozzánk!

Szól hozzánk a Szentíráson keresztül és azt erősíti 
bennünk, ami az Írásban van:

„Ugyanezt mondja nekünk Szent Szellem is. Azt mondja 
először: (16) Ilyen Szövetséget fogok velük kötni azok után 
a napok után – mondja az Úr – törvényeimet a szívükbe vé-
sem, és beírom az értelmükbe.” (Idéz itt a Jeremiás 31:33-ból)

Zsidó levél 10:16-17

A prófétákon keresztül is szólhat:

„Pál még valamit mondott nekik: Milyen igaza volt Szent 
Szellemnek, amikor Ézsaiás prófétán keresztül így SZÓLT 
őseinkhez…”

ApCsel 28:25b

„SZAVAKAT, amelyeket a Seregek Ura küldött Szelleme 
által a korábbi próféták révén.”

(részlet) Zakariás 7:12
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Rajtunk keresztül is tud szólni:

Sokszor nem is vagyunk tudatában annak, mennyire hasz-
nál bennünket az Úr. 

Főleg, amikor olyan okos vagy bölcs dolgokat mondunk, 
amin mi magunk is meglepődünk. Egy pillanatra se gondoljuk 
micsoda jó gondolataink pattantak ki az elménkből – az nem 
a mi érdemünk, csupán Szent Szellem szólt rajtunk keresztül...

Ez bátorító is, mivel nem kell nekünk többnek látszanunk 
annál, amik vagyunk, csak engedni Neki, hogy az legyen belő-
lünk, Aki Ő maga: a Bölcsek Bölcse.

„Valójában nem is ti fogtok beszélni, hanem Mennyei Atyá-
tok Szelleme SZÓL majd RAJTATOK KERESZTÜL.”

Máté 10:20

Lelkiismeretünkön keresztül is beszélhet hozzánk:

„Igazat mondok, nem hazudok, hiszen Krisztusban 
élek. Tanúskodik erről a Szent Szellem által megvilágított 
LELKIISMERETEM is.”

Róma 9:1

A lelkiismeretünk tanúskodik, azaz bizonyságot tesz belül 
a szívünkben Szent Szellemmel együtt! 

Látomásokon, álmokon keresztül is szólhat:

„Ezek után kiöntöm Szellemem minden emberre (testre). 
Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, az idősek álmokat 
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látnak, a fi atalok pedig látomásokat kapnak.”
Jóel 2:28

Szent Szellem - Tanít

„Ne aggódjatok, mert annak idején Szent Szellem 
MEGTANÍT titeket arra, amit mondanotok kell!”

Lukács 12:12

„A Segítő pedig, Szent Szellem, Akit az Atya küld az én 
nevemben. Ő MINDENT MEGTANÍT MAJD NEKTEK, és 
mindenre emlékeztet titeket, amit mondtam.”

János 14:26

„Ti azonban kaptatok Krisztustól egy különleges ajándé-
kot (kenetetek van a Szenttől), amely megmarad bennetek, 
ezért nincs rá szükségetek, hogy az emberek tanítsanak tite-
ket. Az Ő ajándéka (kenete, tehát Szent Szellem) MEGTANÍT 
BENNETEKET MINDENRE, és amit mond, az mind igaz! 
Nincs benne semmi hazugság. Tehát ahogy Ő tanított benne-
teket, úgy éljetek Krisztusban továbbra is.”

1 János 2:27

Szent Szellem - Védelmez

„Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét nap-
keleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr 
szele korbácsolt föl (mint egy sebes folyóvíz, melyet az Úr 
szele: Szelleme hajt)”

Ézsaiás 59:19
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Ez az Ige úgy kezdődik a 18-as versben, hogy Isten megfi zet 
ellenségeinek… Majd azzal folytatja: Szent Szellem úgy jön 

„ellenük”, mint egy sebes folyóvíz. 
Cunamiként támad az ellenség ellen, hogy bennünket védel-

mezzen! Óriási erő van Benne és Ő a Védelmezőnk!

Fiatal keresztényként volt egy olyan megtapasztalásom Szent 
Szellemmel, hogy csupán utólag derült ki számomra, milyen 
nagy dolog is történt, hiszen az életemet mentette meg! 

Gyülekezetünk pár tagjával épp készültünk autóval Nyír-
egyházáról és Debrecenből Budapestre felutazni egy konferen-
ciára. 

Mivel többen utaztunk, elosztottuk egymás között, hogy ki 
melyik autóban utazzon. Én egy olyan sofőr mellé kerültem, 
akinek egy szép nagy és kényelmes autója volt, én ültem az 
anyósülésen, hátul pedig idősebb testvérnők.

Az volt a logikus, hogy a visszaúton is ugyanúgy utazzunk, 
azonban belül a szívemben hallottam egy halk szelíd hangot, 
mely azt mondta: 

„Utazz haza vonattal!”

Ahogy ezt hallottam, az volt az első gondolatom, hogy bár-
kivel is találkozom, annak célja van, mert Isten azt akarja, hogy 
bizonyságot tegyek annak az illetőnek, hogy megtérhessen és 
elfogadhassa az Urat személyes Megváltójának és Urának. 

Bár, autóval utazni olcsóbb is lenne, mivel a költségek meg-
oszlanak, így viszont külön vonatjegyet kell váltanom. 

Kényelmesebb is lenne az utazás a többiekkel, mivel háztól 
- házig szállítanak, így viszont a vonatozás után még buszoznom
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és gyalogolnom is kell, ami még több idő is. De, ha ez az Úr 
akarata, én örömmel megteszem!

Jeleztem hát a sofőrnek, hogy nem utazom velük vissza, mert 
szólt hozzám az Úr... Mivel már ismertek annyira, hogy szívvel - 
lélekkel teszem fűnek - fának a bizonyságot és sorra térnek meg 
az emberek, így egy percig sem volt ez senkiben sem kérdés.

A vonaton óriási elvárásom volt, hogy találkozzam valakivel, 
akinek beszélhetek az Úrról, addig fürkésztem a szemeimmel, 
keresgéltem a kabinokat végignézve, míg találtam egy fi atal 
lányt, akivel beszélgethettem. Kiderült, hogy már elfogadta 
ő is az Urat, így a bizonyságtevés helyett egy jót beszélgettünk 
és erősítettük egymás hitét.

Bár, örömmel a szívemben szálltam le a vonatról, mégis 
egy picit csalódott is voltam, hiszen ha ilyen módon szól Szent 
Szellem, akkor valami „nagy dologra” számítanék, minimum 
egy lélek megmentésére… 

Ahogy énekelgetve vidáman visszaértem a gimnáziumi kol-
légiumhoz (akkori lakhelyemre), döbbenten láttam, hogy egy 
hit-testvérem ott áll a kapuban és engem vár.

Aggódott értem, mivel azt gondolta ő is – ahogy többen is 
a csapatban –, hogy ugyanazzal az autóval jöttem haza, mint 
amivel felutaztam Budapestre, nem tudták, vajon életben 
vagyok-e. Kérdeztem: 

„Mi baj van, mi történt?”
Erre ő: „autóbaleset történt. Az autó, amiben te is ültél volna, 

fejre állt és egy hosszú csöveket szállító teherautóról leesett az 
egyik cső és egyenesen becsapódott az autó anyósüléséhez, az 
ülés állította meg...”

Majd, megtudtam, hogy „véletlenül” épp nem működött 
az anyósülésnél a biztonsági öv, emiatt a testvérnők maradtak 
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a hátsó ülésen, így épp senki nem ült az anyósülésnél, mert 
ha valaki akkor ott ült volna, az a cső egyenesen átment volna 
rajta… 

Istennek hála, mindenki megúszta kisebb sérülésekkel 
a balesetet, de ha én akkor velük együtt utazom haza, most nem 
tudnám ezt a könyvet írni, te pedig nem tudnád ezt olvasni, 
mert valahol egészen máshol lennék… 

Óriási lecke volt számomra annak a tudata, hogy bár nem 
értjük a „miérteket”, ha Szent Szellem szól, azonnal engedel-
meskedjünk, mert oka van annak, ha szól!

Bármennyire is szeretnénk néha teljes - kerek egész - mon-
datokat, és hogy elejétől a végéig magyarázza meg... (sajnos) 
Ő nem ilyen. A legtöbbször egy-egy szót mond, vagy egy 
benyomást ad és a dolgok megértése (ha egyáltalán...) csak 
később történik...

Egy másik eset, néhány évvel ezelőtt történt, Amerikába 
történő utazásunk előestéjén… Szellemi édesapánk Dennis 
Walker – „Dennis papa” – Las Vegasban él családjával és hoz-
zájuk utaztunk ki, többek között. 

Dennis azt kapta a szívébe az Úrtól, hogy vegye meg a rep-
jegyünket. 

Miután az egyik légitársaságnál volt annyi kedvezménye, 
hogy az egyikünk jegyét ingyen megkapta, így emiatt az ár-
kedvezmény miatt úgy lett megvásárolva a repülőjegyünk, 
hogy Csaba a frankfurti repülőtéren szállt át és Németországon 
keresztül repült Las Vegasba, én pedig Manchesterből, Anglián 
keresztül.
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Az utazásunk előtti éjjel Szent Szellem felébresztett. Ez elég 
gyakran történik velem, igazából semmi különöset nem tapasz-
talok, csak „mintha magától kipattanna a szemem” és bármi-
lyen álmosnak is érzem magam, megébredek arra az időre, amíg 
érzem, hogy imádkoznom kell, utána pedig (általában) vissza is 
alszom. Ekkor is ez történt.

Hajnali két óra tájban megébredtem és belül a szívemben 
kérdeztem Szent Szellemet, hogy „mit szeretne nekem mondani”.

Mivel rendszeresen meg szoktam ezt kérdezni Tőle, de 
a legtöbbször nem szokott konkrét válasz érkezni, így meglepe-
tésként ért, hogy azonnal meghallottam válaszát.

Nos, emlékeztetett arra, hogy épp ébredésem előtt álmod-
tam. Azt álmodtam, hogy mindkettőnk repülőgépe lezuhant és 
mi meghaltunk. Majd hallottam, ahogy az Úr arra kér, imád-
kozzam, hogy az álom ne teljesüljön, mert ez az ellenségnek 
a terve, de az Úr mást tervezett.

Viszont, meg kell állítani, hogy ne menjen végbe az ellenség 
terve. 

Félálomban, alig fogtam fel igazán, hogy mi is történik, egy-
szerűen csak kimondtam a szavakat: „a Jézus Krisztus nevében 
megkötözöm az ellenség minden munkáját és tervét, melyet 
ellenünk tervezett. Egyikünk repülőgépe sem fog lezuhanni és 
mi épségben meg fogunk érkezni Amerikába, hiszen Isten külde-
tésében megyünk, az Ő akaratában, így angyalainak parancsolt 
felőlünk, hogy őrizzenek bennünket minden utunkon és nem 
érhet bennünket semmilyen bántalom.”

Ahogy ezeket hittel kimondtam, ismét meglepett, ahogy azt 
hallottam Szent Szellemtől: 

„Megvan! Mehetsz vissza aludni!”
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Másnap reggel, ahogy készülődtünk indulni a reptérre, még 
mindig azon tűnődtem, mi is történt az éjjel…

Úton a reptérre majdnem karamboloztunk – a másik autó 
sofőrje egyszerűen húzta ránk az autóját – valószínűleg elaludt 
egy pillanatra, vagy telefonált és nem vette észre, hogy oldalra 
húzta a kormányt…

Amikor már megérkeztünk Amerikába, Dennis papa azzal 
fogadott bennünket, hogy szellemben látta, ahogy vezetjük az 
autónkat a repülőtérre és majdnem belénk jön egy másik autó.

Szent Szellem indította őt, hogy imádkozzon és parancsoljon 
az ellenségnek, hogy takarodjon el az utunkból. Ekkor világossá 
vált, miért is nem történhetett baleset, ami csupán hajszálon 
múlt…

Majd, ahogy kiértünk a reptérre és Csaba már felszállt 
a frankfurti gépére, én még mindig ott várakoztam Manches-
terben. 

Késések gyakran előfordulnak, de elkezdett aggasztóvá válni 
a helyzet, hiszen, ha nem száll fel időben a gép, a csatlakozást 
is lekésem, (Amerikában kellett volna átszállni, mert ez a gép 
nem közvetlen járat volt Las Vegasba…) és nem tudok elrepülni 
Vegasba azzal a géppel, amire a jegyem szólt.

Így, a több száz utassal együtt én is sorba álltam, hogy ér-
deklődjek, hogyan juthatok el a csatlakozásig. 

Akkor jött a hír: a repülőgép nem száll fel, mert a pilóta 
rosszul lett…

Ekkor az utasok felháborodva kérdezték: „Ez most vicc? 
Amerika egyik legnagyobb légitársaságával repülünk, hogyan 
lehetséges, hogy nincs plusz pilótájuk, akit ilyenkor mozgósít-
hatnának…?”
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Ahogy ez kiderült, jött a telefonhívás Csabától: „Képzeld, 
Frankfurtban nem száll fel a repülőgépem, amivel Amerikába 
utaztam volna, mert valami meghibásodás történt a gépen, így 
átirányítottak egy másik járatra…”

Ahogy ezt meghallottam, eszembe jutott az éjszakai imám, 
és amit Szent Szellem mondott. Tisztán és világosan hallottam 
az Úr hangját:

„Megálmodtad, hogy mindkettőtök gépe lezuhant volna, 
de megállítottad az ellenség tervét az imáddal, így nem 
csupán ti ketten menekültetek meg, hanem az a sok száz 
másik ember is, akik azokon a gépeken utaztak volna. Ha 
tudnák, hogy neked köszönhetik az életüket…”

Egyszerre volt bennem teljes döbbenet, ugyanakkor Isten-
félelem is. 

Hirtelen átfutott az agyamon, hogy számomra olyan érzés 
volt, mint egy átlagos reggel. 

Álmodok, felébreszt Szent Szellem, imádkozom és minden 
megy tovább… 

Ezúttal azonban… „mi van, ha nem kelek fel…? 
Mi van, ha felülírom az egészet azzal, hogy biztosan túl vad 

elképzeléseim vannak és az egészet csak beképzeltem… 
Mi van, ha nem vagyok elég gyors az engedelmességre… 

vagy ha egyáltalán meg sem hallom…?” 
Majd átfordult az egész hatalmas hálává a szívemben:

„Köszönöm Szent Szellem, hogy TE vagy bennem! Köszönöm, 
hogy szóltál és nem hagytál magunkra ebben a helyzetben sem, 
mert itt vagy mindig velünk! Köszönöm Szent Szellem, hogy Te 
mindeneket tudsz, mert mindeneket vizsgálsz és mindenütt ott 
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vagy! Téged nem ért semmi sem meglepetésként, jól tudtad előre, 
hogy mindez így lesz és annyira szeretsz, hogy fi gyelmeztettél 
és használtad a kimondott szavaimat. Annyira szeretlek Téged 
Szent Szellem!”

Nos, érzed már kedves olvasó a súlyát mindannak, amiről 
szól ez a könyv? Isten Szellemének megismerése, a Vele való 
kapcsolat  – közösség –, hangjának meghallása életbevágóan 
fontos lehet, ezért nagyobb szükség van Rá, mint ahogy ezt 
eddig talán gondoltad volna…

Debrecenben albérletben éltünk egy lépcsőház földszintjén, 
egy nem igazán jó környéken... 

Volt egy külön vasajtó, a mi és a szomszédunk ajtaja előtt, 
azon felül a mi ajtónkon a sima ajtózár és a reteszen felül még 
volt belülről egy olyan biztonsági tolózár is, amit külön nem 
mindig zártunk be, sem a reteszt, csupán elfordítva a zárban 
a kulcsot, egyszerűen csuktuk be az ajtót, hiszen  – gondoltuk 

– ezt a külső vasajtót, ami mindig zárva van, biztosan nem
tudják feltörni...

Egyik éjjel álmomból felébresztett az Úr, és egy pillanatra azt 
láttam szellemben, hogy be akarnak törni hozzánk. 

Álmosan kimentem az ajtóhoz, bereteszeltem, és kulccsal is 
bezártam, valamint a biztonsági tolózárat is ráfordítottam, ami 
végigért keresztben az ajtónkon.  

Egy kicsit imádkoztam, majd visszafeküdtem. 
Reggel arra ébredtünk, hogy kint vannak a rendőrök. Akkor 

láttuk, hogy feltörték a külső vasajtót és betörtek a szomszéd-
hoz. Hozzánk is próbáltak, de nem tudtak... Ilyen Isten! Ő szól 
hozzánk, de nekünk hallgatnunk kell Őrá!
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Sheffi  eldben, Angliában történt, ahol a konyhánk a földszin-
ten volt, a hálószobánk pedig az emeleten. 

Odatettem ételt főni lent a konyhában, de olyan fáradt vol-
tam a család többi tagjával együtt, hogy mindnyájan ledőltünk 
egy kicsit pihenni, mi fönt a hálószobánkban, Dávid mellettünk 
az ő szobájában, és el is szenderedtünk… 

Mintha valaki hirtelen, álmomból felébresztene, és kiáltaná: 

„fuss azonnal a konyhába!” 

Abban a pillanatban, eszembe jutott, hogy odatettem az ételt 
főni… 

Bár az odaégett, de nem történt semmi baj, pedig még 
a konyha is kigyulladhatott volna, ha nem érek oda időben…

Egy másik alkalommal, egy kis csapattal Bosznia-Hercego-
vinába mentünk, amikor a férjem Csaba, épp Amerikában volt. 

A visszautat éjszaka terveztük megtenni. Több autóval men-
tünk, felváltva vezettünk és az egyiknek én voltam a sofőre. 

Nem ismerve a helyet, a GPS-re hagyatkozva haladtunk  
– épp egy elég elhagyatottnak tűnő útszakaszon, ahol utcai
világítás nem volt. Egyszer csak hallottuk többen is egyszerre
a szellemünkben, ahogy Szent Szellem szól:

„Állj!"

Kissé meghökkentünk mindnyájan. Beletapostam a fékbe és 
kiszálltunk megnézni, hogy mi van odakint. 
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Döbbenten láttuk, hogy  – bár se egy útjelző tábla, semmi 
nem jelezte, – (és a GPS is arra vezetett) egy szakadék szélén 
álltunk...

Látszottak a „háború jelei”, hogy ott valóban volt korábban 
egy út egy híddal, de a hidat lebombázták és már csak a szaka-
dék maradt... 

Habár egy hatalmas kerülőt kellett tennünk, hogy megbíz-
ható útvonalra kerüljünk, egész úton hálát adtunk az Úrnak, 
hogy megmentette az életünket!

Szent Szellem - Segít / Ő a Segítő

Rendszeresen alkalmazom azt az egyszerű imát: „Szent Szel-
lem segíts!” Ő örül annak, ha mi elvárjuk Tőle, hogy segítsen!

Van, hogy keresek valamit a lakásban és nem találom, azt 
mondom: „Szent Szellem, Te jól tudod, hol van az, amit keresek. 
Kérlek, mutasd meg nekem!”

Akkor elcsendesedek, és fi gyelek, és rengetegszer történt már, 
hogy láttam egy képet, vagy jött egy benyomás arról, hogy hol 
is lehet a keresett tárgy, és pont ott is van.

„A SEGÍTŐ pedig, Szent Szellem, Akit az Atya küld az én 
nevemben, Ő mindent megtanít majd nektek, és mindenre 
emlékeztet titeket, amit mondtam.”

János 14:26

„Ugyanígy jön még a Szellem is SEGÍTSÉGÉRE erőtlensé-
günknek.” (Más fordítás szerint: „segítségünkre siet abban, 
amiben gyengék vagyunk.”)

Róma 8:26a
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Szent Szellem - Vigasztaló / Bátorító / Pártfogó

Vigasztaló görögül: „paraklétosz”. A para: mellé áll, kaleo 
amiből származik, a klétosz: „hívni”. 

Szent Szellem oda van hívva, hogy melléd álljon, veled ma-
radjon, ragaszkodjon hozzád és átsegítsen a nehézségeken és 
megpróbáltatásokon! Ez az Ő „elhívása”! 

Gondolkodtál már azon, miért is nevezik Őt Vigasztalónak? 
Azért, mert időnként szükségünk van vigasztalásra, méghozzá 
mindnyájunknak! 

Néha, amikor elcsüggedünk, vagy bántanak bennünket má-
sok, a legjobb vigasztalás nem az, hogy felhívsz valakit telefonon 
és elmondod a gondod, hogy benned is csak még jobban újra és 
újra megerősödjön, és még nagyobbra felfújódjon az a probléma. 

Nem! Mondd el Isten drága Szellemének azt, ami bánt, és 
Ő jön, hogy megvigasztaljon téged!

„És én kérem az Atyát és más VIGASZTALÓT ad majd 
nektek, hogy veletek maradjon mindörökké!”

János 14:16

„A VIGASZTALÓ (más fordításokban: Bátorító, Pártfogó, 
Segítő, Szószóló, Védő) azonban, Szent Szellem, Akit az Atya 
nevemben küldeni fog, mindenre meg fog tanítani titeket, 
s mindenre emlékeztetni fog, amit mondtam nektek.”

János 14:26

„Mikor majd eljön a VIGASZTALÓ, Akit én küldök nektek 
az Atyától, az igazság Szelleme, 
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Aki az Atyától származik, Ő tesz majd rólam bizonyságot.”
János 15:26

„De én megmondom nektek az igazat: Hasznotokra van, 
hogy én elmenjek. Mert ha nem megyek el, a VIGASZTALÓ  
nem jön el hozzátok, ha ellenben elmegyek, elküldöm Őt 
hozzátok.”

János 16:7

Ahogy a Szentháromság mindhárom Személye benne van 
mindenben, így nem egyedül Szent Szellem Vigasztaló, hanem 
ugyanúgy az Atya és Jézus is! Mindhárman vigasztalnak ben-
nünket, amikor erre van szükségünk!

„Áldott legyen Isten, Aki Urunknak, Jézus Krisztusnak 
Édesapja. Ő olyan édesapa, Aki tele van irgalommal. Olyan 
Isten, Aki minden vigasztalás forrása. (4) Igen, Ő vigasztal 
meg bennünket minden helyzetben, amikor bajok vesznek 
körül, hogy mi is meg tudjunk vigasztalni másokat, amikor 
ők vannak bajban, és nekik van rá szükségük. Ugyanazzal 
a vigasztalással segítünk nekik, amivel Isten is megvigasz-
tal bennünket. (5) Mert amilyen bőségesen kijut nekünk 
Krisztus szenvedéseiből, ugyanolyan bőséges vigasztalást is 
kapunk Krisztus által. (6) Ha bajok vesznek körül bennünket, 
az is a ti vigasztalásotokat és megmeneküléseteket szolgálja. 
Ha pedig vigasztalást kapunk, az is a ti javatokra szolgál, és 
nektek is vigasztalást jelent. Azért van ez így, hogy legyen 
erőtök türelmesen elviselni ugyanazokat a szenvedéseket, 
amelyek minket is érnek. (7) Biztosak vagyunk benne, hogy 
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mivel társaink vagytok szenvedéseinkben, társaink lesztek 
a vigasztalásunkban is.”

2 Korinthus 1:3-7

Bármilyenek is a körülményeink, lehet annyira elkeserítő 
a helyzeted, hogy nem látod még a kiutat sem... 

Ne csüggedj el drága testvérem! Hívd segítségül az Úr nevét 
és megmenekülsz!

Szent Szellem jön, hogy megvigasztaljon, ami által te is ké-
pes leszel másokat megvigasztalni! 

Ha az Úr nevéért tűrünk el bármilyen szenvedést, ne felejt-
sük el, hogy hatalmas jutalmunk lesz a Mennyben!

Szent Szellem - Szeretet

„Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe Szent Szellem által, 
Aki adatott nekünk.”

Róma 5:5

Amikor szeretet tölti el a szívünket, Szent Szellem az, Aki 
betölt minket! A szeretet egyik gyümölcse is (Galata 5:22).

„Urunkon, a Felkent Jézuson át és a SZELLEM
SZERETETE ÁLTAL arra bátorítalak titeket testvéreim, 

hogy Istennek mondott imádságaitokban küzdjetek velem 
együtt, értem...”

Róma 15:30

Ő a Szeretet Szelleme:
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„Isten nem a félelem (gyávaság) szellemét adta nekünk, 
hanem a hatalomnak, SZERETETNEK és józanságnak 
SZELLEMÉT.”

2 Timóteus 1:7

Szent Szellem ugyanúgy szeret bennünket, mint az Atya 
és Jézus! Mindig bízhatunk Benne, mert szeretete soha el nem 
fogy! Nem érdemeink szerint bánik velünk, hanem végtelen 
szeretete szerint! Örökkévaló szeretettel szeretett és szeret 
örökké!

Szent Szellem - Közbenjár értünk

Jézus mellett, Szent Szellem is állandóan, folyamatosan 
közbenjár értünk, nem is akárhogy! Kimondhatatlan fohász-
kodásokkal! Hű… Köszönjük Neked Szent Szellem!

„Hasonlóképpen, Szent Szellem is segítségünkre siet 
abban, amiben gyengék vagyunk. Hiszen sokszor még azt 
sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. Szent 
Szellem azonban maga könyörög (közbenjár) értünk, szavak-
kal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. (Más fordításban: esedezik 
értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.)”

Róma 8:26

„Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, 
mi a Szent Szellem szándéka. Mert Ő Isten akarata szerint 
könyörög Isten népéért.”

Róma 8:27
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Szent Szellem - Kinevez

„Viseljetek gondot és vigyázzatok magatokra és azokra az 
emberekre, akik rátok vannak bízva! Mert ők olyanok, mint 
a juhnyáj, amelyben Szent Szellem pásztorrá (őrzővé) tett 
titeket!”

ApCsel 20:28a

Meg lehet Őt látni is

Arra jöttem rá, Szent Szellemmel kapcsolatban, hogy 
Ő örül annak, amikor kérdezünk Tőle, és várjuk, hogy vála-
szoljon. Megkérdeztem egyik nap Tőle, hogy láthatnám-e Őt. 
Bár, tudom, hogy Ő Szellem, és nincs teste, csak formája, mégis 
kíváncsi természetem része, hogy szeretném Őt látni…

Egyik este, kb. hajnali 2-3 óra lehetett Sheffi  eldben, Angliá-
ban, amikor arra ébredtem, hogy belül a szívemben érzek egy 
hívást, vonzást, hogy jöjjek és keressem Isten arcát.

Lementem hát a nappaliba köntösben, álmosan, és mivel 
az utcáról beszűrődött egy kis fény, nem volt teljesen sötét, így 
nem kapcsoltam fel a villanyt, csupán leültem ott a sötétben 
a kanapéra. Megkérdeztem, van-e bármi, amit szeretne monda-
ni nekem az Úr és csak csendben ültem és vártam.

Várakozásom során, egyre intenzívebben, erősebben elkezd-
tem érezni az Úr jelenlétét. Elkezdtem hát Őt imádni, kifejezni 
szavaimmal, hogy mennyire szeretem, mennyire fontos Ő ne-
kem… Istenhez beszéltem, tehát a Szentháromsághoz…

Egyszer csak megjelent egy fényesség ott, a nappali kellős 
közepén, amiben arra lettem fi gyelmes, hogy látok egy alakot…
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Ez a fény gyönyörű színekkel keveredett, és olyan volt, mint-
ha mindenféle színben játszva mozognának a színek. 

Majd, mint egy sziluett, melynek van ugyan formája, mégis 
füstszerű, de színekkel keveredő, amolyan mozgó fényesség, 
melynek sokkal inkább nőies alakzata van, ha be kellene hatá-
rolnom, de ez is inkább egy érzés volt, mint látás… 

Volt egy belső bizonyosságom arról, hogy most épp Szent 
Szellemet látom. 

Annyira megörültem, hogy azt mondtam Neki:
„Nagyon hálásan köszönöm, hogy megmutattad Magad ne-

kem! Szeretnélek még jobban megismerni Téged!”

Ha te is kérted Tőle, de még nem láttad meg eddig Szent 
Szellemet, akkor se bánkódj, mert az Úr Teste amúgy is mi 
magunk vagyunk! 

Hiszen a testünk Szent Szellem temploma, Ő bennünk él!

„Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent 
Szellem temploma! Hiszen, Szent Szellemet Istentől kaptátok, 
ezért többé már nem a magatok urai vagytok.”

1 Korinthus 6:19

Mi pedig élő kövekként épülünk fel Szent Házzá, templom-
má.

„Hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élő kövek, akikből 
a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok 
a szent papok. Ti viszitek Istennek a szellemi áldozatokat. 
Ezeket Isten azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által 
viszitek Elé.”

1 Péter 2:5
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Krisztus Teste, Egyháza, kell, hogy visszatükrözze Őt!

„Az emberi test egységes egész, de sok részből áll. Ez 
a sok és sokféle testrész együttesen mégis egyetlen test. Így 
van ez Krisztussal is. (13) Mert vannak közöttünk zsidók és 
nem zsidók, rabszolgák és szabad emberek is. De ugyanaz a 
Szent Szellem merített be bennünket, hogy ezáltal egyetlen 
»testté« egyesítsen. Ugyanazt a Szent Szellemet kaptuk, hogy
igyunk Belőle.”

1 Korinthus 12:12-13

„Tehát, ti együttesen a Krisztus »Testét« alkotjátok. Egyen-
ként pedig ennek a »Testnek« tagjai vagytok: mindegyikő-
töknek megvan a maga helye és feladata ebben a »Testben«.”

1 Korinthus 12:27

Szent Szellem nem igazán arról ismert, hogy „látni lehet Őt”, 
sokkal inkább látni lehet mindenütt azt, ahol megjelenik! 

Látszata van az Ő megjelenésének! 
Szemmel látható jelei vannak, ha Ő ott van egy helyen - és 

mivel Szellem, nincs is szükség másra, mint Személyének meg-
ismerésére, hangjának meghallására!

Ettől függetlenül, időnként megmutathatja másként is Magát.

Szent Szellemet gyümölcsein keresztül lehet meglátni:

„Szent Szellem gyümölcsei ezek: szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szelídség, jóság, hűség, szívesség, mértékletesség.”

Galata 5:22
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EZ MIND SZENT SZELLEM! Minden gyümölcs – az  
Ő tulajdonsága, Ő maga! Ha látni akarod Őt, megláthatod 
(felismerheted) a gyümölcseiből!

Szent Szellem – Vezet, irányít

Szent Szellem nem csupán olyan Úr, aki megtehet bármit 
(mégis teljesen tiszteletben tartja a mi szabad akaratunkat), ha-
nem akarja, hogy elfogadjuk Őt vezetőnkként is, hogy valóban 
vezetni tudjon bennünket, mivel Ő sokkal jobban tudja, hogy 
nekünk mi a jó, mint mi saját magunk…

„Amikor azonban eljön az Igazság Szelleme, ELVEZET 
majd titeket a teljes igazságra. Mert Ő nem saját magától 
beszél, hanem azt mondja, amit hallott, és előre megmondja 
nektek azokat a dolgokat, amik történni fognak.”

János 16:13

Szent Szellem vezet! Méghozzá minden igazságra elvezet 
bennünket!

„Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme VEZET 
(irányít).”

Róma 8:14

Akkor vagyunk „fiak” Isten házában, amikor már nem 
a saját elképzeléseink, ötleteink szerint éljük az életünket, nem 
a saját gondolataink szerint cselekszünk, hanem Szent Szellem 
vezetésére fi gyelve, hallgatva, Neki engedelmeskedve!
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„Ekkor Szent Szellem ezt mondta Fülöpnek: Menj oda 
ahhoz a hintóhoz, és maradj mellette!”

ApCsel 8:29

„Péter eközben még mindig a látomáson gondolkozott, 
amikor így szólt hozzá Szent Szellem: Figyelj rám! Három 
ember keres téged. (20) Kelj fel, menj le hozzájuk. Én küldtem 
őket, ezért ne kérdezz semmit, csak menj el velük.”

ApCsel 10:19-20

Ha engedjük Szent Szellemnek, hogy Ő irányítson, vezessen 
bennünket, a viselkedésünket is Ő fogja vezetni, és AKKOR 
nem a bűnös kívánságok fognak érvényesülni az életünkben, 
hanem a Szellem vágyai!

„Ezért azt javaslom, engedjétek, hogy Szent Szellem 
IRÁNYÍTSA (vezesse) a viselkedéseteket. Akkor bűnös termé-
szetetek kívánságai nem fognak érvényesülni.”

Galata 5:16

Jézus, Szent Szellem által adott parancsot az apostoloknak, 
mert Szent Szellem a vezető, Aki az utasításokat (parancsokat) 
adja!

„Jézus még beszélt az apostolokkal, akiket Ő választott ki. 
Szent Szellem által megmondta nekik, mit tegyenek. (Szent 
Szellemen keresztül parancsot adott az apostoloknak).”

ApCsel 1:2b

Amikor megengedjük Isten Szellemének, hogy vezessen 
bennünket és engedelmeskedni akarunk vezetésének, Ő el is 
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tilthat bennünket dolgoktól, megtilthatja például, hogy bizo-
nyos helyekre menjünk. 

„Pál, és akik vele együtt mentek, Ázsiában is szerették 
volna hirdetni Isten üzenetét, de Szent Szellem nem engedte 
nekik, hogy arrafelé menjenek. Ezért keresztülutaztak Frígia 
és Galácia vidékén. (7) Amikor Mízia határához értek, Bitíni-
ába akartak menni, de Jézus Szelleme oda sem engedte őket.”

ApCsel 16:6-7

Lehet, emberileg nézve jó ötletnek tűnik, hogy ide vagy oda 
menjünk, hiszen jó cél érdekében mennénk, – akárcsak Pálék 

– az Evangélium hirdetése miatt, mégis életbevágó fi gyelni Szent
Szellem vezetésére, mert ténylegesen az életünkbe is kerülhet,
ha rossz döntéseket hozunk meg…

Nem egyszer történt már velünk személyesen is, hogy ide 
vagy oda el akartunk menni szolgálni, de az Úr nem engedte...

Volt egy konkrét eset, amikor egy közösségbe szerettek volna 
meghívni bennünket és szinte könyörögtek, hogy menjünk el.

Annyira megsajnáltam őket, hogy empátiából válaszolva azt 
mondtam: „Rendben, elmegyünk! Egyeztetjük majd az időpon-
tot, de természetesen fogunk érte imádkozni.”

Ahogy azonban imádkoztunk, Csabának és nekem is egy bé-
kétlenség jött a szívünkbe, amit nem tudtunk megmagyarázni, 
mert látszólag minden klappolt, mégsem volt nyugalmunk. Elő-
ször azt gondoltam, talán az időzítés nem megfelelő és várnunk 
kell. De egyre jobban felerősödött mindkettőnkben az az érzés, 
hogy nem szabad oda mennünk.
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Kellemetlenül érintett, hogy beszélnem kell a pásztorral, aki 
lehet nehezményezni fogja, hogy már megígértük, most pedig 
mégis visszakozunk és lemondjuk az utazást…

Amikor azonban beszéltem a pásztorral, az alábbi derült ki 
a beszélgetésünkből: a pásztor hivatalos volt egy vezető konfe-
renciára, épp abban az időpontban, amikor szerette volna, hogy 
mi elmenjünk a gyülekezetükbe prédikálni. 

Tehát, ott sem lett volna az alkalmon! Nos, ez ilyenkor min-
dig egy „medvecsapda”, méghozzá azért, mert ha Isten Szelleme 
megjelenik egy helyen, ott könnyen meglehet az is, hogy sza-
kadás történik...

Nem azért, mert mi azt akarjuk, hanem mert az Úr sokszor 
választás elé állítja az embereket, hogy akarnak-e tűzbe jönni 
Érte és bármi áron követni Őt, vagy inkább megmaradnak 
a kis vallásos langyiban… 

Semmiképpen nem szerettünk volna egy olyan fölösleges 
„harcba” belekeveredni, amibe Isten sem akarta, hogy beleke-
rüljünk. 

Hálásak vagyunk Isten Szelleméért, Aki fi gyelmeztet, hi-
szen Ő mindent lát előre, mindent tud és nekünk mindig csak 
jót akar!

Szent Szellem, Aki abban is vezetett bennünket mindvégig, 
hogy Magyarországra jöjjünk Őt teljes időben szolgálni, amikor 
mi, nemhogy nem kértük, egyáltalán nem is vágytunk ilyenre… 

De Neki engedelmeskedve, megtettük azt a hitbeli lépést 
2015-ben, ami a „vízen járás” volt számunkra és immáron hét 
éve, hogy így vagyunk itt és soha nem bántuk meg, mert Isten 
Szelleme naponta, minden lépésben VEZET, ahogy Rá fi gye-
lünk és Tőle várjuk a vezetést!
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Hogyan vezet Szent Szellem? 

Szellemünkön keresztül! Abban a pillanatban, hogy újjászü-
lettünk, a belső emberünk új teremtménnyé vált.

„Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek 
elmúltak, íme, újjá lett minden.”

2 Korinthus 5:17

Nem feljavította Isten, hanem kicserélte! Teljesen újjá lett! 
Fény gyúlt a bensőnkben és ez a fény maga az Úr, Aki a világ 

világossága.

„Szólt azért hozzájuk Jézus és azt mondta: Én vagyok 
a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétség-
ben, hanem övé lesz az életnek világossága.”

János 8:12

Ahogy Ő a szívünkbe költözött, a mi saját bennünk lévő 
szellemünk is világossággá vált!

„Az ember szelleme az Úrtól való szövétnek - lámpás” 
(„az Úr villanykörtéje” - modern kifejezéssel…)

Példabeszédek 20:27

Az Ószövetség ideje alatt Szent Szellem csak a papokat, 
a prófétákat és a királyt kente fel arra, hogy betöltsék ezeket 
a hivatalokat (papi, próféta és királyi elhívást). 

Isten Szelleme nem volt rajta vagy benne azokban, akiket ma 
egyszerű hívőknek neveznénk. 
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Ezért az Ószövetség ideje alatt az emberek a prófétán keresz-
tül kerestek vezetést, mivel rajtuk volt Isten Szelleme.

Az Újszövetség alatt azonban, Isten Szelleme nem csupán 
rajtunk van, hanem bennünk is van, méghozzá mindnyájunk-
ban, akik az Övéi vagyunk!

Nem kizárólag valami különleges szolgálati ajándékkal ren-
delkező emberben, hanem MINDENKIBEN, aki Őt elfogadta!

Az Ige nem azt mondja, hogy „akiket a próféták vezetnek, 
azok Istennek fi ai.” Az Újszövetségben az áll:

„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fi ai.”
Róma 8:14

Ha van tehát bármilyen szolgálati ajándékkal rendelkező 
ember: apostol, próféta, evangélista, pásztor, tanító, stb., rajtuk 
keresztül csupán megerősítésként jöhet az, amit a szellemünk-
ben Isten Szellemétől kapunk személyesen.

Az elsődleges mód, ahogy Isten minden gyermekét 
vezeti, az a belső bizonyosság.

„Szent Szellem TESZ BIZONYSÁGOT a mi szellemünkkel 
együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.”

Róma 8:16

Isten Szelleme tehát együttesen tesz bizonyságot a mi saját 
szellemünkkel! Arról is bizonyságot tesz, hogy Isten gyermekei 
vagyunk, de minden másról is ugyanígy! 

Nem úgy történik, hogy valaki megprófétálta, hogy Isten 
gyermekei vagyunk, vagy megálmodtuk, esetleg látomásban 
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láttuk, vagy épp most úgy érezzük, hogy szimplán elfogadjuk, 
mert ezt mondja a Biblia…

Azért tudjuk és tudjuk ezt az igazságot, mert mindamellett, 
hogy el is hisszük a Bibliában írottakat, a szellemünk bizonysá-
got tesz, azaz van bennünk egy belső bizonyosság, meggyőződés 
arról, hogy ez így van, méghozzá azért, mert Szent Szellem tesz 
BENNÜNK bizonyságot erről.

Sokszor történik, hogy nem is tudjuk megmagyarázni, hon-
nan tudunk valamit, egyszerűen csak tudjuk ott a szívünkben, 
legbelül. Ez a belső bizonyosság, ami által tudjuk és tudjuk…

A belső bizonyosság több annál, hogy csupán halljuk az Úr 
hangját. Az amolyan „jelzés” Szent Szellemtől, amit a bensőnk-
ben érzékelünk. Ez lehet pozitív jelzés. A legkönnyebben az 
alábbiképpen tudnám elmagyarázni:

Isten Királysága igazság, békesség és Szent Szellem által való 
öröm. Jézus egyetlen Újszövetségi parancsolata a szeretet. 

Itt van tehát négy ismérve is, ami alapján ki tudjuk szűrni, 
hogy a „jelzés” arra mutat, hogy Istentől jövő dolgot érzékelünk: 
az nem fog ellenkezni Isten Beszédével, tehát a Biblia igazságait, 
mint mérőzsinórt hozzá tudjuk mérni, mert biblikus lesz. Érez-
ni fogjuk azt a belső békét, nyugalmat, ami örömet és szeretetet 
áraszt.

Mindezek ellentéte az, ami jelzi a bensőnk számára, hogy 
valami nem az Úrtól van, vagy ha például Ige-ellenes a dolog, 
nyugtalanság érzése van bennünk, vádló – kárhoztató, negatív 
érzések jönnek fel bennünk az adott dologgal kapcsolatban.

Van, hogy szó szerint olyan érzésünk van, mint amikor ki-
villan a piros lámpa (közlekedési lámpához hasonlóan), vagy 
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mint egy stoptábla a bensőnkben fi gyelmeztet, hogy nem ez 
az utunk…

Amikor pedig megerősödik bennünk, hogy valami igenis 
Istentől van, az olyan, mint a zöldlámpa, avagy az indulj jelzés.

Engedelmeskednünk kell és mennünk, amikor az Úr küld 
bennünket bárhová. 

Ő pedig mindvégig, mindenhol és mindenben velünk lesz, 
ahogy meg is ígérte! 

Teljesen megbízhatunk Benne! Bízzunk az Ő vezetésében!



168

Negyedik rész

Milyen Szent Szellem?

12. FEJEZET

SZIMBOLIKUS METAFORAKÉNT 
IS MEGJELENHET

SzMMMilyen Szent SMilyen S

S
zent Szellem képes különböző formákban, szimbolikus 
metaforaként megjelenni olyan módokon, amelyek sokkal 
inkább tulajdonságaira utalnak, és nem arra, hogy Ő az… 
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Szent Szellemet személytelen dolgok szimbolizálják, mint 
például szél, víz, tűz, olaj, stb. Ez ellentmondani látszik annak 
a ténynek, hogy Szent Szellem isteni Személy. 

Azonban Isten Fiára vonatkozóan is vannak szimbólumok, 
mint pl. bárány, oroszlán, kőszikla, mégsem mondanak ezek 
ellent annak, hogy Jézus isteni Személy. 

Ugyanígy Szent Szellemre vonatkozó szimbólumok sem 
tagadják a Szellem Személyét.

Jézus is, amikor tanított, példázatokban beszélt. Ugyanígy, 
Szent Szellem metaforikus  – szimbolikus formái is ilyenek. 

Fel akarják hívni a fi gyelmünket arra, hogy milyen is Ő!

Galamb formájában

„Miután Jézus bemerítkezett, azonnal feljött a vízből. Egy-
szerre csak megnyíltak az egek, és János látta, hogy Isten 
Szelleme, MINT EGY GALAMB jön alá és rászáll.”

Máté 3:16

Az, hogy Ő galamb „formájában” megjelent, nem azt jelenti, 
hogy Ő maga galamb lenne! 

Ez sokkal inkább arra utal, amilyen Ő. A tulajdonságaira. 
Egy galamb szelíd, a szeretet és békesség szimbóluma. 

A fehér galamb tisztaságot, ártatlanságot jelképez, a – madár, 
ahogy száll  – pedig a szabadságot. 

Ezért is van, hogy amikor kép formájában szeretnénk utalni 
Szent Szellem jelenlétére, galambként ábrázoljuk. 

A galamb egy fi zikai forma, sokkal inkább, mint a többi me-
taforikus formája, amelyek inkább megfoghatatlanabbak, nem 
úgy, mint egy galamb…
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Szent Szellem többször is úgy jelenik meg, mint Aki „lebeg, 
száll, szárnyal,” – akárcsak egy galamb, már kezdetektől fogva:

„A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség 
volt, de Isten Szelleme LEBEGETT a vizek fölött.”

1 Mózes 1:2

Ez a lebegés arra is utal, hogy  folyamatos mozgásban van 
és ezt a többi metaforikus formája is igazolja majd. Nem egy 
helyben áll vagy ül csupán, hanem mindig mozog, lebeg, azaz 
szárnyal, mint egy madár… 

Azt is érdekes megfi gyelni, hogy a VIZEK felett lebegett. 
Amikor Jézusra leszállt galamb formájában, Jézus épp a Jordán 
vizében bemerítkezett. 

Ott is a vizek felett „lebegett” addig, amíg Jézus fel nem jött 
a vízből… 

Ennek köze van az újjászületéshez és a szellemi élethez.

Amikor Noé idejében, az özönvíz után, Noé galambot en-
gedett ki, hogy lássa, felszáradt-e már a víz a földről (1 Mózes 
8:8-12), a galamb egy leszakított olajfalevéllel a szájában tért 
vissza (11. vers).

Ezért is lett ez a béke szimbóluma: galamb szájában az olaj-
falevél - ami utal arra, hogy Isten megbékélt az emberrel és nem 
pusztítja el a földet özönvíz által…

„Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé 
özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztí-
tására.”

1 Mózes 9:11
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Talán Jézusra is azért szállt galamb formában a Jordán fo-
lyónál, hogy ezzel is szimbolizálja, hogy békességet teremt 

– engesztelést, megbékélést  – Isten és ember között:

„És a Fiú által kössön békét mindenkivel, aki a Földön,
vagy a Mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kö-
tötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten.”

Kolossé 1:20

Szél / Levegő / Lehelet formájában

„A Szellem, mint szél, oda fúj, ahová akar. Hallod a zúgá-
sát, de nem tudod, honnan jön, és hová megy: így van min-
denkivel, aki Szellemtől született.”

János 3:8

A szél „fúj, amerre akar” arra is felhívja a fi gyelmünket, hogy 
nem mi kontrolláljuk, nem mi határozzuk meg, merre fújhat. 
Arra fúj, amerre Ő AKAR…

Amerikában, Georgia államban voltunk, amikor tőlünk nem 
messze, tornádó hatalmas pusztításokat végzett. Mi csupán egy 
kis töredékét érzékeltük, de voltunk utána egy kis szigeten, ahol 
saját szemünkkel is láthattuk a pusztítás eredményeit. 

Ilyenkor tudatosul az emberben, hogy mekkora erő van 
a szélben.

Akik ott élnek, a házaik úgy épülnek, hogy van egy olyan 
bunker benne, ahová be tudnak bújni, ha tornádó-veszély lenne.

Akiknél nincs ilyen, vagy akik egyedül vannak és nem biz-
tos, hogy boldogulnak ilyen helyzetben, az állam lehetőséget 
biztosít arra, hogy menedékbe vonuljanak.
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Iskolák tornatermébe matracokat tesznek le, hogy ott alud-
hassanak és védelmet biztosítanak számukra. 

Szinte hátborzongató volt átélni azt, amikor jött egy tor-
nádó-veszélyre való fi gyelmeztetés, egyszerre, mindnyájunk 
telefonjára (még a magyar SIM kártyás telefonra is ugyan-
úgy!). Jött a figyelmeztető jelzés (amit mi személy szerint 
eddig csak fi lmekben láttunk…) és az emberek pánikszerű 
készülődésbe fogtak. 

Hiába nálunk nem volt hatalmas nagy vihar, mivel fennállt 
annak veszélye, hogy jöhet, és mivel mi egy nyaralóházban 
voltunk elszállásolva, ahová nem volt bunker építve, a helyiek 
ragaszkodtak, hogy az éj közepén beüljünk az autóba és elmen-
jünk hozzájuk, ahol menedékbe tudunk vonulni arra az esetre, 
ha óriási tornádó csapna le ott, ahol épp vagyunk. 

Elmesélték, milyen dolgokat éltek már meg ennek kapcsán, 
ami egészen más megtapasztalás volt, mintha csupán internet-
ről, egy TV műsorból vagy dokumentumfi lmből láttuk volna…

A szél láthatatlan, amolyan anyagtalan szubsztancia, amely 
úgy át tud szaladni az ujjaink között, mintha nem is lenne va-
lóság, mégis ebben élünk és mozgunk, és micsoda erőt képvisel! 
Óriási!

„És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és 
lehelt az ő orrába életnek LEHELETÉT, így lett az ember, élő 
lélekké.”

1 Mózes 2:7

„Istennek Szelleme teremtett engem, és a Mindenhatónak 
LEHELETE adott nekem életet.”

Jób 33:4
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Szellem és lehelet – Ő teremtett! 
Szellem: a héberben „Ruah”, görögben „Pneuma”, jelentései: 

lélegzet, lehelet, szél, szellő, Szellem nagybetűvel, mely Istenre 
utal és szellem kisbetűvel, mely az ember szellemére és más 
szellemekre is utal. 

Bibliakutatók szerint a „ruah” és a „pneuma” kifejezések 
kétszázhatvanegyszer Isten Szellemére utalnak a Bibliában.

A szél, szellő, mint metafora utal az alábbiakra: láthatatlan, 
élő, életet-adó, korlátlan, határtalan, erő és jelenlét. 

Olyan, amire szükségünk van az életünkben, hiszen levegő 
nélkül, oxigén nélkül nem tudnánk létezni! 

Egy átlagos ember kb. egy-két percig bírja ki csupán levegő 
nélkül…

Épp ilyen Szent Szellem! 

Nélküle egyetlen percet sem bírunk ki! 
A levegő láthatatlan, de érezzük a hatását, még inkább 

a hiányát! 
Ha valaki volt már olyan helyzetben, hogy „nem kapott 

levegőt” és csak zihálva kapkodott levegő után és közel állt 
a fulladáshoz, pontosan tudja milyen „levegő”, azaz Isten Szel-
leme nélkül élni. 
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Lehetetlen életben maradni fi zikai testben levegő nélkül, 
ahogy lehetetlen életben maradni szellemben, Szent Szellem 
nélkül. 

Rá kell támaszkodnunk, Rá kell hagyatkoznunk, máskülönben 
megfulladunk!

A szél viszi a hangot is!

Egy botanikus el tudná mondani nekünk, milyen nagy szük-
ség van a szélre a gyümölcsterméshez is! 

A virágok beporzásában is nagy szerepe van a szélnek, 
a nedvesség „szállításában” is, de abban is, ahogy fújja a szél, 
a növénynek mélyebbre kell eresztenie a gyökerét, ami miatt 
megerősödik és nagyobbra növekszik! Amellett, a növény tör-
zse ellenállóbbá válik, megerősödik, mert elkezd termelni egy 

„auxin” nevű növekedési hormont. Ha a szél hiányzik, akkor 
a fa kevés gyümölcsöt terem! 

Mi is csak akkor tudunk gyümölcstermők lenni, ha a szél, 
azaz Szent Szellem a legfontosabb helyet foglalja el az életünkben!

Isten Szelleme lehelt életet – lelket, élő szellemet – a kiszáradt 
csontokba Ezékielnél:
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„Ekkor az Örökkévaló ismét szólt hozzám: »Prófétálj 
a szellemnek, ember fi a, prófétálj! Mondd neki: Ezt mondja 
Uram, az Örökkévaló: Jöjj elő a négy égtáj felől, és lehelj éle-
tet ezekbe, akiket megöltek, hogy feléledjenek!« (10) Tehát 
prófétáltam, ahogy az Örökkévaló megparancsolta, s ekkor 
szellem szállt a földön fekvő testekbe, azok pedig életre keltek, 
és talpra álltak! Hatalmas sereg lett belőlük!”

Ezékiel 37:9-10

Hogyan „adta át” Jézus Szent Szellemét a tanítványoknak? 
Úgy, hogy RÁJUK LEHELT!

„(Jézus a tanítványokra) lehelt, és így szólt hozzájuk: Ve-
gyetek Szent Szellemet!”

János 20:22

A szél megtölti az üres helyet, de ha nincs „áramlása”, ha 
nem „mozog”, nem marad meg. 

Egy benti, zárt helyen nem fúj a szél, de ha kinyitjuk az 
ablakot, akkor befúj a szél. Ha azonban bezárjuk az ablakot, 
nem marad bent a szél…

Természetesen, amikor fúj a szél, az nem minden esetben 
Szent Szellem, hiszen Jézus „megdorgálta”, lecsendesítette 
a viharos szelet, ami semmiképp nem Isten Szelleme volt…

„Erre Ő (Jézus) felkelt, ráparancsolt a szélre, majd így szólt 
a vízhez: »Csendesedj le!« Ekkor elállt a szél, és nagy csend 
lett.”

Márk 4:39
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Azonban, Szent Szellem szél formájában igenis meg tud 
jelenni! Pünkösdkor is hatalmas zúgó szélként jött el:

„Mindannyian együtt voltak (a tanítványok) akkor is, 
amikor elérkezett a Pünkösd ünnepe. (2) Hirtelen olyan hang 
hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte 
az egész házat, ahol ültek.”

ApCsel 2:1-2

Lehet érezni a szél hatását akkor is, amikor valaki vitorlásha-
jóval van a vízen. Ahogy „belekap a szél” a vitorlákba, megindul 
a hajó és viszi a szél előre! 

Ha azonban szélcsend van, szükséges emberi erővel rádol-
gozni  – akár evezéssel vagy motor beindításával, attól függően 
milyen hajóról beszélünk… 

Szent Szellemmel viszont  – tehát ha fúj a szél  – nincs 
erőlködés!

Egy vitorláshajó reklámjában olvastam az alábbit: „A vitor-
lák olyanok, mint a szárnyak. A repülőgép szárnyhoz hasonló 
ívelt profi lokon a levegő áramlása felhajtóerőt ébreszt, ami az 
áramlás sebességének növekedésével egyre nagyobb lesz. A vi-
torlákon, mint szárnyprofi lokon áramló levegő sebességét a hajó 
saját menetszele is fokozza.”

Ugyanígy említhetnénk a szélsárkányt, a sárkányrepülőzést, 
a siklóernyőzést, a léghajót, a szélmalmot, a szélturbinákat és 
megannyi találmányt, amelyeket a „szél működtet”. 

A szél „aktív, mozog, fúj” tehát „cselekszik” épp úgy, mint 
Szent Szellem!



12. Fejezet | Szimbolikus metaforaként is megjelenhet

177

Autók esetében is, a megfelelő keménységűre pumpált gumi-
abroncsok élettartama hosszabb, tapadásuk biztosabb, az autó 
úttartása jobb, és a fogyasztása is kisebb! 

Az autó a nagyobb gördülési-ellenállás miatt többet fogyaszt, 
tehát nagyobb igénybevételnek van kitéve a motorja, pedig ha 
megfelelő a nyomásmérték, ez szükségtelen... 

Szellemi értelemben: mindig bizonyosodjunk meg arról, 
hogy van elég „levegő”, azaz Szent Szellem a bensőnkben, mert 
akkor nem kell erőlködnünk, küszködnünk, biztonságosabb is 
lesz „földi utazásunk” és hosszabb élettartamúak is leszünk…

Ugyanez igaz a kerékpározásnál is. Számtalanszor meg-
tapasztaltam, hogy amikor úgy biciklizek, hogy nincs eléggé 
felfújtatva a kerék és különösen, ha még jön egy kis emelkedő 
is, igencsak erőlködnöm kell a tekeréssel, hogy menjen előre az 
a kerékpár… 

Ha viszont van a gumikban elég „levegő”, csak úgy hasít 
előre! Biztosan te is tapasztaltad már ezt!

Élő Víz / Folyó formájában

Élő víznek folyamai, azaz folyóvíz folyik a bensőnkben, ami 
(vagy inkább Aki) nem más, mint Szent Szellem! 

Folyik, tehát mozog! Az élő vízből állóvíz lesz, amikor meg-
áll a folyásban, azaz a mozgásban. 

Az nem tud kifelé folyni belőlünk, de az Élő Víz annál in-
kább ömlik kifelé a bensőnkből, amikor túlcsordulunk Vele!

„Aki hisz bennem, ahogyan az Írás mondja, annak bel-
sejéből ÉLŐ VÍZNEK FOLYÓI ömlenek! (39) Jézus ezt 
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SZENT SZELLEMRŐL MONDTA, Akit azok fognak kapni, 
akik Benne hisznek. Isten ekkor még nem küldte el Szent 
Szellemet, mert Jézus még nem dicsőült meg.”

János 7:38-39

Akárcsak a levegő, a víz is nélkülözhetetlen lételemünk! Az 
alábbi cikket olvastam egyszer az interneten:

„Tudjuk, hogy az étel és a víz elengedhetetlenül fontosak ahhoz, 
hogy életben maradjunk. Míg azonban étel nélkül elég sokáig 
képes az ember túlélni, a víz hiánya már elég hamar okozhat 
komoly problémákat. Ez azért van, mert étel híján a szervezet 
képes a tartalékait felélni, először a zsírréteget, aztán az izmokat.

Ha azonban nem jutunk folyadékhoz, nem tud ugyanez 
a folyamat lejátszódni, mert folyadékból egész egyszerűen nem 
áll rendelkezésre akkora felhalmozott készlet. Egészen konk-
rétan mindössze 3-4 nap, és meghalunk. Bizony, csak ennyi. 
Döbbenetesen kevés ez az idő ahhoz képest, hogy élelem nélkül 
akár hónapokon át is életben tudunk maradni. Víznél nagyobb 
szükségünk csak oxigénre van.”

Kétségbeesetten, szebb szavak fokozásával élve: minden 
másnál jobban, szerfelett, túlontúl, rendkívül, kimondhatat-
lanul, leírhatatlanul, végtelenül, eszméletlenül SZÜKSÉGÜNK 
VAN Isten Szent Szellemére, Aki maga az Élet! 
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Ő az éltető oxigén, Ő az Élet Vize és még olyan sok minden 
más is!

Amikor a Mennyei folyóról beszélünk, amelyben folyik az 
ÉLŐ VÍZ, ugyanúgy Isten Szellemére gondolunk.

„Azután az angyal megmutatta nekem a folyót, amelyben 
az élet vize folyik: fénylő és tiszta, mint a kristály. Isten és 
a Bárány (Jézus) trónjától ered.”

Jelenések 22:1

Ugyanezt látta Ezékiel is, amikor arra hívja fel a fi gyelmün-
ket, hogy ne csak bokáig, ne is csak térdig vagy derékig érjen1 
az a víz, engedjük meg, hogy ellepjen teljesen! Merüljünk el 
Szent Szellem folyójába, az Élő Vízbe, ami körül is vesz és 
a bensőnkből árad is kifelé egyszerre!

„Azután visszavezetett engem a ház bejáratához, és íme, 
víz jött ki a ház küszöbe alól, kelet felől, mert a ház eleje 
kelet felé néz, és a víz aláfolyt a ház jobb oldala mellett, az 
oltártól délre. (2) Azután kivitt engem az északi kapun ke-
resztül, és végigvitt a kívül levő úton a külső kapuhoz, amely 
keletre néz. És íme, a víz ott tört elő a kapu jobb oldala alól. 
(3) Akkor kelet felé ment az a férfi , mérőzsinórral a kezében,
lemért ezerkönyöknyit, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért.
(4) Majd ismét lemért ezret, és átvezetett a vízen: a víz pedig
térdig ért. Azután ismét lemért ezret, és átvezetett engem, és
a víz derékig ért. (5) Azután lemért még ezret, és folyóvá lett:
olyan volt, hogy nem lehetett átkelni rajta. Olyan magas volt

1 Gégény Éva: A Mennyei Folyó - Megnyílt a Menny című album 2. dala
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a víz, hogy úszni kellett benne, mint egy folyóban, amelyen 
nem lehet átgázolni.”

Ezékiel 47:1-5

Itt pedig láthatjuk, hogy ez az Élő Víz, amiről korábban is 
beszéltünk.

„Ahová ennek a folyónak a vize eljut, ott minden teremt-
mény élni fog, és megszaporodik! A Holt-tengerben is ren-
geteg hal nyüzsög majd, mert ahová ez a folyó behatol, ott 
minden élőlény egészséges lesz, és élni fog!”

Ezékiel 47:9

Szent Szellem ahol megjelenik, minden életre kel!
Jézus azt mondta, az a víz, amelyet Ő ad, attól soha többé 

meg nem szomjazunk! 
Ez pedig nem más, mint Szent Szellem! 
Ő folyamatos „ellátást” biztosít szellemünk számára, hogy 

állandóan megelégedjünk Vele!

„De aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha 
többé nem szomjazik meg. Sőt, az a víz, amelyet én adok neki, 
forrássá válik benne, és olyan víz ömlik majd belőle, amely 
örök életet ad.”

János 4:14

Heidi Bakerék Mozambikban folyamatosan szembesül-
nek azzal a kihívással, hogy nyári monszun idején olyan sok 
a csapadék, olyan szintű esőzések vannak, hogy rendszeresen 
küzdenek az árvízzel, amely házakat sodor el és sokszor emberi 
életeket is követel. 
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Emellett óriási a páratartalom, ami ugyan a trópusi esőer-
dőknek kiváló, de az embereknek nehéz elviselni… 

A tartós csapadék miatt a talajvízzel teljesen telített, minden 
egyes esőcsepp már csak elfolyni képes, beszivárogni nem.

Valaki egyszer azt nyilatkozta egy újságcikkben: „Úgy höm-
pölyög a víz, mintha márványpadlóra hullott volna. Hetek óta 
szakad az eső, néha úgy ömlik, hogy az ember nem kap levegőt, 
és nem lát másfél méternél tovább. Egy-egy tízperces zápor után 
térdig lehet járni a vízben. Ilyen helyzetben  hatalmas árhullámot 
képes elindítani egy-egy nagyobb területet érintő felhőszakadás.”

Hű, és amikor hatalmas cunamik voltak? Semmi nem ma-
radt meg abból, ami az útjába került! 

Érdekes volt, ahogy az állatok már előre érzékelték a bajt. 
Az állatok érzékei kifi nomultabbak az emberénél, időnként 
a szellemvilágot is jobban érzékelik, sőt látnak is szellemi lénye-
ket és reagálnak is rájuk… 

Szent Szellem ereje is cunami módjára képes megjelenni 
és én akarom, hogy „sodorjon magával”, mert az számom-
ra a legjobb lesz, hiszen Ő mindenből a legjobbat hozza ki! 
(És most énekelgetem a „Mennyei Folyó” című dalomat, mi-
közben ezt írom...)

Biztosan te is tanultad biológia órán vagy hallottál róla 
a növénytan kapcsán, mi is a „fotoszintézis”. 

Az interneten, egy cikkben ezt írták: „Az élő szervezeteknek 
energiára van szükségük a túléléshez és a fejlődéshez. Számos 
ilyen szervezet (növényzet) a napfény energiáját arra használja, 
hogy szervetlen anyagból, azaz szén-dioxidból és VÍZBŐL szer-
ves anyagokat hozzon létre, úgy szénhidrátot, mint cukrokat, 
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valamint fehérjét és zsírokat, amelyeket tápanyagként haszno-
sít, és ezáltal oxigént szabadít fel. Ezt a biológiai folyamatot 
nevezzük fotoszintézisnek. A glükóz biztosítja az energiát az őt 
előállító szervezet számára. Fotoszintézis útján táplálkoznak 
a növények, néhány egysejtű és baktériumfajta, valamint a színes 
moszatok.” 

Ez az „energia”, ami a mi szellemi túlélésünkhöz és fejlődé-
sünkhöz kell: Szent Szellem!

Nyáron, hajnalban fel kell kelnünk (vagy este, amikor már 
lehűl a levegő), locsolnunk kell a növényeinket ahhoz, hogy 
a tűző napsütésben ne száradjanak ki. 

Épp locsolás közben jött egyszer az alábbi kijelentés: 
Amikor a növény gyökérzete nem megy nagyon mélyre, ál-

landóan szükséges újra és újra locsolni, máskülönben kiszárad, 
kiég. Ha szellemben mélyre gyökerezünk Krisztusban, akkor is 
ha szárazság van, nem számít, mert nem száradunk ki!

Mivel, a gyökereink mélyen vannak benne az Ő földjében, 
a talajvízből is nyerünk „erőt”... Folyó mellé ültetett fák va-
gyunk! Hiába jön szárazság, a folyó mellett mindig zöldell 
az erdő!

Víz nélkül a növények elpusztulnak, bármilyen szép virág 
vagy más növény is legyen, ha nem kap elég vizet és napfényt, 
nem éli túl.

De, ahogy meglocsoljuk azokat és éri akár egy pici napfény 
is, azonnal kivirulnak, és gyönyörű szépek lesznek. 

Épp ezt teszi az életünkben Szent Szellem! Ő az az élő víz, 
Aki folyamatosan öntöz bennünket, ezért nem száradunk ki. 
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Jézus pedig az a „NAP”, Aki fényével eláraszt!
Biztosan hallottad már te is, amikor azt mondják keresztény 

körökben: „Ébredésre van szükségünk, mert szomjúhozik ez 
a világ…” Nos, az ébredés – felébredés – nem más, minthogy 
leszáll ránk Szent Szellem, megvilágosít bennünket, és a kijelen-
téseivel együtt jön az Ő ereje, ami aztán „felforgatja ezt a világot” 
és akkor épp olyanok leszünk, mint az apostolok:

„Ezek az országháborítók (világháborítók, bajkeverők), 
akik az egész világot felforgatták (a föld lakóit felzendítik, 
zavart keltettek), most itt is megjelentek!”

(részlet) ApCsel 17:6

Tűz formájában

„Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy 
vezesse őket az úton, éjjel meg TŰZOSZLOPBAN, hogy vi-
lágítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.”

2 Mózes 13:21

A tűz fényt, világosságot és meleget is hoz! Egyszerre meg-
világít és átmelegít! Szent Szellem épp ilyen!

A hétágú gyertyatartó – a menóra – a Szent Sátorban és 
a templomban Szent Szellemet szimbolizálja. Istennek hét 
Szelleme – hét égő tűzlámpás.

„Hét tüzes fáklya (lámpás) is égett a trón előtt, melyek az 
Istennek hét Szelleme. (A trón előtt hét láng lobogott: Isten 
hét Szelleme.)”

Jelenések 4:5b
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Hét Szellem

Egy pillanatra hadd álljak meg itt most. Néhányan azt ál-
lítják, hogy a hét Szellem, „hét darab” különböző Szellem. Az 
alábbi Ige szerint viszont láthatjuk, hogy Isten Szelleme egy.

„Egy a test és EGY A SZELLEM, aminthogy egy remény-
ségre kaptatok elhívást is.”

Efézus 4:4

Ezt épp úgy tudom elképzelni, mint ahogy a Szenthárom-
ságban is három Személy van, mégis egyetlen Isten, úgy van 
Szent Szellemnek hét Személye vagy megnyilvánulása is, mégis 
ugyanaz az egy Szent Szellem van!

A menóra (hétágú gyertyatartó) minden ágán egy-egy grá-
nátalma is van. Az alma pedig gyümölcs... 

Ez is jelképezheti Isten Szellemének hét különböző „megje-
lenési formáját”, avagy „manifesztációját”, vagy tulajdonságait, 
jellemzőit. 

„Jánostól a Kis-Ázsiában lévő hét helyi gyülekezetnek: ke-
gyelem és békesség szálljon rátok attól, Aki van, Aki mindig 
is volt, és Aki el fog jönni; a trónja előtt lévő hét Szellemtől.”

Jelenések 1:4

„A szárdiszi gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt üzeni az, 
akinél Isten hét Szelleme és a hét csillag van...”

Jelenések 3:1a
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„A középen álló trónból villámok csaptak ki, mennydör-
gések és más hangok is hallatszottak. A trón előtt hét láng 
lobogott: Isten hét Szelleme.”

Jelenések 4:5

„Amikor odanéztem, egy Bárányt láttam a trón közepén, 
a négy mennyei élőlény között, a mennyei vezetők által kö-
rülvéve, Aki olyan volt, mint akit áldozatként megöltek. Hét 
szarva volt és hét szeme  – Isten hét Szelleme, Akit Isten 
elküldött az egész Földre.”

Jelenések 5:6

Hét Szelleme, AKIT Isten elküldött az egész Földre... Nem 
azt írja, hogy „Akiket”, hanem „Akit”; tehát hét, mégis egy! Ezt 
a „hét Szellemet”, már Zakariás is látta látomásban:

„»Zakariás, mit látsz?«  – kérdezte. Egy színarany mécs-
tartót  – válaszoltam  –, amelynek olajtartója is van a tetején. 
Hét olajmécses van a mécstartón, amelyekhez egy-egy cső 
vezet az olajtartótól.”

Zakariás 4:2

Az alábbi Ige pedig megmutatja nekünk, melyek Isten hét 
Szellemének jellemzői:

„Akin megnyugszik az Úrnak Szelleme: bölcsesség és ér-
telem Szelleme, tanács és erő Szelleme, az Örökkévaló isme-
retének és félelmének Szelleme.”

Ézsaiás 11:2

Melyek tehát ez a „hét Szellem”?
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1. Az Úrnak Szelleme, 2. Bölcsesség Szelleme, 3. Értelem
Szelleme, 4. Tanács Szelleme, 5. Erő Szelleme, 6. Ismeret 
Szelleme, és 7. Az Úr félelmének Szelleme.

A tűz, természetes értelemben nagy hasznunkra is tud válni, 
de óriási pusztítást is tud végezni. A tűznek szimbolikusan van 
olyan jelentése, hogy tűzbe hoz – azaz fellelkesít, felpezsdít, felé-
leszt, ugyanakkor tisztít (kiéget belőlünk minden rosszat), ítél is.

Szent Szellem tüze – bár csak jó van benne – mégis, ugyanaz 
a tűz, amely a viaszt megolvasztja, az agyagot megkeményíti. 
Ezt már számtalanszor megtapasztaltuk a gyakorlatban…

Amikor elmegyünk egy közösséghez, a bennünk lévő Szent 
Szellem tüze, az „Ébredés Szelleme” sokakat lázba hoz, fellelke-
sít, élővé tesz és elkezdenek Istenért szenvedélyes szívvel ragasz-
kodni emberek, új szellemi éhséget kapva a szívükben Iránta! 

Azonban van úgy, hogy a csapat egy másik része, akik meg-
szokták a maguk kis vallásos életét, úgy gondolva, hogy jó így 
nekünk, ahogy van – egyáltalán nem vágynak arra, hogy bárki 
abból a kényelmi zónájukból kimozdítsa, így inkább megke-
ményítik magukat és ellene támadnak, úgymond idegen tűznek 
nevezve azt, ami Szent Szellem tüze.

Ilyenkor szoktam azt mondani: „sajnállak testvérem, hogy 
számodra ez idegen…” 

Jézus épp így érezhette magát a farizeusok között…
Ahogy elérkezett Pünkösd, a tanítványok, Szent Szellem 

szele mellett, a tüzét is megtapasztalták:

„Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak 
mindenkire.”

ApCsel 2:3
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Tűz, mely tisztít

„Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztá-
talan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hi-
szen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim! (6) És hozzám 
repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval 
vett le az oltárról. (7) Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, 
ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van 
bocsátva.”

Ézsaiás 6:5-7

Az „ítélet tüze”

„Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, 
amihez különböző anyagokat használhat fel: aranyat, ezüstöt, 
drágaköveket, fát, szénát, vagy szalmát. (13) Hogy milyen 
anyagból épített, az az Ítélet Napján fog kiderülni. Mert az 
a Nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból 
építkezett. (14) Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, 
akkor az az ember jutalmat kap. (15) De ha elég (leég) a háza, 
veszteséget szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak 
úgy, mint akit az égő házból a tűzön keresztül mentenek ki.”

1 Korinthus 3:12-15

Amerikában, Kaliforniában élő barátainktól szinte évente 
szoktunk imakérést kapni, hiszen hatalmas erdőtüzek szoktak 
tombolni és nagyon nehezen tudják megfékezni, eloltani a tüzet, 
ami nem csupán a szárazságnak köszönhető, hanem annak is, 
hogy a szél fújja a tüzet és olyan sebességgel halad, hogy a tűz-
oltók nem bírnak vele…
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Több száz lakost evakuálnak (kilakoltatnak) ilyenkor olyan 
is van, hogy emberek otthonai vesznek oda a tűzben. 

A tűznek – akárcsak a szélnek és a víznek – óriási ereje van! 

Szent Szellem épp ilyen! Hatalmas erővel jön, de Ő soha nem 
pusztít, munkája mindig építő jellegű, ezért nem kell félnünk 
attól a tűztől, ami Tőle jön! Sőt, akarjunk még többet Belőle!

Felhő / Köd / Füst formájában

„Az Úr pedig előttük ment nappal FELHŐOSZLOPBAN, 
hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy 
világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.”

2 Mózes 13:21

Ez a felhő biztosította a pusztában, sivatagban, hogy a tűző 
napsütés mellett kapjanak egy kis „árnyékot”. 

A felhő nem csupán elviselhetővé tette a pusztai vándorlását 
Izrael népének, hanem vezette is őket! 

Amikor a felhő felemelkedett, ez azt jelentette, hogy nekik 
is szedniük kellett a sátorfáikat és menniük kellett a felhővel 
együtt! 

Ez is mutatja, hogy a felhő nem csupán egy természeti jelen-
ség, hanem Személy! Maga, Isten Szelleme!

„Valahányszor felszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak 
Izráel fi ai egész vándorlásuk alatt. (37) Ha nem szállt fel 
a felhő, nem indultak el ők se, amíg fel nem szállt. (38) Mert 
nappal az Úr felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. 
Izrael egész háza látta ezt vándorlása egész idején.”

2 Mózes 40:36-38
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Ez számunkra is tanulság! Amikor Isten Szelleme mozdul, 
nekünk is mozdulnunk kell Vele! Máskülönben, ha ott mara-
dunk a felhő nélkül, a tűző napsütésben, a sivatagban, megha-
lunk – szellemi értelemben.

A felhő jelképezi Isten dicsőségét is

Isten dicsősége, a Menny atmoszférája (légköre), azaz Szent 
Szellem jelenléte, amikor Ő JELEN VAN kézzelfogható módon, 
tehát igazából az Ő maga!

„Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr 
dicsősége betöltötte a hajlékot. (35) És Mózes nem tudott 
bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a FELHŐ 
és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot.”

2 Mózes 40:34-35

A felhő nem csupán kívül volt, mint ahogy a természetes 
felhő fent van az égben, hanem azon túl, hogy kívülről is be-
borította, azaz körbevette és rajta nyugodott a felhő, benne is 
volt a sátorban! 

Isten dicsősége, felhő formájában betöltötte azt belülről is! 
Mint ahogy a következő példában látjuk, hogy odabent volt, 
a templomban! 

Egy természeti jelenség ilyet nem tenne, de egy Személy, Aki 
Szent Szellem, igen!

„Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és 
a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert Ő jó, és örökké tart 
szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, (14) 
úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy 



12. Fejezet | Szimbolikus metaforaként is megjelenhet

190

szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az 
Isten házát.”

2 Krónika 5:13b-14

„A papok nem tudtak megállni szolgálatukban a KÖD (fel-
hő) miatt, mert az Úrnak dicsősége töltötte be Isten Házát.”

1 Királyok 8:11

Hasonlót tapasztaltak testvéreink az Azusa utcai ébredés 
során is...

Olaj / Kenet formájában

Több mint kétszáz helyen említi  a Biblia az olajat.  Sokkal 
inkább „olíva olajra” és nem másféle olajra és / vagy zsírra uta-
lunk elsősorban…

Az olajat étkezéshez is használjuk, de világításhoz is. 
A Szent Sátorban, később a Templomban a Szent Helyen, a 

hétágú gyertyatartónak folyamatosan fénylenie kellett…

„Te pedig parancsold meg Izráel fi ainak, hogy hozzanak 
neked olajbogyóból ütött tiszta olajat a mécstartóhoz (lám-
páshoz) /más fordítás szerint: amit a világításhoz sajtoltak/, 
hogy mindig tehessenek rá égő mécsest /szünet nélkül égő 
lámpát gyújthassanak/”

2 Mózes 27:20

„Az okos szüzek viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek 
korsóikban.”

Máté 25:4
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Szent Szellem, Aki a világosság, a fény, ahol Ő megjelenik, 
ott fény gyullad! Bármilyen sötét is legyen az a hely! 

Legyünk mi is okos szüzek (bölcsek) és mindig legyen olaj 
a lámpásunkban, sőt még a korsóink is legyenek tele! Más szó-
val legyünk teljesek Szent Szellemmel és világítson Ő bennünk, 
belőlünk!

Az olajat a „kenet olajaként” is használjuk 

A felkenetést, odaszentelést, megszentelést is jelképezi. Az 
Ószövetségben a papok, próféták és királyok felszentelése is 
olajjal történt.

„Azután vett Mózes a felkenésre való olajból, meg a vérből, 
amely az oltáron volt, és ráhintette Áronra és ruháira, meg 
a fi aira és fi ainak a ruháira is. Így szentelte meg (szentelte fel) 
Áront és ruháit, meg a fi ait és fi ainak a ruháit is.”

3 Mózes 8:30

Amikor Sámuel próféta felkente Dávidot királynak, olajat 
öntött a fejére és onnantól fogva Szent Szellem rászállt Dávidra 
és rajta is maradt mindvégig!

„Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt 
(Dávidot) testvérei jelenlétében. Akkor az Úr Szelleme szállt 
Dávidra, és attól kezdve vele is maradt.”

1 Sámuel 16:13a

A kenet megtöri az igát! Más szóval, ha annyira olajos az az 
iga, szétcsúszik, és nem bír megmaradni!



12. Fejezet | Szimbolikus metaforaként is megjelenhet

192

„Azon a napon lekerül terhe válladról, igája (járma) nya-
kadról, a kövérség (olaj) miatt leszakad róla az iga (a járom 
széttörik).”

Ézsaiás 10:27

Olajat használunk „testápolóként”, a száraz bőrre és hajra 
egyaránt. Ahogy Dávid is azt mondja a „Jó Pásztor” Zsoltárá-
ban:

„Megkened fejemet olajjal, csordultig van a poharam.”
Zsoltárok 23:5b

Még az autó motorjához vagy bármilyen más fogaskerékhez 
is olajat használunk. A kerékpárt sem tudnánk anélkül tekerni, 
hogy a lánca ne lenne megolajozva…

A gyógyulás szimbólumaként is olajjal való megkenést 
használunk!

„Aki beteg, hívja magához a gyülekezet vezetőit! Azok 
pedig imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal a beteget az 
Úr nevében!”

Jakab 5:14

A halálra, temetésre való „felkészítés” szimbólumaként 
is olajat használtak. 

Jézusra Betániai Mária még életében kente rá ezt a drága 
kenet-olajat:
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„Amikor Jézus Betániában éppen a leprás Simon házában 
volt, (7) egy asszony ment oda hozzá. Egy alabástrom edény-
ben drága, illatos olajat hozott. Az olajat Jézus fejére öntötte, 
amíg Jézus az asztalnál volt. (12) (Jézus mondta:) Amikor 
ez az asszony a testemre öntötte az illatos olajat, azzal már 
a temetésemet készítette elő.”

Máté 26:6-7, 12

Az olaj Isten jóindulatának (irántunk való 
kedvességének) és áldásainak is jelképe

„Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket 
ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az 
Urat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok Őt, (14) 
akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és kései 
esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és OLAJODAT.”

5 Mózes 11:13-14

A héberben: „Messiás” a görögben: „Krisztus” szó jelentése: 
„Felkent”  – Jézus Krisztus maga, Aki fel van kenve, minél szo-
rosabban vagy Mellette és Benne Szelleme által, annál inkább 
csordul ki belőle az olaj rád, a kenetnek olaja!

„Az Úrnak Szelleme van rajtam. Mert Ő felkent engem, 
hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakoknak pedig sze-
mük megnyílását, és szabaddá tegyem a elnyomottakat, (19) 
és hogy kihirdessem az Úr kedvességének időszakát.”

Lukács 4:18-19 és Ézsaiás 61:1-2
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„A názáreti Jézust felkente Isten Szent Szellemmel és hata-
lommal, és Ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, 
akik az ördög igájában vergődtek, mert Isten volt vele.”

ApCsel 10:38

Ezt a kenetet pedig Jézus nekünk is „átadta” Szent Szelleme 
által, Aki a kenet maga, Ő az olaj:

„Nektek kenetetek van a Szenttől, s mindannyiótoknak 
ismerete van. (27) Bennetek azonban megmarad a kenet, me-
lyet Tőle kaptatok, úgyhogy nincs szükségetek rá, hogy bárki 
is tanítson titeket. Ellenkezőleg. Ahogy az a kenet minden 
dolog felől tanít titeket, úgy igaz az, és nem hazugság, ti pe-
dig maradjatok Benne úgy, ahogy tanított titeket.”

1 János 2:20, 27

Édes Bor / Új Bor formájában

A bor szimbóluma a növekedésnek, megújulásnak, átfor-
málódásnak, szellemi reformnak; ugyanakkor a vérnek, Jézus 
vérének is. 

Ráadásul, a szellemi bor Szent Szellemmel olyan betölteke-
zést is ad, amikor Ő veszi át fölöttünk az irányítást, a kontrollt, 
mellesleg örömmel és nevetéssel tölt be. 

Az átformálódás: amikor a szőlőszemeket összepréselve, ki-
folyik belőle a leve és erjedés következtében borrá válik.

„Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő 
embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, (15) és bort, 
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ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az 
olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.”

Zsoltárok 104:14-15

A fi zikai bort mértékkel fogyasztva, a szellemi bort mérték 
nélkül  – megvidámítja az ember lelkét! 

Fontos, hogy ne részegedjünk meg fi zikai bortól, hanem 
sokkal inkább részegedjünk meg szellemi bortól! Igyunk!

„S ne részegedjetek le bortól, amiben menthetetlen 
romlás (kicsapongás) van, teljetek be inkább Szellemmel!” 
Másik fordításban: 

„Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít, és bo-
londságra vezet. Ellenkezőleg, inkább Szent Szellem töltsön 
be újra meg újra benneteket!”

Efézus 5:18

Amikor Isten Szelleme betölt, sokszor érezzük magunkat 
úgy, mint akik megrészegedtek az Ő jelenlététől. 

Én már ezt számtalanszor átéltem Vele! 

Amikor Pünkösdkor leszállt Szent Szellem a tanítványokra, 
kívülről ők is úgy tűntek, mint akik részegek:

„Az emberek nagyon elcsodálkoztak, és zavartan kér-
dezték egymástól: »Mit jelent ez?« (a nyelvekenszólás és a 
tanítványok viselkedése kapcsán is kérdezték ezt) (13) Mások 
azonban kinevették őket: »Biztosan túl sok édes bort ittak.« 
(14) Ekkor Péter a többi tizenegy apostollal együtt felállt, és
hangosan így szólt az összegyűlt emberekhez: »Zsidó testvé-
reim, és ti mindnyájan, akik Jeruzsálemben laktok! Kérlek,
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fi gyeljetek rám! Hadd mondjam el nektek, mit jelent ez! (15) 
Nem részegek ezek az emberek, mint ahogy ti gondoljátok, 
hiszen még csak reggel van, kilenc óra. (16) Hanem az tör-
ténik most, amit Jóel próféta megmondott: (17) Azt mondja 
Isten: az utolsó napokban kiárasztom Szellememet minden 
emberre, és prófétálnak fi aitok és lányaitok, a fi atalok láto-
másokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak.«”

ApCsel 2:12-17

A (mértékkel fogyasztott) bor „eszköze” lehet a 
gyógyulásnak is

„(Pál mondja:) Timóteus, te eddig kizárólag vizet ittál. 
Ezentúl igyál egy kevés bort is, mert jót fog tenni a gyomrod-
nak, és nem fogsz olyan gyakran gyengélkedni!”

1 Timótheus 5:23

A bor „eszköze” az Úrvacsorának is 
– amelyet Jézus is fogyasztott a tanítványokkal és számunkra is
meghagyta, hogy ezt tegyük rendszeresen!

„Ezután kezébe vette a poharat, és hálát adott Istennek. 
Majd odaadta tanítványainak is, akik mindannyian ittak 
belőle. (24) Így szólt hozzájuk: Ez az én vérem, amivel elkez-
dődik a szövetség. Ez a vér sok emberért ki lesz ontva. (25) 
Igazán mondom nektek: mostantól nem iszom ebből a borból 
addig a napig, amíg Isten királyságában nem iszom az újat.”

Márk 14:23-25



12. Fejezet | Szimbolikus metaforaként is megjelenhet

197

Az új bort új tömlőkbe kell tölteni!

„Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szét-
repeszti a régi tömlőket. Így a bor is kiömlik, és a tömlők is 
kiszakadnak. (38) Új bort tehát új tömlőkbe kell tölteni.”

Lukács 5:37-38

Jel / Pecsét / Garancia / Foglaló / Zálog / 
Biztosíték formájában

„MEGJELÖLT bennünket, hogy látható legyen: az Övéi 
vagyunk. Ő adta szívünkbe Szent Szellemét is, aki Maga 
a BIZTOSÍTÉK / GARANCIA arra, hogy amit Isten meg-
ígért, azt mind meg is fogjuk kapni.” Más fordításban: 

„Aki meg is PECSÉTELT minket és adta a Szellemnek 
ZÁLOGÁT a szívünkbe.” Megint más fordításban: 

„FOGLALÓUL Szent Szellemet adta a szívünkbe.”
2 Korinthus 1:22

„Ez rátok is vonatkozik. Ti is hallottátok az igazság üze-
netét, a megszabadulás örömhírét, és hittetek Krisztusban. 
Isten pedig Krisztusban MEGJELÖLT (ELPECSÉTELT) 
benneteket egy különleges JELLEL, a megígért SZENT 
SZELLEMMEL. 

(14) Szent Szellem a BIZTOSÍTÉKA (örökrészünknek
FOGLALÓJA) annak, hogy meg fogjuk kapni, amit Isten 
a népének ígért. Ez a biztosíték addig érvényes, amíg eljön az 
ideje, hogy örökségünket valóban meg is kapjuk. Mindennek 
a célja Isten dicsőségének dicsérete (magasztalása).”

Efézus 1:13-14
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„Isten, Szent Szellem által előre megjelölt (eljegyzett, elpe-
csételt) benneteket arra az időre, amikor elnyeritek a teljes 
megváltást! Ez a megjelölés (eljegyzés, elpecsételés) mutatja, 
hogy ti Istenhez tartoztok, és az Övéi vagytok.”

Efézus 4:30b

Itt a pecsét, amolyan tulajdonjogot takar. Vannak olyan 
esetek is, amikor biztonságot jelent a pecsét. 

Például, amikor Dánielt az oroszlánok vermébe zárták, le-
pecsételték a verem bejáratát, akárcsak Jézusnál a sír bejáratát, 
temetése után pecsétet tettek rá. 

Mindkét esetben azért, hogy „senki ki ne hozhassa őket 
onnan…”

Plombát szoktak tenni víz-, gáz-, vagy villanyórára is, ami 
hasonló lehet, mint a két Igében említett pecsét. Arra szolgál, 
hogy ne tudják ellopni azt a vizet, gázt vagy elektromos áramot, 
avagy a mérőóra számlálóját piszkálni, netán visszacsavarni... 

Tehát, visszaélések ellen, biztonsági funkciója van.

„Miután Dánielt beledobták a verembe, egy nagy követ 
helyeztek a nyílására. Ezt a király a saját pecsétjével és főem-
bereinek pecsétjével pecsételte le, hogy senki ne hozhassa ki 
onnan Dánielt.”

Dániel 6:17

„Pilátus azt felelte: »Rendben van, vigyetek néhány katonát 
az őrségből, és őriztessétek a sírt, ahogy csak akarjátok!« (66) 
Azok el is mentek, lepecsételték a sír bejáratát elzáró követ, és 
őrséget állítottak mellé.”

Máté 27:65-66
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Beazonosítási funkciója is van, hovatartozás végett, vagy 
tulajdonjog, akár személyi okmányok bizonyítása is lehet a cél. 
Manapság a cégek, vállalatok egyedi pecsétet használva hitele-
sítik az adott okmányokat. Jeremiásnál olvashatjuk, hogy földet 
vásárolt és pecséttel hitelesíttette annak okmányait:

„Ekkor fölismertem, hogy ez az, amiről az Örökkévaló 
előzőleg szólt nekem. (9) Így hát megvásároltam Hanamél-
nek, nagybátyám fi ának a földjét, amely Anatótban volt, és 
kifi zettem neki a vételárat: 17 sékel ezüstöt. (10) Megírtam 
az adásvételi szerződést, aláírtam, és tanúkkal is aláírat-
tam, majd lepecsételtem. A vételárat is lemértem egy mérle-
gen. (11) Majd fogtam a két okmányt: a lepecsételt eredetit, 
amelyben a szerződés volt, és a másolatot, amely nem volt 
lepecsételve, (12) és mindkettőt átadtam Bárúknak, Nérijjá 
fi ának, aki Mahszéjá fi a. Mindezt Hanamél és a tanúk előtt 
tettem, akik a szerződést is aláírták. Szemtanúi voltak ennek 
az udvarban ülő júdai férfi ak is.”

Jeremiás 32:8b-12

Már az ókorban is jelen volt, hogy kőbe vésett egyedi jele volt 
embereknek, melyet pecsétnyomó gyanánt használtak. 

Régi korokban a királyoknak és uralkodóknak is volt egy 
úgynevezett „Sphragis” pecsétje, melyet gyűrűként vagy nyak-
láncként, vagy a királyok még pluszban akár jogarként is visel-
tek. A lenyomatuk valamit ábrázolt. 

A gyűrű átadását egyenlőnek tekintették a pecséttel ellátott 
okirattal.

Ezt láthatjuk meg az 1 Mózes 38-ban, ahol Támár, akinek 
férjei meghaltak és egyedül, özvegyen maradt, igazságtalanság 
érte apósa döntése miatt, így trükköt alkalmazva megözvegyült 
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apósával, Júdával hált, aki azt gondolta, prostituálttal találko-
zott… Majd Támár arra kéri, hogy fi zetségül hagyjon ott neki 

„zálogot”.

„Ő így felelt: Küldök neked a nyájamból egy kecskegödö-
lyét. De Támár ezt mondta: Adj zálogot, amíg megküldöd! 
(18) Júda megkérdezte: Mit adjak neked zálogba? Az ezt
felelte: Pecsétnyomódat zsinórostul, meg azt a botot, ami
a kezedben van. Odaadta azért neki, azután bement hozzá;
az asszony pedig teherbe esett tőle.”

1 Mózes 38:17-18

Támár élete azért menekült meg, mert fel tudta mutatni 
ezeket az eszközöket, amelyeket zálogul kapott. 

Isten nekünk Szent Szellem zálogát adta a szívünkbe, hogy 
biztosítson bennünket afelől, hogy minden, amit megígért ne-
künk, Szent Szellem a GARANCIA (biztosíték) arra, hogy azt 
meg is kapjuk!

Láthatjuk egy másik példából, amikor Jézabel, Akháb király 
nevében használta a király pecsétjét és úgy küldött ki levelet, 
ami miatt halálra ítéltek egy embert. 

Mivel a király pecsétjével történt az utasítás, kénytelenek 
voltak az ítéletet végrehajtani…

„Ezek után történt a következő dolog: A jezréeli Nábót-
nak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak 
a háza mellett. (2) Egyszer Aháb azt mondta Nábótnak: Add 
nekem a szőlődet, hogy veteményeskertem legyen, mert kö-
zel van a házamhoz, és neked annál jobb szőlőt adok érte; 
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vagy ha inkább az tetszik neked, pénzben adom meg az 
árát. (3) Nábót így felelt Ahábnak: Isten őrizzen, hogy neked 
adjam az atyáimtól maradt örökségemet! (4) Akkor Aháb 
nagy bánattal és haraggal ment haza a válasz miatt, amelyet 
a jezréeli Nábót adott neki e szavakkal: Nem adom neked az 
atyáimtól maradt örökséget. Lefeküdt az ágyára, arcát a fal 
felé fordította, és nem evett semmit. (5) Odament hozzá a fe-
lesége, Jézabel, és azt mondta neki: Miért keseredett úgy meg 
a szíved, hogy nem eszel semmit? (6) Ő így válaszolt: Mert 
beszéltem a jezréeli Nábóttal, és azt mondtam neki: »Add 
nekem a szőlődet pénzért, vagy ha jobban tetszik, más sző-
lőt adok neked érte.« Ő pedig azt mondta: Nem adom neked 
a szőlőmet! (7) Akkor ezt mondta neki Jézabel, a felesége: Hát 
nem te vagy Izrael királya? Kelj föl, egyél, és örvendezzen 
a szíved. Én majd neked adom a jezréeli Nábót szőlőjét. (8) 
Akkor leveleket írt Aháb nevében, LEPECSÉTELTE ANNAK 
GYŰRŰJÉVEL, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek 
és főembereknek, akik Nábóttal egy városban laktak. (9) 
A levelekben ezt írta: Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Ná-
bótot a nép élére. (10) Ültessetek vele szembe két istentelen 
embert, akik így tanúskodjanak ellene: Szidalmaztad Istent 
és a királyt. Azután vigyétek ki és kövezzétek meg, hogy meg-
haljon. (11) És úgy cselekedtek a vének és a főemberek, akik 
az ő városában laktak, ahogy Jézabel megparancsolta nekik, 
és ahogy a nekik küldött levelekben megírta.”

1 Királyok 21:1-11

Eszter királynő idejében a király saját gyűrűjével nyomta rá 
jelét vagy pecsétjét a nevében írt levelekre:
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„A király nevében írjátok meg, és pecsételjétek le a gyűrű-
jével! Az a rendelet ugyanis, amelyet a király nevében írtak, 
és gyűrűjével pecsételtek le, nem vonható vissza.”

Eszter 8:8b

Ha ekkora nagy jelentőséggel bírt a pecsét akkor, mennyivel 
inkább Szent Szellemé, Aki megjelölt és elpecsételt bennünket 
a Király, Jézus számára, hogy az Ő tulajdona legyünk és Nála, 
Vele és Benne biztonságban legyünk!

Ahogy korábban is írtam: 

„Isten, Szent Szellemét foglalóul, zálogul adta nekünk!”
2 Korinthus 1:22b

Pál apostol idejében a zálog az alábbiakra vonatkozott: al-
kut megpecsételő előleg, vásárlási kötelezettség és az összeg első 
részlete. 

Ha vásárolunk valamit kéztől, előleggel megpecsételjük az 
üzletet, azaz lefoglalózzuk. 

Szent Szellem hasonlóan foglalóul, zálogul adatott nekünk, 
amely biztosítja, hogy Jézus Krisztus nem csupán megvásárolt 
bennünket saját vére által és az Övéi vagyunk, de Szent Szellem 
által örökké ott leszünk a Mennyben Vele! 

Ő a „garanciája”, „jótállása” vagy „záloga” annak, hogy örök-
ségünket meg is kapjuk Tőle!

„Aki pedig bennünket éppen erre készített fel, az maga 
Isten! Ő adta nekünk előlegbe (zálogul, foglalóul) Szent 
Szellemet, Aki annak a biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten 
megígért, valóban meg is fogjuk kapni.”

2 Korinthus 5:5
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„Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte Fiának 
Szellemét a szívünkbe, aki így kiált: »Abba!«, azaz: »Édes-
apám!« (7) Így azután többé már nem vagy rabszolga, hanem 
fi ú. Ha pedig fi ú, akkor örökös is, akit maga Isten tett azzá.”

Galata 4:6-7

Szent Szellem az az útlevél számunkra a Mennybe, Aki 
a garancia számunkra arra, hogy ott leszünk örökkön-örökké! 

Meg leszünk jelölve egy jellel a Király pecsétjével, a Jézus 
nevében. 

„Isten és a Bárány trónja lesz abban a városban. 
Szolgái ott imádják Istent, (4) látják az arcát, és
NEVE A HOMLOKUKON LESZ.”

Jelenések 22:3b-4

Hű de jó lesz! Meg leszünk jelölve! Isten neve a homlokun-
kon lesz! Alig várom már, hogy ott lehessek végleg! 

Ugye te is várod már?
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13. FEJEZET

MILYEN TULAJDONSÁGAI 
VANNAK SZENT SZELLEMNEK?

S
zent Szellem önálló személy, olyan tulajdonságokkal, amik 
egy személyre jellemzőek! Ha szereted Őt, a közeledben 
akar lenni! Személyisége hatalmas és erős, ugyanakkor 

mégis nagyon érzékeny!

Önálló gondolatai, akarata, szándéka van

„Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gon-
dolata (akarata, szándékai), mert Isten szerint esedezik 
a szentekért.”

Róma 8:27
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„De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, oszto-
gatva mindenkinek külön, AMINT AKARJA.”

1 Korinthus 12:11

Szent Szellemnek saját, önálló gondolatai vannak, saját szán-
dékai és akarata, ahogy már azt átbeszéltük a „Szent Szellem 
Személy” című fejezetben is. Úgy osztogatja ajándékait, ahogy 
Ő akarja – ezek mind egy személyre jellemző tulajdonságok!

Hall, lát és érzékel

„Ha azonban eljön Ő, az igazság Szelleme, útmutatótok 
lesz a teljes igazságban. Mert nem magától fog beszélni, csak 
AMIT HALL, azt mondja el, és a jövendőt tudatja veletek.”

János 16:13

Meg lehet Őt szomorítani, sérteni, bántani

„Isten Szent Szellemét ne szomorítsátok el (meg ne szomo-
rítsátok, ne okozzatok Neki szomorúságot)!”

Efézus 4:30a

Megtérésem után nem sokkal volt, amikor épp még csak 
„ismerkedtem” Szent Szellemmel, hogy az egyik nap, épp egy 
rossz napom volt… 

Nem voltam jó hangulatban, és hirtelen meggondolásból az 
alábbit mondtam Szent Szellemnek: „Nem is szeretsz engem…” 
Amire igazán gondoltam, az volt, hogy nem ÉRZEM magam 
szeretve, mivel sok olyan dolog ért aznap, ami érzések szintjén 
támadott…
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Viszont, mivel ezt mondtam Neki, egy fontos leckét kaptam 
Tőle aznap… (Úgy is mondhatnám, kissé megleckéztetett…)

Válaszként, egy iszonyatosan rossz érzés töltött be. 
Sokkal több volt ez szomorúságnál, mintha kiüresítették 

volna a belsőmet, szó szerint azt éreztem, mintha elhagyott 
volna Szent Szellem. 

Döbbenten jött a felismerés: „megszomorítottam Őt!”

Alig tudtam megszólalni ettől a meghökkentő érzéstől, sza-
ladtam le a gimnáziumi kollégium pinceszobájába, letérdeltem 
és könyörögtem, hogy bocsásson meg, nem úgy gondoltam…

Kértem, hogy jöjjön vissza, ne menjen el tőlem és azt 
mondtam: 

„Soha többé nem fogok kételkedni a szeretetedben! Bárhogy is 
érzem magam, tudom, hogy TE mindig szeretsz!” 

Lassan, fokozatosan, gyengéden elkezdtem újra érezni 
jelenlétét… 

Aznap egy fontos leckét tanultam meg Róla: „Szent Szellem 
érzékeny, és meg is lehet Őt bántani, meg lehet szomorítani, de 
amikor Ő örül, az valóban erőt ad nekem!”

„…az Úrnak öröme a ti erősségetek!”
Nehémiás 8:10b

Ez az öröm nem a saját örömöm, hanem az Úrnak az öröme. 
Ő pedig annak örül, amikor mi engedelmesek vagyunk Neki! 

És bár érzékeny, egyáltalán nem puhány! Meghökkentem 
a reakcióján, hogy milyen erőteljes tud lenni még abban is, ha 
fenyíteni, dorgálni, avagy nevelni akar...
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Az Ő vezeték neve: Szent. Nem lehet vele packázni, Ő Szent 
Isten… Ez adott belém egy hódolattal teljes, tiszteletet is Iránta… 
Ismét, tanultam valamit Róla…

„Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten Fiát 
»megtapossa«? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb
büntetést kap! Igen, mert nem tisztelte (közönségesnek tartja) 
Jézus vérét (halálát), amellyel az Új Szövetséget megkötötte
(megszentelt). Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer
már megtisztította! Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel,
MERT a Kegyelem Szellemét megbántotta (megcsúfolta)!”

Zsidó levél 10:29

Megsérthetünk vagy megharagíthatunk valakit, aki nincs 
szeretettel hozzánk, de megszomorítani csak olyan valakit tu-
dunk, aki szeret minket!

Ne bántsuk Isten drága Szellemét! Ne csúfoljuk meg azzal, 
hogy nem fogadjuk el, amit Jézus a kereszten elvégzett értünk!

A kegyelmet el kell fogadnunk Tőle!
Szent Szellemet pedig a kegyelem Szellemének nevezi az Ige!

„Hányszor lázongtak ellene a pusztában, hányszor okoz-
tak Neki fájdalmat a kietlenben! (41) Újra és újra kísértették 
Istent, ingerelték Izráel Szentjét. (42) Nem emlékeztek meg 
az Ő kezéről, sem arról a napról, amelyen megváltotta őket 
a nyomorgatótól, (43) amikor jeleket tett Egyiptomban és 
csodákat Cóan mezején.”

Zsoltárok 78:40-43
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Meg lehet oltani

„A Szellemet meg ne oltsátok! / A Szellemet ne oltsátok ki!”
1 Th esszalonika 5 :19

Kiolt jelentései még: „elfojt, letompít” – mint amikor kioltják 
a tüzet. Ezt olvastam egyszer valahol:

„Ne gátold bejövetelét; ne szomorítsd bentlakását; ne fojtsd el 
kiáradását! Nyiss ajtót Neki; szerezz örömöt Neki, mint bentla-
kónak; engedelmeskedj Neki, amint kiárad!”

Hazudni Szent Szellemnek

Ne hazudjunk Neki, hiszen Ő úgyis tud mindent, Előle nem 
rejthetünk el semmit! Még a hajunk szálát is számon tartja, még 
a porszemek számát is jól tudja, akkor hogy ne tudna mindent 
velünk kapcsolatban?

„Ekkor Péter így szólt hozzá: Anániás, miért engedted, 
hogy a Sátán betöltse a szívedet? SZENT SZELLEMNEK 
HAZUDTÁL! Félretettél magadnak a pénzből, amit az el-
adott földért kaptál! (4) Hát nem a tiéd volt, mielőtt eladtad? 
Vagy talán nem a tiéd volt a pénz, amit érte kaptál? Miért 
tervezted ezt? Amit tettél, azzal ISTENNEK HAZUDTÁL, 
nem embereknek!”

ApCsel 5:3-4

Ellenállni Szent Szellemnek

„Keménynyakú és körülmetéletlen szívű és fülű em-
berek, ti mindenkor Szent Szellem ELLEN igyekeztek 
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(szembeszegültetek Szent Szellemnek, ellenkeztek Szent 
Szellemmel), mint atyáitok, ti is ugyanúgy.”

ApCsel 7:51

Szent Szellem káromlása

Azt is fontos tudni, hogy Szent Szellem megbántása, megszo-
morítása nem ugyanaz, mint az Ő káromlása! 

Nehogy azt gondold, hogy káromoltad Szent Szellemet ak-
kor, ha „csupán” megszomorítottad Őt. Ha megbántottad, egy-
szerűen kérj Tőle bocsánatot. Ő hű és igaz, hogy megbocsásson 
neked!

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, hogy megbocsás-
sa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól.”

1 János 1:9

Ő nem ember, Aki tele van fenntartásokkal feléd! Ő jól ismer 
és szeret, így teljes mértékben bízhatsz Benne!

Vannak olyanok, akik keresztényeknek vallják magukat, 
mégis káromolják Szent Szellemet. 

Mikor teszik ezt? Amikor ördöginek, sátántól valónak 
mondják Szent Szellem munkáját. 

(Ezért is nagyon fontos, hogy ne ítélkezzünk, bízzuk az 
ítélkezést az Úrra, Aki IGAZ ítélőbíró. Mi nem látjuk mindig 
a teljes képet, csak részleteket, de az Úr mindent jól lát!)

Jézusban szó szerint egy féltést érzek abban az Igében, mikor 
arra hívja fel a fi gyelmünket, hogy ne káromoljuk Szellemét.
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Ha még mondanánk is rosszat az Atyára vagy a Fiúra, ke-
vésbé súlyos a hatása, mintha Szent Szellemre mondanánk, Aki 
gyöngéd és szerető és érzékeny Személy!

„Ezért azt mondom nektek: mindenfajta bűn (vétek) és 
gyalázkodás (káromlás) meg lesz bocsátva az embereknek. 
De aki Szent Szellemet gyalázza (káromolja), nem nyer bo-
csánatot. (32) Ha valaki az Emberfi a ellen beszél, bocsánatot 
nyer, aki azonban Szent Szellem ellen szól, az sem ebben 
a világban (korban), sem az eljövendőben nem nyerhet bo-
csánatot.”

Máté 12:31-32

Ha elolvassuk az előtte való Igeverseket, láthatjuk, hogy 
Jézusra azt mondták, hogy „Belzebub által űzi ki az ördögö-
ket, azaz démonokat.” Más szóval ördöginek titulálták Szent 
Szellem munkáját.

Kérlek, ne ijedj meg és ne gondold, hogy „biztosan káro-
moltad Szent Szellemet”, ha nem érzed jelenlétét. Hidd el, nem 
olyan könnyű Őt megbántani!

Amit leírtam, és amit velem is tett az Úr azért tette, hogy 
tanítson. Máskor is volt, hogy mondtam esetlegesen „butasá-
gokat” és később megbántam, de egy pillanatra sem éreztem, 
hogy Isten Szelleme „elhagyott volna”. 

Ő nem jár ki – be belőlünk! Ha egyszer befogadtad Jézust 
a szívedbe, Szent Szellem által Ő ott is van és benned is marad! 

Egy elég nagyfokú szándékosság és tudatosság kell ahhoz, 
hogy Őt olyan szinten megtagadd, hogy végleg elfordulnál Tőle.

Hidd el, Ő jól ismeri a szíved és pontosan tudja, nem csu-
pán azokat a fájdalmakat, vagy akár keserű érzéseket, amiket 
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hordozol magadban, hanem azt is tudja, hogy MIÉRT. Ő pedig 
mindig igaz módon ítél, és mindig számíthatunk szeretetére!

Szóval, semmilyen kárhoztatás vagy vádlás érzés ne legyen 
benned! Kérj bocsánatot Tőle, ha szükségesnek érzed és hidd el, 
hogy Ő abszolút meg is bocsát, hiszen megígérte!

„Ha beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy 
Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen 
megtisztít minden gonoszságtól.”

1 János 1:9

Mi teszi Őt boldoggá?

Egyszer azt mondtam Szent Szellemnek:

„Szent Szellem, mivel Te mondtad, hogy Te most már mindig 
itt leszel bennem, egy kicsit olyan érzésem van néha, mintha ‘arra 
lennél kárhoztatva,’ hogy muszáj bennem maradnod, ha egyszer 
befogadtalak Téged, akár jóleső ez Neked, akár nem, hiszen nem 
mindig vagyunk – mi emberek – a legjobb állapotunkban… De, 
ha már mindenképp itt kell lenned bennem, szeretném, ha jól 
éreznéd magad bennem! Szeretném, ha boldog Szent Szellem 
lennél a bensőmben! Elmondanád nekem, hogy mi tesz Téged 
boldoggá?”

A legnagyobb meglepetésemre, azonnal válaszolt és azt 
felelte: 

„az tesz engem boldoggá, ha CSAK RÁM FIGYELSZ!”
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Elkezdtem ezen elmélkedni, majd másnap is, ahogy töpreng-
tem, vajon mit értett ezalatt, egyszerre látomásban láttam, és 
hallottam az alábbiakat:

„Képzeld el, hogy meghívsz valakit az otthonodba 
vendégségbe, aki helyet foglal itt a kanapén, beszélgetsz 
vele, majd teljesen megfeledkezel arról, hogy az a vendég 
még mindig ott van, mész, és csinálod a saját dolgaidat… 
Mivel teljesen ignorálod, fi gyelmen kívül hagyod a meg-
hívott vendéged, az egyszer csak megunja a hosszas vá-
rakozást, feláll és csendben kisétál.” Azt mondta: „velem 
rendszeresen ezt teszik az emberek…”

Teljesen meghökkentem, amikor ezt hallottam, mert hang-
jában szomorúságot éreztem. 

Akkor jött a felismerése annak, hogy az a Személy, Aki 
megalkotta az embert (mivel Isten Szelleme is maga Isten…), 
mindent tud arról, hogy az embernek mi lenne a legeslegjobb. 

De ahhoz, hogy ezt neki el tudja mondani, annak az em-
bernek Őrá kellene fi gyelnie, Tőle kellene várnia az útmutatást, 
vezetést, tanácsot… 

Olyan, mintha csupán folyamatosan felfelé tekintenénk, 
pontosan tudnánk, hogy merre kell mennünk, mit kell csinál-
nunk, és mindig célba érünk.

Mi viszont, nem emeljük fel a tekintetünket Őrá, hanem 
a saját fejünk után megyünk… 

Mennyire frusztráló lenne számodra, ha TE alkotnál vala-
mit, ami hozzád képest egy icike-picike dolog, életet lehelnél az 
orrába, és te mint alkotó, pontosan tudod, hogyan működik az 
alkotásod. Pontosan tudod, mi lenne a legjobb számára, mégis 
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a „műved” úgy döntene, hogy téged teljesen fi gyelmen kívül 
hagy, és azt csinálja, amit ő jónak lát. 

Te, kívülről pontosan jól látod, hogy a vesztébe rohan, pró-
bálnád őt fi gyelmeztetni, de nem fi gyel rád… 

Épp így vagyunk mi Istennel…

Szóval, az teszi Szent Szellemet boldoggá, ha levesszük ma-
gunkról, az egónkról a tekintetünket, ha nem MI MAGUNK 
akarjuk megoldani a saját helyzetünket, hanem Őrá fi gyelünk, 
Tőle várjuk a vezetést. 

Szólítsd Őt meg és engedd, hogy szóljon hozzád (várj a vá-
laszára) és aztán tedd meg, amire kér. 

Ennyire egyszerű! Vele járni nem nehéz! Csak akarnod kell!
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Ötödik rész

Szent Szellem Működése 
Rajtunk Keresztül

14. FEJEZET

SZENT SZELLEM AJÁNDÉKAI
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RajtunR

Az ajándékok Istentől jönnek!
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„Minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről, Istentől 
származik!”

Jakab 1:17a

Az ajándékok egyértelműen Istentől jönnek! Még akkor is, 
ha Isten szolgáin keresztül kapjuk meg, de Istentől származnak, 
és szolgáin keresztül is csakis Ő adhatja oda! Ő pedig adja is, 
méghozzá mindenkinek!

„(Pál mondja:) Nagyon szeretnék már találkozni veletek, 
hogy néhány SZELLEMI AJÁNDÉKOT ÁTADJAK NEKTEK, 
és ezzel megerősítselek benneteket.”

Róma 1:11

„Gerjeszd fel azt az ajándékot, amit ISTEN ADOTT 
NEKED, AMIKOR RÁD TETTEM A KEZEMET.”

2 Timótheus 1:6

Az ajándékokat Szent Szellem osztogatja az Ő jótetszése 
szerint!

„Szent Szellem ajándékait, Isten úgy osztja szét az emberek 
között, ahogyan Ő akarja.”

Zsidó levél 2:4b

„Különböző ajándékokat kaptunk, aszerint, hogy Isten 
mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket!”

Róma 12:6a

„Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embere-
ken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az 
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ajándékot.” Egy másik fordításban: „De mindezek ugyanan-
nak az egy Szellemnek munkájából származnak, Aki azokat 
külön-külön ÚGY OSZTJA SZÉT, AHOGY Ő AKARJA.”

1 Korinthus 12:11

Mindenki kapott ajándékokat!

A görög „charismata” kifejezés azt jelenti, hogy Isten kegyel-
me által az ember kap valamit. 

Mindenki kapott ajándékokat! Kivétel nélkül! Ez nem is 
kérdés! A kérdés csak az, hogy használjuk-e, és ha igen, mire 
használjuk…?

 „MINDEGYIKŐTÖK KAPOTT VALAMILYEN 
SZELLEMI AJÁNDÉKOT ISTENTŐL. Ezzel az ajándék-
kal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten 
sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak! (11) Aki beszél, Isten 
szavait mondja, aki pedig szolgál, azzal az erővel szolgáljon, 
amelyet Isten ad, hogy ezáltal mindig Istené legyen a dicsőség 
Jézus Krisztus által! Mert Övé a dicsőség és a hatalom örökké. 
Ámen!”

1 Péter 4:10-11

Először is azt kell megjegyeznünk, hogy Szent Szellem az 
ajándékait a szolgálat – és csakis a szolgálat – céljából adja 
nekünk, képessé tesz bennünket azon feladatok elvégzésére, 
amelyeket Ő bíz ránk! 

Az ajándékokat MÁSOKÉRT kapjuk, nem saját magunk 
miatt, hanem hogy másokat tudjunk azokkal szolgálni, építeni. 
Csak abból szabad szolgálnunk, amit ISTENTŐL kaptunk és 
nem a sajátunkból! 
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Ha a saját képességeink, bölcsességünk és elgondolásunk 
szerint akarunk bármit is tenni, az nem fog tartós változást 
eredményezni az emberek életében. 

Amikor viszont Isten cselekszik, ott mindig történnek dolgok!

Reinhard Bonnke mondta az alábbit:
„Szent Szellem jelenlétét nem lehet helyettesíteni semmi más-

sal! Ha elmegyünk egy gyülekezetbe, ahol nem Szent Szellem az 
Úr, ott próbálják Őt helyettesíteni kávéval, sütivel, ilyen – olyan 
programok szervezésével, mégsem fog megtelni a gyülekezeti ház 
emberekkel… Aki megtölti a sorokat és vonzza az embereket nem 
más, mint Szent Szellem maga, jelenlétével! Ha Ő jelen van az 
alkalmakon, a növekedés megállíthatatlan!”

Kívánnunk, akarnunk és használnunk kell az 
ajándékokat! 

„Különböző ajándékokat kaptunk aszerint, hogy Isten 
mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket!”

Róma 12:6a

Szent Szellem akkor jön, ha éhezünk Rá, ha kívánjuk Isten 
jelenlétének mélyebb megtapasztalását! 

Ne nyugodj bele, ha nincs benned egy „szent elégedetlenség”, 
mivel CSAK azok elégíttetnek meg, akik éhezik és szomjúhoz-
zák az igazságot!

„Milyen boldogok és áldottak, akik éheznek és szomjaz-
nak az igazságosságra, mert Isten megadja nekik, amire 
vágynak!”

Máté 5:6 
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Kérd, hogy legyél éhes! Kívánd szívből, amit Szent Szellem 
neked akar adni! Ő bölcsen adja az ajándékait, pont olyat, ami 
hozzád illő!

A Szellem ajándékai a Szellem megnyilvánulásai 

Az erőt mindig Szent Szellem adja! A dünamisz szó csoda-
tevő erőt jelent. A dinamit szó is ebből származik. Ez az az erő, 
ami felforgatta a világot!

Amellett, hogy az Úr maga mondja, hogy kívánjuk a Szellem 
ajándékait, egyszer sem olvassuk az Igében, hogy könyörög-
nünk kellene értük… 

Sőt, arra bátorít, hogy gerjesszük fel azokat az ajándékokat, 
amelyeket Ő adott nekünk!

„Teljes szívvel kívánjátok Szent Szellem ajándékait...”
(részlet) 1 Korinthus 14:1

„Nagyon akarjátok Szent Szellem ajándékait!”
(részlet) 1 Korinthus 14:12

 „Kívánjátok Szent Szellem legértékesebb ajándékait!”
1 Korinthus 12:31

„Ezért sürgetlek (emlékeztetlek), hogy ismét lobbantsd 
lángra (gerjeszd fel és használd is) azt az ajándékot, amit 
Isten adott neked, amikor rád tettem a kezemet.”

2 Timótheus 1:6

Az ajándékokat nem azért kapjuk, mert „méltók vagyunk” 
rá, hiszen egyikünk sem méltó… 
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Az ajándék, ahogyan a nevében is benne van: AJÁNDÉK, 
tehát nem lehet kifi zetni az árát, mert ingyen van! 

Viszont, igenis nekünk kell felgerjeszteni! Ha csak ülünk, és 
nem csinálunk semmit mialatt rengeteg ajándékot, talentumot 
kaptunk az Úrtól, a sok ajándékkal lehet a temető fog csu-
pán megtelni, mert, ahogy kaptuk úgy visszük is magunkkal 
a sírba, ahol senki nem profi tál belőle, mert a halottaknak már 
nincs szüksége rá! 

De ne a temetők legyenek tele gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
ajándékokkal! Isten azt akarja, hogy jó sáfárai legyünk minden 
egyes ajándékának!

„Akkor Isten Királysága hasonló lesz ehhez: egy ember 
külföldre akart utazni, ezért összehívta a rabszolgáit, és 
minden vagyonát a gondjaikra bízta. (15) Egyiküknek öt 
talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig 
egyet – mindenkinek a maga képességei szerint. Ezután 
elutazott. (16) Aki az öt talentumot kapta, rögtön üzleti 
vállalkozásba fektette, és újabb öt talentumot nyert vele. (17) 
Aki kettőt kapott, ugyanígy tett, és újabb két talentumra 
tett szert. (18) Aki viszont egyet kapott, ásott egy gödröt, és 
oda rejtette az ura pénzét. (19) Hosszú idő elteltével hazatért 
a gazdájuk. Előhívta rabszolgáit, hogy számoljanak el a rájuk 
bízott értékekkel. (20) Aki öt talentumot kapott, összesen 
tízet hozott vissza. Ezt mondta: »Uram, öt talentumot bíztál 
rám, s ezzel öt másik talentumot szereztem!« (21) Ura meg-
dicsérte: »Jól van, hűséges és derék szolgám! Jól gazdálkodtál 
ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj 
velem együtt!« (22) Ezután következett az, aki két talentu-
mot kapott. Ezt mondta: »Uram, két talentumot bíztál rám. 
Nézd, újabb két talentumot szereztem vele!« (23) Ura őt is 
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megdicsérte: »Jól van, hűséges és derék szolgám! Jól gazdál-
kodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, 
és örülj velem együtt!« (24) Ezután jött az, aki egy talentumot 
kapott. Ő így számolt be: »Uram, tudom, hogy szigorú és ke-
mény vagy. Még azt is learatod, amit nem te vetettél, és onnan 
is begyűjtöd a termést, ahová nem vetettél magot. (25) Féltem 
tőled, ezért elástam a talentumot. Tessék, itt van, ami a tiéd!« 
(26) Ekkor ura azt mondta neki: »Te gonosz és haszontalan
szolga! Azt gondoltad, hogy azt is learatom, amit nem én
vetettem, és onnan is begyűjtöm a termést, ahová nem szór-
tam magot?! (27) Akkor miért nem vitted pénzváltókhoz
a pénzemet, hogy kamatozzon? Most kamattal megnövelve
kaptam volna vissza!« (28) Szolgáinak pedig azt parancsolta:
»Vegyétek el tőle azt a talentumot, és adjátok oda annak, aki-
nek tíz van! (29) Mert aki jól gazdálkodik azzal, amit kapott,
arra még többet fognak bízni, és bőségben lesz. Aki viszont
nem használja, amit kapott, attól mindent el fognak venni.
(30) Ezt a haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a sötétségbe!
Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás!«”

Máté 25:14-30
Haszonra kaptuk, azért, hogy használjuk!

„Mindenkinek haszonra adják a Szellem látható megnyil-
vánulását (ajándékait).”

1 Korinthus 12:7

Egyszer kaptam egy olyan kommentet, hogy „persze, mert 
neked Isten mindig mindent megad, és veled állandóan történ-
nek dolgok…”

Bármikor, amikor kapok egy kommentet, mindig viszem az 
Úr Elé, és megkérdezem, NEKI mi a véleménye róla. 
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Van, hogy csak annyit kapok Tőle: 

„Ne is töltsd az idődet azzal, hogy végigolvasod azt, ami 
az ellenség véleménye rólad, amiben csupán eszközként 
használta azt, aki most épp írt. A legnagyobb szeretettel 
is tanuld meg ennek a két számítógépes alkalmazásnak a 
használatát: „törlés, tiltás!”

Az időm túl drága ahhoz, hogy olyan negatív emberekre 
fordítsam, akik egyébként sem akarnak sem megtérni, sem 
megváltozni (a legtöbb ilyen kommentelő nem „világi”, hanem 
magát kereszténynek valló ember…)

Vannak úgynevezett „gyűlölködő keresztények”, akik a vi-
lágon mindenbe belekötnek, amit egy másik hívő ember csinál. 

Igazából ők nem is keresztények, mivel Isten maga a szeretet, 
és Ő semmit nem tesz a szereteten kívül! 

Így, ha valaki az Övének vallja magát, az nem lehet szeretet-
len, főleg nem gyűlölködő!

Nos, van olyan is, amikor Szent Szellem beszél a kommen-
tekről (nem csupán az emberekről, hanem arról is, amit írtak…), 
és persze volt már olyan is, ami építő kritika volt és az Úr azt 
mutatta, igaza van annak, aki ezt vagy azt írta és nekünk kellett 
változnunk.

Ennél a konkrét esetnél azonban az alábbit mondta: 

„Azért írta ezt, mert irigy. Pedig nem kellene annak 
lennie, mert neki is adtam talentumokat, ajándékokat. Te 
csak bátran használd, amit neked adtam, legyél engedel-
mes, jó sáfár, és még ennél is többet bízok rád!”
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Kell ennél több? Amikor Isten Szelleme elmondja, hogy 
Ő mit gondol az adott helyzetről, az olyan „löketet” ad, ami 
teljesen felemel, felszabadít és repít tovább!

Volt viszont nem egyszer olyan is, amikor túl nagynak vagy 
soknak éreztem a terhet és elfáradtam.

Olyan is volt, hogy Szent Szellem azt mutatta, olyan terheket 
is cipelek, amelyeket nem Ő „tett rám”, mivel az Úr igája köny-
nyű, az Ő terhe gyönyörűséges!

„Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz (jó, bol-
dogító, gyönyörűséges, édes)! A teher, amelyet én helyezek a 
vállaitokra, könnyű.”

Máté 11:30

Ami nem könnyű és nem gyönyörűséges, az a legtöbbször 
nem az Úr igája vagy terhe, hanem mi, emberileg teszünk vala-
mi olyat, amire Ő nem is kért bennünket. 

Lehet, jó és építő, amit teszünk, de ha nem Isten Szelleme 
által tesszük, kiégünk…

Olyan is van azonban, hogy a „testi énünk” számára nem 
kellemes valami, amit viszont Isten igenis kér tőlünk, és amit 
szeretne, hogy tegyünk.

Ilyenkor a testünket meg kell feszítenünk, hogy a szelle-
münknek engedelmeskedjen, amiben benne él Szent Szellem! 

Különbséget kell tudnunk tenni, hogy mikor van olyan, 
amikor nem az Úr terhe valami, de akkor is, amikor igenis 
az Úr igáját cipeljük, ami viszont a testnek az egyáltalán nem 
kényelmes.

Nagyon is „terhesnek” érezzük, mégis tudjuk belül, hogy az 
Úrtól van, az Ő akarata és időzítése, és bár ad erőt hozzá, nem 
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mindig könnyű engedelmeskedni, mert az egónak, az énnek, 
nagyon is meg kell ilyenkor halnia…

Van, hogy Isten olyan helyekre is küld bennünket, ami 
emberileg nézve nem kellemes. 

Amikor Angliában éltünk tíz évig saját házunkban, kialakí-
tott egzisztenciával, és az Úr szólt, hogy visszaküld bennünket 
Magyarországra, hagyjunk mindent hátra és induljunk, nem 
volt könnyű döntés. 

Egy-egy bőrönddel jöttünk el, szinte pénz nélkül, fogalmunk 
sem volt arról, hol fogunk lakni, miből és hogyan fogunk meg-
élni, de volt egy biztos pont az életünkben, az a Kőszikla, Aki 
az Úr Jézus Krisztus, és Szelleme által vezetett bennünket.

Ma már hét éve, hogy teljes időben Őt szolgálva élünk 
Magyarországon, és mindvégig gondot viselt ránk és vezetett 
bennünket. 

Ez hitbeli kilépést igényelt és a saját kényelmünk, komfor-
tunk teljes feladását. De tudtuk, hogy ez Isten tökéletes akarata, 
így örömmel megtettük és bármikor megtennénk újra!

És amikor tudod, hogy mi mindent feladtál azért, hogy 
szolgálhass az emberek felé, és időnként nem, hogy egyáltalán 
nem értékelik, hanem egyenesen támadnak ezért, és olyanoktól 
kapod sokszor a legnagyobb „pofonokat”, akik magukat keresz-
ténynek valló Isten szolgái, ez az emberi lényünknek fáj.

Ilyenkor hívjuk a drága Vigasztaló Szent Szellemet, hogy 
vigasztaljon bennünket...

Ezért is kell szellemi módon néznünk a helyzetekre és folya-
matosan szemünk előtt tartani, hogy Szent Szellem mit mond 
ezekben a helyzetekben, Ő hogyan látja, mert nekünk is úgy 
kell látnunk, ahogyan Ő.
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Csak akkor tudunk megmaradni szeretetben, megbocsátás-
ban és könyörületben! 

Ne felejtsük el, hogy az Úr folyamatosan formálja a jellemün-
ket minden ilyen szituációban és mindent a javunkra fordít, 
mivel szeretjük Őt!

„Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden össze-
dolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, és akiket 
Ő a saját terve szerint elhívott.”

Róma 8:28

Az Úrnak épp az a terve, hogy minden próbával egyre 
inkább Hozzá közeledjünk és Őrá támaszkodjunk!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos 
terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok. (29) Azt 
az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg 
tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok  –, akkor meg 
fogtok nyugodni.”

Máté 11:28-29

Amikor átvezet az Úr megtöretéseken, akkor tudunk szelí-
dek és alázatosak lenni, teljes engedelmességben kiszolgáltatni 
magunkat Isten számára, mert:

„Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meg-
haltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet 
élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most 
testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira 
szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem.”

Galata 2:20
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És van, hogy újra és újra emlékeztetnie kell bennünket az 
alábbi Igékre, hogy ne csüggedjünk el és ne fáradjunk bele az 
Ő szolgálatába:

„Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan vé-
gezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is 
fogunk!”

Galata 6:9

„Mert akinek sokat adtak, attól sokat is kérnek számon 
(sokat várnak el)! Akire sokat bíztak, annak nagyobb a fe-
lelőssége (attól még sokkalta többet követelnek, kívánnak, 
többet fognak számon kérni)!”

Lukács 12:48b

Drága testvérem! Egyetlen pillanatra se irigyeld egy másik 
ember ajándékait, amikor Isten teljesen személyre szabottan 
adott neked is bőségesen!

Amit te kaptál, azért neked kell majd számot adnod, de te 
sem szeretnél számot adni a máséért, így ne is kívánd a másikét!

Azt szoktuk mondani: „Az üdvösségünk ingyen van, ke-
gyelemből, mert azért Jézus fi zetett. Az viszont, hogy Krisztu-
siakká váljunk, és mindazt megtegyük, amiket ránk bízott, az 
MINDENÜNKBE FOG KERÜLNI!”

Így, ha jót akarsz magadnak és tudod, hogy „árat kell fi zetni” 
mindazért, ami esetleg tetszik neked a másik emberben (ajándé-
kok, talentumok), inkább kérd Szent Szellemet, hogy adja neked 
azokat, amiket Ő jónak lát, hiszen Ő jól ismer! 
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Jól tudja, hogy mire hogyan fogsz reagálni, és mivel szeret, 
a legjobbat akarja neked!

Ő nem hagyja, hogy feljebb, felettébb – téged meghaladó 
módon – érjenek a megpróbáltatások. Márpedig azok mindig 
jönnek…

Minél nagyobb az elhívás, minél több a talentum és az 
ajándék, annál nagyobbak a legyőzendő akadályok és a meg-
próbáltatások…

Isten viszont természetfeletti segítségét adja arra, amire 
kegyelmet kaptunk Tőle! (Más szavakkal: amikor azt tesszük, 
amire Ő kért, és amire ajándékokat is adott nekünk).

„Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely 
minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hű-
séges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpró-
báltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős 
közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok 
belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást.”

1 Korinthus 10:13

Ne korlátozzuk Szent Szellemet!

Egy megdöbbentő kijelentése az Úrnak számomra, amikor 
egyszer ezt hallottam Tőle: 

„Ne korlátozz engem!”

Las Vegasban, Amerikában, Dennis Walkerék közösségében 
(csapatában) voltam akkor éppen. 
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Előtte való éjjel álmomban  – úgy éreztem  – megmutatja 
nekem Isten az elhívásomat. Olyan erőteljesen jött, hogy azt 
nem lehet eltéveszteni.

Ugyanakkor túlságosan nagynak, nagyságosnak, elérhe-
tetlennek, mintegy hihetetlennek véltem, ezért mindenképp 
szerettem volna megerősítést kapni Tőle. 

Épp „kapóra jött”, hogy egy prófétai alkalom volt aznap 
este, így már előre izgatottan vártam, miképpen fogja az Úr 
megerősíteni prófétái által, amit előző éjszaka mutatott nekem. 

Már a dicsőítés alatt leszállt Szent Szellem jelenléte és szel-
lemben láttam, ahogy angyalok sokasága jött az alkalomra.

Kb. ötven próféta vagy prófétikus ember volt jelen, és amikor 
eljött az erre kijelölt idő, körbe jártak és prófétáltak embereknek.

Általában, bárhol vagyunk idegen helyen, engem rendsze-
rint „kiszúrnak” a próféták és szinte mindig kapok próféciát, 
legtöbbször elsőnek…

Ezúttal viszont, akárhányszor megállt velem szemben egy 
próféta, fogta magát és továbbállt. Elkezdett frusztrálni a dolog, 
hogy „mi lehet velem a baj…? Miért nem erősíti meg az Úr azt, 
amit mutatott, hiszen ezt kértem Tőle…”

Ekkor tisztán és világosan hallottam Szent Szellem hangját:

„Ne korlátozz engem!” 

Mivel, elég határozott volt a hangja, szelíd alázattal kérdez-
tem: „Uram, mit akarsz nekem ezzel mondani? Hogyan korlá-
toználak én Téged…? Nem Te mutattad meg álmomban, milyen 
elhívást adtál nekem…?”

Ekkor újra hallottam Őt, amint azt mondja:



14. Fejezet | Szent Szellem ajándékai

228

„Én bármikor bármi lehetek belőled, HA elérhető vagy 
számomra és megengeded, hogy épp az legyek, aki akkor, 
abban a pillanatban lenni akarok!”

Nos, ekkor még jobban meghökkentem, így folytatta a ma-
gyarázatával:

„Ha épp dicsőíteni akarok rajtad keresztül, akkor ab-
ban az időben és helyzetben az én ‘Dicsőítőm’ leszel. Ha 
épp szeretnék adni a Mennyből egy dalt, épp akkor az én 

‘Dalíróm’ leszel. Ha valakit vagy valakiket épp tanítani 
szeretnék, akkor épp az én ‘Tanítóm’ leszel. Ha pásztorol-
ni szeretném őket, akkor épp az én ‘Pásztorom’ leszel. Ha 
épp evangelizálni akarok, akkor épp az én ‘Evangélistám’ 
leszel, és így tovább…”

Így folytatta még, megmutatva számomra azt, hogy Benne 
valósággal KORLÁTLAN az, amit meg tudunk tenni és HA 
nem korlátozzuk Őt, Ő bármi tud belőlünk lenni! Éppen ak-
kor az, amire, vagy akire az adott helyen, az adott helyzetben 
szükség van.

Mindent Ő  – ugyanaz a Szent Szellem  – végez, nem pedig 
a mi képességeink, nem a mi „különleges elhívásunk”.

Ő bármikor bármi tud belőlünk és általunk lenni, nekünk 
csupán elérhetőknek kell lennünk Számára, teljesen kiszolgál-
tatni magunkat Neki és rendelkezésére állni a nap huszonnégy 
órájában!

A feladatunk, hogy mindig legyünk „készenlétben”, a „szel-
lemi radarjaink” mindig legyenek kint és fi gyeljünk Rá, mert 
Ő igenis akar hozzánk szólni, akar bennünket küldeni és akar 
minket használni az Úr dicsőségére!
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Ha pedig egy slaggal locsolsz, nem csak az abból kifolyó víz 
éri el a célt (embereket), de a slag is vizes lesz! Más szóval, ha 
megengeded, hogy rajtad keresztül áradjon Szent Szellem, te 
ugyanúgy kapsz mindabból az áldásból, amit rajtad keresztül 
másoknak ad!

„Az ajándékozó bővölködik, és aki mást felüdít, maga is 
felüdül!”

Példabeszédek 11:25

Nem önös (önző) célokra kapjuk az ajándékokat

„Testvéreim, nem akarlak benneteket tudatlanságban 
hagyni, Szent Szellem működésével és ajándékaival kapcso-
latban. (2) Emlékezzetek rá, hogy mielőtt hívőkké lettetek, 
a néma és élettelen bálványokat imádtátok, amelyek befo-
lyásoltak és tévútra vezettek benneteket. (3) Ezért tudjátok 
meg, hogy aki Isten Szelleme által szól, sohasem mondja, 
hogy: »Jézus átkozott«. Másfelől, senki sem mondhatja, hogy: 
»Jézus az Úr«, csakis Szent Szellem által. (4) A szellemi aján-
dékok sokfélék, de mind ugyanattól a Szent Szellemtől szár-
maznak. (5) A szolgálatok is különfélék, de ugyanazt az Urat
szolgáljuk. (6) Isten természetfeletti ereje különböző módo-
kon nyilvánul meg, mégis ugyanaz a bennünk és közöttünk
cselekvő Isten. (7) MINDANNYIUNKBAN azért működnek
Szent Szellem különféle megnyilvánulásai, hogy ezekkel
A TÖBBIEKET szolgáljuk és segítsük. (11) Mindezt ugyanaz
a SZENT SZELLEM CSELEKSZI az embereken keresztül, és
a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot (oszto-
gatva mindenkinek külön-külön, amint akarja).”

1 Korinthus 12:1-7, 11
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Ahogy a 7. verset kiemeltem, nyilvánvalóan mondja az 
Ige, hogy az ajándékok azért adatnak nekünk, hogy azokkal 
MÁSOKAT tudjunk szolgálni, segíteni, építeni és nem önös 
célok érdekében felhasználni! 

Sőt, nem is azért, hogy visszaéljünk azokkal!
Az ajándékok az Egyház építésére és Isten dicsőségére adat-

nak! Nem pedig arra, hogy magunkra tereljük az emberek 
fi gyelmét vele…

Sokan büszkévé válnak, amikor vannak szellemi ajándékaik, 
de ezzel inkább szégyent hoznak a legszentebb dologra! 

Isten egyetlen gyermeke sem húzhat hasznot a neki adott 
ajándékból, nem tulajdoníthatja a magáénak, így büszke sem 
lehet miatta!

Nem azért ad nekünk ajándékokat Szent Szellem, hogy 
„magunknak megtartsuk” és jól ellegyünk velük, MINDEN 
HASZONRA ADATIK!

Nem is azért adja, hogy másoknak dicsekedjünk vele, vagy 
akár összehasonlítgassuk egymással: „kinek van több vagy jobb 
ajándéka,” mintha ez minősítene bennünket egy cseppet is… 

Ez inkább gyerekes és a kiskorúság jele!

Mindenkinek „külön osztogatja”, azaz egyéniségéhez mér-
ten, személyre szólóan, mivel mindnyájan egyediek vagyunk!

Ő jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat, így 
mindannyiunkat hozzánk illő ajándékkal ruház fel.

Figyeljük meg a 11. verset is, amelyet szintén szándéko-
san emeltem ki: SZENT SZELLEM az, Aki cselekszik és 
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NEM MI, csupán rajtunk keresztül teszi, tehát mi csak a csa-
tornái vagyunk…

Ő pedig úgy adja az ajándékait, ahogyan Ő akarja  – és nem 
úgy, ahogy mi akarjuk… 

Így, senki sem lehet felfuvalkodott, mivel ingyen kegyelem-
ből kapunk mindent és nem érdem szerint!

Soha ne felejtsük el, hogy Szent Szellem Jézust – és mindig 
CSAK Jézust – dicsőíti, emeli fel, Őt helyezi előtérbe, és senki 
másnak nem adja a dicsőségét!

„Dicsőségemet másnak nem adom!”
Ézsaiás 42:8

Mindannyian láttunk már talán olyan embereket, akik min-
dent megtesznek azért, hogy hírnévre vagy hatalomra tegyenek 
szert, visszaélve Szent Szellem ajándékaival. 

A történelem mindig újra ismétli magát… 
Így volt ez már ott, az apostolok idejében is!
Az ApCsel-ben olvasunk például Simon mágusról, aki 

azt gondolta, pénzért megvásárolhatja a tanítványoktól azt 
a képességet, hogy kézrátétellel átadhassa Szent Szellemet ő is 
az embereknek. 

Az ilyen embernek, nemhogy arról sincs fogalma, mi Szent 
Szellem ajándéka, de még arról sem, hogy kicsoda Szent Szellem.

Ha Személyként tekintene Rá, biztosan nem így gondolkod-
na Róla…

„Élt a városban egy Simon nevű varázsló, akit a nép cso-
dált a varázstudománya miatt. Simon maga is sokat dicseke-
dett a hatalmával. (10) Samáriában a vezetőktől a koldusokig 
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mindenki hallgatott rá, és hitt neki. Úgy nevezték, hogy 
»Nagy hatalmú«, és azt gondolták, hogy Isten ereje mutatko-
zik meg benne. (11) Azért csodálták, és hallgattak rá, mert
Simon már régóta ámulatban tartotta és lenyűgözte őket
a varázslataival. (12) Amikor azonban Fülöp hirdette nekik
az örömüzenetet Isten Királyságáról és Jézusról, a Messiásról, 
a város lakói – férfi ak és nők egyaránt – hittek Fülöpnek, és
bemerítkeztek. (13) Simon maga is hívő lett, bemerítkezett,
és igyekezett mindig Fülöp közelében maradni. Látta a nagy
csodákat és jeleket, amelyek Fülöp által történtek, és egészen
meg volt döbbenve. (14) Amikor Jeruzsálemben meghallották 
az apostolok, hogy Samária lakosai befogadták Isten üze-
netét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. (15) Amikor ők
ketten megérkeztek, imádkoztak a samáriai hívőkért, hogy
azok is kapják meg Szent Szellemet. (16) Ezek a hívők ugyan-
is már bemerítkeztek az Úr Jézus nevébe, de Szent Szellem
még nem szállt le rájuk. (17) Amikor azonban Péter és János
rájuk tették a kezüket, a samáriai hívők is megkapták Szent
Szellemet. (18) Simon látta, hogy akikre az apostolok ráteszik
a kezüket, azok megkapják Szent Szellemet. Ezért pénzt kínált 
az apostoloknak, és azt mondta: (19) »Adjátok nekem is ezt a
hatalmat, hogy ha valakire ráteszem a kezemet, az megkapja
Szent Szellemet!« (20) Péter erre így válaszolt: »Pusztuljon
a pénzed veled együtt! Hogy képzelted, hogy Isten ajándékát
pénzért megveheted? (21) Semmi közöd neked ehhez, és nem
is részesülhetsz benne, mert a szíved nem egyenes Isten előtt!
(22) Azonnal fordíts hátat ennek a gonoszágnak, és könyörögj 
az Úrnak, hátha megbocsátja neked ezt a gonosz szándékot!
(23) Úgy látom, egészen tele van a lelked méreggel, és az is-
tentelenség uralkodik rajtad.«”

ApCsel 8:9-23
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Nos, ez a Simon hiába megtért és be is merítkezett, a szíve 
akkor sem volt tiszta és az, akiben benne él Isten Szelleme, 
mint Péterben – ezt fel is ismeri! Simon mágus magának akarta 
a dicsőséget, de Szent Szellem SOHA nem dicsőít más személyt, 
egyedül az Úr Jézus Krisztust!

Milyen ajándékai vannak Szent Szellemnek?

„Egyikünknek például, Szent Szellem azt adja, hogy képes 
legyen az isteni bölcsesség szavait mondani. A másiknak 
ugyanaz a Szellem természetfeletti ismeretet és megértést ad, 
amikor beszél. (9) Megint másiknak ugyanaz a Szellem hitet 
ad, másnak pedig a gyógyítás ajándékait. (10) Van, aki olyan 
erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, és van, aki a prófétálás 
ajándékát kapja. A másik meg arra kap képességet, hogy fel-
ismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Egyik a nyelveken 
szólás különféle fajtáit kapja, a másik meg azt a képességet, 
hogy a nyelveken szólást megértse, és meg tudja magyarázni.”

1 Korinthus 12:8-10

Anno a Bibliaiskolában az alábbiképpen tanították nekünk: 
„Szent Szellem kilenc ajándéka három csoportba sorolható: az 
erő, a kijelentés és a beszéd ajándékai közé. Az erő ajándékok-
hoz tartozik a hit, a csodatevő erők és a gyógyítás; a kijelentés 
ajándékaihoz az ismeret beszéde, a bölcsesség beszéde és a szel-
lemek megkülönböztetése; a beszéd ajándékok körében pedig 
a prófétálás, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata.”

Általában Szent Szellemnek kilenc ajándékáról szoktunk 
beszélni, mivel ezekről olvastunk itt, az 1 Korinthus 12:8-10-es 
verseiben, holott annál sokkal több is van! 



14. Fejezet | Szent Szellem ajándékai

234

Ahogy korábban is írtam – ne korlátozzuk Őt, mivel az 
Ő ellátása kimeríthetetlen!

Nyelvekenszólás

A nyelvekenszólás témájában elég sok könyv íródott, így 
inkább úgymond „futólag” említem meg, hiszen rengeteget 
lehetne róla beszélni...

Isten nyelve, a Menny nyelve, csak Szent Szellem, Aki 
fordítja, tolmácsolja mindnyájunk számára. Ilyen lehetett ez 
Pünkösd idején is, amikor százhúsz ember elkezdett nyelveken 
beszélni…

Pál nyilvánvalóan elmondja: Ne tiltsátok a nyelvekenszólást!

„Testvéreim, teljes szívvel kívánjátok a prófétálás ajándé-
kát, de ne tiltsátok vagy akadályozzátok a nyelveken szólás 
ajándékát se!”

1 Korinthus 14:39

Kevin Zadai azt a kijelentést kapta Istentől, hogy amikor 
nyelveken imádkozunk, az olyan, mintha egy nukleáris bombát 
küldenénk ki szellemben…

A másik, hogy vannak a mennyben könyvek, melyek rólunk 
íródtak. 

„Naponta fi gyelted, amint alaktalan testem formát öltött. 
Könyvedben minden része fel volt írva, és a napok is, mikor 
kiformáltad tagjaimat.”

Zsoltárok 139:16
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Amikor nyelveken imádkozunk, egyetértésbe kerülünk 
azokkal a dolgokkal, amik ott megíródtak rólunk, és kiimád-
kozzuk Istennek azt a tökéletes akaratát, ami a Mennyben van, 
hogy itt a Földön is megvalósuljanak azok.1 

A nyelveken imádkozás, számomra azért nagyon izgalmas, 
mert olyan dolgok történnek közben, amikre egyáltalán nem 
számítottunk. 

Hadd adjak egy példát erre vonatkozólag.
Nyelveken történő imádkozás közben, többször jönnek 

olyan képek, amikből tudom, hogy a szellemem épp most mi-
ért jár közben. 

Még a kereszténységem korai szakaszában történt, hogy épp 
az erdőben sétálva, nyelveken imádkoztam. 

Elém jött gondolatban egy olyan barátnőm, akiről nem 
tudtam, hogy épp most hol van, mit csinál és kapcsolatba sem 
tudtam azon nyomban kerülni vele. 

De, annyira erőteljesen jött a szellememből, hogy imádkoz-
zam érte, hogy mivel nem tudtam, miért is imádkozzam pon-
tosan, nyelveken nagyon erőteljes imádkozásba fogtam.

Egyszer csak, éreztem a szellememben egy megkönnyebbü-
lést, amiből tudtam, bármit is imádkozott most belőlem Isten 
Szelleme, az megvan! 

Később, sikerült kapcsolatba lépnem ezzel a lánnyal, és 
az alábbit tudtam meg: az imádkozásom idejében, autóbal-
esetet szenvedtek, és nagyon súlyosnak tűnt először a helyzet, 
de csodával határos módon, senkinek nem lett semmi baja!

1 Sid Roth videó fordítás - Kevin Zadai-al
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Akkor jött a szívembe a kijelentés: Isten életeket mentett meg 
a nyelveken imádkozásom által! 

Dicsőség Neki! Fantasztikus eszköz, áldás ez számunkra, 
amit előszeretettel kell használnunk. Különösen a végidőkben, 
amikor sok olyan dolog történik majd, amikkel kapcsolatban 
nem fogunk tudni mit tenni, csak nyelveken imádkozni, és az 
Úr kezére bízni… mivel, Isten a szellemünkön keresztül vezet 
bennünket, a nyelvekenszólás, aktívan tartja a szellemünket.

A nyelvekenszólás hasznos abban is, hogy szellemben imád-
hatjuk Istent.

„Isten Szellem, ezért akik Őt imádják, azoknak is 
SZELLEMBEN és igazságban kell imádniuk Őt.”

János 4:24

A nyelvekenszólás segít Isten magasztalásában is. 

„Mert hallották, hogy ők nyelveken szólnak ÉS magasz-
talják Istent!”

ApCsel 10:46 

Ha magasztalni kívánod Istent, most rögtön kezdd el nyel-
veken! 

A nyelvek ajándéka nem csak arra való, hogy szellemben 
imádjuk és magasztaljuk Istent, egyik fő haszna abban áll, hogy 
képes vagy közvetlenül szólni Istenhez! 

„Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem 
Istennek!”

1 Korinthus 14:2
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A nyelvekenszólás segítségünkre van erőtlenségünkben is!

„Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségére van 
a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint 
kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal!”

Róma 8:26

Ahányszor csak kitöltetett Szent Szellem, annak a nyelveken 
szólás volt a kezdeti bizonyítéka. A legtöbb esetben kézrátétel 
által kapják meg a nyelveken szólás ajándékát.

Kifejezések az ajándékokra

Karizma (többes számban karizmata) egyik jelentése: 
„megmagyarázhatatlan képesség, ami vonzóvá teszi szemé-

lyiségét az emberek előtt”. 
Bizonyos híres emberekre szokták mondani, hogy van 

karizmájuk, vagy, hogy nagyon karizmatikusak.
Apollós is ilyen volt: 

„Közben egy Apollós nevű művelt zsidó férfi érkezett 
Efezusba. Alexandria városából származott, kitűnő szónok 
volt, és nagyon jól ismerte az Írásokat. (25) Apollós már 
korábban kapott valamilyen tanítást az Úr Útjáról, de csak 
azt a bemerítést ismerte, amelyet Bemerítő János hirdetett. 
Ennek ellenére nagy buzgalommal hirdette, és tanította 
a Jézussal kapcsolatos dolgokat. (26) Apollós kezdett az efezu-
si zsinagógába járni, és ott nagyon bátran beszélt. Amikor 
Priszcilla és Akvila hallották Apollóst, meghívták maguk-
hoz. Beszélgettek vele, és részletesebben elmagyarázták neki 
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Isten Útját. (27) Ezután Apollós el akart menni Akhájába. Az 
efezusi testvérek biztatták, és levelet írtak az Akhájában lakó 
tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen. Amikor azután 
Apollós odaérkezett, nagy segítséget jelentett azoknak, akik 
Isten kegyelme által hívőkké lettek. (28) Apollós ugyanis 
a nyilvánosság előtt tartott viták során meggyőző erővel cá-
folta a zsidók érvelését, és az Írások alapján bebizonyította, 
hogy Jézus a Messiás.”

ApCsel 18:24-28

Bibliai értelemben a „karizma” szó jelentése: „a szent kegye-
lem ajándéka”. Karizmatikus hívő az, akiben megnyilvánulnak 
Szent Szellem ajándékai.

További kifejezések az „ajándékok”-ra: „dórea és dóma”, 
valamint „pneumatika”. Pontosan fogalmazva azt jelenti: 

„a Szellemhez tartozó dolgok”.

Vannak talentumok, melyek velünk született, természetes 
képességek lehetnek, amik nem kifejezetten „szellemi ajándé-
kok”, mégis, mivel azokat is Istentől kapjuk, nem lehet nagyon 
erős határvonalat húzni a kettő közé. Egy ajándék sokkal in-
kább olyan, mint egy „szerszám vagy eszköz”, melyet szolgálat 
céljára kapunk, Krisztus Testének építésére. Ne a magunk 
hasznát keressük! 

„Igen, Krisztus az, aki apostolokat, prófétákat, evangé-
listákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embe-
reknek. (12) Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék 
Isten szent népét a feladatukra: Krisztus »Testének« felépí-
tésére.”

Efézus 4:11-12
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Ha valaki eddig nem állt a nyilvánosság fényében, és aztán 
elnyeri Szent Szellem ajándékait, akkor az emberek felfi gyelnek 
rá és fi gyelik őt. Ilyenkor közel van hozzá az a kísértés, mely azt 
próbálja elhitetni vele, hogy ő most magas pozícióban van és 
erre büszke lehet. 

Ez azonban tönkreteheti őt. A szeretet nem fuvalkodik fel! 
Az igazi szeretet Isten felé, megláttatja velünk azt, mennyire 
kicsik és jelentéktelenek vagyunk önmagunkban, és, hogy csak 
egyedül Isten nagy bennünk!

Jézus teljesen felülírta az emberi hagyományok, tradíciók, 
teológiai viták és a rabbinikus tekintélyelvűséget. Ő a szellemi 
kérdéseket a gyümölcsök alapján történő megítéléssel hangsú-
lyozta. 

„Arról ismerhetitek fel őket, hogy mit tesznek, és annak 
mi az eredménye, ahogy a tövises bokor nem teremhet sző-
lőt, vagy a bogáncskóró fügét. (17) Ugyanígy minden jó fa jó 
gyümölcsöket terem, a rossz fa pedig rosszakat. (18) A jó fa 
nem terem rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hoz jót.”

Máté 7:16-18

A Szellem ajándékai azok, amikről Isten azt mondta, nem 
akarja, hogy tudatlanok legyünk azok felől! 

„Testvéreim, nem akarlak benneteket tudatlanságban 
hagyni a Szent Szellem működésével és ajándékaival kap-
csolatban.”

1 Korinthus 12:1



14. Fejezet | Szent Szellem ajándékai

240

Meg kell ismernünk azokat, amiket Isten ajándékozott ne-
künk! 

„Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, 
hanem az Istentől származó Szent Szellemet, hogy általa 
megismerjük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott.”

1 Korinthus 2:12

Szent Szellem benned van, ha Jézust befogadtad! Nem 
a nyelveken szólókban csupán… 

Kívánjuk tehát Szent Szellem ajándékait és fogadjuk tárt 
karokkal, amiket Ő ad. 

Hűséggel és kitartóan szolgáljuk azokkal Isten népét, mind-
végig szemünk előtt tartva, hogy Jézus a lényeg! 

Szent Szellem Személye a fontos és nem az ajándékai! Az 
ajándékok csupán a ráadás, de nekünk Őrá van mindenekelőtt 
szükségünk!

Egyszer, épp Amerikában voltam, amikor az autópályán 
egyedül ültem egy autóban és vezetés közben kissé szomor-
kodtam...

Épp előtte beszéltem valakivel, aki tett egy olyan megjegy-
zést, hogy „mekkora hatalmas ajándékot adott az Úr neked 
azáltal, hogy dalok jöttek a Mennyből és már kilenc album is 
született!”

Azt mondta: 
„Ez óriási ajándék! Ezeket a dalokat mindenkinek halla-

nia kellene! El sem hiszem, hogy csak úgy ingyen feltöltötted 
az összeset a YouTube-ra és nincs semmilyen reklámkampá-
nya, marketingje az egésznek. Mivel sokan nem ismernek, még 
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a megtekintések száma is nagyon kevés ahhoz képest, amilyen 
áldást vennének el belőle, ha ismernék...”

Azért szomorodtam el, mert tudtam, hogy igaza van, de 
azt is tudom, milyen faramucin jönne ki, ha „saját magamat” 
reklámoznám... 

Azt gondoltam: „Ha valaki mást erre felindít az Úr, az jó! 
De ne a saját szánk dicsérjen bennünket... Nem igaz? Inkább az 
Úrra bízom ezt a dolgot, és hogy Ő majd eljuttatja mindazokra 
a helyekre, ahová el kell jutniuk a daloknak...”

Egyszer csak, ott az autóban, vezetés közben nyílt látomá-
som volt. Egyszerre láttam az utat, ahol vezettem és egyszerre 
a megnyílt Mennyet! Láttam, ahogy az Atya ott ül a trónján és 
előtte van egy hatalmas nagy, gyönyörű drágakő és Ő gyönyör-
ködik benne, forgatja és minden oldaláról nézegeti... 

Abban a pillanatban rám nézett és azt mondta:

„Minden egyes dal, minden egyes videó, hanganyag és 
más alkotás, amit az én kérésemre közkinccsé teszel a ki-
csinyeim számára, mind egy-egy ilyen gyönyörű drágakő 
a Mennyben, amikben én gyönyörködöm!”

Akkor oldalra nézett és ahogy követtem a tekintetét, láttam 
egy hatalmas kupacot, szebbnél-szebb drágakövekkel.

Annyira meghatott a kép amit láttam, hogy le kellett hú-
zódnom az autóval az úton, mert a könnyeimtől már semmit 
nem láttam. 

Drága testvérem! Minden ajándék, amit Ő adott neked és 
te használod, ilyen drágakő az Úr előtt! Bátorítson téged is ez!
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15. FEJEZET

 MIT TESZ ÉRTÜNK ÉS BENNÜNK 
SZENT SZELLEM?

S
zent Szellem bennünk van! Ő bennünk él!

„A bennünk élő Szent Szellem segítségével őrizd meg 
azt a drága kincset, amelyet Isten rád bízott!”

2 Timótheus 1:14

Betölt bennünket

Felteszik néha azt a kérdést emberek, hogy bemerítkezésünk 
előtt vagy után tölthet csupán be Szent Szellem?

Nos, mivel semmilyen feltétele nincs annak, hogy be-
töltsön Isten Szelleme, amennyiben az Övéi vagyunk, ha 
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befogadjuk Jézust a szívünkbe, Szent Szellem által be is költözik 
a szellemünkbe!

És ahogy Jézust, úgy Szent Szellemet is elfogadjuk.

Jézussal együtt, a bemerítkezés (vízbe történő alámerítkezés) 
után töltött be többeket Szent Szellem, a Bibliában.

Pünkösd után Péter azt hirdette, hogy a megtérés és be-
merítkezés után megkapják majd az emberek Szent Szellem 
ajándékát:

„Péter erre így válaszolt: Változtassátok meg gondolko-
zásotokat és az életeteket (térjetek meg), merítkezzetek be 
mindannyian Jézus Krisztus nevében, Isten meg fogja bo-
csátani bűneiteket, és a Szent Szellem ajándékát adja nektek.”

ApCsel 2:38

Azonban, ahogy már a könyv elején is említettem, a beme-
rítkezés nem előfeltétele annak, hogy Szent Szellem betöltsön 
bennünket. 

Csodálkoztak is a tanítványok akkor, amikor olyan nem zsi-
dó hívő keresztényeket találtak, akiket betöltött Szent Szellem 
anélkül, hogy még bemerítkeztek volna vízbe.

„Miközben Péter még beszélt, Szent Szellem leszállt min-
denkire, akik Pétert hallgatták. (45) A zsidó hívők, akik 
Péterrel együtt jöttek, elcsodálkoztak azon, hogy Isten 
a más nemzethez tartozóknak is adta a Szent Szellem aján-
dékát, (46) mert hallották, hogy azok más nyelveken szólnak, 
és Istent dicsérik. Ekkor Péter azt mondta: (47) Senki sem 
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tilthatja meg nekik, hogy bemerítkezzenek, hiszen ők is 
ugyanúgy megkapták Szent Szellemet, mint mi!”

ApCsel 10:44-47

„Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít, és bo-
londságra vezet! Ellenkezőleg, inkább, Szent Szellem töltsön 
be újra meg újra benneteket!”

Efézus 5:18

Valakitől azt hallottam, hogy ez az Igevers arra vonatkozik, 
hogy Istennek Szelleme nem olyasmi, mint valami folyadék 
vagy folyékony massza, melyet az ember különböző mennyi-
ségben nyerhet el... Szent Szellem egy Személy és nem lehet 
megmérni literben vagy tartóedényekben. 

Ahol a Biblia azt mondja, hogy valaki betelt Szent Szellem-
mel, ezzel azt fejezi ki, hogy az, aki ezt átélte, Szent Szellem 
uralma alá került az élete minden része! Vagyis a teljes életünk! 
Ez egy olyan átélés, amelyet minden hívőnek át kellene élnie és 
amelyben meg is kellene maradnunk!

Emlékeztet és megtanít mindenre

„A Segítő – Szent Szellem – fog megtanítani titeket min-
denre, akit az Atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. 
Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit nektek mondtam.”

János 14:26

Szent Szellem mindig bölcs tanácsokkal lát el bennünket és 
ha tényleg támaszkodunk is a segítségére (tudatosan elvárjuk 
Tőle), mindig jön és segít, tanít és eszünkbe juttat olyan dol-
gokat is, amikről azt gondoltuk, már réges-régen elfelejtettük...
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„Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek 
bölcsessége szerint szólunk, hanem úgy, ahogy Szent Szellem 
tanít.”

1 Korinthus 2:13a

„Akiben csak a régi, emberi természet él, az nem tudja 
felfogni az Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára 
mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, mi-
vel ezeket csak Szent Szellem segítségével lehet megismerni.”

1 Korinthus 2:14

A „nem szellemi”, azaz testi ember számára bolondságok 
mindazok, amikről beszélünk. Szóval, még Szent Szellem is 
csak azokat tudja tanítani, akik „taníthatók”, más szóval nyitott 
szívvel vannak Felé. 

Így ne csodálkozz azon, ha hatalmas kijelentéseket közöl az 
Úr rajtad keresztül, mégis csak néznek rád az emberek boci-sze-
mekkel, hogy „vajon melyik bolygóról jöttél...?” 

Mivel lövésük sincs arról, hogy miről is „zagyválsz” nekik... 
Legalábbis számukra ez így hat... Akkor se csüggedj, csak bát-
ran szóld az Úr szavát, amit felhoz a szívedbe, mert nem 
tud-hatod, mikor kelnek ki az „elvetett magok”. 

Csak bölcsen tedd, ahogy Isten Szelleme vezet!

Meggyőz

„Amikor pedig Szent Szellem eljön, nyilvánvaló módon 
be fogja bizonyítani az egész világnak, és minden embernek, 
hogy mi a vétek (bűn), mi az igazságosság, és mi az ítélet.” 
Más fordításban: "meggyőz bűn, igazság és ítélet tekintetében.”

János 16:8
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Olyan csodálatos, hogy nem nekünk kell győzködnünk az 
embereket, mert az emberi szavak mit sem érnek okoskodá-
sokkal, érvelésekkel és fejtegetésekkel szemben. DE, amikor 
Szent Szellem győz meg valakit, már magyaráznunk sem kell 
a dolgokat, maga Isten Szelleme végzi el bennük a munkát. 

Ez annyira felszabadító! Nem kell teológiai doktorátust 
szereznünk ahhoz, hogy megnyerjünk embereket Krisztus 
számára! 

Mi csak legyünk olyanok, mint a gyerekek, szívből, szeretet-
ből vessük az Ige magvait és hagyjuk, hogy a meggyőzés részét, 
akárcsak a munka részét maga Szent Szellem végezze! Mi pedig 
gyönyörködjünk az Ő keze munkájában, amikor látjuk, hogyan 
változtat meg embereket a szemünk láttára! Csodálatos!

Segít gyengeségünkben és imádkozni is

„Hasonlóképpen a Szellem is segítségére van a mi erőtlen-
ségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem 
tudjuk: de maga a Szellem esedezik értünk kimondhatatlan 
fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja mi 
a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.”

Róma 8:26-27

Dalokat ad
(amiket énekelhetünk és amikkel bátoríthatjuk egymást is).

„Zsoltárokkal, himnuszokkal és SZENT SZELLEMTŐL 
KAPOTT énekekkel bátorítsátok egymást! Énekeljetek az 
Úrnak teljes szívvel! Énekeljetek neki új éneket!” 

Efézus 5:19
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Imádkozik értünk

„Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal
ki sem fejezhető sóhajtásokkal.”

Róma 8:26b

Kijelentést ad, megismerteti velünk Istent

„Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten Szelleme által, mert 
a Szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.”

1 Korinthus 2:10

„Azt kérem, hogy Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicső-
séges Atya-Isten töltsön be titeket Szent Szellemmel, Aki 
bölccsé tesz, kijelenti és igazán megismerteti veletek Istent. 
(18) Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét,
hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket,
és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját
szent népének szánt.”

Efézus 1:17-18

Ha nem lenne lehetséges kijelentést kapnunk Szent Szellem-
től, Pál nem imádkozott volna ezért. Épp innen is tudhatjuk, 
hogy ez lehetséges és mi magunk is kérhetjük ezt!

Elvezet minden igazságra, megmutatja a jövőt

„Azonban eljön majd az Igazság Szelleme, aki bevezet 
benneteket a teljes valóságba (elvezet minden igazságra), 
mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit 
az Atyától hall. Kijelenti majd nektek az eljövendő dolgokat.”

János 16:13
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Természetfölötti szeretetet ad a szívünkbe

„Isten szeretete betöltötte szívünket Szent Szellem által, 
Aki Isten ajándéka a számunkra.”

Róma 5:5b

A testünkben lakik

„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szent 
Szellem temploma, amit Istentől kaptatok, és ezért nem 
a magatokéi vagytok?”

1 Korinthus 6:19

Megújítja, megeleveníti a testünket

„Ha pedig annak Szelleme, aki feltámasztotta Jézust a 
halálból, bennetek lakik, akkor a ti halandó testeteket is fel 
fogja támasztani (megújítja, megeleveníti) a bennetek lakó 
Szent Szellem segítségével.”

Róma 8:11

Bátorságot ad

„És miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybe-
gyűltek; és beteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és Isten 
beszédét BÁTORSÁGGAL szólták.”

ApCsel 4:31

Carl Gustav Severin Svédországban, a Bibliaiskolában, ahol 
tanultam egy évig, egy olyan Evangélista volt, aki sokszor szol-
gált Oroszországban. Az egyik ilyen helyen az alábbi történt, 
amit elmesélt nekünk:
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A kommunizmus miatt, félelemmel és bujkálva jöttek ösz-
sze sokszor emberek, Istentiszteletet tartani, de akik szívből 
megtértek az Úrhoz, számoltak azzal, hogy ez az életükbe is 
kerülhet. 

De természetesen, mint mindenhol, mindig akadnak olya-
nok, akik nem szívvel-lélekkel keresik és dicsérik az Urat. 

Történt tehát egyik ilyen alkalmon, hogy fegyveresek rontot-
tak be az összejövetelre, és az alábbit mondták az embereknek:

„Akik készek meghalni a hitükért, azokat öt percen belül le 
fogjuk lőni! Akik viszont megtagadják inkább Jézust, hogy élet-
ben maradhassanak, azok most azonnal menjenek el.” 

Néhányan elhagyták a termet, a többiek viszont  – ha félve 
is – de maradtak, vállalva inkább a halált, minthogy megta-
gadják az Urat. 

Ekkor a fegyveresek bezárták az ajtót, letették a fegyvert és 
az alábbit mondták:

„Mi is hívő keresztények vagyunk, de csak olyanokkal akarunk 
együtt dicsőíteni, akik tényleg komolyan is veszik az Urat! Pásztor, 
nézz körül, ezek az emberek alkotják a Gyülekezetedet!” 

Micsoda bátorságot eredményez a hívők életében Szent 
Szellem, még akkor is, ha halálosan megfenyegetik őket! 
Ez a Bátorság Szelleme!

Szent Szellem külső megnyilvánulásai

Megtérésem napjától rendszeresen találkoztam Szent 
Szellemnek olyan külső megnyilvánulásaival, mint a testemben 
remegés, elgyengülés és a padlóra esés, kimondhatatlan öröm-
ben történő nevetés, sírás és egyéb megnyilvánulások…
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Tizennyolc éves voltam, amikor leérettségiztem és épp pá-
lyaválasztás előtt álltam, de mielőtt beadhattam volna a je-
lentkezésem bármelyik felsőbb oktatási intézménybe, Isten 
természetfeletti módon gondoskodott arról, hogy kikerüljek 
Svédországba, Bibliaiskolába. 

‘93-94-ben tanultam Uppsalában az „Élet Szava” Bibliaisko-
lában, Ulf Ekman vezetésével (ami akkoriban teljesen más volt, 
mint most…). 

A Kenneth Hagin vonalát követve, a hit mozgalom idejében, 
nagyon erőteljes,  „hit központú” tanításokban volt részem egy 
teljes éven keresztül, ami később egy újabb évvel folytatódott 
Csehországban, Brnoban, ahová már házaspárként mentünk 
együtt Csabával, és ott én már a magyar csapat „hivatalos” tol-
mácsa voltam.

A svédországi évem alatt háromszor is átéltem olyat, amikor 
kontrollálhatatlanul remegett a testem. 

Ezt ilyen szinten azóta sem éltem át, aminek őszintén szól-
va örülök, hiszen számomra ez azt is jelenti, hogy már nincs 
is szükség rá, mert az Úr enélkül is el tud bennem végezni 
dolgokat! Bármennyire is jó dolgok mennek végbe ilyenkor 
a bensőnkben, a test számára ez nem mindig kellemes...

Az első alkalommal, nagyon kínosnak éreztem a remegést, 
ami egy megállíthatatlan sírással együtt jött. Épp egy svéd 
evangelista szolgált és hatalmas tűzzel prédikálta Isten Szavát, 
én pedig csak zokogtam és remegtem és bár minden erőmet 
összeszedve próbáltam ellenállni ennek az „átélésnek”, teljesen 
hiába történt minden erőfeszítésem, nem bírtam abbahagyni...

A másik alkalmat megelőzte egy olyan dolog, hogy vala-
kitől kaptam egy levelet, amiben a pásztort és a Bibliaiskola 
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igazgatóját – Ulf Ekmant – valaki elkezdte úgy kritizálni és 
olyan negatív véleményeket írni róla, és ráadásul NEKEM cí-
mezve küldte el, hogy ez teljesen ledöbbentett.

Azonnal mentem az Úrhoz a belső szobámba és kérdeztem 
SZENT SZELLEMTŐL, NEKI mi a véleménye Ulf Ekmanról, 
mert a levélben ezt és ezt írták róla... Én annyit hallottam Szent 
Szellemtől: „ő az én fi am!” – Nekem ennyi elég is volt, a levelet 
kidobtam a kukába!

1993-at írtunk, amikor az iskola diákjainak létszáma ezer fő 
volt, átlagos Istentiszteleteken három-négyezer ember jött össze 
hétről hétre. Egy-egy nagy konferencia során pedig tízezres 
tömeg volt jelen... 

Egyszer csak a Bibliaiskola folyosóján haladva jön velem 
szembe Ulf Ekman, rengeteg pásztor és vezető kíséretében. Út 
közben megállt és odalépett hozzám, hogy kezet fogjon velem 
és üdvözöljön.

Engem! A kis tizennyolc éves magyar kislányt... Ahogy kezet 
fogott velem, a testem olyan remegésbe kezdett, amit aznapra 
nem is hagyott abba... Mondanom sem kell, azt mondtam Szent 
Szellemnek: „Uram, köszönöm! Most már teljesen biztos vagyok 
benne, hogy ő tényleg a TE fi ad!”

Megerősítette bennem az Úr azt a nagy igazságot, hogy soha 
ne emberektől kérjünk ki véleményt valaki másról, ne hallgas-
sunk a kritikákra, hanem kérdezzük meg az Urat!

Isten Szelleme amikor valakit „bemutat” szellemben, már 
szavak sem kellenek hozzá, hogy ismerjük a másik ember szívét!

A harmadik alkalommal egy pásztor házában voltam, aki 
levetített egy olyan videót, amikor héber származású embereket 
menekítettek haza, Izraelbe. 



15. Fejezet |  Mit tesz értünk és bennünk Szent Szellem?

252

Ahogy a repülőgéppel leszálltak Izrael földjére és leborultak 
az Úr előtt, olyan volt, mintha „rám szállt volna” Isten Szelle-
me olyan módon, hogy én csak sírtam és remegtem, sírtam és 
remegtem és nem bírtam abbahagyni. 

Akkor azt prófétálták nekem, hogy bennem is van héber vér...
Tudomásom nincs róla (bár sem az apám, sem az anyám 

családját nem ismertem igazán), de bárhogy is van, a zsidó 
Király, Jézus Krisztus az én Uram és Mesterem és az Ő vére 
folyik minden megváltott ereiben!

Akármilyen származásúak is vagyunk, Hozzá tartozunk és 
csak ez számít!

Hovatartozásunktól függetlenül is áldjuk a zsidó népet és 
imádkozzunk Izraelért és Jeruzsálem békességéért, mert aki 
áldja az Úr népét, az maga is áldott lesz!1 Ez egyszerre parancs 
és egy ígéret is számunkra! Ezért tesszük is! És most ebben 
a pillanatban is megáldom Isten választott népét, minden héber 
származású embert, a Jézus nevében! Ámen!

Csehországban történt egyik nap a Bibliaiskolában, hogy 
egyszerre, az összes diák úgy betöltekezett Szent Szellemmel, 

„szent nevetés” formájában, hogy reggeltől-estig csak nevettünk 
és nevettünk. 

Még a hazafelé vezető úton is, a villamoson, az utcán, és még 
otthon is… 

Sok-sok teher megy le ilyenkor az emberről, és a nevetés 
során is csodák történnek…

Azóta ez már többször is előfordult, de azt is tudom, hogy 
minden külső megnyilvánulásnak és betöltekezésnek OKA 
VAN! Isten soha, semmit nem tesz céltalanul! Ne testből pró-
báljuk soha kierőltetni magunkból a megnyilvánulásokat, mert 

1 Gégény Éva: Yeshua Hamashiach - Ég a tűz a szívemben című album 7. dala
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az visszataszító, és semmilyen változást nem hoz el, csak az 
EMBERRE hívja fel a fi gyelmet.

A mi célunk, hogy Krisztusiakká váljunk és ha ehhez a világ 
bolondjaivá kell válnunk, ám legyen, de ne mi tegyük bolonddá 
magunkat azzal, hogy produkálunk egy olyan megnyilvánulást, 
amit valójában nem is Szent Szellem kezdeményezett bennünk, 
csak mi annyira akarjuk, hogy már „kieszközöljük” ha kell, ha 
nem...

Amikor imádkozunk emberekért, azt szoktuk mondani: „ha 
képes vagy megállni a lábaidon, ne ess el! Nem az mutatja, hogy 
mennyire vagy szellemi ember, és még csak nem is minősít engem, 
hogy AZ ÉN kézrátételem által elesel, vagy sem...”

Van, hogy tényleg nem bírunk megállni a lábainkon, mert 
akkora hatalmas az Úr dicsőséges jelenléte, és lehet, rajtunk kí-
vül ezt senki más nem érzékeli, mivel mi hozzuk azt magunkkal 
a belső szobánkból...

De, ahogy a nevetést is abba tudjuk hagyni, úgy az elesést is 
meg tudjuk állni olyankor, amikor nincs az, hogy „képtelenek 
vagyunk rá”. 

Van, hogy olyan kenet van jelen, hogy a testünk nem tud 
másképp reagálni, ilyen is van...

De, amikor látjuk a gyümölcsöket, amik megjelennek az 
életünkben, az a legnagyobb bizonyíték belül a bensőnkben!

Nem az hoz változást az életünkben, hogy elesünk vagy nem 
esünk el, remegünk vagy nem remegünk, nevetünk vagy nem 
nevetünk. Elfogadjuk, hogy Isten ilyen módokon cselekszik, 
de nem szabad a tekintetünket ezekre a megnyilvánulásokra 
fókuszálni! Ami valóságos változást hoz, az az a tűz, ami az 
apostolokban lobogott. A tűz, ami pünkösdkor leszállt. Ugyan-
az a tűz, ami a tanítványok életében volt.



15. Fejezet |  Mit tesz értünk és bennünk Szent Szellem?

254

De, a megnyilvánulásokon se akadjunk ki! 
Évekig imádkoztunk az Úrhoz ébredésért! 
Jó lenne, ha megengednénk Neki, hogy úgy cselekedjen, 

ahogyan Ő szeretne!
Szent Szellem teljessége döntően segít nekünk abban, hogy 

a nehéz időkben megálljunk. 
Istennel való életünk, valamint örömünk, megelégedettsé-

günk és azon küldetésünknek a titka, hogy mások számára 
áldások lehetünk, csakis Szent Szellemben található!

Szent Szellem általam és rajtam keresztül is 
megnyilvánult 
(és teszi rendszeresen…)

Az első alkalom akkor volt, amikor épp edzeni mentem 
a stadionba, talán egy hetes keresztény lehettem. Bizonyságot 
tettem egy lánynak, majd megkérdeztem imádkozhatom-e érte. 
Ahogy elkezdtem érte imádkozni, azonnal összeesett, és azon 
nyomban elkezdett nyelveken szólni. 

Csukott szemmel imádkoztam érte, majd egyszer csak 
„kicsúszott” a kezem alól. Ahogy kinyitottam a szemem, láttam, 
hogy ott van elterülve a padlón... Ő is meghökkent, de én is, 
mert nem is számítottam arra, hogy valaki ilyen erőteljesen 
betöltekezhet az ÉN imám által… Ezután a betöltekezések, az, 
hogy imádkozunk betegekért és azok meggyógyulnak, a dé-
monok sikítva mennek ki az emberekből, rendszeres jelenségek 
lettek fi atal keresztény éveinkben is már.

Németországban történt az alábbi, 2010-ben, amikor Dennis 
Walker és csapata elvitt engem magával szolgálni. 
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Arról tanított épp Dennis, hogyan halljuk meg Isten hangját, 
nem csupán önmagunk számára, hanem egy másik emberre is. 

Azt mondta, mindenki keressen magának egy olyan ima-
társat, akit még nem ismer, akivel kölcsönösen imádkoznak 
egymásért, és kérdezik Isten Szellemét, hogy van-e valamilyen 
kijelentése a másik emberre. 

Egy német hölggyel kerültem össze, aki beszélt angolul is. 
Szent Szellem vezetése által, kértem tőle, hogy tegye a kezét 
a szívére, mert szellemben szívet láttam. 

Majd fogtam, kezemet rátettem az ő kezére, és ahogy elkezd-
tem nyelveken imádkozni, a legnagyobb megdöbbenésemre 
a következőt tapasztaltam: 

Olyan volt, mintha a hölgyet áramütés érte volna, nem csu-
pán hátraesett, hanem olyan volt, mintha kb. három méterre 
esett volna hátra. Én legalább annyira megijedtem, mint ő…

Ahogy felkelt a padlóról, azt mondta, olyan érzése volt, mint-
ha „szellemi defi brillátorral kiütötték volna és azonnali műtétet 
hajtottak volna végre a szívén”. 

Teljesen megváltozott, és betöltekezett Szent Szellemmel. 
Majd, olyan próféciát is adott Isten őrá, amitől aztán teljesen 
elképedt, mert azt mondta, én szó szerint visszamondtam 
neki mindent, amit Isten személyesen mondott neki a belső 
szobájában. 

Én magam is meg voltam lepődve, és természetesen nagyon 
örültem is neki, hogy Isten eszközeként tudott használni az 
Ő munkájában. Minden dicsőség egyedül az Övé ezért is!

Nekünk mindig csak azt a pici dolgot kell megtennünk, amit 
az Úr kér tőlünk, hogy Ő megtehesse azt a nagy dolgot, amire 
csak Ő képes egyedül!

Azért írom le ezeket, hogy éhséget gerjesszen benned is 
arra, hogy „van több” és amikor megtapasztalunk többet, 
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tudnunk kell, hogy még annál is van MINDIG több! Akarjunk 
MINDENT az Úrtól, amit adni akar nekünk!

Ne féljünk egyáltalán semmitől! A gyümölcsök úgyis meg 
fogják mutatni és óriási változásokat fogunk tapasztalni úgy 
a saját életünkben, mint másokéban is!

Sheffi  eldben történt Angliában, amikor egy gyülekezetben 
találkoztam egy olyan amerikai családdal, akik Heidi Baker 
szolgálatában voltak és épp átutazóban voltak. 

Látták a YouTube felvételemet, amelyen megosztottam 
a mennyei átéléseimet. Azonnal felismertek, amikor találkoz-
tunk, és kérték, hogy imádkozzam értük, mert ők mindent 
akarnak abból, amit Isten rajtam keresztül akar nekik adni.

Amikor megtisztelik az ajándékot, mindig teljesen biztos 
vagyok benne, hogy Isten ott tényleg cselekedni is fog! Ezzel 
nem az én személyemet tisztelik, hanem azt, amit Isten tesz!

Az alábbi történt, amikor a férjért, azaz a szolgálóért imád-
koztam: hozzá sem értem, csak kinyújtottam felé a kezem, 
a szíve irányában, amikor ugyanaz történt, mint évekkel azelőtt 
Németországban, a feljebb említett német hölgy esetében.

A férfi  legalább három métert repült hátra és teljesen kife-
küdt a padlón. Azzal a különbséggel, hogy amikor felkelt a pad-
lóról, az alábbit mesélte nekem boldogan, még mindig remegve 
Isten jelenlétében: 

„Egy hatalmas nagy angyal állt előtted, – mondta – és ami-
kor kinyújtottad a kezed felém, az angyal ugyanazt tette, azzal 
a különbséggel, hogy te nem értél hozzám, az angyal viszont igen. 
Az Ő érintése miatt estem hátra…”
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Egyszerre látta, és érezte is, mintha elektromos áramütés 
érte volna, hatalmas kék fénnyel robbanásszerű volt. 

Azt mondta, ilyen erőt, még sohasem tapasztalt. Azt mondta, 
szinte félelmetes volt ez a hatalmas nagy angyal, és számára 
úgy tűnt, ez az angyal együttműködik velem (én helyesbítet-
tem, hogy én működöm együtt Vele…). Mintha mellém lenne 
kirendelve… – mondta.

Megkérdeztem, milyennek látta az angyalt, és pontosan úgy 
írta le, amilyennek én is láttam az Áttörés Angyalát.2

Csodálatos volt az egész, mivel ez teljes mértékben Isten ke-
gyelme, én csupán adtam magam ahhoz, hogy együttműködjek 
az Úrral. Hiszen, nem is kell mást tennünk, csak elérhetőknek 
lennünk az Ő számára!

Isten nem alkalmas embereket keres, hiszen az alkalmas 
voltunk az Úrtól van! 

Ő ELÉRHETŐ embereket keres, akik készek feladni min-
dent ha kell, készek időt, energiát és akár anyagiakat is áldozni 
az Úr munkájáért, mások áldására!

Az Úr jutalma pedig soha nem marad el! Minden vetés után 
jön az aratás!

Mit nyerünk Szent Szellemmel való közösséggel?

Igazából MINDENT megnyertünk, ha Szent Szellemet meg-
kaptuk, mivel Jézus Krisztusban Ő a legnagyobb főnyeremény!

2 Erről majd részletesebben az Angyalok című könyvemben fogok 
beszámolni, amikor majd az is kiadásra kerül...
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Amikor közösségben vagyunk Szent Szellemmel, Vele együtt 
jön minden más előny is, mint például: ISTEN JELENLÉTE!

Gyakorlatilag, amikor Isten jelenlétéről beszélünk, arról 
beszélünk, hogy Szent Szellem JELEN van, mivel Ő Istennek 
az a Személye, Akit érzékelünk. 

Amellett, hogy Ő mindig jelen van, van egy kézzelfogható 
(megnyilvánuló) jelenléte is, mely erőteljesebb módon ott van, 
amikor Őrá fi gyelünk, Róla elmélkedünk és Jézus Krisztust 
helyezzük a fi gyelmünk középpontjába.

TÁRS – Nem kell Hozzá imádkoznunk, csak együtt kell 
lennünk Vele. Kívánjuk a Vele való együttlétet, mint pusztai 
vándor a vizet! Ő igazi társ!

MEGOSZTHATUNK VELE DOLGOKAT – kiönthetjük 
a szívünket Neki és Ő is kiönti a szívét nekünk. Megosztjuk Vele 
az örömünket és Ő is megosztja az Ő örömét velünk! 

„Tetszett Szent Szellemnek és nekünk…” (Még a levelet is 
közösen írták!)

ApCsel 15:28

Az ellenség próbálja elhitetni velünk, hogy Szent Szellem 
csak valamilyen különleges erő, vagy behatás. Tudja, hogy 
amint felfedezzük a Szellem személyes valóságát, életünk alap-
vetően megváltozik. 

Dávid fi am kapta egyszer az alábbi kijelentést az Úrtól: 

„Minden bennünk van már, csak épp mi vagyunk még 
az útban.”
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Még ha imádkozunk is saját elméből, még akkor is az én, 
– az egó van a színtéren és nem Szent Szellem...

Ezért is elengedhetetlenül fontos, hogy gyermeki szívvel
legyünk az Úr felé!

Szent Szellem vezetése nem úgy történik, hogy Isten teljes 
kerek egész mondatokban közli veled A-tól Z-ig, hogy mit kell 
tenned, csupán annyi információt ad meg, amire épp szükséged 
van, és azt várja, hogy engedelmeskedj.

Ha Isten akaratában lenne, hogy tudd a részleteket, akkor 
közölte volna veled.

Ha nem tette, akkor ne törődj vele, a maga idejében eleget 
fogsz tudni! Amikor megérkezel oda, ahova éppen küld téged, 
akkor ott már valószínűleg tudni is fogod, hogy miért vagy ott. 

De, nem egy esetben történt velünk is, hogy valahová küldött 
minket Szent Szellem, és nem tudtuk még pontosan, hogy miért 
is kell oda mennünk… Utólag azonban mindig kiderül!

Bátorítalak most téged drága olvasó, szeretett testvérem, 
hogy merj kilépni a vízre és engedelmeskedni Isten Szellemének, 
hogy vezessen téged úgy, ahogy Ő akarja!

Meg fogod tapasztalni, hogy Vele járni nagyon is izgalmas! 
Óriási kaland! Szinte nincs két egyforma nap! 

Mindig tartogat valamilyen meglepetést számunkra! Mindig 
tanít valami új dolgot, amivel előrébb viszi az életünket!

Ha pedig épp az életed azon szakaszán tartasz, ahol szük-
séged van az Ő megújító erejére és az első szeretet tüzére, csak 
kérd Tőle! Ő nincs tőled távol! Közelebb van hozzád, mint 
a saját lélegzeted! A szívverésed is hallja és mindent tud rólad! 
ÉS mégis szeret, és mindig csak szeret és szeret és ez sohasem 
fog megváltozni!
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16. FEJEZET

GYÜMÖLCSÖK VAGY KENET?

Szent Szellem gyümölcsei

„Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: sze-
retet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, (23) 
szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket 
elítélné.”

Galata 5:22-23

Az élet legtöbb formája „gyümölcstermésen” keresztül repro-
dukálódik! Ez a gyümölcs a „miniatűr hasonmása” a szülőnek, 
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amely azután felnövekszik és megérik, míg végül maga is képes 
lesz reprodukálni magát.

Épp így vagyunk mi Szent Szellem gyümölcseivel az 
életünkben! 

Azok nem a saját, hanem a Szellemnek gyümölcsei, melyek 
BENNÜNK teremnek meg! 

A szőlőtő  – vagy fa  – maga Jézus, Őbelé lettünk gyökerez-
ve, mi vagyunk a szőlővesszők – vagy az ágak (János 15)  – és 
a leveleink, amelyek fontosak az életfenntartásban, mindazok 
a kijelentések Isten Beszédéből és Szellemétől, amelyek visznek 
előre bennünket.

Amikor fi zikai értelemben vett gyümölcsre gondolunk, „szá-
munkra” nem sok „hasznot” nyújtanak azon felül, hogy szép 
és mutatós tőle a fánk, az valaki más számára jelent táplálékot. 
Annak, aki azt fogyasztja! Viszont a benne levő mag az, ami 
reprodukál!

A Szent Szellem gyümölcsei ellenben egy kicsit másak, mint 
a fizikai fa gyümölcsei. Amikor ezek a gyümölcsök megje-
lennek, épp olyan táplálóak számunkra is  – az egész fánk 
számára  – mint másoknak, akik abból „esznek”. Mivel, ezek 
a gyümölcsök a lehető legjobb hatással vannak ránk is, épp úgy, 
mint másokra! 

A legtöbbször azonban, amikor gyümölcsről beszélünk, 
a már megérett, ehető formájára gondolunk csupán, amelyet 
már le lehet szedni a fáról vagy bokorról, holott, a még éppen 
kibújt, „zöld”, avagy éretlen és kicsi gyümölcsnek csupán ki kell 
várnunk az idejét, hogy megérjen!

Van, hogy a jellemünk, a karakterünk, még épp formálódás 
alatt van, és amennyit adunk magunkból, annyi gyümölcs ké-
pes megjelenni rajtunk, avagy bennünk. 
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Öröm

Egy statisztikában megállapították, hogy a kisgyerekek na-
ponta négyszázszor nevetnek, míg a felnőttek csak tizenötször. 
Hol veszítettük el azt a 385 nevetést? Talán hiányzik belőlünk 
a gyermeki lelkület, amiről az Ige beszél?

Érdemes egy percre megállnunk és egy kicsit elgondolkod-
nunk azon, hogy „tényleg muszáj ennyire komolyan vennünk 
magunkat és az életünket...?”

Nem lehetne egy kicsit élveznünk a mindennapjainkat job-
ban, telve az Úr szeretetével, örömével, békességével? Muszáj 
mindig rohannunk és stresszesen élnünk az életünket, amikor 
Jézus hatalmas árat fi zetett azért, hogy már MINDEN a mienk 
legyen...?

Ha teheted, bárhol is vagy most, tedd le még ezt a könyvet is, 
csukd be a szemed, lásd, hogy Jézus ott van előtted és szólítsd 
most meg! Szent Szelleme által ott van veled és benned! Kérd, 
hogy adja neked a minden értelmet felülhaladó békességét, tölt-
sön be örömmel és szeretettel és lásd, ahogy ez meg is történik!

Na, milyen érzés? Megvan? Akkor folytathatjuk!

Szent Szellem kenete

Különbség van aközött, hogy Szent Szellem bennünk van, 
és aközött, hogy rajtunk van, ahogy a „Jézus életében is Szent 
Szellem volt a Kulcs” című fejezetben is írtam. 

Amikor BENNÜNK van Szent Szellem, más, mint amikor 
RAJTUNK megnyugszik Isten Szelleme. 

Ez utóbbi épp olyan, mint amikor egy „palást” ránk kerül. 
Szent Szellemnek az a palástja, amely erővel és hatalommal 
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ruház fel bennünket. Így már nem csupán jelenléte az, ami 
körbevesz, hanem a csodatevő ereje is! 

Jézusban benne volt Szent Szellem, de amikor a pusztában 
negyven napig böjtölt, Szent Szellem megnyugodott RAJTA.

Ettől aztán, megtelt az Ő erejével! Amikor bennünk van 
Szent Szellem, közösségben vagyunk Vele. Amikor rajtunk is 
van, az a szolgálatra van mások számára, hogy teljesíthessük 
azt a küldetést, amit ránk bíz az Úr. Amikor befogadjuk az Urat 
a szívünkbe és újjászületünk, az életünk megváltozik, mert 
bennünk lesz Jézus, Szent Szelleme által. A kenet azonban az, 
amikor megnyugszik rajtunk is Szent Szellem!

Amikor Jézusra leszállt Szent Szellem, mit olvasunk, milyen 
változás történt benne? Az alábbit hirdeti ki:

„Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent 
engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, el-
küldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, (19) 
Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.”

Lukács 4:18-19

Az tehát, ha nem csupán bennünk van Szent Szellem, hanem 
rajtunk is – ez nem más, mint az Ő kenete!

„A názáreti Jézust, mint kente fel Isten Szent Szellemmel 
és hatalommal, Aki széjjeljárt jót cselekedve és meggyógyítva 
mindazokat, akik az ördög hatalma alatt voltak; mert Isten 
volt vele.”

ApCsel 10:38
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Az Ószövetség idején a papok, próféták és (legtöbb esetben) 
a királyok voltak csupán, akiken „rajta” volt Szent Szellem azért, 
hogy végre tudják hajtani azt a küldetést vagy feladatot, amit 
Isten rájuk bízott. Az egyetlen olyan személy, akin vélhetően 
nem csupán „rajta” volt Isten Szelleme hanem „benne” is volt 
az Ószövetség idején, Dávid király volt.

Ő lehetséges módon hasonlót élt meg Szent Szellemmel, mint 
amit mi az Újszövetségben élünk meg Vele. Ezért is volt, hogy 
Dávid számára, mindennél többet jelentett Isten jelenléte. Ezért 
is volt, ahogy Dávid kérlelte az Urat: „csak a Szellemedet ne vedd 
el tőlem!” Saul példáját látva, tudta, hogy elveszítheti Őt. 

Ilyen már nincs az Újszövetségben, hiszen, ha Őt befogadtuk 
a szívünkbe, Ő itt is marad, bennünk lesz. Velünk is lesz, hiszen 
ezt megígérte! Azonban, az, hogy megnyugszik-e „rajtunk” az 
már egy más dolog…

ApCsel 1:8 azt mondja, vesztek ERŐT, amikor Szent Szellem 
eljön RÁTOK! Ennek azonban, – hogy meg is maradjon raj-
tunk, – ára van. Ehhez meg kell halnunk, meg kell tagadnunk 
magunkat, a testi kívánságokat…

Meg kell tanulnunk, hogyan adjunk NEKI IDŐT arra, hogy 
munkáját végezhesse bennünk, az összejöveteleinken…

Amikor Isten megteremtette az embert, az Ő Szelleméből 
lehelt életet az ember orrán keresztül bele az emberbe. Majd 
Jézus, mielőtt eltávozott, tanítványaiba lehelt Szelleméből! 

Ez egy olyan helyreállítás volt, amit az első emberpár elve-
szített, hiszen a bűnbeesés során, szellemileg meghalt. Maga 
az Úr mondta, hogy a bűn zsoldja a halál, és amikor Ádám 
és Éva vétkezett, akkor is meg volt mondva, hogy meghalnak 
a bűneik miatt.
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Mégis látjuk, hogy fizikailag nem haltak meg, csupán 
szellemileg… Amikor viszont, Jézus az Ő Szellemét lehelte 
a tanítványokba, tulajdonképpen az édeni állapotot állította 
helyre. Innentől fogva, az „ember” épp olyanná vált, mint 
a teremtés után.

Pünkösdkor azonban, amikor eljött és rájuk szállt Isten 
Szelleme, az egy egészen más történet volt. A Pünkösd azt jelen-
tette, hogy Szent Szellem már nem csupán „lebeg a vizek felett”, 
hanem benne is van az emberben, mindabban, aki befogadja 
Jézust a szívébe, – és itt hadd álljak meg egy pillanatra…

Ha, Isten Szelleme mindenkiben ugyanúgy benne len-
ne, miért van, hogy Jézus csupán a tanítványokba lehelte az 
Ő Szellemét, és nem mindenkibe? Mivel, nem mindenkiben 
van ott Isten Szelleme, ezért Őt igenis be kell fogadni minden-
kinek a szívébe azáltal, hogy Jézus Krisztust elfogadja személyes 
Megváltójának!

Pünkösdkor tehát, egy új korszak kezdődött el, mert Szent 
Szellem leköltözött a földre, és Ő már nem csupán egyes em-
bereken nyugszik meg, hanem mindenkiben BENNE van, 
aki befogadja.

Tűzkeresztség

Ahogy a vízkeresztség jelentése az, hogy teljesen alámerítke-
zünk a víz alá, a  tűzkeresztség szintén egy teljes „alámerítkezés” 
méghozzá Szent Szellembe. 

Ez azt jelenti, hogy a teljes személyiségünk, szellemünk, 
lelkünk és testünk egyaránt elmerül Isten Szellemében, ebben 
a tüzes folyóban, Aki Ő maga! A vízkeresztség egyszeri alka-
lommal történik, a tűzkeresztség viszont újra és újra! Kell, hogy 
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Szent Szellem tüze folyamatosan forrón tartson bennünket és 
lángoljon a szívünkben az Ő szeretete.

„Én (Keresztelő János) ugyan vízzel keresztellek (merítelek 
be) titeket megtérésre, de Aki utánam jön, erősebb nálam, 
Akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; Ő Szent Szellem-
mel és tűzzel keresztel (merít be) majd titeket.”

Máté 3:11

Amíg Keresztelő János a Jordán folyójában, úgy Jézus egy 
szellemi folyóban „keresztel” azaz merít be bennünket! Abban 
a folyóban, amely Isten oltáráról vett tűzzel izzik, Szent Szel-
lem tüzével! Vízben többen is bemeríthetnek, de Szent Szellem 
tüzébe egyedül Jézus Krisztus tud bemeríteni!

„Én (Keresztelő János) nem ismertem Őt; de Aki elküldött 
engem, hogy vízzel kereszteljek (merítsek alá), Ő mondta ne-
kem: Akire látod a Szellemet leszállni és rajta megnyugodni, 
Ő az, Aki keresztel (bemerít, alámerít) Szent Szellemmel.”

János 1:33

A názáreti Jézus Krisztus emberré lett, hogy bemutassa, 
milyen az, amikor nem csupán vízbe, hanem Szent Szellembe 
is bemerítkezünk. Ő volt az első Szent Szellemmel megke-
resztelt ember a földön, utána  – és azóta is  – Ő maga az, aki 
Szent Szellemmel és tűzzel keresztel, avagy merít be, ráadásul 
KORLÁTLANUL adja Szellemét nekünk!

„Isten korlátlanul (nem mérték szerint) adja a Szellemet!”
János 3:34b
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Be is tartotta ígéretét Jézus, Pünkösdkor történt, miután 
Jézus megdicsőült, hogy Szent Szellemmel keresztelt és azóta 
sem hagyta abba!

„Ezt a hasonlatot Szent Szellemről mondta, Akit később 
azok kaptak meg, akik Jézusban hittek. De amikor ezt mond-
ta, akkor Szent Szellemet még senki sem kaphatta meg, mert 
Jézus még nem dicsőült meg.”

János 7:39

„Mindannyian együtt voltak akkor is, amikor elérkezett 
a Pünkösd ünnepe. (2) Hirtelen zúgás hallatszott az égből, 
mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész házat, ahol 
ültek. (3) Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rá-
szálltak mindenkire. (4) Ekkor betöltötte őket Szent Szellem. 
Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy Szent Szel-
lem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon.”

ApCsel 2:1-4

Az Apostolok Cselekedetei velünk folytatódnak! Újabb és 
újabb fejezetek íródnak, ahogy ma is milliók betöltekeznek 
drága Szent Szellemmel.

Gyümölcs vagy kenet?

Lehet, már maga a kérdés is furcsán hangozhat, hiszen ho-
gyan lehetne egy lapon említeni a gyümölcsöt a kenettel?

Nos, nem véletlenül említem ezeket egy helyen, mert sajnos 
épp azt látjuk és tapasztaljuk az Egyházban, hogy a kereszté-
nyek sokasága vágyik a kenetre, Szent Szellem ajándékainak 
használatára és, hogy megjelenjen az Ő ereje, de a jellemük, 
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a karakterük,  azaz a „gyümölcstermésük”, sajnos „nem ér fel” 
arra a szintre...

Szomorú azt tapasztalni, hogy Szent Szellemmel megkeresz-
telt, betöltekezett emberek, akik használják az ajándékokat és 
még akár kenetteljesen is szolgálnak, visszaélnek a hatalmukkal, 
veszekszenek, kiabálnak, szeretetlenek, sőt...

De, a mi feladatunk, hogy csakis Istenre nézzünk és MI 
MAGUNK váljunk azzá, amit Isten rólunk megálmodott! Má-
sokat nem tudunk megváltoztatni, és mivel szabad akaratuk 
van, így Isten is csak annyit tehet, amennyit engednek Neki!

Mutassunk MI példát abban, hogy teljesen odaszánjuk ma-
gunkat Istennek és megengedjük, hogy Szelleme megteremje 
bennünk a gyümölcseit! Isten számára sokkal fontosabb, hogy 
a Fiához, Jézus Krisztushoz váljunk hasonlóvá, mint bármi-
lyen kenet, ami amúgy sem a mi érdemünk, hiszen az is Szent 
Szellemé... 

Sokkal fontosabb és előrébb valóbb minden ajándéknál és 
annál, „hogyan tud Isten használni” bennünket a munkájában, 
hogy megismerjük Szent Szellem SZEMÉLYÉT és Vele le-
gyünk minden nap olyan kapcsolatban, közösségben, amiről ez 
a könyv is szólt! 

Kathryn Kuhlman ismert volt arról, hogy mindig várt Szent 
Szellemre az alkalmai során, addig semmit nem tett, amíg nem 
vált bizonyossá számára, hogy Ő manifesztált jelenlétével is 
megjelent és cselekedett.

Egyszer Isabel Allum, Isten prófétája mesélte az alábbi tör-
ténetet, ami személyesen vele és férjével esett meg Angliában:
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Már jó pár éve pásztorolták Gyülekezetüket, de valami 
mégis „hiányzott”. Kérdezték az Urat, hogy miért nem érzik 
az összejöveteleken úgy a jelenlétét, ami életeket változtat meg. 
Csupán énekelgetnek, jó Igehirdetések hangoznak el, de gyakor-
latilag mégis olyan, mintha „nem történne semmi”...

Isten Szelleme arra vezette őket, hogy kezdjenek el várni Rá, 
jelenlétére, mert ha Ő nem jelenik meg manifesztált jelenlétével, 
csak átlagos, unalmas Istentiszteleteik lesznek, ahogy addig is 
volt... Elhatározták, hogy meg is teszik. Addig várnak Szent 
Szellemre, amíg „be nem tör az alkalmaikra”, mert Nélküle az 
egész nem ér semmit.

Elmondták ugyan a Gyülekezetüknek, hogy ezt fogják tenni, 
így amikor összejöttek, nem csináltak semmit, csak csendben 
ültek és vártak az Úrra. Ez így ment jó pár alkalommal, ami 
azt eredményezte, hogy a Gyülekezet elég nagy létszáma meg-
csappant és csak nagyon kevesen „tartottak ki” abban, hogy 
ténylegesen várjanak az Úrra.

Megszokták már, hogy jó programok vannak minden va-
sárnap, „megy a műsor”, most viszont kényelmetlenül érezték 
magukat a csendben való várakozás miatt. 

Egyszer csak, egyik alkalmon hatalmas szél kezdett el fúj-
ni bent a teremben és gyereknevetést hallottak! Először azt 
gondolták, a gyerekek szaladgálnak és nevetgélnek, de amikor 
körülnéztek, egyetlen gyerek sem volt sehol.

Szent Szellem hatalmas örömmel jelent meg közöttük, és 
mivel átadták Neki az irányítást, olyan erővel betört az alkalom-
ra, hogy amikor elkezdték az Urat dicsőíteni, sorban történtek 
a csodák! Ez a nem mindegy! 

Megengedjük Neki, hogy az legyen, Aki? 
Hiszem, hogy te megteszed! Legyen az életed olyan áldott, 

mint amit el sem tudtál eddig képzelni! Vele! Kéz a kézben!
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UTÓSZÓ

Hogyan Jött Ennek a Könyvnek 
a Megírása?

Eredetileg ezt a részt „Előszónak” terveztem, aztán mégis 
„Utószó” lett belőle, mert úgy gondoltam, akik nem ismernek, 
őket nem biztos, hogy ez is érdekelné. 

Akik viszont végigolvassák a könyvet, lehet felkelti kíván-
csiságukat annyira, hogy azt is szeretnék majd tudni, hogyan 
is jött a Mennyből az ihletés ennek a könyvnek a megíródására.

Nos, kezdeném azzal, hogy sok-sok éven át újabb és újabb 
próféciák jöttek arra, hogy könyveket fogunk majd írni, és hogy 
Isten olyan új kijelentéseket is fog nekünk adni, amik mások 
számára tanításukra és épülésükre lesz. 

Majd, amikor 2010-től Isten olyan természetfeletti átélések-
ben részesített, mint a Mennybe történő elragadtatások, Jézussal 
és angyalokkal való találkozások és más természetfeletti megta-
pasztalások, akkor angol nyelven írtam egy könyvet.

Abban leginkább magunkról és a megtapasztalásaimról 
írtam, de valahogy úgy éreztem, ez könyvnek egy kissé „kevés”.

Épp azután utaztam Amerikába (amikor egyedül mentem 
szolgálati meghívásokat teljesíteni), és akkor jó volt, hogy van 
a kezemben valami, amit haza is tudnak magukkal vinni az 
emberek. 

Azonban, amikor magyar nyelvre próbáltam lefordítani, 
vagy akár másokkal is lefordíttatni, nem adta vissza azt a tar-
talmat, ami akkor angol nyelven íródott.
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Kaptam is az Úrtól magyarázatot a miértre, így félretettem 
és azt mondtam: „Istenem, szólj majd, amikor eljött az ideje és 
akkor tudni fogom, hogy Te fogod diktálni mindazt, amit írnom 
kell, és nekem egy pillanatra sem kell azon törnöm a fejem, hogy 
mi és hogyan legyen.”

Hát, éppen ez történt nemrégiben. Egymás után három 
testvérrel is találkoztam, akik a könyvírásban bátorítottak úgy, 
hogy nem is tudták, hogy ez egyáltalán bennem van… 

Majd jött egy újabb megerősítés, amikor fiam, Gégény 
Dávid, átküldött egy olyan videót, ami a könyvírással kapcso-
latos, Dr. Myles Munroe: „How to write and publish a book” 
(Hogyan írjunk és adjunk ki könyvet). 

Ebben ez a testvér az alábbit mondta, amit Szent Szellem 
a szívembe égetett: 

„Nem teheted meg azt, hogy nem írsz! Mivel, Isten az aján-
dékokat nem arra adta, hogy a temető teljen meg velük, hanem 
azért, hogy az utókor számára meg legyen örökítve, és elérhető 
legyen akkor is, amikor te már nem leszel itt a földön!”

Ekkor azt mondtam Istennek: „Uram, én megteszem!” Erre 
az Úr elkezdte a szívembe adni először a könyvcímeket (témá-
kat), amikről majd valamikor írnom kell. Párhuzamosan töb-
bet is „elkezdtem” és csak írtam ki magamból a gondolatokat, 
amelyeket fénysebességgel adott...

Ha bárhol vagyok és jön az ihletés, csak előkapom a telefo-
nomat és diktálok rá, amely le is írja, így már a technológia is 
a segítségemre van…

Amikor a hatodik könyvcímnél tartottam teljes döbbene-
temre, akkor jött a hetedik, egy kijelentés alapján (és tudjuk, 
hogy a hetes szám a teljesség száma…) annak a könyvnek 
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a címe, amelyet most a kezedben tartasz: „Szent Szellem 
a Kulcs!”

Majd jött az újabb elképedés. Az Úr tényleg elkezdte a dik-
tálást, de nem csupán random gondolatokkal, hanem részekkel, 
címekkel és teljes egész fejezetekkel…

Nem azzal kezdte, amiről már korábban is írtam könyvet és 
nem is másról, amiről még beszélt nekem, hanem a hetedikről, 
Szent Szellemről! 

Meg nem álmodtam volna korábban, hogy épp az „utolsó 
lesz az első”, ami születni fog (és ez nem azt jelenti, hogy ez lesz 
a legutolsó megírt könyv, csak most itt, „első körben” ahogy 
jöttek a címek és témák, azokhoz képest az utolsó…). 

Azt mondtam hát: „Istenem, ha ez van most a Te szíveden, 
ez lesz az én szívemen is! Vágjunk bele!”

2021. december végén azt a kijelentést kaptam az Úrtól 
a 2022-es évre, hogy egyszerre lesz egy felgyorsulás és rengeteg 
eseménysorozat, ugyanakkor be kell mennünk az Úr nyugal-
mába, ahol nem csupán megpihenhetünk, hanem, ahol meg-
halljuk az Ő hangját. 

Ugyanis, olyan idők jönnek, hogy elengedhetetlen az, hogy 
meghalljuk az Úr hangját és elvegyük Tőle a vezetést! 

Ezért arra is késznek kell lennünk, ha meg kell állnunk 
és csupán várnunk kell Rá, hogy tegyük meg, ahelyett, hogy 
„ezerrel szolgálnánk”.

A kijelentéssel együtt jött egy „új kenet” is, amit nem tudtam 
másként megfogalmazni, mint a Végidők Kenete, melyet az Úr 
kiárasztott ránk (és biztos vagyok benne, hogy nem csupán 
ránk…). 

Teljesen másként érezzük az Úr jelenlétét, mint eddig. 
Majd, 2022. május eleje körül az alábbi kijelentés jött 

a Mennyből:



273

„Készüljetek, mert ebben az évben Pünkösdtől fogva 
Isten újra kiárasztja Szellemét azokra, akik ezt várják, 
akik erre készen állnak! Akik nem készülnek fel rá, elme-
het mellettük úgy, hogy észre sem veszik…”

Persze, ez nem azt jelenti, hogy akkor később sem kaphat-
ják meg, hanem van valami különleges, amit Isten tervezett és 
tartogat ettől az időszaktól fogva! 

Úgy megörültem ennek, hogy gyorsan ki is írtam ezt a ki-
jelentést a Facebookra, hogy mások is értesüljenek róla, hogy 
valóban fel is tudjunk rá készülni. De, a következő kérdésem 
máris ott volt: „Hogyan lehet erre felkészülni?”

Azon felül, hogy tudatosan keressük az Urat és akarjuk még 
jobban megismerni Isten Szellemét, hogy közelebb kerüljünk 
Hozzá és személyes közösségben legyünk Vele, van még bármi, 
amit én személy szerint tehetek…?”

Ekkor jött a következő kijelentés: 

„Írj Rólam könyvet!”

Annyira meglepődtem ezen, hogy le kellett ülnöm egy pilla-
natra, hogy „jól hallottam, amit az Úr mondott…?”

„Hogyan írhatnék én könyvet egy olyan Mindenhatóról, Aki 
az Univerzum Alkotója és Teremtője? Olyan nagyságos és ha-
talmas vagy Uram, hogy ez óriási Istenfélelemre indít engem, 
hiszen bármit is írok Rólad, azzal Téged képvisellek. Ez nagy 
felelősség…”

Erre úgy betöltött Szent Szellem hatalmas örömével, mintha 
teljesen megrészegedtem volna jelenlétében attól az „új bortól”, 
amit kiárasztott rám. 
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Biztosított afelől, hogy nincs miért aggódnom, hiszen 
Ő a Szerző, én csak a csatorna vagyok, akin keresztül átfolyik. 

Ő majd diktál, én pedig írom. Így tehát, könnyű dolgom van.
Egyedül voltam ekkor otthon, majd épp hívott telefonon egy 

testvérnő, aki ennek a betöltekezésemnek fültanúja is lehetett…

Lehet, érzések szintjén nem fogod úgy érezni, hogy olyan 
megtapasztalásod lenne, mint anno a százhúsz tanítványnak 
a Felházban Pünkösd idején, de ez nem is az érzésekről szól, 
mert szellemben történnek a dolgok! 

A láthatatlan világban zajlanak az események és azok min-
denképpen történnek, ha érzed, ha nem!

Sőt, ne feledkezzünk meg arról, hogy az utolsó időkben 
vagyunk, amikor is megnövekszenek a szellemi nyomások, az 
üldöztetések és mindenféle támadások, így lehet, érzések szint-
jén épp az ellenkezőjét tapasztaljuk... 

Miután kiírtam magamból minden gondolatot, amelyet 
hirtelen Szent Szellem spontán adott, Dr. Myles Munroe videó-
jában elhangzó javaslatra, gyorsan meg is rendeltem minden 
olyan könyvet, melyet találtam magyar nyelven kiadva a témá-
ban, hogy elvégezzem a szükséges „gyűjtő munkát”. 

(Persze, ma már az internet is a segítségünkre van és a sok-
sok Bibliafordítás, értelmezés, az angol mellett az eredeti héber 
és görög szavak megtekintése is, amely óriási előnyt jelent).

Ezzel kapcsolatban is volt egy olyan átélésem, amit nem 
tapasztaltam volna meg egyébként… Ahogy elkezdtem beleol-
vasni mások könyveibe, olyan érzésem volt, mintha rám szállt 
volna az az „írói kenet”, amit azoknak a könyveknek a szerzői 
is kaptak akkor, amikor Szent Szellemről írtak.
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Egy-két mondat után (több könyvnél is) elkezdett áradni az 
üzenet a Mennyből, ráadásul semmi köze nem volt ahhoz, amit 
épp olvasok! Ez annyira izgalmas!

Teljesen új megtapasztalás, amitől még inkább úgy érzem, 
Isten kenetét adja erre a könyvre, és azért imádkozom, hogy 
ez a kenet, ugyanúgy szálljon rád olvasása közben, mint ahogy 
rám szállt, írása alatt. Sőt, sokkal jobban! Dupla kenetét adja 
rád most, ebben a pillanatban!

Természetesen a legnagyobb segítségem (ami a Szent Szellem 
ihletése is), ami a végső tekintély is számomra, mindig: a Biblia, 
hiszen nincs természetfelettibb könyv a Szentírásnál! 

Sőt, Isten Szava igazolja, alátámasztja a megtapasztalásokat, 
átéléseket!

Rengeteg Igét tanulmányoztam, amelyeket már a hosszú 
évek során is újra és újra olvastam, melyek alapot adnak min-
dennek, amelyeket ebbe a könyvbe is belefoglaltam kiemelt mó-
don, amitől megbízhatóvá válik számomra is,  – ahogy hiszem, 
hogy számodra is, drága olvasó – mindaz, amiről olvasol.

Ha Igei, akkor hiteles is! Én nagyon nagyra tartom Isten 
Beszédét, a szívemben rendkívül fontos helyet foglal el, hiszen 
azon keresztül is tanít, nevel és formál folyamatosan Isten 
Szelleme! 

Bármikor, amikor olvasok egy könyvet, nekem abban is az 
az egyik legfontosabb, hogy el tudjam olvasni az adott Igét, 
hogy a könyv üzenetével összhangban tudjak elmélkedni Isten 
Beszédén, hogy még inkább elmélyüljön bennem az az igazság, 
amelyet maga Szent Szellem ihletett!

Olyan érzésem lett a könyv írása során, mintha „terhessé, 
várandóssá váltam volna” mindazokkal a dolgokkal, amiket 
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elkezdett az Úr kiárasztani a bensőmben. Mint amikor egyre 
csak nő és nő bennem az a „baba”... 

Május utolsó hetén ahogy végre befejeztem a munkámat, 
amivel addig eléggé el voltam foglalva, leültem a számítógép 
elé és azt mondtam: 

„Készen állok Szent Szellem!”
Mint amikor megindul egy lavina és zúdul és zúdul, vagy 

mint amikor kitör egy vulkán és csak úgy fröccsen ki a tűz 
belőle, éppúgy éreztem magam. 

Akkor eszembe jutott, amit nem sokkal azelőtt mondott 
nekem valaki:

„Úgy érzem, mintha lenne benned valami belül, ami épp arra 
vár, hogy kitörjön belőled! Ne fogd vissza, ne tartsd vissza, add 
ki magadból!” 

Akkor még nem is gondoltam, hogy „ez lesz az”... Szent Szel-
lem elkezdte diktálni és én csak írtam és írtam a legnagyobb 
szeretetben és szeretettel! Ennek a természetfeletti átélésnek 
lehetsz most te is részese!

Arra buzdítalak, hogy tölts időt Szent Szellemmel jelenlété-
ben, és engedd, hogy kijelentse Magát neked úgy ezen a köny-
vön keresztül is, mint személyesen, ahogy egyre mélyebben és 
bensőségesebben megismered és megtapasztalod Őt!



277

A könyv által ihletett vers

Te vagy a Kulcs, drága Szent Szellem, Te, Aki ajtókat 
nyitsz meg nekem. Amit Te megnyitsz, senki be 
nem zárhat, utat készítesz nekem a pusztában. 
Zöldellő réteken, füves legelőkön tereled életem, 
s drága vizeddel itatod meg szomjúhozó lelkem. 
Mint folyóvíz mellé ültetett fa növekszem, szívem 
mélyéből Veled, Jézust dicsőítem. Te vagy a kulcs, 
a Kulcsok Kulcsa, Aki ajtót nyit a Mennybe! Jézuson 
át Veled borulhatok Atyám keblére! Hallom kedves 
hangod, mely édes, mint a méz, látom szemeiddel 
Jézus tekintetét. Mily csodás ajándék vagy Te, Szent 
Szellem nekem, igazság ösvényén vezeted életem. 
Ha elcsüggedtem, karodban tartottál, mint anya 
a gyermekét, minden bajtól óvtál. Szent Szellem, 
Te vagy a kincs nekem, a Kulcs a titkokhoz és az 
örökségem!

Írta: Nagy Gyöngyvér
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ÉS MOST TE JÖSSZ!

Mindig van választási lehetőségünk! Vagy Istent követjük, 
és részeivé válunk az Ő munkájának, vagy vonakodunk, és 
kimaradunk abból. 

Így volt ez Isten minden nagy beavatkozása alkalmával is. 
Egyesek beleugranak a folyóba, és belekerülnek annak sodrá-
sába, míg mások ott állnak a parton, és nézik, mi fog történni. 

Aztán, természetesen, ott vannak azok, akik nem csinálnak 
semmit, csak kritizálnak és rámutatnak mindenre, ami szerin-
tük Isten munkájában rossz! 

De nekünk meg kell hoznunk azt a döntést, hogy inkább 
Istennek akarunk tetszeni, mintsem az embereknek!

„Mert most embereknek engedek-é, avagy Istennek? Vagy 
embereknek igyekszem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embe-
reknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!”

Galata 1:10

Ha valóban éhezed Szent Szellemet, ha jobban vágysz a Vele 
való közösségre, mint bármi másra ebben az életben, fogadd el, 
hogy Ő maga a kulcs, amely (Aki) megnyitja mindazokat az 
ajtókat, amikre vágysz! 

A te saját szíved ajtaját is Ő nyitja meg szeretetével! Amikor 
betölt, visszatérsz az „első szeretethez”, ami által arra fogsz 
vágyni, hogy MINDENBEN Isten tetszésére legyél! 

Amikor szerelmesek vagyunk, készek vagyunk őrültségekre 
is! Hát tegyük! Mindazt, amit Ő mond! Bátran lépj ki a vízre!
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