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Bevezető a negyven napos kiképzéshez

„Az Élő Tűz mindent megváltoztat” című könyv első, olvasmányos
fele már hetekkel ezelőtt elkészült, és éreztem, valamint az Úr is azt
mondta, hogy kell hozzá még egy negyven napos hiterősítő rész is.
Tudtam biztosra,  hogy meg  kell  írnom,  csak  még  azt  nem,  hogy
miről szóljon pontosan. Valahogyan nem volt békességem semmilyen
rendszer  vagy tárgykör  felépítésében  sem,  így elhatároztam,  hogy
egyszerűen csak várok Isten válaszára. Egyik reggel viszont, amikor
imádkozni  indultam,  Isten  megadta  a  témát.  Olyan  gondolatokat
kaptam  hajnali  5  és  6  óra  között,  melyek  birtokában  teljes
békességgel  nekiálltam  végre  annak  a  munkának,  amit  azelőtt
hetekig nem tudtam elvégezni. 

Így  született  meg  ez  a  negyven  napos  bátorító  és  hitmélyítő
üzenetekkel teli rész. Még le sem záródtak „Az Élő Tűz” második
részének munkálatai,  amikor  azt  kaptam a  szívemben,  hogy ezt  a
negyven  napos  anyagot  külön  is  meg  kell  jelentetni,  hogy  még
többekhez  eljuthasson.  Így  hát  most  szeretnélek  elkísérni  egy
képzeletbeli kiképzésre, erősítő túrára, oktatásra, vagy ahogy neked
tetszik. A lényeg, hogy napról napra olvasd ezeket az oldalakat, és
közben imádkozz azért, hogy az ott leírtak beépüljenek az életedbe,
gondolkodásmódodba!  Én  is  imádkozom  érted,  mert  emelni
szeretnélek.

Az a szívem vágya,  hogy erősebb légy lelkileg és  tüzesebb,  mint
eddig  bármikor!  Azt  kérem  Istentől,  hogy  a  hited  masszívabb,
magasabb  röptű  legyen,  mint  valaha.  Talán  ismerősek  lesznek
bizonyos  Igeversek,  de  most  az  a  fontos,  hogy  ezeknek  a
mondanivalója,  egyre  nagyobb  súllyal  legyen  jelen  az  életedben.
Olvasd el újra és újra! Vizsgáld meg, ha kell több oldalról is! Csak az
a fontos, hogy az életed részévé váljon mindez.

Különleges, de erőteljes dolgokról fogok írni a következő lapokon.
Talán így még nem hallottál Isten Szelleméről.  Azért  fontos, hogy
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megvizsgáld  az  információkat,  ha  szükségesnek  tartod,  mert  csak
akkor válhatnak a meggyőződéseddé, ha teljes mértékben azonosulni
tudsz  velük.  Ne  sajnáld  az  időt,  mert  ez  tényleg  egy  intenzív
képzés/kiképzés, és mint ilyen, alaposságot igényel!

Ha úgy érzed készen állsz, akkor kezdjük egy imádsággal! Kérlek,
próbáld őszintén, hittel elmondani Istennek!

Kedves Uram!
Köszönöm, hogy mindeddig Te vezettél engem, és hogy jó terved van
velem. Köszönöm Jézus áldozatát, köszönöm, hogy a Szent Szellem itt
van közöttünk  a  Földön,  és  személyesen  velem is  itt  van.  Kérlek,
Uram,  segíts,  hogy  jobban  megismerjem  a  Te  Szellemedet,  Akit
elküldtél  számomra  is!  Köszönöm,  hogy  nagyon  szeretsz  engem
Istenem! Ámen.
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„Az  Örökkévaló  betöltött  erejével,  betöltött  engem  Szellemével,
felruházott hatalommal.” (Mikeás 3:8a)

Ha  a  Szent  Szellemről  akarunk  megtudni  bármit  is,  érdemes  a
legelején kezdeni, mégpedig azzal, hogy ki is Ő? 
Ő az Atya-Fiú-Szent Szellemből álló Szentháromság egyik személye.
Mert  hát  ugye  az  Atyaisten  egy  személy,  Jézus,  a  Fiúisten  is
természetesen egy személy.  Akkor hogyan gondolnánk azt,  hogy a
Szent Szellem nem az??? A Szentháromság három személyből áll,
Akik teljesen egyek. Jézus maga mondja egy másik helyen, hogy:
„Én és az Atya egy vagyunk” (Jn10,30), vagy azt, hogy „Aki engem
lát,  az  Atyát  látja”  (Jn14,9).  Ez  egy  harmonikus  egység  hármuk
között. Az Atyáról tudjuk, hogy Ő irányít, és többször is találkozunk
vele és megnyilvánulásaival az Ószövetség történeteiben.

Ugyanígy találkozunk Jézus szavaival, tetteivel az Újszövetségben.
Róla is tudhatunk, ismerhetünk sok mindent. De mi újság a hármas
egység harmadik tagjával? Róla sok közösségben nem is beszélnek!
Annyira kevés a Vele kapcsolatos tanítás, információ, hogy többen
azt  is  megkérdőjelezik,  hogy  Ő  is  egy  személy  lehet.  Ha
végigolvasod ezt a negyven napos részt,  tudni fogod az igazságot,
megismerheted Őt. Most, az első részben csak annyit szögezzünk le,
hogy Isten Szelleme nem más,  mint az Ő ereje.  Ezt bizonyítja  az
alábbi Igerész is: 

„Az  angyal  így  válaszolt:  „A  Szent  Szellem  száll  rád,  és  a
Magasságos Isten ereje vesz körül téged.” (Lukács ev. 1:35)

E szerint az idézet szerint Isten Szelleme, az Ő ereje. A továbbiakban
különös és csodálatos  részleteket  fogok elárulni  neked Róla.  Csak
figyeld,  ahogy  egyre  haladunk  előre  az  Ő  megismerésében,  és
tisztulni fog a kép! Nem biztos, hogy mindig, mindent érteni fogsz
azon  az  úton,  melyet  kijelölt  számodra,  de  ez  nem szabad,  hogy
megrabolja a Belé vetett hitedet és bizalmadat. Hidd el,  hogy a jó
úton visz, és nem fog becsapni téged!
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„Kezdetben teremtette Isten az eget, a földet és mindent, ami égen-
földön létezik.  A föld  kaotikus,  lakatlan  és  üres  volt,  a  mélységet
sötétség  borította  be.  De  Isten  Szelleme  ott  lebegett  a  mélységes
vizek fölött.” (Mózes 1.könyve 1:1-2)

Rögtön a  teremtésnél,  sőt,  már  annak legelső  mozzanatánál  látjuk
Isten Szellemét, olvashatunk jelenlétéről. Ez azt jelenti, hogy a Szent
Szellem  ott  volt  a  világ  megalkotásánál.  Az  előzőekben
megállapítottuk, hogy a Szent Szellem: Isten ereje. Tehát ez az Erő és
hatalom  ott  volt  a  világ  keletkezésének  első  pillanataiban.  Vajon
miért? Hogyan is alkotta az Úr a világunkat? A saját erejével. Ki az Ő
ereje? A Szent Szellem. Ezek szerint joggal állíthatjuk, hogy az Úr
Szelleme hozta létre mindazt, ami jelenleg körülvesz és éltet minket.
Természetesen azt is látjuk a Bibliából, hogy Isten szólt, és lett, tehát
az  Ő szava  is  kellett  a  teremtéshez,  de  mi  most  itt  csak  a  Szent
Szellemre fókuszáljunk. A következő idézet többet is elárul nekünk
erről:

„Leheletétől  újra  tisztán  ragyog  az  ég,  keze  átszúrja  a  menekülő
kígyót.” (Jób 26:13)

Más fordítás szerint: „leheletével megékesíti az eget”. Isten lehelete,
az Ő Szelleme, mely ma is felékesíti az eget. Ezekben a napokban is
itt lebeg felettünk, és fenntartja alkotását. El tudod képzelni, hogy a
szép  virágokat  körülötted,  a  gyönyörű  fákat,  bokrokat,  réteket,
hegyeket,  vízeséseket,  az  állatvilágot  mind-mind  Isten  Szelleme
alkotta?  A  világegyetem  a  csillagképekkel  és  a  szebbnél  szebb
bolygókkal  szintén  az  Ő  alkotása.  Gondoltál  már  így  a  Szent
Szellemre? 

Gondolkoztál  már  azon,  hogy  mióta  megteremtette  ezt  a  világot,
azóta fenn is tartja? Gondoltál már úgy a felhőkre, mintha azok Isten
leheletéből lennének? Nézz körül más szemmel a világunkban! Lásd
sokkal élőbbnek, csodásabbnak, különlegesebbnek a téged körülölelő
teret! Ha akarod, mindenben megláthatod Isten Szellemét.
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„Akkor  az  Örökkévaló  Isten  kezébe  vett  egy  rögöt  a  földből,  és
embert formált  belőle.  Majd életet  adó leheletét  az  ember orrába
lehelte — ezáltal lett Ádám élő lélekké.” (Mózes 1.könyve 2:7)

Igen, itt  megint az Úr leheletéről beszél az Ige, és nem konkrétan
Szellemről. Azt írja, hogy Isten lehelete adott életet az embernek, akit
Alkotója a föld porából teremtett. Az alábbi idézet viszont teljesen
egyértelművé  teszi  számunkra,  az  Úr  lehelete  és  a  Szent  Szellem
közötti  összefüggést.  Ha  eddig  voltak  kétségek  benned  ezzel
kapcsolatban, remélhetőleg most semmivé válnak. Íme:

„Isten Szelleme teremtett engem, a Mindenható lehelete adott nekem
is életet.” (Jób könyve 33:4)

Én is, te is része vagyunk ennek a teremtett világnak, és téged is,
engem  is  Ő  alkotott.  Évszázadok,  évezredek  teltek  el,  de  kitart
mellettünk, és az első pillanattól kezdve velünk van. Fenntartja az
életünket annak ellenére, hogy hibát hibára, bűnt bűnre halmozunk.
Nem tágít mellőlünk Teremtő Istenünk Szelleme. Én személy szerint
boldog  vagyok,  hogy  Tőle  származom,  és  hogy  megadta  azt  a
kegyelmet,  hogy személyes kapcsolatban lehetek Vele,  ismerhetem
Őt. Nem céltalanul élem az életemet, azt sem tudva honnan jöttem és
merre tartok,  hanem nagyon is  tudom ki  vagyok,  és kicsoda az a
személy, akinek a létezésemet és életcélomat köszönhetem.

A  továbbiakban  sok  mindent  meg  fogsz  még  tudni  a  Szent
Szellemről,  és ahogy haladsz a napokkal és az üzenetekkel,  egyre
inkább te is ezt fogod gondolni Róla. Ha személyesen megismered
ezt  a  kedves  személyt,  és  sikerül  kapcsolatba  kerülnöd  vele,  úgy
gondolom nem fogsz  felesleges  időpocsékolásnak  tartani  egyetlen
másodpercet  sem,  amit  ennek  a  könyvnek  az  olvasására,
tanulmányozására  fordítottál.  Sőt,  azt  remélem,  ajánlani  fogod,
akinek csak tudod, hogy keresse Őt, mert saját  magad tapasztalod
meg azt az életeket átformáló erőt, Aki e sorok között van.
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„...de higgyetek nekem: javatokra válik, hogy elmegyek! Miért? Mert
ha elmegyek, elküldöm hozzátok a Segítőt. Ha nem mennék el, akkor
ő  sem  jönne  el  hozzátok. Amikor  pedig  eljön  a  Szent  Szellem,
nyilvánvaló módon be fogja bizonyítani az egész világnak, és minden
embernek,  hogy mi a vétek,  mi  az  igazságosság, és  mi az ítélet.”
(János ev. 16:7-8)

A tiédben, az enyémben és minden egyes ember életében megvan az
Atya szerepe, Jézus Krisztus szerepe, és a Szent Szellem szerepe is.
A mennyei  Atya  szavára  lett  megalkotva  a  világ,  és  semmi  nem
történik az Ő tudta, beleegyezése nélkül. A Fiú, azaz Jézus Krisztus,
önként vállalta a helyettes áldozat szerepét az összes ember bűnéért.
Odaadta  mindenét,  hogy  ne  neked  és  nekem kelljen  meghalnunk
azokért, melyekkel megszegtük Isten akaratát. Nekünk csak annyi a
dolgunk,  hogy  igazán  és  bűnbánattal  elismerjük,  hogy  bűnösök
vagyunk,  mert  a  saját  eszünk  után  mentünk,  és  nem  törődtünk
Istennek  a  ránk  vonatkozó  tervével.  Ezenkívül  személyesen  kell
kérnünk az Úr bocsánatát és Jézus vérének megtisztító erejét, hogy
egy teljesen újat kezdhessünk!

Megállapíthatjuk tehát, hogy az Atya nélkül nem léteznénk, és Jézus
nélkül  nem  jöhetnénk  Istenhez,  mert  a  förtelmes  szégyeneink
lebonthatatlan falat  emeltek közénk.  Jézus Krisztus  nélkül  a Szent
Szellemmel sem lehetne semmilyen kapcsolatunk, hisz a bűn Őtőle is
elválasztana minket. A Szent Szellem viszont azért jött, hogy Ő itt a
Földön  velünk/bennünk  legyen,  vezessen,  bátorítson,  tanítson
minket, hogy Isten útján járjunk, ne tévelyegjünk. 

Egyszóval a Szentháromság mindegyik tagjának megvan a feladata
az életünkben. Ők ebből nem csinálnak ügyet, nem rivalizálnak. Erre
nézve  te  sem  teheted  ezt!  Ne  „ragadj  le”  egyiküknél  vagy
másikuknál, hanem az egész tervet lásd! Vannak vallások, melynek
követői  még  Jézust  sem  fogadják  el  Messiásnak,  hanem  csak  az
Atyáig jutottak  el.  De most  a  Szent  Szellem korszaka  van,  ebben
élünk. Akár elhisszük, akár nem, ez így van.

9



„Szellemed elől hová fussak? Jelenléted elől el nem rejtőzhetek! Ha
a Mennybe szállnék fel,  ott  vagy,  ha a holtak közé fekszem, ott  is
jelen  vagy!  Ha  a  hajnal  szárnyaival  szállanék,  és  a  tenger  túlsó
szélére költöznék, ott is kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana
engem!” (Zsoltárok könyve 139:7-10)

Bár ezek a sorok mintegy 3000 évvel ezelőtt íródtak, de most, amikor
olvasod őket, pont annyira valóságosak és aktuálisak, mint akkor. Az
idők  változnak,  hatalmak  és  uralkodók  jönnek-mennek,  de  Isten
szava ugyanúgy érvényes  és meghatározó mindig.  Leírtam már és
biztos  fogok  még  hivatkozni  rá,  hogy  az  Istent  magát,  a  Szent
Szellem képviseli itt a Földön. Ha ennek fényében olvassuk el a fenti
Igerészt, melyet Dávid király írt, akkor egy csodálatos felfedezésre
juthatunk.

Az Úr Szelleme mindenhol jelen van. Nem tudsz elrejtőzni, elbújni
előle  sem a hegyek tetején,  sem a tengerek mélyén, sem a száraz
sivatagban,  sem  a  sűrű  lombú  erdőben.  Még  a  munkahelyen,  az
iskolában,  a  szórakozóhelyen,  vagy pedig a  számítógép előtt  sem.
Bárhol  lennél  is,  Ő pontosan tud  rólad.  Bármilyen fájdalom vagy
kétség  gyötörne,  ha  kérdésed,  bánatod vagy örömöd van,  a  Szent
Szellem nagyon jól ismer mindent, mert mindenhol jelenvaló. 

Amikor  nem  érted,  hogyan  fordulhattak  elő  bizonyos  események
veled  vagy körülötted,  akkor  nem azt  kell  kérdezned,  hogy:  „Ezt
miért  engedte meg Isten?”,  hanem azt,  hogy miért  nem kérdeztük
meg Őt, hogy ennek mi lesz a következménye? Az élő Isten mindig
képben van, tudtad ezt? A legfrissebb hírek nem a TV-ben vagy a
rádióban, esetleg a neten vannak, hanem Istennél, mert Ő a jövőt is
látja. Nem tudsz elbújni az Ő terve elől sehová. Nem tudsz olyan
mélyen lenni, hogy a Szent Szellem meg ne találna téged, és ne tudna
megszólítani. A világ végére is elmegy érted, és kiemel a legnagyobb
mélységből is, ha szükséges. Szeretetének semmi nem szab határt!
Tarts Vele, ez lehet a legjobb döntésed.
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„...mert Krisztus által ugyanaz a Szent Szellem nyitott szabad utat az
Atyához mindkettőnknek.” (Efézusi levél 2:18)

Isten  Szent  Szelleme adott  erőt  Jézus  szolgálatához  is.  Ezen nem
csak azt  a  hatalmat  értem,  mellyel  démonokat  űzött  ki,  betegeket
gyógyított,  és  halottakat  támasztott  fel,  hanem  arra  az  erőre  is
gondolok, mely ahhoz kellett, hogy Megváltónk a kínzásokat, majd a
keresztre  feszítést,  minden  büntetésünk  Őrá  zúdulását  végig  tudta
csinálni.  Tudjuk  a  Bibliából,  hogy  Ő  ugyan  a  mennyből  jött,  de
teljesen  emberré  lett.  Ha  pedig  így  volt,  hogyan  tudta  volna  egy
ember odaadni a saját életét az emberiség minden szörnyű bűnéért
cserébe?  Hogyan  tudta  volna  a  korbácsütéseket,  a  fejére  tett
töviskorona okozta kínokat, a húsába mélyedő szegek, a keresztfára
való  felfüggesztés  gyötrelmeit  elviselni  gonosz,  istenkáromló
emberek  megtisztulásáért  cserébe?  Hogyan  tudná  ezt  egy  ember
megtenni úgy, hogy közben érzi és látja, az Őt szeretők szíve majd
megszakad, ahogyan mindezt a vérfürdőt végignézik?

Ki támogatta meg Őt? Mi, vagy inkább Ki adott erőt az Úr Jézusnak?
Nem más volt segítségére, mint a Szent Szellem. Ezáltal nyílt meg
számunkra az út az Atyánkhoz, Aki alkotott minket, ezáltal az áldozat
által jöhetünk bármikor Jézushoz. Ezáltal a helyettesítő áldozat által
lehetünk  kapcsolatban  Isten  Szent  Szellemével,  Aki  nem  csak  a
világunk  létrejöttében  működött  közre,  hanem  ilyen  módon
megváltásunkban is szerepet játszott, vállalt a segítségnyújtásával.

Ahogy telnek a napok, és egyre inkább haladsz az olvasással, látni
fogod,  milyen  hatalmas  szerepet  játszik  a  Szent  Szellem  az
emberiség  sorsának  alakulásában,  és  személyesen  a  tiédben  is.
Jézussal együtt utat készített nekünk a mennybe. Nincs többé bűn,
ami elválaszthatna Tőle. Ezentúl semmivel nem vádolhat bennünket
a Sátán, aki tévútra csábította az emberiséget, és vele együtt téged és
engem is. A mi Alkotónk gondoskodott a méltó visszavágásról neki.
A saját Fiát adta értünk, és segítségül pedig a Szellemét is. Mire van
még szükséged, hogy győztes életet élj?!
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„Krisztus vére azonban sokkal-sokkal  többre képes! Megtisztítja  a
lelkiismeretünket  a  halott  dolgoktól,  hogy  azután  az  élő  Istent
szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta
fel magát Istennek az örökkévaló Szellem által.”
(Zsidókhoz írt levél 9:14)

További két Igeverssel szeretném még alátámasztani azt a tényt, hogy
Jézus valóban a Szent Szellemmel együtt szolgált, mozdult, szólt és
cselekedett. Számunkra is adott a lehetőség, hogy a megváltó munkát
leszámítva ugyan, de Jézuséhoz hasonló szolgálatunk legyen. Igen,
bár lehet, hogy ez neked túl merészen hangzik, de ugyanaz a Szellem
adatott  nekünk  is,  mint  Aki  Jézust  is  segítette.  Nem kisebb,  nem
kevesebb, nem valami lebutított változatot kaptunk az Úrtól, hanem
ugyanazt  a  hatalmas,  szelíd  és  csodatévő  Szent  Szellemet,  mely
Megváltónkon keresztül is működött.

Ebben az idézetben azt olvassuk, hogy Jézus a Szent Szellem által
ajánlotta fel magát áldozatul a világ bűneiért. Hidd el, ha hitelesen
szeretnéd bemutatni az élő Istent, akkor te sem indulhatsz el az Ő
Szelleme nélkül! Nem, mert akkor csak emberi lesz, amit teszünk, és
erőtlen. Nem a ma is élő Urat tudjuk megismertetni másokkal, hanem
valószínűleg csak egy történelmi alakot! A Szent Szellem teszi élővé,
hitelessé a szolgálatodat.

„Mielőtt  felvitték volna, Jézus még beszélt  az apostolokkal,  akiket
kiválasztott: a Szent Szellem által útbaigazította őket, és parancsokat
adott nekik.” (Apostolok Cselekedetei 1:2)

Igen,  még  a  követői  útbaigazítását  is  az  Atya  Szellemének
bölcsességével  és  erejével  végezte  a  Mester.  Tudta,  hogy  amíg  a
Szent  Szellem  vezetése  alatt  végzi  a  szolgálatot,  addig  minden
tökéletesen fog menni. Jézus a valóságos Istent akarta megmutatni
bármerre  is  járt,  ezért  csinált  mindent  a  valóságos  Isten  Szelleme
által. Amit az Úrért teszel, azt csak a Szent Szellem által tedd, akkor
lesz hiteles és működőképes!
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„Azonban eljön majd az Igazság Szelleme, aki bevezet benneteket a
teljes valóságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem
azt, amit az Atyától hall.” (János ev. 16:13)

Egy  másik  fordítás  szerint:  „..elvezet  majd  titeket  a  teljes
igazságra..”.  Ő vezet és tanácsol minket, hogy a jó és helyes úton
járhassunk.  De  nem  erőltet  ránk  semmit.  Saját  döntésünk,  hogy
akarjuk,  vagy  nem.  Ha  valaki  jót  szeretne  nekünk,  és  mindig
elmondja, hogy mi lenne a helyes döntés, de mi nem hallgatunk rá,
akkor  az  már  a  mi  felelősségünk lesz.  Az illető  megtette  a  maga
részét.  A  Szent  Szellem  szelíd  és  alázatos  személy.  Soha  nem
kényszeríti  ránk  a  tervét  és  véleményét  rendszerint  csak  akkor
mondja  el,  ha  megkérdezzük  Őt  vagy  értésére  adjuk,  hogy  Isten
akarata, vezetése szerint kívánjuk élni minden napunkat.

Aki tehát útmutatást tud adni nekünk, ha a bűneink nem választanak
el  Tőle,  az  maga az  Isten Szelleme.  Ő ismeri  a  legjobban a saját
szívünket, és azokét is, akikkel üzleti, baráti vagy rokoni kapcsolatba
kerülünk,  vagy szeretnénk  kerülni.  Képes  segíteni  abban,  hogy jó
döntéseket hozzunk például a kapcsolatainkban. Sőt, ha figyelmesen
olvassuk a Bibliát, láthatjuk, hogy Isten a jövőt is megmondja benne
előre, ami mindenkor be is szokott következni, ahogyan az meg van
írva. Ő nem ember, hogy hazudjon vagy tévedjen!

Szóval teljes joggal állíthatjuk, hogy Isten egyénenként is ismeri a
jövőnket, és ezért a gondolataink, cselekedeteink következményeit is
tudja  előre.  Többnyire  csak  akkor  figyelmeztet  minket,  hogy  el
tudjuk  kerülni  a  rossz  döntéseink  rossz  eredményeit,  ha  mi  erre
igényt tartunk persze, és keressük a ránk vonatkozó tervét.

Isten  útján  járni,  napról  napra  egyre  jobban  megismerni  az  Ő
szeretetét,  kegyelmét, személyiségét csak akkor megy igazán, ha a
Szent  Szellem  vezérel  bennünket.  Ezt  is  jelenti  a  fenti  Igerész,
tudniillik, hogy elvezet minket a teljes valóságba, a teljes igazságra.
Ő a legjobb irányító. Bízz meg Benne feltételek nélkül!
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„Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent
Szellem  által,  aki  mindent  megvizsgál  és  kikutat,  még  magának
Istennek a mélységes gondolatait is.” ( 1.Korintusi levél 2:10)

Csak úgy hozzávetőlegesen el tudod képzelni, hogy milyen hatalmas
ez a világ? Igen, a világegyetemmel együtt. Na jó, vedd még mellé a
mennyet  is!  Most  képzeld  el  azt  a  sok  élőlényt,  mely  ezeken  a
helyeken él. Megvan? Akkor most képzeld el azt a rengeteg cikázó
gondolatot abban a sok-sok fejben! A Szent Szellem megvizsgál és
kikutat  mindent,  még  Isten  gondolatait  is.  Vizsgálódva  jár-kel  az
egész Mindenségben. Mindenről tudni akar, minden szomorúságról,
örömről, kérdésről, válaszról és egyebekről. Lehet, hogy gigantikus
ez a világmindenség, és megszámlálhatatlanul sokan élnek rajta, de a
te gondolataid is ott vannak Isten Szelleme előtt. Nyitott könyv vagy,
ismer téged. Jobban, mint te saját magadat! 

Ha pl. mindenáron szeretnél egy csillogó, új autót, Ő nagyon is jól
tudja, hogy igazából egy mély, belső boldogságra vágyódsz, melynek
a valódi  forrása: Isten Szellemének szeretetteljes,  kedves és szelíd
jelenléte. Próbálod ezt a hiányt egy fizikai dologgal betölteni, mely
nagy örömöt okozna neked. De Ő képes a gondolataid és a vágyaid
mögé látni, egészen a szíved mélyéig, és AZT szeretné valóra váltani,
amiről  álmodni  sem  mersz,  vagy  amit  még  meg  sem  mertél
fogalmazni magadban. (Az autó most csak egy példa volt, nem bűn
újat venni természetesen.)

Bár Isten nem változik, viszont a módszerei, és ez a világ igen. Ami
tegnap  még  bevált  és  új  volt,  az  holnapra  elavulttá  lehet.  Ezért
szükséges,  hogy  a  folyton  vizsgálódó  Szent  Szellem  mindenkor,
mindent  tudjon.  Ő nem csupán  passzívan  van jelen  az  életedben,
hanem  szemlélődik,  kutat,  információkat  gyűjt.  Nem  kérdezhetsz
Tőle  olyat,  hogy  ne  tudna  válaszolni  rá.  Ha  kétségeid  vannak
magaddal,  a  helyeddel,  a  képességeiddel  vagy  bármi  mással
kapcsolatban, biztos lehetsz benne, hogy Nála mindig helyes, pontos
és aktuális választ találsz!
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„Egymás között vitatkozva éppen el akartak menni, amikor Pál még
valamit  mondott  nekik:  „Milyen  igaza  volt  a  Szent  Szellemnek,
amikor Ézsaiás prófétán keresztül így szólt őseinkhez...”
(Apostolok Cselekedetei 28:25)

Amint  látod,  ez  egy újszövetségi  Igerész,  de egy több száz  évvel
azelőtti ézsaiási idézetre hivatkozik. Azt olvassuk, hogy amit réges-
régen Ézsaiás mondott, azt a Szent Szellem mondta rajta keresztül.
Ez  arra  utal,  hogy azok  a  dolgok,  melyek  bekerültek  a  Bibliába,
mindegy kivel  estek meg,  hogy éppen melyik embernek a  szavai,
tettei  voltak,  Isten  Szellemének  a  vezetése  alapján  történtek.  Ha
továbbmegyünk ezen a  gondolatmeneten,  azt  hiszem túlzás  nélkül
állíthatjuk, hogy a Bibliát a Szent Szellem ihlette (2Timóteus3,16).

Ha  Ő  ihlette,  akkor  emberi  szóhasználattal  élve:  Tőle  származik.
Nem azt írja itt az Ige, hogy „milyen igaza volt Ézsaiásnak, amikor
ezt, vagy azt papírra vetette”, hanem azt, hogy a Szent Szellemnek
volt  igaza,  amikor a prófétán keresztül kijelentéseket közölt.  Ha a
Bibliára gondolsz, akkor úgy figyelj rá, mint Isten Szent Szellemének
a számodra készített üzenetére! Ha csak egy könyvvé alacsonyítják
le,  és  forrásanyagként  használják  igehirdetésekhez  és  egyéb
előadásokhoz,  akkor  egyszerűen  nem éri  el  a  célt,  amiért  adatott
nekünk.

Nagyon sok gyülekezetben és egyházi intézményben pedig sajnos így
kezelik,  és  ezért  erőtlen  minden,  amit  ennek  a  hozzáállásnak  a
fényében tesznek. A Biblia nem egy irodalmi forrás csupán, hanem
Istentől  jövő,  abszolút  igaz  és  aktuális  kinyilatkoztatások
gyűjteménye.  Mindez  egy  ma  is  élő  személytől  származik,  Aki
bármikor  meg is  tudja  azt  magyarázni  nekünk,  ráadásul  képes  rá,
hogy csodatévő erővel ruházza fel  az éppen kapott szavakat.  Isten
ledegradálása, lebutítása, lealacsonyítása következik abból, ha az Ő
Igéjét  a Szent Szellem ereje nélkül alkalmazzuk. Ne tedd! Mielőtt
elkezded olvasni a Bibliát, imádkozz, hogy Isten Szelleme tegye azt
élővé és aktuálissá a számodra!
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„Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is. Azt mondja először:
-Ilyen Szövetséget fogok velük kötni azok után a napok után- mondja
az Úr- törvényeimet  a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe.”
(Zsidókhoz írt levél 10:15-16) 

Itt  megint  az  Újszövetségből  olvashatunk  egy  utalást  az
Ószövetségre, azon belül pedig Jeremiás könyvére, annak szavaira.
Ugyanaz a helyzet  áll  fenn itt  is,  mint  az előző résznél.  Nem azt
látjuk,  hogy az Ószövetségben Jeremiás  milyen jókat  kigondolt  és
hirdetett, hanem azt, hogy a Szent Szellem mondta neki az ott leírt
üzeneteket. Mivel ez is egy bibliai idézeten alapul, szokták mondani
hívő emberek, hogy: „két vagy három tanú bizonysága megáll”. Én
azt szeretném, hogy száz százalékig biztos legyél a Szent Szellem
szerepében,  akár  a  teremtésre,  akár  a  Biblia  ihletettségére  nézve.
Tudd biztosan, legyél meggyőződve arról, hogy amit írok, az valóban
az igazság Vele, az Ő személyével és szerepével kapcsolatban!

Jeremiás próféta is több száz évvel korábban élt és mondta ki a fenti
részhez  kapcsolódó  Igéket,  melyet  a  Zsidókhoz  írt  levél  írója
egyértelműen  a  Szent  Szellemnek  tulajdonít.  Neki  semmi  kétsége
nem volt azzal kapcsolatosan, hogy az Úr Szelleme ihlette Jeremiás
beszédeit.  Neked  se  legyen  kétséged  afelől,  hogy  mindazok  a
történetek,  üzenetek,  parancsolatok,  melyek  később  bekerültek  a
Bibliába,  Isten  Szellemének  hatására  íródtak,  és  lettek  egyetlen
könyvvé! 

Tudjuk, hogy Ő az, Aki tanít és vezet bennünket. Mindezt többféle
módon teszi,  és  az  egyik  útja  ennek éppen az  Ige  általi.  Amit  az
emberiségnek  tudnia  kell  egy boldog  és  sikeres  élethez,  az  mind
benne  van  a  Bibliában.  Az  anyagi  életen,  a  barátságon,  a
párkapcsolaton, és az Istennel való kapcsolaton keresztül egészen a
jövőnkig minden, de minden megtalálható ebben a könyvben. Miért
ne  élnénk  ezzel  a  lehetőséggel?  Miért  ne  profitálnánk  abból,  ami
segítségünkre van, és ingyenesen a rendelkezésünkre áll?
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„Ezek a szavak úgy szíven találták őket, hogy azt kérdezték Pétertől
és a többi apostoltól: -Akkor most mit tegyünk, testvérek?- Péter erre
így  válaszolt:  -Térjetek  vissza  Istenhez,  és  merítkezzetek  be
mindannyian  Jézus,  a  Messiás  nevébe.  Isten  meg fogja  bocsátani
bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert az ígéret
nektek szól és gyermekeiteknek, meg azoknak is, akik távol vannak —
mindenkinek, akit Istenünk, az Örökkévaló magához hív.” 
(Apostolok Cselekedetei 2:37-39)

Jézus halálát és feltámadását követő első pünkösd alkalmával Isten
elküldte  a  mennyből  a  Szent  Szellemet,  mely  rászállt  az  éppen
imádkozó, és Mesterük nélkül maradt tanítványokra. Amint arról már
szó volt,  az  Úr Szelleme már  a  teremtés  óta  itt  van a  Földön,  és
fenntartja világunkat és az életet.  De itt,  ezen a pünkösdi ünnepen
kezdte  el  Isten  először  különlegesen  betölteni  az  embereket  az  Ő
Szellemével.  Ekkor  indult  útjára  egy  világméretű  ébredés!  Ezt
követően  hangoztak  el  a  fenti  szavak.  Péter  hirdette  az  utcán
összegyülekező embereknek: Jézus azért halt meg, hogy a halálával
helyettesítő  áldozatként  megsemmisítse  mindazok  bűneit,  akik
hisznek Benne és az értük kifolyt vér megtisztító erejében.

A  tömeget  nagyon  megérintették  Péter  egyszerű  szavai,  és
megkérdezték tőle, most mit kell tenniük, hogy a bűneik el legyenek
törölve,  és  visszatalálhassanak Istenhez?  Erre  Péter  azt  válaszolta,
hogy térjenek meg, azaz ismerjék el bűnösségüket, és fogadják el a
megváltást az Úr Jézustól. Ezt követően megjegyezte, hogy be is kell
merítkezniük vízbe, hogy ezzel is megvallják mások előtt a hitüket.
Majd végül közölte velük, hogy ezek után Isten meg fogja bocsájtani
a vétkeiket, és ajándékul a Szent Szellemet fogja adni mindenkinek,
hogy velük maradjon örökké. Ez természetesen azóta is így van. Ha
elfogadod Jézus Krisztus érted hozott áldozatát az életedre, út nyílik
számodra a Szent Szellemmel való személyes kapcsolathoz is.
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„Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít, és bolondságra
vezet! Ellenkezőleg, inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra
benneteket! Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott
énekekkel bátorítsátok egymást! Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel!
Énekeljetek neki új éneket!” (Efézusi levél 5:18-19)

Képzeld el azt az embert, aki alkoholista volt, naponta részegre itta
magát, és alig tudott magáról! Biztosan ismersz olyan történeteket,
ahol néhányan italhoz vagy kábítószerhez menekültek a problémáik
elől. Újra és újra fel kellett tölteniük magukat ezekkel az anyagokkal,
hogy valamiképpen enyhíteni tudják lelki fájdalmaikat,  gondjaikat.
Persze  ettől  még  nem  oldódott  meg  semmi,  csak  újabb  bajok
keletkeztek. Egyrészt másnap rosszul érezték magukat, ahogy kiürült
szervezetükből  a  szer.  Másrészt  egyre több pénzt  kellett  költeniük
ezekre az anyagokra, hogy mind több és több időt töltsenek bódult
állapotban, nem is tudva a külvilágról.

De amikor valaki szemtől szembe találkozik Isten erejével, ott egy
csapásra megváltozik sok minden, valami azonnal, valami lassabban!
Már  nincs  szükség  különböző  pótszerekre  ahhoz,  hogy  az  ember
szembenézzen a  problémákkal,  hisz  tudja,  hogy a világ Teremtője
mindent  kézben  tart,  és  ha  bízunk  Benne,  a  mi  helyzetünket  is
megoldja.  Egy  ilyen  találkozás  teljesen  megújítja  az  embert  úgy,
hogy rá  sem lehet  ismerni!  Ez  a  színtiszta  valóság,  hiszen  Ővele
bármi lehetséges. Ha valakit megérint a Szent Szellem ereje, az többé
már nem lesz ugyanaz a személy. 

Elkezdi  Istent  dicsérni,  hálát  ad  Neki,  és  keresi  a  jelenlétét,
közelségét, mely átformálta őt. Bibliát olvas, dicsőítő zenét hallgat,
gyülekezetbe jár, imádkozik, csak hogy egyre közelebb kerülhessen
ahhoz  a  személyhez,  Aki  megváltoztatta  az  életét.  Ha  egyszer
találkoztál Isten Szellemével, örökre Nála akarsz lenni, és azon vagy,
hogy egyre szorosabb kapcsolatod lehessen Vele.
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„Mert  senki  sem ismerheti  a  másik  ember  gondolatait,  csakis  az
illető saját szelleme, amely benne lakik. Ugyanígy, Isten gondolatait
sem  ismeri  más,  csak  Isten  Szelleme.  Mi  azonban  nem  ennek  a
világnak  a  szellemét  kaptuk,  hanem  az  Istentől  származó  Szent
Szellemet,  hogy  általa  megismerjük  mindazt,  amit  Isten  nekünk
ajándékozott.” (1.Korintusi levél 2:11-12)

Tudnod kell, hogy az a személy, Akiről ez a negyven napos kiképzés
szól,  ismeri  Isten  tervét,  hiszen  harmonikus  egységben  van  Vele.
Igen,  Ő  az  élő,  igaz  Isten  Szelleme,  a  Mindenható  Istené.  Ennél
fogva jobban ismeri Őt, mint bárki, és jobban tudja a gondolatait is.
Ezt az érzés-és gondolatvilágot képviseli ezen a Földön, ezért azokat
a dolgokat teszi meg, melyeket Isten szeretne véghezvinni. 

Ezt a csodálatos Szellemet kapod meg, amikor elfogadod az érted
adott áldozatot és a kegyelmet. Ez a személy költözik beléd, és tölt
be téged teljesen a jelenlétével. Ha a Szent Szellem Istent képviseli,
és benned lakik, akkor te is Őt kívánod és fogod képviselni. Már nem
te  leszel  magadnak  az  első  és  legfontosabb.  Nem  csak  a  te
kívánságaid  léteznek  többé,  hanem  Isten  akarata  is:  hogy  mit
tervezett felőled, miért születtél a Földre, mit szeretne, hogy tegyél.
Ez egy új világ, és egy új élet.

Ha valóban szívből megtértél, és benned lakik a Szent Szellem, akkor
egy teljesen más  ember  lettél,  új  életed  van.  Nem kell  a  vágyaid
betöltéséért  nyomulnod  többé,  hanem  hasznosan  élhetsz  azokkal,
amiket  Isten  neked  ajándékozott.  Ha  Isten  ajándékokat  készített
számodra, akkor azt bizonyára azért tette, mert szeretné, hogy azok a
tieid legyenek, birtokba vedd őket. Talán nem is tudod, mi mindent
kaptál  a kegyelemmel: Isten gyermeke lettél,  Jézus örököstársa, és
hatalmat is adott, hogy a hited nyomán jelek és csodák történjenek.
Nem csak a bűneidet törölte el Jézus, hanem a rajtad lévő köteleket is
szétszakította.  Mindezt  pedig  az  a  Szent  Szellem  teszi  fizikai
valósággá számodra, Aki benned él.
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„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem
közössége legyen veletek!” (2.Korintusi levél 13:13)

Ebből  a  hármas  felsorolásból  itt  most  a  harmadikat  szeretném
kiemelni, és erősíteni benned a tudatot, hogy nem akárki, hanem az
élő Isten Szelleme szeretne veled közösségben lenni. Mit is jelent ez
konkrétan?  Napi  szintű  találkozást,  beszélgetést  Vele,  azt,  hogy
keresed a társaságát, ahogy a szerelmesek keresik egymás közleségét.
Azt  is  jelenti,  hogy  megkérdezed,  mit  szeretne,  mi  okozna  Neki
örömet,  és igyekszel  a kedvére tenni.  Valakivel  közösségben lenni
sok mindent  jelent,  de mindenekelőtt  együtt  töltött,  minőségi időt.
Olyan időszakokat, melyekben csak Vele vagy, csak Rá figyelsz, és
kizársz minden mást, még a gondolataidból is. Te sem örülsz annak,
ha  valaki  fontos  neked,  és  amikor  együtt  vagytok,  folyton  másra
figyel, mást csinál, és nem vagy a figyelme középpontjában. Ugye
nem esik jól az ilyen hozzáállás? A Szent Szellemnek sem.

Ő egy értékes  viszonyban  szeretne  lenni  veled,  nem csak  valami
mondvacsinált,  félszívű  kapcsolatot  akar.  Igazából  akkor  tudod
leginkább megtapasztalni a jelenlétét, szeretetét, akkor tudod hallani
legjobban  a  hangját,  amikor  szomjas  szívvel  jössz  elé.  Az
imádságaidnak nem kötelező vallási rituáléknak kell lenniük, hanem
örömteli randevúknak, melyeket alig vársz. Akard Őt sokkal jobban
megismerni,  és közel kerülni Hozzá! Akarj  találkozni Vele újra és
újra! Akard hallani a hangját, és ez legyen a legfontosabb vágyad! Ha
ilyen szívvel keresed az Isten Szellemét, nem távozol üres kézzel az
imádság helyéről.

Nem tudom, voltál-e már szerelmes, vagy volt-e már igazán meghitt
és  örömteli  kapcsolatod  valakivel,  de  amikor  a  Szent  Szellemmel
való közösségről írok neked, akkor egy ilyen kapcsolatra gondolok.
Te sem adhatod alább,  ha előre szeretnél  jutni  szellemileg!  Őnála
keresd az elfogadást, a szeretetet, a megértést, és mindent, ami csak
jó  lehet  egy  kapcsolatban!  Szeresd  Őt,  értékeld,  tiszteld,  számolj
Vele, és csodákat fogsz megtapasztalni!
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„Így  tehát,  testvéreim,  nem  vagyunk  a  régi  természetünk  uralma
alatt. Nem szükségszerű, hogy annak a kívánságai szerint éljünk. Ha
ugyanis a régi természet szerint éltek, meg fogtok halni. Ha viszont a
Szent Szellem segítségével könyörtelenül lemetszitek a régi természet
dolgait, akkor fogtok igazán élni.” (Római levél 8:12-13)

Amint azt az előzőekben is írtam, ha egyszer meghoztad a döntésedet
Isten mellett,  és hátat  fordítottál a bűneidnek, ha bemerítkeztél,  és
Isten Szelleme van benned, akkor új ember vagy. Nem vagy rabja
többé a régi rossz természetednek, önzésednek, bűneidnek. Már új
Urad van, aki egyben a legjobb barátod is! Ha kéred Tőle, és hagyod,
hogy vezessen, akkor nem a kívánságaid uralnak és irányítanak téged
ezután,  hanem  Isten  Szelleme.  Ezzel  a  döntéseddel  a  halálból
menekültél meg, mert az önzés és a fizikai kívánságok betöltése utáni
örökös hajsza eltávolít Istentől, és egyenest a pokolba száguldottál
volna, ha meg nem állsz.

Lehetséges,  hogy  meghoztad  ugyan  a  döntést  Isten  mellett,  de
vannak  bűnök,  kötelékek,  rossz  szokások,  melyektől  nem  tudtál
megszabadulni,  és  nem tudsz  olyan  életet  élni,  amilyet  szeretnél.
Talán akarsz Istennek tetszeni, és úgy tenni a dolgaidat, ahogy Neki
kedves,  de újra  és  újra  elbuksz.  Tudnod kell,  hogy Isten  akkor  is
szeretett, amikor még meg sem tértél. Most sem vagy bűnösebb, mint
mielőtt mellette döntöttél. Biztosnak kell lenned abban, hogy nem a
jó és tiszta tetteid miatt ragaszkodik hozzád az Úr, és van veled az Ő
Szelleme,  hanem  azért,  mert  Jézus  vére  megmosott  téged.  Jézus
áldozata miatt  tart  téged tisztának Isten akkor  is,  ha épp az előbb
buktál el valamiben. Kérlek, hidd ezt el! Csak úgy tudod megélni a
Szent Szellemmel a szeretetteljes közösségedet, ha el tudod fogadni,
hogy Isten mindenhogyan szeret, és tökéletesnek lát téged. Ha így
tudsz élni és gondolkodni, lehullanak a láncaid.
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„...ahol pedig az Úr Szelleme, ott a szabadság.” 
(2.Korintusi levél 3:17b)

Voltál már olyan istentiszteleten,  ahol igazi szabadság volt? Olyan
helyen, ahol nem azt nézték, hogy mit fog szólni a mellettük lévő, ha
feláll a dicsőítés alatt valaki, vagy esetleg felemeli a kezeit Isten felé?
Jártál  már  olyan  gyülekezetben,  ahol  mindenki  egyszerre,
robotszerűen tette azt, amit már évek, vagy évtizedek óta ugyanúgy
tesz  az  adott  közösség?  Jönnek  a  megszokott  liturgiák,  és  aki
másként  meri  csinálni,  esetleg  szabad  mer  lenni,  azt  kinézik,
megszólják  vagy  ott  rögtön,  vagy  csak  az  összejövetel  végén.
Feszélyezve  ülnek  az  emberek  a  padokban,  mert  a  régóta  bevett
szokások szentek és sérthetetlenek. Azt figyeled, hogy ki mit csinál,
és hogyan csinálja, mert nem hibázhatsz.

Ahol Isten Szelleme van, ott Ő diktálja a szabályokat. Ahol Ő az Úr,
ott szabadság van. Ha átadjuk Neki a terepet, egész más a légkör. Ő a
legjobb szervező. Nem szorongsz amiatt, amiért szeretnéd szabadon
dicsérni Istent, de látszólag sokan mások csak egy műsornak veszik
az összejövetelt.  Nem érzed azt, hogy ki mit fog szólni, mert nem
csak  téged,  hanem  másokat  is  megérint  a  Szent  Szellem.  Ők  is
ugyanúgy szabadok akarnak lenni. Szerinted az istentiszteleteinknek
nem kellene vonzónak lenniük és kívánatosnak? Nem kellene Isten
szeretetét, szabadságát bemutatniuk?

Te  milyen  összejövetelekre  jársz  szívesebben?  Olyanra,  amit
emberek  szerveznek  és  bonyolítanak  le,  vagy  olyanra,  ahol  Isten
Szelleme  az  Úr,  és  szabadság  van?  Ez  a  szabadság  nem  csak
gyülekezeti,  hanem egyéni szinten is meg kell,  hogy nyilvánuljon!
Hiszen  azt  olvastuk  a  fenti  Igerészben,  hogy ahol  Ő  ott  van,  ott
szabadságnak kell  lennie.  Isten jelenlétében semmi keresnivalója a
különböző megkötözöttségeknek, nyomorúságoknak és egyebeknek.
Ahol Ő erővel megjelenik, ott a sötétségnek mennie kell! Legyen az
akár egyetlen személyben, vagy egy egész közösségben.
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„Vannak közöttünk, akik zsidónak születtek, és vannak, akik felvették
ezt a vallást. Kréta szigetéről is jöttek, és vannak itt arabok is. Mégis
mindannyian a saját  nyelvünkön halljuk,  amit  ők Isten csodálatos
dolgairól  mondanak.-  Mind  nagyon  csodálkoztak,  és  zavartan
kérdezték  egymástól:  -Mit  jelentsen  ez?-  Mások  azonban
gúnyolódtak: -Biztosan túl sok édes bort ittak.”
(Apostolok Cselekedetei 2:11-13)

„Amikor megláttam őt, a lába elé estem, mint egy halott. Ő azonban
rám tette jobb kezét, és azt mondta: „Ne félj! Én vagyok az Első és
az Utolsó...” (Jelenések könyve 1:17)

Ezt a részt rögtön két Igeverssel vezetem be, melyek azt próbálják
bemutatni,  milyen  jelei  lehetnek  annak,  ha  Isten  Szelleme  rászáll
valakire,  megérinti  vagy be is  tölti  teljesen.  Az első idézetben azt
olvassuk,  hogy a  külső  szemlélő  számára  összevissza  beszéltek  a
tanítványok. A hallgatóság annyira el  volt  csodálkozva ezen, hogy
nem tudták mire vélni a történteket. Mindez nagyon hangos kellett,
hogy legyen, mert egy másik helyen azt olvassuk, hogy mindenfelől
összefutottak az emberek, és odagyűltek. Micsoda hangzavar lehetett
ott!  Ez minden, csak nem rend. Ha Isten tesz valamit,  akkor nem
szép rendben és csendesen teszi, hanem hangosan és lármázva??

Sokan erre esküsznek, sokan arra. Talán most azt várod tőlem, hogy
leírom a tutit, azaz, hogy melyik a helyes. Szép csendben, rendben,
vagy hangosan, lármázva? Hát ezt nem fogom leírni, ugyanis van,
hogy így  cselekszik  a  Szent  Szellem,  van,  hogy úgy.  Az  viszont
biztos, hogy a démonok Jézus idejében sem szép csendben hagyták el
az embereket, hanem igen feltűnő módon. Az is gyakori, hogy van,
aki halkan, sírdogálva éli át Isten érintését. A probléma nem az, hogy
mi hogyan zajlik egy-egy ilyen összejövetelen, hanem az, amikor a
hívő  emberek  elkezdik  hangoztatni,  hogy  ez  csak  így,  és  így
történhet, Isten csak szolidan, vagy csak hangosan teszi a dolgát. Ő
választ, nem mi!
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„Hirtelen zúgás hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj,  és
betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg
közöttük,  és  rászálltak  mindenkire. Ekkor  betöltötte  őket  a  Szent
Szellem. Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni,  ahogy a Szent
Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon.”
(Apostolok Cselekedetei 2:2-4)

Amikor  a  tanítványokra  először  leszállt  a  Szent  Szellem,  azt
olvassuk, hogy különböző nyelveken kezdtek el beszélni, melyeket
ők nem is  ismertek.  Ott  a  hallgatóságukban,  a  Jézust  nem ismerő
emberek között viszont sokféle külföldi ember volt, akik megértették
mindazokat, amiket a szavak kimondói nem. Milyen furcsa dolog ez?

„Miközben Péter még beszélt,  a Szent Szellem leszállt  mindenkire,
akik  Pétert  hallgatták. A  zsidó  hívők,  akik  Péterrel  együtt  jöttek,
elcsodálkoztak azon, hogy Isten a más nemzethez tartozóknak is adta
a Szent Szellem ajándékát, mert hallották, hogy azok más nyelveken
szólnak, és Istent dicsérik.” (Apostolok Cselekedetei 10:44-46a)

Természetesen  megtehetjük,  hogy  homokba  dugjuk  a  fejünket  e
jelenség láttán, de mivel többször is előfordul a Bibliában, nem csak
egyszeri,  elszigetelt  esetről  van  szó,  így  komolyan  kell  vennünk.
Igen, többször, több helyen tudósít a Szentírás arról, hogy valakire
vagy valakikre leszállt a Szent Szellem, és az illetők idegen nyelven
kezdték  dicsérni  az  Urat.  Ez  az  Úr  Szellemének  az  imádsága,
dicsőítése. Amikor teljesen betölt téged, akkor átadod Neki az egész
testedet,  lelkedet,  mindenedet.  A  nyelvedet  is  beleértve,  melyen
keresztül  egy  ilyen  jelenség  keretében  árad  ki  az  Ő  ereje.  Aki
imádkozik, legtöbb esetben nem tudja mit mond, de a kívülállónak
aki hallja, lehet, hogy pont az az anyanyelve, és lehetséges, hogy érti
az  üzenetet,  mely  közelebb  fogja  vinni  Isten  megismeréséhez.
Hallottam már ilyen történeteket, és persze a mai időkből. Egyszóval
számolnod  kell  a  nyelveken  szólással,  ha  az  Úr  Szelleme  betölt
téged! Ne lepődj meg, csak bízd Rá magad bátorsággal!
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„Hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki
Isten ajándéka a számunkra.” (Római levél 5:5b)

Van egy rész a Bibliában, mely azt mondja, hogy  „...Isten maga a
szeretet”. Ezt úgy kell érteni, hogy amikor megérint az Úr közelsége,
akkor  többnyire  egy  kimondhatatlan  szeretettel  találkozol,  ezt
valóságosan meg is érzed. Egy olyan irgalmas szeretetet, mely nem
függ attól, hogy mit tettél, vagy mit gondoltál. Bármit is csinálnál,
akármilyen rosszat, akkor is elfogadna téged, mert Ő valóban maga a
szeretet. Egyszerűen nem tud nem szeretni, mert ez fakad a lényéből.

Ha Isten maga a szeretet, és a Szent Szellem pedig az Úr Szelleme,
akkor joggal  állíthatjuk,  hogy a Szent Szellem is  maga a szeretet.
Amikor  szembetalálkozol  ezzel,  és  az  megérint,  akkor
tulajdonképpen  a  Szent  Szellem  szeretetével  találkozol,  mert  Ő
közvetíti azt feléd itt a Földön. Egyszerűen le sem tudnám írni neked,
hogy milyen érzés ez!!! Azt tapasztalod, hogy úgy fogad el, ahogyan
vagy,  és  ezért  az  ég  világon  semmit  nem kell  tenned,  de  nem is
tudnál!  Ha éppen egy bűnös  állapotodban jön  közel  hozzád,  nem
azzal  fog törődni,  hogy mit  tettél,  vagy mennyi  van a  rovásodon,
hanem csak szeret, szeret és szeret. Te pedig csak összezuhansz ettől
az  elvárások  nélküli  ragaszkodástól,  és  maximum  annyit  tudsz
kérdezni könnyek között, hogy: „Miért Uram?? Miért szeretsz engem
ennyire??”. A válasz pedig: „Azért, mert én alkottalak, és ismerlek
téged!”.

Annyira megmagyarázhatatlan, amit Isten Szelleme közvetít felénk!
Ez garantáltan átalakít téged! Emiatt van, hogy ha valaki találkozott
Jézussal,  az  Atyával  vagy a  Szent  Szellemmel,  annak  rendszerint
maradandó változás történik az életében. Ez a szeretet megújít téged
is.  Talán  a  Vele  való  találkozás  előtt  egyhangúnak,  unalmasnak,
üresnek érezted az életedet, de ha ez egyszer megesik veled, semmi
nem lesz már többé ugyanaz! Célod lesz. Mégpedig az, hogy újra és
újra  találkozz  Vele,  és  egyre  közelebb  kerülj  Hozzá.  Megéri  hát
keresni, kutatni, amikor csak időd van.
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„Ő az Igazság Szelleme, akit a hitetlenek világa nem tud befogadni,
mert ők nem látják, és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és
felismeritek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt bennetek él majd.”
(János ev. 14:17)

Mindezeket,  melyeket  itt  leírok  neked  a  Szent  Szellemről,
valószínűleg nem értik meg azok az emberek, akik nem ismerik az
élő Istent.  Mert ők egy más világban élnek, másban hisznek vagy
éppen  semmiben,  és  egészen  más  a  gondolkodásmódjuk.  Ez  a
negyven napos kiképzés talán teljesen kínai számukra, nem más mint
egy információhalmaz. Szavak és üres idézetek, fejtegetések csupán.
Csakis akkor válik élő és működő csodává, melyeket itt megosztok
veled, ha Isten bemutatkozik neked, és kapcsolatba kerülsz Vele.

Ám a nem hívő emberek világa fel sem tudja fogni a Szent Szellem
személyét, hatalmát és tevékenységét. Még kevésbé tudja felismerni
azt, hogy ez a csodálatos személy bennük élhet, ha valaki megtért, és
befogadta  Őt  a  szívébe.  Pedig  igazán  fantasztikus  érzés  és  tudat,
hogy bár  az  Atya  és  a  Fiú  a  mennyben van,  Isten  Szelleme itt  a
Földön van, egészen közel hozzánk, sőt bennünk. Az, Aki szervesen
közreműködött világunk megteremtésében, egyszerűen itt él a hús-
vér, de hívő emberben. Ez kicsit meredek neked is, nem? Íme egy
újabb idézet, mely ezt alátámasztja:

„Nem tudjátok, hogy ti Isten Temploma vagytok, és Isten Szelleme
lakik bennetek?” (1.Korintusi levél 3:16)

Az emberek nagy része azt  gondolja,  hogy Isten a  templomokban
lakik.  Volt  idő,  amikor  ez így is  volt  Izraelben,  de ma már egész
másként állnak a dolgok. Nem, ma már az Úr az Ő Szelleme által
nem épületekben lakik, hanem azokba költözik, és azokkal működik
együtt,  akik befogadják az életükbe Őt. Te is funkcionálhatsz úgy,
mint egy templom. Hordozd Isten erejét!
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„Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít. Hiszen a Szent
Szellem,  akit  befogadtatok,  nem  tesz  újra  félelemmel  megkötözött
rabszolgává  benneteket.  Ellenkezőleg!  Isten  fiaivá  tesz,  és  az  ő
segítségével így kiálthatunk Istenhez: -Abba!- Maga a Szent Szellem
a  mi  szellemünkkel  együtt  megerősíti,  hogy  Isten  gyermekei
vagyunk.” (Római levél 8,14-16)

Te vajon hagyod-e, hogy Isten Szelleme vezessen, irányítson téged?
Megtörtént már veled, hogy valami nehezet kért tőled? Valami olyat,
aminek a megtételéhez nagy hit  kellett? Tudod, azok az Isten fiai,
akiket  tud  vezetni  a  Szent  Szellem.  Ha  hagyod,  hogy vezéreljen,
irányítson akkor is, mikor nem látod mi lesz a következő lépés... ha
hagyod,  hogy  vezessen  a  bizonytalanban  is,  ha  hagyod,  hogy
belevigyen a ködbe, melyből nem látod a kiutat... Az, hogy az Ő saját
Szelleme  benned  él,  a  fiává  tesz,  hiszen  Hozzá  tartozol.  Ezzel
egyidejűleg jogokkal és kötelességekkel is felruház téged. Az „Abba”
szó jelentése az eredeti szövegben azt jelenti: „édesapám”. A benned
lévő Szent Szellem feljogosít téged, hogy azt az Istent, Aki egykor a
saját kezével formált meg, a maga leheletét adta, hogy életre kelj, és
Akit elhagytál, mert a magad feje után akartál menni... azt az Istent,
Aki a saját Fiát adta áldozatul, hogy el legyenek törölve a bűneid...
azt  az  Istent  ma  Apukádnak  hívhatod,  mert  az  Ő  Szellemét
befogadtad az életedbe. Micsoda kiváltság és megtiszteltetés ez!!!

Ha pedig elbuknál,  bűnbe esnél és nem bírnál  tükörbe sem nézni,
tudd,  hogy Ő  hűséges  Isten.  Te  talán  utálod  magad,  de  a  szíved
mélyén egy hang azt mondja: „Isten hűséges hozzád, és nem hagy el
soha.  Ha  megvallod,  beismered  Neki  a  bűneidet,  Ő  mindig
megbocsájt.  Ha  pedig  Ő  ezt  teszi,  akkor  neked  is  meg  kell
bocsátanod magadnak! A fia vagy változatlanul, és ez nem módosul
azzal,  hogy  elbuksz!”. Amikor  a  vádlások  ordító  özönében  ilyen
szavakat hallasz valahonnan mélyről, akkor tudd meg, hogy a Szent
Szellem éppen azt erősíti benned, hogy Isten fia vagy!
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„Akkor  a  Törvény  foglyai  voltunk,  most  azonban  felszabadultunk
ebből a rabságból, mert a régi emberi természetünk meghalt. Most
már új módon szolgáljuk Istent a Szent Szellem által, nem pedig a
régi, írott szabályok szerint.” (Római levél 7:6)

Mi lehet a különbség a között, hogy a régi, írott szabályok szerint
szolgáljuk az Istent, és a között, amikor a Szent Szellemet szolgáljuk
új  módon?  Úgy  gondolom,  ha  figyelmesen  olvastad  eddig  ezt  a
könyvet, akkor talán már magad is tudsz választ adni erre a kérdésre.
Én mindenesetre megfogalmazom neked.

Az  törvények  ebben  az  esetben  sokszor  azokat  az  emberek  által
alkotott  istentiszteleti,  és  egyéb  liturgikus,  vallási  megszokásokat,
szabályokat jelentik, melyek régen talán jól működtek és hasznosak
voltak  az  Úr  szolgálatában,  de  mivel  azóta  rengeteget  változott  a
kultúránk, gondolkodásmódunk, és alapjaiba véve az egész világunk,
mára  már  haszontalanokká,  működésképtelenné  váltak.  Mégis  sok
egyházi  vezető  és  tag  mereven  ragaszkodik  ezekhez  az  elavult
formulákhoz, és rákényszeríti azt a következő generációra is.

A Szent Szellem szolgálata pedig úgy néz ki, hogy rugalmasan követi
azokat  az  újdonságokat,  melyeket  Isten  ad  az  Őt  követőknek.
Mindezt annak érdekében teszi,  hogy valóságosan el  tudják érni a
rájuk bízott embereket, és hűen mutassák be az élő Istent. Szerinted
melyik szolgálat hatékonyabb? Ha egy nem hívő ember az utcáról
belép  egy  istentiszteletre,  akkor  a  műsorszagú,  túlszervezett  és
feszélyezett  összejövetel  fogja  őt  meg,  vagy  egy szabad  légkörű,
erőteljesebb,  emberközelibb  légkör?  Vajon  melyikre  fog  újra
elmenni, és melyik az, amelyiket időpocsékolásnak tartja? Ha műsort
szeretnénk csinálni, arra ott  a színház vagy a mozi.  De ha az élő,
szerető és csodatévő Istent akarjuk bemutatni másoknak, akkor nem a
hagyományokat  és  a  szabályainkat  kell  fitogtatnunk,  hanem
ráhagyatkoznunk az Úr Szellemének szeretetteljes vezetésére!
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„Igen,  ő  tett  alkalmassá  minket,  hogy  az  Új  Szövetség  szolgái
legyünk — vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig a Törvény
betűjét! Az írott Törvény ugyanis megöl, a Szent Szellem pedig életet
ad.” (2.Korintusi levél 3:6) 

Az  Ószövetségben,  főleg  Mózes  könyveiben,  rengeteg  szabályt
találunk arra  nézve,  hogy melyik  áldozatot  hogyan kell  bemutatni
Istennek, miként kell  megtisztálkodni előtte,  hol milyen edényeket
kell  használni,  mit  hogyan kell  tennünk, ha Istennek meg akarunk
felelni.  Erkölcsi,  lelki,  higiéniai  és  egyéb  előírások  tömkelegét
találhatjuk  ezeken  az  oldalakon.  Izrael  történelméről,  életéről,
harcairól is sok hasznos információ kerül elénk az Ószövetség ezen
lapjait böngészve.

A Bibliánk  Újszövetségi  része  pedig  Jézus  születéséről,  életéről,
szolgálatáról, és megváltó munkájáról, kereszthaláláról szól. Továbbá
feltámadásának  körülményeit,  a  Szent  Szellem  eljövetelét,  a
kereszténység  elterjedését  mutatja  be,  sok  jövőbe  mutató
kijelentéssel  együtt.  Mindezt  elolvasva  láthatjuk,  hogy  más
szabályok  voltak  érvényesek  az  ószövetségi  időkben,  és  más
tanításokat hozott Jézus egy teljesen új szövetségben. Igen, Ő újat
hozott.  Ami  addig  történelmet  és  bonyolult  szabályrendszereket
jelentett, mára Isten életet adó beszédévé, örömhírré vált a megváltás
és a Szent Szellem megelevenítő munkájának hatására. Sok oktatási
intézményben a Bibliát egyszerűen csak egy tananyagnak, irodalmi
műnek veszik, és akként kezelik. 

Sajnos  nagyon-nagyon  sok  szószéken  is  ugyanezt  teszik  Isten
Igéjével, és akik ezt hallgatják hétről hétre, szellemileg nem jutnak
egyről a kettőre,  csak a lexikális tudásuk gyarapszik. Ellenben, ha
Isten  Szellemét  kérjük,  hogy  tegye  élővé  számunkra  az  olvasott
Igerészeket, és adjon változást hozó üzeneteket belőle, akkor Ő ezt
nagyon szívesen meg is teszi. Ahol a Szent Szellem vezetése alatt
szól az igehirdetés, ott valódi megújulások történnek, és igazi élet fog
fakadni a szívekben. Nélküle ne tedd!!!
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„Imádkozom,  hogy  megtudjátok,  milyen  mérhetetlenül  nagy  Isten
ereje,  amely  hatékonyan  működik  bennünk,  hívőkben.  Ugyanez  az
erő  mutatkozott  meg  akkor  is,  amikor  az  Atya  feltámasztotta
Krisztust a halálból, és a Mennyben a jobbjára ültette.” 
(Efézusi levél 1:19-20)

Említettem  már,  hogy  Jézus  szolgálatához  is  kellett  Isten
Szellemének az ereje. Ahhoz, hogy a Mester az Úr döntéseit hozza
meg,  jeleket  és  csodákat  tegyen,  az  Atya  szavait  mondja  az  Őt
körülvevő embereknek, kellett a Szent Szellem jelenléte. Ezért nem
is kezdte meg szolgálatát,  amíg Ő galamb képében reá nem szállt,
miután Keresztelő János bemerítette. Itt viszont azt olvassuk, hogy a
meggyilkolt Megváltó feltámadásához is ugyanúgy a Szent Szellem
erejére volt szükség, mint bármi máshoz, amit Jézus Krisztus tett itt a
Földön.

De ez még nem minden. Az igazi jó hír még csak most jön! Ezt az
erőt  ajándékozza  NEKÜNK  IS  a  mi  mennyei  Atyánk!  Azt,  Akit
Jézusnak is  adott.  Azt,  Aki segített  neki  a  szolgálatában.  Azt,  Aki
közreműködött  a  feltámadásában.  Erről  a  Személyről  írok  most
neked, és Ő az, Aki veled akar lenni, benned élni, és közreműködni
az Istentől kapott feladataidban. Ő ma is tud és akar csodákat tenni
ugyanúgy,  mint  régen.  Neki  ma  sem  esik  nehezére  betegeket
gyógyítani,  halottakat  feltámasztani,  és  ha  kell,  felrúgni  ennek  a
fizikai világnak a megszokott törvényszerűségeit csak azért, hogy az
imádságod és a hited hatására megdicsőítse az élő Istent.

Minden lehetséges a számodra Kedves Olvasóm! Minden lehetséges!
Veled van, Aki alkotta ezt a világot, és ez azt is jelenti, hogy bármit,
bármikor meg is tud változtatni. Benned él az Isten ereje, ha mindazt
hittel végig tudtad csinálni, amiről eddig írtam. Tiéd ez az ajándék!
Hidd el, hogy Vele minden lehetséges! Hidd el, hogy tényleg veled
van! Hidd el,  hogy annak a személynek,  Aki Istent  képviseli  itt  a
Földön, fontosabb vagy a teremtett világnál, és valóban szeret téged!
Hidd csak el tényleg, és csodákat fogsz látni magad körül!
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„Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben
erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és
hogyan imádkozzunk.” (Római levél 8:26a)

Voltál már úgy, hogy szerettél volna imádkozni, tudtad, hogy szükség
lett  volna  rá,  de  egyszerűen  fogalmad  sem  volt,  hogy  mit,  vagy
hogyan  mondjad  el  Istennek?  Én  szoktam  így  lenni.  Előfordult
többször is, hogy szerettem volna az Úrral időt tölteni, beszélgetni
Vele, de nem tudtam elkezdeni. Nem tudtam mit mondjak, és nem
akartam erőlködni. Ha ez így van egy darabig, az ember egy idő után
megunja,  és  feladja.  Továbbáll,  és  nem imádkozik,  mert  valahogy
most nem jön össze, nem megy. Pedig van két nagyon jó megoldás az
ilyen esetekre!

Az  egyik,  a  már  említett  nyelveken  imádkozás,  amikor  Isten
Szellemére bízod a  nyelvedet,  és vársz,  hogy jöjjenek a számodra
érthetetlen szavak, majd bátran kimondod azokat, nem törődve vele,
milyen  furán  hangoznak.  A  Biblia  egy  másik  helyen  azt  írja  a
nyelveken  szólásról,  hogy  azzal  az  imádkozó  épül,  mert
kimondhatatlan dolgokat beszél, melyeket ki sem gondolt.

A másik hasznos teendő, ha nem tudod mit, vagy hogyan imádkozz,
ha  eszedbe  jut,  ki  is  a  te  Segítőd,  Akit  azért  küldött  Jézus,  hogy
vezessen és tanítson téged! Igen, Ő a Szent Szellem. Ilyen esetben
kérd  meg,  hogy  segítsen  neked  az  imádságban,  adjon  témákat,
gondolatokat,  szavakat.  Hidd  el,  nagyon  szívesen  támogat,  hiszen
azért is van itt a Földön. Ha megkérted Őt, akkor csak várj és figyelj!
Nekem  ilyenkor  olyan  gondolatok  szoktak  beugrani,  melyekért
könnyen  tudok  imádkozni,  és  rövidesen  azt  veszem  észre,  hogy
lelkesen és tűzzel teszem ezt, pedig azelőtt meg abszolút nem ment.

Kérj Tőle segítséget bátran! Meg fogod látni, hogy megéri.
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„A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem
fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben,
és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint
könyörög Isten népéért.” (Római levél 8:26b-27)

Jó érzés tudni, hogy a Szent Szellem nem csak azt a sok mindent
teszi,  amit  eddig  leírtam,  hanem még imádkozik  is  értünk.  Mivel
ugyanis  bennünk  él,  ezért  nagyon  is  jól  ismeri  a  szívünket,
gondolatainkat,  vágyainkat.  Ki  tudna  jobban  és  hatékonyabban
imádkozni az ügyes-bajos dolgainkért, mint az a Szellem, Aki Istené,
és Aki mibennünk lakik? Ezt olyan nagyon jól kitalálta az Úr, mint
annyi minden mást is.

A következő idézet elsőre úgy tűnik, hogy ellentmond a fentieknek:

„Csak  egyetlen  Isten  van  és  csak  egyetlen  közvetítő  Isten  és  az
emberek között: az emberré lett Krisztus Jézus.”
(1.levél Timóteushoz 2:5)

Más  fordításokban  a  közvetítő  szó  közbenjáróként  szerepel.  Most
akkor ez hogy is van? Csak egyedül Jézus a közvetítő, de a Szent
Szellem is  imádkozik  értünk?  Én  egyrészt  azt  gondolom,  hogy a
közvetítő  nem  ugyanazt  jelenti,  mint  amikor  a  Szent  Szellem
könyörög értünk, másrészt pedig az előzőekben már lefektettük, hogy
Jézus  minden jellegű szolgálatát  a  Szent  Szellemmel  összhangban
végzi. Mondhatjuk úgy is, hogy a Szent Szellem által imádkozik, jár
értünk közben az  Atyánál.  Az biztos,  hogy ez  a  közbenjárás,  ami
értünk folyik, teljes összhangban működik az Atya akaratával.

Tudod,  ha  elcsüggedsz,  és  nincs  erőd  még  könyörögni  se,  sem
önmagadért,  sem  a  szeretteidért,  akkor  tudd,  hogy  van,  Aki
imádkozik érted.  Jézus Krisztus a  Szent  Szellem által  esedezik az
Atyánál a te győzelmeidért, előmeneteleidért. Soha ne felejtsd ezt el!
Nem vagy egyedül ebben a harcban!
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„Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül,
és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.”
(1.Korintusi levél 12:11)

A Szent  Szellemnek  van  saját  akarata,  terve,  gondolkodásmódja,
személyisége. Ő úgy adja az ajándékait az embereknek, ahogy jónak,
helyesnek és a legbölcsebbnek tartja.  A későbbiekben fogok írni a
tulajdonságairól,  de  most  az  akaratáról  beszélnék  kicsit.  Hogyan
ismerheted meg azt, hogy miről, mit gondol, mit hogyan szeretne?
Nagyon egyszerű: csak kérdezd meg Tőle! Felelni fog, hidd el, csak
keresd a válaszát az imádságaidban és a Bibliában! Egy helyen azt
olvassuk Isten Igéjében, hogy:  „Aki keres, az talál...”. Vajon miért
akarná az, Aki szeret téged, hogy ne értsd Őt, ne halld, amit mond
neked? Ez nem logikus. 

„Azonban eljön majd az Igazság Szelleme, aki bevezet benneteket a
teljes valóságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem
azt, amit az Atyától hall.” (János ev. 16:13)

Itt is tisztán látszik a Szentháromság tagjai között lévő harmonikus
kapcsolat. Igen, van akarata, elképzelése a Szent Szellemnek, de ez
az akarat teljes mértékben megegyezik az Atya és a Fiú akaratával.
Hogy ez a nagy egyetértés már kezd egy kicsit unalmas lenni? Van
akarata, de mégsem a sajátja, hanem az Atyáé? Csak gondolj bele: te
is  testből,  lélekből  és  szellemből  állsz,  és  ha  valamit  nagyon
szeretnél,  akkor azt egész lényeddel akarod, ugye? Ezen a ponton
újra hangsúlyoznám, hogy a Szent Szellem az Atya Szelleme, tehát
egyértelmű, hogy ugyanazt akarja, mint Ő. Jézus akaratával pedig az
a helyzet, hogy Ő az Isten Fia, és nincs abban semmi furcsa, ha egy
apának és a fiának ugyanaz a célja, és együtt dobban a szívük. Sőt, ez
a helyes és követendő. Tehát, ha Jézusnak ugyanaz van a szívén, mint
az Atyjának és az Atyja Szellemének, az teljesen természetes dolog.
Isten Szelleme tehát soha nem fog olyat mondani, kérni vagy tenni,
ami ne lenne Isten akarata. Bízz Benne bátran!
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„Pál  és  társai  Kis-Ázsiában  is  szerették  volna  hirdetni  az  Isten
üzenetét,  de  a  Szent  Szellem  nem  engedte  nekik,  hogy  arrafelé
menjenek.” (Apostolok Cselekedetei 16:6)

Igen, épp az imént írtam arról, hogy Isten Szellemének van akarata,
és hogy ez az akarat megegyezik az Atya és a Fiú, Jézus Krisztus
akaratával  is.  Ebben  a  részben  inkább  azt  szeretném  bemutatni
neked,  hogy  ez  a  Szellem  mennyire  határozott  az  elképzeléseit
tekintve.  A Bibliában  több  helyen  olvashatunk  történeteket  arról,
hogy  Istennek  volt  egy  konkrét  terve  bizonyos  helyzetekben,  de
voltak emberek, akik odaszánásukkal, imádságaikkal hatással tudtak
lenni  Teremtőnkre.  Még  pedig  olyan  hatással,  hogy  az  Úr
meggondolta  magát,  feladta  elképzelését  az  adott  szituációval
kapcsolatban.

Igen, el lehet érni, hogy az Úr megváltoztassa a döntését bizonyos
helyzetekben.  Nagyon  passzol  ide  az  édesapa  és  a  gyermek
kapcsolata.  Velem  is  megtörténik  párszor,  hogy  a  gyermekemnek
sikerül rávennie, hogy olyat tegyek, amit éppen akkor nem szeretnék,
vagy megváltoztassam az eredeti  elgondolásomat,  tervemet,  és azt
tegyem, amit ő szeretne. Mivel Isten még szeretőbb, mint egy földi
apa,  ezért  bizony  nála  is  előfordul  az  ilyen.  Nem  szabad  hát
félénknek lennünk ilyen helyzetben, és tisztában kell lennünk azzal,
hogy mi valóban Isten szeretett gyermekei vagyunk, akik bizalommal
jöhetnek a Mennyei Atyjukhoz.

Ám vannak sarkalatos pontok, melyek nem képezhetik alku tárgyát.
Meg kell  értenünk,  amikor  Atyánk a Szent  Szellem által  végleges
nemet  mond  bizonyos  kéréseinkre,  vagy  mást  tervez  adott
helyzetekben, mint mi. Tiszteletben kell tartanunk, hogy Ő Istenként
gondolkodik, míg mi emberként. Ha valamit nem enged meg, annak
mindig komoly oka van. Légy hálás, hogy vigyáz rád és vezet!
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„Mikor  rájuk  leheled  Szellemed,  teremtményeid  életre  kelnek,  és
megint betöltik a föld színét.” 
(Zsoltárok könyve 104:30 - Egyszerű fordítás)

Isten Szellemének most egy különleges és izgalmas tulajdonságára
szeretnék rávilágítani, mely nem más, mint a megújítás. Egy másik,
régebben kiadott bibliafordítás szerint ez az Ige így hangzik:

„Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a
termőföld felszínét.” (Új fordítás)

Itt  még  a  Szent  Szellemet  Léleknek,  Szentléleknek  fordították,
viszont  nagyon  jól  kidomborítja  Isten  Szellemének  megújító
munkáját. Ha kiárad a Szent Szellem, új teremtmények keletkeznek,
és megújul a  termőföld felszíne is.  Talán most  azon gondolkodsz,
hogyan újulhatsz meg te, hogyan is vonatkozik mindez rád?

Tudod, én láttam már megújult embert! Olyat, aki rossz életet élt, és
össze volt dőlve körülötte minden. Egyszerűen romokban hevert az
illető.  Lelkileg  és  magánéletileg  teljesen  szét  volt  csúszva,  ivott,
bagózott, és boldogtalan volt. De tapasztalom és látom a mai napig
is, hogy mivé vált ez az ember azután, hogy találkozott Istennel, és
átadta Neki az életét. Rábízta Isten Szellemére a vezetést,  és ezt a
döntését azóta sem bánta meg. Nem iszik, nem dohányzik, lelkileg is
sokkal jobban van, mert életcélt adott neki az Úr. Nagyon sok ilyen
embert ismerek magam körül. Annyira izgalmas és ígéretes dolog ez!

Azon a bizonyos,  oly sokat  emlegetett  pünkösdön, Jeruzsálemben,
kiáradt  a  tanítványokra  Isten  Szelleme,  és  teljesen  megváltozott
bennük minden. Például Péter, aki azelőtt pár nappal letagadta még
azt is, hogy ismeri Jézust, most akkora bátorságot kapott, hogy több
ezer  ember  előtt  beszélt  Mesterének megváltó munkájáról.  Ezután
nem sokkal, ezek a megújult teremtmények szépen lassan betöltötték
az egész Föld felszínét az evangéliummal. 
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„Ezek  után  kiöntöm  Szellemem  minden  emberre.  Fiaitok  és
leányaitok  prófétálni  fognak,  az  idősek  álmokat  látnak,  a  fiatalok
pedig látomásokat kapnak. Kiöntöm Szellemem azokban a napokban
még a szolgákra is, férfiakra és nőkre egyaránt.” (Joel 2:28-29)

Az előző  részhez  kapcsolódva  jelezném,  hogy  azért  terjedt  el  az
egész világon az evangélium üzenetének hatalma, mert Isten minden
emberre szeretné kiárasztani a jelenlétét, azaz szeretne igazán közel
kerülni a teremtményeihez. Ha megtérnek az emberek, és befogadják
az életükbe Isten Szellemét, akkor az Úr ott élhet bennük, a lehető
legbensőségesebb  kapcsolatba  kerülhet  velük.  Mindenkivel  erre
vágyik. Nem akarja, hogy bárki is el legyen választva Tőle! Biztosan
emlékszel rá, amit már írtam, hogy az eredeti terv az volt, hogy a
Teremtő  és  az  alkotásai  szeretetkapcsolatban  legyenek  egymással.
Aki  nem  akar,  annak  nem  kötelező  Istennel  járnia,  de  ennek
hiányában soha nem fog tudni igazán teljes életet élni. Íme még egy
idézet,  mely  arról  szól,  hogy  Isten  Szellemének  közelsége
mindenkinek jár:

„Térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek be mindannyian Jézus, a
Messiás  nevébe.  Isten  meg  fogja  bocsátani  bűneiteket,  és
megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert az ígéret nektek szól és
gyermekeiteknek, meg azoknak is, akik távol vannak — mindenkinek,
akit Istenünk, az Örökkévaló magához hív.”
(Apostolok Cselekedetei 2:38-39)

Igen, szerepelt már ez az idézet, de egy más aspektusból. Most az a
lényeges, hogy az újrakezdés, és a megígért Szent Szellem a tiéd is,
sőt mindenki másé is, akiket csak megszólít Isten. Ne hallgass arra a
hazug hangra,  mely azt  mondja,  hogy te erre  nem vagy alkalmas,
nem vagy méltó Isten Szellemével közösségben lenni! Az, aki bűnök
megtételére  csábított  téged,  hogy  minél  többet  szenvedj  Isten
közelsége  nélkül,  nem akarja,  hogy teljes  és  boldog  életet  élj.  Ő
(ördög, Sátán) hazudik neked ilyeneket!
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„Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy
Isten gyermekei vagyunk.” (Római levél 8:16)

Isten Szelleme azért erősíti benned, hogy az Úr gyermeke vagy, mert
azt  szeretné,  hogy  ez  teljesen  beléd  ivódjon.  Azt  akarja,  hogy  a
gondolkodásod része legyen ez a tény. Erősödjön meg benned, hogy
ki  vagy,  és  valóban  Isten  fiának  lássad  magad.  Egyáltalán  nem
mindegy, hogy mit gondolsz önmagadról! Ez határozza meg, hogy
mire fogsz jutni az életben, ki lesz belőled. Isten nem akarja, hogy
sokat  képzelj  magadról,  de  azt  igen,  hogy egészséges  identitásod
legyen. Reálisan kell látnod magadat! 

Isten VISSZAFOGADOTT GYERMEKE lettél, és Jézus örököstársa
az  Ige  szerint.  Hatalmat  kaptál  a  gonosz  minden  ereje  felett,  de
persze  azt  nem  szeretné  az  Úr,  hogy  emiatt  túl  sokat  képzelj
önmagadról. Mindig szem előtt kell tartanod, hogy Jézus áldozatos
szeretete nélkül bizony sehol nem lennél! Ha Ő nem halt volna meg
érted,  nem  tudtál  volna  megszabadulni  a  bűneid  terhétől  és  az
elrontott életedtől. Ha az Atya nem alkotott volna meg, és nem adta
volna halálba az egyetlen Fiát érted... Ha a Szent Szellem nem keltett
volna életre, és nem vezetne a helyes úton, nem adna erőt neked...
Hol lennél ezek nélkül??

Te is,  én is  jól  tudjuk,  hogy el  fogunk bukni ezen az úton,  igaz?
Emberek  vagyunk  és  hibázunk.  Még  ha  Isten  Szelleme  irányít  is
bennünket, akkor sem csinálunk mindig, mindent helyesen, mert van,
hogy nem jól értünk,  hallunk dolgokat Tőle.  De ha orra  is  esünk,
akkor is ugyanazok az istenfiak maradhatunk. Elbukhatunk százszor,
és összesározhatjuk magunkat, mégis meghalt értünk az Úr Jézus. A
vére  mindig  tisztára  mos  minket.  A kegyelem  mindig  a  miénk.
Amikor az ellenség azt mondja: „Nincs tovább!”, a Szent Szellem azt
válaszolja  a  szívedben:  „Te  változatlanul  Isten  gyermeke  vagy.”!
Neki higgy, ne a Gonosznak!
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„Látta, hogy nincs senki, nincs, aki népéért közbenjárna nála. Ezért
saját  hatalmára  támaszkodott...  a  féltő  szeretet  palástját  terítette
vállára...  Ezért  félik  majd  az  Örökkévaló  nevét  napnyugaton,  és
tisztelik  dicsőségét  keleten,  mikor  eljön,  mint  egy  sebes  sodrású
folyó, amelyet az Örökkévaló Szelleme hajt.”
(Ézsaiás 59:16a, 17b, 19)
 
Tudtad, hogy Isten Szelleme meg is véd téged, ha éppen arra van
szükség? Azt olvassuk ugyanis, hogy a féltő szeretet palástját terítette
válladra.  Ő szenvedéllyel  szeret  téged.  Az első pillanattól  kezdve,
hogy megalkotta  az embert,  féltőn szereti  őt.  A szabad akaratodat
tiszteletben  tartva  csak  annyira  van  közel  hozzád,  amennyire
igényled azt.  Nem erőlteti  rá magát senkire,  de aki szeretne közel
lenni  Őhozzá,  azzal  örömmel  közösséget  vállal.  Ha  veszélyes
helyzetben lennél, Ő figyelmeztet,  és ha hallgatsz a hangjára, meg
tudsz menekülni ezekből.

Azt olvassuk ebben a részben, hogy nem volt senki, aki imádkozott
volna Isten népéért, az Ő kedveltjeiért, akiket kiválasztott magának,
megtisztított,  és  nagyon  szeretett.  Isten  többnyire  imádságokra
válaszolva reagál, cselekszik, de mint önálló lény, akkor, és azt tesz,
amit  akar.  Ezekkel  a  tetteivel  viszont  mindig  tiszteletben tartja  az
ember szabad akaratát,  melyet  Ő maga adott  neki.  Nem fog olyat
tenni  az  életedben,  amit  nem akarsz  vagy nem kértél  Tőle,  csak
esetleg akkor, ha úgy döntöttél, hogy az egész életed irányítását Rá
bízod.  Az  Ő  népe  pedig  azért  az  Ő  népe,  mert  ezt  megtette,  és
teljesen az Ő akaratára bízta  sorsa alakulását,  tudva,  hogy Isten a
legjobbat akarja az övéinek. Innentől kezdve, ha nincs is senki, aki
imádkozna  a  te  védelmedért,  az  Isten  ott  van  Szelleme  által,  és
vigyáz rád, őriz téged. Ha az életed a kezébe tetted le, biztos lehetsz
benne, hogy semmi nem történik veled, ami véletlen lenne, mert az
Úr előbb tud mindenről, mint ahogy az megtörténne. Védelem alatt
vagy, ez biztos, csak bízd Rá magadat, és bízz meg Őbenne!
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„Igazat  mondok,  nem  hazudok,  hiszen  Krisztusban  élek,  és
tanúskodik erről a Szent Szellem által megvilágított lelkiismeretem
is,  hogy  nagy  szomorúság  és  állandó  fájdalom gyötri  a  szívemet
Izrael népe miatt, hiszen ők a testvéreim, a rokonaim. Bárcsak tudnék
rajtuk segíteni!” (Római levél 9:1-3a)

Isten Szelleme belevilágít a lelkiismeretedbe. Milyen gyönyörű kép,
ugye? Ő csak átvilágítja, és ha van benne valami hiba vagy sötét folt,
akkor  arra  te  magad  eszmélhetsz  rá.  Nagyon  csodálatos  dolog,
amikor Isten csak úgy rád világít, és te pedig meglátod, hogy milyen
is  vagy  valójában.  Na  jó,  azért  nem biztos,  hogy  olyan  jó  érzés
mindezt  megpillantani,  de  ugyanebben  a  pillanatban  szembesülsz
azzal  is,  hogy Isten  mennyire  szeret  téged  minden  hiányosságod,
bűnöd ellenére  is.  Ez  viszont  már  felemelő  és  egyben maradandó
élmény,  mely életek millióit  változtatta  meg az idők folyamán,  és
még fogja nagyon sokakét.

Azért is igen lenyűgöző és hasznos, amikor az Úr így rád fókuszál,
mert  észreveheted,  és  így  elhagyhatod  a  bűnös,  haszontalan
dolgaidat.  Másrészt  pedig  megláthatod  azt  is,  hogy  mely
embercsoport vagy szolgálati terület felé érzel elkötelezettséget. Ez
beléd van kódolva,  ha úgy tetszik.  Ezzel születtél  a Földre.  Ez az
elhívásod,  rendeltetésed,  életcélod.  Amikor  ezt  felfedezed,  mert  a
Szent  Szellem segít  ebben,  és  elkezded végezni  ezt  a  szolgálatot,
hirtelen azt fogod tapasztalni, hogy az életed értelmet nyert.

Van egy helyed és egy küldetésed ebben a világban. Egy hely és egy
küldetés, ami neked készült, és pontosan rád lett méretezve. Minden
ember szeretné, ha igazán fontosnak és hasznosnak érezhetné magát,
és  ezért  sok  mindent  megtesznek.  Törtetnek  egyre  magasabbra  a
ranglétrán, húzzák az igát, hogy egyre több mindenük meglegyen, és
egyre  nagyobb  befolyást  szerezzenek  másokra,  de  egyet  sajnos
elfelejtenek a sok erőlködés közepette: megkérdezni az Alkotójukat,
hogy milyen céllal teremtette meg őket.
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„Valójában  nem  is  ti  fogtok  beszélni,  hanem  Mennyei  Atyátok
Szelleme szól majd rajtatok keresztül.” (Máté ev. 10:20)

A próféták, a tanítók és a papok voltak régen az Úr „szócsövei”. Ma
is léteznek próféták. Ma is élnek igehirdetők, evangelisták, tanítók,
akiknek az a feladata, hogy Teremtőnk formáló és aktuális üzenetét
közvetítsék mások számára. Az az igazság azonban, hogy nem kell
valakinek  titulus  és  nagy  szolgálati  terület  ahhoz,  hogy  az  Úr
mondanivalóját átadja mások számára. Lehet, hogy a munkahelyen,
iskolában vagy a piacon beszélgetsz valakivel, szóba kerül Isten, és
amit  mondasz  neki,  teljesen  megegyezik  az  Úr  akaratával.  Lehet,
hogy csak néhány mondat az, vagy egy idézet a Bibliából, de azt a
keveset a Szent Szellem adta a szádba, hogy rajtad keresztül eljusson
az ismerőseidhez.

Keresd gyakran az Úr Szellemének közelségét, igyekezz megismerni,
meghallani  a  hangját,  hogy  amikor  úgy  alakul,  azt  tudd  majd
mondani,  amit  Ő szeretne  közvetíteni.  Ha az  Atyád  Szelleme tud
szólni  általad,  az  mindig  célba  ér,  egészen  a  szívekig!  Olyankor
történnie kell valaminek abban a személyben, aki hallja az üzenetet.
Ha szíven üt  egy szó vagy egy rövid kis  beszéd,  amit  mondanak
neked, az rögtön meglátszik az arcodon. Így van ez Isten Igéjével, a
Tőle jövő üzenettel is.

Isten mindnyájunknak érti a gondolatait, vágyait, érzésvilágát, ezért
könnyen meg tudja  érinteni  egy-egy szóval  a  szívünk legmélyebb
zugait is. A művészek tudnak alkotni szívhez szóló költeményeket,
verseket, dalokat, filmeket, melyek hatnak mások érzelmeire. De az
emberi  szívek legrejtettebb dolgait  csak Alkotónk ismeri.  Gyakran
még mi sem ismerjük annyira önmagunkat, ahogyan az Úr. Ezért is
fontos és nélkülözhetetlen, hogy ha másoknak beszélsz az egyetlen,
igazi Istenről, mindenképp keresd Szellemének közelségét, vezetését.
Amiatt is, hogy a legjobbkor, a legütősebb szavakat tudd mondani,
melyek  valódi  változásokat  hoznak  mások  életébe,  nem  csupán
könnyeket csalnak a szemekbe!
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„Péter eközben még mindig a látomáson gondolkozott,  de a Szent
Szellem szólt hozzá: -Figyelj rám! Három férfi keres téged. Kelj fel,
menj le hozzájuk....” (Apostolok Cselekedetei 10:19)

Isten  gyermekeként  elengedhetetlenül  fontos,  hogy meghalld  Isten
hangját.  Minél  többször  hallod,  annál  biztosabban  meg  tudod
különböztetni más hangoktól, gondolatoktól. Sajnos sok hívő ember
úgy vélekedik, hogy Isten nem akar hozzá szólni. Akar-e szólni egy
édesapa a fiához? Van-e értelme egy apa-fiú kapcsolatnak, ha a szülő
nem kommunikál a gyermekével? Hogyan lehet így élni? Ha Isten
szeret bennünket, hogy lehet, hogy nem akar beszélni velünk? Ez így
értelmetlen  lenne,  ilyen  nem létezik.  Teljes  mértékben  felejtsd  el,
hogy  a  te  Alkotód  nem  akar  beszélni  veled!  Ez  egy  logikátlan
butaság, a Sátán hazugsága azzal a céllal, hogy ne legyen közösséged
a  Szent  Szellemmel,  és  ez  által  az  Atyával.  Ha  már  nem  tudta
megakadályozni, hogy megtérj és Istenhez közeledj, akkor mindent
megtesz azért, hogy ne legyen Vele normális, kétoldalú kapcsolatod.  

Szerinted egy gyermek szeretné-e hallani az apja hangját? Képzeld el
a gyermekkorodat úgy, hogy édesapád egyszer sem szól hozzád az
évek alatt, vagy csak egy-két mondatot összesen! Milyen kapcsolat
ez?  Hogy  nőttél  volna  fel,  ha  még  a  veszélyes  helyzetekre  sem
figyelmeztetett  volna?  Milyen  lelki  torzulásaid  lennének,  ha  így
kellett volna felnőtté válnod? Elhinnéd, hogy nagyon szeret téged, ha
nem beszélgetett volna veled? Mi emberek, ha haragszunk valakire,
akkor  azzal  büntetjük,  hogy  nem  szólunk  hozzá.  Vannak,  akik
évtizedekig  tudják  ezt  csinálni  egy-egy sértődés  után.  Ez  minden,
csak  épp  nem  a  törődés  kifejezése.  Egy  téged  elfogadó,  hozzád
ragaszkodó  Istenben  kell  hinned  a  Biblia  kijelentése  alapján,  aki
szeret annyira, hogy beszélni akar veled naponta!

Fontos-e  vajon,  hogy  egy  fiú  meghallja  az  édesapa  hangját?
Véleményem szerint létfontosságú! Isten azért adta Szellemét, hogy
szorosan veled legyen, tanítson, vezessen téged, és meg tudd hallani
Mennyei Atyádat.
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„Ekkor  a  Szent  Szellem szólt  Fülöpnek:  -Menj  oda,  és  csatlakozz
ahhoz a szekérhez!” (Apostolok Cselekedetei 8:29)

Még mindig a  Szent  Szellem hangjáról  írnék  neked,  mert  nagyon
fontosnak tartom annak megismerését,  követését.  Fülöp is követte,
bármilyen  furcsán  is  hangzott,  amit  az  Úr  mondott  neki.  Egy
sivatagos  útra  kellett  mennie,  és  egy  bizonyos  szekérhez
csatlakoznia. Egy igen előkelő, vadidegen, külföldi emberrel kellett
megosztania  az  evangéliumot.  Biztos  volt  benne,  hogy  ezt  kell
tennie,  azért  vitt  véghez  ilyen  meredek  dolgot.  Ez  az  ember
visszatérve a hazájába valószínűleg sokaknak át tudta adni a jó hírt,
és így terjedhetett ki egy másik országra is az Úr kegyelme. Rengeteg
haszna lett annak, hogy Fülöp kész volt Isten rendelkezésére állni.
Sok  ember  élete  megváltozhatott  Etiópiában.  Ehhez  viszont
szükséges  volt,  hogy  meghallja  és  megismerje  a  Szent  Szellem
hangját, majd engedelmeskedjen annak. 

Ha téged is egy merész, vakmerő tettre kér Isten, vajon megteszed-e?
Saját  tapasztalatból  azt  tudom mondani,  ha bevállalod,  különleges
áldásokat fogsz átélni. Engem nem egyszer kért meg Isten Szelleme,
hogy  rendezzek  több  száz  fős  evangelizáló  rendezvényeket, vagy
hagyjak  el  egy  biztos  pontot  az  életemben,  felcserélve  azt  egy
általam bizonytalannak gondoltra, vagy hogy írjak egy-két könyvet.
De ahányszor  meghallottam a hangját  és  engedelmeskedtem Neki,
bármilyen furcsa dolgot is kért, mindig feljebb emelt és megsegített.
Ez vár rád is, ha a Szent Szellem rendelkezésére tudsz állni, és kész
vagy megcselekedni, amit szeretne.

Ha tovább olvassuk Fülöp történetét,  azt  láthatjuk,  hogy ő  is  egy
nagyon különleges áldásban részesült,  miután elvégezte  azt,  amire
megkérte Isten. Egyik pillanatról a másikra az Úr Szelleme elragadta,
elvitte őt egy több kilométernyire lévő városba, hogy ott folytassa az
evangélium hirdetését. Nem gyakran olvasunk olyat a Szentírásban,
hogy valaki egy szempillantás alatt  eltűnik,  és máshol bukkan fel.
Mindenre számíthatsz, ha Isten hangját követed, csak tedd ezt bátran!
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„Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a
gyülekezeteknek!” (Jelenések könyve 2:7,11,17)

Isten szava nem csak egyes emberekhez szólhat valaki által, hanem
egész  közösségekhez,  gyülekezetekhez,  városokhoz,  és  akár
országokhoz is. A fenti idézet háromszor ismétlődik meg a Jelenések
könyvében, mely gyülekezeteknek szóló üzenetek végén látható. Az
alábbi Igerész viszont már egy egész városnak szóló kijelentésre utal.

„Az Örökkévaló szava érkezett Jónáshoz, Amittaj fiához: -Készülj az
útra, sietve menj Ninivébe, a nagy városba, figyelmeztesd lakóit  a
közelgő veszedelemre,  mivel  tudok róla,  hogy mennyi  gonoszságot
követtek el, és meg fogom büntetni őket ezért!” (Jónás könyve 1:1-2)

Ha a Szent Szellem tud hozzád szólni úgy, hogy te azt meghallod és
meg is  érted,  hogy mit  akart  mondani,  akkor  képes  arra  is,  hogy
olyan  üzenetet  adjon  át  rajtad  keresztül,  mely  egész
embercsoportoknak szól.  Ezek fontos mondanivalók Isten részéről.
Az  utóbbi  idézetben  például  Isten  szólt  Jónás  prófétához,  hogy
menjen el Ninivébe, és mondja meg a város lakóinak, hogy az Úr
megharagudott rájuk a rengeteg elkövetett bűn miatt. Bár egy jó nagy
kanyarral, de Jónás el is ment abba a városba, keresztül-kasul járta
azt,  miközben mindenfelé hirdette a népnek, hogy az Úr el  akarja
pusztítani a várost.

Az  ott  lakók  és  vezetőik  komolyan  vették  a  Szent  Szellem  által
felvázolt  jövendőt,  megbánták  a  bűneiket  és  megtértek  Istenhez.
Ennek  következményeképpen  Isten  meggondolta  magát,  és  nem
engedte, hogy meghaljanak. Mindezt azért írtam le, hogy lásd milyen
jelentősége  lehet  egy-egy  átadott  kijelentésnek,  próféciának.
Szeretnélek  bátorítani,  hogy  vedd  komolyan  mindazt,  amit  úgy
gondolod,  hogy Isten  mondani  szeretne  rajtad  keresztül.  Vizsgáld
meg, kérj ezzel kapcsolatban megerősítést az Örökkévalótól, és add
át a címzettnek!
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„Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok
jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást!”
(Efézusi levél 4:30)

A Szent  Szellemet  többféle  módon is  meg lehet  bántani,  akárcsak
téged, engem, vagy bárki mást. Az egyik és egyben legelterjedtebb
oka  ennek  az,  amikor  egyszerűen  nem törődünk  a  tervével,  nem
tudakoljuk, hogy mit szeretne.  Isten ügyét, munkáját végezzük, de
magát  az  Istent  meg sem kérdezzük,  hogy mi  lenne  igazán  az  Ő
elképzelése. Sokszor istentiszteletesdit játszunk az Úr nélkül. Amikor
műsort csinálunk gyülekezeteinkben, a Szent Szellem visszahúzódik,
megszomorodik.  Úgy látja  és  érzi,  hogy Rá itt  nincs  szükség,  jól
elműsoroznak a hívők Őnélküle is. Sajnos ez sok helyen tényleg így
működik.  Ugyanezt  az  egyéni  életünkben,  szolgálatunkban  is
gyakran  megtesszük,  és  az  eredmény  ugyanaz  lesz:  megbántjuk,
megszomorítjuk vele Isten Szellemét.

A másik dolog, mellyel szomorúságot okozhatunk Neki az, mikor kér
tőlünk valamit, de mi nem tesszük meg. Azt vettem észre, hogy Ő
nagyon  türelmes  és  megértő.  Többször  is  megkér  arra,  amit  nem
merünk,  vagy  nem  akarunk  megtenni,  és  vár.  Ám  egy  idő  után
szelíden odébbáll. Keres valaki mást arra a feladatra. Te pedig talán
nem  fogsz  tudni  lelkileg  növekedni.  Hány  és  hány  hívő  van  így
megrekedve a fejlődésben csak azért, mert engedetlen volt az Úrnak?
Csinálhatod  tovább  a  szolgálatodat,  ahogyan  addig,  járhatsz  a
közösségbe,  ahogyan  addig,  és  eljátszhatod,  hogy  minden  a
legnagyobb  rendben  van.  Isten  Szelleme  pedig  már  nem  vezet
ugyanúgy,  és nincs melletted olyan mértékben, mint azelőtt.  Ezt a
színjátékot egy egész életen keresztül lehet játszani, de nem érdemes!

Menj vissza arra a pontra, ahol engedetlen voltál, és kérj bocsánatot
attól, Aki a világon a legjobban szeret! Kezdj újat Vele, és mondd el
Neki őszintén, hogy mik az aggályaid, miért nem mered megtenni,
amit kíván tőled! Bízz meg Benne, hogy Ő a lehető legjobbat akarja
neked!
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„Ne taszíts el magadtól, kérlek, ne vedd el tőlem Szent Szellemed!”
(Zsoltárok könyve 51:11)

Ez az utolsó nap, az utolsó téma, melyet megosztok veled, mellyel
építeni, erősíteni szeretnélek. Zárásként azt tanácsolom neked, hogy
nagyon,  de  nagyon  ragaszkodj  Istennek  ehhez  a  kedves,  szelíd,
alázatos, de végtelen hatalmú Szelleméhez! Bárcsak olyan odaadóak
tudnánk lenni Felé, amilyen Ő velünk! De mi emberek vagyunk, akik
hajlamosak a bűnre, a hűtlenségre, a megfáradásra, megfásultságra és
egyebekre. Még jó, hogy a drága Úr Jézus áldozata mindig ott van
számunkra,  hogy  újat  kezdhessünk,  ha  hibázunk  és  bánkódunk
miatta!

A fenti szavakat Dávid király írta egy olyan helyzetben, amikor bűnt
követett el, és veszélyben látta a kapcsolatát Isten Szellemével. Neki
mindent  jelentett  ez  a  kapcsolat,  és  ezt  nagyon  jól  leszűrhetjük
azokból a zsoltárokból, melyeket ő szerzett. Apósának, az előtte lévő
uralkodónak, Saulnak az életében láthatta, hogyan válik semmivé az
az ember, akitől eltávozik a Szent Szellem.

Isten  maga  hívta  el  Sault  királynak,  felkente  Sámuel  prófétán
keresztül, segítette a harcokban és vele volt. Háborút háborúra nyert,
és  tisztelték  az  emberek.  Amikor  sokadjára  engedetlenné  lett
Istennek, az Úr Dávidot választotta királynak, de még Saul maradt a
trónon. Dávid volt a hős, őt vezette Isten a Szellemével, Saul király
tekintélye pedig egyre csökkent. Már nem ő nyerte a csatákat, nem
volt vezetése Istentől, és kicsúszott a lába alól a talaj. Végül odáig
süllyedt,  hogy egy boszorkányhoz fordult  tanácsért,  majd röviddel
ezután öngyilkos lett.

Mindez Dávid szemei előtt történt, azért írta a fenti zsoltárban, hogy
ő nem akarja eljátszani Isten Szellemének közelségét, vezetését, és a
Vele  való  kapcsolatot.  Tudta,  hogy  akkor  mindent  elveszítene.  A
Szent Szellemmel való kapcsolat lehet a legdrágább kincsed ezen a
Földön. A mindened! Keresd hát Őt, akár először, akár újra! 
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A munkánkról

Így  e  mű  végén,  kérlek  engedd  meg,  hogy  röviden  bemutassam
neked azt a munkát, melyet Istennek, és Istenért végzünk. Ha úgy
érzed,  szeretnél  bekapcsolódni  hazánk  ébredéséért  végzett
szolgálatunkba,  az  adott  elérhetőségek  valamelyikén  megteheted
majd.

Isten igen sok csodát tett már velem! Én bizony sokáig nem hittem
Benne, és istenkáromló életet éltem, egy nap mégis lehajolt hozzám,
és megmutatta nekem, hogy mekkora szeretettel van felém, mennyire
értékes vagyok Neki. Attól a naptól kezdve teljesen megváltoztam,
megújultam.  Életcélt  kaptam  Tőle,  és  később  a  családunkat  is
kivezette  a  sátánizmus,  az  agresszió,  a  félelem  és  az  alkohol
fogságából.  Többször  megmentett  nagy  veszélyektől,  és  a
feleségemet is halálos helyzetekből hozta ki. Nagyon-nagyon sokat
köszönhetek Neki, ezért 2014-ben úgy döntöttem, hogy hálából létre
fogom hozni a Tűzvonal Alapítványt.

A  Bibliában,  Sámuel  első  könyvében  a  7.  rész  12-es  versében
olvasunk arról, hogy egy győztes csata után Sámuel egy kőoszlopot
állított  fel,  melynek  azt  a  nevet  adta,  hogy:  „Ében-Háézer”,  ami
annyit jelent: „mind ez idáig megsegített minket az Úr”. Nekem az



volt a célom, hogy a Tűzvonal Alapítvány is egy ilyen oszlop legyen,
ami azt hirdeti, hogy Isten mindeddig támogatott, mert Ő él, és ma is
tesz csodákat. A terv az, hogy ez a felekezetközi, ébredési munkát
végző  szervezet  az  Úr  dicsőségét  vigye  mindenfelé,  amerre  csak
teheti.

„Gospel  Est”  címmel  már  a  sokadik  evangelizációs  és  ébredési
rendezvényt  szervezzük,  ezreket  érünk  el  az  interneten  is
üzenetünkkel, videóinkkal, bátorításainkkal. Technikai eszközeinkkel
pedig más közösségek eseményeibe is besegítünk.

A Tűzvonal Alapítvány honlapja:  www.tuzvonalalapitvany.hu 
Facebook oldalunk: www.facebook.com/tuzvonalalapitvany

Gospel Est rendezvényeink oldala: 
www.tuzvonalalapitvany.hu/esemenyek
A Gospel Estek facebook oldala: www.facebook.com/gospelest

Alapítványunk elérhetőségei:
E-mail cím: info@tuzvonalalapitvany.hu
Postai cím: Tűzvonal Alapítvány 5900 Orosháza, Falus Elek u. 13.
Bankszámlaszám, ha esetleg támogatni szeretnéd munkánkat:
Tűzvonal Alapítvány 
K&H 10402647-50526653-65501001

mailto:info@tuzvonalalapitvany.hu
http://www.facebook.com/gospelest
http://www.tuzvonalalapitvany.hu/esemenyek
http://www.facebook.com/tuzvonalalapitvany
http://www.tuzvonalalapitvany.hu/


Hazánk szellemi ébredéséért egy másik fronton is dolgozunk, melyet
adminisztrációs  okokból  külön  kellett  választanunk  a  Tűzvonal
Alapítványtól.  Egy este,  amikor  imádkoztam, Isten Szelleme elém
hozott egy képet egy könyvborítóról, és a címét is. Azt kérte tőlem az
Úr,  hogy írjam is  meg.  Én  persze  elkezdtem kifogásokat  keresni,
hogy mennyire elfoglalt vagyok, és hogy ez biztos az egóm ötlete
volt  csak,  stb.  De  mivel  nem  tágított  a  gondolat,  azt  mondtam
Istennek,  hogy  ha  30  napra  ki  tud  venni  engem  (az  akkori)
munkámból,  a  szolgálatból  és  egyéb  kötelességeimből,  akkor
nekiállok, és megírom a könyvet, amit vár tőlem.

Nem  tudom,  hogy  miért  éppen  30
napot kértem, hiszen több időbe telt a
könyv  elkészítése,  ráadásul  azt  sem
tudtam,  hogyan  írom  meg,  sőt  azt
sem,  milyen  pénzből  lesz  majd
kinyomtatva,  ha  elkészül.  Abban
viszont biztos voltam, hogy orvoshoz
kell  mennem,  miután  egyik  éjszaka
nem  bírtam  megfordulni  az  ágyon.
Máskor  is  volt  már  probléma  a
derekammal,  de  akkor  könnyebben
mozogtam,  ha  fájóan  is.  Szóval,
miután  reggel  a  háziorvosomhoz
mentem, pontosan egy hónapra írt ki,
hogy  különböző  kezelésekre  járjak.
Én  pedig  a  gyógykezelések  mellett

hozzáláttam ahhoz a munkához, melyet az Úrnak megígértem. Így
indult útjára „Az Élő Tűz megváltoztatja az életed” címmel „Az
Élő Tűz” könyvsorozat.

A második  kötetnek  a  címét  és  a  borítóját  munkavégzés  közben
mutatta meg nekem a Szent Szellem, aminek nagyon megörültem.
Viszont az már nem okozott akkora örömet, amikor azt mondta az
Úr, hogy ezért a könyvért nagy árat kell fizetnem. Rövidesen közölte



is, hogy a munkahelyemet ott kell hagynom, és csak akkor foghatok
az íráshoz. Hat éve dolgoztam azon a helyen, és családunk egyetlen
biztos  pontja  volt  anyagilag  akkor.  Őszintén  szólva  hónapokig
kértem megerősítést Isten Szellemétől, hogy biztos ezt kell-e tennem,
bár a szívem legmélyén jól tudtam a választ. 

Addig nem tudtam elkezdeni a könyv
munkálatait, amíg ott nem hagytam a
munkahelyemet.  Munkanélküli  em-
berként,  feleakkora  jövedelemmel,
mint  amiből  azelőtt  éltünk  vágtam
neki  ennek  a  feladatomnak.  Miért?
Mert  hittem  benne,  hogy  Isten
megáldja  ezt  a  könyvet,  és  sokak
életében  fog  csodát  tenni  általa.  Jó
páran küldtek is nekem véleményt az
első  mű  olvasói  közül,  és  tudtam,
hogy  „Az  Élő  Tűz  mindent
megváltoztat” című következő kötet
még  erőteljesebb  lesz.  Abban  is
biztos  vagyok,  hogy  nem  lesz
koldussá  a  családunk,  hanem  Isten

megsegít bennünket. 

Az „Élő Tűz” sorozat honlapja: www.urbanltamas.hu/konyvek.html
Facebook oldalunk: www.facebook.com/azelotuz

http://www.facebook.com/azelotuz
http://www.urbanltamas.hu/konyvek.html


A  könyvek  és  egyéb  kiadványok,  valamint  az  egyre  szélesedő
missziós munka gyorsabb és hatékonyabb koordinálására jött létre az
Ébredés Misszió.    

Az  általunk  kiadott  műveket  nyomtatott,  e-könyv  (pdf),  hangos-
könyv  (mp3),  és  némelyeket  videó  formátumban  is  szeretnénk
megjelentetni.  Ezen  kívül  rendezvények  szervezése,  meghívásos
igeszolgálat,  valamint  a  médiafelületek  mind  tágabb  módon  való
használata jelenti missziónk főbb tevékenységét. 
Honlapunk, ahol teljes képet kaphatsz erről a széleskörű munkáról: 
www.urbanltamas.hu/szolgalat.html

Amennyiben támogatni szeretnéd az Ébredés Misszió munkáját,  az
alábbi elérhetőségeken megteheted:

E-mail:  urbanltamas@gmail.com
Postacím: Ébredés Misszió 5900 Orosháza, Falus Elek u. 13.
Bankszámlaszámunk: Ébredés Misszió 
K&H Bank, 10402647-50526750-80501004 
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http://www.urbanltamas.hu/szolgalat.html



