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Előszó

„Az Élő Tűz megváltoztatja az életed” és „Az Élő tűz mindent megváltoztat” című
könyvek  megírása  után  úgy éreztem,  mindent  kiadtam már  magamból  a  Szent
Szellem és az ébredés témájában, amit csak tudtam.
Miután „A Szent Szellem iskolája” létrehozásának gondolata nem hagyott nyugodni,
megkérdeztem Istentől: „Uram! Én már mindent leírtam a Szent Szellemmel kap-
csolatban. Akiket érdekelt, azok megvették a könyveimet, elolvasták, és közelebb
juthattak  a  Személyedhez.  Ha tényleg  szeretnéd,  akkor  miért  jöjjön létre  ez  az
iskolai anyag?” Ezzel kapcsolatban a következő válasz jött a szívembe:
„Vannak emberek, akikhez „Az Élő Tűz” könyveken keresztül akartam eljuttatni az
ébredés  üzenetét,  de  vannak,  akik  nem akarták  elolvasni  ezeket  a  könyveket.
Hozzájuk a Szent Szellem iskolán keresztül próbálok szólni ugyanazzal a dologgal
kapcsolatban. Ahhoz, hogy minél többekhez eljusson ez az üzenet, többféle módon
kell tálalni  az embereknek. „A Szent Szellem iskolája” egy újabb lehetőség arra,
hogy megszólíthassak másokat.”

Ezek a gondolatok annyira meggyőzőek voltak, hogy neki is láttam a 26 lecke kidol-
gozásának. Először a témák fogalmazódtak meg bennem, majd a címek alapján
szép lassan elkészültek a vázlatok. Közben egy hátteret barkácsoltam egy helyi-
ségben, mely előtt a vázlatok alapján majd videóra mondhatom a 26 anyagot. Ez,
amit most a kezedben tartasz, ezeknek a fél órás videóknak az írott változata szinte
szó szerint.  Kitartó segítőm rengeteget dolgozott azon, hogy a felvett  anyagokat
legépelje.
 
Imádkoztam,  mielőtt  elkezdtem  „A  Szent  Szellem  iskolája”  munkálatait.  Imád-
koztam, amikor összeállítottam a leckék anyagait. Imádkoztam a videó felvételek
alatt és közben, valamint imádkozom azért is, hogy Te, aki most olvasod ezeket a
sorokat, és remélhetőleg belevágsz ebbe a különleges utazásba, nehogy úgy érj az
utolsó oldalhoz, ahogy elkezdted ezt az egészet. Isten többféle módon akarja tálalni
a Szent Szellem és az ébredés üzenetét, hogy minél többeket megérintsen. Te egy
vagy azok közül, akiket el akar érni. Onnan tudom, hogy most ezeket a sorokat
olvasod.  Maradandó,  különleges,  és  hatalmas  változásokat  szeretne  hozni  az
életedbe. Igen, azokra a területekre is, amelyeken már nem is remélted a változást.
Ismerd  meg  személyesen  Őt,  és  akár  hívő  voltál  eddig,  akár  nem,  az  életed
gyökeres változásokon fog keresztülmenni.
Valaki itt  van a Földön, egészen közel Hozzád. Nem valahol távol a Mennyben,
hanem itt Veled most is, mikor e sorokat olvasod. Halk, szelíd hangján szól, hogy
vágj bele, kezdd el! Akard Őt jobban megismerni, mert Ő csak arra vágyik, hogy
Veled legyen, Te pedig Ővele.

Isten Szelleme vár Rád. Most Te jössz.
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Házirend

Minden valamirevaló iskolának van saját házirendje. „A Szent Szellem iskolája” egy
kötetlen tanfolyam. Minek akkor nekünk is egy házirend?
Mikor az iskola anyaga készült, kialakult bennem egy elképzelés, hogyan is kell ezt
végigcsinálni ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjon dolgozni a tanuló életében.
Ezeket az elképzeléseket szeretném most továbbadni Neked ebben a rövid részben,
hogy segítségedre legyenek. Ezek javaslatok, melyeket tanácsos megfogadni a minél
látványosabb eredmény elérése érdekében.

Idő
A leckék elvégzése között annyi időt hagysz ki, amennyit csak szükségesnek tartasz,
DE:
ha két hétnél több telik el az anyagok feldolgozása között, félő, hogy megfakulnak
Benned az addig elsajátított, és egymásra épülő tananyagok. Így felborulhat mindaz,
amit addig végeztél. Ezért személyes tanácsom, hogy ennél több idő ne teljen el két
témakör feldolgozása között!

Elmélet
A leckék első fele  az elméleti  rész,  mely  olvasmányos,  és  egyszerű szövegezésű.
Ezzel nincs semmi dolgod azon kívül, hogy figyelmesen elolvasod akár többször is,
hiszen ez képezi az adott téma vázát.

Imádság
Az imádságok minden anyagrésznél létfontosságúak, hiszen ezekben kérjük együtt,
hogy Isten végezze is el Benned mindazt,  amiről az adott téma szól.  Ennek haté-
konysága érdekében kérlek, ezeket egy nyugodt helyen kimondva (tehát nem magad-
ban!) mondd el az élő Istennek! Nem muszáj szó szerint követned, de az nagyon
fontos, hogy szívből, őszintén mondd, amit mondasz az Úrnak. Csak így van értelme.
Kérlek Téged, semmiképpen ne hagyd ki ezeket a részeket!

Gyakorlati feladat
Különlegesebbnél  különlegesebb,  néha  már-már  furcsának  ható  gyakorlati
feladatokkal próbállak rávezetni az adott lecke mondanivalójának fontosságára. Ezek
a  munkák  tovább  fognak  vinni  Téged.  Ha  őszintén,  és  becsülettel  el  tudod  őket
végezni,  hajtómotorok lesznek számodra a  továbblépéshez.  A gyakorlati  feladatok
éppúgy közel vihetnek Téged a Szent Szellem személyének megismeréséhez, mint az
elméleti rész feldolgozása, vagy akár az imádságok. Ezek a tennivalók a tananyag
fontos részét képezik.
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Kérdések
Annál is inkább nélkülözhetetlen, hogy végigcsináld a gyakorlati feladatokat, mert az
azokat követő kérdések is erre épülnek. Nem tudsz válaszolni a kérdésekre, ha nem
végzed el a gyakorlati tennivalókat, tehát így a lecke feléről lemaradsz.
Fontos, hogy a kérdéseket írásban válaszold meg egy erre rendszeresített füzetben. Az
így leírt gondolatok erősíteni fogják Benned mindazt,  amit átéltél, kaptál az átvett
anyag során. Így, ezeket bármikor visszaolvasva könnyebb megtartanod a megszer-
zett  kincseket.  Továbbá,  ha úgy döntesz,  hogy az iskola  végeztével  szeretnél  egy
zárótesztet,  vagy  vizsgát  tenni,  ehhez  is  elengedhetetlenül  szükséged lesz  a  füze-
tedben leírtakra.

Megtanulandó
Minden anyagrész végén találsz ahhoz kapcsolódó, és a témák vázát adó Igeverseket,
melyeket kérlek, hogy tanulj meg! Hogy miért? Mert az ellenség bármikor kétségeket
támaszthat Benned az átélt megtapasztalásokkal, megszerzett információkkal kapcso-
latban. De ha van a tarsolyodban pontosan odaillő Igevers, akkor vissza tudsz vágni
neki, akár egy másik emberen keresztül érkezik a támadás, akár szellemileg egye-
nesen a gondolataidba. Bármit is kapsz az iskola által, azt meg is kell tartani! Ehhez
pedig fegyverek kellenek, mégpedig az Ige kardja. Amennyiben semmiképpen nem
tudod a kijelölt részeket megtanulni,  kérlek legalább írd ki azokat egy lapra, amit
bármikor elővehetsz. Ez lesz a te fegyvertárad.

Vizsga
Mivel ebben az iskolában nem az elméleti tudás megszerzése az elsődleges cél, ha-
nem a  Szent  Szellem személyének megismerése,  így  a  záróvizsga  elvégzése  nem
kötelező! Ebben Te döntsél!
- Hogy miért ajánljuk mégis? Mert mindenképpen pontot tesz egy különleges idő-
szakra az életedben. Ez a fajta lezárás is erősíti Benned mindazt, amit a tanfolyam
elvégése által kaptál Istentől.
- Hogyan vizsgázhatsz? A leckék végén található „Vizsgateszt” című részt kell kitöl-
tened,  majd  az  ott  megjelölt  címre  postáznod  azt  egy  borítékban,  vagy  online
eljuttatni, e-mailben. Ezt követően kérünk utald át, vagy fizesd be bankszámlánkra a
vizsga, az oklevél, és a postaköltség díját, azaz 2000 Ft-ot. A kitöltött tesztlap beérke-
zésétől  számítva  maximum  1  héten  belül  postázzuk  részedre  „A Szent  Szellem
iskolája” elvégzését igazoló oklevelet. 

Videó link a leckéhez:
Ezt, a leckék végén lévő linket elektronikus kiadvány esetében tudod a leghatéko-
nyabban használni. Rámész az egérrel, az aláhúzott szövegre, a  ctrl  és a bal egér-
gomb együttes megnyomásával rögtön az adott videóra ugorhatsz, ha van internet a
számítógépeden, vagy a telefonodon. Használhatod úgy is ezt az elérhetőséget, hogy
egyszerűen csak bemásolod a böngésződ címsorába, majd enter-t nyomsz.
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1. lecke
Ki is a Szent Szellem

Nagy szeretettel köszöntelek, a nevem Urbán L. Tamás. Én foglak végigkalauzolni
Téged „A Szent Szellem iskolája” nevezetű tanfolyamon, és nagyon hálás vagyok
azért, hogy úgy döntöttél, végig szeretnéd mindezt csinálni! Az a szívem vágya, hogy
az időszak, amit ezzel töltesz, egész életedre egy meghatározó kapcsolatot jelentsen,
egy pluszt, egy erőt, ami végig képes kísérni az életed, mert nem egy fellángolás,
hanem egy kialakult személyes kapcsolat az Istennel. Szeretném, ha ennek fényében
rögtön el is kezdenénk az 1. leckét, amely mi másról is szólhatna, mint arról, hogy ki
is a Szent Szellem. 

Érdemes  ezt  az  elején  lefektetni,  mert  Őróla  nem  beszélünk,  nem  hallunk  talán
annyit, mint az Atyáról vagy a Fiúról, vagy egyéb más dolgokról a Bibliából. De látni
fogod, mennyire fontos, hogy tisztában legyünk, és kapcsolatban legyünk Ővele. A
Mikeás 3,8-ból fogok olvasni Neked, annak is az első felét olvasom: 

„Az Örökkévaló betöltött  erejével,  betöltött  engem Szellemével,  felruházott  hata-
lommal.” 

Ez rögtön  itt  egyértelművé  is  teszi  azt,  hogy  „betöltött  erejével,  betöltött  Szelle-
mével”, tehát hogy Isten Szent Szelleme, az az Istennek az ereje. De ugyanakkor
tudnunk kell,  hogy a Szent Szellem,  mint  a Szentháromság tagja,  Ő is  ugyanúgy
személy, akárcsak az Atya, vagy a Fiú. Hiszen hogy is nézne ki az, hogy van egy
hármas egység, és a hármas egységnek, ennek a harmóniának a két tagja egy-egy
személy, az Atya is, és a Fiú is, a harmadik tagja, a Szent Szellem, pedig egy sze-
mélytelen  erő,  amely  akár  olyan  lehet,  mint  egy  tárgy.  Tehát  ez  így  nem  lehet
egységes. 

A János 10,30-ban azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja:
„Én és az Atya egy vagyunk.”

János 14,9-ben azt olvassuk, hogy:
„Aki engem lát, az az Atyát látja.”
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Tehát Jézus közölte, hogy Ő milyen egységben van az Atyával. A Szentháromságnak
egy nagyon fontos alapja ez az egység, hogy az Atya egy a Fiúval, egy az akaratuk,
egy a szívük vágya, és hát ugyanígy a harmadik személy is egy Velük. Egy az akarata
a Szent  Szellemnek,  mint  Jézusnak,  egy az  akarata  az  Atyával,  teljesen  tökéletes
egységben és harmóniában vannak. Az Atya az, Aki irányítja ezt a világmindenséget,
amit Ő alkotott, az Ő szavára lett a mi világunk. Az Ószövetség történeteiben talál-
kozhatunk Vele és a megnyilvánulásaival. Tehát ha az Ószövetséget olvassuk, akkor
nagyon sok helyen találkozunk azzal, hogy az Isten, az Atyaisten, így szólt, úgy szólt,
és ezt és azt cselekedett. Ott még Jézusról, mint Fiúról nem igazán olvasunk, a Szent
Szellemről  sem igazán.  Nem  mondom,  hogy  ezek  nem szerepelnek  az  Ószövet-
ségben, de nincs ez úgy részleteiben említve, taglalva, hiszen akkor még nem jött el
Jézus, mint Megváltó. Így a Szent Szellemet sem tudta elküldeni. 

A Fiú, Jézus Krisztus, a Szentháromság második tagja. Ő az Isten Fia, Aki leszületett
a Földre,  hogy megmentse az emberiséget  a  bűn és a  Sátán uralmától,  és  egy új
szövetséget  hozzon  létre  az  emberrel,  ami  tönkrement  a  bűn  miatt.  Ő  az,  Aki
megváltott  minket  a  bűneinktől.  A Szent  Szellem  pedig,  az  Isten  Szelleme,  egy
személy, Aki itt van velünk a Földön, miután Jézus a mennybemenetelét követően
később elküldte Őt a Földre, hogy tanítson, vezessen bennünket, és bemutassa Istent,
mint személyt. 

Jézus mit csinált itt a Földön? Egyrészt tanította az embereket, gyógyította, bemu-
tatta, hogy milyen az Atya. Azért is mondta, azt: „Aki engem lát, az az Atyát látja”,
tehát bemutatta,  hogy milyen az Atya. Na, most a Szent Szellem bemutatja,  hogy
milyen Jézus Krisztus, milyen az Atya. Bemutatja ugyanazzal a tökéletes egységgel
és harmóniával, Isten kedves Szelleme bemutatja, milyen az Isten: bemutatja az Ő
erejét ezen a Földön, amikor betegek gyógyulnak meg, halottak támadnak fel, helyre-
állnak reménytelen helyzetek, bemutatja, hogy az Istennek igenis van hatalma ma is.
Ő ma is él, ma is cselekszik, és ma is megtehet bármilyen csodát. Tehát Isten Szent
Szelleme, ugyanúgy, mint  Jézus Krisztus,  bemutatja itt  a  Földön, hogy milyen az
Isten! Ugyanúgy tanít és vezet minket, ahogy Jézus Krisztus csinálta, amikor itt járt a
Földön. Ez egy nagyon jó hír, hiszen tudjuk, hogy Jézus felment a Mennybe, és nem
hagyott minket árván, nem hagyott minket magunkra, hogy: „Én ott leszek a Menny-
ben, jó messzire innen tőletek, és akkor boldoguljatok, ahogy akartok, én megvál-
tottalak benneteket.”, hanem gondoskodott arról, hogy mégis közöttünk tudjon lakni.
Azoknak  az  életében  tud  szervesen  ott  lenni,  és  tenni  dolgokat,  vezetni,  akik
elfogadták az életükre Jézus Krisztus megváltó munkáját. 

Lukács evangélium 1,35-ben ezt olvassuk:
„az angyal így válaszolt: a Szent Szellem száll rád, és a Magasságos Isten ereje vesz
körül téged.”
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Itt is azt láthatjuk, Jézus fogantatásával kapcsolatban, hogy az Isten ereje, a Szent
Szellem szállt rá Máriára, és így fogant meg Jézus Krisztus. Ez is csak megerősíti azt,
amit az előzőekben mondtam, hogy Ő az Isten ereje, de isteni személy is egyben. 

„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.”

Ezt Mózes 1. könyvében olvashatjuk, az 1. rész 1. és 2. versében. Tehát rögtön a
Biblia elején láthatjuk, hogy a teremtésnél már ott volt Isten Szent Szelleme, hiszen
ahhoz  erő  kellett.  Az  Atya  kimondta  a  szavakat,  hogy  legyen  ez,  legyen  az,  és
meglett. Mégpedig Isten ereje által lett meg. Azok a szavak, amiket az Atya kimon-
dott, erővel és hatalommal voltak felkenve, és ezáltal az erő és hatalom által jöttek
létre a dolgok. Egyik nap ez, másik nap az, harmadik nap amaz, így lett megalkotva a
világ. Tehát a teremtésnek szerves része volt a Szent Szellem. Az Atya szavai, melyek
erővel, hatalommal, azaz az Isten erejével, Szellemével voltak felkenve. 

„Leheletétől újra tisztán ragyog az ég, keze átszúrja a menekülő kígyót.”

Ez Jób  könyvében  van  megírva  a  26.  rész  13-as  versében.  Más  fordítás  ezt  úgy
mondja, hogy: „Leheletével megékesíti az eget.” Tehát Isten lehelete, az Ő Szelleme,
amely ma is felékesíti az eget, ezekben a napokban is itt lebeg felettünk, és fenntartja
alkotásait. Leheletével ma is fenntartja ezt a világot. Nem csak megalkotta, nem csak
szerves része volt  világunk megalkotásában a Szent Szellem, hanem mai napig is
fenntartja ezt a világot. Jób könyve szerint az Ő lehelete megékesíti az eget, és újra
tisztán ragyog Tőle az ég. Tehát Ő ma is itt van! 

Nem tudom, hogy Te gondoltál-e már úgy pl. a felhőkre, ahogy itt az Igében olvastuk.
Megékesíti az eget leheletével, Isten Szellemével, hogy a felhők az Isten lehelete, az
Isten jelenlévő Szelleme, Aki fenntartja a körforgást ezen a bolygón. Hiába monda-
nak emberek ezt, azt vagy amazt, hogy mi mérgezzük a bolygót, ahogy csak tudjuk,
de a Szent Szellem itt van a Földön, és Ő tartja fenn ezt a világot. Az Ő lehelete
megékesíti az eget. Ő most is itt van ebben a világban, mint az Isten ereje. Itt van
velünk, itt  van közöttünk a Szentháromság harmadik személye.  Egy csodálatos és
izgalmas személy! Röviden kb. ennyit szerettem volna elmondani Neked így az első
leckében a Szent Szellemről. Gondolkodj el ezen, ezeken az Igéken, gondolkodj el,
hogy Ő egy személy is. Ahogy Jézus bemutatta az Atyát, a Szent Szellem bemutatja
ugyanúgy az Istent, mert ugyanúgy egységben van velük, ahogy Jézus is egységben
van az Atyával. Tehát Ő is egy személy, ez teljesen egyértelműen kitűnik ezekből az
Igeversekből, de túl ezen, Ő az Istennek az ereje, Aki ma is itt van a Földön, és nem
csak hogy fenntartja ezt a világot, hanem a későbbiekben részletesen fogunk még
beszélni arról, hogy mit csinál még itt közöttünk a Szent Szellem. 
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Ha megengeded, akkor most, és minden leckénél, a tanulmányos rész után imádkozni
fogunk. Minden leckénél fontos ugyanis az, hogy meg is hívjuk Isten Szent Szellemét
ebbe az egész tananyagba. Fontos, hogy amit hallottál, az ne csak egy elméleti tudás
legyen, hanem épüljön be a szívedbe, forogjon a gondolataidban. Azért sem tanácso-
lom,  hogy  a  leckéket  gyorsan  egymás  után  lezavard.  Legyen  közöttük idő,  amíg
feldolgozod,  amíg  innen  az  agyadból  lejön  a  szívedbe,  és  elhiszed  a  szíveddel
mindazt,  amit  itt  hallottál,  magadévá tudod tenni,  és  az életed szerves része lesz.
Beépül az életedbe a tudat, hogy Isten itt lakik ezen a Földön az Ő Szent Szelleme
által. Fenntartja ezt a világot, Őáltala fogant Jézus Krisztus, Ő az Istennek az ereje, itt
van.  Minden  leckének  a  mondanivalója  így  épüljön  be  az  életedbe,  ez  a  szívem
vágya. Csak így van értelme ennek az iskolának, mert akkor csak ugyanolyan infor-
mációhalmaz,  mint  bármelyik  másik  iskola.  Úgyhogy  most  imádkozni  fogunk.
Kérlek Téged, hogy tarts velem! Próbáld követni az én szavaimat! Fogalmazd meg
közben a saját gondolataidat, és figyelj Isten jelenlétére, Szellemére!

Imádság:
Uram, hálás vagyok Neked, a Te csodálatos tervedért, amit kigondoltál! Nem csak
megalkottál minket, Atyám, és elmondtad, hogy mit, hogyan csináljuk, majd amikor
láttad, hogy bűnbe esett az ember, akkor elintézted, hogy Jézus Krisztus megváltson
minket, és utána magunkra hagytál, nem így van!!! Hanem Te közöttünk akarsz lakni,
velünk akarsz lenni! Olyan jó tudni Atyám, hogy elrendezted, hogy Jézus Krisztus fent
van a Mennyben, Te is fent vagy a Mennyben, Atyám, és mégis itt van az Isten velünk,
és közöttünk! Itt van a Te erőd, itt van a Te Szellemed, ez a kedves személy, Uram,
Akit  nekünk  adtál  ajándékba.  Köszönjük  ezt  Neked,  Istenem!  Kérlek  Téged Jézus
Krisztus nevében Atyám, hogy a Te Szellemed járja át az én Testvéremet, aki itt ül a
tananyag előtt! Tőled van ez a bibliaiskola, a Szent Szellem iskolája. Ez az iskola a
Szent  Szellem iskolája,  ezért  fontos  Uram,  hogy mindaz,  ami  elhangzik,  az  be  is
épüljön, az én Testvérem életébe, aki foglalkozik ezzel, és nyilván azért foglalkozik
vele,  mert  szeretne  többet,  szeretné  jobban  megismerni  a  Te jelenlétedet,  Szelle-
medet,  személyedet.  Uram, ha Te nem dolgozol az ő szívében,  hogyha ez pusztán
ismeret marad az ő elméjében, gondolataiban, akkor nem ér semmit ez a bibliaiskola.
Nem  ér  semmit  ez  a  tanfolyam  Csak  akkor,  kedves  Uram,  hogyha  Te  a  szívére
beszélsz,  és ezeket a szavakat leviszed a gondolataiból a szívébe, ha a szívével el
tudja hinni, Uram.

Kérlek  Mennyei  Atyám  Jézus  nevében,  hogy  segíts  neki  ezt  megérteni,  elhinni,
ráállni, örülni a Szent Szellem jelenlétének! Köszönjük kedves Szent Szellem, hogy Te
valóban itt vagy a Földön, valóban képviseled itt, az Isten személyét. Uram, hálát
adunk,  köszönjük  Neked!  Köszönjük,  hogy  itt  vagy!  Köszönjük  Szent  Szellem!
Köszönjük a Te személyedet! Hálát adunk Neked. Hálásak vagyunk Uram, hogy egy
ilyen  csodálatos  személyt  megismerhetünk,  mint  Te!  Általad  megismerhetjük  az
Atyánkat, mert Te elvezetsz a teljes igazságra. Általad megismerhetjük jobban Jézus
Krisztust,  az  Ő munkáját,  mert  Te Őket  mutatod be kedves Szent  Szellem.  Kérlek
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Uram, segíts közösségben lenni Veled, mélyebb és mélyebb közösségben, hogy az én
Testvérem is mélyebb közösségben lehessen Veled! Tudom Uram, hogy ez a szíved
vágya. Vezesd el őt is a teljes igazságra, és engem is még mélyebbre a Te megisme-
résedre! Köszönöm Neked, hogy itt  vagy erővel,  hatalommal, szelídséggel.  Köszö-
nöm, hogy itt vagy, mint a világ megalkotója, mint Isten ereje, és mégis szelíden,
szeretettel.  Uram, köszönöm, hogy dolgozol,  munkálkodsz,  nem csak az elmondott
szavak által, hanem dolgozol az én Testvéremben, vezeted őt mélyebbre és mélyebbre.
Uram segíts neki kérlek, hogy napról napra komolyabban vegye ezt a tanfolyamot,
azért,  mert  sokat  ad  neki,  az  hogy  megismerhet  Téged!  Adjon  neki  ez  sokat  az
életébe! Töltse be Uram a Te jelenléted! Töltse be a Te személyed! Dicsőség Neked,
Uram! Töltsd be a Te szerelmeddel! Öleld át! Köszönöm Neked, hogy ez a Te iskolád,
azért,  mert  Te akarod megszólítani  az  embereket.  Te akarod megérinteni  őket.  Te
akarsz  velük  közösségben  lenni.  Vágysz  a  velünk  való  közösségre,  kapcsolatra.
Köszönöm Szent Szellem, köszönjük Neked! Köszönjük a jelenlétedet, Uram! Hálát
adunk Neked, dicsérünk Téged! Mindent jól kitaláltál. Hűséges Isten vagy, dicsőség
Neked, Uram! Köszönöm, hogy munkálkodsz, dolgozol, és az emberekkel megismer-
teted az igazságot, az igazság pedig szabadokká teszi a foglyokat. Köszönjük Szent
Szellem, dicsőség Neked! Legyen meg a Te akaratod! Szeretünk Téged Uram. Ámen. 

Gyakorlati feladat:
Most pedig elmondom, hogy mi lesz ennek a leckének a gyakorlati része. Szeretném,
ha  kimennél  a  hozzád  legközelebb  eső  parkba,  vagy  egy  erdős,  mezős  részre  a
természetbe, és nézz körül alaposan! Nézd meg a növényeket, az állatokat, és gondolj
arra, hogy mindezt Isten ereje teremtette! Ez a kedves Szent Szellem alkotta, a Szent-
háromság  harmadik  tagja,  Aki  most  is  itt  van  a  Földön.  Ezeken  gondolkodj,  ezt
forgasd a szívedben, ahogy körülnézel! Isten alkotta ezt a világot az Ő ereje által, az
Ő szava által. És ez az Isten, ez az erő, ez a személy, Ő itt van veled! Ez lenne a
gyakorlati  rész.  Ez igen fontos,  nem csak egy kitaláció.  Sokkal  közelebb vihet  a
Teremtődhöz, és ha megkedveled ezt az imádkozási formát, istenkeresési formulát,
akkor bármikor alkalmazhatod, és mindig közelebb fog vinni Téged Istenhez. Csak
ülj ott, vagy sétálj, és ne tervezz nagy imádságokat, egyszerűen csak gyönyörködj
abban, amit Isten alkotott! Gyönyörködj abban, hogy ez az Isten veled van, itt van a
Földön, fenntartja ezt a világot, és szeretne veled kapcsolatba lépni! Ez a gyakorlati
feladat, és fontosnak tartom, hogy ezt így az első leckében megtedd. 

Kérdések:
Minden leckéhez tartozik egy „Kérdések” rész is. Ebben a részben most a követke-
zőkre kellene válaszolnod írásban, a saját kis füzetedbe:
- Mit éltél át, amikor megtetted, ezt a gyakorlatot? Fogalmazd meg és írd le, hogy
milyen gondolatok forogtak benned!
- Közelebb vitt-e ez Istenhez? 
-  Milyen új  gondolatok,  és  érzések birtokába jutottál? Tehát  fontos,  hogy ezt
papírra vesd! Kimész oda, keresed Istent, lehet, hogy nem mondasz egy szót sem, de
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gyönyörködsz abban, amit adott, ami körülötted van, és amikor hazamész, vagy ott,
amikor  végeztél  a  csendességgel,  a  gyönyörködéssel,  az  istenkereséssel,  akkor ott
leírod ezt egy papírra. Fontos, hogy mindezt leírd, és megfogalmazd! Nagyon fontos! 

Megtanulandó:
Leckénként lesz mindig egy megtanulandó rész is. Ez pedig a már említett Mikeás
3,8, pontosabban 8-as versnek az eleje:
„Az Örökkévaló betöltött  erejével,  betöltött  engem Szellemével,  felruházott  hata-
lommal.”

Tanuld meg ezt az Igeverset, és az 1Mózes1,1-2-t is, amit már szintén felolvastam: 
„Kezdetben teremtette Isten az eget és 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.” Ezt is tanuld meg légy szíves! 

Tehát a következő lecke elkezdéséig van feladatod: egyrészt a gyakorlati rész, amit
akár minden nap megtehetsz, ahogy érzed a szívedben. Vesd papírra, hogy mit élsz ott
át, és tanuld meg az Igeverseket! Ez minden leckénél így lesz, és én biztos vagyok
benne, hogy Isten Szelleme dolgozik benned! Már most dolgozott, és tudom, hogy
nagy munkát fog elvégezni benned, ha keresed Őt. Tudod a Bibliát is olvashatjuk
úgy, mint  József Attila  összes művét,  vagy Petőfi  Sándor műveit  olvasnánk, mert
olvassuk, de lehet, hogy nem is igazán érdekel. Ezzel a bibliaiskolával is csinálhatod
ezt, hogy olvasod, végigmész az anyagon, viszont csinálhatod azt is, hogy úgy mész
végig ezeken a leckéken, hogy közben valóban keresed az Istent. Akkor meglátod,
hogy Isten megjutalmaz Téged, és változást hoz az életedbe. 
Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ebben az első leckében, és sok-sok áldást
kívánok Neked a feladatokhoz!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=7lp04mK_WSo&feature=youtu.be   
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2. lecke
Kezdetek a Szent Szellemmel

Ismét szeretettel köszöntelek, immáron a  második lecke alkalmával. Bízom benne,
hogy becsületesen és lelkiismeretesen végigcsináltad az első lecke gyakorlati részét, a
kérdésekre  történő  válasz  adást  írásban,  az  Igeversek  megtanulását,  és  csak  ezt
követően álltál neki ennek a második leckének. 
Ahogyan azt a bevezetőben is lefektettem, úgy van ugyanis értelme számodra A Szent
Szellem iskolájának, ha ezt szívből csinálod. Nincs értelme, egy újabb lexikális tudást
elsajátítani, ezt sokféle más módon megteheted. De „A Szent Szellem iskolája” nem
arra való,  hogy Te okosabb legyél,  hanem arra,  hogy egy igazi,  valóságos,  mély,
személyes kapcsolatod legyen Isten Szent Szellemével, és ezáltal az élő Istennel. Ez
pedig  úgy  lehetséges,  ha  ezek  a  dolgok,  melyek  itt  elhangoznak,  beépülnek  az
életedbe,  forgatod  őket  a  szívedben,  elhiszed  azokat,  és  elkezdenek  működni  az
életedben. Ezt Isten Szent Szelleme végzi el. Én nem tudom elvégezni, Te sem tudod
elvégezni. Te tudsz ebben közreműködni, és én is tudok, de a munka nehezét azt az
Isten Szent Szelleme fogja elvégezni. Örülök, hogy itt vagy ismét, és megoszthatom
veled a második lecke anyagát. 

Rögtön olvasok Neked egy Igeverset, Mózes 1. könyvéből a 2. rész 7-es versét:
„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.”

Itt most megint egy kicsit Isten leheletéről beszélünk. Ugye az első leckét is valahogy
úgy fejeztük be,  hogy Isten az Ő leheletével,  Szellemével  megékesíti  az  eget.  Itt
pedig azt olvassuk, hogy az Ő leheletét belelehelte Ádám orrába, és így Ádám életre
kelt. Tehát Isten lehelete, Szelleme adott életet  Ádámnak. Azt, hogy ez nem túlzás,
bizonyítja a Jób könyve 33-as rész 4-es verse is:

„Isten Szelleme teremtett engem, a Mindenható lehelete adott nekem is életet.” 

Jób ugyanerről beszél, és azt szoktuk mondani, hogy két bizonyság már megáll, tehát
Isten az Ő leheletével életre keltette az embert, és az Ő lehelete: az Ő Szelleme. Így
keltette életre az embert, tehát elmondhatjuk azt is, hogy Isten Szent Szelleme nem
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csak  a  világ  teremtésénél  volt  jelen,  hanem belénk is  életet  hozott.  Életre  keltett
minket,  Isten  Szent  Szelleme  éltet  minket.  De  persze  ez  nem  ugyanaz,  mint  az
Apostolok Cselekedeteiben,  amikor Isten kitöltötte az Ő Szellemét,  és megtöltötte
Vele az apostolokat, a benne hívőket, azokat, akik Jézus Krisztus áldozatát elfogadták
az életükre. Ez nem ugyanaz, amikor az Ő lehelete életre keltett minket, az egy teljes
betöltekezés, ez pedig egy általános bennünk lakozás. Ahogyan az állatokban is Isten
életet tart fent, így az emberben is életet tart fent, és azt olvassuk, hogy ezt az Isten
Szelleme által tette, hogy minket életre keltett.

Én is, és Te is része vagyunk ennek a teremtett világnak, Téged is, és engem is Isten
alkotott. Évszázadok, évezredek teltek el, de Isten mégis kitart mellettünk. Az első
pillanattól kezdve velünk van akkor is, ha sok bűnt követtünk el, sokszor elestünk,
megbántottuk, vagy káromoltuk Őt. Elteltek évek, évszázadok, évezredek az embe-
riség életében, nagyon sok minden történt, és az ember sokszor magára haragította
Istent. Ám Ő mégis kitart mellettünk. Mégis hűséges, és nem veszi ki belőlünk az
életet adó leheletét. Fenntart minket, hűséges hozzánk, Tőle származunk, kapcsola-
tunk lehet Vele, ez egy kiváltság. Ismerhetjük Őt, és nem céltalan az életünk! Van egy
Isten, aki  megalkotott  minket,  ezt  tudnunk kell!  Nem véletlen alkotások vagyunk,
nem sejtek véletlen összeütközése, egyesülése kapcsán lettél. Egy értelmes, önálló,
gondolkodó lény vagy. Ez nem véletlen. Ez egy pontos, precíz és csodálatos teremtési
munka eredménye, hogy Te ilyen vagy, és én ilyen vagyok. A továbbiakban még sok
mindent meg fogunk tudni Isten Szent Szelleméről, és ahogy egyre közelebb jutsz
Hozzá, biztos vagyok benne, hogy nem fogod ennek a tanfolyamnak egyetlen percét
sem felesleges időpocsékolásnak tartani. Talán még másoknak is ajánlani fogod, hogy
végezzétek  el  együtt,  csináljátok  végig  szívből,  és  valóban  közelebb  kerültök  az
Istenhez, sokkal közelebb. Tehát még sokat fogunk erről beszélni, imádkozni, tanulni.

A Te, és az én életemben is megvan az Atya szerepe, a Fiú szerepe, és megvan a
Szent Szellem szerepe is. Az Atya, a teremtésünknél is jelen volt már, Ő tartja fenn
ezt a világot, és ezzel a mi életünket is. Ha úgy vesszük, bár ez így nem hangzik túl
jól, de Ő a fő Isten, tehát a Szentháromság fő tagja. Ott van Jézus Krisztus is. Amikor
az ember úgy döntött, hogy nem hallgat az Istenre, és a saját feje után megy, bűnt
bűnre halmozott,  elfordult Istentől, és ezért különböző átkok sújtották őt, a beteg-
ségtől kezdve mindenféle szenvedésig. Amikor ez a bűn, ez a sötétség, amit az ember
sajnos saját döntése által beengedett az életébe, ezáltal az egész emberiség életébe,
amikor ez eluralkodott rajtunk, akkor jött Jézus Krisztus, és azt mondta: Én magamra
veszem a világ minden bűnét, amit az emberiség elkövetett, vagy el fog követni a
jövőben. Magamra veszek minden büntetést, hogy az embernek ne kelljen szenvednie
a bűnei súlyától, terhétől. Igen, magamra veszem, hogy ne a bűn, a Sátán uralkodjon
ebben a világban, és az emberekben, hanem az Isten Szelleme. Jött a Fiú, és felál-
dozta az életét. Ennek nagyon fontos szerepe van az életünkben. Egy új kezdet, új
reménység az elfordulásunkat követően!
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Egy új reménység Jézus Krisztus, és igazából Őnélküle nem is lehetne kapcsolatunk a
Szentháromság harmadik  tagjával,  a  Szent  Szellemmel.  Aki  viszont  azért  van itt,
ahogy ezt már az előző leckében is említettem, hogy bemutassa a mi életünkben, és
ebben a világban az élő, a cselekvő, és a csodatévő Istent. Ő képviseli Istent, Aki
tanít, vezet, bátorít, vigasztal minket, és vezet az Ő útján. 

A Szentháromság mindhárom tagjának megvan a maga szerepe. Az a jó, hogy Ők
nem rivalizálnak egymással melyikünk a fontosabb, hanem ahogy ezt lefektettük az
előző leckében, egységben, harmóniában vannak. A Szentháromság mindegyik tagjá-
nak, ahogy mondtam, megvan a feladata és a helye az életünkben. Tehát nem tehetjük
meg  azt,  ahogy  egyes  vallásoknál  megteszik  az  emberek,  hogy  leragadnak  az
Atyánál, az Atya feladatánál, az Atya üzeneténél, vagy a Biblia azon részénél, amely
az Atyát, az Ő üzeneteit mutatja be. Akad olyan is, aki leragad annál, hogy mit tett
értünk  Jézus  Krisztus,  és  nem  megy  tovább.  Nem  ragadhatsz  le  az  Atyánál,  az
Ószövetségnél, sem pedig Jézus Krisztusnál! Nem teheted meg, mert van tovább! Ha
bárhol lecövekelsz, akkor sajnos nem a teljes igazságban jársz. Mert Jézus Krisztus
után a Szent Szellem lett elküldve. Ez a korszak, amiben most élünk, a Szent Szellem
korszaka. Ő van itt közöttünk, Ő jár itt közöttünk, Ő él itt közöttünk, Ő általa Jézus
Krisztust  és  az  Atyát  is  jobban  megismerhetjük,  közelebb  kerülhetünk  Hozzájuk.
Megismerhetjük az Ő útjait, cselekedeteit, tetteit még jobban, de Ő van itt nekünk!
Nem akadhatunk meg sehol, és nem mondhatjuk mi sem, ahogy az Atya, a Fiú és a
Szent Szellem sem teszi, hogy: az Atya fontosabb, Jézus fontosabb, a Szent Szellem
fontosabb. Nem tehetjük ezt meg! Nekünk harmóniával kell néznünk a Szenthárom-
ságra,  ezzel  a  tudattal,  a  harmónia  tudatával,  hogy  ott  harmónia  van.  És  nem
állhatunk meg, hanem haladnunk kell előre, ahogy Isten vezet minket. Ezt a témát
most csak érintőlegesen említettem, a későbbiekben részletesebben is lesz szó ezekről
a dolgokról.

Ahogy olvassuk a Bibliát, azt látjuk, hogy haladni kellett az Atyától a Fiúig, a Fiútól
a Szent Szellemig, az Atya igazságain és üzenetein túl, a Fiú igazságain és üzenetein
a Szent Szellemig. Azután majd lesz későbbi korszak, az elragadtatás és a többi, de
most, itt a Szent Szellem korszaka, és a kegyelem ideje van. Azért született meg ez az
iskola is, hogy ennek tudatában legyél, ezt jól lásd, és jól értsd. Nem ragadhatsz le
féligazságoknál! Tudod, ha a Bibliának csak az egyik részére fókuszálsz, az féligaz-
ság, nem jársz a teljes igazságban. A teljes Írás Istentől ihletett, ezt mondja a Biblia, a
teljes Írás! Ami azt jelenti, hogy a Szentháromság mindegyik tagjának ott a helye.
Amit az Isten mondott, az úgy igen, és úgy ámen, ahogy meg van írva. A második
leckének igazából ez a fő üzenete. Az, hogy Isten Szelleme alkotott és éltet minket is,
és az, hogy a Szentháromság mindegyik tagjának fontos szerepe van az életedben.
Ennek fényében fogunk most imádkozni. Kérlek, hogy tarts velem! Teremtsd meg ott
magad körül a lehetőségét annak, hogy nyugodtan tudj imádkozni, ha kell! Vonulj
félre, és imádkozzunk együtt, hogy Isten ezeket az igazságokat a szívedbe ültesse,
hogy kikeljen ez a mag, és nagy növénnyé fejlődjön!
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Imádság:
Köszönöm, hogy a Te igazságod Atyám, nem féligazság. Köszönöm, hogy a drága
Jézus Krisztusnak fontos szerepe van az életünkben, mert megváltott minket, az életét
adta értünk.  Ezt  fel  sem tudjuk igazán fogni.  Nem tudjuk meghálálni,  nem tudjuk
kimondani, hogy ez mit is jelent valójában. Soha a nyomába sem tudunk érni az Ő
áldo-zatának.  Kedves  Atyám,  Te  megalkottál  minket  a  föld  porából,  létrehoztál
minket, mert akartad az embert. Már a teremtésünk előtt szerettél minket, mert a tieid
vagyunk,  Te  pedig  a mi  Atyánk vagy.  Hozzád tartozunk.  Tőled  származunk.  A Te
Szellemedet  adtad,  hogy mi életre  keljünk,  és  éljünk.  A Te szereped is  megvan,  a
Megváltó szerepe is megvan, mert bűnbe jutottunk, bűnbe estünk, és kell nekünk a
megváltás,  a  kereszt,  és  kell  nekünk  Jézus  Krisztus.  De  Atyám!  Te  új  időket,  új
napokat hoztál. Jézus, a Te Fiad maga mondta, hogy: nekem most el kell mennem, de
elküldöm magam helyett a Szent Szellemet, és Ő lesz itt, Ő képvisel engem, Ő fog
szólni, Ő fog tanítani, Ő fog vezetni, Ő fog erőt adni, Ő fog lángra gyújtani benne-
teket. Most ennek a napja van, Uram! Nem akarunk... én nem akarok mást. Én nem
akarok hazudni magamnak, nem akarom becsapni magam féligazságokkal, hogy csak
Te létezel, vagy csak a megváltás a fontos, hanem a kedves Szent Szellemedet is, Akit
azért küldted, hogy Téged képviseljen itt a Földön.

Az a szívem vágya Uram, hogy a Testvérem, aki most itt ül, és szeretné végigcsinálni
ezt  a  bibliaiskolát,  ő  is  jobban megismerje  a Te  Szellemedet.  Uram, az  a szívem
vágya, hogy benne is végezd a munkádat, és ő is tovább tudjon lépni mindig, amikor
kell. El tudja fogadni az új dolgokat, amik a Te Igédre vannak alapozva. El tudja
fogadni,  és  aszerint  tudjon  lépni,  aszerint  tudjon  élni,  gondolkodni,  erősödni.
Köszönjük kedves Szent Szellem, hogy itt vagy a Földön, és bár sok bűn, gonoszság
és sötétség van itt, és biztos, nem érzed jól magad ebben a nagy gonoszságban, de
mégis itt vagy velünk. Mégis itt vagy bennünk, mégis itt vagy közöttünk! Imádunk
Téged, Uram, és köszönjük a jelenlétedet, a szerelmedet! Köszönjük, azt is, hogy Te
bemutatod  az  Isten  szeretetét,  erejét,  bemutatod  az  Istent  magát!  Te  vigasztalsz,
tanítasz és vezetsz minket.

Köszönjük Neked! Óh, Uram, kérlek áldd meg az én Testvéremet! Erősítsd meg őt
Uram, és szólj hozzá! Kérlek, lépj be az életébe, mert azért van itt, hogy találkozzon
Veled! Lépj be az életébe, mert azért van itt,  hogy megismerjen Téged, és Általad
közelebb jusson az élő Istenhez. Hirdetni akarja a Te dicsőségedet, szabadításodat,
gyógyításodat, az ő életével... Dicsőség Neked, Uram! Köszönjük a kedves jelenlé-
tedet, a kedves személyedet és azt, hogy megtisztelsz minket a jelenléteddel! Örülök
neki,  hogy imaközösségben lehetek  az én Testvéremmel,  aki  csinálja  ezt  a  biblia-
iskolát, aki keres Téged, aki vágyik Rád, szomjazik Utánad, mert különben nem lenne
itt, ha nem így lenne. Uram, kérlek Te vezesd végig a tanfolyam feladatain, amelyek
hiszem, hogy Tőled vannak! Szeretném, hogy a szívébe zárja azt az ismeretet, ami
által közelebb jut Hozzád. Fontos, hogy a szívével higgye el mindazokat a dolgokat,
amiket Te tanítani akarsz neki. Ezért a Tiéd ez az iskola Uram, mert Téged mutat be,
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Rólad szól, Hozzád visz közelebb. Köszönöm Uram, hogy benne vagy ebben a mun-
kában valóságosan! Kérlek vezesd végig ennek a leckének a gyakorlati  részén is!
Szólj  hozzá  Uram,  vezesd  az  ő  szívét!  A Jézus  nevében  kérlek!  Szeretünk  Téged,
Uram! Ámen! 

Gyakorlati feladat:
A feladat lényege, hogy legalább, minimum 10 percig állj a tükör előtt, és gondold
végig, hogy így, amilyen vagy, az élő Istennek, és az Ő Szent Szellemének az alko-
tása vagy. Ő nagyon szeret Téged, mert az Övé vagy. Sokan nem szeretnek eleve a
tükörbe nézni, mert nincsenek kibékülve magukkal, de nekünk ehhez nincs jogunk!
Nincs jogunk ahhoz, hogy ne legyünk magunkkal kibékülve, ugyanis ezzel az Isten
munkáját kritizáljuk. Te, amikor belenézel a tükörbe, azt kell, hogy lásd, akit az Isten
szeretettel  alkotott,  akivel  az  Isten  elégedett.  Igen,  vannak  rossz  tulajdonságaid,
nekem is vannak. De ezt már akkor tudta Isten, mikor megteremtett  téged. Tudta,
milyen leszel... és tudod mit? Bízik benne, hogy olyan leszel, amilyennek megálmo-
dott téged! Tudod, mikor Rád néz az Isten, nem a hibáidat látja. Miközben a tükörbe
nézel, ne a hibáidat lásd! Azt keresd, hogy mit szeret Benned az Isten! Mit szeret?
Hogy Ő alkotott, az Ő kezeinek lenyomata vagy!

Ízlelgesd  ezeket  a  gondolatokat,  és  zárd  a  szívedbe,  miközben  magadat  nézed  a
tükörben. Legalább 10 percig! Nem tudom, hogy reggelente mennyit szoktál a tükör
előtt lenni, és most nem is az a fontos, hogy áll a hajad, hanem az, hogy az Isten
kezének a lenyomata vagy. Az Ő csodálatos kezeinek az alkotása, akit nagyon szeret,
nagyon fontosnak tart! Ez a Te gyakorlati feladatod. Mert akkor tudod elfogadni az
Isten szerelmét, szeretetét, ha elégedett tudsz lenni azzal, akit látsz a tükörben. Ha az
Isten nem a rossz tulajdonságaidat nézi, amikor Téged néz, ha nem ezeket látja és
firtatja örökké,  akkor Neked sincs jogod ezt  tenni!  Nincs jogod a rossz oldaladat
keresni,  azt  kell  keresned,  amit  Isten szeret  Benned! Az Övé vagy, Ő alkotott,  és
ennyi. Foglalkozz ezzel annyit, amennyi csak szükséges, amikor a szívedben érzed.
Ha kell,  ismételd meg holnap is,  holnapután is,  egy hét múlva is! Egészen addig,
amíg nem tudsz magadra úgy nézni, ahogyan az Isten néz Rád! Szeret Téged, értékes
vagy Neki! Ennek tudatában kell lenned, ha tovább akarsz menni úgy, hogy az nem
felszínes!  Ha  szívből  keresed  Istent,  és  az  Ő  szeretetét,  akkor  ez  a  lépcsőfok
elengedhetetlen számodra. 

Kérdések:
- Miután a tükörbe néztél, mit gondolsz magadról?
- Mit gondol Rólad az Isten?
- Mennyire egyezik ez a kettő?
-  Mi  jut  eszedbe  erről  az  idézetről: „Drágának  tartalak  és  becsesnek,  mivel
szeretlek.”? (Ézsaiás könyve 43,4) Írd le kérlek a gondolataidat ezzel kapcsolatosan!

19



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

Ennyi volt a második lecke, és én áldott munkát kívánok neked, áldott időráfordítást!
Szeretném, hogy az az idő amit ezzel fogsz tölteni a hátralévő órákban, napokban,
azon legyen az Istennek az áldásos jelenléte! A Szent Szellem által, legyen ott benne,
Isten személye! Ezt kívánom Neked, és hamarosan találkozunk újra. 
Köszönöm szépen, hogy átvetted velem ezt a leckét is! 

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=YqSuaJLXq4U  
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3. lecke
Ő bárhol megtalál téged

Szeretettel  köszöntelek  „A Szent  Szellem iskolája”  harmadik  leckéjével,  és  máris
kezdjük az első Igeverssel, amely a Zsoltárok könyve 139-es részében van megírva. A
7-es verstől fogom olvasni a 10-es versig:

„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 szár-
nyaival  szállanék, és a tenger túlsó szélére költöznék,  ott  is  kezed vezetne,  jobb
karod ott is megtartana engem!” 

Bár ezek a sorok mintegy 3000 évvel ezelőtt íródtak, de most is, ahogy olvassuk, pont
annyira  valóságosak és aktuálisak,  mint  akkor voltak.  Az idők ugyanis változnak,
uralkodók jönnek-mennek, de Isten hűséges szeretete nem változik meg. Változhat
körülötted minden, átformálódhat teljesen ez a világ. Több ezer év alatt teljesen meg
is  változott,  és  fog  is  még a  jövőben.  Minden  változik  körülötted  és  körülöttem.
Változnak a szeretteink, a családtagjaink, a szomszédaink, a barátaink is.  Ám egy
dolog nem változik meg! Az pedig az Isten hűséges szeretete!  Isten az Ő Szelleme
által mindenhol jelen van. Mindenhol! Úgy is kezdődik ez az Igerész, hogy a Szelle-
med elől hová fussak. Nem tudsz elrejtőzni Isten Szent Szelleme elől. Az Isten elől,
az Isten jelenléte elől, az Ő arca elől nem tudsz elrejtőzni.

Bármilyen mélységben, fájdalomban, bűnben, sötétségben, vagy nyomorúságban
is legyél, nem tudsz olyan mélyen lenni, hogy Isten ne látna meg Téged. 

Mindezt  saját  életem tapasztalataiból  mondom,  amelyet  le  is  írtam „Az Élő  Tűz
megváltoztatja  az  életed”  című  könyvben.  Ott  elolvashatod,  hogy  engem milyen
mélységben talált meg Isten. Nem egy embert küldött hozzám, hogy térítsen meg,
hanem bűnben voltam, sötétségben,  gyötrő lelki  fájdalmak közepette,  és  maga az
Isten szólított meg engem. Ezt bárkivel meg tudja, és meg is szeretné tenni. Nem
tudunk olyan mélyen lenni, hogy Ő ne látna, ne találna meg minket, ne tudna értünk
lehajolni. Amikor nem érted, hogy mi miért történik körülötted, amikor mélyen vagy,
és nem érted hogyan engedheti ezt meg Isten, akkor tudnod kell, bármikor jöhetsz
Őhozzá! Bármi történt is Veled, bármit is tettél, nem tudsz elbújni Előle. A legjobb, a
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legegyszerűbb, a leghasznosabb az, ha Hozzá jössz. Imádságban, őszintén elmondod
Neki, mi történt, mit csináltál rosszul, hogy szükséged van Rá, szükséged van Jézus
Krisztus áldozatára. El kell  mondanod Neki őszintén, és Ő nem hagyja ezt válasz
nélkül. Le tud érted hajolni, fel tud emelni, a legnagyobb mélységből is ki tud ragadni
Téged.

A legfrissebb hírek nem a Tv-ben,  a rádióban, vagy az interneten vannak, hanem
Istennél, mert Ő a jövőt is látja. Kérd a tanácsát, és tudd, hogy Ő a legjobb tanácsadó!
Szeretnénk sokszor a legjobb döntéseket hozni az életünkben, de nem mindig sikerül.
A legjobb tanácsadó, Aki a legaktuálisabb tanácsokat tudja adni: a Szent Szellem. Ő
az Istennek a jelenlévő ereje, bölcsessége, Akiről azt is írja a Biblia, hogy Ő vezet
minket. Sok aktuális hírt hallhatsz a médiában. Frissebbnél frissebb, legfrissebbnél
legfrissebb híreket, de tudnod kell, hogy Isten a jövőt is látja. Nem csak eddig terjed
az Ő tudománya, hogy mi ma, most ebben a pillanatban a legfrissebb hír, a legújabb
hír, a legnagyobb újdonság. Nem csak eddig terjed, mert Ő ezeken túllát. A jövőt is
látja. Ezért tudja a legjobb tanácsokat adni. 

Vegyük példának, hogy valakivel kapcsolatba kerülsz. Legyen az egy üzleti, baráti,
vagy akár egy személyesebb kapcsolat. Isten ismeri a jövőt. Annak az embernek a
jövőjét és szívét is ismeri, akit Te éppen meg fogsz ismerni. Tudja, hogy azon az adott
területen mennyire illik Hozzád ez a személy,  mennyire  hasznos vele kapcsolatba
kerülnöd. Ő ezt jól tudja és kész Téged vezetni, ha kéred a vezetését. Az az ember
lesz a leghasznosabb az életedben, vagy nem. Ezt is azért mondtam el, hogy lásd,
hogy mindenhol, mindenben ott van Isten a Szent Szelleme által. Segíteni, vezetni,
tanácsolni akar. Talpra állítani, megerősíteni, hogyha kell! 

Az Efézusi levél 2,18-ban azt olvassuk, hogy:
„Mert Krisztus által ugyanaz a Szent Szellem nyitott szabad utat az Atyához.” 

Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem nyitott szabad utat az Atyához és Krisztus által
tette mindezt. Ugyanis Isten Szent Szellemének az ereje segített Jézus Krisztusnak,
hogy végig tudja csinálni a mi megváltásunkat. Végig kellett élnie a kínzásokat, látni
azt, ahogy a szerettei nézik Őt eközben, és elviselni a szívében, hogy szenvednek
azok, akiket Ő szeret, akik fontosak a Számára. Végigcsinálni, hogy összetörik Őt
teljesen fizikailag, tönkreteszik, megkínozzák, megölik. Ehhez lelki erő kellett, ehhez
erő kellett, és Jézus Krisztus ember volt, akkor is, mikor ezek történtek. Tehát ember-
feletti erőre volt szüksége mindehhez, melyet Isten Szent Szelleme adott meg Neki.
Csak így tudta véghezvinni ezt az áldozatot. A Szent Szellem adott Neki erőt, és ezen
nem csak azt a hatalmat értjük,  amivel Jézus szolgált,  hanem azt  az erőt  is,  amit
ahhoz kapott, hogy legyen lelki ereje végigszenvedni a kínokat. 
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A Szent  Szellem tehát  nem csak a  teremtésünknél  volt  jelen,  hanem a megváltá-
sunknál is, és segített. Isten Szent Szelleme, a Szentháromság harmadik személye,
Aki erőt adott Jézus Krisztusnak, hogy megváltson Téged a bűneidből, és megszaba-
dítson halála által a rabságodból, a bűneidből, a sötétségből. Így vált lehetségessé,
hogy egy teljesen újat kezdjél! A Szent Szellem ott volt már ebben a munkában is, és
ott van ma is, bárhol legyél! Akárhol tarts lelkileg, bármilyen helyzetben is légy, Ő ott
van, és nem tudsz Előle elrejtőzni! Akkor is ott volt, még mielőtt megszülettél, hogy
elkészítse a Te megváltásodat, és ott van ma is, bárhol élj ebben a világban. Ez egy
igazán jó hír. Bár sokszor egyedül érezzük magunkat, de tudnunk kell azt, hogy Ő
mindig, mindenhol ott van, és nem tudunk Előle elbújni, elrejtőzni. Ha a Mennybe
szállnál fel, vagy a holtak közé fekszel, vagy a hajnal szárnyaival szállnál, elmennél a
tenger túlsó szélére, ott is szeretne Téged. Akárhová mennél ebben a világban, akár-
hová kerülsz, Ő ott is szeret! Most ezért  fogunk imádkozni, és szeretném, hogyha
követnél ebben az imádságban, jó? Azért fogunk imádkozni, hogy valóságos legyen
számodra Isten megbocsájtása, és jelenléte. 

Imádság:
Istenem! Köszönöm Neked, hogy Rád mindig lehet számítani! Elkészítettél mindent
előre,  mert  tudtad,  hogy  az  ember  el  fog  hagyni  Téged.  Tudtad,  hogy  a  szabad
akaratát rosszra fogja használni, és eltávolodik Tőled. Tudtad jól előre, hogy bűnbe
fogunk  esni,  Uram,  és  előre  elkészítetted  az  utat,  a  megváltást.  Erőt  adtál  a  Te
Szellemed által, Atyám, Jézus Krisztusnak, a Te Fiadnak, hogy végig tudja vinni a mi
megváltásunkat.  Uram,  hálát  adok  Neked,  hogy  megváltottál  engem!  Hálát  adok
Neked, hogy megváltottad az én Testvéremet és sokakat ezen a világon. Akik elhiszik,
elfogadják ezt  Uram, azoknak ez valósággá válik.  Köszönöm Istenem, hálát  adok
Neked! Kérlek, legyen valóságos ez a megbocsájtás a testvérem számára! Dicsérlek
Téged, Uram, a kegyelmedért! Dicsérlek Téged a jóságodért és a hűségedért. 

Köszönöm Uram, hogy bárhová is mennék, Te ott vagy velem. Bárhová is mennék, a
Te szemeid elől nem tudok elrejtőzni. Akárhová kerülnék is ebben a világban, vagy
bármilyen mélyre is jutok a bűneim miatt, Te ott vagy. A Te szemeid elől nem tudok
elrejtőzni,  nem tudok eltűnni,  hogy kikerüljek a látószögedből.  Hálát  adok Neked
Uram, a hűségedért.  Köszönöm, hogy megváltottál  engem Jézus Krisztus vérével!
Kérlek bocsásd meg minden bűnömet, minden vétkemet, minden szégyenemet! Hozom
és leteszem ezeket a kereszt tövébe. Kérlek, hogy töröld el ezeket, adj egy új lehe-
tőséget, új kezdetet! Én hálát adok Neked ezért. Köszönöm Jézus áldozatát, és köszö-
nöm, hogy a Te szemeid mindenhol velem vannak, a Te hűséged mindenhol követ
engem, Uram! Nem hagysz el engem, nem hagysz magamra. Soha nem is hagytál,
hisz itt lehetek most is. Megőriztél Uram és tudom, hogy hűséges vagy. Hálát adok
Neked ezért és kérlek, hogy vezess tovább ezen az úton! Szeretnélek jobban megis-
merni Téged, a szeretetedet, a lényedet, és kedves Szellemedet. Szeretnék az akara-
todban járni. Jézus nevében! Ámen. 
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Gyakorlati feladat:
Kérlek szánj időt bőven erre a gyakorlatra, amennyire csak szükséged van, és ne nézd
az órádat, jó? Tehát ez a legfontosabb, hogy erre szánj időt. Akkor kezdj neki, amikor
elegendő időt tudsz rászánni, és nem kell nézned az órádat!
 
Tehát légy szíves fogj egy papírt, és egy írószert, és írj le minden olyan bűnt, minden
olyan rossz tulajdonságot, minden olyan dolgot, amiről úgy gondolod, hogy negatív
az  életedben!  Rossz  tulajdonság,  rossz  szokás,  bűn,  amit  elkövettél,  amit  bánsz,
ezeket szedd össze! Gondolkodj rajta, ne sajnáld az időt! Minden sötét dolgot, ami
elválaszthat az Istentől, írj le erre a papírra! Mikor végeztél mindezzel, tudnod kell
100% biztosan azt,  hogy Jézus Krisztus minden szégyenedért és minden bűnödért
meghalt! Ebben legyél biztos, és nézd a leírt szavakat! Vésd a szívedbe, hogy Ő min-
dent eltörölt!  Tedd magad elé, és tudd, hogy az Ő áldozata, az Ő vére ott  fenn a
kereszten, mindenre, amit ott magad előtt látsz, sőt, azokra a dolgokra is elég volt,
amelyeket még ezután fogsz elkövetni. Minden nap követünk el olyan dolgokat, ame-
lyek bűnök az életünkben, amelyeket nem kellene megtennünk, gondolnunk, kimon-
danunk, de Jézus áldozata mindene elég.
 
Isten Téged Jézus Krisztus vérén keresztül lát ezután, hogyha ezt így megtetted, és
bűneidet Jézus vére alá hoztad. Tudnod kell, hogy Ő úgy néz Rád, hogy közted és
közte  van  ez  a  szűrő,  ez  az  áldozat!  Lehet,  hogy  elkövetsz  valamit,  lehet,  hogy
hibázol, de Ő úgy néz Rád, hogy Jézus vérén és áldozatán keresztül lát Téged! Így
pedig tisztának tud látni.  Tehát  fogd ezt  a  papírt,  ebben a  tudatban,  nézd át  még
egyszer, és lehet, hogy még eszedbe fog jutni valami, de aztán tépd szét apró dara-
bokra, és felejtsd el az egészet! Felejts el mindent, ami ott le volt írva úgy, ahogy az
Isten is elfelejti! Azt írja erről a Biblia, hogy Ő a feledés tengerébe dobja a bűneidet,
és ha Ő nem halászik a feledés tengerében,  akkor neked sincs jogod ott  pecázni,
kiszedni régi dolgokat. Ha Isten ezt nem teszi meg, neked sincs jogod hozzá! Ennek
biztos tudatában tépd szét ezt a papírt! Így hagyj hátra mindent amit kell, és így menj
tovább!  Bízom  benne,  hogy  ez  a  gyakorlati  feladat  segített  Neked  abban,  hogy
megújulva menj tovább a többi leckében.
 
Kérdések:
- Mit érzel most?
- El tudod-e hinni, hogy valóban igaz a megváltásod és a megtisztulásod?
Valóban hinned kell ebben, mert ez hit által, és nem érzések által működik! Hit által.
Elhiszed azt, ami a Bibliában le van írva. Hogy Isten minden bűnünket megbocsájtja,
amit  megvallunk Neki. Ez hit  kérdés,  nem érzés kérdés!  Itt  pedig most  az volt  a
kérdés, hogy el tudod-e ezt hinni.
- Pár óra múlva, vagy holnap, amikor rossz dolgot követsz majd el, ugye akkor is
el fogod hinni azt, hogy Jézus Krisztus vére minden bűnödre elég?
Ne feledd, nem érzés kérdése, hanem hit kérdése! Hit kérdése az, hogy Te meg vagy
váltva, hit kérdése az, hogy Te megtisztultál, hitkérdés az, hogy Isten visszafogadott
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Téged az Ő családjába. Hitkérdés az is, hogy Isten az Ő Szent Szellemét adja Neked,
mert Veled akar lenni bárhol jársz ebben a világban, bárhol vagy, hűségesen Veled
akar lenni. Ez is hitkérdés! Nem arról szól, hogy érzed-e, vagy nem érzed, hanem
elhiszed-e, ami a Bibliában le van írva, vagy nem hiszed el. A mai lecke erről szólt és
remélem,  hogy  előbbre  jutottál,  és  fogsz  még  jutni,  ahogy  foglalkozol  ezzel  a
tananyaggal még!

Megtanulandó:
„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 szár-
nyaival  szállanék, és a tenger túlsó szélére költöznék,  ott  is  kezed vezetne,  jobb
karod ott is megtartana engem!”  (Zsoltárok könyve 139, 7-10)

Sok áldást  kívánok Neked ehhez az anyaghoz,  és  azokhoz,  melyek ezután követ-
keznek majd! Köszönöm szépen, hogy újra velem tartottál!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=O7TeAy8JUKw&feature=youtu.be  
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4. lecke
Ő ihlette a Bibliát

Szeretettel köszöntelek immáron a  negyedik leckével, amely a Bibliáról,  a Szentí-
rásról, Istennek az Igéjéről fog szólni. 

Rögtön az elején az Apostolok Cselekedeteiből  a  28-as rész 25.  versét  szeretném
felolvasni Neked:

„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”

Ami leginkább ide kapcsolódik az az, hogy a Szent Szellem volt,  Aki Ézsaiáshoz
szólt. Tehát ez egy újszövetségi Igerész, de visszautal egy régi, ószövetségi részre,
amikor  Ézsaiás  prófétán  keresztül  valami  leíródott,  valami  történt,  valamit  üzent
Isten.  Itt  ugye Pál  azt  mondja,  hogy ezt  nem Ézsaiás mondta,  hanem Isten Szent
Szelleme mondta rajta keresztül, azaz a Szent Szellem mondatta vele.

A 2Timóteus 3,16-ban pedig azt olvassuk, hogy: „A teljes Írás Istentől ihletett.”

Isten ihlette a Bibliát, és a Szent Szellem volt az a személy, Aki Ézsaiáson keresztül
szólt. Nagyon sok helyen láthatjuk a Bibliában, hogy sok dolgot Isten Szent Szelleme
ihletett.  Ő  adott  szavakat  az  emberek  szájába,  Ő  alakított  cselekményeket.  Az  a
személy, Aki megalkotta a világmindenséget. Tehát a Szent Szellem ihlette a Bibliát.
Ez Istennek az az üzenete, amelyet a Szelleme által közvetített és adott számunkra. Ő
tevékeny részese volt a Bibliában szereplő történeteknek! Tehát amikor forgatjuk a
lapokat, olvassuk a Bibliát, figyelnünk és tudnunk kell, hogy ott a sorok között, a
történetekben, Isten az Ő Szelleme által jelen van! Ez pedig máris izgalmasabbá teszi
ezt a könyvet. A Szent Szellem életet adó jelenléte ma is benne lakik Isten Igéjében. A
Szent Szellem életet  adó,  átformáló ereje  bárkinek az életébe ma is  változást  tud
hozni a Biblia által. Változást tud hozni a Te életedbe is. Isten beszéde több száz, több
ezer év után is képes még változást hozni, ha arra úgy tekintünk, hogy Ő ihlette,  és
az Ő ereje, a Szent Szellem járja át. Igen. Mindez még ma is csodákra képes! Ezért
különleges ez a könyv, ezért különlegesek az ott leírtak!
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De lehet irodalmi forrásanyagként is tekinteni, mint egy egyszerű könyvet, és akkor
nem hoz változást senkinek az életében. Nézzük csak meg, pl. amikor az iskolában
tananyagként  tekintik  a  Bibliát:  hány ember  életébe  hoz akkor  változást?  Tudjuk,
hogy  tanítanak  az  iskolában  a  Bibliáról,  mint  ilyen-olyan  műről,  de  hány  ember
életébe hoz változást ilyen formában? Kit érint meg? Hát igazából senkit. De külön-
böző vallási helyeken is, egyszerűen csak egy forrásanyagnak tekintik Isten  Igéjét:
hogy ebből a történetből fel kell készülni, beszélni kell, ezt és ezt kell elmondani,
elemezzük, csűrjük-csavarjuk, mint bármely más irodalmi művet. Ilyenkor szárazzá
válik, és nincs benne élet! Érdekes, de így van. Tehát a Biblia lehet egy száraz, egy-
szerű könyv is, ha valaki úgy tekint rá, és nem úgy, hogy ez az Isten beszéde, amelyet
átjár az Ő jelenléte. Úgy is lehet nézni a Bibliára, hogy a történeteket, a mondani-
valókat, az üzeneteket Isten ihlette, de le is lehet azt alacsonyítani, és a Szent Szellem
ereje  nélkül  kezelni.  Az  a  személy,  Aki  ihlette  a  Bibliát,  bármikor  meg  is  tudja
magyarázni, élővé, cselekvővé tudja tenni a szavait, és bármikor változást tud hozni
általa! 

Amikor  ezt  a  könyvet  olvasod,  mindenképpen  tanácsos  először  imádkoznod,  és
kérned Istent, hogy járjon át Téged, járja át a gondolataidat és az igét is az Ő erejével!
Amikor a kezedbe veszed a Bibliát és olvasod, abban legyen erő, és egy különleges
személy! Ne ülj le kötelező jelleggel olvasni, hogy megnyugtasd a lelkiismeretedet!
Ezt nem teheted meg, mert akkor olyan, mint ha csak egy irodalmi művet vennél a
kezedbe. Ebben nem lesz benne Isten ereje és személye. Így pedig nem csak a Bibliát
alacsonyítod le, hanem olyan, mint ha Istent is lebutítanád. Nem fog történni semmi,
a szívedbe, az életedbe nem jönnek változások. Ezért mindenképpen azt tanácsolom
Neked, hogy a Szent Szellem ereje, jelenléte nélkül, ne kezdd el olvasni a Bibliát! Ne
kezdj el száraz ismereteket szerezni, és ne tedd szárazzá az, élő víz folyamait! Ne
tedd szárazzá,  hanem legyen telve Isten jelenlétével  a bibliaolvasásod! Istennek a
szavát olvasni egy csodálatos lehetőség, hisz abban Ő maga is benne van és szemé-
lyesen  tud  hozzád  szólni.  Most  képzeld  el,  hogy  úgy  olvasod,  hogy  ez  egy
ugyanolyan könyv, mint bármelyik másik, amit leveszel a polcról: egy verseskötet,
vagy  bármi  más.  Ezek  tartalmazhatnak  szép  gondolatokat,  megható  történeteket,
megsimogathatják az érzelmeidet, talán tanulhatsz is belőlük, de nincs bennük az az
átformáló erő,  ami  az  egésznek a  lényegét  adja.  Nincs  bennük az a  személy,  aki
különlegessé teszi. 

Ezek  után  most  szeretném,  ha  tudnánk imádkozni,  hogy ennek fényében,  amikor
olvasod a Bibliát, akkor abban ott legyen Isten Szent Szellemének a jelenléte. Most
ezért fogunk imádkozni.  Kérjük Isten Szellemét,  hogy ezt világosítsa meg Neked,
hogy ne csak üres gondolatok legyenek, amiket  átadtam, hanem tényleg változást
hozzanak  a  bibliaolvasásodba!  Legyen  élő  Számodra,  izgalmas,  átformáló  erejű,
amikor Isten igéjét olvasod! A Szent Szellem vezessen Téged, a jelenvaló Isten, Aki
itt  van  a  Földön,  érintsen  meg,  szóljon  Hozzád,  hozzon  változást!  Most  ezért
imádkozzunk!
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Imádság:
Istenem! Én hálát adok Neked a Te beszédedért. Azért, hogy rendelkezésünkre áll egy
csodálatos könyv, ami le van ugyan írva, ki lett nyomtatva, de mégis sokkal, de sokkal
több, egy egyszerű könyvnél! Vannak benne tanulságos történetek, érzelmes dolgok.
Örülünk neki Uram, hogy annyi minden bekerült a Te Igédbe. Annyi mindent tanul-
hatunk ebből. Valójában olyan, mint az ember „használati útmutatója”, melyben az
életünk minden helyzetére, pillanatára tudunk belőle tanulságot venni. Mondhatjuk,
hogy az egyik legnagyobb mű a világtörténelemben. De Uram! Ez a Te beszéded.
Ezek a Te szavaid, a Te történeteid. Ott vagy benne ezekben a történetekben. Ott vagy
bennük Uram,  amikor  emberekről,  hitről,  csodákról  olvasunk.  Ott  vagy  benne Te
magad is a Szent Szellemed ereje által. Te ihletted ezt a könyvet. Te ihletted, Uram, a
Szentírást, a Te beszéded, mert Te akartad, hogy létrejöjjön. Ott van benne az igaz-
ság,  az  élet,  és  a  jelenléted,  Uram.  Amikor  pedig  kinyitjuk,  akkor  így  kell,  hogy
megszólítson minket! Így kell, hogy valódi változásokat hozzon. Uram segíts, hogy
amikor kinyitja az én Testvérem, aki most a Te iskoládat csinálja, ha kinyitja, a Te
könyvedet, akkor a jelenléted áradjon belőle, és legyen személyes üzenet a Számára!
Személyes üzenetre van szükségünk Uram a Te beszédedből, hogy személyesen szólít-
son meg minket! Ne általános igazságok legyenek, ne nagy szavak legyenek csupán,
hanem olyanok, amelyek változást hoznak az életünkben! Olyan legyen, mint ha a Te
hangodat hallanánk, a Szellemed által!

Köszönöm  Szent  Szellem,  hogy  Te  ott  vagy  a  Szentírásban,  az  Isten  Igéjében!
Köszönöm, hogy ott vagy a szavakban, Uram, és nem akarjuk ezt úgy használni, mint
egy  száraz  irodalmi  művet.  Mi  Téged  keresünk  benne,  és  a  Szent  Szellem  Isten
jelenlétét keressük. Az Istennel akarunk találkozni, ha olvassuk a Bibliát, mert Rád
van szükségünk Uram! A Veled való találkozásra van szükségünk, nem másra, nem
agymosásra, Uram. Nem szép szavakra, csodálatos történetekre csupán, hanem az
Istennel  való  találkozásra,  az  érintésedre,  átformáló  munkádra.  Uram,  ezeknek  a
történeteknek hatással kell lenniük ránk! Erővel kell hatniuk, erővel kell átjárniuk
minket! Köszönjük, hogy van ilyen lehetőség és, hogy létezik a Te Igéd! Fontos és
szükséges,  hogy  ez  megváltoztasson  minket,  mert  egyetlen  könyv  sem  tud  olyan
hatással lenni az ember életére, mint a Szent Szellemmel felkent Szentírás. Uram,
kérlek Jézus nevében, kend fel az én Testvéremet, amikor olvassa az Igédet! Járd át,
Szent Szellemeddel a gondolkodását, a szívét, az érzelmeit, a vágyait, és járd át a Te
Igédet, amikor megnyitja azt! Adj Neki személyes üzenetet, Uram!

Köszönjük Neked, a beszédedet és, hogy a teljes Írás Istentől ihletett, a teljes Írás az
Isten beszéde, hogy megváltoztasson minket! Köszönöm Istenem a Szent Szellemedet,
akit azért is adtál nekünk, hogy vezetve legyünk. Jézus Krisztus nevében köszönöm,
hogy megáldod az én Testvéremet! Megáldod, Uram, a jelenléteddel, a felkent beszé-
deddel,  csodálatos  változásokkal,  és  személyes  üzenettel.  Köszönöm  Uram,  hogy
rajtad ez nem múlik! Dicsőség Neked, Uram, hálát adunk Neked ezért! Ámen.
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Tudnod kell, hogy Isten akar változást hozni az életedbe. Akar újabb és újabb válto-
zásokat, hogy a képére formálódj, és akar megszólítani Téged. Ahogy egy apa meg
akarja szólítani a fiát, úgy az Isten meg akar szólítani Téged. Szeretne a szívedhez
szólni, mert azok a szavak hoznak igazi változást az életedbe, amelyek a szívedig
tudnak hatolni. Isten Szelleme alkotott Téged, és Ő tudja legjobban, hogy miként tud
a szívedhez szólni, vagy változást hozni a gondolkodásodba. A Biblia szavai olyan
szavak, amelyek át vannak itatva Isten jelenlétével, és személyével. Amikor pedig az
ige szavait olvasod, változások fognak történni az életedben. Újabbak és újabbak. Azt
veszed észre, mintha az adott részt, kimondottan Neked írták volna. Így is van. Neked
lettek leírva azok a szavak, hogy vezessenek Téged és ne tévedj el az életed útján. Így
nem kell  majd  távol  élned  Istentől,  magányosan,  kirekesztve,  gyengén,  fáradtan,
összetörten,  egy  tönkrement  élettel.  Neked,  igenis  Neked  íródott  a  Biblia,  hogy
legyen egy lámpás mely vezet téged egész életedben. Én azt szeretném, hogy sokkal
jobban megkedveld Isten a beszédét, és izgalmasnak találd. 

Gyakorlati feladat:
Ehhez a leckéhez az lenne a gyakorlati feladat, amiről az elméleti részben többször is
szó  esett:  mégpedig  az,  hogy  minden  egyes  alkalommal  amikor  Bibliát  akarsz
olvasni, imában kérd Isten Szellemét, hogy járja át az ige szavait, és téged is! Kérd,
hogy tegye számodra élővé a Bibliát, és adjon számodra személyre szóló üzenetet
belőle! Ragaszkodj ehhez! Akard szomjas szívvel! Vegyél el újra és újra személyes
üzeneteket Istentől! Egészen addig ez a gyakorlati feladat, amíg el nem kezded majd
a következő leckét. Akarnod kell, hogy az élő Isten megszólítson téged!  Ez most a
házi feladatod. 

Legyél makacs és elszánt! Ne nyugodj addig, amíg nem kapsz személyes üzenetet!
Ha pedig kaptál egyet, tudod, ezekre rá lehet állni. Ha kaptál egy üzenetet Istentől, és
érzed, hogy az a szívedhez szól, akkor azt ragadd meg, állj rá, és építsd rá az életedet!
Tudom, hogy ezt és ezt az Isten mondta. Ha van egy ilyen üzeneted, tapasztalatból
mondom, hatalmasat tud segíteni. Az én életemben is szoktak lenni ilyen kijelentések,
újabbak és újabbak, amelyek erőt adnak, amelyek továbbvisznek, akkor is, ha nehéz
az utam. Ha problémák, nehézségek jönnek, kell legyen személyes üzeneted a Bibli-
ából, és ez csak úgy működik, ha Isten Szent Szellemét hívod segítségül, ha Isten
Szellemét kéred meg, hogy járjon át! Hogy járja át az üzenetet! Kellenek személyes
üzenetek  a  Számodra.  Tarts  ki,  ne  add  fel!  Újra  és  újra  kérd,  kérd,  kérd,  akard,
szomjazd! Meglátod, hogy mennyivel erősebb leszel lelkileg.

Sajnos sokan meg akarják ezt  spórolni  és  tanítókhoz rohangálnak,  hogy legyenek
üzeneteik. Felkent tanítókhoz, akikből a Szent Szellem erejével szól az Ige. De tudod,
a személyes kapcsolatot nem tudod megspórolni felkent tanítókkal! Az interneten ma
már keresgélhetsz, csemegézhetsz jobbra-balra, bármilyen tanításokat  meg hallgat-
hatsz. Fel vannak kenve erővel, de a személyes kapcsolatodat az Istennel nem fogja
pótolni egyikük sem. Azért, mert az csak Rád és Őrá tartozik. Neked kell Isten elé
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menned, kérned az Ő jelenlétét  az Igeolvasásodra.  Az Ő élő üzeneteit  Neked kell
kérned.

Kérdések:
- Írd le, légy szíves, hogy milyen üzenetet kaptál Istentől? Többet is írj! Minden
nap, amikor kapsz olyat, ami szíven üt, ami tudod, hogy neked szól személyesen,
ezeket írd le! Ne csak most tedd ezt, amikor kéri ez a lecke, hanem ha van naptárad,
vagy  egy  határidőnaplód,  esetleg  naplót  vezetsz,  írd  le!  Legyenek  meg  ezek  az
üzenetek, mert bármikor vissza tudod nézni őket! Így bármikor erősíthetnek Téged,
sőt, ha valamilyen szolgálatra készülsz, akkor pedig főleg nagyon előnyös, ha vannak
ilyen személyes, saját üzeneteid. Ezek bizonyságok, amelyeket átadhatsz másoknak.
Ezért fontos, hogy le legyenek írva! 
- Mit mond ez aktuálisan a Te életedre? Ezeket is írd le, ne csak az Igeverset oda
pöttyinted, hanem írd le, hogy az mit mondott a Te Számodra, hogyan szólt bele az
életedbe? 
- Fogod-e ezt máskor is alkalmazni, tehát fogod-e rendszeresen alkalmazni ezt a
fajta Bibliaolvasást? Én most  beszéltem erről,  és  elmondtam, hogy ez a  feladat,
végigcsinálod ezt az egész kurzust, de vajon utána így fogod-e alkalmazni? Lesz-e
benned szomjúság? 
- Csináltad-e már azelőtt is ezt így, hogy Isten Szellemét segítségül híva nyitottad
meg az Igét?
- Ha nem csináltad, akkor hogyan vetted át az élő üzenetet Istentől?

Megtanulandó:
Az Ige, amit meg kell tanulni a negyedik leckéhez, amit a legelején felolvastam, 
Apostolok Cselekedetei 28-as rész 25. vers:
„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” 
 
Tanuld meg ezt az Igét, és ott lesz benned a meggyőződés, hogy a Szent Szellem szólt
nem csak Ézsaiáson keresztül,  hanem a Szent Szellem szól a Biblián keresztül is.
Ennyit  a  negyedik  leckéről,  és  örülök,  hogy  végigvetted.  Azt  kérem Tőled,  hogy
alkalmazd az életedre, és meg fogsz erősödni! Ne próbáld megspórolni a személyes
kapcsolatot Istennel, hanem legyél szomjas, legyél éhes az Ő beszéde és kijelentése
után! Sok áldást kívánok Neked mindehhez!

 Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=YY3d7KA4Vnw&feature=youtu.be  
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5. lecke
A Szent Szellem a szolgálatban

A harmadik leckében olvasottakkal párhuzamosan további két Igeverssel szeretném
még alátámasztani azt a tényt, hogy Jézus valóban a Szent Szellemmel együtt szol-
gált,  mozdult,  szólt  és  cselekedett.  Számodra  is  megadatott  a  lehetőség,  hogy  a
megváltó munkát leszámítva,  de Jézuséhoz hasonló szolgálatod legyen. Talán úgy
gondolod, hogy ez túl  merészen hangzik,  de végül is  ugyanazt  a Szent Szellemet
kaptad segítségül,  Akit Jézus Krisztus is kapott. Nem kisebbet,  nem egy lebutított
verziót, hanem ugyanazt a hatalmas, szelíd és csodatévő Szellemet kaptad, mint Aki
Jézus Krisztust  is  segítette a szolgálatban.  Ez egy nagy lehetőség számodra is!  A
Zsidókhoz írt levél 9-es részéből a 14. verset olvasom:

„Krisztus  vére  azonban  sokkal-sokkal  többre  képes!  Megtisztítja  a  lelkiisme-
retünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Istent szolgálhassuk. Hiszen Jézus
Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta fel magát Istennek az örökkévaló Szellem
által.”

Ez  az  örökkévaló  Szellem  a  Szent  Szellem.  Ő  általa  ajánlotta  fel  magát  Jézus
Krisztus, hiszen emberileg valószínűleg nem is lett volna elég ereje feláldoznia saját
magát. Most képzeld el magad, ahogy kínoznak, gyötörnek, korbácsolnak, rugdosnak,
köpködnek Téged! Vonszolsz egy hatalmas fakeresztet az utcán gyűlölködő, ordító
tömeggel magad körül, és tudod, hogy mi lesz a vége az egész kálváriának. Tudod,
hogy  a  kezeidet  hamarosan  szögek  fogják  átütni,  egyiket  is,  másikat  is.  Azután
felállítják majd azt  a hatalmas keresztet,  Te pedig ott  fogsz lógni rajta,  miközben
látod magad előtt azokat, akiket szeretsz, és akik szeretnek Téged. Látod szenvedni,
sírni,  gyötrődni őket.  És mindezt azért csinálod végig,  hogy más gonosz emberek
-akár azok, akik most Téged megölnek, megkínoznak- más gonosz emberek kapcso-
latba kerülhessenek az Istennel. Az ő bűneiket veszed magadra. Mások gyötrődéseit,
fájdalmait.  Végigcsinálod a kínszenvedést,  pedig jól tudod, hogy Te ártatlan vagy.
Bármikor  felkiálthatnál,  hogy:  „Ártatlan  vagyok!  Nem  vagyok  bűnös,  hagyjatok
engem!” Kérhetnél egy sereg angyalt, aki megmentene Téged, de nem teszed meg,
mert  azoknak a  bűneiért  akarsz  szenvedni,  akik  valóban bűnösök.  Mindezt  azért,
hogy ők a Te áldozatod miatt megtisztulhassanak. Ezt így végigcsinálni emberi erőből
képtelenség. Ezért Jézus Krisztusnak szüksége volt a Szent Szellem erejére. Tehát az
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örökkévaló Szent Szellem által áldozta fel saját életét. A Szent Szellem adott Neki
erőt, hogy végigcsinálja mindezt, amit én most így egyszerű szavakkal elmondtam.
De igazából ezt nem is lehet elmondani. Végigszenvedni sem lehet, csak tényleg úgy,
hogyha van valaki, aki erőt ad mindehhez.

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

Milyen érdekes, hogy nem csak a megváltó munkához volt szüksége Jézus Krisz-
tusnak a Szent Szellemre, hanem az Ő bölcsességét is igénybe vette, amikor útbaiga-
zította a tanítványait. Tudta, hogy amíg a Szent Szellem vezetése alatt végzi a szolgá-
latát, addig minden tökéletesen fog menni. Jézus a valóságos Istent akarta bemutatni,
bármerre is járt. Ezért csinált mindent a valóságos Isten Szent Szelleme által. Te is,
amit Istenért teszel, az akkor hiteles, ha Isten Szent Szelleme által teszed. Jézus is
tudta ezt,  Neked is tudnod kell.  Beszélhetsz valakinek Istenről gyengén, erőtlenül
úgy, hogy nem történik semmi. Talán úgy beszélsz neki, mintha egy mitológiáról, egy
történelmi személyről beszélnél, de az akkor lesz igazán hiteles és ütős, akkor hoz
változást, mutatja be az élő Istent, hogyha a szolgálatodban ott van a Szent Szellem
ereje. Az Ő ereje pedig valójában az Isten ereje és jelenléte. Jézus jól tudta, hogy
hitelesen szolgálni csak Ővele tud. Pedig Ő az Isten Fia, de mégis szüksége volt a
Szent Szellemre. Igen, szüksége volt Rá, és Neked is szükséged van Rá! 

Ha  bármit  tenni  szeretnél  Istenért,  és  az  Ő  Országáért,  akkor  elengedhetetlenül
fontos, hogy Isten ott legyen a szolgálatodban, a beszédedben, az imádságodban, a
gondolataidban.  Akkor  leszel  hiteles,  és  erőteljes,  akkor  mutatod  be  a  valóságos
Istent, ha a valóságos Isten van Veled!

„amikor a Szent Szellem leszáll  rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek...  Jeruzsá-
lemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol.”
(Apostolok Cselekedetei 1,8)

Tehát, ha a Szent Szellem leszáll Rád, erőt kapsz a szolgálathoz. A szolgálatodban erő
lesz,  nem erőtlenség.  Nem gyenge  lesz  és  bizonytalan,  hanem,  erőt  fogsz  kapni.
Vegyük példának Pétert, aki ugye háromszor is megtagadta Jézus Krisztust, de nem
sokkal később, mikor a Szent Szellem rászállt, akkor ugyanaz a Péter tömegek előtt
vallotta meg Jézus Krisztus nevét. Valójában olyan erőt kapott akkor a szolgálathoz,
hogy több ezer ember megtért az ő szavaira. Az, aki bizonytalan volt, aki meg is
tagadta Jézust, aki képes volt Neki hátat fordítani azért, hogy ő megmeneküljön, erőt
kapott a Szent Szellem által. Mert ugye tudjuk, hogy pünkösdkor rászállt Istennek az
ereje. Azt látjuk ebben az Igerészben, hogy az evangélium hirdetéséhez igenis kell az
Isten ereje, jelenléte! Ha Jézus szolgálatában nem lett volna benne a Szent Szellem,
nem lett volna isteni vezetése. Ő a kapocs: a Szent Szellem. Isteni személy, Isten
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jelenléte  itt  a  Földön,  ezért  kapocs  köztem és  Isten  között.  Több  is  annál,  mint
kapocs!  Az  Ő  földi  jelenléte.  Ha  bármit  tenni  szeretnél  Istenért,  azt  tedd  az  Ő
vezetésével! Hiteles és erőteljes lesz így a szolgálatod. Hiteles lesz, amit mondasz,
mert erő lesz benne. Hitelesek, erőteljesek lesznek az imádságaid, jelek és csodák
történhetnek Rajtad keresztül,  ha ugyanaz az erő munkálkodik Benned, Aki Jézus
Krisztusban is munkálkodott. Ha ugyanaz a hatalmas Szent Szellem Benned él, Veled
van, Veled megy, Veled jár, mint ahogy Jézussal is tette, ha Veled is ott van, meg-
hívod Őt a szolgálatodba, ragaszkodsz Hozzá, akkor Ő örömmel Veled megy. Igen,
szívesen Veled fog menni, mert az Ő érdeke, akarata, a szíve vágya, hogy az Isten
minél szélesebb körben, Teáltalad is be legyen mutatva ebben a világban.

Tudod, van sok szolgálati  terület.  Dicsőítés,  igehirdetés,  imaszolgálat,  nagyon sok
mindent  fel  lehetne  sorolni,  de  mindegyiket  át  kell,  hogy  itassa  Isten  jelenléte!
Amikor Ő átjár Téged dicsőítés, igehirdetés, vagy imádság közben, akkor az változást
fog hozni mások életében, mert erőteljes lesz! Ha bármit is teszel az Úr ügyéért, azt is
úgy tedd, hogy Isten Szelleme vezessen Téged! Legyen erő, legyen isteni jelenlét
abban, amit teszel! Ne add olcsón magad! Ne add oda magad erőtlen, üres, gyenge
szolgálatokra! Ne add oda az életed, ne pocsékold el az éveidet erőtlen dolgokra!
Kérd a Szent Szellemet, hogy ahogy Jézussal járt, és vele volt Isten más embereivel
is,  ugyanúgy legyen veled is!  Mondd el  Neki,  hogy neked is  szükséged van Rá!
Akard az Ő jelenlétét! Ahogy mások szolgálatában ott van, Veled is ott akar lenni.
Ahogy  mások  szolgálatát  támogatja,  segíti,  vezeti,  erővel  tölti  fel,  ahogy  mások
szolgálatában bemutatja az élő Istent a Szent Szellem, ugyanúgy tegye meg a tiédben
is! Ragaszkodj hozzá, hogy a tiédben is megtegye! 

Ha  változást  akarsz  hozni  a  körülötted  élők  életében,  akár  a  családtagjaidnak,  a
környezetednek,  iskola,  munkahely,  stb.  barátaid  életében,  csak  úgy  tudod  ezt
megtenni, ha Isten Szelleme vezet Téged. Ő képes megmondani, hogy most épp mit
tegyél, mit mondj. Ő kell, hogy feltöltsön erővel, és akkor olyan leszel, aki az Isten
erejét hordozza. Istennek, egy hiteles nagykövete leszel, aki az Ő erejével képviseli
Őt  itt  a  Földön.  Nem lehet  másként!  Tudod,  nagyon sok száraz,  üres,  megfáradt,
emberi szolgálat zajlik ezen a világon. Ezek azok a szolgálatok, melyek nem tudnak
valódi változást hozni mások életében és nem mutatják be az élő Istent. Bemutatnak
valamit a Bibliából, talán egy erkölcsi rendet, gondolkodásmódot át tudnak adni, de
igazi gyógyulást, szabadulást, változást nem fog hozni a Szent Szellem nélküli szol-
gálat. De ha hozna is,  akkor is az Isten erejével végzett  munka sokkal,  de sokkal
hatékonyabb,  mint  anélkül.  Vele  hatékonyabb az imádságod,  a  beszéded,  a  dicső-
ítésed, és minden amit teszel. Ha Isten ereje jár át Téged, akkor igazán gyümölcsöző,
amit teszel. Ragaszkodj a Szent Szellemhez! Ott kell lennie a szolgálatodban, mert
csak így van értelme! Ha azt  érzed,  hogy megfáradtál,  elgyengültél,  erőtlen vagy,
akkor menj oda újra, kérd újra, szomjazd újra, akard újra, újra és újra. Most ezért
fogunk imádkozni. Kérjük a Te életedbe, a szolgálatodba a Szent Szellem jelenlétét.
Enélkül nem mehetsz tovább. 
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Imádság:
Köszönjük az áldozatodat, Jézus Krisztust! Köszönöm, hogy kész voltál az életedet
odaadni, az én Testvéremért is Uram, hogy érte is meghaltál. Te tudtad előre az ő
bűneit, tudtad előre, mik lesznek azok a dolgok, amik miatt szüksége lesz a megvál-
tásra. Jézus, Te a kereszten elhordoztál mindent. Minden bűnt felvittél a keresztre, az
övét  is,  az  enyémet  is.  Jézus,  minden bűnünk ott  van Előtted,  de  ha bármit  nem
vallottunk meg Neked, bocsájtsd meg nekünk! Mert Te vagy az út az Istenhez, Te vagy
az út, Aki miatt kettészakadt a kárpit, és jöhetünk a Szentek Szentjébe. Kettészakadt,
és eltűnt minden, ami elválasztott Istentől. Minden bűn, akadály a Te áldozatod miatt
eltűnt, nyoma veszett, és jöhetünk Istenhez. Mindezeknek köszönhetően kérhetjük a
Szent Szellem ajándékát, és jelenlétét az életünkre. Uram! Kérem az én Testvérem
számára, a kedves Szellemedet! Jöjj az életébe, kedves Szent Szellem, és járd őt át!
Járd át a szolgálatát Uram, amit Érted akar tenni. Nem teheti erőtlenül, nem lehet
hiteltelen. Annak erőteljesnek kell lennie, át kell, hogy járja a Te jelenléted! Uram, ő
a Te nagyköveted akar lenni, ezért kell, hogy a Te jelenléted betöltse őt teljesen.

Add a Te tüzedet,  vezetésedet,  erődet,  személyedet,  kérlek!  Rád van szükség az ő
szolgálatában és az ő életében. Rád van szükség, Szent Szellem! Rád van szükség,
Uram! Dicsérlek Téged. Köszönöm Szent Szellem, hogy Te vagy az a személy, Aki
eljössz az én szolgálatába. Te vagy az a személy, Aki vezetted Jézus Krisztust is, és őt
is vezeted. Szent Szellem! Csak Veled akar menni az én Testvérem, és én is csak Veled
akarok menni. Csak Veled van értelme szolgálni Uram. Másként nincs, mert akkor
erőtlen és üres minden. De ő Téged akar bemutatni Uram. Az élő Istent akarja bemu-
tatni, akármi is az ő szolgálati területe. Kérlek vezesd Uram! Járj vele, menj vele,
amerre Te akarod, hogy induljon Uram! Te tudod megmutatni a legjobb utat. Vele kell
menned, Uram! A szolgálatban, az életében vele kell, hogy menj, mert fontos, hogy
legyen ereje a bizonyságtételre, és legyen bátorsága! Csak Veled van értelme Szent
Szellem! Hívlak Téged az ő életébe! Megköszönöm, hogy megáldod őt a Te jelen-
léteddel és megsegíted őt, Uram. Köszönöm a jelenlétedet Szent Szellem! Köszönöm a
személyedet! Dicsőség Neked! Ámen. 

Gyakorlati feladat:
Ha az  előbbi  imádság  alkalmával  nem találkoztál  Isten  Szent  Szellemével,  akkor
keresd Őt naponta! Sóvárogj, szomjazz Utána! Imádkozz, kérd az Ő jelenlétét, sze-
mélyét  az  életedre!  Ne  csak  az  erejét,  a  megnyilvánulásokat  kérd,  hanem  az  Ő
személyét! Akard megismerni Őt! Akarj találkozni Vele személyesen, naponta, újra és
újra. Ő egy csodálatos személy, egy kedves, ugyanakkor hatalmas, mindenható, alá-
zatos, szelíd, és szerető. Mondd el Neki, hogy Nélküle nem tudsz, és nem is akarsz
tovább menni ezen az úton! Ragaszkodj ahhoz, hogy Vele menj tovább! Mondd azt:
„Nélküled nem megyek sehová, Szent Szellem, én Veled akarok menni. Veled kell
mennem, mert ennek a világnak látnia kell az élő Istent. Veled kell mennem, Szent
Szellem! Velem kell jönnöd, együtt kell mennünk tovább azon az úton, amire elhívtál,
amire születtem. Veled, mert Hozzád tartozom. Én az Istenhez tartozom.” Mondd el
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Neki újra és újra! Ne csak egyszer, emiatt a lecke miatt, hanem mondd el minden
nap!  Ne  felejtsd  el,  Ő  egy  személy,  Akinek  szüksége  van  a  megerősítésre,  hogy
szereted Őt, és Vele akarsz járni!

Kérdések: 
- Írd le, hogy mit éltél át az istenkeresésednek ezekben a napjaiban! Ha mindezt
őszintén elmondtad, szívből, lehet, hogy nem az én szavaimmal, hanem a Te szava-
iddal, de mit éltél át? Mit tapasztaltál meg?
- Változott-e Benned valami?
- Szerinted maradandó változás történt Benned? 
- Mennyire fontos Neked a Szent Szellemmel való napi kapcsolat, találkozás?
Legyen fontos, mert ez ad értelmet az életednek! Az emberek jönnek-mennek körü-
lötted, vagy hűtlenek lesznek, vagy meghalnak, vagy elköltöznek, bármi történhet, és
bármit, bárkit elveszíthetsz. De Isten Szellemével való kapcsolatod örökre megmarad,
mert Ő hűséges Isten. 

Megtanulandó:
„Krisztus  vére  azonban  sokkal-sokkal  többre  képes!  Megtisztítja  a  lelkiisme-
retünket 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)

„amikor a Szent Szellem leszáll  rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek...  Jeruzsá-
lemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol.”  (Apostolok
Cselekedetei 1,8)

Ez azért is fontos, hogy tudatosuljon Benned, a Szent Szellem által erőt kapsz! Tehát
ezt is tanuld meg, légy szíves! Kettő Igevers van az ötös leckéhez, mely arról szólt,
hogy  mennyire  szükséged  van  Isten  Szent  Szellemére  a  szolgálathoz.  Elenged-
hetetlenül fontos, hogy személyes kapcsolatod legyen Vele! Szomjazd, akard, vágyd
ezt a kapcsolatot! Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottál!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=e-nv-mEqqzc&feature=youtu.be  
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6. lecke
Ahogy a Szent Szellem dolgozik

Szeretettel köszöntelek „A Szent Szellem iskolájának” immáron hatodik leckéjével!
Bízom  benne,  hogy  az  eddigiek  sokat  segítettek  Neked,  előre  vittek,  erősítettek
Téged. A szívem vágya, hogy ez a lecke is hasznodra legyen!

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha
nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt
hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és
mi az ítélet.  A bűn az,  hogy nem hisznek énbennem; az igazság az,  hogy én az
Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ feje-
delme megítéltetett.” „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem
tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes
igazságra;  mert  nem önmagától  szól,  hanem azokat  mondja,  amiket  hall,  és  az
eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből
merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam,
hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” (János evangéliuma 16,7-15)

Az eddigiektől eltérően, ez az idézet elég hosszú, viszont sok minden benne van, ami
kell  ehhez a leckéhez.  Elsőként beszél  arról,  hogy a  Szent Szellem amikor eljön,
leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Túl azon, hogy a
Szent Szellem erőt és bátorságot ad a szolgálathoz, még különböző módokon vezeti is
az embereket. Az egyik ilyen például, hogy leleplezi az igazságot, hogy rádöbben-
jünk. Elmondja, megmutatja, hogy mi a bűn, és milyen ítélet vár a bűnös emberekre,
ha nem térnek meg. Gyakran előfordul 1-1 evangelizáción, istentiszteleten, vagy akár
egy dicsőítő összejövetelen, amikor leszáll Isten Szent Szelleme elkezdenek sírni az
emberek. Ez sokszor azért van, mert rádöbbennek a bűneikre és arra, hogy Istentől
távol vannak. Meglátják milyen bűnöket követtek el és, hogy mennyire méltatlanok
Isten szeretetére. Ennek ellenére a Szent Szellem ott van velük és szereti őket. Érez-
hetően  ott  van  ezeken  az  összejöveteleken,  Isten  szeretete.  Ugyanakkor  azt  is
érezzük, hogy bizony bűnösök vagyunk, és nem vagyunk méltók, arra, hogy Valaki
ennyire  szeressen minket.  Ez az,  amikor leleplezi  a bűnt a Szent  Szellem az éle-
tünkben: jön és nem vádol! 
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Én magam is, amikor találkoztam Vele először, nem olvasta a fejemre a bűneimet,
nem kezdett vádolni, hogy: „Ejnye Tamás, te mennyi minden rosszat csináltál! Látod,
hogy milyen alkalmatlan, méltatlan, bűnös, senkiházi vagy!” Nem ezt tette. Ilyenkor
egyszerűen csak úgy meglátjuk a bűneinket, mikor Ő ott van. A közelségében meg-
látjuk,  megérezzük,  hogy  mennyi  helytelen  dolgot  elkövettünk.  Ez  az,  amikor
leleplezi a bűnt, és ezt rendszerint megtérés követi. Ez a sírás például, amit emlí-
tettem, a bűnbánat, ami megtérést kell, hogy eredményezzen.

A másik dolog pedig, hogy megmutatja,  mi az igazság.  Más helyen azt  olvassuk,
hogy elvezet az igazságra. Isten jelenlétében sokszor rádöbbenünk dolgokra, amiket
addig nem értettünk, nem tudtunk, nem úgy gondoltunk. Ez nem mindig egyformán
történik. Volt az életemben olyan helyzet, amikor egyik pillanatról a másikra rádöb-
bentem  egy  igazságra.  Már  nem  emlékszem  pontosan,  hogy  mi  volt  az  a  hittel
kapcsolatban. Azt hiszem, arról volt szó, hogy sokszor az ember az érzelmeire hallgat
a hit helyett. Amikor olvassuk a Bibliát, vagy imádkozunk, néha úgy érezzük velünk
van Isten, néha pedig nem. Pedig tudvalevő, hogy a Biblia a hitről szól, nem az érzel-
mekről! Tehát ha Te megbántad a bűneidet, és letetted Jézus Krisztus keresztjéhez,
bocsánatot kértél Istentől, de nem érzed, hogy Ő közel van Hozzád, és nagyon szeret,
attól ez még így van! A Biblia a hitről szól, nem az érzelmekről elsősorban! Ami oda
le van írva, az igaz! Te döntöd el, hogy elhiszed, vagy nem. Ez volt az az igazság,
amire egyszer rádöbbentem egyik pillanatról a másikra, és akkor ez engem szabaddá
tett! Nem voltam többé az érzelmeim rabságában. Szabaddá tett a sok becsapástól,
hiszen tudjuk, hogy az érzelmeink hullámoznak. Ez az egyik módja annak, hogy az
Isten Szent Szelleme rádöbbent az igazságra, és az igazság szabadokká tesz minket! 

A másik módszer pedig,  hogy fokozatosan döbbenünk rá egy-egy igazságra.  Nem
egyik pillanatról a másikra hullik le a lepel, mint amikor egy szobrot lelepleznek, és
először pillanthatja meg a nagyközönség, hanem előfordul, hogy Isten fokozatosan
vezet el Szelleme által egy-egy igazságra, ami szintén közelebb visz Őhozzá. Tehát a
Szent  Szellem ilyen munkát  is  végez:  elvezet  az  igazságra.  Ez  pedig  nagyon jó!
Érdemes azért imádkozni, hogy az igazságban járj, hogy Ő elvezessen az igazságra
téged. Ez szabadulást fog adni, mert tényleg igaz az Ige: az igazság szabadokká tesz!
 
Csodálatos módon kijelenti nekünk a Szent Szellem még azokat a dolgokat is, amik a
jövőben fognak megtörténni. Ezért célszerű például tanácsot kérni Istentől döntése-
inkkel,  jövőnket  érintő  kérdésekkel  kapcsolatban.  Ugyebár  Isten  ismeri  a  jövőt.
Ismeri  a  Te  jövődet  is,  és  annak az  embernek is  ismeri  a  jövőjét,  akivel  Te  épp
kapcsolatba fogsz kerülni:  akár  üzleti  kapcsolat,  akár  magánjellegű,  baráti,  gyüle-
kezeti,  vagy  szolgálati  kapcsolat  legyen.  Ismeri  Isten  azoknak  az  embereknek  a
szívét, hiszen Ő alkotta őket. Ismeri a jövőjüket, hiszen Isten mindent lát. Érdemes
tehát az Ő tanácsát kikérni egy-egy döntésünk előtt. Legyen az egy kapcsolati döntés,
vagy bármilyen más jellegű. Akár továbbtanulással,  munkával,  vagy bármi mással
kapcsolatban-  Isten  ismeri  a  jövőt!  Azért  olvassuk  itt  az Igében  azt,  hogy  az
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eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Isten akar segíteni nekünk abban, hogy a jövő
ne érjen minket váratlanul. A Bibliában számtalan olyan történetet olvasunk, amikor
Isten előre megmondta, mi fog történni: pl. Izrael életében, de más országokkal, más
népekkel kapcsolatban is kijelentette többször. Ebből lehetett tudni, hogy mi követ-
kezik az adott országra, népre. Persze csak azok számára volt ez hasznos információ,
akik elhitték ezeket a kijelentéseket. Vannak a Bibliában olyan próféciák is, amelyek
a mi jövőnkről szólnak. Érdemes ezeket kutatni, és komolyan venni, mert Isten azért
adta őket, hogy amikor elérkeznek ezek a napok, akkor ne érjenek minket váratlanul.
Ugyanakkor kijelenti az eljövendő dolgokat a Szent Szellem, egyének számára is. 

Isten akar Neked segíteni abban, hogy jó döntéseket hozz. Nem kell nekünk bukdá-
csolni,  és  folyton  a  saját  kárunkon  megtanulni  dolgokat  -képletesen  szólva-
összeverni magunkat lelkileg. Nem kell megsérülnünk egy rossz magánéleti döntés-
ben (válásban), vagy barátoktól, akik elhagynak. Lehet, és tanácsos is kikérni Isten
véleményét ezekkel kapcsolatban. A Szent Szellem szereti kijelenteni az eljövendő
dolgokat,  és  mikor  ilyeneket  tesz,  akkor  az  az  Istent  dicsőíti  meg.  Mindezeket  a
dolgokat,  amiket  itt  az  imént  felsoroltam,  hogy:  bűnbánatra  vezet,  megmutatja  a
bűneinket, elvezet az igazságra, kijelenti az eljövendő dolgokat, ezek mind csodák.
Ezek olyan dolgok, amik az Istent dicsőítik, és azt mutatják be számunkra, hogy Isten
ma is él, ma is ismeri az embert, és ma is tesz csodákat. Ezek lehetőségek számunkra.
Nem kell élni velük, de érdemes! Nem kell keresni Istennel a kapcsolatot, nem kell
keresni a közösséget a Szent Szellemmel, de nagyon megéri. Isten jó, szeret minket,
és segíteni akar nekünk. 

Ne feledjük el, hogy a Szent Szellem Isten ereje! Tehát, ha egyszer meg tudta alkotni
a világmindenséget, bármikor, bármit újjá tud teremteni: akár pl. egy beteg testrészt
is. Ugye eddig arról beszéltem, hogy a Szent Szellem munkája, ami bennünk, körü-
löttünk folyik, az Istent dicsőíti. De nem csak ezekben nyilvánul meg a Szent Szellem
munkája, amelyeket itt felolvastam, hanem pl. gyógyulásokban is. Ahogy olvassuk
Jézus szolgálatában a történeteket, igen sok sztori szól arról, hogy betegeket gyógyí-
tott. Az is egy munkája a Szent Szellemnek, hogy beteg testrészeket gyógyít meg.
Hiszen Istennek a teremtő, és újrateremtő ereje a Szent Szellem. Ha egyszer meg
tudott alkotni, teremteni valamit, akkor miért ne tudná ezt egy beteg testrésszel újra
megtenni? Érdemes ezen elgondolkodni, mert ez utat nyithat a csodákhoz.

Látod? Most egy újabb igazsággal találkoztál, amely szabaddá tehet Téged a csodák
felé. Egy kapu nyílhat előtted, hogy: „Igen, tényleg, ha meg tudta alkotni az embert
egyszer, sejtről-sejtre, szervekről-szervekre, akkor mért ne tudná megtenni újra, akár
részlegesen egy-egy betegséggel kapcsolatban?” Ha pedig így nézzük ezt a dolgot,
akkor tekinthetünk úgy Istennek erre a munkájára, hogy gyakorlatilag nincs olyan
betegség, amit Ő meg ne tudna gyógyítani! Nincs ugyanis olyan részünk, sejtünk,
amit ne Ő teremtett volna, és ne tudná ezt újra megtenni vele. 
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Bármit  csinál  a Szent Szellem, azzal  az Isten hatalmát és a szeretetét  mutatja be.
Tehát fontos, hogy olyan egyszerűen lásd át ezeket a dolgokat, ahogyan ezt elmond-
tam neked, vagy ahogyan a Bibliában le vannak írva. Ő ott végzi a munkáját, ahol
nyitott szíveket, és hitet talál. Lehet, hogy a szomszédodnak nincs hite, de Te imádko-
zol érte, ami által egy kaput nyitsz meg, s azon keresztül bemehet Isten Szelleme az
életébe. Isten ugyanis nem erőszakos, hanem meghagyja a szabad akaratot minden-
kinek a döntésre, hogy akar-e hinni Istenben, vagy hallani sem akar Róla. Ő ezt teljes
mértékben tiszteletben tartja. Úgy alkotta meg az embert, hogy annak szabad akarata
legyen. Viszont, ha mi imádkozunk valakiért, hogy Isten szólítsa meg őt, akkor Neki
már joga van, hogy ezt megtegye. Így már nem hágja át senkinek a szabad akaratát,
hiszen egy másik ember imádságára cselekszik. Ő pedig tud úgy szólni egy ember-
hez, hogy egyenest a szívéhez szól. Hiszen a lelkünket is Ő alkotta, a szellemünket, a
gondolat  -és  érzelemvilágunkat  is.  Akkor  tehát  Őneki  igazán  nem nehéz  dolog a
szívünkhöz szólni. 

Talán te is tudod, milyen az, mikor valami igazán a szívedhez szól. Valami szíven üt
Téged, és az egy változást  hoz Benned. Isten is tud ilyet.  Elég, ha csak egyetlen
megfelelő gondolatot hoz az elmédbe, már is rádöbbensz egy igazságra, és másként
fogsz gondolkodni. Ő így is tud vezetni, és szeretné is megtenni ezt veled. Amikor
imádkozol valakiért, Isten megszólíthatja azt az illetőt. Ezzel Te egy utat nyitsz, hogy
az az ember megmeneküljön. Ez is az Ő szeretetét mutatja be. Sokféleképpen dol-
gozik a Szent Szellem, például így is. Az ember akiért imádkoztál, talán nem is tudja,
hogy Te mit tettél érte, de a Szent Szellem odamegy, megszólítja, és lehet, hogy csak
egy kérdést tesz fel neki gondolatban. Ismerem az érzést milyen az, mikor valamivel
el  vagy  foglalva,  és  egyszer  csak  beugrik  egy  kérdés,  egy  egyszerű  kérdés,  egy
gondolat, és az valósággal szíven üt. Betalál egy mondat, és ezt is Isten Szelleme
végzi, ahogy az előző többi dolgot is. 

Ahogy mondtam, egyrészt a Szent Szellem sokféleképpen dolgozik, másrészt pedig,
amit Ő tesz, azt az Isten dicsőségére teszi, az Ő szeretetét mutatja be. Meg akarja
mutatni  ennek a világnak, hogy Isten ma is él,  ma is cselekszik,  ma is szereti  az
embert. A Szent Szellemnek ez a szíve vágya, ahogyan az akarata egy az Atya akara-
tával, és Jézus Krisztus akaratával: mégpedig az, hogy minél többen megismerjék Őt. 
Most  ezért  fogunk imádkozni.  Kérlek Téged,  hogy kövess engem az imádságban,
azért, hogy Isten Szelleme dolgozzon benned úgy, ahogy azt a fentiekben taglaltam!
Ő majd tudni fogja, hogyan akar Téged megszólítani, mit akar neked mondani.

Imádság:
Drága Uram! Köszönöm, hogy itt vagy a Földön, köszönöm a jelenlétedet! Köszönöm
Atyám a Te Fiadat, a keresztet, hogy jöhetünk a kereszthez a bűneinkkel újra és újra.
Ha pedig már jártunk a keresztnél, és letettük a bűneinket, onnan tovább mehetünk,
hogy találkozzunk a Te Szellemeddel, Aki majd tovább vezet minket. Olyan igazsá-
gokra vezet,  melyek szabaddá tesznek minket.  Köszönöm Uram, hogy adtad a Te
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Szent Szellemedet, és hálát adok Neked Uram, hogy itt vagy Őáltala! Köszönöm a
jelenlétedet.  Köszönöm Uram, hogy azért  vagy itt  a Te Szellemed által a Földön,
hogy elvezess minket az igazságra. Kérlek Uram, hogy az én Testvéremet is, aki most
csinálja ezt a bibliaiskolát, vezesd előrébb, a Te Szellemeddel! Vidd előrébb az életét,
hadd tapasztaljon meg Belőled többet  és többet! Vidd előrébb az ő életét,  Uram!
Vannak az életünkben szükségek, az ő életében is vannak, Atyám. Akár lelki, akár
fizikai problémák. Uram, Te itt vagy a Földön, hogy megdicsőüljön Isten Neve. Így
láthatjuk,  milyen amikor  az  élő  Isten  cselekszik,  amikor  csodát  tesz,  megszólít,  a
szívünkhöz szól, nevünkön szólít, vagy meggyógyít minket a betegségeinkből.

Itt vagy a Földön, hogy ezeket lássuk, és megdicsőüljön a Te Neved. Itt vagy az én
Testvéremmel Uram, ebben a tanfolyamban, azért, hogy megdicsőüljön a Te Neved.
Köszönöm Uram, hogy nem látogatóba ugrasz be az emberhez, hanem velük együtt
akarsz lakni. Uram, arra kérlek lakj az én Testvéremmel, aki csinálja ezt a tanfo-
lyamot! Vezesd Őt, gyógyítsd, tanítsd, hogy a Te Neved, Uram, megdicsőüljön! Jézus
Krisztus nevében hálát adok Neked ezért, a munkádért! Köszönöm, hogy változásokat
hozol több tekintetben is Uram! Hálát adok ezért a tananyagért, és hogy ez sokkal
több az elméleti tudásnál! Sokkal több egy tananyagnál, mert Te magad vagy benne
kedves Szent Szellem. Dicsérlek Téged, Uram, hálát adok Neked a győzelmeidért, a
szabadításodért! Köszönöm Neked, hogy Te cselekszel, dolgozol, munkálkodsz az éle-
tünkben Uram! Jézus nevében dicsérlek Téged! Ámen. 

Gyakorlati feladat:
Szeretném kérdezni, hogy érdekel-e Téged, hogyan tud minket olyan ügyesen vezetni
a  Szent  Szellem? Hogyan lehetséges  az,  hogy Ő mindent  tud?  Erre  a  kérdésre  a
választ az első Korinthusi levél 2. részének a 10-es versében fogod megtalálni. Légy
szíves, keresd ki ezt az Igerészt! Ha nem egyértelmű számodra, ami ott le van írva a,
akkor keresd ki egy másik fordításból is! Keresd meg a választ erre a kérdésre: ho-
gyan tud minket így vezetni Isten Szelleme? Hogy, hogy annyira ismer minket, és
mindent? Miután tanulmányoztad ezt az Igerészt, írd le a válaszokat erre a kérdésre! 

A másik gyakorlati  feladat az, hogy gondold végig az életedet,  vajon van-e olyan
terület,  ahol  egyszer  egy rossz döntést  hoztál,  és  a  mai  napig szenveded ennek a
következményeit? Volt ilyen? Ez egy fontos gyakorlati feladat! Volt-e olyan az éle-
tedben, amikor meg kellett volna kérdezned Istent, de nem tetted meg, és így sajnos
rossz döntést hoztál? Ha úgy látod, hogy volt ilyen helyzet, akkor kérdezd meg ma az
Istent! Lehet, hogy már rájöttél azóta, milyen döntést kellett volna hoznod, de lehet,
hogy nem. Ha kérdéseid vannak egy ilyen ügyben, akkor imádkozz efelett a dolog
felett!  Kérdezd  meg  Őt:  „Uram,  amikor  ezt  és  ezt  a  döntést  meghoztam,  akár
munkahellyel,  tanulással,  párválasztással,  egyéb dolgokkal kapcsolatban,  akkor jól
döntöttem? Ez volt az eredeti terved, vagy mást kellett volna tennem?”
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Van erre időd! Ez egy olyan iskola,  ahol nem szűkek az időkorlátok, és holnapra
esetleg  mindent  meg  kell  tanulnod.  Itt,  amint  tudod  is,  leckénként  2  hetet  taná-
csolunk, tehát van időd rá, hogy ezzel foglalkozz. Ha már egyszer elkezdted ezt a
bibliaiskolát, akkor csináld alaposan, mert másként nincs értelme! Kérdezd meg az
Urat, hogy milyen döntést kellett volna akkor hoznod! Ha nem jön válasz, kérdezd
meg újra! Kérdezd meg másnap, és kérdezd meg harmadnap is! Biztos, hogy vála-
szolni  fog,  mert  szeret  Téged.  Nem szabad  feladnod  az  ilyen  dolgokat,  hiszen  a
legjobb Tanácsostól a legjobb válaszokat kaphatod. Isten a legjobb Tanácsos. De nem
csak múltbeli, hanem jövőbeli döntésekkel kapcsolatban is kikérheted az Ő tanácsát.
Ha nincs a múltadban ilyen dolog, nem jutott semmi az eszedbe, imádkoztál felette,
de nem jött semmi gondolat, akkor imádkozz jövőbeni döntésekért, amiket meg kell
hoznod, hogy abban tanácsoljon Téged az Isten! 

Kérdések: 
- Ha Isten szeret annyira, hogy odaadta Érted az Egyetlen Fiát áldozatul, szerin-
ted szeret-e annyira,  hogy válaszokat adjon Neked életed fontos döntéseiben?
Tehát, ha kész volt odaadni Érted az Egyetlen Fiát Isten, mert annyira szeretett, hogy
nem akarta, hogy bűnben maradj, és el legyél Tőle választva örökre, akkor szerinted
akar a kérdéseidre válaszolni ez az Isten? Ha ekkora áldozatot meghozott, akkor sze-
rinted akar válaszolni neked? 
- Meg szoktad-e Őt kérdezni a komolyabb döntéseid előtt?
- A jövőben meg fogod ezt tenni?
-  Szerinted  megéri-e  várni  Isten  válaszára? Mert  ha  nem jön  válasz  bizonyos
határidőn belül, amit Te megszabtál, akkor meghozod a Te döntéseidet a saját okos-
ságod alapján? Vagy érdemes várni, és tovább imádkozni? Ez az utolsó kérdés.

Megtanulandó:
Az Igeversek pedig, amelyeket meg kell tanulni ehhez a témához: 
„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. Korinthusi lev. 2,10)

„Azonban eljön majd az Igazság Szelleme,  aki  bevezet  benneteket  a teljes való-
ságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit az Atyától hall.
Kijelenti majd nektek az eljövendő dolgokat.” (János evangéliuma 16,13)
 
Nagyon  köszönöm,  hogy  foglalkoztál  ezzel  a  leckével  is,  és  sok  áldást  kívánok
hozzá! 

Videó link a leckéhez:
 https://www.youtube.com/watch?v=E6YH8xdDSaU&feature=youtu.be  
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7. lecke
Hogyan és miért szól a Szent Szellem

„Péter eközben még mindig a látomáson gondolkodott,  de a Szent Szellem szólt
hozzá: -Figyelj rám! Három férfi keres téged. Kelj fel, menj le hozzájuk.”
(Apostolok Cselekedetei 10, 19)

„Ekkor a Szent Szellem szólt Fülöpnek: -Menj oda, és csatlakozz ahhoz a szekér-
hez!” (Apostolok Cselekedetei 8, 29)

Ezekből az igeversekből talán már sikerült is kitalálnod, hogy vajon miről fog szólni
a 7. lecke. A téma nem más, mint az, hogy miként szól hozzád a Szent Szellem. Itt
mind a két részben azt látjuk, hogy valakihez szólt, az illető meghallotta, majd ment,
és megcsinálta azt. Nekünk is, mint Isten gyermekeinek, meg kell tudnunk hallani az
Ő hangját. Képzelj el egy apát és egy gyermeket! Szerinted az apa akar-e beszélgetni
a gyermekével? Vagy hogyan nő fel az a gyermek, akihez soha nem szól az édesapja?
Létezhet  olyan  kapcsolat,  hogy  az  apa  egy  életen  keresztül  nem  szól  a  fiához?
Egyrészt az a gyermek nagyon meg fog sérülni, másrészt ez nem egy normális kap-
csolat. Főleg nem vall egy ilyen viselkedés arra a személyre, Akiről azt olvassuk,
hogy maga a szeretet. Tehát a szeretet Istene nem csinál olyat, hogy nem szól hozzád,
amikor  vágysz  erre,  kéred  ezt  Tőle.  Ő ilyet  nem tesz,  hanem igenis  szól,  igenis
válaszol.

Isten  gyermekeként  elengedhetetlenül  fontos,  hogy  meghalld  és  megismerd  az  Ő
hangját.  Minél  többször  hallod,  annál  biztosabban  meg  tudod  különböztetni  más
hangoktól, gondolatoktól. Az én tapasztalatom az, hogy minél többször engedelmes-
kedsz Neki, annál biztosabban megismered a hangját. Jön egy gondolat, azt hiszed,
hogy ez csak egy gondolat, de valahogy többnek tűnik. Elkezdesz rajta gondolkodni,
hogy  ezt  Isten  mondta,  vagy  nem.  Kérsz  Tőle  még  megerősítést,  hogy  szóljon
másféleképpen  is,  és  akkor,  mikor  bebizonyosodik,  megteszed  az  adott  dolgot.
Legközelebb, mikor ilyen helyzetbe kerülsz, már jobban rá fogsz ismerni a hangjára.
Eszedbe jut, hogy: „ez volt az a hang, amire a múltkor hallgattam, és nem bántam
meg”. Ugyanúgy szól, és azt gondolod, lehet, hogy ez az Isten hangja, majd kicsit
bátrabban megteszed amit kér. Ezt követően pedig még jobban felbátorodsz, azután
még jobban és még jobban, és egyszer már azt veszed észre, hogy ismered a Pásztor

42



hangját. Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az Én szavamat. Ismerned kell
a Pásztor hangját! Ismernünk kell a jelenlévő Istennek, azaz a Szent Szellemnek a
hangját! A Szent Szellem által szól hozzánk az Isten, ahogy Péterhez is, Fülöphöz is
szólt.
 
Sajnos sok hívő ember úgy gondolkodik, hogy Isten nem akar hozzá szólni. Ez egy
logikátlan butaság, a Sátán egyik hazugsága: „Te túl kicsi, túl senki vagy ahhoz, hogy
Isten hozzád szóljon. Mit képzelsz Te magadról, hogy majd a világmindenség Terem-
tője hozzád fog szólni?” Tudjuk, hogy a Sátán a hazugság atyja, és tudjuk, azt is,
hogy a mi Istenünk maga a szeretet. Tisztában kell lennünk azzal, mit ír az Ige arról,
amikor pl. azt gondoljuk, hogy Isten nem szól hozzánk. Nem szabad így gondolkod-
nod, hanem vágynod és keresned kell az Ő szavát! Szomjaznod kell, hogy szóljon
hozzád! Tudod reggel, amikor felkelsz és imádkozol, akarnod kell, hogy meghalld az
Ő  hangját!  Akarnod  kell,  hogy  szóljon  hozzád  Isten,  mikor  kinyitod  a  Bibliát!
Vágynod  kell  rá!  Az  Ige  azt  mondja,  hogy  akik  teljes  szívvel  keresik  Őt,  azok
megtalálják. Akik fél szívvel, azok úgy gondolják, hogy nekik mindegy:  „Ha szól,
szól, ha nem szól, nem szól, akkor is megyek a dolgomra, ha semmit nem szól ma
Isten.”

Akarnod kell meghallani a hangját, szomjazni kell! Azzal induljon a nap, hogy Isten
szólt hozzád! Méltatott arra, hogy megszólítson, mert itt van a Szelleme a Földön. Itt
van velem az Isten! Nem azért jött el hozzám, nem azért küldte el Őt a Földre Isten,
hogy kukán üljön, és ne szóljon semmit. Neki nem mindegy, hogy Te mit gondolsz,
mit érzel, mik a kérdéseid, mik a vágyaid. Azért van itt Isten a Földön, hogy megszó-
lítson Téged, beszélgessen, és személyes kapcsolata legyen Veled. Személyes kapcso-
lat pedig beszélgetés nélkül nem létezik.  Jézus mért  halt  meg a kereszten? Azért,
hogy Te és én örökké együtt legyünk az Atyával, az Istennel. Ez az „örökké” pedig
azt jelenti, hogy már itt a Földön is, hiszen azért jött el a Szent Szellem is, amiért
Jézus meghalt:  hogy az Isten  együtt  legyen az  emberrel,  megszólítsa,  vezesse  őt.
Ezért van itt. Azért halt meg Jézus Krisztus, hogy együtt legyünk Istennel. Ez egy jó
hír!
 
Milyen lenne, ha mindig csak telefonon tudnál beszélni az apukáddal? Vagy ha gyer-
mekkorodban  folyton  csak  telefonon  beszéltél  volna  vele,  és  soha  de  soha  nem
találkoztok? Gondolj bele ebbe a kapcsolatba! Miért mondom ezt a hasonlatot? Azért,
mert  olvashatod  az  Igét  egész  életedben,  de  ha  személyes  kapcsolatod  nem volt
Istennel, akkor nem is ismered Őt. Nem láttad az arcát, sem a tekintetét. Persze Isten
arcát amúgy sem láthatjuk, de ezt most csak példának hoztam fel, arra, milyen ha
nem ismered  Őt  személyesen.  Ha  csak a  Bibliát  olvasod,  sok  mindent  megtudsz
Istenről,  nagyon  sok  mindent:  tulajdonságait,  érzésvilágát,  gondolkodásmódját,  a
vágyait stb. Megtudhatsz apukádról egy csomó mindent úgy, hogy telefonon beszél-
gettek egész gyermekkorodon keresztül. Rengeteg információhoz hozzájuthatsz, de
nem ismered őt igazán, ha nem találkoztál vele személyesen, nem ölelhetted át, és Ő
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sem Téged. Ebben az esetben a kapcsolatotok egy fél kapcsolat. Információk vannak,
de személyes ismeretség nincs. Például, ha büntetni akarunk valakit, akkor gyakran
azt csináljuk, hogy nem szólunk az illetőhöz. Vannak, akik évekig tudják ezt csinálni.
Az is  egy  büntetés  lenne,  ha  Isten  nem szólna  Hozzád.  A pokolban az  az  egyik
legrettenetesebb dolog,  hogy az ember el  van választva Istentől.  Nincs szó,  nincs
ismeret Róla, nincs semmid Vele kapcsolatban. Azzal a személlyel, Akitől származol,
Aki megalkotott Téged saját kezével, Aki szeretettel teremtett, már nem lehet többé
semmilyen kapcsolatod: ez az egyik legszörnyűbb dolog a pokolban. Ott már el vagy
választva Attól, Akihez tartozol, és soha többé nem lehetsz Vele. Ez az az állapot,
amikor nem szól Hozzád soha többé. Tehát ne gondolj arra, hogy Isten ma nem akar
szólni Hozzád, mert nem az a normális állapot, hogy Ő nem szólal meg! Nagyon
fontos, hogy egy gyermek meghallja az édesapja hangját, és találkozzon vele szemé-
lyesen. Fontos, hogy megismerd apukád hangját, létfontosságú. Ő azért adta a Szent
Szellemét, hogy szorosan Veled legyen, tanítson, vezessen Téged, és meg tudd hallani
a Mennyei Atyádat. Ezért is van itt a Szent Szellem ezen a Földön, hogy meg tudd
hallani Isten szelíd, szerető hangját.
 
Péter  és  Fülöp  meghallották  ezt,  és  meg  is  tették,  amit  kért  tőlük,  akármilyen
butaságnak is tűnt. Most képzeld el Fülöpöt, akiről ugye azt olvassuk, hogy minden-
felé  jött,  ment,  és  hirdette  az  evangéliumot.  Ide  ment  Fülöp,  oda  is  ment  Fülöp,
mindenhol  beszélt  az  evangéliumról.  Az emberek közé  ment,  és  hirdette  Isten az
örömhírét, a megváltás üzenetét. Mindig ment az emberek közé. Egyszer azt mondja
neki  Isten:  „Most  menj  egy  olyan  helyre,  ahol  senki  nincs,  ahol  nem  járnak
emberek!” Ez Fülöpnek furcsa lehetett, hiszen az volt a dolga, hogy emberek között
legyen, de mégis megtette.

Amikor egy meredek dolgot kér Tőled Isten, akkor is indulj el! Akkor is merj lépni,
és ne mondd azt, hogy „ez nem Isten volt”, hanem kérdezd meg Tőle újra! Fülöp,
elment arra az útra, ahol nem járt senki, és csodák csodájára arra jött egy szekér, egy
gazdag emberrel, aki egy másik országból jött. Fülöp pedig tudta ennek az embernek
hirdetni az evangéliumot. Mivel engedelmeskedett ennek a meredek kérésnek, ennek
köszönhetően  ez  az  ember  megtért.  Rögtön  be  is  merítkezett,  és  így  egy  másik
országba is eljuthatott az evangélium. Ha engedelmeskedsz Isten hangjának, megsegít
Téged és feljebb emel. Neki ugyanis megéri, hogy többre bízza azt az embert, aki a
kevésen hűséges.

Tehát fontos dolog tudnod, hogy Isten akar hozzád szólni. Itt van a Szent Szellem
Veled.  Akar  megszólítani,  vezetni,  előbbre  vinni  Téged.  Keresd  az  Ő hangját,  és
csinálj úgy, mint Péter vagy Fülöp, vagy sokan mások a Bibliában, amikor meghal-
lották és megismerték az Úr hangját! Biztos gyakorolták, biztos többször hallották, de
a lényeg az, hogy megismerték a hangját. Ha Te nem vagy benne biztos, hogy ez az
Isten hangja, akkor kérj újabb és újabb megerősítéseket Tőle! Akár az Igén keresztül,
vagy más személyeken keresztül is tud szólni, bátorítani. De nem csak meghallották,
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megismerték Isten hangját ezek az emberek, hanem engedelmeskedtek is neki. Ezt
tanácsolom Neked is: Legyél bevállalós, keresd Isten hangját, és tedd is meg, amit
kér Tőled! Most azért fogunk imádkozni, hogy Isten Szelleme szóljon Hozzád.

Imádság:
Uram, dicsérlek Téged a jelenlétedért, és azért mert itt vagy. Köszönöm, hogy ott
vagy az én Testvéremmel is, aki csinálja ezt a bibliaiskolát! Köszönöm, hogy azért
jöttél, hogy bemutasd az élő Istent. Azért jöttél, hogy az emberek érezzék és lássák
meg, hogy jó az Isten. Meg kell érezniük, látniuk és tapasztalniuk, hogy Isten ma is él,
és ma is tesz csodákat. Köszönöm Uram a jelenlétedet, a személyedet, hogy szólsz az
én Testvéremhez, hozzám is, és másokhoz is! Hálát adok Neked, hogy ma is van sza-
vad hozzánk, mely megszólít, tanácsol és vezet minket. Uram, mi akarjuk ismerni a Te
hangodat. Akarunk az a nyáj lenni, azok a bárányaid, akik megismerik a Pásztor a
hangját a Szent Szellem által! Köszönöm Szent Szellem, hogy Te valóban itt vagy, és
ezáltal  az  Isten  van  itt,  aki  olyan  könnyen  tud  szólni  hozzánk  Teáltalad.  Olyan
könnyen meg tudsz szólítani. Jó hallani a hangodat Uram, és arra menni, amerre
hívsz, vagy küldesz. Jó hallani a Te hangodat. Köszönöm Szent Szellem, hogy ez a Te
hangod, mégis az Isten hangja! Ha az Isten szól hozzánk, úgy beszél velünk, mint a
gyermekeivel. Uram, hálát adok Neked ezért! Köszönöm minden szavadat, minden
beszédedet, és azt hogy jelen vagy erővel, szeretettel és szelídséggel. Köszönöm, hogy
tanácsolsz minket, Uram. Dicsőség Neked!

Köszönöm, hogy vezeted az én Testvéremet Szent Szellem, hogy szólsz Hozzá, és be-
szélsz  Vele.  Uram,  szeretnénk  megismerni  még jobban a  hangodat!  Kérlek  tegyél
csodát  az én Testvérem életében is  Uram! Jézus  nevében kérlek!  Szüksége  van a
csodára, a szavadra, a vezetésedre, mert ő itt a Földön Téged képvisel. Csak úgy tud
Téged képviselni Istenem, ha a Te szavaddal vezeted őt, és megszólítod. Köszönöm,
hogy megteszed Uram! Dicsőség Neked,  Jézus nevében!  Köszönöm a vezetésedet,
Uram! Ámen.

Gyakorlati feladat:
Talán sejted, hogy a mai anyag gyakorlati része arról fog szólni, hogyan halld meg a
Szent Szellem hangját. Lehet, hogy azt mondod, ez nagy falat,  hiszen még sosem
hallottad Őt, vagy nagyon ritkán. Én pedig azt mondom, hogy ez az Ő iskolája. Tehát
alapkövetelmény, hogy szól Hozzád. Isten szeret Téged, tehát Számára nem kérdés,
hogy meg akar-e szólítani. Talán egy halk gondolatban, ami abszolút nem passzol a
Te gondolataidhoz, vagy imáidhoz. Mindenesetre csendben kell lenned és kérni, hogy
szóljon Hozzád bármit! Ezután várnod kell.  Kérd, hogy szóljon Hozzád, szólítson
meg, utána pedig várj! Bőven van időd a következő lecke megnyitásáig, semmiképp
ne menj tovább, amíg nem hallottad Őt szólni! És ha ma nem hallottad meg, akkor
kérd holnap is! Holnap is lesz nap, és holnapután is,  de kell,  hogy Isten lássa az
elszántságodat.  Ahogy az előbb is  említettem, azt  írja a Biblia,  hogy megtalálnak
Engem, akik teljes szívből keresnek. Ne fél szívvel akard hallani az Ő hangját! Ne
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legyen mindegy, hogy most szól, vagy nem szól, hanem keresd, akard, az Ő hangját
meghallani, mint Péter és Fülöp! Ismerd meg Isten hangját, és a Szent Szellem szelíd
hangját! Meg kell ismerned! Mert az Én juhaim hallják az Én szómat. Legyél ebben
is makacs, kitartó! Ne add fel, hanem szomjazd, vágyd!

Kérdések:
- Mit mondott Neked Isten?
- Erre számítottál,  vagy valami egészen másra, amikor a Szent Szellem meg-
szólított?  Hajlandó  vagy  időben  megfizetni  az  árát  annak,  hogy  minél  többször
meghalld a  hangját?  Bizony,  ehhez idő kell.  Várnod kell,  türelmesnek lenni,  újra
kérni, aztán újra várni. Így majd egyre jobban belejössz. Ez jó hír.
- Hajlandó vagy megtenni, ha vakmerő dolgokat kér Tőled Isten?
- Meddig mennél ebben el?
- Szerinted teljes szívvel, vagy csak úgy nagyjából keresed Őt? Ha úgy állsz most,
hogy:  „Nem hallottam Isten hangját, pedig már olyan sokszor kértem”, akkor azon
gondolkodj egy kicsit, hogy mennyire akarod hallani azt, mennyire szomjazod? Én
azt  kívánom, hogy legyen a szívedben egy égető szomjúság!  Mert  ha ez ott  van,
akkor biztos, hogy meghallod. Égessen egy szomjúság, hogy akarod hallani az Istent!
Akard, hogy szóljon, és vezessen téged! Ez égessen belül!

Megtanulandó Igék:
„Péter eközben még mindig a látomáson gondolkodott,  de a Szent Szellem szólt
hozzá: -Figyelj rám! Három férfi keres téged. Kelj fel, menj le hozzájuk.”
(Apostolok Cselekedetei 10,19)

„Ekkor  a  Szent  Szellem  szólt  Fülöpnek:  -Menj  oda,  és  csatlakozz  ahhoz  a
szekérhez!” (Apostolok Cselekedetei 8,29)

Isten tehát először elküldte Fülöpöt egy járatlan útra, azután pedig szólt neki, hogy ott
megy egy szekér, szállj fel arra a szekérre. Fülöp meghallotta és engedelmeskedett.
Te is halld meg Isten hangját! Ezt kívánom Neked, a szívemből, őszintén kívánom,
hogy halld meg az Ő hangját! Döbbenj rá, ismerd meg, halld egyre többször, és enge-
delmeskedj neki!  Sok-sok áldást kívánok neked ebben a dologban is, és köszönöm,
hogy egy újabb leckére vállalkoztál velem! 

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=QIl58aV2xDA&feature=youtu.be   
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8. lecke
A Szent Szellem üzenete közösségekhez

Ismét szeretettel köszöntelek a „Szent Szellem iskolája” 8. leckéjével, mely megint a
Szent  Szellem  hangjának  meghallásáról fog  szólni.  Kicsit  folytatjuk  az  előző
témánkat, de itt most nem az egyéni, hanem egy közösségi szintű üzenet meghallása a
cél. A Jelenések könyve 2. részében, a 7-es, 11-es és a 17-es versekben is megtalál-
ható az alábbi mondat: 

„Akinek  van  füle,  hallja  és  értse  meg,  amit  a  Szent  Szellem mond  a  gyüleke-
zeteknek!”

Tehát  itt  egy  egész  közösségnek  szól  a  Szent  Szellem,  nem  pedig  egy  privát
kijelentést ad valakinek. Isten szava nem csak egyes emberekhez szólhat, hozzád és
hozzám, hanem szólhat közösségekhez: gyülekezetekhez, városokhoz, országokhoz.
Igen,  olyat  is  olvasunk a Bibliában,  amikor egy egész országhoz szólt  Istennek a
szava,  üzenete.  Egy  ilyen  szolgálatban,  bármilyen  meglepő,  Téged  is  használhat
Isten, ha engedelmes vagy Neki. Az nem biztos, hogy mindenki prófétál, de érdemes
figyelni  Istenre,  amikor  imádkozunk,  mert  egy-egy  imádságban  fontos  üzenetek
lehetnek elrejtve. 

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

Ebben a  részben,  egy városhoz szól  Istennek az  intő szava,  és  Jónáson keresztül
akarta ezt eljuttatni a címzettekhez. Egyetlen embert akart tehát használni, aki előtte
nyilván már többször hallgatott Reá. Azelőtt is biztosan előfordult már több esetben,
hogy Isten szólt  hozzá,  és Jónás engedelmeskedett  Neki.  Ahhoz,  hogy Isten ilyen
jellegű, komoly üzeneteket bízzon ránk mindenképp kell egy engedelmes élet! Tudnia
kell Istennek azt, hogy mi engedelmesek, hűségesek vagyunk, és készek menni, ha
küld valahová. Egyetlen embert használt Isten egy egész város megmentésében, de
olyat is olvasunk a Bibliában, amikor egy egész ország életébe hozott változást az,
aki meghallotta, és meg is tette, amit Isten kért tőle. 
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Például  vegyük  Jeremiás  prófétát,  aki  többször  szólt  az  országhoz,  az  ország
vezetőihez. Gyakran, ezeket a próféciákat nem fogadták el azok a személyek, akikhez
szólt.  Előfordult,  hogy  -finomabb  esetben-  megkritizálták  az  üzenet  hordozóját,
akinek ez kellemetlen lehetett. Rosszabb esetben ki is végezték azokat, akik rossz
híreket hoztak, még akkor is, ha azt állították, hogy az üzenet Istentől van.

Isten, a Szent Szellem által akar üzeneteket küldeni az embereknek: „Változtassátok
meg az  utaitokat,  induljatok  másfelé,  nem jó  ez  az  út,  amin mentek,  ez  a  pénz-
sóvárgás, ez a paráznaság, ez gonosz út. Eltévedtetek attól, ahol járnotok kell.” Isten
figyelmezteti az embereket, mielőtt tenne valamit. Jónás történetében azt olvassuk,
hogy a város elpusztítását helyezi kilátásba Isten abban az esetben, ha meg nem tér a
nép a bűnös életmódjából. Mielőtt jönne az ítélet, és a megérdemelt büntetés, előtte
az  Isten  figyelmeztet.  Ehhez  nagyon  fontos,  hogy  mi,  akarjuk  meghallani
Szellemének  a  hangját.  Elengedhetetlenül  fontos,  hogy  ilyen  emberek  legyünk.
Minket akar használni Isten.

Vannak történetek  a  Bibliában,  melyekben  angyalok  közvetítették  az  Örökkévaló
üzenetét. De nagyon sok olyan eset előfordul, amikor embereket használt Isten, hogy
ezt megtegyék. Gondoljunk csak Mózesre, akinek azt mondta az Úr, hogy menj, és
vezesd ki az én népemet Egyiptomból, ezt és ezt kell mondanod a fáraónak. A fáraó
azért nem akárki volt. Egy országnak a vezetője, akit istenként tiszteltek. Oda kellett
állnia  elé  Mózesnek,  és  meg kellett  mondania,  neki,  mit  vár  el  tőle.  Bele  kellett
mondania a szemébe egy olyan valakinek, aki egy legyintéssel elpusztíthatta volna őt,
és jöttek volna a katonák, akik minden parancsát lesték. Szóval Mózesnek sem volt
könnyű dolga, de engedelmes volt Istennek. Végül egy egész nemzetet, egy népet
bízott  rá  az  Úr,  hogy  kivezesse  őket  a  fogságból.  Most  a  kérdés  az,  hogy:  Te
szeretnél-e ilyen ember lenni? Szeretnél olyan ember lenni, aki engedelmes, és akire
az Isten sokat bízhat? Ez sokszor azzal fog járni, hogy magadra maradsz és mások
nem fognak egyetérteni veled. Ha csak Istenre figyelsz, és Neki engedelmeskedsz,
akkor ez kellemetlenségeket okozhat az életedben, de ugyanakkor meg fogod tapasz-
talni az Ő csodatévő hatalmát is az életeden.

Jónás amikor elment Ninivébe, és elmondta az üzenetet, egy óriási csodát tapasztalt
meg: Egy egész város megtért. Nehéz volt elindulni, és ezzel az üzenettel bemenni
ebbe a  városba,  nem volt  könnyű neki.  Nem volt  könnyű Mózesnek sem, de így
Mózes csodákat tapasztalhatott meg. A 10 csapástól kezdve a Vörös-tenger  kettévá-
lásáig, csodák részese lett. 

Én is csodákat tapasztaltam meg, amikor Isten kért tőlem egy lehetetlen dolgot: pl. az
első könyvem megírását. Azt sem tudtam, hogyan kell könyvet írni, hogy kell kiadni,
de végül is engedelmeskedtem Neki, leültem, és megírtam amit kért. Volt, mikor egy
olyan szakaszba ért ez a folyamat, hogy rengeteg sok pénz kellett az elkészült mű
kinyomtatásához. Egy csoda volt az, ahogyan az Isten ezt kirendelte. Megkérdeztem
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Tőle: „Uram, hogy fogod ezt megadni? Hogy lesz ebből könyv, hiszen ez egy több
százezer forintos nyomtatási költség?” Ő megnyugtatott, hogy meg lesz az ára, és úgy
is  lett.  Innen is  jött  pénz,  onnan  is  érkezett.  Hozták  az  emberek  mindenfelől,  és
egyszerűen Isten kirendelte másokon keresztül. Isten gondoskodott arról, hogyha az
Ő üzenetét meghallom, és megteszem, akkor minden más szükséges dolog megle-
gyen. Ezt tudom Neked is ajánlani szeretettel. Nem könnyű Isten szavát meghallva
megtenni  bizonyos  dolgokat,  néha  nagyon  nehéz.  Számtalan  ilyen  történet  van  a
Bibliában, de hidd el, csodát fogsz megtapasztalni, ha megteszed amit kell! Talán ki
kell állnod egy gyülekezet elé egy konkrét üzenettel, és ha megteszed, látni fogod az
arcokon, ahogy a szívekben dolgozik a Szent Szellem. Az is lehet, hogy bizonyságot
mondanak az emberek arról, hogy a Te üzeneted hatására mi történt az életükben. De
ezekhez az kell, hogy biztosan Istentől legyen amit átadsz másoknak. Ha engedelmes
eszköze leszel a Szent Szellemnek, meg fogod látni a csodát. 

Ebben a Jónásos idézetben Isten szólt a prófétához, hogy menjen el Ninivébe, mondja
meg a város lakóinak, hogy az Úr megharagudott rájuk a rengeteg elkövetett  bűn
miatt, és el fogja pusztítani őket. Az ott lakók és a vezetők komolyan vették, amit a
Szent  Szellem  által  felvázolt  Jónás,  megbánták  a  bűneiket,  és  megtértek.  Így
megmenekülhetett egy egész város. Súlya van annak, amit kapsz Istentől. Jelentősége
van. Ha egyetlen személynek adod át azt az üzenetet, akkor annak az egy személynek
az élete múlhat Rajtad. Ha egy közösségnek adod át, akkor egy egész közösség élete
múlhat  az  engedelmességeden.  Ezt  nem szabad  félvállról  venni.  Az  átadás  a  Te
felelősséged. De pl. ahogy említettem Jeremiás történetét is, nem mindig jó a fogad-
tatás, nem mindig pozitív. Ez viszont már nem a Te felelősséged. Az, hogy az adott
közösség, vagy az adott személy hogyan veszi Tőled Isten Szellemének az üzenetét,
megteszik-e, elhiszik-e, hogy az az Istentől jött,  az sem a Te felelősséged. De az,
hogy átadd, az igen.

Kérheted Isten erejét, hogy amikor elmondod, akkor a szolgálatodon nyugodjon meg
a Szent Szellem jelenléte, és Ő szóljon a szívekhez. Ezt tanácsos kérni az Úrtól. De
csak  addig  tart  a  Te  felelősséged,  míg  elmondtad  az  üzenetet.  Hogy  utána,  mi
történik,  az  teljesen  Isten  munkáján,  és  az  emberek szabad  akaratán  múlik.  Nem
biztos, hogy egy-egy üzenet nagy változást, és a kívánt eredményt fogja hozni. Lehet,
hogy egy közösségből  csak egy adott  személy  fog megtérni,  közelebb kerülni  az
Úrhoz, de ami a Te részed, azt tedd meg! Meg fogod látni, hogy van értelme. Talán
nem is gondolod, hogy mekkora jelentősége van egy-egy Szent Szellemtől kapott, és
a címzetthez eljuttatott üzenetnek. Egy mondattal, amit Te nem is tartasz fontosnak,
valakinek  az  életét  mentheted  meg.  Legyél  hűséges  azokkal  az  üzenetekkel
kapcsolatban, amelyeket kapsz a Szent Szellemtől, és aki a kevésen hű, azt az Isten
sokra  fogja  bízni!  Ha elkezded követni  a  Szent  Szellemet,  akkor  legyél  hűséges,
engedelmes! Ha nem is tartod fontosnak az üzenetet,  amit kapsz, akkor is add át,
mondd el az illetőnek! Nem kell feltétlenül azt mondanod, hogy: „Mennyei szózatot
hallottam, ez biztos, hogy az Istennek a hozzád szóló üzenete.” Lehet, hogy egysze-
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rűen csak beszélgettek, és elmondod azt a mondatot, ami Neked imádkozás közben
eszedbe jutott. Nem biztos, hogy kell azt mondanod, hogy ez az Isten üzenete. Lehet,
hogy abban a helyzetben éppen ez nem szükséges. De magát az üzenetet mindenképp
át kell adnod, azért kaptad. 

„Ezután  kiöntöm  Szellemem  minden  emberre.  Fiaitok  és  lányaitok  prófétálni
fognak, az idősek álmokat látnak, a fiatalok pedig látomásokat kapnak.”
(Joel könyve 2, 28)

Ebben az igeversben az mondja Isten, hogy „kiöntöm Szellemem minden emberre”, és
így kezdődnek ezek a látomások, próféciák. Isten kiönti az Ő Szellemét,  és jön a
kijelentés. Egyébként arra is sok példa van a Bibliában, hogy leszállt Isten Szelleme,
és prófétáltak az emberek. Ha valahol leszáll a Szent Szellem, akkor ott megszólal a
mennyei  üzenet,  a  Mindenható  szava.  Lehet,  hogy  egy  Igevers,  lehet,  hogy  csak
egyetlen mondat formájában, de az is előfordulhat, hogy egy terjedelmesebb monda-
nivaló, egy részletesebb kijelentés formájában szól Isten. Mert akar beszélni,  akar
szólni hozzánk, és ez által változást hozni, ez biztos. Isten akarja ezt. Nem azt akarja,
hogy az emberek a pokolra jussanak, hanem változást akar hozni. Ennek pedig Te is
egy eszköze lehetsz. 

„Minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen és működjön
bennetek! Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, leginkább a prófé-
tálás ajándékát! Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez.
Az emberek közül senki sem érti, amit mond, mert az Szent Szellemben és titkosan
szól.  Aki  viszont  prófétál,  az  emberekhez  szól,  olyan  dolgokat  mond,  amelyek
épülésükre, bátorításukra és megerősítésükre szolgálnak.”
(1. Korinthusi levél 14,3)

Itt olvashatsz a prófétálásról egy kicsit részletesebben. Igen, a szeretettel kezdi, tehát
fontos, hogy amikor egy megítélő üzenetet is mondunk el, abban kell, hogy szeretet
legyen. Hiszen Isten maga a szeretet, és ha Te Isten Szellemének az üzenetét adod át,
akkor abban kell, hogy legyen szeretet. Jeremiás is,  ahogy mondtam, megítélte az
országot, az ország vezetőit Isten üzenetével, de kell, hogy ebben legyen szeretet. Ha
valakinek úgymond feddő,  megítélő  üzenetet  kell  átadnod  fontos,  hogy  az  mégis
szeretettel  legyen  átitatva.  Az  Ő  üzenetének  szeretetből  kell  hangoznia.  A Szent
Szellem üzenetének legfőképpen bátorítania kell! Bátorítania az érintetteket. Még egy
figyelmeztető, elmarasztaló üzenetet is át lehet úgy adni, hogy az bátorító legyen, ne
pedig lenyomó. Legyél ebben bölcs, és ahogy itt olvastam is: Kívánjátok ezt az aján-
dékot. Kívánjátok, akarjátok ezt használni, mert fontos! Úgyhogy most azért fogunk
imádkozni, hogy Neked is legyenek ilyen kijelentéseid Istentől, és legyen bátorságod
ezeket átadni. Kérlek, hogy kövess ebben az imádságban! 
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Imádság:
Uram, hálát adok a Te Szent Szellemed jelenlétéért, hogy itt vagy a Földön Őáltala!
Köszönöm Uram, hogy Te szólni akarsz hozzánk! Nem csak csendes szemlélő vagy itt
a Földön, hanem van szavad hozzánk. Vezetni, bátorítani, tanácsolni akarsz minket.
Az én Testvéremet is vezetni akarod. Szeretnél szólni hozzá, beszélni vele. Istennek
van számodra kijelentése, üzenete! Bárki is legyél, és csinálod ezt az iskolát, Isten
szíve vágya, hogy meghalld az Ő szavát, hogy megszólíthasson Téged. Nyisd meg a
szívedet, legyen benned vágy, szomjúság, hogy meghalld az Ő szavát! Isten használni
fog Téged! Akár egy-egy Igeverssel, akár egy-egy mondattal, de az Isten használni
fog Téged, ha átadod magad Neki  erre a szolgálatra.  Nem csak egyféle szolgálat
létezik, hanem többféle dologra megkér Isten, mert Neki emberekre, edényekre van
szüksége.  Rád is,  szüksége van,  mint  edényre,  akit  megtölthet  a jelenlétével,  és  a
szeretetével. Használni akar Téged az Isten, aki ebben az iskolában részt veszel, aki
úgy  döntöttél,  hogy kipróbálod,  akinek  rádobbant  a  szíve.  Használni  akar  Téged
Isten, azért csinálod ezt az iskolát. Azért vagy benne, azért kezdted el, mert kézbe vesz
Téged, formálni akar, megtölteni a jelenlétével és kedves szerelmével. Használni fog,
ha átadod magad,  emberekhez  küld oda,  és  talán közösségekhez.  Feladatokat  bíz
Rád, az Ő edénye kell, hogy legyél ezekben az utolsó időkben. Olyan emberekre van
szüksége Istennek, akik átadják magukat Neki és készek engedelmesen megtenni, amit
mondott nekik az Úr. Hálát adok Neked Uram, hogy így használod ezt az iskolát, és
használod az én Testvéremet is! Köszönöm Uram, hogy az engedelmes emberek által
terjed a Te üzeneted, a Te lényed, és dicsőséged, ebben a nemzetben. Egyre többen
megismerik, hogy Isten ma is él, ma is szól, és ma is bátorít. Köszönöm Uram, hogy
használod az én Testvéremet is ebben a munkában. Hálát adok Neked, Uram! Jézus
nevében. Ámen. 

Látod? Most például ebben az imádságban éppen volt egy üzenet.  Nem csak úgy
imádkoztam, hanem azt mondtam, ami a szívemen volt,  és hiszem, hogy ez Isten
üzenete a te számodra. Lehet, hogy amikor valakiért imádkozol, közben átválthatsz
egy üzenet átadásába. Legyél csak figyelmes Isten Szellemére, és merd kimondani
azokat a szavakat, amik jönnek! Lehet, hogy nem azért akartál imádkozni, nem úgy
akartál imádkozni, de ha kimondod ami belülről érkezik, akkor az megérinti az adott
illetőt, és sokkal több lesz, mint amit mondani akartál volna. Többé válik az üzenet.

Gyakorlati feladat:
Emlékszem,  hogy  megdöbbentem,  amikor  egyszer  Isten  tanított  arra  a  dologra,
amelyet most át szeretnék Neked adni. Egy ismeretlen csoportba kerültem, ahol azt
kérték tőlem, hogy ott bárkiért imádkozhatok, és ha kapok valami üzenetet, akkor azt
mondjam el annak az illetőnek. Egy számomra szokatlan, és furcsa üzenetet kaptam,
de mégis elmondtam annak a személynek, akinek úgy éreztem, hogy Isten szánja.
Képzeld el, hogy ez a furcsa, és számomra teljesen értelmetlen, oda nem illő üzenet
pontosan  annak  az  illetőnek  az  életébe  betalált,  és  egy  gyermekkori  dologgal  is
kapcsolatos volt. Ez is azt bizonyította számomra, hogy igenis működik a prófétálás. 
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Most az a Te feladatod, hogy kezdj el Te is imádkozni egy személyért, aki eléd jön,
eszedbe jut! Akár azzal is kezdheted az imádságot, hogy kiért imádkozz. Kezdd el, és
lehet, hogy egy üzenet fog eszedbe jutni, amiért nem is akartál imádkozni, de ezt az
üzenetet, vagy Igeverset, mondd el neki, add át! Kérj nyugodtan megerősítést Isten-
től,  nyisd  ki  a  Bibliádat,  vegyél  át  az  Úrtól  üzenetet!  Mondd el  az  illetőnek,  és
kérdezd meg tőle, mondott-e neki valamit ez az üzenet? Van időd erre a feladatra is
bőven. Nem kell elkapkodni, csak kérlek, figyelj Istenre! Ha ez nem működik rögtön
azonnal az első imádságod alkalmával, nem kell kétségbe esni, hanem próbáld újra,
és újra, és újra, hogyha kell! Ebben is legyél elszánt, és engedelmes! Tehát imádkozz
egy személyért, és add át neki az üzenetet, amit kaptál! Kérj megerősítést Istentől!
Gyakorold, van rá időd, míg a következő leckéig eljutsz.

Kérdések:
- Mennyi idő kellett, amíg meghallottad Istentől az üzenetet, és meg is bizonyo-
sodtál róla, hogy ez Tőle volt?
- Légy szíves, írd le, hogyan történt ez a dolog! Mit kaptál, és hogyan adtad át? 
- Hogyan reagált az illető az üzenetre?
- Szeretnéd-e ezt máskor is gyakorolni?
- Közelebb vitt-e Téged ez a gyakorlat Isten Szent Szelleméhez?

Megtanulandó:
„Ezek után kiöntöm Szellemem minden emberre. Fiaitok és lányaitok prófétálni
fognak, az idősek álmokat látnak, a fiatalok pedig látomásokat kapnak.”
(Joel 2,28)

Kérlek ezt tanuld meg! Fontos, hogy benned legyen Isten kijelentéséről ez az Igevers,
amely erősít, bátorít Téged erre. Köszönöm, hogy ismételten velem tartottál, jó gya-
korlást, és sok-sok áldott, felkent üzenetet kívánok a számodra! 

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=HSaPYJkC-Tk&feature=youtu.be  
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9. lecke
A Szent Szellem segít az imádkozásban

Most pedig nagy örömmel osztom meg Veled a 9. lecke anyagát, mely még mindig
arról  fog  szólni,  hogy  Isten  Szent  Szelleme  hogyan  segít  neked.  Most  éppen  az
imádságról lesz szó.
 
„Hasonlóképpen a Szent  Szellem is  segítségünkre  siet  abban,  amiben erőtlenek
vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk.
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.”
(A Római levél 8,26-27)

Az  említett  igerészben  azt  olvassuk,  hogy  a  Szent  Szellem  könyörög  Érted.  De
érdekes, mert kicsit később a Timóteushoz írt 1. levél 2,5-ben azt olvassuk, hogy:
„Csak egyetlen Isten van, és csak egyetlen közvetítő (közbenjáró) Isten és az em-
berek között: az pedig az emberré lett Jézus Krisztus.”

Azt láthatjuk, hogy egyetlen közbenjáró van, Jézus Krisztus. Egy másik helyen pedig
azt, hogy a Szent Szellem könyörög, közbenjár értünk. Most akkor ez hogy van? Egy
közbenjáró  van,  vagy  több  is?  A válasz  nagyon  egyszerű:  Tudjuk,  hogy  a  Szent
Szellem Jézus Szelleme, ez le van írva az Igében. Tehát ha Jézus közbenjár értünk,
akkor a Szent Szellem is közbenjár értünk, mert Jézus a Szent Szellem által imád-
kozik,  a  Szent  Szellem pedig Jézus  által.  Tehát  egy a  kettő.  Igen,  Jézus  Krisztus
közbenjár értünk az Atyánál, Isten Szent Szelleme meg könyörög az Isten népéért.
Amiben erőtlenek vagyunk, abban a segítségünkre siet. Sokszor azt sem tudjuk, hogy
hogyan imádkozzunk, de Ő könyörög értünk. 

Előfordult  már  veled,  hogy  szerettél  volna  imádkozni,  de  nem tudtad,  hogy  mit
mondj? Isten Szent Szelleme nagyon szívesen a segítségünkre siet ilyenkor. Szoktam
olyat  csinálni,  ha  nem  tudom,  hogyan  imádkozzam,  hogy  megkérem  a  Szent
Szellemet, segítsen nekem, adjon szavakat a számba. De nem csak akkor hívhatjuk Őt
segítségül az imádsághoz, amikor nem tudjuk mit mondjunk, hanem akkor is, amikor
rengeteg mondanivalónk lenne. Jön, és segít abban, hogy szívből tudjunk szólni a mi
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mennyei Atyánkhoz. Akkor nem felsorolni fogjuk csak a kéréseinket, majd hátat for-
dítunk,  és  megyünk,  hanem lehet,  hogy egész  más dologgal  kapcsolatban fogunk
imádkozni, ami mindennél hasznosabb lesz. Én szoktam élni ezzel a lehetőséggel, és
ezt tanácsolom Neked is. Jó és hasznos dolog segítséget kérni a Szent Szellemtől. Ő
segít közbenjárni másokért is, nem csak a saját dolgaidért, és abban az imádságban
erő lesz. Az nem egy elmondott, unalmas, szürke és kötelező, vallásos imádság lesz,
hanem erőteljes.  Tehát tudnunk kell, hogy egy a közbenjárónk: Jézus Krisztus, de
Isten  Szent  Szelleme által  imádkozik  értünk.  A Szent  Szellem maga is  könyörög
Érted, könyörög Isten népéért. Ezt jó tudni, mert ez biztonságot ad. Az persze nem
tanácsos, hogy te ez miatt ne is imádkozz, mert a Szent Szellem úgyis imádkozik
érted. Nagyon fontosak a kimondott dolgok, ezzel semmiképp nem szabad visszaélni,
hiszen nagyon fontos az imádkozásunk. Elengedhetetlenül szükséges, hogy mi ma-
gunk fogalmazzunk meg a mondanivalónkat, a Szent Szellem által vezetve. Ezt nem
helyettesítheti az, hogy a Szent Szellem imádkozik érted, vagy, hogy Jézus Krisztus
közbenjár  érted.  Nagyon fontos szerepe van saját  magad és mások épülésében az
imádságodnak!

Az Apostolok Cselekedetei 2. rész 4. versében azt találjuk:
„Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem. Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni,
ahogy a Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon.”

Igen, itt a nyelveken szólásról beszél az Ige. Sőt, nem csak itt, hanem az Apostolok
Cselekedetei 19,6-ban is:
„Amikor  Pál  rájuk  tette  a  kezét,  a  Szent  Szellem leszállt  a  tanítványokra,  akik
kezdtek más nyelveken szólni és prófétálni.”

Megint csak azt látjuk, hogy a prófétálás, a nyelveken szólás egyfajta jele annak,
hogy Isten Szelleme leszáll valakire. A nyelveken szólás egy fontos dolog az imád-
ságban.  Az  előző  anyagban  említettem  az  1Korinthus  14,3-at.  Ezt  újra  elő  kell
hoznom, mert akkor a prófétálásról beszéltem, de most a nyelveken szólással kap-
csolatban is szükséges ez a rész: 

„Minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen és működjön
bennetek! Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait,  (tehát ezek aján-
dékok,  mind  a  prófétálás,  mind  a  nyelveken  szólás) leginkább  a  prófétálás
ajándékát! Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez. Az
emberek közül senki sem érti,  amit mond, mert az Szent Szellemben és titkosan
szól.  Aki  viszont  prófétál,  az  emberekhez  szól,  olyan  dolgokat  mond,  amelyek
épülésükre, bátorításukra és megerősítésükre szolgálnak.”

Tehát a prófétálás épülés, bátorítás, megerősítés céljából szól az emberekhez. Mikor
kijelentést adsz át, ahogy arról az előző anyagban beszéltem, emberekhez szólsz. A
nyelveken szólás viszont egy segítség, ami Istenhez szól. Azt is olvassuk itt, hogy ez
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egy titkos dolog, az emberek közül senki nem érti, mert Szent Szellemben és titkosan
szól. Tehát a Szent Szellem adhat olyan szavakat, amelyeket Te nem értesz.
Elmondom,  hogy  történt  ez  az  én  életemben.  Sokat  beszéltek  nekem arról,  hogy
amikor a Szent Szellem betölt, annak az egyik jele, hogy elkezdünk új nyelveken
szólni, ahogy azt a Biblia is mondja. Őszintén szólva, nekem ez nem működött egy jó
ideig. De többször előfordult olyan, hogy amikor erővel imádkoztam, és éreztem is,
hogy ott van Isten ereje, akkor gyakran idegen szavak kezdtek el megfogalmazódni a
gondolataimban. Teljesen idegen szavak, amiket nem értettem, és ettől a ponttól el
kellett jutni oda, hogy ezeket ki is mondjam. Ezzel adtam át a nyelvemet Istennek,
hogy:  „Használd  Uram  a  nyelvemet  az  imádkozásban!”  Onnantól  kezdve,  hogy
kimondod ezeket, már beszélsz új nyelveken. Vannak, akik ezt tűznyelveknek hívják,
vannak, akik angyali nyelveknek. A lényeg az, ahogy itt olvastuk az 1Korinthus 14-
ben, hogy titkos dolog. Ezt nem értik az emberek. Mért van erre szükség? Mert ezt az
ellenség sem érti. Ezek kimondhatatlan dolgok. Olyan dolgokért imádkozol, amikről
lehet, hogy nem is tudsz, de elengedhetetlenül fontosak lehetnek. 

Tehát kérd, vágyd, akard ezt! Fontos, hogy Téged vezessen Isten Szent Szelleme az
imádságban. Fontos, hogy megszólalj  idegen nyelveken, és titkos dolgokért imád-
kozz!  Előfordul  olyan  is,  amikor  már  nem tudom Istent  hogyan  dicsérni  a  saját
szavaimmal, kimerül a szókincsem, de még szeretném Őt dicsőíteni. Valami külön-
leges módon, szeretnék Neki még szép dolgokat mondani, amiket az én szavaimmal
már elmondtam. Ilyenkor is nagyon jól jön a nyelveken szólás, mert csak átadod Neki
a nyelvedet, és dicséred Istent. Talán nem is tudod, hogy mit mondasz Neki, de érzed
a dicséretnek a Szellemét,  az  imádat  jelenlétét,  ahogy az árad benned,  és  közben
olyan dolgokat mondasz, amikről nem is tudsz. Így tud vezetni a Szent Szellem, és
így tud a segítségedre sietni az imáidban. Amikor van egy probléma, és elkezdesz érte
közbenjárni, lehet, hogy Te a probléma gyökerét nem is látod, és nem is azért imád-
kozol.  Talán  csak  a  felszínt  kapargatod  az  imádságoddal.  De  mikor  nyelveken
beszélsz, mivel a Szent Szellem mindent lát, mindent ismer, Ő lehet, hogy pontosan a
probléma gyökeréért imádkozik. 

Ezek óriási dolgok, melyek szellemi csatákat dönthetnek el. Ezért is mondja az Ige,
hogy vágyjatok erre,  keressétek,  akarjátok,  hogy a Szent Szellem szóljon rajtatok
keresztül, és a segítségetekre siessen! Akarjátok ezt, amikor imádkoztok, vagy amikor
dicséritek Istent! Ő szeretne a segítségedre sietni. Ez egy megtisztelő dolog. Lehet,
hogy  bűnös  voltál,  bűnöket  követtél  el,  megbántottad  Istent,  de  bocsánatot  kértél
Tőle, Ő pedig megbocsátott  Neked, és akar a segítségedre sietni.  Nem csak hogy
megbocsátott, megtisztított Téged, hanem azt mondja: „Én megyek, sietek, és segítek
ennek az embernek. Megyek, sietek, és segítek az imádságban, hogy legyenek erő-
teljes  imádságai,  megtapasztalja  az  Én  jelenlétem,  az  erőmet,  és  a  szeretetemet.
Jövök, és segítek neki!”
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Az az én szívem vágya, hogy vágyd és szomjazd ezt. Keresd a Szent Szellem veze-
tését! Add meg Neki az esélyt, hogy használja a nyelvedet,  és imádkozzon Érted!
Engedd, hogy titkos dolgokért imádkozzon! Most ezt fogjuk kérni Istentől. 

Imádság:
Kedves Szent  Szellem,  köszönjük a megtisztelő jelenlétedet!  Köszönöm, hogy Te a
segítségünkre akarsz sietni, és az én Testvéremnek is. Köszönöm, hogy ilyen jóságos
és szelíd vagy, kedves Szent Szellem! Köszönöm, hogy Teáltalad az Isten van jelen itt
velünk,  és  Ő  lakik  közöttünk!  Vannak  harcaink,  nehézségeink,  dolgok,  melyekért
könyörögnünk kell, és sokszor megrogynak a térdeink, elfáradunk, elgyengülünk. Az
én Testvérem is el szokott esni, el szokott gyengülni, és sokszor talán ő sem tudja,
hogy mit imádkozzon, hogyan imádkozzon, vagy nincs ereje imádkozni. De itt vagy
Uram, és a segítségére sietsz. Itt vagy, hogy szólj, vezesd, tanácsold. Itt vagy Szent
Szellem! Arra kérlek Uram, hogy töltsd meg a Testvéremet! Kérlek járd át! Jézus
nevében kérlek, hogy a Te segítséged működjön az életében! Add meg neki, hogy új
nyelveken szólaljon meg, és megtapasztalja az életében, amint Isten Szent Szelleme
könyörög érte!  Uram,  köszönöm,  hogy Te könyörögsz  értünk!  Hálát  adok Neked,
Szent  Szellem Isten, hogy kimondhatatlan sóhajtásokkal könyörögsz értünk. Építesz
minket  a  prófétálással,  és  ezek  a  Te  ajándékaid.  Kérlek  működjenek  a  Testvérem
életében is ezek az ajándékok! Szólaljon meg Uram úgy, hogy az Tőled származik!
Szólaljon meg úgy, hogy az imádsága telve legyen erővel! Szólaljon meg úgy, hogy
abban Te vagy benne Uram! Úgy szólaljon, meg, ahogy Te szeretnéd! Kérlek add,
hogy lássa, tapasztalja, érezze meg, hogy Te vagy, Aki közbenjársz érte! Köszönöm a
jelenlétedet Szent Szellem és, hogy Te használod a nyelvünket is Uram!

Töltsd meg őt teljesen kérlek, hogy jöjjenek ezek az idegen szavak a gondolataiba!
Jöjjenek ezek az új  szavak,  amiket  nem is ért,  és  töltsék be a gondolatait  Uram!
Ahogy a forrás buzog fel a földből, jön ki az élő víz, kérlek, az én Testvérem életéből
is buzogjon fel a Te jelenléted forrása! Buzogjon fel az erőnek, a szeretetnek, az új
szavaknak, és az Isten jelenlétének a forrása Uram, Jézus nevében! Ez járja át az
imádságait, és a gondolatait is! Köszönöm Neked Szent Szellem, hogy ez működik
most az ő életében, és, hogy ott vagy vele, megérinted Őt! Dicsőség Neked Uram!
Erre van szükség, ez tesz minket erőssé, ez tesz minket Isten fiaivá, ez ad nekünk
különleges vezetést.  A Te jelenléted ad Nekünk különleges vezetést,  hogy a legna-
gyobb bajokban, a legnagyobb nehézségekben és problémákban is győztesek tudjunk
lenni.  Azért  tudunk  ilyenek  lenni,  mert  Isten  Szelleme  vezet  minket,  és  könyörög
értünk.  Dicsőség  Neked  Uram!  Köszönöm,  hogy  feltör  ez  a  forrás,  mert  Te  így
akarod. Azért adtad az én Testvéremnek ezt az iskolát Uram, hogy feltörjön benne ez
a forrás. Jézus nevében köszönöm, hogy ez meg is történik, mert nem vagy erőtlen, és
nem végzel  fél  munkát.  Köszönöm,  hogy  vezeted,  erősíted,  tanácsolod  őt,  Uram!
Jézus Krisztus nevében köszönöm Neked Uram! Ámen.
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Gyakorlati feladat:
Kérlek, keresd ki azokat az Igeverseket, amelyeknek a helyeit az előbb említettem, és
fel is olvastam őket! Az Apostolok Cselekedetei 2,4 ; Apostolok Cselekedetei 19,6-7 ;
és az 1Korinthus 14 első 3 verse. Ezeket keresd meg, olvasd el, és tanulmányozd
őket! Ha még szükséges, keress erre vonatkozó részeket a Bibliában, ugyanis most
ezért kell imádkoznod. Indulj ki abból, hogy ez nem egy luxus dolog a hívő életben,
hanem alapkövetelmény.  Tehát  ezek  az  Igerészek  segíteni  fognak  Neked,  és  még
többet is találsz a Bibliában, hogy ha keresel. Több olyan történet is van, amikor a
Szent  Szellemmel  való  betöltekezésért  imádkoznak az  emberek,  és  elkezdenek  új
nyelveken szólni. Ezek többnyire az Apostolok Cselekedeteiben találhatók meg. Az
Ószövetségben  inkább  arra  van  példa,  hogy  leszáll  a  Szent  Szellem,  és  prófétál
valaki. 

Nem  kell  azon  görcsölnöd,  hogy  idegen  nyelveken  kezdj  beszélni,  csak  azért
imádkozz, hogy minél többet kapj Isten Szelleméből, és egyszerűen elkezdenek jönni
ezek az idegen szavak a gondolataidba. Mondd ki őket bátran, és ne törődj azzal,
hogy ki mit gondol Rólad! Most az Istenhez kell, hogy beszélj titkos nyelveken, és ez
szuper  dolog.  Ha az kell,  hogy napokig kérd,  akkor  kérd napokig! Ha most  nem
történt  meg, és még soha az életedben, akkor úgy kérd Istentől,  hogy egyszerűen
lehet, hogy nem is a nyelveken való imádkozást kéred Tőle, hanem csak az Ő jelen-
létében vagy, és akarod, hogy ez átitasson Téged. Még többet akarsz Belőle, még
többet, és szomjazod Őt, dicséred az Istent, ahogy Neked nem erőltetett. Úgy keresd
Őt, hogy ne kelljen erőlködnöd, hanem szívesen, szívből tudod csinálni! Ha az az
imádság, akkor imádságban dicsérd, ha az ének, akkor énekben dicsérd, ha az egy
videó, akkor indítsd el azt a dicsőítő videót, és azzal dicsérd Istent! Ha egy zene a
telefonodon, akkor azzal tedd! Csak dicsőítsd Őt! Akarj Belőle még többet! Vágyj az
Ő  jelenlétéből  még  többre,  és  szomjazd,  hogy  betöltsön  teljesen!  Amikor  ez
megtörténik, akkor jönnek ezek az idegen szavak, és mondd ki őket bátran! Gyakran,
mikor kimondják az emberek, ez egy nagyon különleges élmény lesz a számukra, de
van mikor nem annyira nagy szám, viszont mégis erő van benne. Úgyhogy ez most a
feladatod.

Kérdések:
- Légy szíves, írd le ezt az élményedet! Hogyan kerested Istent, vágytál Rá, és Ő
miként válaszolt Neked?
- Körülbelül mennyit imádkoztál ezért?
- Ha nem is most, hanem valamikor máskor, de hogyan kaptad meg a nyelveken
szólást?
- Hogy érzed most magad, ez után a lecke után, és egy szomjas, erőteljes imád-
kozás után?
- Mennyivel másabb nyelveken imádkozni mint a saját szavaiddal?
- El fogod ezt az élményedet mondani másoknak?
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Fontos, hogy megoszd másokkal, hogy Isten megérintett Téged, és vezetett az imád-
ságban! Ezzel másokat is bátorítasz arra, hogy jussanak közelebb a Szent Szellemhez,
és ne elégedjenek meg a vallásos,  kötelező sablonimádságokkal,  hanem akarjanak
Isten Szellemétől vezetett, erőteljes imákat. Azzal, hogy Te elmondod másoknak ezt
az  élményedet,  vagy  megírod,  bátorítod  őket,  hogy  többet  akarjanak.  Mennyivel
másabb úgy imádkozni, hogy Isten Szellemének ereje benne van az imádságodban,
mint elmondani a kötelező kéréseidet?

Megtanulandó:
„Hasonlóképpen a Szent  Szellem is  segítségünkre  siet  abban,  amiben erőtlenek
vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk.
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 8,26-27)

Kérlek, ezt a részt tanuld meg, és vésd a szívedbe, hogy Isten Szelleme hogyan segít
Neked az imádságban! Akar segíteni.  Amikor nincs mit  mondanod,  de imádkozni
szeretnél, amikor Istent szeretnéd dicsérni, de nem tudod már, hogy mit mondj, akkor
hívd segítségül a Szent Szellemet:  „Vezess, Uram, az imádságban! Kérlek vezess a
dicséretben, mert szeretnék tovább menni, szeretnék többet! Kérlek, hogy Te vezess
engem!” Köszönöm szépen, hogy végigvetted velem a 9. lecke anyagát. Azt kívánom
újra, hogy Isten ereje járjon át Téged, buzogjon fel az életedben, és törjön fel, mint az
élő vizek a forrása! 

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=J2dxW3Owj8U&feature=youtu.be  
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10. lecke
A Szent Szellem ereje a szolgálatban

„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)

Számomra  nagyon izgalmas  a  tény,  hogy  ugyanaz  az  erő,  és  ugyanaz  a  személy
adatott nekünk is, Aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. Ez izgalommal tölt el.
Jézus csak azután kezdte el a földi szolgálatát, miután Keresztelő János bemerítette,
és galamb képében rászállt a Szent Szellem. Gyakorlatilag ezzel példát adott nekünk,
hívőknek. Én azt  szoktam mondani,  hogy azzal,  hogy bemerítkezünk, nem értünk
célhoz, mert a Bibliából nem ezt látszik. Azt látjuk, hogy a bemerítkezés után a Szent
Szellem  keresztség  következett.  Isten  Szelleme  rászállt  Jézusra  sőt,  később  az
Apostolok Cselekedeteiben ugyanezt a példát látjuk más emberek életében is. Sokan
ott megrekednek, hogy bemerítkeznek, és úgy gondolják, hogy ezzel révbe is értek,
innentől kezdve nincs semmi dolguk, csak esetleg szolgálni valamit. De ez nem így
van.  Nem ezt  látjuk  az  Igében.  A szolgálatunkhoz,  és  a  további  hívő  életünkhöz
ugyanis elengedhetetlenül fontos, hogy Isten Szent Szelleme bennünk lakjon, betölt-
sön minket. Úgy kell élnünk, beszélnünk, és tennünk mindent Istenért, hogy az Ő
Szellemének az ereje velünk legyen! Ugyanaz a Szent Szellem adatott nekünk is, Aki
Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. 

Az 1. Korinthusi levél jól leírja, hogy milyen sokféle területen végezhetünk hasznos
szolgálatot  Isten  erejével.  Például  új  nyelveken  beszélhetünk,  vagy  lefordíthatjuk
mások idegen nyelveken történő beszédét (tűznyelv, angyali nyelv). Ha valaki ilyen
nyelven beszél, azt nem érti a Sátán sem. Sokszor mi sem értjük, de megkaphatjuk azt
az ajándékot, hogy le tudjuk fordítani, amit mások így a mennyből kapnak a Szent
Szellem által.  Ez  is  egy  ajándék.  De  prófétálhatunk,  betegeket  is  gyógyíthatunk,
mennyei bölcsességet kaphatunk, felismerhetjük a körülöttünk lévő szellemeket, és
sok ilyen más ajándéknak is a birtokában lehetünk. De ezek nem fognak tudni mű-
ködni az életünkben, ha a bemerítkezésünk után a Szent Szellem nem száll ránk, és
nem tölt  be  minket.  Tehát  ez  a  következő  lépés:  Meg  kell  ismerkedned  azzal  a
személlyel, Aki szeretné adni Neked az imént felsorolt ajándékokat. 
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Miért szeretné adni? Azért, hogy ezek által, a mai világban is bemutassa, hogy az
Isten ma is él, és ma is tesz csodákat. Ezek az ajándékok fontosak ehhez. Ezért kell,
hogy be legyél töltve az Ő személyével és erejével. Akar Téged is használni ezekben
a csodákban, és ebben a csodálatos, izgalmas és hatalmas munkában! Akar engem is
használni, és mindannyiunkat. Isten szíve vágya, hogy velünk együtt munkálkodjon,
hogy a pogányok meghallják az evangéliumot, és el is higgyék. A jelek és a csodák
által pedig még többen higgyenek. Istennek igazából nem nagy dolog felrúgni a mi
fizikai világunk korlátait, és nem nagy dolog számára olyan változásokat megtenni,
amik számunkra természetfelettiek.  Neki ez nem nehézség, hiszen Ő alkotta ezt a
világmindenséget, és bármit bármikor képes megváltoztatni. Természetfeletti módon
alkotta, és természetfeletti módon képes megváltoztatni is.

Ha megismered Istent, és úgy döntesz, hogy Vele szeretnél járni, akkor tudd meg,
hogy csodák részese leszel! De ez csak akkor válik valóra, ha Te tényleg az Istennel
jársz. Ha a lelkiismereted megnyugtatása céljából néha elmégy gyülekezetbe, az nem
jelenti  azt,  hogy Vele  jársz.  Ha elmégy a  gyülekezetbe,  és  igazából  nem történik
semmi  az  életedben,  nem  hoz  változást  az,  amit  ott  hallasz,  akkor  valami  nem
stimmel. Istennek van egy jó terve és célja az életed minden területére vonatkozóan,
és ebbe beletartozik a családalapítástól kezdve a szolgálaton keresztül, a munkahely-
keresésig  sok  minden.  Ha  az  életed  ezen  területein  úgy  döntesz,  hogy  az  Istent
választod, Vele akarsz járni, akkor az Ő útján jársz. Ha nem nyugszol addig, amíg
választ nem ad a kérdéseidre, és irányba nem állít életed minden területén, akkor az Ő
útján jársz. Kell kérned a Szent Szellem vezetését, ez nagyon fontos, és csak ekkor
fogsz csodákat megtapasztalni. Bizony, csodákat fogsz tapasztalni a munkahelyeden,
a tanulmányaid kapcsán, a szolgálatodban is. Amikor másokért imádkozol, akkor az ő
életükben is meg fogod látni azt, ami a Te életedben is működik. Tehát Istennel járni
megéri és szükséges! 

Tudjátok előfordul,  hogy  az  ember  meghozza  a  döntést  Isten  mellett,  és  ott  ül  a
gyülekezeti padban egy életen keresztül, oda jár hétvégente, és semmi, de semmi nem
változik az életében. Hozott egy döntést, hogy átadja az életét Istennek, és lehet, hogy
akkor ezt így is gondolta. Ezt követően azonban ő hozza meg a saját döntéseit, a saját
esze szerint. Nem kérdezi meg Istent, hogy Neki mi a véleménye erről vagy arról. Ez
a vallásosság, egy nagyon szomorú, és lenyomó dolog, ami elválaszt Téged Istentől.
Amikor nem kérdezed meg, hogy Neki mi a véleménye a döntéseidről, nem kéred ki
a  tanácsát,  akkor  nem bízol  meg Benne,  és  Vele  jársz,  csak  azt  hiszed.  Be vagy
csapva.  Istennel járni egészen más dolgot jelent.  Kicsit  ahhoz tudnám hasonlítani,
mint a vadvízi evezés: engedjük, hogy a folyó vigyen minket. Engedjük, hogy Isten
vigyen minket, vezessen az élet minden területén. Engedjük akkor is, amikor nem is
látjuk, hogy merre fogunk menni, hol fogunk kikötni. Valójában ezt jelenti Vele járni,
nem pedig  azt,  hogy  két  lábbal  mindig  a  földön  maradok,  a  döntéseimet  a  saját
ötleteim alapján hoznom meg,  Ő pedig jöjjön utánam, és tegye,  amit  kérek Tőle.
Nem!
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Ha Istennel  jársz,  csodákat  fogsz megtapasztalni,  és ezeket a csodákat  az a Szent
Szellem fogja  tenni  az  életedben,  Aki  a  názáreti  Jézus  Krisztust  feltámasztotta  a
halálból, és erőt adott Neki a szolgálathoz. Az a személy, Aki Istent képviseli itt a
Földön,  Benned és  Veled szeretne élni!  Veled  akar  járni,  és  csodákat  tenni,  hogy
minél  többen  higgyenek  ezáltal.  A képlet  ennyire  egyszerű!  Az  a  személy,  Aki
Jézusnak  is  segített,  és  Vele  járt,  Vele  élt,  Vele  mozgott,  Téged  is  kiválasztott.
Szeretne vezetni, csodákat tenni veled és általad, izgalmas kalandokban, -az előbbi
hasonlathoz  visszatérve-  „vadvízi  evezéseken”  részt  venni.  Veled  együtt  szeretné
ezeket  a  csodákat  átélni,  mert  szeret  Téged  az  Isten.  A szíve  vágya,  hogy  a  Te
életeden keresztül megdicsőíthesse az Ő nevét. Még egyszer leírom ezt, mert nagyon
fontos: szeretné az Isten, hogy a Te életeden keresztül megdicsőüljön az Ő neve, és
ehhez adta a Szent Szellemét, hogy Veled legyen! Annyira szeretném, hogy a szíved-
del felfogd ennek a súlyát! Ez egy kiváltság nekünk, embereknek, akik porból lettünk
teremtve,  és  nagyságrendileg  porszemek  vagyunk  Istenhez  képest.  Egy  kiváltság,
hogy az Isten azt mondja: „Én rajtad keresztül akarom megdicsőíteni az Én nevemet.
Ezt azt is jelenti, hogy változásokat akarok hozni a Te életedben, és a körülötted élők
életében is azért, hogy meglássák az emberek a hatalmamat.”

Igen, Isten változást akar hozni Benned és Általad. Te vagy az Ő eszköze, akit kivá-
lasztott, akivel menni akar, együtt küzdeni, harcolni. Részt akar venni a döntéseidben,
hogy ne arról szóljon a hívő életed, hogy hibát hibára halmozol, és újra és újra csak
felállnod kelljen, mert folyton elesel. Győzelemre hívott el Téged Isten, és úgy akar
Veled menni, hogy Te a győztes úton jársz. Ez az Ő terve, ezért van itt Veled a Szent
Szellem személye!

Azt kívánom, hogy Isten valóban dicsőítse  meg nevét  az  életeden keresztül,  ez  a
szívem vágya. El tudod ezt hinni? Ez egy nagyon izgalmas dolog, és még annál is
sokkal több. Ha Te nem akarsz szürke és unalmas hívő életet élni, ha nem akarsz
csupán vallásos életet élni, hanem kalandokban szeretnél részt venni Istennel, akkor
ezt hidd el, fogadd el! Azzal a hittel kell tovább menned, hogy meg akarja Rajtad
keresztül  dicsőíteni  Isten  az  Ő  nevét!  Csodákat  akar  Rajtad  keresztül  bemutatni.
Kisebbeket vagy nagyobbakat, teljesen mindegy. Egyszerűen csak bizonyságot akar
tenni Magáról.

Életem egyik meghatározó Igeversével  szeretnélek még bátorítani  ezzel  a témával
kapcsolatban, mely a Márk evangéliuma 9-es rész 23-as versében van megírva:
„Minden lehetséges annak, aki hisz.” 

Ezek  a  dolgok,  melyeket  én  csodának  hívok,  mert  így  a  legegyszerűbb  megfo-
galmazni, természetfeletti változások, amik az életedben, és Általad mások életében
is jöhetnek. Ezeket Te nem tudod megtenni. Ne értsük félre ezt az Igeverset! Én nem
úgy értem, hogy neked fizikailag minden lehetséges, hanem Isten Szent Szelleme az,
Aki megteszi ezeket a csodákat, de mégis Általad. Tehát Neked lehetséges, de csak

61



Ővele.  Vele  bármire képes vagy. Ő az a természetfeletti  személy,  Aki  megalkotta
részleteiben  ezt  az  egész  világot,  és  Neki  minden  lehetséges.  Ha  Te  a  hiteddel
kapcsolódsz Őhozzá, tehát hiszel abban, hogy Neki minden lehetséges, akkor ezáltal
Neked is minden azzá válik. Hidd el, hogy Jézus Krisztus vére elég minden bűnödre,
ezáltal az ördög, az ellenség, a Sátán nem fog tudni Téged visszafogni, ahogy a lova-
kat visszafogjuk a gyeplővel, a kantárral. Nem tud Téged visszafogni a vádlásokkal, a
bűneiddel az ellenség, mert elhiszed, hogy Jézus vére eltörölte a bűneidet. Nem lettél
jobb ember, ugyanúgy bűnre hajlamos ember vagy, mint én, vagy bárki más, de a
vádló nem tud visszafogni Téged, hiszen Jézus vére minden vétkedre elég. 

Ezt kell először elhinned, azután azt, hogy ugyanaz a Szent Szellem adatott Neked,
Aki Jézust  feltámasztotta  a  halálból.  Utána pedig azt  kell  elhinned,  hogy a Szent
Szellemmel,  és  a  megváltással  minden lehetséges  annak,  aki  hisz.  Ha Vele  jársz,
akkor Neked minden lehetséges, és Isten dicsőségére győztes vagy. Szeretném, hogy
ez  így  beivódjon a  szívedbe,  és  valódi  változást  hozzon a  gondolkodásmódodba!
Szeretném, hogy az én életemet is még jobban felpezsdítsék ezek a gondolatok, ezek
a szavak, igazságok! Óriási lehetőség, hogy Isten Szent Szelleme Veled és velem van,
és velünk akar menni tovább. Most imádkozni fogunk ennek fényében. Kérlek Téged,
hogy  kövess  ebben az  imádságban!  Próbálj  azonosulni  a  szavaimmal,  és  figyelni
Isten jelenvaló Szellemére!

Imádság:
Istenem, köszönöm, hogy adtad nekünk a Szellemedet erre a Földre,  hogy megdi-
csőüljön  a  Te  neved!  Köszönöm,  hogy  elküldted  a  Szent  Szellemet,  hogy  az  én
életemen keresztül is megdicsőüljön Isten neve. Nem az én nevem, nem az én Bará-
tomnak a neve, aki most csinálja ezt a bibliaiskolát, hanem a Te neved kell, hogy
megdicsőüljön.  Arra  kérlek  Téged,  mutasd  be  a  Te  jelenlétedet,  a  dicsőségedet,
amikor a lehetetlen lehetségessé válik! Mutasd meg, Uram, a hatalmad, hadd lássa
meg ő is, és lássák meg a körülötte élők is minél többen, hogy az Isten hatalma ma is
itt van a Földön! Az Isten nem egy hitvilág, egy vallás, hanem egy cselekvő Isten!
Mutasd meg az én Testvérem életében, Uram, Jézus nevében kérlek. Szükség van rá,
hogy újra és újra megmutatkozzon ezen a Földön, hogy Te élsz,  és,  hogy a Szent
Szellem ereje itt van a Földön! Újra és újra mutatkozzon meg, hogy bármit meg tudsz
változtatni! Családi helyzeteket, egészségügyi problémákat, anyagi gondokat, bármit
meg tudsz változtatni Uram, a Te erőddel, jelenléteddel. Hálát adok a jelenlétedért,
és,  hogy  ott  vagy  az  én  Testvéremmel.  Örülök,  hogy imádságban kapcsolódhatok
őhozzá,  és  emel-hetem  őt  ezzel  az  imádsággal,  Te  pedig  Uram,  cselekszel.  Nem
miattam,  hanem a  Te  nevedért!  Természetfeletti  változást  hozol  az  életében  a  Te
dicsőségedre,  Jézus  nevében!  Köszönöm, hogy ez az iskola egy eszköz számodra,
Uram, és sokak életébe változást hozol ez által. Köszönöm Neked ezt a lehetőséget, és
újra köszönöm a Te jelenlétedet,  a szavakat,  amiket adsz, és a változásokat,  amik
Téged  mutatnak  be  ezen  a  Földön.  Téged  mutatnak  be  a  Testvérem életében,  és
körülöttünk is, Uram. Köszönöm ezeket Jézus nevében! Ámen. 
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Gyakorlati feladat:
Én hiszem, hogy Isten változást hoz az életedbe, akármilyen területen is van szük-
séged változásra. Neki nincs lehetetlen. Azt a személyt küldte el Neked, aki Jézust
feltámasztotta  a  halálból.  Talán  már  némileg  felsejlett  előtted,  milyen  gyakorlati
feladat tartozik ehhez az anyaghoz. A lényeg, hogy az én életemben már nagyon sok
olyan helyzetben segített Isten, amelyekben emberileg nem láttam megoldást, kiutat.
Voltak, és vannak is ilyen helyzetek az életemben. Az a jó, hogy Isten Szent Szelleme
képes változást hozni.
 
Az a gyakorlati feladat, hogy csendesedj el, várj, és keresd Isten akaratát! Mi legyen
az a dolog, amiért elkezdesz imádkozni önmagadra nézve. Most az a feladatod a 11-
es lecke elkezdéséig, hogy azért imádkozz, hogy hozzon Isten természetfeletti válto-
zást,  az  életed  problémájában!  Fontos,  hogy olyan dolgot  válassz  ki,  amelynek a
megváltozására van hited, és ezt érzed is magadban! Ez a Szent Szellem iskolája,
ahol  azt  is  meg  kell  tanulnod,  hogy  hogyan  működik  az  Ő  ereje  a  lehetetlen
helyzetekben.  Ne  feledd:  „Minden  lehetséges  annak,  aki  hisz.” Imádkozz,  higgy,
tusakodj, amíg változást nem látsz! Isten Szelleme változást akar hozni a Te lehe-
tetlen élethelyzetedbe. Addig imádkozz ezért, amíg nem jön változás, vagy amíg a
következő leckét meg nem kapod, és el nem kezded! Nagyon fontos, hogy hidd el: ez
a természetfeletti személy bármit megtehet az életedben!

Kérdés:
- Légy szíves, írd le azt a helyzetet, amiért imádkoztál!
- Történt-e változás?
- Történt-e Benned valami belső változás?
- Szerinted Isten akar-e csodát tenni az életedben, és ha igen, akkor miért? 
- Ha meghallgatja az imádságod, és valami változást hoz, hálát szoktál-e Neki
adni ezért?

Megtanulandó:
„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) 

Kérlek, hogy tanuld meg, és forgasd a szívedben ezeket a gondolatokat! Köszönöm
szépen, hogy ezt a leckét is feldolgozod!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=wtcm8msJQKs&feature=youtu.be  

63

https://www.youtube.com/watch?v=wtcm8msJQKs&feature=youtu.be


11. lecke
A helyreállítás jó híre

„Majd ezt mondta nekik: -Menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az
örömüzenetet mindenkinek! Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog. De aki nem
hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják követni:
a nevemben gonosz szellemeket űznek ki; új nyelveken szólnak; kígyókat fognak
meg, vagy halálos mérget isznak, de az sem árt meg nekik; ráteszik a kezüket a
betegekre, azok pedig meggyógyulnak.” (Márk evangéliuma 16,15-18)

Úgy gondolom, igen izgalmas ez a téma. Rögtön az elején azt mondja Isten Igéje,
hogy menjetek, és ezt az örömhírt hirdessétek az embereknek. De miért és mit  is
hirdessünk?  Egyrészt  azért,  hogy  ne  kerüljenek  kárhoztató  ítélet  alá  az  emberek,
hanem megmeneküljenek a pokoltól. Másrészt pedig ez nem is csak azért örömhír,
mert megmenekülhetünk a pokoltól, hanem azért is, mert  felszabadítja az életedet a
rabság alól, amit eddig az ellenség hozott az számodra. Tehát örömhír az evangélium,
mert megmenti az emberek lelkét a pokoltól, de itt a földi életre is felszabadítja őket
az elnyomás alól.
 
Lefektettük már az elején, és az előző leckében is volt róla szó, hogy Isten Szent
Szelleme  az  a  személy,  Aki  a  világunk  teremtésénél  is  jelen  volt,  és  Aki  ma  is
ugyanúgy képes rá, hogy bármit megváltoztasson. De miért hozna változást? Erről is
volt szó az előző leckében: azért szeret az Isten csodákat tenni itt a Földön, hogy
minél többen higgyenek Őbenne. Mikor az emberek csodákat látnak, elkezdik elhin-
ni, hogy az Isten valóságos. Tudjátok hirdetnek sokféle tanítást ebben a világban, és
sokféle üzenetet, bölcsességet, de ezek a tanítások, más, gyakran bálványimádó vallá-
sok bölcsességei,  melyek igazi csodákat nem tesznek az emberek életében. Valódi
változásokat nem igazán okoznak. A hétköznapi ember számára az különbözteti meg
Isten beszédét, és Istent más vallások központi alakjaitól, hogy az Ő Igéje/Beszéde
működik!  Például megtörténnek a csodák,  ha imádkozunk a  betegekért.  Ez is  azt
mutatja, hogy ez az igazság. Isten beszéde tehát saját magát igazolja. A Szent Szellem
teszi a csodákat, de itt azt olvassuk, hogy azok életén és imádságain keresztül teszi,
akik hisznek. Tehát ha Te hiszel, akkor a Te imádságodra bármi megtörténhet. Isten
Szent Szelleme valósággal „ráugrik” a Te hitedre, szoktam mondani.  Te hiszel,  Ő
pedig a hitedre mozdul. 
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Nos, akkor miben is kell hinned? Most röviden összefoglalnám, hogy mi az, amiben
hinned kell, mit is kell  hirdetned úgy, hogy az neked is,  és másoknak is,  valóban
örömhír legyen. Egyrészt abban kell hinned, hogy a kezdet kezdetén Isten mindent
tökéletesre alkotott. De az ember az engedetlensége által behozta ebbe a tökéletes,
egészséges, bővölködő, jól működő világba, a Szétdobálót, az ellenséget. Ő az ördög,
aki  azért  jött,  hogy mindent  szétromboljon,  elpusztítson.  Az egészségből  betegség
lett, a bőségből nyomorúság, a békességből pedig félelem. Szétdobált, szétrombolt
mindent az ellenségünk. De Jézus Krisztus az Ő áldozatával, a kereszten legyőzte az
ördög minden munkáját, és ezzel lehetőséget adott arra, hogy minden visszaálljon az
eredeti rendbe, ahogyan azt Isten megalkotta a kezdetekkor. Vissza kell, hogy álljon a
Te életedben is, és azok életében is, akiknek elmondod ezt az örömhírt. Tehát Jézus
áldozata  mindent  visszaállított!  Nekünk  csak  kérnünk  kell  az  életünkre  ezt  az
áldozatot. Ha elhisszük és kérjük mindezt, akkor helyre kell, hogy álljanak a dolgok
bennünk és körülöttünk. Ez így tényleg egy örömhír, és örömüzenet! De az, hogy
csatlakozz  egy valláshoz,  az  nem örömüzenet.  Az,  hogy járj  el  hétvégenként  egy
gyülekezetbe,  és  talán  nyugodtabb  lesz  a  lelkiismereted,  ez  nem  valami  nagy
örömüzenet. De az, hogy Jézus a kereszten mindent helyreállított, amit Isten erede-
tileg jónak, működőképesnek, egészségesnek, bőségesnek, békességesnek alkotott, ez
bizony az! Örömhír, hogy Isten Szelleme eljött a Földre, itt van közöttünk, hogy amit
Jézus elvégzett a kereszten, azt fizikai valósággá tegye a Te, és a körülötted élők éle-
tében egyaránt! Azt mondta Isten:  „Ezt hirdessétek, ez megmenti őket a nyomorú-
ságtól, megmenti az embereket a szenvedéstől, amit az ellenség okoz nekik. Megsza-
badítja őket  az elnyomás alól,  megmenekül  a lelkük is,  és  a  haláluk után nem a
pokolra jutnak, hanem a mennybe.” Ez az igazi örömhír, és azt mondja Isten Igéje,
hogy elsősorban annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az Élet Könyvében.
Elsősorban ennek. De amikor az ember megszabadul az elnyomástól, megváltozik az
élete.  Hirdessétek  ezt  a  felszabadító  üzenetet!  Akik  hisznek,  azokat  még  jelek  is
fogják  követni,  olyan  jelek,  melyek  a  Szent  Szellem munkája  által  hitelesítik  az
üzenetedet. Fizikai változások jönnek létre. Ez valami csodálatos üzenet! 

Igazából  ez  is  olyan,  amit  el  kell  hinned teljes  szívvel,  ha  természetfeletti  válto-
zásokat akarsz látni. Ez az, amit hirdetned kell, hogy mások életébe is új jöhessen!
Valami eredetileg jónak lett teremtve, de jött az ellenség, mindent szétdobált, Isten
Fia  a  kereszten  pedig  mindent  helyreállított.  A szellemi  jogalapját  megteremtette
annak, hogy minden visszaálljon. Amikor ezt elhiszi valaki, akkor a hite nyomán a
Szent Szellem változásokat hoz. Amiket Jézus elvégzett a kereszten, Isten Szelleme
helyére teszi, ugyanúgy visszaállítja a dolgokat. Hirdesd ezt az embereknek! Hidd el
a magad életére nézve is, és így nézd a problémás területeidet! Igen, jött az ellenség,
mert beengedtük a bűnt az életünkbe. Szétdobálta az én egészségemet amit Istentől
kaptam,  de  a  kereszten  Jézus  Krisztus  helyreállított  mindent.  Én  ezt  elhiszem  a
szívemből, és a drága Szent Szellem ennek a hitnek a nyomán csodát tesz, visszaállít,
helyreállít.
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Gonosz szellemeket űzhetnek ki, akik ebben hisznek, mert a gonosz szellemeknek
már nincs hatalmuk. Jézus legyőzte őket is. Ha a Sátán legerősebb fegyverét, erejét, a
halált  legyőzte,  azzal  maga  mögé  utasította,  a  lába  alá  vetette  a  nála  gyengébb
démonokat is, a negatív szellemvilág minden erejét legyőzte ezáltal. Új nyelveken
szólnak,  akik  elhiszik  ezt  az  örömüzenetet.  Kígyókat  fognak  meg,  vagy  halálos
mérget  isznak,  és  nem  árt  meg  nekik,  mert  a  Természetfeletti  lakik  bennük.  A
betegekre teszik  a  kezeiket,  és  azok meggyógyulnak ezáltal  a  felszabadító  üzenet
által.  Ezt  kell  elhinned,  ezt  kell  továbbadnod!  Isten  neve  így  meg  fog  dicsőülni
Általad is, a hited által, az imádságaid, a szavaid által. Gyakorold a hitedet, és imád-
kozz továbbra is lehetetlen helyzetekért a magad, és mások életében is! Azt olvassuk
ugyanis az Igében, hogy akik hisznek, azokat jelek követik. Azzal, hogy Te lehetetlen
helyzetekért  imádkozol,  tudod mit  csinálsz  valójában?  Istennek nyitsz  egy  kaput,
adsz egy lehetőséget, hogy csodát tehessen:  „Uram, bemehetsz ebbe a helyzetbe, és
visszaállíthatod,  ahogyan  eredetileg  megtervezted.  Bemehetsz  ebbe  a  szétromlott
kapcsolatba,  és  amilyenné  eredetileg  tervezted  az  emberi  kapcsolatokat,  olyanná
visszaállíthatod. Uram, köszönöm, hogy megteszed az erőd által, a Szellemed által!
Köszönöm Uram, hogy változást hozol házasságokba, barátságokba, szülő-gyermek
kapcsolatokba, megromlott egészségi állapotokba, anyagi gondokba!” 

A démonok messzire menekülnek a hited kapcsán, mert látják, hogy az igazságban
hiszel, és azt mondja az Ige, hogy az igazság szabadokká teszi a foglyokat. Ez az
örömhír, amely emberek millióinak az életét változtatta már meg, és fogja a jövőben
is. Azért, mert működik. Minden jónak lett teremtve, de a Szétdobáló garázdálkodik,
és keresi, hogy kit nyeljen el. Keresi, hogy hol okozhat minél nagyobb szenvedést,
felfordulást. A kereszten azonban minden el lett végezve, ott minden gonoszság le lett
győzve. Hidd el ezt a Te életedre, és a szeretteidre nézve! Mondd el nekik, ha még
nem hallották ezt a jó hírt, és Isten Szelleme rávetődik a hitedre, megváltoztatja a dol-
gokat, szabadokká teszi a foglyokat, meggyógyítja a betegeket. Visszaadja az életét
azoknak, akik elveszítették. Ez a kedves Szent Szellem, hogy úgy mondjam, az utolsó
„kapocs” ebben a láncolatban, az evangélium láncolatában. Ő van itt a Földön, és Ő
az, aki helyrebillenti az elromlott dolgokat. Most imádkozni fogunk.

Imádság:
Uram,  köszönöm,  hogy  a  Te  igazságod  változást  hoz  az  emberek  életébe!  Ez  az
igazság szabadokká teszi a foglyokat, felszabadulást hoz, meggyógyítja a betegeket,
és elveszi az ellenség minden erejét, amikor mi imádkozunk. Jézus Krisztus áldozata
legyőzte  az  ellenséget.  Legyőzte  az  én  Barátom,  Testvérem életében  is,  és  az  én
életemben is. Ott a kereszten legyőzted Uram, az ördög minden munkáját. Köszönöm,
hogy a Te kedves Szellemed, itt van, és helyreállítja a dolgokat. A mi hitünk kapcsán
helyreállnak, megváltoznak a dolgok. Megszabadulnak a foglyok, mert nincs ereje a
gonoszságnak, el lett véve, el lett söpörve. Meggyógyulnak a betegek, Isten dicsősé-
gére helyreállnak az elrontott életek, és ez mind-mind azt mutatja be, hogy igaz a Te
beszéded!  Igaz  az  evangélium,  működik  az  örömüzenet.  Működjön,  Uram,  az  én
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Barátom életében is az örömhír az ereje! Működjön még inkább az én életemben is,
és a mi családjaink életében, a szeretteink életében az örömhírnek a felszabadító,
győztes, helyreállító ereje! Dicsőség Neked, Uram! Te változásokat hozol. Köszönöm
Uram, hogy valódi változások történnek, ha elhisszük az evangéliumot.

Uram, hálát adunk Neked, mert mindent olyan jól kitaláltál! Az eredeti  teremtést,
amit elrontott  az ellenség, és széttiport,  azt  Te helyreállítod, és tökéletessé teszed.
Köszönöm,  hogy  ebben  a  helyreállított,  teljes  teremtésben  járhatunk  Jézus  miatt!
Köszönöm  Szent  Szellem,  hogy  Te  vagy,  Aki  visszaállítod  a  dolgokat,  valóságos
szabadulásokat, valóságos gyógyulásokat hozol! Köszönöm a Te kedves személyedet,
és azt az ajándékot, ami az örömüzenetnek egy velejárója, hogy helyreáll a kapcso-
latunk Istennel úgy, ahogy eredetileg lett tervezve. Úgy lesz közvetlen a kapcsolatunk
Istennel, hogy Te, kedves Szent Szellem, itt vagy velünk. Így elmondhatjuk, hogy közel
van hozzánk Isten, velünk lakik, bennünk él. Köszönöm Uram, hogy itt vagy, hálás
vagyok a jelenlétedért! Köszönöm mindazt,  amit elvégzel  a Te iskolád által az én
Barátom életében,  és  mindenki  életében,  aki  bekapcsolódik  ebbe.  Dicsőség Neked
Uram, Jézus nevében! Ámen. 

Gyakorlati feladat:
A Római levél 10,17-ben ezt olvassuk: 
„A hit tehát abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az a Krisztus beszéde.”

Tehát, ha szeretnéd, hogy erősödjön a hited, akkor hallanod kell Isten beszédét, az
Igét. Ettől erősödni fog. A feladatod az, hogy keress, és írj össze magadnak lehetőleg
egy A/5-ös lapra 10 olyan Igeverset a Bibliából, amelyek arról szólnak, hogy a Te
hited nyomán csodáknak kell történniük, és, hogy Isten meghallgatja az imádságodat,
csak kérj bátran! Tehát 10 ilyen idézetet írj ki a Bibliából egy lapra! Ne a megszokott
füzetedbe  írd,  mert  fontos,  hogy  ez  a  fegyverarzenál  mindig  nálad  legyen,  és
bármikor  tudd  használni,  ha  meggyengül  a  hited.  Ha  nehéz  helyzetekkel  találod
magad szemben, akkor tudd, hogy miben hiszel! Tudd, hogy ki áll melletted, és ki az,
Aki segít  Neked! A Te hited az Ige hallásából fog erősödni,  és kell  is,  hogy erő-
södjön! Gyakran nézegesd, gyakran olvasgasd ezt a kis lapot! Forgasd a szívedben az
Igéket, tedd magadévá, és ha úgy látod jónak, tanuld is meg ezeket az Igeverseket,
hogy  legyen  mindig  mihez  hozzányúlnod!  Tehát  10  darab  idézetet  kérek  Tőled,
amelyek arról szólnak, hogy a hited nyomán csodáknak kell történniük, és arról, hogy
Isten meghallgatja az imádságaidat! 

Kérdések:
- Miután végigolvastad ezeket az Igeverseket, érzed-e azt, hogy valóban erősödik
a hited?
- Bátorítanak-e Téged ezek a mondatok arra, hogy imádkozz lehetetlen helyze-
tekért?
- Írj le egy csodát az életedből, amit Isten tett valamikor!
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Megtanulandó:
„Majd ezt mondta nekik: -Menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az
örömüzenetet mindenkinek! Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog. De aki nem
hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják követni:
a nevemben gonosz szellemeket űznek ki; új nyelveken szólnak; kígyókat fognak
meg, vagy halálos mérget isznak, de az sem árt meg nekik; ráteszik a kezüket a
betegekre, azok pedig meggyógyulnak.”   (Márk evangéliuma 16,15-18)

Kérlek, tanuld meg, és legyen sok fegyvered, ami erősíti a hitedet! Így tudni fogod
mit kell hinned, mit kell hirdetned, hogy változások történjenek. Köszönöm szépen a
figyelmedet! 

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=IpCWGiokjAM&feature=youtu.be  
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12. lecke
Ő egy személy

Most pedig szeretettel osztom meg Veled a  12. lecke anyagát, és örülök neki, hogy
még mindig velem tartasz és a „Szent Szellem iskolájával”! Bizonyára azért van ez
így,  mert  szeretnéd  Őt  sokkal  jobban,  sokkal  személyesebben  megismerni,  és
közelebb jutni Őhozzá. Most éppen erről lesz szó.

Sokat beszéltem és írtam már Neked eddig a Szent Szellem erejéről, de itt egy olyan
különleges dolgot  szeretnék megmutatni,  amely  teljesen átformálhatja  az életedet.
Sok évnyi hívő élet után elérkezett a pillanat, mikor rá kellett döbbennem, hogy bár
közel van hozzám Isten Szelleme, és működött is rajtam keresztül az ereje, de mégis
olyan üres volt az életem. Hiába volt ott velem ez az erő, mégsem volt meg minden,
és úgy éreztem, hogy valami többre van szükségem. Ekkor mutatta meg nekem Isten,
hogy igazából a Szent Szellem nem csak egy erő,  hanem egy valóságos személy,
Akinek érzései, gondolatai vannak.

 „A Pártfogó, a Vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya.
Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam
nektek.” (János evangéliuma 14,26)

Itt a „megtanít”, és az „eszetekbe juttat” kifejezések azok, melyek arra utalnak, hogy
a Szent Szellem egy személy. Egy erő nem tud téged tanítani csak akkor, ha Ő egy
személy is egyben. Egy személy eszedbe tud juttatni dolgokat. 

„Mert a Szent Szellem jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak.”
(Apostolok Cselekedetei 15,28)

Jónak látta, tehát gondolkodott, ami megint csak azt jelenti, hogy Ő nem egy erő, ami
gondolkodni sem tud, hanem egy személy.

„Péter azonban ezt mondta neki: -Anániás, hogyan foglalhatta el a Sátán ennyire a
szívedet?  Megpróbáltad  becsapni  a  Szent  Szellemet,  és  félretettél  magadnak  az
eladott föld árából!” (Apostolok Cselekedetei 5,3)
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Becsapni be lehet egy erőt? Egy puszta erőt, a lóerőt az autóban például? Az egy erő,
ami dolgozik és működik, teszi a dolgát, annak teljesen mindegy, hogy Te miről mit
gondolsz. Becsapni csak egy személyt lehet. Most csak ezt a három idézetet osztot-
tam meg Veled, de sokkal többet is találhatsz a Bibliában.
 
Igen, valóban Ő egy élő személy, és itt van Veled most is, ahogy beszélek Hozzád.
Meg kell ismerned ezt a különleges személyt, és hidd el, hogy csak Ővele lesz teljes
az életed! Ez a te nagy lehetőséged! Ahogyan az Atya egy személy,  a Fiú,  Jézus
Krisztus is egy személy, a Szentháromság harmadik tagja is ugyanúgy egy személy.
Még pedig hatalmas, csodálatos, kedves és alázatos. Ő egy olyan személy, Aki vágyik
a Veled töltött időre, és ha Te csak az erejét akarod, akkor nem lesz teljes az életed.
Vágyik Rád, szeretné hallani a Hozzá intézett szavaidat, szeretne Veled párbeszédet,
szeretné, ha szólnál Hozzá. Szeretné, hogy ha Ő maga érdekelne Téged. Ahogyan az
Atya maga is  egy kapcsolatra  alkotta  meg az embert,  Isten Szent  Szelleme ezzel
teljesen ugyanígy van, egyszerűen vágyik Rád. Vágyik rá, hogy megszólítsd Őt, hogy
barátságban  legyél  Vele.  Ahogyan  az  Atyaisten  vágyik  erre,  ugyanúgy  a  Szent
Szellem személye is vágyik erre.

Érdekes  módon Neki  mindennél  nagyobb hatalma van.  Bármit  megtehet,  bármire
képes a mi világunkban, mégis Veled szeretne lenni. Egyszerűen azért, mert az ember
arra  lett  teremtve,  hogy  Istennel  személyes  kapcsolatban,  közösségben  legyen.
Szokták használni erre a kapcsolatra az intimitás szót is, ami egy bensőséges kapcso-
latot jelent, egy személyes, intim kapcsolatot. Ez így talán szokatlan Neked. Istennek
azonban fontos, hogy az emberrel kapcsolatban legyen, mert ha ez nem lenne fontos a
számára,  akkor  nem küldte  volna  el  a  Fiát,  Jézus  Krisztust,  hogy haljon  meg az
emberiség minden bűnéért. 

A kapcsolat pedig, kommunikációt, beszélgetést, odafigyelést is jelent mindkét félre
nézve. Talán furcsán hangzik mindez számodra, de ez az igazság. Lehet, hogy ilyen
összefüggésben  még  nem  igazán  hallottál  Istenről,  vagy  Isten  Szelleméről.  Sok
helyen  sajnos  csak  egy  vallással  azonosítják  az  élő  Istent,  ami  nem felel  meg  a
valóságnak. De Ő egy igazi kapcsolatot szeretne Veled, amiért kész volt súlyos árat
fizetni. Ez a kapcsolat nem abban nyilvánul meg, hogy Jézus Krisztus odalép Hozzád
személyesen, és testben is beszélget Veled. Ennek most abban kell megnyilvánulnia,
hogy a Földön jelenlévő Szent Szellem Istennel beszélsz, megkérdezed Őt, megszó-
lítod, imádod Őt, dicséred Őt. Ennek a közösségnek, amiért Isten árat fizetett, most a
Szent Szellemmel kell kiteljesednie. Ez pedig egy szuper dolog. Így ugyanis leomlik
az a hazugság, hogy az Isten csak ott távol, a mennyben hallja a Te imádságodat.
Nem. Az Isten itt van Veled. A Szent Szellemét küldte el Hozzád, Aki most hallgatod,
olvasod, nézed ezt az iskolai anyagot. Ó, ez csodálatos! Hozzád küldte, hogy Veled
legyen, megszólíthasson Téged, közel legyen Hozzád. Igen. Nem csak annyira vágyik
Rád Isten, hogy a Fiát feláldozta érted, hanem annyira is, hogy eljött Hozzád a Földre
a Szent Szelleme. Ezen felül a barátod akar lenni.
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Isten óriási ajándéka ez! Ha felfedezzük, hogy Ő nem csak egy erő, akkor a legcso-
dálatosabb kapcsolat alakulhat ki az életünkben, ami csak létezhet. De ha csak addig
jutunk,  hogy:  „Uram,  nekem kell  a  Te erőd,  hogy betegek  gyógyuljanak meg,  és
különböző  csodák  történjenek.”,  akkor  nem  jutunk  el  a  valódi  kapcsolatra  Vele.
Hányszor és hányszor mondjuk Neki ezt az imát, pedig ha eljutnánk odáig, hogy:
„Uram, én meg akarlak ismerni Téged!”, akkor minden más lenne. Tudjátok, van az
az Igerész a Bibliában, amikor azt mondják az emberek, hogy:

„Uram, Uram! Hát nem a Te nevedben prófétáltunk? Nem a Te nevedben űztünk
ki gonosz szellemeket?” (Máté ev. 7,22)

Erre az Isten válasza az, hogy: „Nem ismerlek titeket.” Az Isten ismerni akar Téged,
és nem csak annyit akar, hogy az Ő ereje által megnyilvánulások legyenek, csodák
történjenek. Nem akarja majd azt mondani Neked azon a napon sok csodatétel után
esetleg, hogy: „Nem ismerlek Téged!” Ismerni szeretne, és erre egy nagy lehetőség,
hogy az Ő Szellemével kapcsolatba kerülj. Most ezért fogunk imádkozni. 

Imádság:
Mennyei Atyám, hálát adok Neked, hogy elküldted Szellemedet a Földre! Köszönöm,
hogy egykor Jézus Krisztust is elküldted közénk, hogy eltörölje minden bűnünket az
áldozatával! Hálás vagyok Uram, mert azért tetted mindezt, hogy kapcsolatba kerül-
jek  Veled.  Köszönöm,  hogy  megtetted  mindezt  azért  is,  hogy  az  én  testvéremet
semmilyen  bűn  ne  választhassa  el  Tőled!  Azért,  Uram,  mert  vágysz  a  Vele  való
kapcsolatra, közösségre. Akarod őt jobban megismerni, és elküldted Szellemedet a
Földre, hogy az én Testvérem, aki most ezt az anyagot hallgatja, vagy nézi megismer-
kedhessen Veled. Köszönöm kedves Szent Szellem, hogy ott vagy Vele, ahol ő most
van, és akarod megszólítani, akarsz beszélni, beszélgetni, kommunikálni. Uram, hálát
adok a Te közelségedért. Köszönöm, hogy az Isten ilyen közel jött az emberhez! Olyan
közel, mint még soha a történelemben. Nálunk laksz, és bennünk maradsz, ezt mondja
az Ige. Hálát adok Neked ezért,  Uram! Hálát adok a jelenlétedért.  Szent Szellem,
segíts,  hogy  megismerjen  az  én  Testvérem  Téged!  Segíts  Uram,  hogy  jobban
megismerjen Téged! Uram, érintsd meg a szívét, szólítsd meg a szívét a Te alázatos,
szelíd jelenléteddel! Tiéd minden dicsőség, Uram! Köszönjük, hogy az Isten közöttünk
van, velünk van! Köszönöm, hogy megszólítod az én Testvéremet, Barátomat, Uram!
Dicsőség Neked, Istenem! Hálát adok Neked. Kérlek, vezesd őt egy mélyebb kapcso-
latra, a Te megismerésedre. Erre vágyódom én is. Arra, hogy jobban megismerjelek
Téged.  Segíts,  hogy  közelebb  jussunk  Hozzád,  sokkal  jobban  megismerjünk,  és
örömöt okozzunk Neked a kapcsolatunkkal!

Hálás vagyok Neked, hogy Te nem csak egy erő vagy, hanem tulajdonságaid vannak.
Egy csodálatos, különleges, hatalmas és mégis alázatos személyt ismerhetünk meg
Benned. Sokszor annyira szeretne az ember jó barátokat, jó kapcsolatokat, annyira
szeretnénk  jó  emberekkel  körülvenni  magunkat,  de  az  emberek  mind  bűnre
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hajlamosak.  Könnyen  elfordulnak  egymástól,  hűtlenné  válnak,  vagy  elveszíthetjük
őket. Uram, az igazi kapcsolat csak Veled lehetséges, mert az Isten hűséges, jóságos,
szerelmes,  kedves,  és  Te  Istent  képviseled  Szent  Szellem!  Segíts  Veled  egy  jobb
kapcsolatot kiépíteni kérlek! Ahogyan az emberi kapcsolatok is folyton változnak és
alakulnak,  úgy  fejlődjön  az  én  Testvérem  kapcsolata  Teveled!  Imádlak,  dicsérlek
Téged,  Uram,  mert  lehet  Téged  dicsérni.  Ahogyan  az  Istent  lehet  dicsérni,  lehet
Téged is dicsérni, magasztalni Szent Szellem, hiszen az Istent képviseled. A Te szíved
vágya is az Uram, hogy Isten neve megdicsőüljön. Te ugyanúgy a Szentháromság
tagja vagy, mint Jézus Krisztus, Akit szintén lehet dicsőíteni. Dicsőíteni azért, amit
tett  ezért  a  kapcsolatért.  Köszönöm  Uram,  hogy  formálod  az  én  Testvéremet,  és
kérlek,  égesd a szívébe ezeket  a szavakat!  Ne feledje el,  hogy a legjobb, legmeg-
hittebb, legörömtelibb, és a legbiztonságosabb kapcsolatot Veled építheti ki! Ez pedig
megváltoztatja az egész életét. Tiéd minden dicsőség, köszönjük, hogy velünk vagy
Szent Szellem. Jézus nevében! Ámen.

Gyakorlati feladatok: 
Kérlek, a 12. lecke gyakorlati feladatának keretében, szólítsd meg személyesen Isten
Szellemét! Ezután pedig várj! Majd újra szólj, és újra várd a válaszát! Várj türel-
mesen, és tudd, hogy válaszolni fog, mert akar Veled beszélgetni Isten. Beszélgess
hát Vele, gyakorold ezt nap mint nap, és ha úgy érzed, énekelj Neki! Egy csodálatos
kapcsolat  kezdete  lehet  ez  a  pillanat.  Tehát,  ahogy  én  most  imádkoztam a  Szent
Szellemhez,  -remélhetőleg  Te  is  követtél  az  imádságban-,  tudni  kell,  hogy  egy
kommunikáció, egy kapcsolat, mindig kétoldalú: nem csak én beszélek, hanem adok
időt arra, hogy meghalljam az Ő válaszát, amikor kérdezek Tőle valamit. Úgy kell
elcsendesedni, hogy keresem, várom az Ő válaszát. Képzelj el egy olyan kapcsolatot,
ahol Te és a barátod együtt vagytok, de mindig Te beszélsz, vagy mindig csak ő.
Vajon milyen kapcsolat ez? Ez egy elég önző lenne. Fontos, hogy kérdezzünk, és
válaszoljon  is  a  másik  fél,  vagy  fordítva,  tehát  társalogjunk.  Ugyanis  így  tudjuk
egymást megismerni.  Ha csak Te beszélsz, akkor Téged meg lehet ismerni, de Őt
nem.  Ezért  fontos,  hogy  a  gyakorlati  feladatban  próbálj  beszélgetni  a  Szent
Szellemmel, és várj nyugodtan a válaszára! Ne mondd, hogy „nekem ez nem megy”,
hanem  várj az  Ő  szelíd  hangjára!  Sétálj  közben,  és  figyelj,  hogy  mit  mond!
Csendesedj el, és abban a tudatban legyél, hogy egy személlyel beszélgetsz és, várod,
hogy Ő mit válaszol neked. Egy isteni személlyel beszélgetsz. Tehát ez lesz az egyik
gyakorlati feladatod. 

A másik pedig, megerősítésképpen, hogy a hited növekedjen abban a tényben, hogy
Isten Szent Szelleme egy személy, keress olyan Igéket, legalább 10-et, amelyek erről
beszélnek! Bemutatják például, hogy különböző tulajdonságai vannak. Akár az előző
leckékből  is  kereshetsz  ilyen Igeverseket,  biztosan találsz  többet  is,  melyek erről
szólnak. 
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Kérdések  :
-  Hogyan érzed,  sikerült-e  kapcsolatba lépned a Szent  Szellemmel,  miközben
ezeket a feladatokat csináltad?
- Változott-e Vele a kapcsolatod, az eddigiekhez képest?
- Tudsz-e Vele őszintén, bizalmasan beszélgetni? 
- Ugye nem csak te beszélsz Hozzá, hanem hagyod, hogy Ő is válaszoljon?
- Mit érzel most, hogy lett egy új barátod? Át tudod ezt érezni, hogy Őbenne egy
új barátra találhatsz? 

Igazából a Biblia ír arról, hogy amikor kérünk dolgokat Istentől, azokat nem a Szent
Szellemtől kérjük. A Szent Szellem Istennek az ereje, és egy személy is egyben, de a
Biblia  szerint,  amikor  imádkozunk  és  kérünk  valamit,  akkor  a  mi  Atyánkhoz,
Apukánkhoz megyünk. Kapcsolatban, közösségben a Szent Szellemmel vagyunk, de
amikor szükségben vagyunk, az Atyánkhoz fordulunk. Ezt csak így meg kívánnám
jegyezni, hogy Isten Szent Szelleme egy barát, és beszélgethetsz Vele bármikor, de
bármikor mehetsz a Te Mennyei Apukádhoz, ha bajban vagy, kérdésed van, vagy ha
szükséged van valamire,  és  imádkozol  érte.  Jézus Krisztus nevében imádkozhatsz
dolgokért.  A kapcsolatod,  ami  eddig  volt  Istennel,  kibővül  azzal,  hogy  lett  egy
személyes barátod, a Szent Szellem Isten. Ő általa, Maga az élő és mindenható Isten
lett a barátod. Ezt csak azért mondtam el, hogy jobban ráláss a dologra. A Te Mennyei
Apukád  ugyanúgy  megmarad  Neked,  Jézus  nevében  fordulhatsz  Hozzá,  jöhetsz
Hozzá,  de  ez  kibővül  azzal,  hogy  van  egy  csodálatos  barátod  a  Szent  Szellem
személyében. 

Megtanulandó:
 „A Pártfogó, a Vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya.
Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam
nektek.” (János evangéliuma 14,26)

Eddig tartott a 12-es lecke, és újra megköszönöm, hogy velem tartottál!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=1oI1hn-z2wg&feature=youtu.be   
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13. lecke
A Szent Szellem maga a szeretet

Szeretettel köszöntelek ismét egy ünnepélyes pillanatban, ugyanis a „Szent Szellem
iskolája” leckéinek a közepéhez érkeztünk. A 26 leckéből ugyanis most következik a
13. Gondolj csak bele, gyakorlatilag ugyanannyi van még előtted, mint amennyit már
eddig megcsináltál. Nagyon örülök, hogy így odaszántad magad arra, hogy jobban
megismerd Isten Szent Szellemét, és ez által a lelki életed, az Istennel való kapcso-
latod növekedjen, erősödjön.

„Hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten aján-
déka a számunkra.” (Római levél 5. rész 5)

Nem is  kérdés akkor,  hogy ma miről  lesz szó:  A Szent Szellem maga a szeretet.
Hogyan lehetséges ez? Honnan veszem azt, hogy a Szent Szellem maga a szeretet?
Nem nehéz ezt kisakkozni, ugyanis itt van az Igében a János 1. levele 4,8-ban:

„Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet.” 

A Szent Szellem pedig kicsoda is? Ő Isten Szelleme. Ahogy Jézus mondta, hogy Ő és
az Atya egyek, úgy a Szent Szellem is egy az Atyával és a Fiúval. Ez azt jelenti,
hogyha Isten  maga  a  szeretet,  akkor  az  Ő Szelleme is  az.  Az  a  személy,  Akiről
beszélünk,  Aki  ott  van,  és  kapcsolatba  akar  kerülni  veled  (lásd  bővebben  előző
leckékben), maga a szeretet. Ez egy óriási hír és ajándék! A világegyetem legnagyobb
ereje, hatalma csupa-csupa szeretet. Gondolj csak bele! Nem egy zsarnok, hanem egy
olyan személy, Aki tiszta szeretet. 

Amikor megérint az Úr közelsége, akkor többnyire egy kimondhatatlan szeretettel
találkozol,  és ezt valóságosan meg is érzed. Ezt tapasztalatból  állítom. Egy olyan
irgalmas szeretet ez, mely nem függ attól, hogy mit tettél, vagy mit gondoltál. Bármit
csináltál is, akármilyen rosszat, akkor is elfogadna Téged, mert Ő valóban a szeretet.
Amikor találkozol Isten szeretetével akkor azt érzed, Te vagy a legfontosabb Isten
számára. Pedig hát ugye van több milliárd ember ezen a Földön, és az Úr mindenkit
ugyanúgy szeret. Mégis, amikor találkozol Vele személyesen, akkor azt a kizárólagos
szeretetet tapasztalod meg, amit szeretne és keres is az ember az életében. Ő akar
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lenni a legkülönlegesebb, legfontosabb, a legcsodálatosabb valaki más számára. Az
Istennel pedig pontosan így van: Te vagy a számára a legdrágább, Érted bármit meg-
tenne. Érdekes módon Ő ugyanígy van mindenkivel, és ha keresed ezt a különleges
szeretetet  Nála  meg  fogod  találni!  Ha  szeretnél  különleges  lenni,  akkor  Istennél
különleges  vagy.  Ha  az  emberek  nem is  értékelnek  úgy,  ahogyan  azt  szeretnéd,
Istennél ezt megtalálod. Különleges helyet foglalsz el az Ő szívében, különben nem
adta volna oda a saját egyszülött Fiát Érted. Jézus nem halt volna meg Érted, ha nem
szeretett volna ennyire.

Egyedi  vagy  az  Istennek,  és  ezzel  a  megkülönböztetett  szeretetével  van most  ott
Veled, ahol vagy. Ezzel a kitüntető szeretetével akar Veled egy mindennapos kapcso-
latot,  hogy tapasztald meg nap mint  nap ezt a különös szeretetet.  Ő úgy fogad el
Téged, ahogy vagy. Ezért a világon semmit nem kell tenned, de nem is tudnál. Nem
tudnál produkálni semmit, hogy az Isten jobban szeressen, mert Önmagából fakad a
szeretete Irántad. Ha éppen egy bűnös állapotodban jön közel Hozzád, egyszerűen
csak összezuhansz ettől az elvárások nélküli szeretettől. Csak annyit tudsz kérdezni
könnyek között, hogy: „Uram, miért? Mért szeretsz engem ennyire? Bűnös vagyok és
esendő,  megbántok  másokat.  Téged  is  megbántalak  Uram,  számtalanszor.  Hűtlen
vagyok, egy csomószor elfelejtelek. Ha valami jó dolog történik velem rögtön ez az
első  reakcióm.  Miért  szeretsz  engem  mégis  ennyire?  Miért  ragaszkodsz  hozzám
ennyire? Miért akarsz velem lenni Uram? Mért vagyok Neked ilyen fontos?”
A válasz pedig nagyon egyszerű:  „Azért, mert Én alkottalak, mert az enyém vagy.
Semmit  nem tudsz  tenni  az  Én szeretetemért,  és  nem is  kell,  nem a  tetteid  miatt
szeretlek.  Nem azért  szeretlek,  mert  olyan  jó  vagy,  hanem azért,  mert  Én  terem-
tettelek,  az Én alkotásom vagy,  és  egy szeretetkapcsolatra alkottalak Velem.  Ez a
származásod, a születésed, az életed célja. Nem szükséges ehhez tenned semmit. Én
szeretlek Téged úgy, ahogy vagy!”

„Veled  van  Istened,  az  Úr,  Ő  erős  és  megsegít.  Boldogan  örül  neked,  megújít
szeretetével, ujjongva örül neked.”  (Zofóniás könyve 3,17)

Itt olyan érdekesen elmondja ez a rész azt, hogy boldogan örül Neked az Isten, majd
azt olvassuk, hogy megújít a szeretetével, utána pedig ujjongva örül Neked. Ha az Ő
szeretetével találkozol, megújulsz, és megérted, hogy ki vagy, mennyire értékes, sze-
retett, fontos is vagy valójában. Ha pedig ebben a megújult életben jársz, akkor utána
már ujjongva örül Neked az Isten. Mint a vőlegény és a menyasszony. Amíg nem
találnak egymásra,  addig nem tudnak egymásnak örülni.  De amikor Te szembeta-
lálkozol Isten Szent Szellemének a szerelmével, akkor ujjongva örül Neked az Isten,
és Te magad is ujjongva fogsz örülni! Arra a kapcsolatra találtál rá, amire születtél,
ami  az  életed  értelme.  Ezt  a  csodálatos  kapcsolatot  hordozza  magában  a  Szent
Szellem, Aki itt van Veled. Ő maga a szeretet, Ő maga ez a kapcsolat. Örülj Neki! 
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Igen, vannak problémák az életben, de most megint azt a példát tudom hozni, amit
sűrűn szoktam: nem mindegy, hogy Péter mire nézett, amikor a vízen járt, a viharra,
vagy Jézusra. Amíg Jézusra nézett, nem volt baj. Amikor azonban a viharra, akkor
elkezdett süllyedni. Nem mindegy, hogy Te mire nézel: a problémáidra, amik vannak,
a nehézségeidre, amik léteznek, vagy pedig arra nézel, hogy itt van velem Isten Szent
Szelleme, Aki maga a szeretet. Különleges szeretet ez, amiért élek, ami életet ad, és
színt visz az életembe. Így az iskola közepén úgy gondolom, hogy a legfontosabb
dologhoz érkeztünk el: 

Az a pillanat,  amikor szembetalálkozol  Isten szerelmével,  valóban megújíthat
Téged. 

Nekem, ez a pillanat az egész életemet megváltoztatta. Kihozott engem a depresszi-
óból, az önkínzásokból, és a sok-sok fájdalomból. Kihozott a világosságra, amikor
személyesen  találkoztam  Isten  szerelmével,  a  Szent  Szellem  által.  Addig  hiába
beszélt  nekem bárki  bármit  Istenről,  nem tudtak meggyőzni róla,  hogy Ő létezik.
Arról meg főképp nem, hogy szeret engem. De amikor magam találkoztam a való-
ságos szeretetével, az meggyőzött, és meg is változtatott. Lehet, hogy évek, évtizedek
óta hívő ember vagy, de személyes találkozásod talán még nem volt a szeretetével.
 
Tudnod kell, hogy Ő ott van Veled! Sokat beszéltem már Neked a Szent Szellemről,
de igazából lehet, hogy eddig nem hoztak ezek változást Benned. Talán annyit bizto-
san megértettél a szíveddel, hogy Ő mindig Veled van. Isten Őt küldte el a Földre,
hogy Veled legyen, és miután elfogadtad Jézus helyettes áldozatát, bizonyos, hogy
Isten Szelleme Veled van.  Persze nem tudom, hogy milyen mértékben vagy Vele
betöltve, de tudnod kell, hogy az Isten szeretete Őáltala Veled van! Ebben kell járnod,
ebben kell hinned, ebben kell élned, ezt kell elfogadnod, mert ez fogja megváltoztatni
az életedet. Ha annak a tudatában élsz, hogy a szerelmes Isten, a saját Fiát adta Érted,
hogy kapcsolatba kerülj az Ő határtalan szerelmével, ez más emberré fog tenni téged.
Lehet, hogy a körülötted élők nem tudnak elfogadni és szeretni Téged, de az biztos,
hogy a Szent Szellem ott él Veled, és Ő maga a szeretet. Isten nagyon örül Neked,
mert elfogad és szeret,  de miután megújított  Téged az Ő szerelme, már nem csak
öröm van, hanem ujjongás is. Egy megújult ember teljesen más, szinte rá sem lehet
ismerni. Tudod, a leggonoszabb bűnözőket is megváltoztatja Isten valóságos szere-
tete. Nem egy történetet hallottam én magam is, amikor gyilkosokat, banditákat talált
meg a szeretetével, akik egy pillanat alatt más emberekké lettek. Az ember, terem-
tésénél  fogva  ez  után  a  kapcsolat  után  vágyakozik,  ez  hajtja.  Téged  is.  A
megalkotásod  pillanatától  ezután  sóvárogsz,  és  ez  azért  van,  mert  ez  a  szeretet
teremtett Téged. Ez miatt mindig is Hozzá fogsz vágyakozni, akár tudod ezt, akár
nem. Ha elfogtad Jézus kegyelmét, megtisztító vérét, a Szent Szellemben megtalálod
ezt a szeretetet. Most azért fogunk imádkozni, hogy érezd és lásd meg, hogy jó az Úr.
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Imádság:
Uram,  hálát  adok  a  szerelmedért!  Köszönöm,  hogy  ez  a  szeretet  alkotta  meg  a
világot, az embert, és ez a határtalan szeretet küldte el Jézus Krisztust a Földre. Ez
motiválta, mozgatta Őt, hogy eljöjjön ide a teremtményei közé, tudva azt, hogy meg
kell halnia értük, mert az emberek meg fogják ölni Őt. Ez a szeretet motiválta Jézus
Krisztust, hogy az életét odaadja a bűneinkért. Uram, és ugyanez a szeretet motivált
Téged, hogy elküldd a Szent Szellemedet, mert már itt a Földön közösségben akartál
lenni velünk. Ez a szereteted motivál abban is, hogy az én Testvéremmel, aki most
foglalkozik  ezzel  a  tananyaggal,  Vele  is  közösségben  akarsz  lenni.  Kapcsolatra
vágysz velünk, és nem csak valamikor majd a mennyben, hanem most is, itt a Földön.
Ez  Neked  öröm,  mert  szereted  őt,  vágysz  az  én  Testvérem  után.  Fontos  Ő  a  Te
számodra, és a szereteted megújítja Őt is. Köszönöm Uram, hogy ez a szerelem, a Te
Szent Szellemed által itt  van a Földön. Ez tesz új emberekké, és a helyünkre állít
minket. Hálát adunk Neked ezekért, Uram! Köszönöm, hogy ennyire szereted az én
Testvéremet is! Kérlek Jézus nevében, járd át Őt még jobban, és ismertesd meg Vele a
Te valóságos szerelmedet, hogy igazán el tudja ezt hinni! Legyen az ő hite szerint!
Higgye el, hogy Isten szerelme egészen közel van Hozzá a nekünk adott Szent Szellem
által! Köszönjük Uram, hogy a Te szerelmedet töltötted ki ránk, és ráárasztottad az
én Testvéremre is, hogy megújítsd őt! Tudjuk, azt szeretnéd, hogy ujjongva örüljön, és
Te  is  ujjongva  örülhess  Őneki!  Jézus  vére  eltörölte  minden  bűnét,  Jézus  vére
megtisztította, és emiatt találkozhat Veled. Nem önmaga miatt, mert olyan tökéletes
lenne, hanem a Megváltó áldozata miatt. Dicsőség Neked Uram mindezért! Köszö-
nöm a jelenlétedet, hogy most is ott vagy az én Testvéremmel, és köszönöm, hogy
dolgozol benne, Uram. Szólsz a szívéhez, megérinted Őt, és ez radikális változást hoz
az életében,  valóban megújul! Köszönöm, hogy ezt  az iskolát  is  használod ehhez!
Előre vezeted,  győzelemre vezeted,  sziklára állítod a lábát,  megerősíted Uram, és
Vele  maradsz,  amíg  világ  a  világ!  Örökké  hűséges  Isten  vagy,  szeretünk  Téged.
Kedves  Tőled,  hogy  a  Te  teremtményeid  között  laksz,  és  átölelsz  bennünket  a
szereteteddel.  Így  nem  leszünk  magányosak,  árvák,  hanem  megújított  emberek
leszünk, amilyeneknek alkottál és terveztél minket, közösségben Veled. Ámen.

Gyakorlati feladat:
 Most megint csak azt kérném Tőled, hogy menj ki a természetbe, egy közeli parkba,
erdőbe, vagy ahol szeretsz lenni, és egyedül lehetsz! Idézd fel mindazokat, amiket
eddig Isten Szellemének a közelségéről és szeretetéről hallottál, olvastál! Tudd, hogy
a  Szent  Szellem  azért  van  itt  Veled,  mert  Isten  csodálatos,  szoros  közösségben
szeretne lenni Veled! Idézd fel a leckéket! Mindent, amit Isten Szelleméről tanultál,
vagy tapasztaltál! Éld át, hogy Ő nagyon szeret Téged, és Veled akar lenni mindig! Át
akar ölelni, folyton folyvást Nálad akar lenni az Isten, örökké közösségben! Ezt már
itt a Földön elkezdi, azért küldte el a Szellemét. Tedd ezt addig újra és újra, amíg nem
érzel változást belül! Róla gondolkodj, ne más dolgokról! Annyi dolog eszünkbe jut
sokszor.  Cikáznak  a  gondolataink  össze  vissza,  ezért  a  legjobb,  ha  ezt  a  reggeli
órákban teszed, mert akkor még kicsit a gondolkodásunk le van lassulva. Érezz át
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mindent, amit a Szent Szellemmel kapcsolatosan tanultál, vagy tapasztaltál, és érezd
át Isten szeretetét! Ez nagyon fontos és döntő jelentőségű. Így a helyeden találod
magad, az Ő karjaiban. 

Kérdések:
Ez a szeretet akkor is szeret, hogyha rosszat csinálsz. Nem kérdez, csak elfogad.
- Ez hogyan hat Rád?
- Sikerül mindezt a szíveddel átélned, átérezned? 
- Milyen személynek tartod Isten Szellemét? Ideje erről beszélni, és nem csak az
ismeretek  alapján,  amit  eddig  megosztottam Veled,  hanem az  alapján  is,  amit  Te
személyesen  megtapasztaltál.  Mondd  el,  milyennek  ismered  Őt!  Mit  tudsz  eddig
Róla?  Lehet,  hogy nem sokat  írsz,  de  jobb,  ha  azokat  írod  le,  amiket  Te  magad
tapasztaltál meg.
- Mi jut eszedbe a Szent Szellemről, ha Rá gondolsz? 

Megtanulandó:
„Hiszen  Isten  szeretete  betöltötte  szívünket  a  Szent  Szellem  által,  aki  Isten
ajándéka a számunkra.” (Római levél 5,5)
„Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet.”
(1János 4,8)

Őszintén azt kívánom Neked, hogy a Szent Szellem által, töltse be Isten, szeretetével
a szívedet! Nagyon köszönöm a kitartásodat!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=2kmNbUoAukQ&feature=youtu.be  
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14. lecke
A legszorosabb közösség

A 14. lecke kapcsán, most három Igeverssel köszöntelek nagy szeretettel:
„Az  Úr  Jézus  Krisztus  kegyelme,  Isten  szeretete  és  a  Szent  Szellem  közössége
legyen veletek!” (2. Korinthusi levél 13,14)

„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 evangéliuma 14,17) 

„Nem tudjátok,  hogy Ti  Isten temploma vagytok,  és  Isten Szent  Szelleme lakik
bennetek?” (1. Korinthusi levél 3,16) 

Ez a három kis idézet összekapcsolódik a mai témánkban, ami nem más, mint a Szent
Szellemmel való közösség. Ő velünk, sőt, bennünk akar lenni. Azt mondja itt az első
kis Igeversünk, hogy a Szent Szellem közössége legyen veletek. Ez ugye azt jelenti,
hogy közösségben akar lenni velünk Isten Szelleme, azaz a hatalmas Teremtő, élő
Isten  az  Ő Szent  Szelleme által  akar  Veled  személyes  kapcsolatban lenni.  Az  én
számomra egy óriási  megtiszteltetés,  hogy engem,  aki  bűnös voltam, káromoltam
Istent, elfordultam Tőle, és megbántottam Őt, mégis annyira tart, hogy közösségben
szeretne  lenni  velem!  Ezért  nem  csak  a  saját  Fiát  küldte  el,  hogy  meghaljon  a
bűneimért, és azok el legyenek törölve, hanem elküldte a Szent Szellemét is, hogy
kapcsolatban lehessek Vele. 

Akár honnan is nézzük, ez egy óriási gesztus az Ő részéről. Hátat fordított az ember
Istennek,  amikor  úgy  döntött,  hogy  bűnt  követ  el.  Végignézte  a  Teremtőnk  az
Egyetlen Fiának a lemészárlását, kínzását, az egész emberiség miatt. Végignézte azt,
ahogy  az  Ő  teremtményei  teszik  mindezt,  saját,  szeretett  Fiával.  Ezekkel  nagy
fájdalmat okoztunk az Úrnak. Az emberiség fájdalmat és kínokat szerzett Istennek, és
teszi ezt ma is a gonosz bűneivel. Nagyon sok gonoszságot mutatunk be Isten előtt, és
ezzel nap mint nap fájdalmat okozunk a szívének. Ő mégis azt mondja ezek ellenére,
hogy: „Közösségben akarok Veled lenni!”
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Valójában ezt csak azok tudják felfogni, akik már ismerik Istent, mert ők tudják, hogy
Isten mennyire szeretetteljes személy. A 2. idézetben ugyanis az található, hogy az
Igazság Szelleme az, Akit a nem hívő emberek világa nem is tud befogadni. Ők nem
látják, és nem is ismerik fel. Bolondságnak tartják, nem értik, miként lehet, hogy van
egy Mindenható Isten, Aki el tudná pusztítani egy pillanat alatt a világot, de ehelyett
végignézi  azt,  amit  az  ember  művel.  Megöltük Jézus  Krisztust,  a  saját  gonoszsá-
gainkkal  és  fájdalmat  okozunk Neki.  Ezt  a  nem hívő emberek világa  egyszerűen
képtelen megérteni, hogy Ő a bűneink ellenére velünk akar lenni. De mi, akik megis-
mertük Istent, tudjuk, hogy Ő milyen. Tudjuk, hogy nem bolond, és nem ezért teszi
ezeket, hanem a hatalmas szeretete miatt. Tudjuk azt is, hogy Ő velünk együtt fog
lakni, sőt, bennünk él. Velünk együtt lakik az Isten, -erről is beszéltem már korábban
részletesebben.
 
Mi sokszor hálát adunk otthon a családunkban, hogy velünk lakik az Úr, és hogy
eggyel többen vagyunk annál, mint amit a saját szemünkkel látunk. A Szent Szellem-
mel  való közösség ajándék a számunkra.  Sőt,  tovább is  megy az Ige,  amikor  azt
mondja, hogy mi az Isten templomai vagyunk. A templom az a hely, ahol Isten lakik.
Azért építették fel, hogy Isten ott lakjon benne. Ezért használja itt az Ige a templom
szót, amit utána úgymond meg is magyaráz, mert ha Isten templomai vagyunk, akkor
Isten Szelleme lakik bennünk. Templomként tekint ránk, és a mi testünk hordozza az
Ő jelenlétét. Hordoznia kell azt! Tőle kaptuk ajándékba ezt a jelenlétet. Bizony, úgy
kell bánnunk ezzel a templommal, ahogy bánni illik egy ilyen építménnyel! Az Ő
templomát nem pusztítjuk, nem ékesítjük túl, hogy parádés legyen, hanem jól kell
bánni vele, tisztának kell lennie. Legyen ápolt, de nem túlékesített, és nem is olyan,
ami  le  van pusztulva!  Nem szabad bálványozni  sem a  testünket,  mert  akkor  egy
templomot  bálványozunk.  Vannak,  akik  túl  sokat  foglalkoznak  a  kinézetükkel,  és
folyton azt nézik, mennyire csinosíthatják még, mit tudnak tenni, hogy minél töké-
letesebb  legyen.  De  akadnak  sajnos  olyanok  is,  akik  pusztítják  a  templomukat:
képzelj el egy templomot, ami úgymond le van lakva, és potyog róla a vakolat! Ez
hasonló  ahhoz  az  emberi  testhez,  amelyben  a  Szent  Szellem  benne  lakik,  vagy
szeretne benne lakni, de az illető csak pusztítja, rombolja a testét. Ez nem tetszik az
Úrnak, nem kedves Neki, mert nem azért adta a testünket, hogy azt elpusztítsuk. A mi
templomunknak  ápoltnak  kell  lennie,  de  nem eshetünk  túlzásokba,  nem lehetünk
felelőtlenek sem vele kapcsolatosan. Isten Szelleme az ilyen helyen érzi jól magát.
Egy bálványozott, vagy lerombolt testben nem. Ezek fényében bánj a testeddel, és jól
gondold  végig,  hogy  Te  a  Szent  Szellem  temploma  vagy!  Azt  is,  hogy  egy
templomnak, hogy kell kinéznie, hogy Ő jól érezze magát benne az Úr! 

Tehát a sok-sok fájdalom ellenére, amit az Úrnak okozunk, Isten Szelleme mégis úgy
döntött, hogy bennünk akar lakni, és az emberiség között lenni. Mindazok ellenére,
amiket  tettünk. De nem csak valami felszínes kapcsolatban szeretne velünk lenni,
kötelező vallási rituálékkal, hanem szívből jövő, őszinte, szomjas közeledésre vágyik
a részünkről. Tehát őszintén, a szívedből akard Őt jobban megismerni, akarj Belőle
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többet megtapasztalni, szívből vágyakozz a közelségére és jelenlétére! Ha így keresed
Őt, meg fogod találni, mert „akik teljes szívből keresik, megtalálják”. Ez az idézet is
szerepelt már a bibliaiskolában, de nem árt ismételni, mert ez egy nagyon-nagyon
fontos pont. Ha megtértél, utána kell egy élő kapcsolat Isten Szent Szellemével. Ez
csak  úgy  fog  menni,  ha  őszintén,  és  teljes  szívedből  vágysz  erre,  akarsz  Vele
közösségben lenni. Ha egy földi illetőt szeretnél barátodnak, akkor időt kell töltened
vele,  időt  kell  szánnod  erre!  Be  kell  fektetned  abba  a  kapcsolatba  sok  mindent,
máskülönben nem fog működni. Ha nem keresed a barátodat, nem hívod telefonon,
nem írsz  rá,  nem beszélsz  meg  vele  találkozót,  akkor  abból  nem lesz  kapcsolat.
Ugyanígy van Isten Szellemével is. Bizony be kell fektetni a Vele való kapcsolatba,
és minél többet teszel bele, az a közösség annál erőteljesebb lesz, meghittebb, élőbb,
és annál jobban bemutatja az élő Istent az életedben. Én azt tanácsolom Neked, hogy
ennek fényében bíráld felül azt, ahogy eddig Istennel foglalkoztál! Gondolj arra az
emberre, aki a legközelebb áll Hozzád: Mennyit fektettél bele már az elején is ebbe a
kapcsolatba? Mennyit fektetsz bele ma? Mi mindent teszel azért, hogy ez a kapcsolat
jól működjön, és elmélyüljön? Miket tettél azért, hogy a kapcsolatod idáig jusson az
illetővel, aki mára olyan fontos lett számodra? Ha belegondolsz, biztosan sok áldo-
zatot hoztál Te is, Ő is. Nem fog ez másként működni Isten Szellemével sem. 

Nem tudom ezt másként mondani, csak hangsúlyozni szeretném: fektess az Istennel
való kapcsolatodba, hogy az mélyebb, és gyümölcsözőbb legyen! Ő ilyet szeretne
Veled. Az Isten, Aki ezt a világot megalkotta, a Fiát adta ezért. Jézus is ezért vállalta,
hogy meghal helyetted. A Szent Szellem is ez miatt a közösség miatt van itt a Földön.
Istennek  minden  áldozata,  munkája  erre  megy  ki.  Ebbe  kell  fektetned  neked  is!
Szeresd Őt, értékeld, tiszteld, számolj Vele, és akkor csodákat fogsz megtapasztalni.
Mivel az Úr szeret Téged, Te is viszonozd az Ő szeretetét! Sokan csak addig jutnak,
hogy: „Isten szeret engem, és meghallgatja az imádságaimat”, de ez így nem közös-
ség! Ez nem más, mint egy kihasználás, és egyoldalú érdekkapcsolat. Ha továbbjutsz,
és azt mondod, hogy én szeretnék Istennek adni, szeretnék Neki örömet okozni, akkor
az már kezd kapcsolattá válni.  Nem csak magadra gondolsz önző módon. Azok a
kapcsolatok, amelyek csak az egyik félről szólnak, nem hosszú életűek, nem őszinték,
nem élő kapcsolatok. Ezek el fognak halni, vagy el sem indulnak. Ha valakit úgy
ismersz meg, hogy örökké önmagáról beszél, mindig önzősködik, és ki akar használni
Téged, akkor igyekszel vele tartani egy bizonyos távolságot. Így van ez Istennel is: ha
Te nem próbálod meg viszonozni az Ő jóságát, szeretetét, hűségét, odaadását, akkor
egyoldalúvá válik a kapcsolatotok, nem fog fejlődni, nem lesz egy olyan közösség,
amilyet Isten szeretne az emberrel. Értékeld azt, ahogy Hozzád viszonyul, mert az
nem egy mindennapi dolog. Ezt nap mint nap tapasztalhatod, amikor például újra és
újra megbocsájt neked. Számolj is Vele, ami azt jelenti, hogy még a legapróbb dolga-
idba is avasd be Őt! Amikor van egy kis időd például, egy kávészünet, akkor okozz
Neki örömöt valamilyen módon, és mondd azt Neki:  „Uram, örülök, hogy itt vagy,
hogy velem vagy!”
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Esetleg amikor ülsz a villamoson, és mindenki bambán bámul maga elé, vagy néhá-
nyan beszélgetnek, számolj az Istennel, és szólítsd meg! Okozz Neki örömöt azzal,
hogy  beszélsz  Hozzá:  „Uram,  köszönöm,  hogy  számíthatok  Rád,  hogy  nem kell
magányosan élnem, hogy a hatalmas Isten velem akar jönni!” Ezeket mondd el neki
újra és újra, így dicsérd Őt, viszonozd a szeretetét! Ennek örül az Isten! Ettől kezd el
a kapcsolatotok kapcsolattá válni, és ettől fejlődni fog. Ezektől az apró gesztusoktól
is,  mint  például  amikor  egy  hölgynek virágot  visznek.  Annak tudatában  közeledj
Istenhez, hogy Ő vágyik Veled lenni, ez az alap! Ebben kell hinned, erre építs, mert
ha  ezt  nem  hiszed  el,  akkor  nem  is  tudsz  Vele  közösségre  lépni.  Most  pedig
imádkozni  fogunk egy személyes kapcsolatért,  és  hogy az fejlődjön az életedben.
Kérlek, kövess ebben az imádságban!

Imádság:
Uram, hálás vagyok Neked, hogy Te egy olyan Isten vagy, Aki lehajolsz az emberhez,
és  vele  akarsz  lenni!  Köszönöm,  hogy  megalkottad  ezt  a  világot,  benne  pedig
megalkottad az embert, és engem is. Köszönöm, hogy az én Testvérem is, Aki most ezt
az  iskolát  csinálja,  Ő is  a  Te  teremtményed!  Köszönöm Uram,  hogy  elküldted  a
Fiadat, Jézus Krisztust, az emberiség bűnéért, elküldted az én Testvérem vétkeiért, és
az én szégyeneimért is Uram! Így állhatunk meg most Előtted, és adhatunk Neked
hálát  a  jelenlétedért,  és  azért,  hogy  elküldted  nekünk  a  Te  Szent  Szellemedet!
Köszönöm, hogy közösségben akarsz lenni az én Testvéremmel, beszélni Hozzá, és
személyes kapcsolatot  építeni  Vele!  Segíts  Neki  kérlek,  hogy keresse a Veled való
közösséget,  mert  Te  vágysz  erre!  Ültesd  el  a  szívébe,  és  a  mindennapjaiba  ezt!
Köszönöm,  hogy  Te  fejlődést  adsz  az  életébe  ezen  a  területen  is!  Segítesz,  hogy
észrevegyen Téged, eszébe juss Uram, a napi rohanásban! Hálát adok, hogy velünk
vagy, Szent Szellem! Köszönöm a kedves személyedet! Segíts építeni ezt a közösséget
Veled,  hogy  felépülhessen,  és  igazán  személyes  legyen!  Tudnia  kell  az  én
Testvéremnek,  hogy a Szent  Szellem által maga az élő Isten van Vele! Köszönöm,
hogy valóságos a Te személyed, és valóságos az is, amikor Te megszólítasz minket!
Dicsérlek Téged és imádlak, mert méltó vagy rá, Uram! Köszönöm, hogy dolgozol az
én  Testvérem  életében,  megszólítod  őt  újra  és  újra.  Dicsőség  Neked  ezért  a
bibliaiskoláért, hogy Te használod az életében, benne vagy ebben az egészben, mert
ez a Te munkád, Uram! Ez a Te iskolád, hogy az ember megtanuljon közösségben
lenni Veled. Köszönöm, hogy együtt lehetünk Veled kedves Szent Szellem! Ámen.

Gyakorlati feladatok:
Talán furcsállni fogod azt a dolgot, amit kérni fogok most Tőled. Ha így van, akkor
még egyszer vedd végig ezt a leckét, és csak utána kezdj bele! Ha a Szent Szellemet
egy  személynek  tekinted,  elfogadod,  hogy  nagyon  szeret  Téged  Általa  az  Isten.
Ilyenkor  a  normális  emberi  reakció az,  hogy Te is  viszonozni  szeretnéd ezt  Felé,
ahogy  erről  az  előbb  is  beszéltünk.  Mert  szeretnéd  viszonozni  az  Ő kedvességét
ugye? Így működnek a dolgok az emberi kapcsolatokban is, ha valakihez közeledni
szeretnél, a kedvében járni, akkor viszonzod. 
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Tehát azt szeretném kérni Tőled, hogy imádkozz, és kérdezd meg a Szent Szellemet,
hol szeretne Veled találkozni, együtt lenni egy ideig! Hogy még messzebbre menjünk,
kérdezd meg azt is, hogy mikor! Imádkozz ezért:  „Uram, hol akarsz velem talál-
kozni,  és  mikor  találkozzunk?” Utána  csendesedj  el,  és  amilyen  gondolat  jön  a
szívedbe, azt tedd meg! Figyelj Rá, és várj, majd tedd meg, amit úgy érzel, hogy kell!
Hidd el, hogy ez tetszeni fog Istennek! Vegyél fel olyan ruhát, amiben úgy gondolod,
hogy jól festesz, de nem túl kirívó! Mintha egy különleges találkozóra mennél, és ne
feledd el, ez nem butaság: Te a Szent Szellem temploma vagy. Öltözz fel kényel-
mesen, nem túl csicsásan, és nem is igénytelenül! Öltözz fel úgy, ahogyan az Isten
templomának festenie kell! Így menj el erre az úgymond randevúra, találkozóra! Oda
menj, ahová úgy érzed, hogy Ő hívott, és akkor, amikor úgy érzed, hogy menned
kell!  Menj el,  csak, hogy kettesben légy Isten Szent Szellemével! Dicsérd Őt, adj
Neki hálát, keresd a társaságát, és hidd el, nem fogod megbánni azt az időt, amit erre
fordítasz! Biztos nagyon furcsa kérés, egy furcsa gyakorlat ez, de az is biztos, hogy
ha ezt szívből teszed, akkor különleges dolgot fogsz megtapasztalni, és hiszem, hogy
újra fogsz majd erre vágyni! 

Kérdések: 
- Kérlek írd le részletesen, hogyan történt ez a találkozó!
- Hogy érzed, megérte ezt megtenni?
- Jól érezted-e magad?
- Szerinted örült-e ennek a gesztusnak Isten?
- Meg fogod esetleg ezt csinálni máskor is?

Megtanulandó:
„Az  Úr  Jézus  Krisztus  kegyelme,  Isten  szeretete  és  a  Szent  Szellem  közössége
legyen veletek!” (2. Korinthusi levél 13,14) 

„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 evangéliuma 14,17) 

„Nem tudjátok,  hogy Ti  Isten temploma vagytok,  és  Isten Szent  Szelleme lakik
bennetek?”  (1. Korinthusi levél 3,16) 

Sok áldást kívánok Neked az egész anyaghoz, és köszönöm a kitartásodat! Hiszem,
hogy Isten meg fogja hálálni mindazt amit az iskolába fektetsz.

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=eUW-KoBVhgs&feature=youtu.be  
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15. lecke
A Szent Szellem megújító munkája

„Mikor rájuk leheled Szellemed, teremtményeid életre kelnek, és megint betöltik a
föld színét.” (Zsoltárok könyve 104,30)

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

„Ha kiárasztod a lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld
felszínét.”

Az előző idézetet az Egyszerű Fordításból olvastam, ezt pedig az Új Fordításból. Itt a
Szent Szellem helyett Szentlelket, Lelket írnak, de ez a lényegen semmit nem változ-
tat. A lényeg pedig az, hogy Isten Szent Szelleme képes megújítani, akár Téged is. 

Mit jelent ez? Képzeljünk el egy embert, aki nem hívő, nem hisz Istenben, de valaki
beszél  neki  Róla,  vagy Isten  maga látogatja  meg őt,  minek következtében,  ez  az
ember hitre jut. Úgy szokták ezt mondani, hogy elkezd hinni Istenben, meglátja az
igazságot, elhiszi azt, ami a Bibliában meg van írva. Ezután megtér, bemerítkezik,
találkozik Isten Szent Szellemével, és eközben az életéből eltűnnek azok a dolgok,
amik  addig  bűnök  voltak.  Értem  ezalatt  például  a  függőségeket,  alkoholizmust,
drogfüggőséget,  eltűnik  a  káromkodás,  a  parázna  életmód,  kicsapongás  stb.  Ezek
megszűnnek az életében, és ez az ember elkezd gyülekezetbe járni, vagy akár egy
házi csoportba. Ahogy megnézzük ezt az életet, ez az ember teljesen kicserélődött.
Elhagyja a rossz szokásokat, és elkezd Isten útján járni, még akár szolgálni is. Ez azt
jelenti, hogy ő maga is segít abban, hogy minél többen megismerjék Isten igazságát.
Ez egy megújulás, egy újjászületés. Ha ezt kívülről nézzük, azt látjuk, hogy ez az
ember teljesen újjá lett. 

De  megújulhat  például  az  az  ember  is,  aki  már  nagyon  régóta  jár  közösségbe,
gyülekezetbe, templomba, és ez a szokásává vált. Vagy a lelkiismerete megnyugtatása
céljából jár el, vagy tényleg keresi Istent, de az élete mégis üres, szürke, egyhangú.
Még sincs tele élettel, de jár évek, évtizedek óta. Talán akar valami többet, talán elég
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neki a megszokás is. Az ilyen embert is meg tudja Isten szólítani. Akár ott a temp-
lomban, a gyülekezetben, Istennek akár csak egyetlen szava meg tudja úgy érinteni az
illetőt, hogy onnantól kezdve egy élő kapcsolata lesz a Szent Szellemmel. Történhet
ez  akár  az  egyik  pillanatról  a  másikra  is,  vagy  egy  hosszabb,  rövidebb  folyamat
eredményeképpen. Ez is egy megújulás, hiszen onnantól kezdve már nem megszo-
kásból jár a közösségbe, hanem keresi az Istennel való találkozás lehetőségét, hogy
megszólíthassa Őt. A megújulás pillanatától kezdve, ő is elkezd mások felé szolgálni,
beszélni Isten dolgairól, azért, mert ez tölti meg a szívét. Ahol addig halott volt a lelki
élet, ott életre kel minden. Egy virág fakad fel belőle, egy növény kezd kinőni, ami
aztán termést hoz. Bőséges termést, mert sokaknak fog beszélni az Istennel való talál-
kozásáról, hogy:  „Halott volt az életem, és teljesen újjá lett minden bennem! Más
ember lettem. Ugyanúgy járok gyülekezetbe, de mégsem ugyanúgy, mint ahogy évekig
tettem, mert az egésznek értelme van. Nem kötelességből, vagy megszokásból járok,
hanem a találkozás élményéért. Azért, hogy közelebb jussak az élő Istenhez, talál-
kozzak Vele újra és újra!” Ez az ember megújult. 

Ez a fajta megújulás meg tud történni egy hívő, és egy nem hívő ember életében is.
Teljesen kicserélődnek. Ez az a munka, amit Isten Szent Szelleme végez, és amiről az
előbb idézet igerész szólt: Amikor ránk leheli Isten a Szellemét, teremtményei életre
kelnek, és betöltik a föld felszínét. Azok a személyek, akik találkoznak Isten megújító
munkájával, a Szent Szellem megújító erejével, egyszerűen új teremtményekké lesz-
nek, és betöltik a föld felszínét.

Vegyük példának Pétert, aki megújult, mikor leszállt a Szent Szellem pünkösdkor a
tanítványokra.  Tudjuk,  hogy  ő  korábban  megtagadta  Jézus  Krisztust  egymás  után
háromszor is, mivel félt a körülötte lévőktől. De amikor őrá is leszállt pünkösdkor a
Szent Szellem, akkor mit csinált? Kiállt  több ezer ember elé, és Jézus Krisztusról
beszélt. Azt mondta, hogy: „Ti öltétek meg ezt a Jézust.” Bátran kiállt. A gyáva Péter-
ből egy új, és bátor Péter lett. Később pedig betöltötte a föld felszínét ez a  keresztény
tanítás. Az apostolok mentek,  és hirdették az evangéliumot az egész földön. Az ő
megújulásuk kiterjedt az egész földre. 

Ha valaki megújul a Szent Szellem által, akkor elkezd beszélni Isten dolgairól. Beszél
róla, mert tele van vele a szíve. Azt mondja az Ige, hogy: „amivel csordultig van a
szív, azt szólja a száj”. Ha a Te szíved csordultig van azzal, amit Isten tett Veled, és az
Ő erejével, jelenlétével, örömével, szeretetével, akkor egyszerűen erről fogsz beszél-
ni. Így pedig betölti a föld felszínét a megújult emberek a bizonyságtétele. Szépen
megtölti a földet ez a megújulás. Ezért, amikor valahol egy megújulási hullám van, az
terjed. Ma pedig az internet korában, már fel lehet venni az összejöveteleket videóra,
fel lehet tenni az internetre, és így még gyorsabban terjedhet a tűz. Ilyenkor mennek
az emberek minden felől, és nem kell meghívókat küldözgetni, hogy: „Gyertek ide,
mert leszállt nálunk a Szent Szellem.” Az emberek szíve megtelik ezzel, és egymás-
nak adják tovább, azután mások is vágyakozni fognak a Szent Szellem jelenléte után,
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és ők is keresik a megújulás helyét. Ez Isten megújító munkája, ami ki tud áradni egy
gyülekezetre,  városra,  vagy  akár  egy  egész  nemzetre  is.  A megérintett  emberek
szenvedéllyel adják tovább azt ami történt velük, és a körülöttük élők látják, hogy
ebben tűz van, ez nem egy vallásos unalom. Az élő Isten valamit tett. Megváltoztatott
embereket, akik addig rabságban, vagy megkötözöttségekben voltak, és bárki láthatja,
hogy itt valami új van: „Elmegyünk, mi is megnézzük.”

A samáriai  asszony a  kútnál,  beszélt  Jézussal,  ami  nagyon megérintette  Őt,  majd
bement a városba, és elbeszélte az embereknek, hogy Jézus miket mondott neki. Ez
után jöttek is az emberek, és ezt mondták:  „Megyünk, és megnézzük.” Mikor oda-
értek, és maguk is beszéltek Jézussal, azt mondták, hogy most már nem neked, a te
szavad miatt hiszünk, hanem azért amit látunk és hallunk. Ugyanígy van ez akkor is,
amikor Isten megújító Szelleme kiárad.  Ez a szívem vágya nekem is,  hogy most,
amikor ezzel a tananyaggal foglalkozol,  a Te életedbe is kiáradjon az Ő megújító
munkája! Mert ő ott van veled, és melletted. Azt akarja, hogy újat kezdj, hogy fellob-
banjon a szívedben a szenvedély, és egy új láng lobogjon benned! Azt szeretné, hogy
szenvedéllyel tedd, amit teszel Őérte. Ebből a szenvedélyből fog fakadni az, hogy
beszélni  fogsz  másoknak Őróla.  Lobbanjon fel  benned ez  a  tűz,  és  akkor  valami
elindul majd az életedben, és csodákat tesz a környezetedben is! Ez a Szent Szellem
megújító munkája, amire mindenkinek szüksége van. A nem hívő embertársainknak
az utcán ugyanúgy, mint azoknak, akik a templomokban üres szívvel ücsörögnek. A
mai Egyháznak is erre van szüksége: hogy megújuljon a szívünkben az Isten szere-
tete, kicsorduljon a szánkon, és ez betöltse az egész földet! Kell, hogy kicsapjon ez a
láng a  szívünkből,  és  lángra lobbantsa a körülöttünk élők életét.  Erre  mindannyi-
unknak szüksége van, és erre van szüksége Magyarországnak is. Isten Szelleme, egy
megújító Szent Szellem.

Az Ezékiel 37-ben is olvasunk erre példát, amikor Ezékielnek ad egy látomást Isten a
csontokról. Elviszi őt egy völgybe, ahol száraz csontok vannak, majd jön Isten Szent
Szelleme,  és  ezek a  száraz csontok egymáshoz illeszkednek,  inak kerülnek rájuk,
majd hús, bőr, és végül emberek lesznek belőlük. Sőt, a Szent Szellem élettel tölti
meg ezeket a megölteket, életet lehel beléjük, és talpra állnak, majd igen nagy sereg
lesz belőlük. Ilyen a Szent Szellem megújító munkája, amikor a legreménytelenebb
helyzetekben is mindent képes újjá tenni. Neki nincs lehetetlen. Talpra állt egy igen-
igen nagy sereg. Talpra tud Isten állítani a száraz csontokból egy olyan sereget, amely
hirdeti az Ő dicsőségét, erejét, megújító munkáját, és a Szent Szellemmel való élő
kapcsolatot.  Ilyen az  Ő munkája,  és  ez  nagyon izgalmas.  Kell,  hogy izgalommal
töltsön el  Téged is!  Tudod,  nem én találtam ki,  hanem több helyen benne van a
Bibliában, hogy Isten Szelleme ilyen. Látunk benne emberi életeket, melyek teljesen
megváltoznak, mikor találkoznak Isten Szellemével, vagy olyan személyekkel, akik-
ben Ő lakott. Neki szenvedély volt a szívében.
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Szenvedély nélkül semmit nem ér, amit teszünk, mert nincs benne tűz! Pontosan ezt a
tüzet, szenvedélyt akarja Isten adni az embernek. Ezzel kelt Téged életre, mert csak
így tudod vinni az Ő jó hírét mások felé. Ezzel újít meg Téged, ezzel újít meg egy
gyülekezetet,  vagy egy házi  csoportot.  Akarja ezt  Neked is adni Isten,  ez a terve
Veled. Nem az ücsörgés a terve velünk, hanem a szenvedély, a tűz, hogy ez kicsapjon
a szívünkből, és lángra lobbantson másokat is! Legyen ez ragályos! Terjedjen, és a
száraz csontokból legyen egy nagy sereg, egy győztes sereg, aki ég az Istenért, aki
lángol az Úrért! 

Én az  „Az Élő Tűz mindent megváltoztat” című könyvben több ilyen megújulást is
megosztok, Magyarországon, és külföldön élő emberek történetein keresztül. Olyan
történeteket, melyekben drogosok, alkoholisták, betegségben, rabságban lévő embe-
rek élete megváltozott, mert találkoztak Istennel. Hála az Úrnak, nagyok sok ilyen
esemény zajlik ma is körülöttünk. Jézus szolgálatából is ez a szenvedély csapott ki,
mert a Szent Szellem élt Benne. Ő nélküle nincs tűz, nincs megújulás. Az Ő jelenléte
nélkül nincs új kezdet. Azokban a közösségekben, ahol a Szent Szellemről szó sem
esik, ahol Őt kizárják az ajtón kívülre, hogy fel ne borítsa a „rendet”, ott nincs élet!
Ezeken a  helyeken nincs  szenvedélyes  szeretet  Isten  iránt,  mert  ezt  csak  a  Szent
Szellem tudja adni. Most azért fogunk imádkozni, hogy a Te szívedben is működjön
ez a megújító munka. Kérlek, hogy kövess ebben az imádságban!

Imádság:
Uram, köszönöm Neked, hogy elküldted a Te kedves Szent Szellemedet erre a Földre,
és hogy az Ő jelenléte végigsöpör a Földön! Végigsöpör gyülekezeteken, családokon,
nemzeteken, és megújít közben embereket. Uram, köszönöm ezt a munkádat, és, hogy
Te vagy a mi megújulásunk záloga, ha elfogadtuk Jézus Krisztus áldozatát az éle-
tünkre nézve. Így jöhetünk Hozzád, Uram, hogy teljesen megváltozhasson az életünk,
hogy a rabságokból kikerüljünk. Jöhetünk Hozzád, hogy a szívünk megteljen öröm-
mel, tűzzel, szenvedéllyel, és azután így beszéljünk az Isten dolgairól. Csapjon ki ez a
tűz a szívünkből,  áradjon ki belőlünk,  és árasszon el másokat is!  Mások szívét  is
lobbantsa lángra Isten dicsőségére! Terjedjen ez a megújulás, ahogyan ezt Te eleve
elgondoltad!  Köszönöm Jézus Krisztus nevében,  hogy ezt  végzed az én Testvérem
életében is! Köszönöm, hogy újjá akarod őt tenni, és szenvedélyes szeretetet adsz neki
Istenem!  Nem énmiattam,  nem emiatt  a  bibliaiskola  miatt,  hanem a Te  nevedért,
azért, mert ilyen a Te természeted.

Megújítod a száraz csontokat, szenvedélyt adsz oda, ahol addig csak szokások voltak
csupán, szenvedélyt adsz oda, ahol addig nem is lakott az Isten. Te újat teszel, újat
hozol, Uram, az én Testvérem életében is. Köszönöm, hogy elé kerülhetett ez a bibli-
aiskola,  ez  a lecke,  és igazi  szenvedélyt  hozol  a szívébe! Uram, kérlek Téged,  ne
hagyd őt nyugodni, ha kell, aludni sem hagyd, amíg ez a szenvedélyes szeretet Feléd
fel nem lobban a szívében! Add, hogy sóvárogja ezt, kérje Tőled újra és újra! Kérje a
Te  tüzedet,  akarjon  életre  kelni,  akarja,  hogy  lobogjon,  lángoljon,  égjen  a  szíve
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Érted! Jézus Krisztus nevében köszönöm, hogy ezt elvégzed Uram! Köszönöm Szent
Szellem, hogy Te olyan csodálatos vagy, hogy megújítod a száraz csontokat, és az én
Testvéremet is újjá teszed,  talpra állítod,  valódi tűzzel  töltöd meg. Rajtad ez nem
múlik. Ez a Te akaratod, a szíved vágya, Istenem! Hálát adok Neked ezért. Köszönöm
Neked Szent Szellem! Ámen.

Gyakorlati feladat:
Isten Szellemének megújító munkája valóságos dolog, nem csak egy elmélet. Azért,
hogy ezt megtapasztalhasd, most az a feladatod, hogy akár a saját életedre nézve,
akár egy rokonod, családtagod életében imádkozz segítségért. Ahogy mondtam, ez
több területet érinthet. Olyan dolgot válassz, amire hited is van! Amiben bizonyos
vagy, hogy Isten akar,  és  képes is  változást  hozni.  Kérd a  Szent  Szellemet,  hogy
mutassa meg Neked a csodás,  megújító hatalmát,  hogy Isten neve megdicsőüljön,
amint  megmutatkozik  a  hatalma!  Legyenek  csodás  történeteid  Vele  kapcsolatban,
amiket elmondhatsz másoknak is! Ezáltal még jobban terjedhet Isten jó híre! Imád-
kozz ezért nap mint nap! Ne add fel! Akard, szomjazd, vágyakozz utána! Kérd Istent,
hogy vezessen is ebben Téged, hogy hogyan és milyen területen imádkozz megú-
julásért! Kérheted a Te saját megújulásodat is, azt, hogy lobbanjon fel benned ez a
szenvedély, vagy valamelyik családtagod életében. Kérd Isten erejét, hiszen itt azt
olvastuk, hogy mikor Isten kiárasztja az Ő Szellemét, akkor megújulnak az Ő teremt-
ményei.  Az  most  a  gyakorlati  feladatod,  hogy  ezért  imádkozz  kérlek,  egészen  a
következő lecke megérkezéséig!

Kérdések:
- Mit választottál, melyik megújításra váró területet?
- Szerinted Isten akarja-e megújítani az embereket? 
- Szerinted akar Téged is újjá tenni a Szent Szelleme által?
- Ha igen, akkor miért, mi célból? 

Megtanulandó:
„Mikor rájuk leheled Szellemed, teremtményeid életre kelnek, és megint betöltik a
föld színét.”  (Zsoltárok könyve 104,30) 

Mindenképp  bátorítani  szeretnélek,  hogyha  imádkozol,  és  nem  történik  rögtön
változás, ez az Ige legyen a szemeid előtt! Sok áldást kívánok hozzá! 

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=UhJwXgV2dOs&feature=youtu.be  
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16. lecke
Ő egy ajándék számunkra

„Térjetek  vissza  Istenhez,  és  merítkezzetek  be  mindannyian  Jézus,  a  Messiás
nevébe. Isten meg fogja bocsátani a 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)

„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)

„Hiszen  Isten  szeretete  betöltötte  szívünket  a  Szent  Szellem  által,  aki  Isten
ajándéka számunkra.” (Római levél 5,5)

Több Igeverset is felolvastam a 16. lecke témájával kapcsolatban, de én úgy gon-
dolom, hogy lehetne még találni a Bibliában bizonyítékot arról, hogy Isten nekünk
ajándékként adja az Ő Szellemét. Most képzeljük el azt az állapotot, amikor még nem
voltunk  hívők:  Istent  gyaláztuk,  káromoltuk  is  esetleg,  vagy  különféle  bűnökben
éltünk. Megbántottuk Őt, elhagytuk, elfordultunk Tőle. De Ő nem csak hogy megke-
resett  minket  a  bűneinkben,  nem csak  hogy meglátott  minket  a  mocskainkban,  a
szennyeinkben,  a  sötétségünkben,  hanem lehajolt,  kiemelt  onnan,  és  még  arról  is
gondoskodott, hogy a saját Fiának az élete árán minden bűnünk el legyen törölve! Így
tiszták lehetünk, közel juthatunk Istenhez. Ez egy óriási gesztus Isten részéről, hiszen
Ő nem más,  mint  a  világmindenség  Alkotója.  De  mégis  észrevett  minket,  mégis
megbocsájtotta azt, ahogyan éltünk, ahogy Róla beszéltünk, nem hittünk Benne, stb.
A megváltáson felül, nem csak megtisztított bennünket, hanem úgy gondolta, hogy
még ajándékot is ad számunkra. Ajándékot ad annak, aki Őt elhagyta? Ajándékot ad
annak, aki elfordult Tőle, aki szégyent hozott saját magára is, és az Istenre is? Isten
meg akarta ajándékozni az elfordult embereket nem mással, mint az Ő közelségével.
Túl  azon,  hogy megtisztított  a  mocskainktól,  úgy döntött,  hogy ajándékba adja  a
jelenlétét közénk, a személyét, hogy közöttünk és velünk legyen. Tehát Isten Szent
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Szelleme,  jelenléte  egy ajándék a  mi  számunkra.  Tudjátok,  az  ajándék egy olyan
dolog, mellyel kapcsolatban mi döntjük el, hogy elfogadjuk, vagy nem. Mikor valaki
egy ajándékot nyújt feléd kedvesen, szeretettel, jót akarva, amiért pl. sokat dolgozott,
vagy fizetett, te ott állsz, nyújtja Feléd, és Te dönthetsz, hogy elfogadod, vagy nem. 

Istennek ettől az ajándékától, a Szent Szellemtől sokan tartanak, félnek. Pedig Ő nagy
árat fizetett azért, hogy mi közösségben lehessünk Vele! Drága ajándékot ad az Ő
jelenlétével,  mely nagyon értékes.  Ha elfogadjuk,  akkor meg kell  becsülnünk. De
mondhatod azt is, hogy: „Köszönöm, de nem kérem, nem szeretném elfogadni. Félek
ettől az ajándéktól. Nem tudom, mire számítsak, ha kinyitom ezt a csomagot.” Mi is
lehetünk úgy, hogy nem tudjuk mire számítsunk, ha elfogadjuk az életünkre nézve a
Szent Szellem jelenlétét. Ha valaki ilyen jó szándékkal van Feléd, és nagy áldozatot
hoz az ajándékodért, és tudod erről a valakiről, hogy egy szeretetteljes személy, akkor
feltételezed, hogy az ajándéka kárt okozhat Neked??? A Szent Szellemmel nem kell
óvatosnak lennünk, mert felesleges! Hiszen egy olyan személytől kapjuk, Aki a fia
életét adta azért, hogy ez a tiéd lehessen. Egy olyan személy szeretne ajándékot adni
neked, Akitől nem feltételezheted, hogy rosszat akarna. Előtted van a lehetőség, hogy
óvatoskodsz, vagy nem fogadod el, mert nem tudod, hogy mire számíts. 

Gyakorlatilag Isten Szent Szelleme megerősít minket, erősíti a szolgálatunkat. De ha
úgy döntesz, hogy nem fogadod el Istentől Őt, akkor végezheted tovább a szolgála-
todat, és élheted tovább a hívő életedet emberi erőlködésből. Csinálhatod úgy, hogy
Te  találod  ki  miről  beszélj,  ha  éppen  igehirdető  vagy,  de  kérheted  Isten  erejét,
Szellemének vezetését is mindehhez. Ha a saját fejed után akarsz menni, nem sok
változás fog történni fáradozásaid nyomán mások életében, mert száraz lesz a szolgá-
latod, és élettelen. Így hamar bele fogsz fáradni, hamar kiégsz, kiábrándulsz, és üres
leszel belül. De végezheted ugyanezt Isten Szellemének a vezetésével is úgy, hogy
imádkozol  a  szolgálataidért:  „Uram,  mutasd  meg,  hogy  mit  mondjak,  mit  akarsz
mondani ennek a gyülekezetnek, ahol szolgálok?” Csinálhatod úgy is, hogy Isten ad
Neked üzenetet, és erőt a szolgálatodhoz.
 
Bármi  is  az,  amit  végzel,  Isten  Szellemével  sokkal  erőteljesebb,  eredményesebb
lehet! Ha Te egy festő vagy, és az Ő vezetésével készíted a képeidet, hidd el, hogy az
sokkal többet mond, mert átjárja Isten jelenléte a festményeidet! Ha verseket írsz,
vagy bármi mással szolgálod Istent, például tánccal, zászlózással, akármivel, és úgy
kezdesz neki, hogy Isten Szellemét kéred a missziódra, csak akkor lesz erőteljes, ütős
a  munkád.  De  ha  csak  emberileg  mégy,  emberileg  találsz  ki  dolgokat,  akkor  az
erőtlenebb lesz, és Te magad is bele fogsz fáradni hamar. Ez egy választási és döntési
lehetőség. Te döntöd el, hogyan szeretnéd.

Azért  is  ajándék,  a Szent Szellem, mert  jelenléte  által  maga az Úr van Veled,  és
beszél Hozzád. Megérint, szeret, vezet, vigasztal. Nem mindegy, hogy úgy érzed a
szolgálatod során, hogy magadra vagy hagyva, és egyedül kell csinálnod, vagy úgy,
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hogy tudod és érzed is, hogy egy Barátod mindig Veled van. Isten, mint a Barátod, ott
van Veled ebben is. Ő persze nem fog kevésbé szeretni, ha visszautasítod a Szent
Szellem  ajándékát,  és  a  mennyből  sem  leszel  emiatt  kizárva,  hiszen  oda  Jézus
Krisztus áldozata miatt  mehetsz be. De a Szent Szellem azért adatott  itt  a Földön
nekünk, hogy Isten fiai legyünk, és így Őt képviseljük erőben, és hatalommal éljünk,
járjunk. Ha visszautasítod Őt, azzal csak magadat fosztod meg valami különleges és
fontos dologtól. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az a személy, Aki maga
a szeretet, és drága árat fizetett a Te ajándékodért, nem akar semmi rosszat számodra.
Ha megbízol  Benne,  akkor  tudnod kell,  hogy  a  Szent  Szellem ajándéka csak  jót
hozhat Neked, és persze így másoknak is. Nem akármilyen ajándék Ő. Nem egy kis
gagyit, bóvlit kapsz Istentől hanem saját jelenlétével tisztel meg Téged. Veled akar
menni, és segíteni az életedben, kísértéseidben, próbáidban, nehézségeidben. Ő a Te
erőd,  az  erősséged,  Aki  segíteni  szeretne  a  szolgálatban  is.  Nyújtja  Feléd  ezt  az
ajándékot. Add át magad teljesen, a Szent Szellem vezetésének! Azért fogunk most
imádkozni, hogy Isten vezessen Téged ebben. Bátorodjon fel a szíved, merj Belőle
többet akarni! 

Imádság:
Istenem,  annyi  mindent  tettél  értünk.  Amikor  senki  más  nem  látott  meg  minket,
amikor ez a világ elfelejtett  minket,  akkor Te tudtad, hogy hol találsz.  Lehajoltál,
megláttál a mocsokban, a szégyenben, a bűneimben. Megláttad az én Testvéremet is a
bűneiben, a sárban, a szégyeneiben, és lehajoltál őérte is. Kihívtad onnan, felemelted
mocskosan, sárosan, kiemelted, és az Egyetlen Fiadnak az élete árán megtisztítottad
minden  bűntől.  Tisztává  tetted  őt  Uram,  alkalmassá  arra,  hogy  a  Te  fiad,  a  Te
gyermeked legyen. Teljesen tisztává tetted, hogy semmi ne legyen, ami elválasztaná
Tőled őt. Köszönjük Jézus Krisztus áldozatát, és azt a szeretetteljes, fürkésző tekin-
tetet, amivel megláttál minket a bűnben. Gyermekeid lehetünk, Hozzád tartozhatunk,
és még ha el is esünk nap mint nap, akkor is a Te Fiad vére alá tartozunk. Minden
bűnünket  eltörölte  Jézus  vére.  De  Neked  mindez  nem  volt  elég,  hanem  még  a
jelenléteddel is meg akarsz ajándékozni minket. A Te Szent Szellemedet ajándékba
akarod adni az ő életébe. Kérlek, nyisd meg a szívét, Uram, hogy tudjon ajándékot
elfogadni, és ne féljen az újtól! Nem szabad, hogy féljen a Szent Szellemtől, és attól,
hogy  teljesen  átadja  magát  Neked  Uram!  Kérlek,  áldd  meg  ebben  az  elhatáro-
zásában!

Most pedig kérlek, aki most foglalkozol ezzel a tananyaggal, hogy mondd el szívből,
hangosan ezt az imádságot!
Uram, köszönöm Neked, hogy megláttál engem a bűneimben, és kiemeltél  onnan!
Köszönöm, hogy megtisztítottál engem a bűneimtől Jézus Krisztus vérével! Köszö-
nöm, hogy teljesen tiszta lehetek, Atyám! Köszönöm ezt az áldozatot,  és Uram, el
akarom fogadni  a  Te  drága  ajándékodat,  a  Szent  Szellem ajándékát  az  életemre.
Kérlek, tölts be teljesen, járj át engem teljesen Szent Szellem! Megnyitom a szívemet,
és az életemet Előtted. Jöjj Uram, és a Te akaratod szerint cselekedj az életemben!
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Legyen meg a Te akaratod! Átadom magam Neked Szent Szellem. Kérlek járd át a
gondolataimat, a szavaimat, az életemet, a mindennapjaimat, a szolgálatomat! Tiéd
mindenem, Uram, mert csak Veled van értelme az életemnek. Isten jelenlétével akarok
járni és élni ezentúl. Isten jelenlétében akarok járni. Köszönöm a kedves jelenlétedet,
Aki  ajándék  a  számomra!  Köszönöm  ezt  az  ajándékot,  Istenem!  Hálát  adok  a
jelenlétedért! Szeretlek Atyám. Ámen.

Isten Szent Szelleme pedig végzi  a munkát Benned. Ha el tudtad mondani ezt az
imádságot  szívből,  őszintén,  Ő  komolyan  veszi!  Hidd  el:  örömmel  van  jelen  az
életedben, és Jézus vére elég ehhez. Lehet, hogy mások mást tanítottak, hogy ki tudja
hány dolognak kell még megfelelned ahhoz, hogy Isten Szent Szelleme belépjen az
életedbe, és betöltsön Téged. Bárki bármit is tanított, Jézus vére elég! Ezt látjuk a
Bibliából. Mikor mentek az apostolok, és hirdették az evangéliumot, az embereket
betöltötte a Szent Szellem, akkor előtte nem olvassuk, hogy ki tudja hány hónapig
mindenféle  lelki  gondozást,  szabadító  szolgálatot  kellett  végezniük.  Nem! Hanem
hirdették  az  evangéliumot,  Jézus  vére  megtisztította  azokat,  akik  ezt  elfogadták,
tiszták lettek, megtisztultak a bűneiktől. Jézus áldozata kellett, hogy jöjjön az éle-
tükre, ezt követően pedig Isten ereje. Ezt látjuk az Igéből. Az Úr tudja a dolgát. Nincs
sablon mindenki életére nézve. Kit így, kit úgy érint meg a Szent Szellem, de Neked
semmiképpen nem kell egy magas hegynyi dolognak megfelelned. Ez a magas hegy,
ami a megfelelési kényszered, ez takart el Téged Istentől, és az ajándékától. Nem kell
megfelelned,  mert  nem emiatt  leszel  alkalmas  rá,  hogy  a  Szent  Szellem átjárjon,
betöltsön, és a Barátod legyen. Nem! Nem kell semmiféle kritériumnak megfelelned.
Én sem tudok megfelelni  Istennek.  Sőt,  saját  magamnak sem.  De Jézus  Krisztus
vérén keresztül tiétek ez az ígéret és a gyermekeiteké, ezt mondja Péter az Igében. 

Gyakorlati feladat:
Ez a feladat arról fog szólni, hogy milyen jó dolog is egy ajándék. Jó érzés elfogadni,
kapni, de adni is felemelő. Szeretném, hogy átérezd most az adásnak az örömét. Arra
kérlek,  hogy  imádkozz,  Isten  mutassa  meg,  hogy  kit  ajándékozz  meg,  és  mivel!
Nyugodtan csendesedj el, kérd az Ő vezetését, majd akit eszedbe juttat, azt ajándé-
kozd meg. Hogy mivel? Azért, hogy súlya legyen a feladatnak, és minél nagyobb
élményt okozzon, valami igazán értékeset válassz! Olyat persze, amit azért jó szívvel
oda tudsz adni, ajándékozni másnak. Tehát ne legyen ez egy erőltetett dolog! Nem
mondom, hogy menj el a boltba, és vegyél egy értékes dolgot, de amik körülötted
vannak, amikből választhatsz, egy valóban értékeset válassz, de olyat, amit jó szívvel
oda tudsz adni valakinek, és áldozat ez számodra. Ne sajnáld odaadni, hisz mindened,
amid van, Istentől kaptad!

-  Figyeld  majd  meg  a  megajándékozott  személy  örömét!  Isten  pontosan  azt
szeretné, hogy Te is így örülj az Ő ajándékainak.
- Figyeld meg a Te örömödet is! Isten így örül, mikor megajándékozhat Téged az Ő
Szellemével és az Ő jelenlétével.
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-  Most  képzeld  el,  hogy  az  a  személy,  akinek  adni  szeretnél,  visszautasítja  az
ajándékodat, és nem fogadja el,  mert nem bízik Benned. Hogy éreznéd magad?
Isten is így érzi magát, ha visszautasítják az ajándékait.

Kérlek ne utasítsd el a Szent Szellemet, mint Isten ajándékát! 
Izgatottan várom, hogy megtedd ezt a feladatot. Én hiszem, hogyha tényleg valami
értékes dolgot választasz ki, hogy elajándékozd, ahogy Isten is tette Jézussal, nem
csak leemelsz valami kidobandót, akkor át kell, hogy érezd mind az ajándékozónak,
mind az ajándékozott személynek a helyzetét. Ezzel a hozzáállással végezd el ezt a
feladatot,  és  ne  csak  gyorsan  akarj  túl  lenni  rajta,  letudni!  Próbáld  beleképzelni
magadat Isten helyébe, mikor ad valami értékeset! Ő így nyújtja Feléd a jelenlétét, és
egyéb ajándékait.

Kérdések:
- Kérlek írd le, kinek és mit adtál, és hogyan örült az illető!
- Milyen érzés volt ez Neked?
- Szerinted Te szomorítottad-e már meg Istent azzal, hogy nem fogadtad el, amit
adni szeretett volna? 

Megtanulandó: 
„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 10,44-46)

Én hiszem, hogy erőt  veszel  magadon,  veszed a fáradtságot,  és  úgy tanulod meg
ezeket  a  sorokat,  hogy dolgozni  tudjanak Benned,  beépüljenek  az  életedbe.  Kell,
hogy megértsd,  Isten azoknak is adta a Szent Szellem ajándékát,  akik nem Izráel
népéhez tartoznak, hanem más nemzetekből tértek meg Isten útjára. Izgalmas feladat
vár Rád, mert ez egy izgalmas és örömteli lecke. Isten nagyon áldjon meg a dönté-
sedben a gyakorlati feladat során, és a lecke feldolgozásánál!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=lh4_me4SDec&feature=youtu.be  
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17. lecke
Ajándékokat osztogat

„Mindezt  ugyanaz a Szent  Szellem cselekszi  az  embereken keresztül,  és  a  saját
belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.” (1.Korinthusi levél 12,11)

Megint a Szent Szellemről és az ajándékról lesz szó, de nem ismételjük meg a 16-os
leckét, hanem egy kicsit más aspektusból foglalkozunk ezzel a két dologgal. Nem
arról fogok beszélni, hogy Isten Szent Szelleme ajándék, mert ezen már túl vagyunk.
Az lesz a téma, hogy Isten Szelleme ajándékokat ad a saját belátása szerint. Ez aztán
egy  érdekes  dolog:  van  egy  Ajándék,  Aki  ajándékokat  osztogat  a  saját  belátása
szerint. De hát meg kell szoknunk, hogy Isten országa, és az Ő dolgai ilyen külön-
legesek. 

Ha szívből jövő hittel tudod követni ennek az iskolának az anyagait, akkor mostanra
már bizonyos vagy afelől, hogy a Szent Szellem egy személy. Mivel pedig így van,
tudvalevő az is, hogy akarattal rendelkezik. Ennélfogva pedig, ahogyan azt a fenti
idézet is mutatja, saját belátása szerint tesz dolgokat. Tisztáztuk, hogy Ő maga egy
ajándék számunkra, de ezen túl még Ő is osztogathat ajándékokat nekünk, hívőknek.
Már beszéltünk arról is, hogy mi a Szent Szellem saját belátása, és akarata. Mivel
ugye Ő egy a Fiúval és az Atyával, akkor az Ő akarata is egyezik az Atya akaratával,
és Jézus Krisztus akaratával. Amikor arról beszélünk, hogy Isten Szent Szelleme a
saját akarata szerint tesz dolgokat, például ajándékokat ad Neked, akkor arról is szó
van tulajdonképpen, hogy mindezt Isten akarata szerint teszi. 

Hogy  milyen  ajándékokat  ad?  Hát  olyanokat,  melyekkel  hasznára  lehetünk  Isten
országának,  és  a  körülöttünk élőknek is.  Van,  aki  a  hit  ajándékát  kapja,  amellyel
csodákat tehet. Van, aki bölcsességet kap, olyan is, aki a prófétálás ajándékát, vagy a
szellemek megkülönböztetésének képességét, és sorolhatnám a végtelenségig. Itt volt
egy kulcsszó: képesség. Ezek az ajándékok, amelyeket az Isten országának az épí-
tésére használhatsz, nem mások, mint képességek. Máshol a Biblia még tálentumo-
knak  is  nevezi  őket.  Neked  milyen  képességeid  lehetnek?  Én  is  tudom,  hogy
birtokában vagyok néhány dolognak. Az egyik kedvenc példám amit szoktam ilyen-
kor  említeni,  és  amire  talán  nem  is  gondolnának  az  emberek  az,  amit  főleg  a
hölgyeknek  szokott  Isten  adni.  Ez  a  különleges  ajándék  pedig,  nem más,  mint  a
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süteménysütés. Lehet, hogy most csodálkozva nézel, de azért említem éppen ezt, mert
olyan képességek  is  a  birtokunkban lehetnek,  amelyekkel  nem gondolnánk,  hogy
lehet Isten országát építeni. Most ennél a példánál maradva, ha Te nagyon finom süte-
ményeket  tudsz készíteni,  akár  el  tudsz térni  a receptektől  is,  és  hipp-hopp össze
tudsz ütni valamit, ami nagyon ízletes lesz, ezt úgy tudod Istennek adni, hogy akár
gyülekezeti rendezvényekre, közösségi összejövetelekre viszel a sütidből. Azon túl,
hogy az emberek örülnek neki, oldja a feszültséget a beszélgetés légkörét közöttük.
Vagy  átmégy  a  szomszédba,  megkínálod  őt  a  süteményeddel,  és  máris  tudsz  az
illetővel  beszélgetni.  Másnak  lehet,  hogy  problémát  okoz,  hogyan  menjen  át  a
szomszédhoz beszélgetni Istenről. De neked van egy csodálatos eszköz a kezedben,
mely a segítségedre lehet, ha bölcsen tudod használni azt. Elmondhatod a szomszéd-
nak, vagy akinek szánod, hogy szeretetből hoztad neki a süteményt, és máris tudsz
neki Istenről beszélni. Remélem, hogy át tudtam adni a lényeget ezzel a példával!
Sok más ilyen képességünk is  lehet,  és  van is.  Lehet,  például,  hogy Te jól  tudsz
barkácsolni, és ezzel tudsz hozzátenni valamit a gyülekezetedhez, amit pl. kitesznek a
falra, és egyszerű, de élő módon bemutatja Isten szeretetét. De vannak szellemi és
fizikai ajándékaink is. Én azt tanácsolom Neked így a lecke kapcsán, hogy ezeket
vizsgáld felül magadban, és írd le egy papírra! Van, aki jól tud verseket írni, amikből
akár dalszöveg is lehet, de akad olyan is, aki jól tud rajzolni, amiket ha használna,
nagyon kifejező dolgokat  tudna alkotni  belőlük Isten szeretetéről,  jóságáról.  Akár
ebből  kiállítást  is  lehet  rendezni.  Kis  utánajárással  és  alacsony pénzkiadással  egy
evangelizációs kiállítást is lehet szervezni Isten szeretetéről. 

Ahogy  mondtam,  Szent  Szellem akarata  meggyezik  az  Atya  és  a  Fiú  akaratával.
Tehát, amit Isten akar, szeretne, azt akarja a Szent Szellem is. Erről szól az alábbi
Igevers is: 

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

Tehát most visszatérek egy kicsit ahhoz a tényhez, hogy amit a Szellem akar, mond
vagy gondol, az Isten akaratával megegyezik. Sőt, amit a Szent Szellem mond Neked,
azt  az  Atyától  hallja.  Tehát,  ha  megkérdezed  Isten  Szellemét  a  Te  ajándékaidról,
akkor nem fog mást mondani, mint amit az Atya Isten beléd helyezett, hanem azokat
fogja szépen sorolni Neked. Nem kezd el gondolkodni a Szent Szellem, hogy mi lehet
ennek az embernek a képessége, vagy képességei, mert ezekből általában több is van.
A tálentumos példázatban is azt olvashatjuk, hogy a szolgák, akikre az uruk rábízta a
vagyonát,  több tálentumot is kaptak.  Isten Szelleme nem fog mást  mondani erről,
mint amit az Atya mond Neki, hiszen Ő alkotott Téged, a képességeiddel együtt. Nem
szabad  ezeket  elásnod!  Az  első  szolgára  sokat  bízott  az  ura,  míg  elutazott,  hogy
kezelje megfelelően. A másikra kevesebbet bízott, és a harmadiknak is adott a vagyo-
nából. Az első kettő befektette, használta, amit kapott, de a harmadik félt, hogy ha
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bármibe fektetné, esetleg nem sikerülne a számítása szerint, és még a végén elveszí-
tené azt  ami nem is  az övé.  Félt,  és  ezért  inkább elásta  a vagyont földbe.  Mikor
megjött hosszú idő után az uruk, számon kérte a szolgáit, hogy ki mit csinált a rájuk
bízott összegekkel.

Az első kettő kamatostól visszaadta, aminek nagyon örült a gazda, és megdicsérte
őket. De a harmadikat nem tudta megdicsérni, mert csak azt adta vissza, amit kapott.
Sőt, leszidta, hogy: „Te milyen gyáva és tétovázó vagy, hogy nem merted befektetni!”
Az Egyszerű Fordításnál  alul  a  lábjegyzetben oda is  van írva,  hogy tétovaságról,
gyávaságról beszél Isten Igéje ebben az esetben. Ezt veti a szemére:  „Te túl félénk
voltál befektetni azt, amit rád bíztam!” Neked is az az üzenet, hogy ha félénk, és
gyáva  vagy,  hogy  befektesd  a  képességeidet,  amit  kaptál  az  uralkodótól,  számon
leszel  kérve egy napon! A gazda pedig megharagudott arra az emberre, és elvette
mindenét, majd odaadta a többieknek. Ha csak azt adod vissza Istennek a képességeid
kapcsán, amit kaptál, bizony azzal nem lesz elégedett. 

Én azt veszem észre a magam életén, hogyha befektetem a képességeimet, valahogy,
mindig több jön elő, vagy jobb leszek abban amit  már csinálok. Például beszélek
emberek előtt, ugyanezzel a szókinccsel írok akár könyvet, vagy blogbejegyzést is.
Rajzolni is szoktam, vagy festek Isten dolgaival kapcsolatos képeket. Használom a
kreativitásomat a számítógép előtt is, és képeket, videókat szerkesztek, de ez nem így
indult egykoron. Ez is fejlődik, alakul. Nem volt rögtön az elején mindezekre képes-
ségem, vagy nem is sejtettem, hogy van. Egyszerűen csak azt a keveset kezdtem el
használni,  amim volt,  amiről  tudtam.  Az elején  még  arra  is  félénk  voltam,  hogy
kiálljak a  gyülekezet  elé  bizonyságot  mondani,  de  kiálltam újra  és  újra  az  Úrért.
Ezután Isten többre bízott. Most már több ezer emberhez is el tudom juttatni azt az
üzenetet  ami  a  szívemen  van,  akár  szóban,  akár  írásban.  Emlékszem,  hogy  a
számítógép használatát egy tizennégy éves srác mutatta meg nekem, amikor én már
jóval idősebb voltam nála.

Ezt  követően,  elsősorban  Isten  munkájára  használtam  a  számítógépet,  és  ennek
eredményeként mindig új dolgokat fedeztem fel ezzel kapcsolatban: befektettem azt a
kicsit, amim volt. Mára már oldalakat üzemeltetek, különböző honlapokon keresztül
hirdetem Isten üzenetét, és magam is megtanultam létrehozni ilyen honlapokat. Auto-
didakta  módon  elsajátítottam a  digitális  szerkesztés  alapjait,  videókat,  hanganya-
gokat, képeket készítek. Ezeket nem tanultam iskolában, hanem elkezdtem felhasz-
nálni azt a kicsit, amit megszereztem innen-onnan, Isten pedig megáldotta. Így egyre
szélesedhet a szolgálat, amit Érte végzek. Ehhez kell egy kis bátorság, igen! A hívő
ember nem lehet félénk. Menni kell előre! Nekem is valahogyan meg kellett írnom az
első könyvet, amit Isten kért tőlem, és azzal ki kellett állnom emberek elé. Fel kellett
vállalnom magát a tényt is, hogy én könyvet írok mindenféle szakképesítés nélkül.
Ezzel a bibliaiskolával is meg kell jelenjek az emberek előtt, felvállalva akár azt is,
hogy:  „Te  nem is  vagy  képzett  tanító,  nincs  is  semmiféle  teológiai  végzettséged,
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hogyhogy te elindítasz bármiféle iskolát?” Úgy, hogy Isten megkért rá, és elmagya-
rázta nekem azt is, hogy miért van szükség „A Szent Szellem iskolájára”

Ehhez  fel  kell  vállalni,  hogy  Istentől  kaptam,  amit  kaptam,  és  ez  sokszor  nem
könnyű. Ebben Neked is ki kell lépned! Fel kell ismerned a képességeidet, és be kell
vállalnod  azokat,  hogy  amikor  Isten  majd  számon  kéri  Tőled  egy  napon,  akkor
kamatostul tudd azokat felmutatni. Én azt látom az életemen, hogy kamatozott az a
kevés,  amivel  elindultam,  és  örülök  neki.  Szeretnék  még  többeket  elérni  ezeken
keresztül, és igen, el lehet érni őket. Például ha megfestek egy képet, az ott lóg vala-
kinek az otthonában, ahová bemegy egy nem hívő ember, akit meg tud szólítani a
képen lévő mondat. De ugyanígy, ha egy képet meglát valaki az interneten, amit én
szerkesztettem,  egy könyvborítót,  vagy a  könyvemet,  ezzel  mindegyikkel  hirdetni
tudom Isten országát. Az a szívem vágya, hogy Te is felismerd minél több kibonta-
kozó ajándékodat, és merd kamatoztatni, felvállalni, hogy Te ezt szereted csinálni!
Nem lesz rögtön az elején tökéletes, de abszolút nem ez számít! Higgyétek el, hogy
amiket én a legelején szerkesztettem a számítógépen, igen kezdetlegesnek tűnnek a
mostani munkáimhoz képest. Nem vagyok profi, sem pedig művész, de amim van,
azt  Isten  dicsőségére  használom.  Neked  sem lesz  rögtön  tökéletes  amit  csinálsz.
Fontos, hogy megmaradjon benned az alázat! Tudnod kell, hogy mindig van nálad
jobb, ahogyan a küzdősportokban is mindig van valaki, aki jobb, és erősebb. Ugyan-
így van ez a szolgálattal, és a munkával is: Mindig van lehetőség a jobbra. Ha egyszer
valamit létrehozol, később biztos, hogy fogsz tudni jobbat is csinálni. Isten ajándé-
kairól fontosnak tartottam megosztani ezeket a gondolatokat, a saját tapasztalataim
alapján.  Most  pedig  imádkozni  fogunk,  hogy  a  Te  életedben  is  minél  több ilyen
képesség napvilágra kerüljön, amiket azután kamatoztatni tudsz majd.

Imádság:
Istenem, hálát adok a Testvéremért, és köszönöm az ajándékokat, amiket Te adsz az
embereknek. Tudom Uram, hogy képességeket bíztál a Testvéremre is, és nem csak
azért, hogy mi ezekből megéljünk, eltartsuk magunkat, vagy a szeretteinket, hanem
arra is adtad, hogy a Te országod üzenetét, a Te evangéliumodat minél több emberrel
megosszuk. Olyan jó, hogy kaptunk ilyen képességeket, és nem is kell erőlködnünk,
hogy hogyan adjuk át a jó hírt, hiszen ott vannak bennünk az ajándékaink, amiket
Tőled kaptunk. Az én Testvéremnek sem kell  erőlködnie Uram, hogyan adja át az
üzenetedet, csak azokat a képességeit kell használnia, amiket adtál Neki. Arra kérlek
Téged, Atyám, a názáreti  Jézus Krisztus nevében, hogy vezesd az én Testvéremet!
Szólj Hozzá most is a Te jelenléteddel, a Szellemeddel! Tanítsd és vezesd Őt! Mutasd
meg az ajándékait, amiket belé rejtettél, Jézus nevében kérlek! Hozd a felszínre, hogy
felismerje, mik azok a dolgok, amikben Ő jó, és amikhez ért! Lehet,  hogy vannak
emberek, akik mozogni sem tudnak, ágyban fekszenek, de tudnak imádkozni máso-
kért,  tudnak  Neked  énekelni,  verset  mondani,  és  bátorítani  velük  azokat,  akik
hozzájuk  jönnek  látogatóba.  Még  ha  valaki  ágyhoz  is  lenne  kötve,  akkor  is  a
képességei ott vannak számára. Ahhoz mérten adod ezeket, hogy ki milyen helyzetben
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van. Kérlek kedves Szent  Szellem, érintsd meg az én Testvéremet,  és beszélj  Vele!
Mutasd meg, hogy miket bíztál rá, miket adtál számára, hogy amikor majd számot
kell adnia, akkor meg tudjon Előtted állni, és kamatostól tudja felmutatni, amiket Reá
bíztál! Kamatozzon az én Testvéreimnek is, akik most csinálják ezt a bibliaiskolát, és
legyenek jó szolgák Uram! Olyanok legyenek, akik használják az ajándékaikat! Én is
szeretném, hogy amiket nekem adtál, még jobban kamatozzanak, a Te dicsőségedre,
Uram, Jézus nevében! Köszönöm, hogy segítesz nekünk ebben! Ámen. 

Gyakorlati feladat:
Azon  tűnődöm,  hogy  vajon  tudatában  vagy-e  az  ajándékaidnak,  képességeidnek,
amelyeket az Isten az Ő Szent Szelleme által adott Neked. Ezeket azért kaptad, hogy
minél több emberhez eljuttasd az evangéliumot, a megváltás üzenetét.  Tanácsolom
Neked, hogy fogj egy darab papírt, vagy az iskolához használt füzetedet, és írd bele,
hogy melyek azok a dolgok, amelyekhez értesz, amiket meg tudsz csinálni! Hidd el,
ha önszorgalomból elsajátítottál valamilyen tudást, például mert az a hobbid, vagy
van bármilyen OKJ-s tanfolyamod, még azzal is hasznára lehetsz a gyülekezetednek,
és ez által Isten országának is! Fogj egy papírt, és írd le ezeket imádkozó szívvel!
Imádkozz újra és újra érte, és emeld ki azokat, amelyekkel valahogyan közvetíteni
tudod mások felé Isten szeretetét, valódiságát, erejét! A süteménysütéstől a rajzoláson
át, a barkácsolásig sok minden ide tartozhat, ahogyan említettem is. Jöjjenek ezek
napvilágra Benned, és kezdd el bátran használni! Ne legyél olyan, mint az a legutolsó
szolga, aki elásta amit kapott, és csak azzal állt az Ura elé, ami rá lett bízva. Arra
kaptad ezeket, hogy kamatoztasd és, hogy építsd velük Isten Királyságát.

Kérdések  : 
- Tudsz-e választ adni arra a kérdésre, hogy mikben vagy jó?
- Azok közül, amiket leírtál a papírra imádkozó szívvel, válaszd ki melyekkel
tudod leginkább és  legnagyobb örömmel  szolgálni  Istent!  Írd  le  ide  is,  hogy
mikben vagy jó, mikkel tudnál szolgálni!
- Tisztában vagy-e ezekkel a képességeiddel?

Megtanulandó:
 „Mindezt  ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül,  és a saját
belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.” (1. Korinthusi levél 12,11)

Isten Szent Szelleme Téged is megáldott ajándékokkal, képességekkel, és azt szeret-
ném, hogy ezeket felismerd, és elkezdd használni!
Köszönöm szépen, hogy ebben a leckében is velem tartottál!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=IbkAMhTvLgc&feature=youtu.be  
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18. lecke
Az életadó Szent Szellem szolgálatában

Újra nagy szeretettel köszöntelek a következő leckével, melyben azt fogjuk átvenni,
hogy  mi  a  Szent  Szellemet  szolgáljuk,  nem pedig  a  Törvényt. Az ide  vonatkozó
Igevers pedig, a Római levél 7. részének a 6-os verse:

„Akkor  a  Törvény  foglyai  voltunk,  most  azonban felszabadultunk ebből  a  rab-
ságból, mert a régi emberi természetünk meghalt. Most már új módon szolgáljuk
Istent, a Szent Szellem által, nem pedig a régi, írott szabályok szerint.”

Ha őszinte kapcsolatot szeretnél Isten Szent Szellemével, akkor előbb-utóbb azt fo-
god érezni, hogy Neked szolgálnod kell, adnod kell mások felé. Mikor adni szeretnél,
és átadod azt, amit Te is úgy kaptál, ez igazából a szolgálat. Már beszéltem arról,
hogy milyen sokféle módon tudod ezt megtenni. A lényeg, hogy adni szeretnél. Ez az
Isten természete,  Ő is  adni  akar  Neked,  nekem,  nekünk.  Ha sokat  vagy Istennel,
beszélgetsz a Szent Szellemmel, imádkozol, keresed Őt, olvasod az Igéjét stb., akkor
Te is olyanná válsz, hogy adni akarsz! Egyszerűen ez átragad rád Istentől, és az a
jobbik  eset,  mikor  ez  miatt  csinálod,  nem pedig  azért,  mert  mások  ezt  mondják
Neked. Sajnos többször kapcsolatba kerülök olyan hívő Tesókkal, akik kiégnek, meg-
fáradnak a szolgálatban, mert igazából mások mondják meg nekik, hogy mit is csinál-
janak. Sokszor a pásztortól várjuk, hogy megmondja nekünk, mit és hogyan szolgál-
junk. Mikor a gyülekezetben sok a passzív tag, akik csak a padban ülnek, és nem
igazán tesznek semmit a közösségért, akkor az olyanok, akik adni szeretnének, vagy
csak könnyebben vezethetők, túl lesznek terhelve. Ezután pedig kiégnek, és bele is
fáradnak  még  az  Istennel  való  kapcsolatba  is.  Azt  szoktam  tanácsolni,  ha  ilyen
személy fordul hozzám, hogy egyenesen Istentől kell elvennie, mi a szolgálati terü-
lete. Ez mindig szívből kell, hogy fakadjon, hisz Isten nem erőltet Rád olyan szolgá-
latot, amit nem akarsz csinálni, és nincs hozzá képességed sem! Ha e szerint csinálod
a szolgálatot, még akkor is vigyáznod kell, nehogy  túlzásba vidd, és kiégj! De ha
folyton mások mondják meg mit csinálj,  és löknek előre, mert Te úgyis mindenre
kapható vagy, akkor nagyon hamar bele fogsz fáradni, csalódni fogsz a hívőkben is,
és Istentől is eltávolodhatsz. Tehát fontos, hogy a Szent Szellem vezetése által, Isten
elképzelése szerint szolgáljunk! Legyél Te is ilyen! Legyen szó a gyerekmunkáról, a
dicsőítésről, vagy bármi másról.
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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. Korinthusi levél 3,6)

Hogyan is kell ezt értenünk? Amikor törvénykezünk a gyülekezetben, és mindenkire
egy egyforma sablont akarunk ráerőltetni, mindenkinek úgy kell kinéznie, mintha a
futószalagról jött volna le, akkor ezzel lenyomjuk őket. Lenyomjuk, megnyomorítjuk.
Ez az, mikor a törvénnyel lebunkózzuk az embereket, és leütjük őket. De ha a törvény
megnyomorít, miközben nem nézzük az ember szívét, és az érzéseit, akkor kell, hogy
legyen ennek egy másik oldala is: ez pedig nem más, mint a kegyelem, és a Szent
Szellem vezetése. Ha a Szent Szellem által szolgálunk, akkor Ő fog minket vezetni,
olyan  módokon,  ahogyan  azt  már  az  előző  leckékben  megbeszéltük.  Például  ha
beszélgetsz  testvérekkel  a  közösségedben,  akkor  nem egyetlenegy  sablont  veszel
mindenkire, hanem a Szent Szellem vezet Téged, hogy kivel hogyan beszélj, kinek
mit mondjál, ki milyen ember, milyen mentalitású. Ez az, amikor Isten Szelleme által,
és nem a törvény által szolgálunk. Ez óriási különbség! A kiégés, megfáradás, bele-
fáradás teljes  mértékben meg tud nyomorítani  egy embert  a szolgálatában,  még a
hitéletét is tönkre tudja tenni. Ha rá akarsz mindenáron erőltetni az emberekre egy
ugyanolyan sablont,  bajt okoz: máshogyan reagál egy érzékenyebb, és máshogyan
egy  keményebb  szívű  ember,  nem lehet  egyformán  kezelni  őket.  De  ha  a  Szent
Szellem  vezet  Téged,  akkor  mindenkit  a  maga  nyelvén  tudsz  megszólítani.  A
törvénnyel  szemben  ez  a  kegyelem!  Tudnunk  kell,  hogy  Isten  szereti  azt  is,  aki
érzékenyebb, és azt is, akinek kicsit keményebb a szíve. Persze mindkettejükben van
még munkája, csak nem egyformán végzi. Nem egyforma mértékkel, nem egyforma
intenzitással,  erősséggel,  hanem kinek-kinek személyre szabottan. No ehhez kell  a
közöttünk lévő Szent  Szellem vezetése,  hogy  Te Őáltala  tudj  szolgálni,  ne  pedig
törvény által. Ez nagyon fontos! A következő Igevers fog is erről beszélni egy kicsit
bővebben:

„Mennyivel dicsőségesebb hát az életadó Szent Szellemet szolgálni?! Ha dicsőséges
dolog a Törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre a bűneiket, és elítélni
őket, akkor sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá
teszi  az  embereket!  Kétségtelenül  a  Törvény  szolgálatának  is  megvolt  a  maga
dicsősége. Ez azonban az Új Szövetség sokkal nagyobb dicsősége mellett egészen
elhalványul. Az a régi elmúlt, mégis dicsőséges volt. Mennyivel dicsőségesebb tehát
az, ami örökké megmarad!” (2Korinthus 3,8-11)

A törvény idejének is megvolt a maga dicsősége, hiszen az emberek még így is közel
tudtak kerülni Istenhez. Állatokat áldoztak, és azzal volt eltörölve a bűnük. Kemény
volt a mérce. Most viszont már más van: Jézus Krisztus áldozatának köszönhetően
nekünk  csak  oda  kell  mennünk  Istenhez  őszintén,  és  bocsánatot  kérni  Tőle.  Ez
mindenkire  egyformán  vonatkozik,  és  bármelyikünk  meg  tudja  lépni.  Bocsánatot
kérünk Istentől a bűneinkért, megbánjuk azokat, és kegyelmet kapunk, így egészen
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közel juthatunk Hozzá. Sőt, most a Szent Szellem és a kegyelem korszakában már
egészen közel kerülhetünk Istenhez, hiszen az Úr itt van velünk, sőt bennünk lakik,
be tud tölteni minket a saját Szellemével! Az Ószövetségben azért ennyire közvetlen
közelség nem igazán olvasható sehol,  hogy valakit  ennyire betöltött  volna Isten a
jelenlétével, mint ma. Számunkra ez nagyobb mértékben megadatik, mint azokban
időben. Az ószövetségi időkből is olvasunk arról, hogy rászállt a Szent Szellem vala-
kire, de most be tud tölteni minket teljesen, bennünk tud lakni az Isten. Ha elbukunk,
akkor sincs vége mindennek, hisz jöhetünk újra Istenhez kegyelemért. A kegyelem,
az áldozat, és a megváltás miatt tehetjük mindezt.

Az a Szent Szellem üzenete, hogy az Isten megbocsájt, elveti a bűneidet, a háta mögé
dobja, és nem emlékezik meg róluk soha többé, hanem újat kezdhetsz Vele mindig. A
törvény időszaka is dicsőséges volt, hisz lehetett jönni az Úrhoz, ha valaki állatokat
áldozott, de leginkább ez Izrael népére vonatkozott. Ma az Izraelen kívüli népekre is
vonatkozik a kegyelem, és ez még dicsőségesebb, mert nagyobb mértékben kiárad
Isten szeretete, és még közelebb jöhetnek Hozzá az emberek. Igen, sokkal nagyobb
mértékben kiárad ránk a kegyelem, mint a régi időkben, és ez csodálatos lehetőség
nekünk.

Ezért mi az életadó Szent Szellemet szolgáljuk. Isten mindig tartogat valami újat. Az
újszövetségi időkben egész másképp mennek a dolgok, mint régen: ebben a korszak-
ban leginkább nem a bűnről és a büntetésről, hanem a kegyelemről van szó. Persze
fontos a bűnt most is hangsúlyozni, hiszen nincsen kegyelem a bűn nélkül, és annak
szükséges a kegyelem, aki bűnt követett el. De a kegyelem nagyobb mértékű. Az a
régi korszak a lenyomást közvetítette, és hogy igazából soha nem tudsz megfelelni
Istennek. Annak a sok törvénynek, amit meg kellett tartani, lehetetlenség volt meg-
felelni. A kegyelem viszont a miénk. Egy örök érvényű áldozaton keresztül, jöhetünk
Istenhez, Ő pedig a gyermekeivé fogad bennünket.  Sokan még mindig a törvény-
kezést hirdetik, és emellett elnyomják, zsarolják a híveket, akik nyomorognak ezalatt
a súly alatt. Számít a ruházatod, a hajviseleted, az ékszereid, az adakozásod, hogy
hogyan lépsz be a gyülekezetbe, sokszor már az ajtóban megállítanak a kritikáikkal.
Az  ilyenek  nagyítóval  keresik  a  bűnt  az  emberek  életében,  és  pont  ez  az,  ami
elválasztja őket Istentől, mert azt hiszik Róla, hogy Ő is ilyen! 

Azokból a közösségekből, ahol ezt teszik, és ahol ennyire a törvénykezés az „úr”,
szépen  lassan kezdenek  elszállingózni  az  emberek,  mert  rájönnek,  hogy ez  nekik
nincs épülésükre, hasznukra. Ha valaki gyomorgörccsel megy el egy gyülekezetbe,
akkor nem tölti be ez az egész a küldetését! Hiszen maga a közösség miről kellene,
hogy szóljon? Pont arról, hogy egymás hite által épülünk. Nem azért megyünk oda,
hogy megnyomorodjunk lelkileg, vagy másokat romboljunk. Ráadásul a gyülekezet
esetében, egy szeretetközösségről kellene, hogy szó legyen. Jézus azt mondta, hogy
arról  ismerik  meg,  hogy  hozzám tartoztok,  az  enyémek vagytok,  hogy  szeretitek
egymást. De ha már úgy indulsz el a gyülekezetbe, hogy minden bajod van, mert
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tudod, hogy beléd fognak kötni, vagy éppen a szolgálatodba, akkor ott az a közösség
nem tölti be a küldetését. Ez pedig nem a kegyelem bemutatása. Ugye a helyes az
lenne, ha a testvéred valamit rosszul csinál, akkor beszélsz vele szeretettel, és imád-
kozol, hogy Isten tanítsa, vezesse őt ebben a problémás dologban. Nem kell minden
egyes istentisztelet alkalmával az „ajtóban állnod”, és lesned, hogyan fog jönni, és
mit fog rosszul csinálni. Szólj neki szeretettel, kegyelemmel, elmondva, hogy Isten
így is szeret téged, és imádkozz Isten vezetéséért, hogy esetleg rajtad keresztül akar-e
szólni  neki  az  Úr.  Imádkozz,  hogy  Isten  máson  keresztül  is  szólítsa  meg,  vagy
személyesen vele beszéljen erről! Nagyon fontos Isten szeretetét, kegyelmét, hatalmát
bemutatni, hirdetni a körülöttünk élőknek. Az életet, és nem a törvénykezést! Most
azért fogunk imádkozni, hogy Isten vezessen Téged is ebben.

Imádság:
Uram, hálát adok Neked. Köszönöm ezt a leckét,  és köszönöm az én Testvéremet.
Látod Te is, és tudjuk, hogy sok olyan közösség, sok olyan ember él ezen a Földön,
akik  még mindig  a  törvénykezésben  élnek,  és  nem tudnak  a  kegyelem és  az  élet
szolgálatába állni. Kérlek Uram, hogyha az én Testvéremben is bármi ilyen felmerül,
bármi ilyet találsz Benne, akkor vezesd őt, kedves Szent Szellem az élet, a kegyelem,
és  a  szeretet  üzenetére!  Tanítsd  és  bátorítsd  őt,  Istenem,  hogy  amikor  ő  szól,  az
valóban életet, növekedést hordozzon és Téged tudjon közvetíteni, Uram! Köszönöm,
hogy vezeted ebben. Köszönöm a jelenlétedet az ő életén, és hálát adok Neked, hogy
ezt a leckét is használod abban, hogy ő jobban megismerjen Téged, a Szent Szellem
és a kegyelem szolgálatát. Add, hogy megismerje milyen az életadó Szent Szellemet
szolgálni! Ha a Szent Szellem vezet minket, akkor Te vezetsz bennünket, Uram. Ha a
Szent  Szellem  szól,  akkor  Te  szólsz  hozzánk.  Köszönjük  ezt  Neked,  és  dicsőítünk
Téged a jelenlétedért! Köszönjük Uram, hogy a kegyelem idejében élhetünk, és az
Isten kegyelme van velünk! Dicsőség Neked ezért!  Köszönöm a Te kedves szemé-
lyedet, hogy itt van ebben a leckében is. Köszönöm Szent Szellem, hogy szólsz az én
Testvéremhez,  aki  most  foglakozik  ezzel  a  leckével,  és  beszélsz  vele,  és  segítesz
megérteni,  amit  ő esetleg nem ért  még.  Köszönöm, hogy odaülsz  mellé,  és  elma-
gyarázod neki, amit el kell. Köszönöm, hogy vezeted ezt az iskolát is, és hogy sokak
épülésére lehet, a Te dicsőségedre, Uram. Hálát adok Neked! Ámen.

Gyakorlati feladat:
Most egy igazán csodálatos és izgalmas feladat következik ehhez a leckéhez. Talán
már vártad is, hiszen egy valamirevaló, gyakorlatias iskolából nem maradhat ki ez a
feladat. Szerinted mi lehet ez? 
Lehet, hogy van olyan ismerősöd, rokonod, akinek nagyon szeretnéd elmondani az
evangéliumot, de nem vevő rá, nem akarja hallani. Most elmondhatod neki, hogy egy
iskolát, egy 1 éves tanfolyamot csinálsz éppen, és szeretnéd, ha segítene Neked egy
faladatban. Ugyanis le kell írnod az ő válaszát az alábbi üzenettel kapcsolatban, és itt
jöhet az evangélium. Megkérheted, hogy segítsen a házi feladatodban. Mondd el neki
az evangéliumot, az élet üzenetét, és írd le az ezzel kapcsolatos véleményét!
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A feladat első fele azonban az, hogy imádkozz, kérd a Szent Szellem vezetését, és írd
le a  kegyelem és az élet  üzenetét,  amit  elmondanál  valakinek!  Fogalmazd meg a
Szent Szellem bátorító üzenetét a bűnös ember felé, a szeretetteljes,  kegyelemmel
átitatott üzenetét. Írd le, és járjon át Téged is! Nem azt mondom, hogy szó szerint kell
elmondanod az illetőnek,  de ha akarod,  felolvashatod neki,  vagy egyszerűen csak
elmondod a tartalmát annak, amit leírtál. Tegyél úgy, ahogy a helyzet adja! A lényeg,
hogy ez az életadó Szent Szellem szolgálata legyen! Egy jó tanács: többet írj, mint
amit el fogsz mondani, mert úgysem fog minden eszedbe jutni. Ha nyitott az illető,
akkor  beszélgethettek  tovább  a  témáról.  Ez  a  18-as  lecke  gyakorlati  feladata,  és
nagyon örülök neki, hogy most erre van egy lehetőséged. Megcsinálhatod ezt akár
többször is, több személlyel, több ember felé. Azután akár összevetheted a vélemé-
nyüket, hogy ki hogyan reagált a kegyelem üzenetére. 

Kérdések:
- Kérlek írd le, hogyan történt a bizonyságtételed, hogyan adtad át az üzenetet!
- Mennyire kérted és tapasztaltad meg a Szent Szellem vezetését ebben a 
gyakorlatban?
- Szerinted sikerült-e az élet üzenetét hirdetned a törvény helyett?

Általában az rögtön kiderül  az illető személy reakcióján és arcán,  hogy mennyire
sikerül a kegyelmet és a szeretetet közvetítenie az evangéliumnak, amit Te megfogal-
maztál. Ha nem sikerül, és megítéljük az illetőt, akkor egy fal keletkezik, egy ellen-
állás, de ha Isten szeretetével közelítesz felé, akkor nyitottabb lesz az adott személy,
és jobban befogadja az üzenetet, vagy Jézus Krisztust a szívébe. Ha ezt elfogadja és
rábólint, hogy igen, tényleg bűnös vagyok, szükségem van Isten kegyelmére, és meg-
kérdezi mit kell most tennie, akkor imádkozz vele! Mondjatok el egy megtérő imát,
ahogyan a bűneit leteszi a kereszthez, és kérjen bocsánatot Istentől, kezdjen Vele egy
telesen újat! Fakadjon belőled ez az élet! Örülök, hogy ez a lecke segítséget nyújthat
Neked továbbadni az evangéliumot. Ne feledd el: az életadó Szent Szellemet szol-
gálod, nem a törvényt, amely megnyomorít.

Megtanulandó:
„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. Korinthusi lev. 3,6)

Fontos, hogy a Szent Szellem vezessen Téged ebben a gyakorlati feladatban! Kérd a
vezetését, és figyelj Rá, miközben beszélsz majd ezzel az illetővel!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=2IOXn_BiOm0&feature=youtu.be  

103

https://www.youtube.com/watch?v=2IOXn_BiOm0&feature=youtu.be


19. lecke
Isten Szelleme használni szeretne téged

Az előző részben az volt a gyakorlati feladat, hogy beszélj valakinek Isten életet adó
üzenetéről, és hogy figyelj a Szent Szellem vezetésére közben. Bár többször volt már,
hogy ez utóbbit kértem, most egy kicsit részletesebben is fogunk erről beszélni. Mi is
az, hogy figyelni Isten Szellemére, és az Ő vezetésével szolgálni? 

„Valójában nem is ti fogtok beszélni, hanem Mennyei Atyátok Szelleme szól majd
rajtatok keresztül.” (Máté evangéliuma 10,20)

Egyértelmű,  hogy  a  Szent  Szellem  szeretne  rajtad  keresztül  szólni  másokhoz.  A
próféták, a tanítók és a papok voltak régen Isten szócsövei. Ma is léteznek próféták,
ma is élnek igehirdetők, evangelisták, tanítók, akiknek az a feladatuk, hogy a Terem-
tőnk  formáló  és  aktuális  üzenetét  közvetítsék  mások  számára.  Napjainkban  is
szüksége van Istennek ilyen emberekre. Ehhez a szolgálathoz pedig engedelmesség
szükségeltetik.  Valójában nem kell  különösebb titulus,  hogy ezt  végezhesd,  de az
engedelmesség  az  elengedhetetlen.  Lehet,  hogy  a  munkahelyen,  az  iskolában,  a
piacon beszélsz valakivel, szóba kerül Isten, és amit mondasz neki, teljesen mege-
gyezik a Szent Szellem akaratával. Ez az Ő vezetése. Átadtad az életedet Istennek,
kérted, hogy Ő vezessen Téged, és azt ígérted Neki, hogy engedelmeskedni fogsz a
szavainak. Ez ugye a megtérés, amikor is elfordulok attól, hogy a saját fejem után
mentem és hoztam döntéseket, de most már Isten vezetése alapján szeretném tenni a
dolgokat. Ugyanígy fontos a vezetés, mikor egy olyan emberrel beszélgetsz, aki nem
hisz Istenben,  és kéred,  hogy az Úr vezessen Téged ebben a társalgásban.  Persze
beszéd közben is kérheted magadban Istentől, hogy olyan dolgokat mondj az ille-
tőnek, amelyek megfogják őt. Igazából így vannak az evangelisták és, az igehirdetők
is: igyekeznek Istentől elkérni az üzenetüket. Jó esetben ennek így kell működnie,
nem pedig úgy, hogy valaki eléd tesz egy előre megírt üzenetet, hogy mondd el a
gyülekezetben.  Bizony  meg  kell  kérdezned  Istent:  „Uram,  miről  szeretnéd,  hogy
beszéljek a közösségünkben?”

Ha  bármilyen  kis  közösség  vezetője  is  vagy,  kötelességed  megkérdezni  a  Szent
Szellemet, hiszen az akihez szólni készülsz éppen, az az Ő népe. Ez nagy felelős-
séggel jár. Nem teheted meg tehát azt, hogy csak úgy kigondolsz egy témát, és arról
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beszélsz. Kérned kell Istent, hogy a Szent Szellem által használjon téged, és, hogy
Őáltala tudj szólni másokhoz! Ha a magad esze után akarod tanítani az embereket, az
száraz, üres és erőtlen lesz. Igazi változást csak akkor tud elérni a szolgálatod ha az a
Szent Szellemtől inspirált. Ő ugyanis jól tudja, hogy kinek a szívéhez hogyan lehet
hozzáférni. Ahogyan az előző leckében is említettem már, az emberek nem egyfor-
mák, ezért nagyon fontos, hogy kérd ki Isten vezetését, mielőtt akár személyesen,
akár közösségi szinten megszólítod őket! Keresd gyakran a Szent Szellem közelségét,
és igyekezz megismerni, meghallani az Ő hangját, hogy amikor úgy alakul,  akkor
majd tudd azt mondani, amit Ő szeretne! Ha az Atya Szelleme tud szólni Általad, az
mindig célba ér. Egészen a szívekig tud hatolni. Ehhez azonban sok időt kell Vele
töltened.

A juhok hallják a Pásztor hangját, és követik Őt. Ha a Te hangodat, a te üzenetedet
hallják az emberek, az gyengébb, és nem valószínű, hogy a szívekben maradandó
változást tud elérni. Érzelmileg esetleg megérintheted őket, hiszen a költők, a dalszö-
vegírók is megérintik az emberek érzelmeit, de ha Isten teszi ezt valakinek a szívével,
akkor  ott  valami  maradandó  változásnak  kell  történnie.  Ha  csak  rövid  időre  kap
valaki érintést, az olyan, mint mikor egy kavicsot dobunk egy tóba, az elkezd hullá-
mozni, de hamar elmúlik mindez, és a tó ugyanolyan sima lesz mint előtte. Amikor
felkorbácsolja valami az érzelmeinket, pl. egy-egy szép költemény, utána ugyanúgy
megyünk tovább, mint ha mi sem történt volna. De mikor Isten „dob követ a tóba”,
ott valaminek meg kell változnia! Gondolj csak bele azokba a bibliai történetekbe,
melyekben emberek találkoztak Jézus Krisztussal! Nekik mindig történt az életükben
valami maradandó átalakulás. Ugyanez van ma is, csak ma nem Jézus Krisztus áll az
emberek  elé  fizikálisan,  hanem  Isten  gyermekei.  Őket  viszont  ugyanaz  a  Szent
Szellem vezeti, Aki Jézus Krisztust is vezette, és ugyanazzal az erővel kell nekünk is
működnünk, mint Neki! Ugyanúgy kell szólnunk, ugyanazzal a vezetéssel: a Szent
Szellem által! 

De még ennél is tovább megyünk:
„Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma. Igen, a
Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok, ezért többé már nem ti rendelkeztek
a  testetekkel.  Isten  nagyon  drága  váltságdíjat  fizetett  értetek!  Szerezzetek  hát
dicsőséget Istennek a testetekkel is!” (1. Korinthusi levél 6,19-20)

Ezt az Igét már említettük a bibliaiskola folyamán, hiszen nagyon fontos tudatában
lennünk annak, hogy a mi testünk a Szent Szellem temploma, tulajdona. Mi magunk
adtuk át Istennek:  „Uram, kezdj  valamit az életemmel! Legyen a Tiéd, vezess en-
gem!” Ezért fontos, hogy ne mi rendelkezzünk a testünkkel, az életünkkel, időnkkel,
vagy  akár  az  anyagi  javainkkal  is,  hiszen  az  uralmat  átadtuk  Istennek!  A teljes
uralmat átadtuk. Ha nem így van, akkor fél szívű követői lettünk Neki. Fél szívvel
pedig nem lehet Istent követni. Az nem lehetséges, hogy az egyik lábaddal az egyik
úton jársz, a másikkal pedig a másik úton. Ilyet nem tudnánk csinálni, ez képtelenség.
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Vagy a Te akaratodat követed, és néha megkérdezed az Urat, hogy mit akar, de akkor
is a Te utadat járod, vagy úgy élsz, hogy engedelmeskedsz Neki, és igyekszel min-
denben Isten akaratát kikérni. Igyekezned kell a kedvében járni, az Ő vezetése szerint
élni, gondolkodni és beszélni. Az Övéi vagyunk, bennünk lakik a Szent Szellem, így
hát át kell, hogy adjuk Neki a vezetést, az irányítást, az uralmat! Át kell adnunk a
beszélgetéseinket, akár a chateléseinket is az interneten:  „Uram, vezess! Én akarok
lenni a Te szócsöved!  Szeretném, ha rajtam keresztül  a Szent  Szellem szólalhatna
meg,  és  érintene  meg  embereket,  hozna  változást  az  életükbe!  Én  nem  tudok
maradandó változásokat elérni. Itt vagyok hát, és átadom magam, csak használj, és
érintsd meg az embereket! Szólítsd meg őket, Uram!” Így kell, hogy hozzáállj ehhez a
dologhoz. 

Drága árat  fizetett  értünk Isten! Valakinek az életébe került  az,  hogy mi  most  az
Istenéi lehessünk. Jézus Krisztus életébe került. Odaadta önmagát azért, hogy Te és
én Isten vezetése szerint élhessünk. Így már itt a Földön szoros kapcsolatban lehetünk
Istennel.  Persze  nem annyira,  mint  majd  a  Mennyben,  de  ez  már  itt  elkezdődik.
Velünk akar  lenni,  vezetni  szeretne  minket,  együtt  munkálkodni  velünk.  Szeretne
Rajtad keresztül szólni, csak keresd az akaratát, közelségét! Minél jobban megismerd
Őt, annál  inkább elkezdesz Hozzá hasonlóvá váni.  Ha sok időt töltesz Vele egyre
inkább elváltoznak a szavaid, a gondolkodásod, a tetteid, és a motivációid is. Termé-
szetes  dolog,  hogy  amikor  sokat  vagy  együtt  valakivel,  egyre  inkább  hasonlítani
kezdesz hozzá bizonyos dolgokban. Ha valakinek például rossz barátai vannak, rossz
társaságba keveredik, akkor bizony ő is rosszabbá lesz. De ha jó társaságba kerül
mondjuk egy fiatal, akkor örülni szoktak a szülők, mert hatással lesznek rá a többiek.
Ha Te sok időt töltesz Istennel, akkor ez mindenképp hatni fog Rád. Minél többet,
annál jobban át tud Téged járni a lénye, és Ő fog kiáradni belőled. De ennek drága ára
volt. Egyetlen Fiát adta oda Isten azért, hogy Te Vele lehess újra és újra, minden nap.
Élj ezekkel a pillanatokkal, és lehetőségekkel! Juss közelebb az Úrhoz, ismerd meg
Őt! Válj olyanná, mint Ő! Legyél a szócsöve, melyből kiárad a Szent Szellem jelen-
léte, szeretete!

Nagyjából így tudnám összefoglalni a 19-es lecke anyagát. Most pedig kérni fogjuk
Istentől,  hogy  vezessen  Téged  ebben.  Legyen  vágy  a  szívedben  minél  több  időt
tölteni a Teremtőddel! Vágyakozz arra, hogy átadd magad teljesen Neki, és akkor
nagyon hasznosan tud majd használni Téged. Látni és érezni fogod, hogy sokkal hatá-
sosabb a  szolgálatod,  amit  Érte  teszel,  és  sokkal  inkább lesz  értelme.  Most  ezért
fogunk imádkozni. Kérlek, hogy kövess engem ebben az imádságban!

Imádság:
Uram! Nagyon köszönöm Neked azt az árat, amit kifizettél értem, hogy a bűneim el
legyenek törölve. Köszönöm Neked, hogy az én Testvéremért is odaadta magát Jézus
Krisztus. Drága váltságdíjat fizettél az Ő életéért is, hogy minden bűne félre legyen
téve az útból, és közel kerülhessen az élő Istenhez. Drága árat fizettél Jézus, hogy az
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én Testvérem közösségben legyen Istennel a Szent Szellem által, és meghallja a Jó
Pásztor hangját. Megadtál mindent, hogy a Te szócsöved lehessen, és áradni tudjon
rajta keresztül a Te jelenléted, üzeneted. Köszönöm Neked Istenem, hogy ezt elvégez-
ted az én Testvérem életében is, és, hogy most is szólsz Hozzá, vezeted, bátorítod Őt.
Dicsőség Neked, Uram! Kérlek, adj nagyobb vágyat az Ő szívébe! Igazi vágyat kérek
számára, hogy át  tudja adni magát minél  inkább a Te vezetésednek! Legyen még
nagyobb vágy a szívében arra, hogy mások felé szolgáljon, de ne a saját feje után,
hanem a Te vezetéseddel! Használd minél többek felé Istenem! Tudom, ha a kevésen
hűséges, és 1-2 embernek fogja hirdetni az üzenetedet a Te akaratod szerint, akkor Te
többre fogod bízni. Köszönöm Uram, hogy vezeted ebben, és, hogy a Szent Szellemed
által, Vele vagy! Kérlek legyél nagy és erős az ő életében! Beszélj Vele, hogy minél
inkább adja át a döntéseit, az idejét, a dolgait Neked! Fontos, hogy a Te neved minél
inkább megdicsőülhessen az ő életében, és mindenkijében, aki csinálja ezt az iskolát!
Használd ezt  az iskolát  arra, Uram, hogy olyan emberek keljenek fel,  és álljanak
talpra, akiket tudsz vezetni, akik ismerik a hangodat, és merik azt követni! Kell, hogy
csodákat lássanak, miközben arra indulnak el, amerre Te küldöd őket. Olyan embe-
reknek kell felállniuk, akik így mennek előre, a Te dicsőségedre, Uram! Köszönöm,
hogy ezt megteszed, hiszen ez a Te érdeked, Uram. Te tiszteletben tartod mindenkinek
a szabad akaratát, de én azt kérem Tőled, szólítsd meg őket, Uram, Jézus Krisztus
nevében! Ámen.

Gyakorlati feladat:
Nem tudom, hogy az eddigi gyakorlati feladatok mennyire voltak furcsák a számodra,
de most egy igen szokatlan dolgot szeretnék kérni Tőled.  Hidd el,  hogy a jó ügy
érdekében teszem ezt! Bízom benne, hogy van otthon olyan ruhád, ami kicsit szűk,
Rád, vagy kényelmetlen, esetleg valamiért nagyon nem szereted. Akár olyat is válasz-
thatsz a ruhatáradból, ami egyszerűen csak nem ehhez az évszakhoz illik. A lényeg
az, hogy legalább fél napig viseld ezt a ruhát! Egy olyan napot válassz erre a fela-
datra, mikor alkalmas. Mindig, amikor érzed a kellemetlenséget, hogy pl. szorít, szúr,
vagy meleged van benne,  akkor jusson eszedbe az, hogy vajon hogy érzi Benned
magát a Szent Szellem?! Mert hát ugye mi az Ő templomai vagyunk, Ő bennünk van.
Akkor  érzi  jól  magát  Benned,  ha  Te  számba  veszed  Őt.  Odafigyelsz  arra,  amit
mondani szeretne, érdekel  Téged a véleménye, és szeretnél  arra menni,  amerre Ő
akarja. Akkor érzi jól magát benned a Szent Szellem, ha sokszor megkérdezed Tőle:
„Mit akarsz, Uram, mit szeretnél, hogy tegyek, hogyan járjak a kedvedben?” De ha
egyre többször a saját fejed után mégy, és figyelmen kívül hagyod Őt, akkor kelle-
metlenül érzi magát. Úgy, mint amikor szorít egy ruha. Az emberek sem érzik jól
magukat olyan helyen, ahol nem is törődnek velük, számba sem veszik őket. Kényel-
metlen ott lenni, mikor hozzájuk sem szólnak. Ez lenne a lényege ennek a feladatnak,
és azt szeretném kérni Tőled, hogy ezzel a gondolkodásmóddal tedd meg!

107



Gondolkodj el újra és újra mindig, amikor szorít, kényelmetlen, hogy érezheti magát
Benned Isten Szelleme! Beszélgetsz-e Vele? Szólsz-e Hozzá? Érdekel-e,  hogy mit
mond? Érdekel-e a vezetése? Keresd az Ő akaratát, és akarj a kedvében járni! Legyél
Vele jó közösségben, jó barátságban, hogy jól érezze magát Benned! Úgy, mint mikor
leveszel  egy szűk ruhát,  és  azt  mondod:  „Végre,  felvehetek valami kényelmeset!”
Tudod, ha a Szent Szellem „kényelmesen” érzi magát az életedben, akkor azt fogod
észrevenni, hogy egyre nagyobb és nagyobb erővel van jelen a mindennapjaidban, és
a  szolgálatodban.  Egyre  nagyobb  dolgokban  fog  használni  Téged.  Mindig  jusson
eszedbe: „Vajon így érzi magát bennem a Szent Szellem, ahogyan én érzem magam
egy kényelmetlen, vagy túl meleg ruhában, esetleg egy szúrós fölsőben, ami a bőröm-
höz ér és irritál?” Ha örömet okozol neki, érdekel Téged, kimutatod Felé az érdeklő-
désedet,  akkor  örül,  hogy  Veled  lehet.  Ha  számba  veszed  Őt,  mint  egy  valódi
személyt,  akkor  a  barátod  lesz,  egy  harmonikus  kapcsolatban.  Ez  a  gyakorlati
feladatod. Remélhetőleg sokszor eszedbe jut majd a nap folyamán a Szent Szellem
személye, és ez a feladat is. 

Kérdések:
- Hogyan érezted magad?
- Milyen gondolatok fogalmazódtak meg Benned ezen időszak alatt,  amíg így
öltöztél, és ez a ruha volt rajtad?
- Meg fogod-e esetleg csinálni ezt máskor is ugyanezzel a célzattal?
- Fogod-e ajánlani másoknak is ezt a feladatot?

Megtanulandó:
„Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma. Igen, a
Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok, ezért többé már nem ti rendelkeztek
a  testetekkel.  Isten  nagyon  drága  váltságdíjat  fizetett  értetek!  Szerezzetek  hát
dicsőséget Istennek a testetekkel is!” (1Korinthus 6,19-20)

Tehát a Szent Szellem templomai vagyunk, Akit Istentől kaptunk, és jól tudod az
előző leckékből,  hogy Őt  ajándékba adta  Isten.  Tudod mekkora ajándék az,  hogy
Isten Veled van? Az Úr ott van Veled most, amikor ezzel az anyaggal foglalkozol.
Miért van ott? Ajándék. Tekintsd ajándéknak az Ő személyét, és törekedj arra, hogy
minél  jobban érezze magát  az életedben,  mert  akkor egyre jobban meg fogod Őt
tapasztalni!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=JzzgZyl9-Mg&feature=youtu.be  
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20. lecke
A Szent Szellem, Isten fiává tesz téged

„Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit
befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellen-
kezőleg! 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)

Tudjuk  jól,  hogy  Isten  Fia,  Jézus  Krisztus,  és  azt  is,  hogy  Neki  adatott  minden
hatalom mennyen, földön, és föld alatt. Ő győzte le az ellenséget, a Sátán legnagyobb
erejét, a halált. Ő váltotta meg az egész világot a bűn hatalmából, és nekünk csak
annyi a dolgunk, hogy elfogadjuk magunkra nézve ezt az áldozatot, így megmene-
külünk. Isten Fia tele van hatalommal és erővel. Ha befogadjuk a Szent Szellemet az
életünkbe, miután megtértünk, akkor Ő Isten fiaivá tesz minket. Ez azt is jelenti, hogy
hatalmat kaptunk. Több helyen is beszél erről az Ige. Jézus maga például ezt mondja
a Lukács evangéliumának 10,19-es versében:

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellen-
ség minden erején, és, hogy semmi se árthasson nektek.”

Hatalmat kapunk a Szent Szellem által, hogy Isten fiai legyünk. Ez egy óriási dolog,
amit fel sem tudunk fogni! Ha ugyanis igazán elhinnénk, nagyon-nagyon sok jel és
csoda történne ebben a világban, és egészen más hely lenne ez a Föld. Csak a mi
hitünkön  múlik,  hogy  mennyire  tudjuk  magunkévá  tenni  a  tényt,  hogy  Isten  fiai
vagyunk.  Az  Atyánkhoz  úgy  szólhatunk,  ahogyan  Jézus  szólt,  „Abba!”,  ami  azt
jelenti: Édesapa. Többször beszélt Jézus arról, hogy Ő az Atyához tartozik, és az Ő
Fia.  A farizeusok pedig megbotránkoztak azon, hogy az Édesapjának hívta Istent.
Nem tudom, ki hogyan botránkozna meg, ha Te lépten-nyomon azt állítanád, hogy
Isten az Apukád?! Pedig ha a Szent Szellem lakik Benned, Aki az Atya Szelleme,
akkor az Övé vagy, Hozzá tartozol. Ugyanaz a Szellem van Benned, mint az Atyában,
az Ő lénye, az Ő ereje. Ez a Szellem pedig feljogosít Téged arra, hogy a fia ként élj.
Itt  a  Földön ez  úgy működik,  hogy fizikailag  ugyanaz  a  vér  van bennünk,  a  mi
gyermekeinkben a mi vérvonalunk van. Szellemileg nézve pedig ugyanaz a Szellem
lakik bennem, mint az Atyámban, tehát Hozzá, az Ő családjához tartozom.
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 Az  előző  leckében  volt  róla  szó,  hogy  Te  vajon  mennyire  hagyod,  hogy  az  Ő
Szelleme vezessen Téged? Megtörtént-e már Veled, hogy valami nehezet kért Tőled,
és nem tudtad megtenni, vagy nagyon nehezen szántad rá magad? Ezeknek a megté-
teléhez hit kell. Azt mondja Isten, hogy azok az Ő fiai, akiket tud vezetni a Szent
Szellem. Nem elég, hogy Benned lakik. Azt mondja az Ige, hogy azok az Isten fiai,
akiket  Isten  Szelleme vezérel.  A másik  fordítás  „irányít”  szót  használ.  Tehát  kell
hagynod, hogy vezessen az, Aki benned lakik! Hagyd akkor is, mikor nem látod, mi a
következő lépés! Hagyd, hogy vezessen még a bizonytalan helyzetekben is, és hagyd,
hogy belevigyen a „ködbe”, amikor mégy előre, de nem tudod mi lesz a következő
lépés. Hagyd, ahogyan Jézus Krisztus is hagyta! Ő ugyanis soha nem tett olyat, amit
nem Isten mondott Neki. Te is Isten fiaként fogsz élni, ha ezt engeded az életedben.
Az, hogy az Ő saját Szelleme él benned, az Ő fiává tesz, így Hozzá tartozol. 

Ezzel  egyidejűleg  jogokkal  és  kötelességekkel  is  felruház.  A Benned  lévő  Szent
Szellem feljogosít Téged arra, hogy azt az Istent, Akit azelőtt elhagytál, sőt,  talán
káromoltál,  most  Édesapádnak szólíthatod.  Jogod van élni  az Ő javaival.  Érdekes
egyébként,  hogy  nem  olyan  régen  még  bűnben  éltünk,  de  Ő  nem  csak,  hogy
megbocsájtott nekünk, hanem felemelt a bűneink mocsarából, megmosott, megtisz-
tított a Fia élete árán, és még jogokkal is felruházott, hogy bármikor jöhessünk az Ő
jelenlétébe. Te, aki azelőtt megtagadtad Őt, és nem hittél Benne, most bármikor jö-
hetsz a Szentek Szentjébe, és közeledhetsz az Istenhez. Jézus vére megtisztított, csak
emiatt lehetséges mindez a számunkra. De ez még nem volt elég az Úrnak, és a fiává
is tett Téged a Szelleme által. A fia vagy, aki bármikor jöhet Hozzá. Lehet, hogy el
fogsz  még  bukni,  de  attól  az  Apukád  ugyanaz  marad.  Otthon  a  családban,  ha  a
gyermek rosszat csinál, attól még az apja ugyanaz marad, csak bocsánatot kell kérnie
tőle.  Isten  is  megbocsát,  és  bármikor  lehet  újat  kezdenünk  Nála.  A probléma ott
kezdődik,  mikor  azt  gondolod,  hogy  amiatt,  amit  tettél,  már  nem  is  tartozol  a
Mennyei Apukádhoz. Pedig a mennyei családod ugyanaz maradt. Jézus vére ugyan-
úgy  érvényes  az  életeden,  ugyanúgy  megtisztít,  minden  bűnödre  elég,  nem csak
néhány vétkedre. Nem tarthatod magad méltatlannak arra, hogy Isten fia légy! 

Ebben előre kell haladnod, nem visszafelé. Egyre jobban el kell ezt hinned! Aki Isten
Szellemével van betöltve, az az Istené. Az Ő tulajdonságai vannak Benned, a gondol-
kodása,  érzelemvilága stb.  Isten lakik Benned,  Hozzá tartozol,  az  Ő fia  vagy. Ha
elbuksz, akkor is Hozzá tartozol, és ugyanaz marad az Apukád, mint Aki volt. Ezt a
Szent Szellem végzi el. Ha isten fiak dicsőítenek, imádkoznak, prédikálnak, más lesz
ez a világ, és megváltozik az emberek gondolkodásmódja Istenről. Ha csak „hívők”,
vagy vallásos emberek teszik mindezt, akkor soha nem ismeri meg ez a világ az élő
Istent.  Neked  Isten  fiaként  kell  tenned,  amit  teszel!  Isten  fiaként  kell  felkelned,
szolgálnod, élned, gondolkodnod magadról, Isten gyermekeként, és akkor éri el Jézus
Krisztus áldozata a célját. Akkor éri el a célját az, hogy Atyád elküldte a Szellemét
számodra. Isten fia lettél, és ez ellen nem tudsz tenni. 
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A tékozló fiú, amikor kiment a világba, és szétszórta minden vagyonát, attól még
ugyanahhoz az apához tartozott, ez nem változott meg. A vérét nem tudta kicserélni,
hogy más vérvonal legyen benne. Jegyezd meg:  Ha elbuksz, akkor is Isten az Apu-
kád. Kérj Tőle bocsánatot, kelj fel, és ahogy a gyerekek is szokták jó esetben, bocsá-
natot  kérnek  a  szüleiktől,  ha  rosszat  csinálnak. Mint  Isten  fiának,  kötelességed
engedelmeskedni az Apukádnak, ha kér valamit. Azért fogunk most imádkozni, hogy
még jobban átéld ezt, és erősödjön a hited abban, ki is vagy a Szent Szellem által. 

Imádság:
Kedves Szent  Szellem! Köszönöm Neked,  hogy Te teszel  engem Isten  fiává,  és  Te
teszed az én Testvéremet is azzá. Kérlek Uram, beszélj Vele! Szólj a szívéhez, hogy
erősödjön Benne a fiúság tudat, és át merje adni magát a Te vezetésednek! Fontos,
hogy valóban Isten fiaként éljen, ahogyan Jézus Krisztus is Isten Fiaként járt ezen a
Földön. Jeleket  és csodákat tett,  emberek életébe hozott változást a szolgálatával.
Ugyanígy az én Testvérem is Isten fiaként kell, hogy éljen és járjon Teáltalad, Szent
Szellem!  Hallgasson,  figyeljen  Rád,  keresse  az  akaratodat,  jelenlétedet,  szavadat,
keresse az ő helyét Isten családjában, ha még nem találta volna meg! Köszönöm,
hogy beszélsz Vele, és szólsz Hozzá, Uram! Dicsőség Neked! Köszönöm, hogy Isten
fiaivá  teszel  minket,  és  szeretnéd  elárasztani  ezt  a  világot,  isten  fiakkal.  Drága
Mennyei Apukám! Köszönöm, hogy Hozzád tartozhatok, és hogy az én Testvérem is
Hozzád  tartozik!  Köszönöm,  hogy  megengedted,  hogy  a  fiaidként  éljünk,  és
örökséget,  hatalmat adtál nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk. Kérlek
vezesd a Te fiaidat, Uram! Vezesd az én Testvéremet úgy, hogy tisztán értse a vezeté-
sedet! Sokszor a mi lelki füleink nem hallják meg, amit mondani akarsz, Uram, de
kérlek úgy vezesd őt, és úgy vezess engem is, hogy azt tisztán halljuk, és tudjuk követ-
ni az akaratodat! Köszönöm, hogy a családodhoz tartozhatok Atyám, egy mennyei
családhoz.  Segíts  kérlek,  Jézus  nevében,  hogy  minél  inkább  Isten  fiaiként  éljünk,
ebben a tudatban, minden hatalommal, jogokkal, és kötelességekkel! Köszönjük, hogy
elküldted a Te Szellemedet, és köszönjük, hogy Jézus áldozata által Hozzád tartozha-
tunk. Dicsérlek Téged Jézus Krisztus nevében, Uram! Ámen.

Gyakorlati feladat:
Egy újabb feladat  vár Rád, mely remélhetőleg megerősíti  Benned a tudatot,  hogy
Isten a Te Apukád. Most nem szóban kell imádkoznod, mert arra lehet, hogy kialakult
már egy szokásos sablonod. Nagyon vigyázni kell, hogy ez soha ne legyen egy sab-
lonos tevékenység a számodra, hanem mindig őszintén gyere az Apukádhoz, hiszen a
gyermekek sem mindig ugyanazt mondják az édesapjuknak. Most az lenne feladat,
hogy egy levelet írj az Atyádnak. Talán egy levélben egész másként fejezed ki magad,
mint szóban. Úgy írj Neki, úgy szólítsd meg, úgy fogalmazz, mint az ő gyermeke! A
gyermeke,  aki  őszinte,  és akinek problémái,  nehézségei,  örömei,  kérdései  vannak.
Egy gyermeknek mindig vannak kérdései,  és  fel  is  teszi  azokat.  Úgy legyél  Vele
őszinte, hogy Ő a Te Apukád! Arról írj, amiről a legszívesebben beszélgetnél Vele, és
ami a számodra fontos! Arról, ami a szívedben van, mert ez érdekli Őt igazán! Igen,
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Őt érdekli, amit gondolsz, vagy érzel, és nagyon érdekli, mi van Veled. Legalább egy
A/4-es  oldalt  írj  tele!  Ez segít  majd,  hogy a  kapcsolatod a  megszokott  mederből
kizökkenjen. Tanácsolom, ha úgy érzed a levél végeztével, hogy sikerült kizökken-
tened a  gödörből  az Istennel  való kommunikációdat,  akkor  ezt  csináld majd meg
máskor is! Legyél őszinte, mikor írsz! 

Kérdések:
- Személyesebb volt-e így a kommunikáció Vele,  mint az imádkozásaid alkal-
mával?
- Sikerült-e felrúgni az eddigi formulát?
- Közelebb érezted-e magadhoz Őt, amíg a levelet fogalmaztad Neki, mint az
imáid alkalmával?
- Szerinted érdemes-e ezt a gyakorlatot máskor is megcsinálni, hogy ne legyen
sablonos a kapcsolatod Istennel?

Megtanulandó:
„Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit
befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellen-
kezőleg! 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 lev. 8, 14-16)

Ezt az Igét tanuld meg, légy szíves, és hidd el, hogy a Szent Szellem a segítségedre
akar lenni, hogy megerősödjön Benned a fiúság tudat! Azt szeretné Isten Szelleme,
hogy Te valóban úgy gondolj magadra, mint Isten gyermeke. Az az Isten gyermeke,
akivel Ő vele van, akiben benne lakik, és Ő meg akarja ezt erősíteni Benned. Ha a
Szent Szellemmel van egy kapcsolatod, ha Benned él, ha megszólítod Őt, és barát-
ságban vagy Vele, akkor Isten fiaként tudsz élni. Sok áldást kívánok Neked ehhez a
leckéhez, és azt kérem, ami minden egyes leckére érvényes, hogy szívből próbáld
végigcsinálni, mert csak így van értelme.

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=SAe6n5zMj9E&feature=youtu.be  
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21. lecke
Egy különleges folyó

Nagy szeretettel  köszöntelek a 21. leckével és egy különleges témával,  mely nem
másról fog szólni, mint egy csodálatos folyóról. A leckéhez tartozó Igerész pedig a
következő:

„Majd a férfi visszavezetett a Templom bejárati kapuja elé, amely keletre nézett.
Láttam, hogy a Templom déli sarkánál, a kapu küszöbe alól vízforrás fakad fel. A
víz keletre folyt tovább, az oltártól délre. Majd a férfi az északi kapu útján kivezetett
a külső falon kívülre. Megkerültük a falat, és a külső keleti kapuval szemben meg-
álltunk. A víz ott folyt ki a Templom területéről a kapu déli oldalán, keleti irányban.
A férfi,  kezében a mérőzsinórral,  kelet  felé vezetett,  ezer könyök távolságra.  Ott
megállt, és átvezetett a kis patakon, amely csak a bokámig ért. Majd tovább haladt,
ismét ezer könyöknyi távolságra. Ott újra átvezetett a vízen, amely itt már a térde-
mig ért. Újabb ezer könyök után megint átvezetett a folyón, de ott már a derekamig
ért a víz. Újabb ezer könyök távolság után a folyó annyira felduzzadt és elmélyült,
hogy már nem tudtam átmenni rajta. Ebben már csak úszni lehetett! Túl mély lett
ahhoz,  hogy  átgázoljak  rajta.  Megkérdezte:  „Ember  fia,  jól  megfigyelted,  amit
láttál?” Ezután visszavezetett a folyó partján. Eközben észrevettem, hogy a folyó
mindkét  partján  nagyon sok  fa  nő.  A férfi  ezt  mondta:  „Ez  a  folyó  az  Arábá-
völgyön keresztül a keleti puszta felé halad, és a Holt-tengerbe ömlik. Amikor pedig
vize bejut oda, meggyógyítja a Holt-tenger vizét. Ahová ennek a folyónak a vize
eljut,  ott  minden  teremtmény  élni  fog,  és  megszaporodik!  A Holt-tengerben  is
rengeteg  hal  nyüzsög majd,  mert  ahová ez  a  folyó  behatol,  ott  minden élőlény
egészséges lesz, és élni fog! Akkor majd halászok dolgoznak a Holt-tenger partján
Én-geditől Én-Eglaimig, és hálóikkal tömérdek halat zsákmányolnak. Olyan sok-
féle  hal  nyüzsög  majd  a  Holt-tengerben  is,  akárcsak  a  Földközi-tengerben.  Az
elszigetelt mocsarak és pocsolyák azonban nem gyógyulnak meg, hanem továbbra
is sósak maradnak. A folyó két partján mindenféle gyümölcsfa nő. Levelük nem
hervad, gyümölcsük nem fogy el. Minden hónapban új termést hoznak, mert a víz,
amely  öntözi  őket,  a  Templomból  ered.  Gyümölcseik  táplálnak,  leveleik  gyógyí-
tanak.”  (Ezékiel könyve 47,1-12)
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A János evangéliumának 7. részében Jézus Krisztus a Szent Szellemet egy folyóhoz
hasonlítja:
„Az  ünnep  utolsó,  legnagyobb  napján  Jézus  felállt,  és  így  kiáltott:  -Ha  valaki
szomjas, jöjjön hozzám, és igyon! Aki hisz bennem, annak szívéből majd élő víznek
forrásai fakadnak -ahogyan az Írás mondja.- Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről
mondta, akit később azok kaptak meg, akik Jézusban hittek. De amikor ezt mondta,
akkor a Szent Szellemet még senki sem kaphatta meg, mert Jézus még nem dicsőült
meg.” (János ev. 7,37-39)

Íme a Szent Szellem folyója. Emlékszel erre a képre az előző Igerészből? Amerre
csak folyik ez a folyó, oda életet visz, ott élet fakad. Ez a folyó egy templomból ered.
Mit is mondtunk az előző leckékben? A Szent Szellem temploma Te vagy. Jézus is azt
mondja, hogy ez az élő víz azokból fakad, akik hisznek Őbenne. „Annak a szívéből
fakad, aki Bennem hisz.” A templomból, a Szent Szellem templomából árad ki ez a
folyó, mely életet visz mindenhová. Életet visz mindenfelé, amerre megy. Meggyó-
gyulnak a betegek, élet fakad még a pusztaságban is! A Szent Szellem igenis hasonlít
egy folyóhoz, ami belőled is kiárad, kicsap, kifolyik. Mindazok a helyreállítás folyó-
jának forrásává válhatnak, akik hisznek Jézusban. 

Elmondom, hogyan is működik mindez a mai világban:
Tudjuk, hogy Isten mindent tökéletesre alkotott meg az édenkertben. Ott nem volt
betegség, szegénység, mert minden a helyén volt. Erről korábban már szó esett, azt
hiszem. Itt bőség volt, egészség, és Istennel való harmonikus kapcsolat. Ám a bűnnel
hatalmat adtunk az ellenségnek, a diabolosznak, a gonosznak, hogy szétdobáljon min-
dent.  Ő pedig tönkreteszi  az  egészségünket,  a  boldogságunkat,  a  bőséget,  hogy a
helyébe nyomorúság jöjjön. Szétdobálja az életet, hogy a helyébe halál és szenvedés
jöjjön. Bizony a saját döntéseinkkel beengedtük az ellenséget az emberiség életébe,
ide a Földre, még a saját életünkbe is. Akkor tettük mindezt, amikor úgy döntöttünk,
nem érdekel  minket,  hogy  mi  Isten  terve  az  életünkkel,  hanem megyünk  a  saját
fejünk után. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy minden bűn, ami nem hitből van.

A Sátán  tehát  a  mai  napig  végzi  a  dolgát,  de  iszonyatosan.  Viszont  eljött  Jézus
Krisztus, Aki legyőzte a gonosz legnagyobb erejét, a halált, és ezzel a sötétség min-
den hatalmát térdre kényszerítette. Ezzel a győzelmével,  a halála és a feltámadása
révén megteremtette a szellemi jogalapját annak, hogy mindazok számára, akik hisz-
nek  az  Ő  megváltó  munkájában,  visszaálljon  eredeti  állapotába  mindaz,  amit  az
ellenség szétdobált.  A betegség helyére egészség,  a  nyomorúság helyére bőség,  a
szenvedés helyére öröm, az Istennel való megromlott kapcsolatunk helyére egy új
szövetség költözzön. Azzal, hogy legyőzte a halált, és feltámadt, hatalmat vett ezek
felett a nyomorúságok felett. 

De  sajnos,  ha  körülnézünk  a  világunkban,  szinte  semmit  nem  látunk  ebből  a
győzelemből.  Láthatjuk  a  sok  szenvedést,  a  kínlódó  embereket,  a  sok  félelmet,
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gyűlöletet,  a  gyötrődést.  Hogy  lehet,  hogy  ez  mégis  így  van,  ha  Jézus  Krisztus
győzött a kereszten? Ezek szerint nem is csinált  semmit,  hanem csak meghalt,  és
ennyi?  Ez  nem  így  van.  Az  az  igazság,  hogy  Jézus  nevére  ma  is  minden  térd
meghajol:  mennyeieké,  földieké,  és  föld  alatt  valóké,  mert  az  Ő  győzelme  örök
érvényű. De fizikai síkon ez a bizonyos folyó állítja helyre a dolgokat, amerre csak
eljut. Tudjuk, hogy ez a folyó nem más, mint a Szent Szellem, és azt is tudjuk, hogy
Ő nem más, mint Isten ereje itt a Földön. Ahhoz pedig, hogy ez a győzelem fizikailag
is megvalósuljon az emberek életében, az Ő erejére van szükség.

Azt olvastuk az első Igerészben,  hogy még a Sós-tenger is meggyógyul, melynek
olyan sós a vize, hogy ha iszol belőle, bele is halhatsz. Azt nem állíthatjuk, hogy
nincs ebben a tengerben semmi élet, hiszen mikroszkópikusan észlelhető élőlények
találhatók  benne,  de  halak,  és  jelentősebb  élet  nincs.  Ha  arra  vetemednél,  hogy
lemerülj a Sós-tengerbe, sem halakat, sem növényeket nem fogsz látni. De azt látjuk
ebben a bibliai  idézetben,  hogy jön egy folyó,  mely meggyógyítja ezt  a vizet,  és
képes helyreállítani a leglehetetlenebb helyzeteket is. Ugyanakkor azt is láthatjuk itt,
hogy azok a pocsolyák, melyek különállóak, nem fognak helyreállni, meggyógyulni,
hanem sósak maradnak. Tehát azok, akik nem Jézus Krisztuson keresztül  akarnak
jönni  a  Szent  Szellem folyójához,  nem fognak helyreállni  semmilyen tekintetben.
Kell, hogy kapcsolódjunk Jézushoz, és Isten Szelleme életet fog hozni! Ha a puszta-
ságban  éltél  eddig,  akkor  ott  fák  fognak  nőni,  élet  fog  teremni,  megváltoznak  a
dolgok, ahol folyik ez a Folyó! A betegségek eltűnnek, mert Jézus győzött, és mert a
Szent Szellem ereje itt  van a Földön! Eltűnnek a lehetetlen helyzetek,  ebben kell
hinned! 

Aki Jézus Krisztusban hisz, annak a belsejéből jön, árad ez a folyó. Amikor belőlem
vagy belőled kiárad a Szent Szellem, a szolgálatodból, vagy a beszédedből, az életet
visz mindenhová! Reményt, változást, győzelmet visz. Jézus Krisztus győzelmét elvi-
szi  más  emberek  életébe,  így  megy  előre  ez  a  folyó.  A templomból  fakad,  azaz
belőled. Igen, egy ilyen csodálatos templom vagy, akiből a Szent Szellem folyója ki
tud áradni! De ehhez előbb az kell, hogy Jézus Krisztus áldozatát elfogadd az éle-
tedre, és az is, hogy kérd, akard az életedre a Szent Szellem jelenlétét. Olyan mérték-
ben kell akarnod, hogy az kicsorduljon belőled! Kifolyjon a szavaidból, az imádsá-
gaidból, a szolgálatodból, bármit is csinálsz, csak áradjon a Szent Szellem! Vigyen
életet a halott helyekre, a reménytelenségbe, vigyen győzelmet, vigye Isten szabadí-
tását, Jézus Krisztus győzelmét, hogy megváltozzanak a dolgok! Így áradjon ki belő-
led az élő víznek ez folyama! 

Ebben a képben még az is benne van, hogy ez a folyó egyre mélyül. Azt olvastuk,
hogy ment ezer könyöknyi távolságot Ezékiel az angyallal, és eleinte ez a víz még
csak egy kis patak volt, át lehetett rajta menni. Azután megint ment ezer könyöknyi
távolságot, és már térdig ért. Megint átmentek keresztben, újra mélyebb lett. Aztán
még egyszer, és már csak úszni lehetett a vízben. Ez arról beszél nekünk, hogy Isten
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Szent Szellemével a kapcsolatod legyen egyre mélyebb, bensőségesebb! Bár lehet,
hogy néha ez félelmetes, de az az igazi, mikor már csak úszni tudsz a vízen. Amikor
visz Téged ez a folyó talán nem is tudod hová, de engeded, hogy vigyen, mert bízol
Istenben.  Visz  Téged  a  Szent  Szellem folyója  különös  szolgálatokba  és  élethely-
zetekbe. Te pedig csak ott fekszel a vízen, ha megbízol Istenben, és nézed ahogy a
parton, két oldalt, élet fakad. Ha a Szent Szellem sodor téged, akkor körülötted élet
fakad, csak feküdj rá erre a mély vízre! Ez a folyó egy csodálatos kép, amely belőled
is ki tud áradni, és életet vinni sokak számára. 

Tudod,  ezt  látjuk  végigvonulni  az  Apostolok  Cselekedeteiben  is,  amint  egyik
emberről a másikra áradt ez a mennyei folyó, egyik „templomról” a másikra. Pl. Péter
életében is.  Ezt látjuk, halljuk az ébredések során, amint helyreállnak a dolgok, a
leglehetetlenebb helyzetek is, a drogosok megszabadulnak, a rákosok, az AIDS-esek
meggyógyulnak, a családok, melyek szét voltak rombolva, újra egyesülnek, a boldog-
talan, összetört szívű emberek, a száraz csontok új életre kelnek... Ezeket láthatjuk
meg, ezt a munkát, ha kiárad a Szent Szellem. Ezt kell látnunk először a Te életedben,
aztán mások életében is! A Te életedet is rakja rendbe a Szellem folyója, és engedd,
hogy kiáradjon! Minél jobban engeded ezt, annál nagyobb eredménye lesz, mert Isten
akar többet adni. Annál jobban elborít Téged, és annál szélesebb lesz ez a folyó a Te
életedben is minél többet tudsz továbbadni másoknak. 

Az ítélet ki lett mondva: Jézus Krisztus győzött, és helyreállította mindazt, amit Isten
megalkotott.  A világosság győzött  a  sötétség  felett.  Ezt  az  ítéletet,  melyet  ki  kell
hirdetni a különböző élethelyzetekben, a Szent Szellem hajtja végre az Ő erejével.
Akkor lesz végrehajtva, amikor ez a Folyó arra megy. Ezért fontos, hogy a Te életed
is  ennek eszköze legyen!  Tudd átadni,  rábízni  magad a sodrására:  „Uram, merre
menjek, mit akarsz az életemmel, az a szívem vágya, hogy megdicsőüljön a Te neved,
vezess engem, kérlek!” Tudd ezt  elmondani őszintén Istennek! Ezért fogunk most
imádkozni, kérlek, hogy kövess engem ebben az imában!

Imádság:
Úr Jézus Krisztus, hálát adunk Neked azért, hogy Te győztél a golgotai kereszten,
odaadtad az életedet értünk, és ezért a világért. Köszönjük názáreti Jézus Krisztus,
hogy helyreállítottad,  amit  az  ellenség szétrombolt,  és  mindez  szellemi  síkon már
elvégeztetett. Hálát adunk ezért a csodálatos folyóért, a Szent Szellem folyójáért, Aki
életet, gyógyulást, szabadulást, ébredést, győzelmet visz. Jézus győzelmét viszi ez a
folyó. Óh, Uram, kérlek, hogy ez a győzelem teljesedjen ki az én Testvérem életében
is,  és még jobban az én életemben is! Köszönöm Szent Szellem, hogy folyik a Te
jelenléted, ezen az iskolán keresztül is. Ez is egy meder a Számodra, amin keresztül
változásokat hozol az emberek közé: szabadulást, győzelmet, megújulást. Köszönöm
Szent Szellem, hogy árad a Te jelenléted az iskoládon keresztül is, és helyreállítasz
fizikailag  is  helyzeteket  az  én  Testvérem  életében,  amiket  Jézus  szellemileg  már
helyreállított. Köszönöm ezt a valóságot, és azt, hogy láthatjuk nap mint nap, aho-
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gyan Te dolgozol, hallhatjuk a híreket, ahogyan munkálkodsz. Megszabadítod a fog-
lyokat, és a reménytelenségbe reményt viszel! Köszönjük Szent Szellem, hogy végzed
a feladatodat, és folysz Uram, mint egy csodálatos vízfolyam, mely életet visz min-
denhová, amerre csak eljut! Mi akarunk engedelmesek lenni Neked, hogy minket is
tudj használni, belőlünk is áradjon ki ez az élő víz, amely a „sós tengereket”, azaz a
reménytelen  élethelyzeteket  is  meggyógyítja!  Áradj  ki  rajtunk  keresztül,  Uram,  az
Isten dicsőségére! Hozz változásokat, győzelmeket kérlek! Atyám, legyen meg a Te
akaratod Jézus Krisztus nevében! Köszönjük ezt a lehetőséget. Köszönöm, hogy dol-
gozol az én Testvérem életében, formálod, helyreállítod, és kiáradsz őbelőle, Uram.
Jézus nevében! Ámen.

Gyakorlati feladat:
Ehhez a leckéhez tartozó feladatként imádkoznod kell. Te magad imádkozz a saját
szavaiddal a mások életében megfeneklett, szétrombolt élethelyzetekért! Azért, hogy
a  Szent  Szellem  folyója  tudjon  általad  dolgozni.  Ha  kell,  nyelveken  imádkozz!
Legyen ez akár betegség,  függőség,  rabság,  vagy megromlott kapcsolatok.  Legyél
tudatában  annak,  hogy  Jézus  már  mindent  helyreállított  a  kereszten,  és  a  Szent
Szellem folyója amerre jár, ott egyszerűen meg kell, hogy oldódjanak a problémás
helyzetek. Tehát a Te imádságod által a Szent Szellem belefolyhat abba a problé-
mába. Nem kell Neked görcsölnöd, Jézus már győzött. A Szent Szellem pedig a Te
hited által  kiárad az adott  dologra,  és helyrehozza azt.  Úgy imádkozz,  hogy ez a
csodálatos Folyó életet vigyen a környezetedbe! Tedd ezt minden nap, amíg változást
nem látsz, és hidd el Jézus Krisztus teljes győzelmét! A Te környezetedben kell, hogy
kezdje, hiszen az van Hozzád a legközelebb. Ahogyan áramlik, nem rögtön a legtávo-
labbi részre fog eljutni, hanem a közelebbiből a távolabbi felé. Ha ezt így el tudod
hinni, és úgy tudsz a Szent Szellem által imádkozni, ahogyan Ő vezet Téged, és ha
engedelmeskedsz is Neki, akkor Ő Veled együtt fog dolgozni.

Kérdések:
- Miért imádkoztál? Írd le légy szíves ezt a konkrét helyzetet!
- Történt-e valami pozitív helyreállás azokban a dolgokban, amelyekért közben-
jártál?
 - Másként tekintesz-e a Szent Szellem folyójára, mint eddig?
- Szerinted történt-e valami maradandó változás a hitedben, a gondolkodásod-
ban ezen a területen?

Ez leegyszerűsíti a dolgokat, hiszen sokszor olyan bonyolultnak látjuk, hogy hogyan
imádkozunk másokért, holott Isten Szent Szelleme végzi el a munkát, nekünk, ezen
nem kell görcsölnünk. A lényeg, hogy hívjuk meg Őt abba az elromlott helyzetbe,
hogy  dicsőítse  meg  Isten  nevét.  Isten  Szent  Szelleme tudja  a  dolgát!  A Te hited
nyomán csodát tesz. 
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Megtanulandó:
„Az  ünnep  utolsó,  legnagyobb  napján  Jézus  felállt,  és  így  kiáltott:  -Ha  valaki
szomjas, jöjjön hozzám, és igyon! Aki hisz bennem, annak szívéből majd élő víznek
forrásai fakadnak -ahogyan az Írás mondja.- Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről
mondta, akit később azok kaptak meg, akik Jézusban hittek.”
(János evangéliuma 7,37-39)

Ezt tanuld meg légy szíves, és tudd, hogy ott kezdődik a győzelem, amikor hiszel
Jézus Krisztusban, mint Megváltóban. Ott kezdődik, hogy elhiszed, Ő milyen hatal-
mas munkát végzett el érted, és elvette a hatalmukat a gonosz szellemeknek. Legyőz-
te őket, a lábaid alá vetette azokat. Ezt nem a Te jóságod csinálta, nem is a Te vallási
cselekedeteid, ebben Neked és nekem nincs szerepünk. Mindezt Ő végezte el. Neked
csak komolyan kell venned, és valóságosan el kell hinned, ennyi az egész. Amikor
erre ráállsz, akkor a Folyó megy, és teszi a dolgát. 

Sok áldást  kívánok Neked ezen lecke feldolgozásához is,  és  kívánom, hogy Isten
ereje járjon át, formálja, erősítse a hitedet! A Szent Szellem folyója pedig buzogjon
fel  a  bensődből,  és  áradjon  is  ki  Rajtad  keresztül  mások  életére!  Legyen  minél
nagyobb a szolgálatodban, életedben, és érjen el minél többeket, hozzon egyre több
helyreállást  körülötted!  Mert  én  hiszem,  hogy  nem  véletlenül  kerültél  „A Szent
Szellem iskolájába”. Ez nem az én iskolám, hangsúlyozom, hogy ez az Ő iskolája.
Meg akar Neked tanítani valamit. Most éppen azt, hogy Ő olyan csodálatos, mint egy
folyó.  Csak  bízd  Rá  magad  bátran,  hagy  vigyen ismeretlen,  csodálatos,  izgalmas
élethelyzetekbe, győztes helyzetekbe, amik persze sokszor nem tűnnek könnyűeknek.
De ha hiszel abban, hogy Isten jót fog hozni, hogy Jézus mindent legyőzött, akkor a
legsötétebb,  legszárazabb helyen is  győzelmet  fogsz  látni,  és  a  győzelem részese
leszel. Így kívánom Neked Isten áldását ehhez az anyaghoz!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=UepbwmA08D4   
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22. lecke
A kereszt után Vele kell találkoznod

Az Ószövetségben azt láthatjuk, hogy Isten megteremtette az eget, a földet, Isten ezt
tette,  azt  tette.  Szólt  Mózeshez,  megmutatta  magát  az  égő  csipkebokorban,  meg-
mondta, hogy készítsenek Neki szent helyet stb. Nincs kidomborítva az, hogy most
ezt Jézus tette, vagy a Szent Szellem tette-e, vagy pontosan ki, de következtethetünk
arra, hogy ez az Atyaisten korszaka volt. Az a korszak, mikor Ő maga szólt a prófé-
táihoz, az embereihez, akiket kiválasztott. Később elérkezett a Fiú korszaka, amikor
Jézus maga járt itt a Földön. Ma pedig, amiben élünk, ez a Szent Szellem korszaka. 

Tehát joggal gondolhatjuk azt, hogy régen, a kezdeteknél az az Atya időszaka volt, Ő
szólt, Ő beszélt, Ő cselekedett. De ugyanebben az Ószövetségben próféciák vannak
arra nézve, hogy ez után a korszak után el fog jönni a Fiú ideje. 

„A fiatal szűz gyermeket fogan, fiút szül és így nevezi: Immánuel, velünk az Isten.”
(Ézsaiás 7,14)

„Mert egy gyermek születik, fiút ad nekünk az Örökkévaló, aki vállára veszi az
uralom terhét.  Úgy  hívják:  „Csodálatos,  Tanácsadó,  Örökkévaló  Isten,  Öröklét
Forrása, Békesség Fejedelme.” Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed, véget
nem ér soha!”
(Ézsaiás 9,6-7)

Érdekes,  hogy  Jézus  Krisztus  születése  előtt  több  száz  évvel  már  igen  pontosan
kijelentettek próféták bizonyos részleteket ezzel kapcsolatosan. Én most csak kettőt
említettem, de természetesen sokkal több megtalálható a Bibliában, akár az Ő halá-
láról is. Azt is kijelentette Isten Ézsaiáson keresztül, hogy egy szűz által fog megszü-
letni Krisztus, és Immánuelnek nevezte Őt ez a prófécia, ami azt jelenti, „velünk az
Isten”. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk, eltörölte a bűneinket, és aki
ezt elfogadja a saját életére nézve, az elmondhatja, hogy tényleg vele van az Isten,
hisz megbocsájtotta minden bűnét. Jézus az a kapocs, Aki által velünk lehet az Isten!
Azután több más nevet is felsorol: Örökkévaló Isten, Öröklét Forrása... Érdekes, hogy
megszületik  egy  gyermek,  akinek Örökkévaló  Isten  a  neve,  békéje  és  uralkodása
egyre jobban kiterjed, nem ér véget soha. Ezek is mind egyértelmű kijelentések az
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Úrtól.  Ennél  persze  sokkal  több  kijelentés  is  keletkezett Jézus  Krisztus  születése
előttről. Megváltónk nem tudott tenni semmit annak érdekében, hogy szándékosan
beteljesítse ezeket a próféciákat,  mint egy csaló. Egyszerűen nem volt beleszólása
abba, hogy ki lesz az édesanyja, hogyan fogják Őt nevezni, mi lesz az Ő küldetése,
feladata stb. Ő, még ott a Mennyben megmondta az Atyának, hogy eljön, és megmen-
ti ezt a világot. El is jött a Földre, betegeget gyógyított, tanította az embereket, az éle-
tét adta a világ bűneiért, nagyon sok csodát tett, és nagyon sokféle módon bebizo-
nyította, hogy Ő valóban az Isten Fia. Itt járhatott közöttünk, és ez egy óriási dolog!
Majd, miután Jézus Krisztus meghalt, felment a Mennybe, és ma is ott ül az Atyaisten
jobbján. De mielőtt elment, beszélt arról, hogy el fog jönni a Szent Szellem, a Segítő,
Aki Őhelyette lesz majd itt a Földön, és Őt magát fogja képviseli itt közöttünk. 

„Ezeket a dolgokat én magam mondtam el nektek, amíg veletek voltam. Később
azonban majd a Segítő, a Szent Szellem fog megtanítani titeket mindenre, akit az
Atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen.” (János evangéliuma 14, 25)

Jézus azt mondta: „nekem most el kell mennem, de jön Valaki helyettem, Aki engem
képvisel ezen a Földön.” A „képvisel” szó azt jelenti, hogy ugyanazokat a dolgokat
teszi,  ugyanazt  hirdeti,  egyforma a látás-és gondolkodásmódja az Övével,  de már
nem Jézus Krisztus lesz itt a Földön, hanem az Őt képviselő Szent Szellem.

„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.”
(János evangéliuma 16,7)

Nem volt olyan terv, hogy Jézus Krisztus és a Szent Szellem személye egy időben, de
külön-külön munkálkodjanak a Földünkön. Természetesen amikor a Megváltó itt járt
közöttünk, a Szent Szellem Benne volt. A tanítványok is Jézus Krisztus által vették a
Szent Szellemet. De az egyszemélyes részvétel volt a terv, nem az, hogy a két kor-
szak együtt legyen jelen itt a Földön. Az volt a terve Istennek, hogy Jézus elmegy, és
eljön a  Szent  Szellem, aztán már  Ő képviseli  a  Megváltót,  Ő szól,  Ő beszél.  De
régebbről,  az  Ószövetség idejéből  is  vannak kijelentések a Szent Szellem korsza-
káról:

„Ezek után kiöntöm Szellemem minden emberre. Fiaitok és lányaitok 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)

Ugyanúgy, ahogy Jézus eljövetelét több száz évvel már előre megmondták, itt  azt
látjuk, hogy a Szent Szellem eljövetelét is több száz évvel hamarabb megmondta pl.
Joel próféta. Megprófétálta előre azt is, mik lesznek a jelei az Ő eljövetelének: az
emberek prófétálni fognak, álmokat álmodnak, látomásokat látnak, és hogy minden-
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kire kiárad Istennek ez a személyes jelenléte. Ennek a leckének az egyik mondani-
valója  is,  hogy a  Szentháromságban mindenkinek megvan a  maga saját  helye,  és
feladata, és nincs ez ügyben semmiféle rivalizálás. Jézus nem törte magát azon, hogy
minél tovább itt lehessen a Földön, nem húzta az időt. Nagyon jól tudta, hogy eljön a
nap, amikor Neki mennie kell, és eljön Helyette valaki más, és ez bizonyos értelem-
ben  jobb  is  lesz  az  embereknek.  A Szent  Szellem ugyanis  szélesebb  körben  tud
szolgálni ezen a Földön, mint mikor Jézus, egy testben volt itt. De vehetjük példának
akár Keresztelő Jánost is. Ő is egy nagy szolgája volt Istennek, egy igen nagy munkát
végzett, és ő is nagyon jól tudta, hogy jön utána más valaki, aki nála sokkal nagyobb
lesz, és a szolgálata is messze meghaladja Jánosét.  Tudta, hogy neki mennie kell,
Jézus Krisztus pedig maradni fog, és munkája növekszik majd. Ugyanígy a Szenthá-
romság tagjai között sincs rivalizálás. Mindenki tudja, hogy mi a feladata, és ebben is
egység van. 

„Igazán mondom nektek: meglátjátok majd a megnyílt mennyet, és Isten angyalait,
amint fel- és leszállnak az Emberfiára.” (János ev. 1,51)

Milyen érdekes kép, hogy az angyalok le- és felszállnak Jézusra, mert hát ugye Ő az
Emberfia. Mit jelent ez? Azt, hogy Jézus Krisztus az út a Menny és a Föld között, Aki
összeköti ezt a két világot. Ezen az úton jönnek a dolgok a Mennyből, és ugyanezen a
Jézus Krisztuson keresztül  jutnak imádságaink Istenhez,  mert  már  nincs bűn,  ami
akadályozhatná ezt. Akik elfogadták Jézus áldozatát az életükre, azok számára már
nincs  bűn,  mely  megakadályozhatná,  Isten  áldásainak  megérkezését  a  Mennyből.
Érdekes ez az Ige, érdemes vele foglalkozni. Tudta Jézus, hogy Ő az út! Nem Ő a
Pártfogónk, nem Ő a Segítő, nem Ő a Vigasztaló, de Ő az út a számunkra. Szeretném,
hogy Te is rádöbbenj erre, és tovább menj a kereszttől, mert ott Valaki más vár Rád.
Te csak menj ezen az úton, de a Vigasztaló nem az út. A Segítőnk nem az út. A Szent
Szellem az, Aki megtanít mindarra, amit tudnunk kell. Nem állhatsz meg a kereszt-
nél, a megváltásnál csupán! Nem állhatsz meg Jézus Krisztusnál! Miután megtértél,
egy másik személy vár Téged, Ő van itt most a Földön, és Ő akar vezetni tanítani
Téged. Isten Szent Szelleme vár Téged a kereszt után! Miért fontos, hogy találkozz
Vele? Erről már nagyon sokat beszéltem az elmúlt leckékben. 

Nem mehetsz el  Őmellette.  Ugyanis  a Szent Szellem nélkül  nincs erőd a  szolgá-
lathoz, és nem ismerheted meg azt sem, hogy mennyire valóságos az Isten! Ő mutatja
be, hisz azért van itt. Ő képviseli az Urat, és élővé teszi a beszédét, megeleveníti azt.
Ugyanígy élővé teszi a Te hitéletedet, szolgálatodat, imádságaidat is. De ha a kereszt-
nél, és a megváltásnál leragadsz, -ami persze létfontosságú számunkra- de leragadsz,
totyorogsz, és nem veszed észre, hogy ki következik utána, ki a következő lépcsőfok,
akkor nem lesz élet abban, amit teszel, vagy mondasz! Ő nem csak az Isten erejét
mutatja be, hanem az Atyánk szeretetét is. Említettem már, hogy az Igéből tudjuk,
hogy Isten maga a szeretet, és ezáltal a Szent Szellem is maga a szeretet.  Ő tökéle-
tesen bemutatja Istent itt a Földön, tökéletesen és helyesen képviseli Őt. Nem Jézus
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Krisztus képviseli már itt közöttünk, hanem a Szent Szellem. Jézus Krisztus a csodá-
latos és drága út.  Nélküle nem lehetnénk kapcsolatban a Szent Szellemmel,  és az
Atyával, az imádságaink pedig csak koppannának a plafonon. A sok bűnünk miatt
nem jutnának el Istenhez de a Megváltónk eltörölte, elsöpörte az útból ezeket az aka-
dályokat, hogy ne legyen semmiféle gátja a Te imádságaidnak. Ha elfogadod az Ő
áldozatát, már nem lehet semmi akadálya a hitéletednek, nem lehet akadálya annak,
hogy kapcsolatban lehess az Alkotóddal. Nincs akadálya annak, hogy nap mint nap
találkozhass a Szent Szellem által Istennel. Most már minden a helyére került, csak
nem szabad leragadni! Tovább kell menned az Atya korszakából, Jézus korszakából,
tovább kell menned a Szent Szellemmel való találkozásig! A kereszt, és a megtérésed
után, vár Téged egy különleges személy. Nagyon jó lenne ezt mindenkinek hangsú-
lyozni,  aki  megtér.  A kereszt  után,  Jézus Krisztus áldozata  után,  a  bűnbánat  után
Valaki  beszélgetni  szeretne  Veled.  Öleld  át  Isten  Szellemét,  keresd  a  Vele  való
kapcsolatot, közösséget! Egy csodálatos személyt ad az Isten ajándékként, miután a
bűneidet letetted a kereszt tövébe, és Jézus Krisztus drága vére megmosott Téged! 

Ne felejtsd  el,  mindenki  a  helyén van a  Szentháromságban,  mindenki  a  feladatát
végzi. Miután pedig megtértél, egy másik személyhez kell odamenned, kérned, hogy
töltsön be Isten jelenlétével. Most ezért fogunk imádkozni. 

Imádság:
Uram,  hálát  adok  Neked,  hogy  minden  amit  kitaláltál,  olyan  ékes  rendben  van.
Köszö-nöm Uram,  hogy a kereszt  után,  Jézus  Krisztus  megváltó munkája után,  a
Szent  Szellem,  vár  ránk!  Köszönöm,  hogy  Ő  általa  kapcsolatba  kerülhetünk,  és
beszélhetünk  Veled!  Hálás  vagyok  Uram,  hogy  az  én  Testvéremmel  is  ugyanez  a
terved. Miután megtért, elfogadta Jézus áldozatát, és a Te bocsánatodat, add, Uram
hagy léphessen túl ezen, menjen tovább ezen, ha kell, minden nap! Csak menjen oda
a Szent Szellem személyéhez, Akit elküldtél, nekünk ajándékként Uram! Ő általa egé-
szen közel lehetsz hozzánk Istenem. Köszönöm, hogy megérinted most az én Testvé-
remet, hogy érezze és lássa meg, hogy Isten itt van a Földön. Tudom, hogy beszélni
szeretnél a testvéremmel, aki most csinálja ezt az iskolát,  szólni hozzá, vezetni őt,
átölelni,  megismerni.  Add,  hogy  ő  is  megismerjen  Téged  Uram,  minél  jobban!
Dicsérlek Téged Uram! Köszönöm a Te kedves jelenlétedet, és azt, hogy Isten itt van
a Földön az Ő erejével, a szeretetével. Áldalak és magasztallak Téged ezért Istenem!
Köszönöm, hogy segítesz az én Testvéremnek is, nehogy leragadjon az úton melyen
elindult feléd, hanem eljusson addig, hogy a Szent Szellemed által egyenesen Veled
lehessen, beszélgethessen, és Veled együtt szolgáljon! Dicsőség Neked, Uram! Ámen.

Gyakorlati feladat:
Jelenlegi  gyakorlati  feladatunk,  most kicsit  erről  a  leragadásról  fog  beszélni.  Ne
ragadj le a megváltásnál csupán, sem az Atyaistennél, mert ennek nincs erőteljes és
maradandó  haszna  számodra.  Így  megrekedsz  egy  ponton,  és  nem  tudsz  tovább
fejlődni. Isten pedig azt találta jónak, hogy vannak fejlődési pontok az hitéletedben.
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Menned  kell  tovább,  és  nincs  felső  limit.  Ha  megtértél,  és  a  Szent  Szellemmel
találkozol, akkor tanít az Isten, és nincs megmondva, hogy meddig. Akár lehet akkora
hited is, hogy hegyeket mozgatsz, mert megtanít rá az Úr, de ha leragadsz valahol,
akkor megrekedsz. 

Az lenne most a feladat, hogy legalább 10 percig ne mozdulj el egy helyből! Sem a
kezed ne mozdítsd meg, még csak ne is imádkozz, csak gondolkodj el egyszerűen
azon, hogy tovább kell menni a keresztnél! Ugyanis a Szent Szellem Jézust is képvi-
seli itt a Földön. Csak azon gondolkodj, hogy tovább kell menni Őhozzá, Őfelé, a
Szent Szellemmel való barátságban! Mindig tovább és tovább, előrébb és előrébb a
Szent Szellemmel való kapcsolatban! Tudod, ha a kereszten túlmentél, és elértél Isten
Szelleméhez,  a  Vele  való  betöltekezéshez,  közösséghez,  akkor  sem ragadhatsz  le
annál! Amikor így mozdulatlanul állsz vagy ülsz legalább minimum 10 percig, akkor
ez járjon az eszedben: „soha nem ragadhatok le egy ponton, mindig fejlődnie kell az
Istennel való kapcsolatomnak!” Ha megtértél, és túljutottál a megbánás helyén, akkor
vár Rád Isten Szelleme. A kapcsolatodnak pedig egész életedben kell, hogy fejlődjön.
Fontos, hogy ne ragadj le úgy, ahogy most ebben a feladatban le fogsz egy kis időre!
Forgasd ezt a szívedben, ne imádkozz, ne csinálj semmi mást, csak ezen elmélkedj!

Kérdések:
- Milyen érzés volt, hogy ezzel a témával foglalkozva nem mozdulhattál 10-15
percig?
- Adott-e Neked valamit ez a feladat, és ha igen, akkor mit kaptál ez által?
- Mennyire érzed a Szent Szellemmel való közösség, barátság fontosságát?
- Milyen pluszt ad Neked ez a felismerés? 

Megtanulandó:
„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.” 
(János evangéliuma 16,7)

Ezt a részt tanuld meg kérlek, és ne felejtsd el, hogy mindig tovább kell menned! Egy
csodálatos személy vár Rád a megbánás, és a megváltás helye után, Akit nem kell
valahol messze keresned. Vele kell találkoznod, és fejleszteni a kapcsolatot egészen
addig, amíg itt vagy ezen a Földön. Eddig tartott a 22. lecke, és nagyon örülök, hogy
átadhattam Neked. 

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=SVqNrciUOHo&feature=youtu.be  
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23. lecke
A Szent Szellem korszaka

Ez a lecke szorosan összefonódik az előző anyaggal,  mert  ez  is  a Szent  Szellem
korszakáról fog szólni. A 22-es leckét is azzal kezdtem, hogy az Atya korszakában
Isten maga beszélt Mózessel, Ő alkotta meg ezt az egész világot, a Szent Szellem ere-
jével, és saját szavával. Az 1Mózes 3,8-ban azt olvassuk, hogy az Úr szeretett sétára
indulni az Édenkertbe, hogy találkozzon az emberrel:

„Mikor  az  alkonyat  közeledett,  és  feltámadt  az  esti  szellő,  az  Örökkévaló  Isten
sétára indult a kertben.”

Azért sétált ott, és találkozgatott az emberrel esténként, mert közösségben akart lenni
az alkotásával. Így kezdődött Tehát, az Ószövetség és az Atya időszaka. Jézus kor-
szaka pedig a nagyon ismert karácsonyi történettel, az Ő születésével kezdődött el,
amit fel is olvasok Neked a Lukács evangéliuma 2. részének első 20 verséből:

„Abban az időben Augustus császár parancsot adott, hogy írjanak össze mindenkit
a  Római  Birodalom  területén.  Ez  az  első  népszámlálás  akkor  történt,  amikor
Szíriában Cirénius volt a kormányzó. Mindenki útra kelt hát, hogy a saját városába
menjen, és ott nyilvántartásba vegyék. József is elindult a galileai Názáretből, hogy
a júdeai Betlehembe menjen,  Dávid király  szülővárosába.  József  ugyanis Dávid
családjából származott. Vele utazott eljegyzett menyasszonya, Mária is, aki gyerme-
ket várt. Amíg Betlehemben voltak, elérkezett Mária szülésének ideje. Meg is szülte
elsőszülött fiát, bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt hely a
számukra. Azon az éjszakán a Betlehem környéki mezőkön pásztorok legeltették a
nyájukat.  Egyszer  csak  megjelent  előttük  az  Örökkévaló  egyik  angyala,  és  az
Örökkévaló dicsősége körülragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, de az
angyal ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam nektek, amely-
nek az egész nép örülni fog! Megszületett ma nektek a Szabadító a Dávid váro-
sában, ő az Úr, a Messiás. Erről a jelről ismeritek fel: egy csecsemőt fogtok találni,
aki bepólyálva fekszik a jászolban.” Ekkor hirtelen hatalmas angyali sereg jelent
meg, és  együtt  dicsérték Istent: „Dicsőség Istennek a Mennyben,  és  békesség a
földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek!” Miután az angyalok visszatértek
a Mennybe, a pásztorok ezt mondták egymásnak: „Menjünk hát Betlehembe, és
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nézzük meg, ami ott történt! Hadd lássuk, amiről az Örökkévaló szólt nekünk!”
Ezzel sietve útnak indultak. Meg is találták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő
csecsemőt. Amikor meglátták, elmondták, amit az angyaltól hallottak róla. Ezen
mindenki nagyon csodálkozott. Mária azonban a szívébe zárta mindezt, és később is
sokat gondolkodott rajta. Ezután a pásztorok visszatértek a nyájukhoz, dicsérve és
magasztalva Istent mindazért, amit láttak és hallottak -mert minden pontosan úgy
történt, ahogy az angyal mondta.”

Így kezdődött az az időszak, amikor már nem egyértelműen az Atya szólt, és cseleke-
dett, ahogyan az Ószövetségben olvassuk, hanem a Földre született az Ő Fia, Jézus
Krisztus. Tudjuk, hogy Ő miket tett itt közöttünk, beszéltem is erről az előző lecké-
ben. A Lukács 24,50-53 szerint, ez a korszak a következőképpen fejeződött be: 

„Ezután Jézus kivezette a tanítványait Jeruzsálemből, majdnem egészen Betániáig.
Ott felemelte a kezét, és megáldotta őket, közben felemelkedett és eltávolodott tőlük.
Így vitték fel őt a Mennybe. A tanítványok imádták Jézust, és nagy örömmel tértek
vissza Jeruzsálembe. Mindig a Templom területén tartózkodtak, dicsérték és áldot-
ták Istent.”

Tehát így ért véget Jézus Krisztus földi szolgálata, bár tudjuk, hogy még vissza fog
térni  ide  hamarosan.  Ezután  viszont  valami  új  kezdődött  el,  amit  az  Apostolok
Cselekedetei 2. részének első 4 versében találunk meg: 

„Mindannyian  együtt  voltak  akkor  is,  amikor  elérkezett  a  Pünkösd  ünnepe.
Hirtelen zúgás hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész
házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak minden-
kire. Ekkor  betöltötte  őket  a  Szent  Szellem.  Mind  más-más  nyelveken  kezdtek
beszélni, ahogy a Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon.”

Egy teljesen  új  korszak kezdetét  jelzik ezek az igeversek.  Ekkor  ugyanis  eljött  a
Földre Isten Szent Szelleme tűzzel, hogy betöltse jelenlétével a Benne hívőket, és
különböző jeleket, csodákat tegyen. Az első időszaknak akkor lett vége, mikor Jézus
megszületett, a második korszaknak akkor lett vége, amikor Jézus felment a Menny-
be.  Ezután,  mikor  pünkösdkor  ott  Jeruzsálemben  eljött  Isten  Szelleme,  ekkor
kezdődött el a harmadik időszak, a Szent Szellem korszaka.

Ezt  követően,  mikor  ez  megtörtént,  Péter  kiállt,  és  megfogalmazta  az  összegyűlt
kíváncsiskodók felé az evangélium üzenetét, aminek következtében több ezer ember
megtért. Később ezt az üzenetet jelek és csodák követték azért, hogy minél többen
higgyenek Jézus  Krisztusban.  Az apostolokat,  és  az első keresztényeket  már  nem
Jézus vezette és tanította személyesen, hanem a Szentháromság harmadik személye, a
Szent Szellem. Érdekes, hogy leszállt Isten Szelleme, és tudta Péter, hogy mit kell
tennie, pedig nem volt ott Jézus, mint addig, hogy megkérdezze Tőle:
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„Mit tegyek, Mester, most mi lesz, leszállt a Szent Szellem, mi ez az egész?” Egysze-
rűen csak ment, és tette a dolgát. Miért? Mert ott volt vele Az, Aki vezetni tudta őt,
Aki  belülről  indította,  inspirálta:  „Menj,  és  mondd  el  az  embereknek,  hogy  mi  a
helyzet, ott vannak kint, és nem tudják, hogy mi ez az egész, mi ez a tűz, mi ez a
zúgás, hogy mindenki más nyelven beszél. Menj, és mondd el nekik!” -Péter pedig
nem kérdezte: „De hát mit mondjak, hogy történt ez, mi történt itt?” A Szent Szellem
már ott  volt  a szívében, és így tudta a válaszokat.  Eljött  az a személy, Aki Jézus
Krisztus helyett vezette őt, megmondta neki, hogy mit tegyen, megmutatta neki, hogy
merre kell tovább mennie, mi az üzenet, amit hirdetni kell. Nem Jézus Krisztus állt
már ott mellette, hanem benne lakott a Szent Szellem, és körülötte kiáradhatott Isten
jelenléte. Péter pedig felismerte mindezt. Milyen jó, hogy felismerte! 

Vajon Te felismered-e,  hogy milyen korban élsz?  Felismered-e,  hogyha bár  Jézus
vezet  Téged,  de  a  Szent  Szellem által  teszi  ezt?  Ő van  most  itt  Veled.  Ennek  a
korszaknak, a Biblia szerint még nincs vége. Csak kezdete van, és a mai napon is tart.
Ugyanaz történik most velünk, ami Péterrel, és a többi apostollal is történt. A Szent
Szellem indította őket, hogy mit mondjanak, mit tegyenek, és, hogy mi a következő
lépés. Ugyanezt akarja Veled is tenni. Tudd, érezd, lásd, hogy mit kell tenned, mit
kell hirdetned, és mi a Te szolgálatod! Ne azt várd, hogy majd megáll előtted fizikai
testben Jézus Krisztus, persze, ha Ő úgy dönt, tud ilyet tenni, de ez most a Szent
Szellem kora! Tudd, hogy ki van Veled, milyen időszakban élsz, milyen korba lettél
helyezve, és élj ezzel a fantasztikus lehetőséggel! Itt van Veled Isten a Földön, és
beszélni szeretne Veled, indítani, tanácsolni Téged. 

Az a szomorú, hogy vannak vallások, egyházak, akik leragadnak itt, vagy ott. Erről
már beszéltünk bővebben az előző leckében, de a lényege, hogy vannak, akik lera-
gadtak  az  Atya korszakánál,  megálltak  az Ószövetségnél,  a  törvényeknél,  és  nem
mentek tovább a Megváltóig. Nem mentek tovább a 2. időszakra, nem tudtak lépést
tartani Istennel.  Pedig Ő egy Új Szövetséget  hozott,  Valaki mást küldött.  Ezek az
emberek nem tudták elfogadni Jézust Messiásnak, és ennél fogva persze nincs élő
kapcsolatuk a Szent Szellemmel sem. De akadnak olyanok is, akik Jézus személyénél
álltak meg, a keresztnél:  „meg vagyok váltva, keresztény vagyok, esetleg ezt elmon-
dom másoknak is, mert azt mondják, hogy ezt kell tennem, és megpróbálok úgy élni,
mint egy hívő ember”, és ennyi. Azt hiszik, hogy itt a vége, és felértek a csúcsra, a
létra  tetejére.  De én tapasztalatból  azt  állítom,  hogy soha  nem érsz fel  a  lépcsők
tetejére,  amíg itt  élsz  ezen  a  Földön,  és  túl  kell  lépned a  2.  korszakon  is,  Jézus
Krisztus földi szolgálatának az idején túlra. Bele kell lépned a legújabb korszakba,
amikor Isten már közöttünk lakik! Akik bárhol is megakadtak, azok nem tudják élő és
hiteles módon bemutatni Istent, mert nincsenek a teljes igazság birtokában. Ennek a
korszaknak akkor lesz vége, mikor Jézus visszajön.
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Most a kegyelem, és a Szent Szellem ideje van, és annak az ideje, hogy Isten az Ő
Szelleme által közöttünk lakik. Istent sokan unalmasnak gondolják, pedig csak nem
tudnak Vele lépést tartani. Nem ismerik fel, hogy megint egy új dolgot hozott elő.
Megint  valami  újat  tett:  kiáradt  ránk a  Szent  Szellem a Mennyből,  és  nyelveken
szólunk, jelek és csodák történnek általunk. Vannak, akik egyszerűen nem ismerik ezt
fel, nem fogadják el. Most azért fogunk imádkozni, hogy Te felismerd az Istennel
való közösség, és a Szent Szellemmel való bensőséges kapcsolat időszakát. Ismerd
fel a magad számára, hogy itt van az idő, amikor mély közösségben lehetsz Istennel!
Itt van egy személy, Aki képviseli az Urat, és ha Te mindennapos kapcsolatban vagy
Vele, akkor élő módon tudod bemutatni másoknak Istent. 

Imádság:
Köszönöm Neked  Uram,  hogy  Te  itt  vagy  közöttünk!  Hálás  vagyok  Neked,  hogy
tovább vezetted az emberiséget lépcsőről-lépcsőre. Voltak más idők is, és köszönjük
Neked mindegyiket, Uram! Áldunk, hogy megalkottad nekünk ezt a Földet, és megte-
remtettél minket is! Hálát adunk, hogy a kezünkbe adtad ezt a bolygót. Köszönjük
Neked drága Fiadat, a názáreti Jézus Krisztust, az Ő születését, áldozatát, munkás-
ságát, és az Ő halálát, amellyel magára vette a bűneinket. Köszönöm Jézus Krisztus,
hogy az életedet  adtad értem, és az én Testvéremért  is,  Aki most  ezzel  a leckével
foglalkozik. Meghaltál helyette, érte, eltörölted a vétkeit, és hálásak vagyunk, hogy
feltámadtál. Köszönöm, hogy Ő is megismerhette a megtérés útját. Hálát adok Uram,
hogy Te vagy az ő számára az út, és, hogy a Szent Szellem korszakában élhet, az
Istennel való bensőséges kapcsolat időszakában! Köszönöm Szent Szellem a kedves
jelenlétedet, ami az Atyaisten jelenléte, és Jézus jelenléte is. Köszönöm Szent Szellem,
hogy ezáltal az Isten van itt közöttünk. Kérlek, érintsd meg az én Testvéremet, beszélj
vele, vezesd őt, tanítsd őt, hogy élő módon, azokkal az ajándékokkal tudja bemutatni
Istent, melyeket belé helyeztél! Segíts kérlek, hogy napról-napra közelebb kerüljön
Isten megismeréséhez! Hálát adok, hogy ebben az időszakban élhetünk, és megél-
hetjük, hogy az Úr közöttünk lakik,  bennünk él.  Segíts Uram az én Testvéremnek,
hogyha a gondolkodásában le is ragadt volna valahol, akkor Te oldd fel ezt a jelenlé-
teddel, Szent Szellem! Mert az igazság szabadokká tesz, és ennek felismerése őt is
szabaddá teheti teljesen, az Isten dicsőségére. Jézus Nevében. Ámen. 

Gyakorlati feladat:
A 23-as leckéhez a következő feladatot kell elvégezned: Kérlek nézz utána annak,
hogy melyik vallás az, melynek követői úgymond leragadtak az Atya korszakánál, az
ószövetségi gondolkodásmódnál, és nem fogadják el, hogy Jézus Krisztus a Messiás!
Írd le a füzetedbe, légy szíves, hogy miről is szól az ő vallásuk! Ezt követően olyan
közösségek után kutass, akik Jézust ugyan elfogadják Messiásnak, de megragadtak
ezen  a  szinten,  és  a  Szent  Szellem  munkáját  nem  fogadják  el!  Ott  maradtak  a
keresztnél, és nem hajlandók továbbmenni. Végül pedig olyan gyülekezeteket, feleke-
zeteket keress, akik elfogadják, elismerik, és igyekeznek mindenben követni a Szent
Szellem személyét! Kérlek, ennek a három közösségnek vagy vallásnak a működését,
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gondolkodásmódját  hasonlítsd  össze  írásban!  Legalább  1-1,5  oldal  terjedelemben
fejtsd ezt ki! Tehát három időszak, három vallás, vagy közösség. Tanulmányozd, nézz
utánuk! Ez azért fontos, mert ezáltal tudatosulni fog Benned, hogy mennyire elkülö-
nülnek ezek egymástól. Olyan ez, mint egy lépcső, és nem mindegy, hogy az első
lépcsőfokon ottmaradsz-e, vagy tudsz haladni tovább. Miközben ezzel foglalkozol, az
igazság téged is felszabadíthat arra, hogy még jobban felismerd azt a kort, amiben Te
is élsz. 

Kérdések:
- Mit látsz legnagyobb különbségnek ezek között a közösségek között? 
- Segített-e ez a lecke felismerni, milyen hatalmas lehetőségek tárháza az, hogy
ebben a korban élhetsz?
- Ebből a felismerésből kiindulva mit teszel másként a jövőben? 

Én nagyon örülök neki, hogy megoszthattam Veled mindezt. Bár hasonlít az előző
leckéhez a téma, hiszen itt is arról beszéltünk, hogy tovább kell menni, nem szabad
leragadni, de most próbáltam részletesebben is ismertetni Veled az egyes korszakokat,
és hogy jobban felismerd, mikor is élsz Te! Az is nagy dolog volt, mikor Isten maga
az Édenkertben sétált, és ott volt Vele az ember, az Úr pedig kereste őt, beszélt hozzá.
Az is hatalmas élmény lehetett, amikor bizonyos emberek szemtől-szemben láthatták
az  Isten  Fiát.  Bár  egy  csomóan  fel  sem ismerték,  és  nem hitték  el,  hogy  Jézus
Krisztus  az  élő  Isten  Fia,  csak  egy  embert  láttak  Benne.  Az  a  félelmetes,  hogy
rengetegen nem ismerik fel a mai korban az Istent, Aki itt van közöttünk! Ráadásul
sok esetben a hívők, az Isten népe, sem ismeri fel, hogy az Úr, a Szent Szelleme által
itt  van  közöttünk.  Nem igazán  tudjuk  ezt  átélni,  mert  a  fizikai  világunk  korlátai
sokszor összeszorítanak bennünket. Ezért nem tudjuk sokszor meglátni ezt a maga
valóságában. Ott járt  Jézus az utcaköveken, beszélt  az emberekhez, tanította őket,
telve volt Isten jelenlétével, és nagyon sokan mégsem ismerték fel, hogy Ő az Isten
Fia! Ráadásul pont a saját népe, akik közé Ő maga is tartozott, ők nem ismerték Őt
fel. Mi, akik Isten népe vagyunk, a hívők, a keresztények, sokan nem ismerjük fel,
hogy milyen időszakban is élünk. Nem látjuk, hogy a Szent Szellem által itt van Isten
az Ő népe között, és fel akar ruházni minket mennyei erővel. Akik felismerik ezt,
azok a hit embereivé válnak, és a szolgálatuk, imádságaik nyomán hatalmas jelek és
csodák történnek! Akik pedig nem, azoknak szürke, unalmas, és egyhangú lesz a hívő
életük. Nem lesznek képesek valóságosan megismerni az élő Istent, és nem is tudják
ezt másoknak továbbadni, bemutatni. 

Isten óvjon bennünket attól, hogy ne ismerjük fel ezt az időszakot, és azt a személyt,
Akit Isten küldött nekünk! Ő az, Akiről ez az iskola is szól, Aki képviseli közöttünk
Alkotónkat. Kívánom, hogy ennek a Szent Szellemnek az ereje, szeretete, hatalma,
személye teljesedjen ki az életedben, és,  hogy valóban Isten fiaként élhess ezen a
Földön!
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Én  magam  is  arra  vágyom  teljes  szívemmel,  hogy  minél  inkább  megismerjem,
minden  lehetőségével,  csodájával  együtt  azt  a  személyt,  Akiről  szól  ez  az  egész
iskola! Szeretném jobban megismerni Isten Szellemét, mert az én életem is híján van
az Ő dicsőségének. Sokkal több férne az én életembe is az Ő jelenlétéből. Sajnos az
én szolgálatom során sem történnek még nagy csodák, de amit kapok Istentől, azt
igyekszem mindig átadni másoknak. Most ennyim van, ezt tudom átadni, de hiszem,
hogy ha azon hűséges vagyok amit már rám bízott Isten, akkor többet is fog adni.
Arra bátorítalak Téged is, hogy amit éppen kapsz, azt add át másoknak, és ahogyan
fejlődsz majd,  többet  tudsz átadni.  Fejlődj  a Szent Szellem iskolájában! Van még
hátra  három  lecke,  és  én  hiszem,  hogy  sokat  fogsz  aratni  azzal,  hogy  ebbe  a
tanfolyamba vetettél

Megtanulandó:
„Mindannyian együtt voltak akkor is, amikor elérkezett a Pünkösd ünnepe. Hir-
telen zúgás hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész
házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak minden-
kire.  Ekkor  betöltötte  őket  a  Szent  Szellem.  Mind  más-más  nyelveken  kezdtek
beszélni, ahogy a Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon.”
(Apostolok Cselekedetei 2,4) 

Ne feledd: Ezek a sorok a mi korszakunk, azaz a Szent Szelem korszakának kezdetét
jelzik! Isten itt van közöttünk, itt van bennünk a Szent Szelleme által. Nagyon szépen
köszönöm, hogy a 23. leckét is becsülettel végigveszed, és sok-sok áldást kívánok
hozzá!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=ZIJGKKLoEzk&feature=youtu.be 
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24. lecke
A Szent Szellem megnyilvánulásai

Lassan a végéhez közeledünk  „A Szent Szellem iskolájának”, és a visszajelzésekből
azt látom, hogy ez tényleg a Szent Szellemnek az iskolája, mert olyan információkat
kapunk, hogy sokakat megérintenek a tananyagok. Többek életébe megújulást hozott
már Istennek ez a munkája. Nem gondolom, hogy ez az én személyes sikerem lenne,
hanem  egyszerűen  használja  Isten  ezt  a  tanfolyamot,  mások  elérésében,  az  Ő
munkájában.
 
Ma arról fogunk beszélni, hogy milyen megnyilvánulásai lehetnek az emberi testre
nézve, és egyéb iránt is a Szent Szellem megjelenésének, azaz annak, amikor megé-
rint Téged Isten Szelleme. Beszélek arról mi játszódhat le a testedben, mi történik
Veled  ilyenkor,  elmúlik-e  vajon  ez  nyomtalanul,  láthatatlanul,  ahogyan  sokszor
szeretnénk?

„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 nyel-
vünkön  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)

„Hirtelen zúgás hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész
házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak minden-
kire.  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)

Három  idézetet  láthatsz  itt  a  Bibliából,  nem  véletlenül  ezeket  választottam  ki.
Szemléltetni tudok velük néhány dolgot, ami akkor történhet, amikor Isten Szelleme
leszáll egy emberre. Az előzőekben már említettem, hogy egy ilyen jel pl. a prófétálás

130



is, de találkozunk több helyen a Bibliában olyannal is, hogy valaki ennek hatására
hangos szóval dicsérte az Urat és prófétált is. 

Az első idézetből  azt  tűnik ki,  hogy zavartan  kérdezgették egymástól  a  pünkösdi
kitöltetéskor összegyűlt emberek, hogy mi ez az egész, mi történik itt. „Összevissza”
beszéltek az emberek, mindenki a saját nyelvén hallotta őket beszélni, és nem tudták,
hogy mi akar ez lenni. De van itt egy másik mondat is, ami az egyik fordításban úgy
van leírva, hogy édes bortól részegedtek meg, a másikban úgy, hogy biztosan túl sok
édes bort ittak. Az emberek, akik látták a Szent Szellemmel betöltött tanítványokat,
azt hitték róluk, hogy részegek. Vajon miért hitték azt, hogy részegek lennének, hogy
sok bort ittak? Valószínűleg azért, mert úgy néztek ki, és úgy is viselkedtek. Másként
miért mondták volna ezt rájuk??

Sok egyházban pont azzal kötik meg a Szent Szellem munkáját, hogy azt szeretnék,
minden szép, ékes „rendben” menjen,  ahogyan azt az emberek elképzelik.  Csak
hogy ez így nem istentisztelet, hanem „embertisztelet”. Istentisztelet akkor történik,
mikor hagyjuk az Istent szabadon munkálkodni, ahogy azt Ő szeretné. Ha nem embe-
ri  szokásokat,  emberi  törvényeket,  rendet  akarunk  betartatni  a  gyülekezetünkben,
közösségünkben,  akkor  valóban  az  Istent  tiszteljük  meg  azzal,  hogy  hagyjuk  Őt
dolgozni. Ilyenkor előfordulhatnak olyan dolgok, amelyeket emberileg nem tennénk
meg. Most egy olyan példa jött elém, hogy mindez nagyon hasonló a villamos áram-
hoz. Tulajdonképpen azt sem látod, csak a következményeit, hogy pl. világít egy égő,
működnek a technikai és egyéb dolgok körülötted, bár magát az áramot nem láthatod.
De  ha  benyúlnál  a  konnektorba,  vagy  megfognál  egy  olyan  vezetéket,  amit  nem
kellene, akkor az áram végigmenne a testeden, megrázna Téged, különböző hatásai
lennének Rád. Ugyanígy van Isten Szent Szellemével is: nem látod fizikálisan, de
hatással van a fizikai testedre. Nyilván nem olyan rossz hatással, mint az áram, és
nem is olyan kellemetlen dolog ez! Az Ő érintése egy nagyon kellemes érzés, ezért is
van az, hogy akit betölt  Isten, az elkezdi dicsérni Őt. Nyilván azért, mert jól érzi
magát az illető a bőrében, jó neki az, hogy a Szent Szellem rászáll, és dolgozik benne.
Tehát mások részegeknek nézték az ilyen embereket. Ha bejön a gyülekezetbe egy
kívülálló,  lehet,  hogy  ő  is  részegeknek  fogja  nézni  a  Szent  Szellemmel  betöltött
személyeket, és ez teljes mértékben igei. De az említett bibliai történetben szereplő
kíváncsiskodó emberek csodálkoztak is, nem pusztán elítélték a tanítványokat. Attól,
hogy olyan dolgok történnek egy helyen, amiket nem értünk, még érezheti az ember
Isten jelenlétét! Lehet, hogy van, aki ezen megbotránkozik, de ez akkor is az Isten
bölcsessége. Ha egy ilyen embert Isten mégis oda vezet abba a közösségbe, akkor
annak oka és célja van. Hiszem, hogy Isten kezében van az az ember, és a gondol-
kodása is. 

A következő idézet a Jelenések könyvéből volt, melyből azt húznám alá, hogy: „lába
elé estem, mint egy halott”. Sokan mondják, hogy Isten jelenlétében nem eshet el egy
ember, pedig ez a rész nem ezt állítja.  Biztosan találunk még pár ilyet megírva a
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Bibliában, amikor az emberek Isten jelenlététől, egyszerűen a földre estek. Isten, Aki
az egész világot  alkotta,  Aki  hatalmas és  erős,  ha megérint  egy kicsiny,  porszem
embert, akkor hogyan lehetne az, hogy ez semmiféle külső jellel nem mutatkozna
meg rajtunk?! Az áram messze nem olyan erős, mint Isten, de mégis mikor megé-
rintjük, kapcsolatba kerülünk vele, akkor történik valami! Az Isten, Aki hegyeket tud
megmozgatni, Aki ezt az egész világot egy pillanat alatt a feje tetejére tudná állítani,
Aki  a  Vörös-tengert  kettéválasztotta,  ha  az  Ő erejével  megérint,  akkor  gondolod,
hogy  nyomtalanul  elmúlna  rád  nézve?  Földre  esel,  vagy  „megrészegedsz”,  kire
milyen hatással van. 

Akadnak közösségek, ahol meg akarják mondani Istennek, mit lehet, és mit nem. Azt
akarják, hogy tartsa be az emberi rendet, programokat, mindazt, amit ők kitaláltak. Az
Úr pedig nem erőszakos. Isten Szelleme szépen „úriemberként” viselkedik, odébb fog
állni, és ott abban a közösségben nem fog történni semmi. Csak egy emberi program-
menet fog lezajlani. Képzelj el egy művelődési házban, vagy egy könyvtárban egy
felolvasó estet. Felolvasnak egy műből, beszélnek róla, majd hazamennek. Ugyanez
történik  azokon  az  istentiszteleteken,  azokban  a  gyülekezetekben,  ahol  bár  felol-
vasnak a  Bibliából,  beszélnek róla,  énekelnek vele  kapcsolatban,  de utána  üresen
hazamennek.  Nem  hagyják  Istent  dolgozni,  mert  nem  tetszik  nekik  az  a  mód,
ahogyan az Úr esetleg a munkáját végezné. 

Amikor Te azért imádkozol, hogy Isten érintsen meg, akkor hagynod kell Őt, hogy
dolgozzon úgy, ahogy jónak látja! Életem legelső, és egyik legerőteljesebb megta-
pasztalása  volt  Isten  erejével  kapcsolatban,  amikor  imádkoztunk  testvérekkel
-előzőleg én már sokszor tettem ilyet persze- és akkor épp egy megújulási hullám volt
nálunk. A Szent  Szellem sok mindent végzett  az  emberekben,  sok minden történt
bennünk és körülöttünk. Természetesen én is vágytam erre, de valahogy elmaradt az
Ő érintése, és még, váratott magára. Viszont az egyik imádságkor annyira vágytam
már erre a találkozásra, hogy azt mondtam szívből, őszintén:  „Uram! Nem érdekel,
hogy ki mit fog gondolni, és hogy mi történik velem, de én akarom a Te érintésedet,
csak jöjj a Szellemeddel, és járj át engem!” Még szó szerint végére sem értem ennek
a gondolatmenetnek, amit itt most megfogalmaztam, csak a szívemben volt ott, és
abban a pillanatban Isten ereje olyan mértékben érintett meg, amit addig, és azután
sem igazán tapasztaltam még. Nagy erővel rám szállt a Szent Szellem, és nem érde-
kelt, nem zavart, hogy mi fog történni a testemmel közben.  „Én Téged akarlak, én
Rád vágyom!”- csak ez forgott bennem, és jött is az Isten, és hatalmasan megérintett
engem. Életemben sosem fogom ezt elfelejteni. 

Visszatérve az elején felolvasott bibliai Igékre, az utolsó az ApCsel 2-ből szólt: nagy
zúgás hallatszott az égből, lángnyelvek jelentek meg közöttük, mikor először kiáradt
rájuk a Szent Szellem ereje pünkösdkor. Szintén lángnyelveket olvasunk az 1906-
1909-es Asusa utcai ébredéssel kapcsolatos feljegyzésekben is, ahol az épület felett
gyakran láttak tűzlángokat. A tűzoltók azonban hiába jöttek ki, nem találtak égésre
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utaló nyomokat. Isten itt is, sok száz évvel később, ugyanúgy lángokkal jelent meg.
Olyat is látunk az Ószövetségben, hogy az Úr tűzoszloppal kísérte Isten a népét a
pusztában. Ott is a tűz képviselte, mutatta az Ő jelenlétét. 

A zúgás,  majd  a  lángnyelvek  után  később  olvashatjuk,  hogy  más-más  nyelven
kezdtek beszélni az emberek. Erről is tettem már említést korábban, hogy a nyelve-
ken szólás, szintén egy jele annak, mikor Isten Szelleme kiárad. Ha teljesen átadod
magad, a gondolataidat, a nyelvedet, a testedet, a lelkedet az Úrnak, akkor előfordul,
hogy angyali nyelveken szólalsz meg. Mint említettem, előfordulhat a prófétálás is,
istendicsőítés  akár  szóban,  akár  énekben,  előfordul  a  „zűrzavar”,  azaz  az  emberi
programtervek felborulása. Én, mint karizmatikus személy azt vallom, hogy amikor
az  emberi  „rend”  felborul  egy  istentiszteleten,  akkor  kezdődik  az  Isten  munkája.
Amíg a vezetők szorosan kézben tartják, hogy mi hogy történjen az összejövetelen,
addig az nem igazán tölti be a küldetését. Amikor felborul a tervezet, és spontánná
kezd válni a dicsőítés, amikor eltérnek a megszokott formulától, amikor már nem az a
legfontosabb, hogy pl. egy ének a lehető legtökéletesebben szóljon.  Mikor feladja a
„méltóságát” az ember, mikor felborul egy istentisztelet megszokott rendje, ilyenkor
érezhető,  látható,  tapasztalható,  hogy  Isten  ott  van!  Az  emberek  szenvedélyesek
kezdenek lenni, átadják magukat a Szent Szellem vezetésének, erejének: „Uram, ez a
Te  tiszteleted,  nem  emberi  programot  akarunk  tisztelni,  hanem  Téged.  Érezd  jól
magad köztünk, érezd jól magad ebben a dalban, dicsőítésben, az imádságban, vagy
bármiben, amit itt most véghezviszünk! Legyen az, amit Te szeretnél! Legyen ez a Te
istentiszteleted, ami Rólad szól, Téged képvisel, ahol szabadon szárnyalhatsz, és ahol
az  történhet,  amit  Te  elterveztél!  Ne  alakuljanak ki,  és  ne  gyökerezzenek  meg az
emberi szokások, hanem legyen ez a Te összejöveteled Uram!!” 

Én úgy gondolom, hogy Valahogy így kellene ennek működnie. Ahol ragaszkodnak a
formulákhoz, nem hagyják Istent „labdába rúgni”, ott nem is fogják megtapasztalni a
Szent  Szellem igazi  mozdulását.  Lehetnek persze  pici  érintések,  és  mondhatják  a
vezetők  az  összejövetel  végén,  hogy:  „Óh,  Uram,  köszönjük,  hogy  megérintettél
minket!”, de igazából valószínűleg nem történt semmi maradandó. Sajnos gyakran
láttam már ilyen összejöveteleket, amikor még meg is köszönik a végén az Úr érin-
tését,  munkáját,  de  közben  szemmel  láthatóan  nem zajlott  le  semmi  az  istentisz-
teleten. Beszéltek az Igéből, és persze ugyanaz történt, mint máskor is. A legnagyobb
önámításnak tartom ezt, és igazából ilyenkor szomorú vagyok, hogy a Szent Szelle-
met  nem  hagyják  érvényesülni.  Ennyit  szerettem  volna  a  megnyilvánulásokról
elmondani, és most azt szeretném, hogy imádkozzunk, hogy a Te életedben szabadság
legyen.  Legyen  szabadság  arra,  hogy  Isten  valóban  cselekedjen,  és  engedd  Őt
munkálkodni az életedben!
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Imádság:
Uram, köszönöm,  hogy itt  vagy az én  Testvéremmel,  aki  foglalkozik  most  ezzel  a
tananyaggal.  Köszönöm  kedves  Szent  Szellem  a  Te  jelenlétedet,  érintésedet!  Én
tudom, hogy eddig is sokakat megérintettél már ebben az iskolában, és tudom, hogy
ebben a leckében is megérintesz többeket. Uram, a szabadságért kiáltok, hogy hozz
szabadságot  az  én  Testvérem  életébe,  és  el  merje  engedni  azt,  amit  eddig  talán
görcsösen fogott. A megszokott hitéleti rendet, a megszokásokat, tudja átadni a Te
elképzelésednek, és tudja teljesen Rád bízni magát! Jöjj Szent Szellem, érints meg,
járj át bennünket, és tegyél úgy, ahogyan azt Te szeretnéd! Kérlek szólj hozzá, beszélj
vele, hogy igazán szabad tudjon lenni mindig, amikor imádkozik, tudja szívből azt
mondani: „Nem érdekel, hogy mi fog történni velem. Nekem csak az kell, hogy Te
megérints engem! Az kell, hogy betölts engem! Kell nekem, hogy átjárj, és más nem
érdekel!” Uram, kérlek adj ilyen szabadságot az én Testvéremnek! Így járd át! Így
szólítsd meg, mert szüksége van rá, hogy ilyen módon foglalkozz vele!

Vezesd kérlek, hogy minél nagyobb szabadságban tudjon keresni Téged! Ha esetleg a
gyülekezetben, vagy bizonyos tanítók révén rárakódtak korlátok, megszokások, akkor
ezek  hulljanak le  az  ő életéből,  Uram, hogy a Szent  Szellem szabadsága dolgoz-
hasson őbenne, Jézus nevében! Hulljanak le a korlátok Isten dicsőségére! Köszönöm
Uram, hogy ezt megteszed, és azért adtad ezt a leckét is,  hogy a testvérem ebben
fejlődjön. Adj még nagyobb szabadságot, hogy a Te Szellemed szabadabban tudjon
munkálkodni, cselekedni az Ő életében! Legyen meg a Te akaratod, Istenem! Kérlek,
szólítsd meg, érintsd meg, vezesd őt ebben a dologban, hogy ne legyen hiábavaló ez a
lecke! Köszönöm Uram, hogy szereted az én Testvéremet. Dicsőítelek Téged. Köszö-
nöm,  hogy  munkálkodsz  benne,  formálod  őt,  és  megáldod,  megérinted.  Dicsőség
Neked! Ámen.

Gyakorlati feladat:
A 24. lecke gyakorlati feladataként azt szeretném kérni Tőled, hogy úgy kérd Istent,
töltsön be az Ő Szelleme, hogy közben valóban át  tudod adni magad Neki! Úgy,
ahogy eddig talán még sosem próbáltad, elengedni minden elképzelésedet. Kell, hogy
szívből tudd elmondani Neki:  „Nem zavar és nem érdekel Uram, hogy mi fog tör-
ténni,  mikor  Te  megérintesz,  betöltesz  engem  teljesen.” Az  apostolok  is  átadták
magukat, és nem kontrollálták a Szent Szellem jelenlétét, hanem egyszerűen nyelve-
ken szóltak,  és  engedték,  hogy az ő nyelvük mozogjon.  Bármikor meg tudod ezt
állítani, és sok esetben emberileg kontrollálni is lehet a Szent Szellem munkáját. Az
apostolok  is  tudták  volna,  de  ők  engedték,  hogy  ez  működjön.  Az  lenne  most  a
feladatod, hogy Te is így imádkozz Isten érintéséért. Jusson eszedbe, hogy őket része-
geknek nézték, ez le van írva a Bibliában, de nem törődtek vele! Nekik fontosabb volt
Isten érintése, és a Szent Szellem jelenléte annál, mint hogy részegnek tartják őket
mások Ez legyen egy példa előtted is, mikor ezért imádkozol! Ne törődj vele, mi fog
történni, csak lásd magad előtt az apostolokat! Kérlek, ilyen nyitottsággal imádkozz
Isten erejéért, és azt kívánom, hogy legyen átütő erejű Isten Szellemének munkája,
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mikor ide eljutsz! Ha már máskor is átéltél ilyesmit, én annak szívből örülök, de lehet
még fejlődni ebben a szabadságban. Nagyon fontos,  hogy ne legyenek ott  azok a
korlátok, amelyeket mások szolgálatai rád raktak. 

Kérdések:
- Amikor teljesen át tudod adni a Szent Szellemnek a vezetést, akkor mit tapasz-
talsz meg?
- Másként jön-e ilyenkor az Ő érintése, mikor teljesen Rá bízod magadat, mint
máskor?
- Szerinted miért fontos, hogy ne a megnyilvánulásokra nézzünk, és ne akarjuk
kézben tartani azokat?
- Melyik a fontosabb számodra, az, hogy megérintsen Isten Szelleme, vagy az,
hogy mi történik közben a testeddel, és mit gondolnak esetleg mások? 

Megtanulandó:
„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)

Kérlek, ezt tanuld meg, ezt a fontos Igerészt ehhez a témához! Sok mindent elmond
arról,  hogy  mi  történhet,  amikor  a  Szent  Szellem leszáll  az  emberre.  Ezen lecke
kapcsán is ugyanazt az érintést kívánom az életedre, mint amit én először átéltem a
Szent Szellemmel, és elmeséltem Neked az imént! Abban a pillanatban, amikor fel
tudod adni a saját elképzelésedet, büszkeségedet, járjon át Téged Isten ereje hatalmas
erővel! Olyan erővel, amit még talán sosem tapasztaltál meg, amit megjegyzel egy
életre, és megtanulod, hogy érdemes rábíznod magad az Úr érintésére. 

Tudnod kell, hogy hálás vagyok Érted, hálás vagyok a kitartásodért, azért, mert úgy
döntöttél, hogy többet akarsz Isten Szelleméből megismerni, és még mindig csinálod
ezt az iskolát! Rövidesen a végére fogunk érni, de én tudom, hogy maradandó lesz a
Te életedre nézve is ez a 26 lecke.

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=c8ScgAkLHWI&feature=youtu.be  
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25. lecke
Ne szomorítsd meg a barátodat!

A 25. leckéhez érkezve, most úgy szeretnék beszélni Neked a Szent Szellem szemé-
lyéről, amennyire én magam személyesen megismertem Őt. 

Első dolog talán amit elmondanék Róla, hogy egy nagyon kedves személynek tartom,
Aki igazán hűséges. Hűségesebb hozzám, mint bárki, akit valaha ismertem ezen a
Földön.  Kitartó  velem kapcsolatban,  mert  amikor  megszomorítom és megbántom,
akkor is mellettem marad. Ha megbánom, amit tettem, és legközelebb jövök Hozzá,
akkor meg fogom Őt találni. Meg tudom találni újra. Jelenléte, és a személye egysze-
rűen nem hasonlítható semmihez! Nem tudok olyan dolgot mondani, amihez hasonlí-
tani tudnám azt a békességet, szeretetet, hűséget, kitartást, szelídséget, alázatot, erőt
és hatalmat, melyet az Ő személye takar. Amikor a jelenlétét érzi az ember, mindig a
hála jön fel a szívében. A hála, hogy Te itt vagy velem, hála azért, hogy milyen hatal-
mas vagy, mennyi dolgod lehet a világban, mennyi mindent látsz ebben a világban, és
mégis itt vagy velem. Mégis velem akarsz lenni, velem akarsz beszélgetni, fontosnak
tartod a velem töltött időt. Ő az, Akit szavakkal nem is lehet igazán leírni. Mivel hogy
a körülöttünk lévő dolgok földi dolgok, ezeket könnyű körülírni, de a Szent Szellemet
nem látjuk a szemünkkel, csak tapasztalhatjuk az Ő jelenlétét, kedvességét. Bár Ő
alkotta a világot és tartja fent, de mégis szeret engem, és velem akar lenni. Örülök,
hogy a barátom lehet, és, hogy a barátja lehetek. Mindig, amikor megtapasztalom a
jelenlétét, a hálán túl még az is feljön a szívemben, hogy még közelebb szeretnék
kerülni Hozzá. Jobban szeretném megismerni, többet akarok Belőle megismerni. 

Uram, szeretlek Téged, és megtiszteltetés a számomra, hogy közel lehetek Hozzád!

Sok embernek vannak álmai: van, aki egy álomautót szeretne, valaki egy álomfe-
leséget,  vagy egy álomotthont,  van, aki mindezeket együtt. De aki találkozott már
Isten Szellemével, vagy megismert valamennyit az Ő személyiségéből, annak az lesz
az álma, hogy folyton Vele lehessen. Szeretnék én is szép dolgokat magam körül, de
az igazi álmom az, hogy sokkal közelebb legyek Hozzá, és még inkább elmondhas-
sam, hogy Ő az én legjobb barátom! Azt szeretném, és az a célja ennek az iskolának,
hogy Te is minél jobb kapcsolatba lehess Vele, és vágyakozz Rá még jobban. Az, amit
jómagam át tudok adni ezekkel a leckékkel, az csak annyi, ahol én jelenleg tartok.
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Sokkal többet szeretnék Belőle, és inspirálni szeretnélek Téged, hogy Te is szomjazz
Őutána. Többet nem tudok adni, és nem is ígérek nagyobb dolgokat senkinek. 

Mért beszélek így, felborítva a „rendet”, és nem a megszokott Igevers felolvasással
kezdtem a leckét, ahogy szoktuk? Azért, hogy valahogy közelebb vigyem Hozzád az
Ő személyiségét. Ha már megtapasztaltad, és át tudod érezni, hogy Ő milyen kedves
személy, akkor azt is tudnod kell, hogy Őt meg is lehet szomorítani.

„Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok jelölve arra az
időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást!” (Efézusi levél 4,30)

Hogyan tudjuk Őt megszomorítani? Az egyik, talán legelterjedtebb módja ennek az,
ha tudomást sem veszünk Róla. Ha világi ember nem vesz tudomást a Szent Szellem-
ről,  az  valamelyest  érthető,  hiszen  nem  is  hisz  Istenben,  nem  foglalkozik  Vele,
Nélküle él, el van választva Tőle. De amikor a hívő emberek az istentiszteleteiken,
vagy a reggeli csendességeiken számba sem veszik a személyét, úgy gondolom, az
igazán meg tudja Őt szomorítani. Istentiszteleteknek hívjuk az összejöveteleket, de az
Ő jelenvaló  személyéről  tudomást  sem veszünk.  Nagyon  sokszor  ki  is  zárjuk  az
összejöveteleinkről, nehogy felborítsa a terveinket. Hány és hány gyülekezet, közös-
ség, hány és hány összejövetel hétről-hétre tudomást sem vesz az Ő személyéről?!

A másik  dolog,  amivel  meg tudjuk Őt  szomorítani  az,  amikor  imádkozunk,  hogy
jöjjön az életünkbe, tegyen ezt, tegyen azt, imádkozunk az Ő erejéért, csodáiért, hogy
változásokat  hozzon, de csak az erejét akarjuk. Olyan ez,  mint  mikor egy gazdag
ember rájön arra, hogy az a hölgy, aki látszólag odavolt érte, aki mennyi mindent
megtett, hogy a közelében lehessen, sok évnyi kapcsolatot csak a pénze miatt csinált
végig. Csak a pénzéhez akart közel lenni. Amikor mi a Szent Szellemnek csak az
erejét  akarjuk,  a  jelenségeket,  a  megnyilvánulásokat,  a  gyógyulásokat,  a  csodáit,
akkor ez is egy hasonló helyzet, mint mikor a gazdag ember rájön, hogy a felesége
csak a pénzéért „szereti”, nem önmagáért. Én hiszem, hogy ilyenkor megszomorodik
a Szent Szellem, Neki ez egy nagyon rossz érzés, amikor a személyét, Őt magát nem
akarjuk, csak az erejét szeretnénk. Talán magunk miatt akarjuk, hogy nagyobbaknak
tűnjünk, és parancsolgatunk Isten Szellemének, de Vele nincs semmilyen személyes
kapcsolatunk. Nem örülünk annak, hogy ismerhetjük Őt, nem beszélgetünk Vele, nem
dicsérjük Őt, nem adunk hálát szívből azért, hogy Ő velünk van stb. Csak azt akarjuk,
hogy tegyen meg dolgokat, mintha a szolgánk lenne. 

Véleményem szerint a következő fájdalmas dolog számára az, amikor bár beszélünk
Róla, fel is fogjuk esetleg, hogy Ő egy személy, de egyáltalán nem érdekel minket az
akarata. Megyünk a saját fejünk után, és csak azt kérjük Tőle folyton, hogy tegyen
meg nekünk dolgokat. Sokszor van így karizmatikus közösségekben is: beszélünk a
Szent Szellemről, beszélünk az erejéről, a megnyilvánulásairól, a nyelveken szólás-
ról, gyógyulásokról, de a személyéről szó sem esik. Az akaratáról, vagy arról, hogy Ő
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mit szeretne, mikor kérdezzük meg egyáltalán:  „Mit szeretnél, Uram? Mit tegyek,
mivel tudnék a kedvedben járni?” Sok „megtért” ember, akik talán meg sem tértek
valójában, hiszen nem adták át Istennek a saját elképzeléseiket,  nem bízták Rá az
életüket, és meg sem kérdezik Tőle minek örülne. Építik a maguk karrierjét, hívőnek
tartják magukat, és ezzel megnyugtatják saját lelkiismeretüket, ám Isten terve nem
számít nekik. Nem érdekli őket, mit akar velük Isten, de az fontos nekik, hogy ők mit
akarnak. Ezzel is megszomorítjuk, hiszen úgymond becsapjuk Őt:  „Neked adom az
életem, visszaveszem az életem, legyen az inkább, amit én szeretnék. Vezess engem
Szent Szellem, de ez a dolog legyen úgy, ahogyan én akarom.”

Továbbá meg tudjuk bántani  Őt  a  bűneinkkel  is,  mikor  megtűrünk az életünkben
vétkeket,  istentelenségeket.  Akarunk Vele egy jobb kapcsolatot, akarjuk Őt jobban
megismerni, Hozzá közelebb kerülni, de vannak dolgok az életünkben, amiktől meg
kellene válnunk, de nem igazán akarunk. De olyan bűnök, melyeket nem rendezünk
le másokkal, azok is távol tarthatják tőlünk Isten Szellemét.

Amikor megszomorodik a Szent Szellem, és továbbáll, megtehetjük, hogy megkér-
dezzük Tőle:  „Mivel  bántottunk meg, Uram?” Megtehetjük,  hogy korrigáljuk azt,
amit elrontottunk, bocsánatot kérünk, és kezdünk egy újat. Az a jobbik eset, amikor
elrontunk valamit, de érezzük, hogy imádságaink úgymond csak a plafonig jutnak el.
Én is ismerem az érzést amikor „koppan” az imádságom, hiába próbálok ugyanúgy
imádkozni, mint előtte, mikor még ott volt az Ő jelenléte. Sajnos tudom milyen az
amikor  az  imádságaim akadályokba  ütköznek.  Mikor  ezt  felismered,  megteheted,
hogy megállsz,  és megkérdezed az Urat,  és addig kérdezgeted,  amíg nem érkezik
válasz Tőle:  „Mivel bántottalak? Mit csináltam rosszul? Mivel szomorítottalak meg
Uram? Bocsáss meg nekem kérlek, és segíts újat kezdeni! Tisztíts meg kérlek Jézus
vérével!” Az Isten pedig hűséges, és megbocsájt. Ez a legjobb eset, ha felismered ezt,
és visszatérsz Őhozzá.

Ha viszont tudomásul veszed, hogy eltávolodott az életedtől, valami közétek állt, és
megpróbálod ennek fényében tovább élni az életedet üresen, akkor nem fogsz tudni
már ugyanúgy létezni, mint előtte. Egyszerűen érezni fogod az ürességet, és valami
hiányozni  fog  a  mindennapjaidból.  Valamit  elveszítettél,  és  ezt  pontosan  érzed.
Berendezkedhetsz ilyenkor úgy is, hogy ezentúl Nélküle fogsz tengődni, de úgy is,
hogy azon az úton amin elindultál, azon újra járni akarsz Ővele. Például választasz
egy munkahelyet úgy, hogy meg sem kérdezted az Urat. Kezdesz emiatt távolodni
Tőle, de mégis úgy döntesz, hogy ez egy nagyon jól fizető munkahely, bevállalod így
is.  Attól  még  el  fogsz  járni  a  gyülekezetbe  természetesen.  Ismered  a  csodálatos,
bensőséges kapcsolatot az Istennel, de most ez megszűnni látszik, mert esetleg azon a
helyen tisztességtelen dolgokat is megkövetelnek tőled, meg egyébként sem ott lenne
a helyed. Ennek ellenére mégis ott maradsz, mert neked ez most fontosabb, és így
rendezed  be  az  életedet.  Megpróbálod  betölteni  az  ürességet  más  dolgokkal,  és
tudomásul venni, hogy most így nem lehet egy mély kapcsolatod a Szent Szellemmel.
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Olyan reakció is kijöhet egy ilyen eltávolodott állapotból, amit Sámuellel tett Saul.
Ezt az 1Sámuel 15, 24-31-ben olvashatjuk. A lényege a történetnek, hogy Saul bűnt
követett el, megbántotta Istent, megszomorította, de a nép előtt azt akarta mutatni,
hogy minden rendben van. Vegyünk egy szolgálót, aki belement egy parázna kapcso-
latba, de nem derült ki. Mások nem tudják, vagy mondjuk elkezdett pornót nézni a
gépén, amit csak ő tud. Emiatt eltávolodott Istentől, a személyes kapcsolata megrom-
lott Vele, mégis próbál úgy csinálni mindent, mintha minden rendben lenne. Ez az
egyik legszörnyűbb dolog. Nem emlékszem, hogy lettem volna ilyen helyzetben, de
olyanban már  voltam,  hogy hirdettem az  Igét,  vagy  mást  szolgáltam,  közben azt
éreztem, hogy ez mennyire csak egy kínlódás,  mennyire izzadságszagú, mennyire
emberi,  alig várom, hogy vége legyen már.  Egyszerűen nem éreztem Isten erejét,
jelenlétét abban a szolgálatban. 

Vannak  szolgálók,  hívő  emberek,  akik  Istentől  való  eltávolodásuk  esetében  is
megpróbálnak mindent úgy csinálni, mintha minden rendben lenne, de ez egy akkora
görcsölés!  Ugyanúgy  próbálja  tenni  az  ilyen  ember  a  dolgokat,  mintha  a  Szent
Szellem  ott  lenne,  de  ez  annyira  szomorú  dolog!  Ahogyan  Saul  is  megragadta
Sámuelt: „gyere, állj ki velem a nép elé, még egyszer hadd lássa a nép, hogy mellet-
tem van az Isten embere.” Ez az egyik legszánalmasabb viselkedés.

Te is eldöntheted, mit teszel, ha megszomorítottad a Szent Szellemet: megbánod azt a
dolgot,  és  visszatérsz  Hozzá,  vagy  berendezed  úgy  az  életedet,  hogy  tudomásul
veszed,  már nincs veled. Külön utakon jártok, és színjátékot is  játszol  akár,  hogy
egyébként  minden  rendben  működik.  Isten  óvjon meg  Téged és  mindannyiunkat,
hogy ilyen önámításba kerüljünk! Én abban bízom, hogy nem is szomorítod meg Őt,
hanem egyre közelebb és közelebb jutsz Hozzá. Most ezért is fogunk imádkozni. 

Imádság:
Uram, én örülök, hogy ismerhetlek, és köszönöm Szent Szellem, hogy találkozhattam
Veled azon a napon, mikor meglátogattál. Megláttál engem a bűneimben, a nyomorú-
ságaimban, a szégyeneimben, a fájdalmaimban. Oda jöttél hozzám, és azóta kitartasz
mellettem  Uram.  Tudom,  hogy  az  én  Testvéremet  is,  aki  csinálja  ezt  az  iskolát,
egyszer  megszólítottad  valahogyan,  megérintetted  Szent  Szellem.  Rajtad  keresztül
tette ezt Isten, hiszen általad hívja és szólítja meg az embereket az Úr. Uram, nem
tudhatom, hogy hol tart most az én testvérem a Te megismerésedben, de hálás vagyok
Neked a jelenlétedért!  Köszönöm, hogy csinálhatja ezt  a tanfolyamot, mert  ez azt
jelenti, hogy vágyakozik Utánad. Uram, adj neki szomjúságot kérlek, hogy igazán
szomjazzon Téged! Legyen egy érzékeny szíve a Te személyed felé, hogy akarjon a
kedvedben járni, és akarjon többet megismerni Belőled kérlek! Egy igazi jó barátot
lásson Benned, Aki mindvégig mellette voltál attól a perctől kezdve, hogy megszü-
letett.  Te hűséges vagy! Uram, adj neki érzékeny szívet,  hogy ne keményítse meg,
soha és ne legyen drágább számára a maga útja,  és  akarata,  mint  a  Veled való
kapcsolata! Uram, szeretnék Neked örömet szerezni azzal is, hogy imádkozom érte,
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hogy ő a barátod legyen igazán. Te örülsz, ha sok barátod van. Örülsz, ha sokan
figyelnek Rád, és számolnak Veled. Örülsz az én Testvéremnek is, ha Feléd fordítja az
arcát, a tekintetét. Amikor úgy fordul Hozzád, hogy jobban meg akar ismerni Téged,
akkor Te ujjongva örülsz neki. Annál jobban örülsz, minél többen jönnek Krisztushoz,
és utána pedig Hozzád. Köszönöm az én Testvéremet, hogy beszélsz vele, megérinted,
segíted és támogatod. Köszönöm, hogy ismerhet Téged, és hogy még jobban megis-
merhet ezáltal az iskola által is. Köszönjük, hogy ez a Te iskolád, amiben mi tanulók
vagyunk. Ámen.

Gyakorlati feladat:
A szomorúság ellentéte az öröm. Ha nem szeretnénk megszomorítani a Szent Szelle-
met, akkor az a normális, ha a kedvében akarunk járni. Mikor a barátaidnak, szerette-
idnek  igyekszel  a  kedvében  járni,  életre  kelhet,  felpezsdülhet  a  kapcsolatotok.  A
mostani feladat az, hogy imádkozz, és várj addig, amíg meg nem fogalmazódik a
szívedben,  hogy mivel  tudnál  örömet  szerezni  Isten Szellemének!  Bátran kérdezd
meg Őt! Ha megvan ez a gondolat, akkor kérdezd meg Tőle, hogy biztos ezt szeretné-
e. Ha úgy érzed, hogy valóban ez az akarata, akkor tedd meg, és okozz neki örömet
ezzel! Talán egy dicsőítő énekkel,  vagy szóval,  nyelveken szólással,  tánccal,  vagy
valami egészen mással, de a lényeg az, hogy Neki örömet okozz! Legyél bátor, akarj
a  kedvében járni!  Tudjátok vannak emberek,  akiknek nagyon nehéz  a  kedvükben
járni. A megkeseredett ember felé ez nagyon nehéz. De Isten Szent Szelleme nem
megkeseredett személy. Ő elmondja szívesen, hogy mit szeretne veled együtt csinál-
ni, mit csinálj Érte, Vele, Neki. Amikor ezt meg tudod tenni, akkor nagy lesz az öröm
a Te szívedben is.

Kérdések:
- Mit kért Tőled, hogy megtegyél?
- Mennyire találtad szokatlannak azt, ami feljött a szívedben?
- Nehéz volt-e megtenned ezt?
- Hogy érezted magad közben, és hogy érezted magad utána? 

Megtanulandó:
„Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok jelölve arra az
időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást!” (Efézusi levél 4,30)

Én hiszem, hogy nem fogod megszomorítani a Szent Szellemet, remélhetőleg sűrűn
nem. Előfordul, hiszen emberek vagyunk, de ilyenkor nagyon fontos, hogy mindig
tudjunk visszatérni Hozzá! Kívánom, hogy legyen áldásodra ez a lecke!

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=u9NR-vViItw&feature=youtu.be 
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26. lecke
Ne veszítsd el Őt!

Nagy szeretettel köszöntelek ebben a várva várt, vagy talán nem is annyira várt pilla-
natban, amikor is elérkeztünk „A Szent Szellem iskolája” utolsó, azaz a 26. lecké-
jéhez!!!! Nem tudom mennyire vártad ezt az anyagot, de én abban bízom, és abban
hiszek, hogy amit kaptál az eltelt idő alatt, abból valami maradandóhoz jutottál, és
mindez, némi változást is hozott az életedbe. Nem tudom, hogy amit megszereztél,
azt hogyan fogod megtartani, megbecsülni, de azt tudom, hogy Istennek célja és terve
volt számodra ezzel az iskolával. 

„Ne taszíts el magadtól, kérlek, ne vedd el tőlem Szent Szellemed!”
(Zsoltárok könyve 51,11)

Dávid király látta apósa életén, hogy milyen az, mikor valakit az Úr elhív, de utána az
illető engedetlensége miatt megszakad a kapcsolata az élő Istennel, eltávozik tőle az
Ő jelenléte. Amikor apósát, Sault, Isten elhívta, akkor fel lett kenve királlyá. Isten
választotta ki Őt, és vele volt a Szent Szellem. Aztán Saul sajnos elkövetett olyan
dolgokat, bűnöket, amiket nem lett volna szabad, és ahelyett, hogy megbánta volna
ezeket, elkezdett mentegetőzni. Ezt követően próbálta azt a látszatot kelteni, mintha
minden rendben menne az életében, és nem történt volna semmi elhajlás. Elismerte
ugyan, hogy bűnt követett el, de igazából nem bánta azt meg szívéből, nem ment oda
Isten elé összetörve, bűnbánattal, hogy bocsásson meg neki. Látta Dávid ennek az
embernek az életét, hiszen gyakran ott volt mellette. Látta, milyen az, mikor valaki
mindent elveszít. Pontosan tudta, milyen az mikor egy ember elveszíti Isten jelenlétét
az életéből, és a Szent Szellem visszahúzódik annak társaságából. Maga Dávid is átélt
hasonlót,  mikor  Betsabéval  vétkezett.  Meg kellett  tapasztalnia,  milyen az,  amikor
Isten Szelleme kezd visszahúzódni, és a bűn elválasztja őt Istentől. Dávid nem akart
arra a sorsra jutni,  mint  Saul.  Nem akarta elveszíteni  közösségét  az Úrral.  Ő oda
tudott menni a megbánás helyére, őszinte, összetört szívvel: „Uram, Te drágább vagy
nekem mindennél, amit tettem, megszereztem, vagy elkövettem. Kérlek, bocsáss meg
nekem, és moss tisztára engem a bűneimtől! Uram, én nem akarok Nélküled élni!”
Oda tudott menni, mert nem akarta, hogy ugyanaz érje mint, ami Saullal is történt.
Apósával ellentétben kész volt megbánni a bűneit. 
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Az előző leckében mondtam, hogy aki egyszer megismerte a Szent Szellem jelenlétét,
közelségét, azt, hogy milyen Vele járni, az már nem akar többé Nélküle élni. Bele-
kóstolt az Istennel való életbe, a személyes kapcsolatba, hogy milyen az Ő személyi-
sége. Ha belekóstolsz ebbe, akkor utána már nem akarsz mást. A Biblia az új borhoz
hasonlítja  ezt:  amikor  az  új  bort  megkóstolja  valaki,  akkor  már  lehet,  hogy  nem
akarja a régit. Már tud az ember különbséget tenni, hogy milyen Nélküle, és milyen
Ővele. Hamar rájössz, hogy milyen üresek az imádságaid, a szolgálatod, a minden-
napjaid,  ha  eltávolodsz  Tőle!  Szeretheted  a  munkádat,  a  szolgálatodat,  azt,  amit
teszel, de mégis üres lehet minden a Szent Szellemmel való személyes kapcsolatod
nélkül. Az ember megkaphat mindent, amire vágyik, de ha tudja már, hogy milyen
Isten Szellemével közösségben lenni, és az nincs meg neki, akkor valahogy minden
értelmét  veszti.  Saul  odáig jutott,  hogy öngyilkos  lett.  Feladta  az  életét,  hogy ne
űzzenek gúnyt belőle az emberek. Aki egyszer a Szent Szellem útjára lép, az vagy
megy előre győzelemről-győzelemre, vagy egész földi életében ott lesz benne egy
boldogtalanság, és üresség érzés. Én azt tanácsolom Neked, hogy válaszd azt, hogy
mégy  előre,  és  küzdesz!  Két  út  van  a  számodra,  ha  egyszer  találkoztál  Isten
Szellemével: vagy vállalod, hogy mégy tovább az úton Isten segítségével, erejével,
bizonyságokkal, vagy pedig az Ő Szelleme nélkül élsz egy üres, vallásos, megkese-
redett  életet.  Ezt  sajnos  sokan  csinálják,  sokan  próbálnak  boldogulni  anélkül  a
személy nélkül,  Akihez tartoznak,  Akitől  származnak, Aki megalkotta őket.  Te ne
próbáld ezt meg! Ne próbálj Nélküle létezni, hanem legyél őszinte magadhoz, ahogy
Dávid is tette, hogy nem akarod elveszíteni Őt! Előfordul persze, hogy görbe utakat
írunk le, és eltévedünk. Sajnos könnyen elkanyarodhatsz a helyes iránytól, de akkor
érezni fogod az ürességet, a hiányt, és érezni fogod, hogy egyre távolodsz a Szent
Szellemtől. Vele érdemes csak járnod, Aki a szívedben él. 

Ha baj van, abban a pillanatban meg kell  állnod! Ha kell,  böjtölj!  Ha kell,  akkor
mondd azt:  „Istenem, én a mai napomat teljesen Rád szánom, és nem foglalkozom
azzal,  hogy  mennyi  dolgom lett  volna.  Rád  szánom,  mert  fontosabb  vagy  nekem
mindennél, és én akarom tudni, hogy hol rontottam el, hol kanyarodtam el, és vissza
akarok találni Hozzád. Nekem ott a helyem a Te lábaidnál, a közeledben, a szerelmed
közelében! Rád szánom az időt, az energiát. Odaszánom magam, hogy megtudjam a
választ, hogyan térhetek vissza, mit kell megbánnom, abbahagynom.” Hidd el, hogy
megéri! Csodálatos dolog, mikor ráébredsz, lehet,  hogy nem is tudatosan hibáztál,
csak valami például elkezdett fontosabbá válni az életeben az Istennel való kapcsola-
todnál.  Bocsánatot  kérsz  Istentől,  Ő  megbocsájt,  és  tovább  is  visz  ezen  az  úton.
Nekem is volt ilyen már sokszor, hogy mondjuk a munkám, a szolgálatom valahogy
előtérbe került, mert szeretem csinálni, jöttek a kreatív ötletek, és elvittek. Persze az
imádkozást nem hagytam abba. Odaszántam magam minden nap arra, hogy keressem
Istent, de azt kellett tapasztalnom, hogy már távol vagyok Tőle. Pedig mentem, és
kerestem napról-napra, és nem is értettem, hogy mi a probléma. De rá kellett jönnöm,
mikor  úgy  megálltam az  Úr  előtt,  és  böjtöltem,  hogy  pl.  olvassam el  újra  azt  a
könyvet, amit már sokszor megtettem azelőtt. Ahogyan olvastam, ráébredtem, hogy
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az imádságaim már inkább csak olyan kötelesség-szagúak, és az éhségem alábbha-
gyott. Mentem és imádkoztam, mert ez így jó, így szükséges, de igazi éhség már nem
volt  bennem.  Úgy döntöttem,  ha  kell,  odaszánom az  egész  napomat  Istennek,  és
félreteszem a munkát, az ötleteimet, a megvalósításokat, csak azért, hogy Vele lehes-
sek, és visszataláljak Hozzá. Hiányzott a Vele való szoros kapcsolat. Veled is megtör-
ténhet,  hogy észrevétlenül  elkanyarodsz,  de az odaszánás fog megmenteni  Téged.
Mikor kész vagy mindent odaadni, mondd azt Neki, hogy: „Uram, amit én annyira
szeretek, ami előrébb került, akár a szívemben, akár csak az időbeosztásomban, kész
vagyok feladni Érted! Ha kell, egész életemre feladom ezt a dolgot, és a hátam mögé
dobok mindent, csak ne veszítsem el a Te jelenlétedet! Tudom, hogy Te majd gondos-
kodsz rólam, Te el tudsz tartani ezerféleképpen. Ha szükséges, feladok bármit azért,
hogy  Veled  lehessek.  Ahogy  Dávid  mondta,  Uram,  ne  vedd  el  tőlem  a  Te  Szent
Szellemedet, nem akarom elveszíteni a Vele való csodálatos közösséget!”

Nem könnyű újra és újra engedelmeskedni, újra és újra visszafordulni. Nem könnyű a
vízen járni, lehetetlen helyzetekbe belelépni, amiket az Úr kér Tőled. De ha teljes, és
izgalmas életet akarsz élni, ha csodákat akarsz megtapasztalni, akkor nincs számodra
más  út.  Szinte  szó  szerint  ugyanezt  mondta  nekem Isten,  amikor  elkérte  tőlem a
munkahelyemet,  és  én  hónapokig  vívódtam  ezen.  Imádkoztam,  hogy  biztos  ezt
akarja-e  Isten,  biztos  el  akarja  kérni  tőlem,  az  állásomat,  amivel  a  családomról
gondoskodtam? Több hónapig kérdezgettem ezt Tőle, mikor egy nap azt mondta az
Úr: „Nem, nem kell feladnod az állásodat. Én akkor is szeretni foglak, ha nem teszed
meg. De ha a csodák útján akarsz járni, és többet akarsz, ha bizonyságokat akarsz
átélni, akkor ennek most csak ez az egy útja van számodra. Ki kell lépned a vízre, ki
kell lépned a biztonságból, ha a csodák útját akarod járni Velem.” Talán Tőled is fog
ilyesmit kérni Isten, vagy már kért is, és tudod, milyen ez az érzés. Mikor valami
biztosat a hátad mögött kell hagynod azért, hogy Isten újra megmutassa a szeretetét
és a hatalmát az életedben. Ő jönni fog, nem hagy cserben, és bizonyságot fog tenni
arról, hogy fogja a kezedet, veled van, vezet, tanácsol. Amióta ezt megtettem, úgy
érzem, hogy a vízen járok. Sok bizonyságom van, csodákat élek meg, és ha véletlen
süllyedni kezdek a vízben, azaz elkanyarodok a helyes úttól, akkor én is üresnek és
céltalannak érzem az életemet, ahogyan Saul is látta az övét. Egy ország királya volt,
és mégis az élete összedőlt. Meg volt mindene, de mégis belül üres volt. Ilyenkor
sűrűbben kell járni az imádkozás helyére, azért, hogy visszataláljunk a Szent Szellem
karjaiba.  Vissza  kell  találnunk  oda,  ahol  a  helyünk  van!  Valamit  megint  le  kell
tennünk, hogy újat tudjunk kezdeni.

Ha ennek az iskolának vége, biztosan előfordul majd, hogy elkanyarodsz. De én azért
akarok most Veled imádkozni, hogy mindig érezd ezt, és ez mindig bántson Téged.
Mindig bántson annyira, hogy amit itt megszereztél, átéltél, vagy megtapasztalhattál
Isten  Szent  Szelleméből,  azt  ne  akard  elveszíteni!  Mindig  kell,  hogy bántson,  ha
eltávolodsz a szeretett személytől. Így az utolsó leckéhez érve látom, hogy mi volt
Isten terve „A Szent Szellem iskolájával”: az, hogy rátalálj erre a különleges útra,
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eltalálj az Ő karjaiba, és ne is akarj onnan soha eltávolodni, mindig vágyakozz az Ő
jelenlétébe. Rá kell találnod a személyes kapcsolatra, hogy ez megragadjon Téged, és
ne  akarj  onnan  eltávolodni!  Most  ezért  fogunk  imádkozni,  hiszen  az  tesz  Téged
győztessé,  ha  semmit  nem tartasz  túl  drágának  Isten  Szent  Szelleme jelenlétéhez
képest. 

Imádság:
Uram, hálát adok Neked az én Testvéremért, és azért, hogy megismertetted Vele ezt az
iskolát. Köszönöm, hogy adtad nekünk ezeket a leckéket. Hálát adok azért is, hogy
ezek változást hozhattak az én Testvérem életében. Én hiszem, hogy szóltál hozzá,
hiszem, hogy vezetted őt, hiszem Uram, hogy többet ismert meg Belőled, és hiszem,
hogy Te benne vagy ebben a tanfolyamban. Rólad szól, ez a Te iskolád, és Te ragad-
tad meg, Uram, az ő szívét is. Köszönöm, hogy személyesen ismerhet Téged. Uram,
hálát adok Neked azért, hogy akármennyivel is, de az én Testvérem többet kaphatott
Belőled. Ha csak egy kis mértékkel is, de többet ismerhetett meg Belőled. Kérlek, ha
a leckéknek vége is van Uram, de a szomjúság az ő szívéből ne múljon el, hanem
legyen egyre erősebb! Keresse azokat a könyveket, tanításokat, dicsőítéseket, amelyek
közelebb viszik Hozzád, és amelyek táplálják szívében a tüzet! Mint mikor kinyitjuk
egy kályha ajtaját, és fát dobunk a tűzre, úgy tudja ő is táplálni, tüzes, tanításokkal,
dicséretekkel.  Uram,  Rád  van  szüksége!  Kérlek,  formáld  a  szívét,  hogy  odaadó
legyen, és ha el is távolodna Tőled, mindenáron akarjon visszafordulni! Ne olyan
legyen, mint Saul! Ne úgy álljon a dolgaidhoz, a Veled való közösséghez, hanem úgy,
ahogy Dávid tette! Ő odament a megbánás helyére, bocsánatot kért Tőled, és tovább
tudott menni, mert Te megbocsájtasz! Vissza tudott találni Hozzád, és szíved szerint
való király lehetett továbbra is. Kérlek, hogy az én Testvérem is a Te szíved szerint
való ember legyen, Uram! Olyan, aki visszatalál újra és újra, aki tanul a hibákból, és
fürkészi a Te tekintetedet, hogy merre menjen, merre lépjen tovább, nehogy letérjen a
Te ösvényedről. Köszönöm Uram, hogy vezeted őt ebben, tanítod őt, ahogy eddig is
tanítottad. Köszönöm, hogy vele maradsz, kedves Szent Szellem. Vele maradsz, mert
így döntöttél.  Dicsőség Neked,  Uram, legyen meg a Te akaratod az én Testvérem
életében,  és  egyre  növekedjen  a  Veled  való  közössége,  kapcsolata,  hogy  jobban
megismerje a Te személyedet! Ámen.

Gyakorlati feladat:
Az utolsó gyakorlati feladat hasonló lesz egy másikhoz, melyet az előzőekben már
elvégeztél. Akkor azt kértem Tőled, hogy írj a Mennyei Apukádnak egy levelet, most
pedig arra kérlek, hogy írj egy meghitt, bensőséges, őszinte levelet Isten Szent Szelle-
mének! Ebből a levélből egyszerűen ki fog áradni mindaz, amit kaptál, és megismer-
tél a Szent Szellemből az eddigi életed, és az elmúlt 26 lecke alatt.  Ezt bármikor
előveheted majd, ha megfáradtál, megfásultál, és valahogy nem találsz vissza Hozzá.
Úgy írj Neki, mint a legjobb barátodnak, Aki alázatos, szelíd, és mégis hatalmasabb
mindennél! Az őszinte szavakat keresd, ne a vallásos kifejezéseket! Úgy fogalmazz,
mintha valóban egy barátnak írnál, aki igazán közel áll Hozzád! Írd le, mit érzel Felé,
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mi változott Benned az iskola kapcsán, és mi a terved a Vele való kapcsolatoddal!
Fogalmazd meg ezeket légy szíves!

Kérdések:
- Kérlek írd le, hogy mi minden változott Benned, és az Istennel való kapcsola-
todban, amióta elkezdted „A Szent Szellem iskoláját”! Gondolj vissza, hogy az 1.
lecke  előtt,  amikor  valahol  az  interneten  találkoztál  ennek  a  tanfolyamnak  a
lehetőségével, hol álltál akkor, milyen szinten voltál, milyen problémákkal küzdöttél,
és most, amikor az iskola végéről beszélünk, hol tartasz most?
- Hogyan szeretnéd megtartani mindezt?
- Mi a terved a jövőre nézve Isten Szent Szellemével kapcsolatban? 

Megtanulandó:
„Ne taszíts el magadtól, kérlek, ne vedd el tőlem Szent Szellemed!” (Zsoltár 51,11)
Nem egy bonyolult, hosszú Igevers, de kérlek, hogy vésd a szívedbe, hogy mennyire
értékes a Vele való kapcsolat! 

Én  nagyon  örülök  neki,  hogy  Veled  tarthattam ebben  az  utazásban!  Ha  segíteni
tudtam a munkámmal, a szolgálatommal abban, hogy közelebb juss Istenhez, akkor
megérte a sok fáradozás. Tudnod kell, hogy egy ilyen leckén, ami újra és újra eléd
került, együtt dolgoztunk a feleségemmel, és írott, valamint videó formában is elér-
hető.  Egy ilyen lecke elkészítése akár 5 órába is  beletelt  nekünk, vagy még több
időbe. Azon vagyunk, hogy nyomtatásban is eljusson minél előbb azokhoz, akik az
internethez nem annyira értenek, vagy nincs is nekik. Sok munka áll még előttünk
ebben, de ha Isten eddig elvezetett minket, akkor hisszük, hogy tovább is el fog. Ha te
most nyomtatott formában tartod kezedben ezt a tananyagot, nem elektronikus úton,
akkor az azt jelenti, hogy ebben is megsegített minket Isten. Van még egy jó hírem a
számodra: így az utolsó lecke végén, vár még Rád egy bónusz. Kérheted az iskola
lezárását azzal, hogy kitöltesz egy vizsgatesztet, kérdésekre válaszolsz, és ahhoz is
fog tartozni egy videóanyag. Tanácsolom, hogy ezt is igényeld! Ennek plusz költsége
2000 ft, oklevéllel, postaköltséggel, mindennel együtt. Talán egy pontot tesz az eddigi
fáradozásaid végére. Ott még fogunk találkozni, ha kéred ezt külön. 

Köszönöm Neked, hogy meghallgattál, és Isten gazdag áldását kívánom az életedre!
Nem hanyatlást,  ahogyan Saulnál történt,  hanem növekedést,  hogy egyre közelebb
juss Isten Szelleméhez.

Videó link a leckéhez:
https://www.youtube.com/watch?v=cO5Pi45lyfI&feature=youtu.be  
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Összefoglalás

Nagy szeretettel köszöntelek Téged ezen az ünnepélyes alkalmon!

Mindenképpen örülök neki, hogy végigcsináltad „A Szent Szellem iskoláját” és, hogy
kitartottál,  bátor  voltál,  időt  és energiát  szántál  rá.  Igazából ennek a résznek az a
lényege, hogy kicsit szeretném összefoglalni a 26 leckéből álló tananyagot. Néhány
dolgot fogok csak kiemelni,  ami  nem azt  jelenti,  hogy a  többi,  amiről  most  nem
beszélek, az nem volt fontos, egyszerűen csak egy vázat szeretnék adni az iskolának.
Ez az összefoglalás talán segít Neked a vizsgateszt kitöltésében is.

Lehet,  hogy már  megvolt  a  bibliai  tudásod az  iskola  előtt  is  arra,  hogy ezekre a
kérdésekre válaszolj, de én úgy gondolom, ha becsülettel végigcsináltad a leckéket,
akkor  bizonyára  könnyedén  válaszolni  tudsz  majd  a  tesztkérdésekre.  Szeretnélek
megnyugtatni, hogy ennek a vizsgának nincs tétje. Véleményem szerint nem fogsz
tudni megbukni, ez nem az az iskola. Egyszerűen csak pontot fog tenni életed egy
időszakára.  Hiszem,  hogy egy csodálatos  és  izgalmas időszakra,  amit  Isten Szent
Szellemének jobb, közelebbi megismerésére szántál oda, és egy személyes kapcsolat
kialakítására. A visszajelzéseitekből csodálatos bizonyságokat kapok Tőletek, és így
azt látom, hogy igenis volt értelme ezeknek a hónapoknak, volt értelme számodra,
hogy többet, és mélyebben foglalkozz az élő Istennel, az Ő Szellemével. 

Kezdjük is az összefoglalást!
Az 1. leckében elhangzott az az Igevers, hogy: „Én és az Atya egy vagyunk.”  -ezt
Jézus mondta a János 10,30-ban. A János 14,9-ben pedig: „Aki engem lát, az Atyát
látja.” Ezek az idézetek arról beszélnek nekünk, hogy a Szentháromságban milyen
egység  van.  Ha  Jézus  ilyen  egységben  van  az  Atyával,  akkor  a  Szentháromság
harmadik tagja is egységben kell, hogy legyen az Atyával, és a Fiúval.

Most  ugrok egy nagyot a 12.  leckéhez,  melyben arról  volt  szó,  hogy Isten Szent
Szelleme egy személy. Tudom, hogy sokaknak már ez eleve egy magas és merész
dolog,  amit  nem tudnak  megugrani,  hiszen  sajnos  a  tanítások,  amik  sok  esetben
elhangoznak a Szent Szellemmel kapcsolatban, egyértelműen arról beszélnek, hogy Ő
nem lehet egy személy, csak egy személytelen erő. Én úgy hiszem, hogyha eljutottál
a 12. leckéig, akkor az ott lévő Igék meggyőztek Téged arról, hogy Ő valóban egy
személy, és erről Ő maga is meggyőzött, hiszen ez az Ő iskolája! Én ragaszkodom
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hozzá, hogy erre a tanfolyamra így tekintsünk, és hiszem, látom, hogy Ő dolgozik is
általa. A visszajelzéseitek is azt mutatják, hogy Ő tényleg komolyan veszi azt, hogy
ez az Ő iskolája. Segít a tanulóknak a feladatok végrehajtásában, ott van, és igazolja
az Ő jelenlétével, hogy Ő valóban egy létező személy. 

A 3. leckéhez ugrunk most vissza, mely arról szólt, hogy Isten Szent Szelleme már a
teremtésnél ott volt. A Biblia 1. mondatában már láthatjuk, hogy amikor Isten megal-
kotta ezt a világot, az Ő Szelleme ott lebegett a vizek felett, még szinte nem volt
semmi, de a Szent Szellem már jelen volt aktívan. Jób is nagyon tisztán beszél erről a
Jób 33,4-ben: „Isten Szent Szelleme teremtett engem, a Mindenható lehelete adott
nekem is életet.” Rajta keresztül is elmondja Isten, hogy a teremtésnél már ott volt az
Ő Szelleme.

Van  egy  téma,  amit  nem  említettünk,  de  fontosnak  tartom  így  zárásképpen:  az
1Mózes 3,8-ban olvasunk arról, hogy Isten az Édenkertben sétált, kereste a közös-
séget Ádámmal és Évával. A 2Mózes 25,8-ban viszont azt látjuk, hogy: „Készítsetek
számomra szent helyet, hogy közöttetek lakhassam.” A János 1,14-ben azt olvassuk:
„Az  Ige  testté  lett,  és  közöttünk  lakott.” Ez  a  3  rész  így  azt  mondja  el  az  én
számomra, hogy Isten a kezdetektől fogva mind a mai napig szeretne az emberek
között lakni! Van rá egy igénye, hogy ott legyen a teremtményei között! Az Éden-
kertben, az ószövetségi időkben (sátor, szent hely), majd később Jézus Krisztus volt a
testté lett  Ige,  Aki itt  lakott  az emberek között.  Ez egy csodálatos dolog.  Én úgy
hiszem, hogy ha az Igét tovább olvassuk, megláthatjuk, hogy Istennek ez az igénye
fennmaradt mind a mai napig, csak már nem a Fiú által lakik közöttünk, hanem a
Szent Szellem által.  Ez fantasztikus lehetőség nekünk, hiszen az Ő Szelleme által
sokkal közelebb lehet hozzánk, nálunk lakik, bennünk él! Ne felejtsük el, az Úrnak
igénye van rá, hogy az emberekkel lakjon, és ezt ma is megteszi úgy, hogy az Ő Szent
Szelleme itt van a Földön. János 14, 26-ban azt láthatjuk meg, hogy Isten Szelleme
Jézust képviseli. Beszéltünk erről bővebben, milyen is az, mikor Ő a Fiút képviseli itt
a bolygónkon. De természetesen az Atyát is,  magát a teljes istenséget  képviseli  a
Szent Szellem mindennel, amivel ez jár. A jelenléte erejével, szeretetével, tulajdon-
ságaival stb. 

A 2Korinthus 13,13-ban olvassunk arról,  hogy a  Szent  Szellem közössége legyen
velünk, tehát az Isten közösségre törekszik, vágyik Veled. Találkozhatunk azzal is,
hogy Istennek mi a terve Veled.  Én reménykedem abban, hogy rádöbbentél,  mi a
konkrét terve Veled az Úrnak itt a földi életedben. Elhangzott az is, hogy hogyan
hallhatod meg az Ő hangját. Remélhetőleg ebben is tudtál fejlődni, és közelebb jutni
az igazsághoz. Sok minden elhangzott arról is, hogy Ő miért van itt, mi a célja azzal,
hogy Ő jelen van itt köztünk a Földön. 
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A 25.  leckében  tanulhattunk  arról  is,  hogy  bizony  meg  tudjuk  Őt  szomorítani.
Szerintem tudod, hogy milyen egy megszomorodott ember, milyen vagy Te, mikor
megszomorodsz.  Isten  Szent  Szelleme  is  így  meg  tud  szomorodni  a  bűneink,  a
viselkedéseink miatt.  A 26.  lecke  pedig arról  szól,  hogy milyen az,  mikor  valaki
elveszíti a Szent Szellem jelenlétét az életéből: valamikor találkozott Vele, megismer-
te  Őt,  de  egyszer  csak sajnos  annyira  megszomorítja,  hogy már  nem is  tud Vele
közösséget ápolni. Ezt láttuk Saul példáján keresztül.

Röviden, dióhéjban ezek voltak a főbb pontok, én ezeket emeltem ki. Lehet, hogy
Neked más volt az, ami szólt, ami közelebb jutott Hozzád. De a záróvizsga tesztben
jobbára ezekről lesz szó. Én szeretnék most is imádkozni Veled, szeretném, ha tudnál
követni  az  imádságban.  Az a  szívem vágya,  hogy amilyen bizonyságok,  érkeztek
felém az iskolával kapcsolatban, a Te életedben is valami hasonló változások történ-
jenek. Tisztelettel gondolok arra, hogy ez tényleg Isten Szellemének az iskolája, ez
tényleg az Ő munkája. Ő vezeti el a tanítványokat lépésről-lépésre, leckéről-leckére
az igazságokban, Ő vezetett Téged is. Hiszem azt, hogy még többet akar Neked adni!
Ha figyelmes voltál az anyagok tanulmányozása során, akkor erre el kellett,  hogy
jussál: Ő mindig többet szeretne Neked adni, mindig többet akar bemutatni Önma-
gából,  közelebb  jutni  Hozzád,  jobban  megismerni  Téged.  Most  akkor  imádkozni
fogunk.

Imádság:
Istenem, hálát adok Neked ezért az iskoláért, és köszönöm az én Testvéremet, és az ő
életét! Köszönöm, hogy rátalált „A Szent Szellem iskolájára”, hogy eljutottak hozzá
ezek a leckék Uram. Hiszem, hogy Te adtad a gondolatokat, a témákat, Te ihlettél
mindent, Uram, ott vagy ebben az iskolában. Látom, hogy megszólítod az embereket,
megszólítottad az én Testvéremet is, Uram, szóltál hozzá. És tudom, hogy van még
szavad hozzá. Tudom, hogy akarsz még beszélni vele, és, hogy sokkal többet akarsz
neki  adni  annál,  mint  amit  eddig megtapasztalt,  megismert  Belőled!  Uram,  hálát
adok  Neked  ezért!  Köszönöm,  hogy  vezeted  őt  tovább,  hogy  megdicsőíted  a  Te
nevedet, és köszönöm, hogy ez a Te iskolád! Kérlek Uram, hogy vidd véghez az én
Testvérem,  és  mindenki  életében,  aki  kapcsolatba  kerül  ezekkel  a  leckékkel,  vidd
véghez a Te akaratod, ezen az iskolán keresztül is! Váljon valóra, amit terveztél, amit
szerettél volna, Uram! Hónapokat dolgoztunk, hogy létrejöhessenek ezek a leckék, és
az én Testvérem, Uram, hónapokat áldozott arra, hogy ezeket átvegye. De mindezek-
ben az időkben, ebben a munkában ott vagy Te, Aki változást, életet, újat adsz. Egy új
kezdetet, hogy amikor kilép ebből az iskolából, akkor egy teljesen új életbe lépjen
bele. Legyen ez a lezárás ne fájdalmas, hanem örömteli, hiszen az Isten mindig egy
újat ad! Nagyon izgalmas, mikor új kezdetet adsz, Istenem! Indítsd el azon az úton,
amelyet szántál neki! Ez most a kiképzés ideje volt, de feladatot szántál az én Testvé-
remnek. Meg kell, hogy lássa ezt a feladatot, mert akkor volt értelme ennek az iskolá-
nak, Uram, ha tovább tudja adni másoknak, amit itt Tőled kapott! Tovább kell, hogy
adja, így vagy úgy, az ő ajándékaival, mert ez a Te természeted Uram! A tűz termé-
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szete, hogy terjed. Köszönöm Uram, hogy Te megáldod ezt a lépést, amikor belép az
új kezdetbe. Újonnan kapott erővel belép az ő szolgálatába, munkájába, hogy minél
többekhez el  tudja juttatni,  amit  Te adtál  neki:  a Te megismerésedet,  jelenlétedet,
közelségedet.  Csak így van értelme az elmúlt időszaknak,  Uram! Köszönöm, hogy
vele mégy, hogy vezeted őt tovább! Ámen.

Igen, Isten Szent Szelleme tovább fog vezetni Téged. Egy képet láttam magam előtt,
ahogyan imádkoztam érted: mint hogyha kilépnél egy virtuális iskolából, vagy vala-
honnan, ahol eddig voltál, és bizony a hátunk mögött hagyni dolgokat nem mindig
könnyű. De kilépsz valami újba, valami izgalmasba, és jól tudod, hogy át kell adnod
másoknak,  amid  van ahhoz,  hogy több legyen.  Meg kell  osztanod  másokkal!  Ha
rajzolni fogsz, rajzolj, ha énekelni fogsz, akkor énekelj, ha beszélsz, prédikálsz, akkor
azt kell csinálnod, de valahogyan át kell adnod, különben nem fogsz jutni sehová.
Úgyhogy  így  fogsz  most  kilépni.  Ehhez  kívánok  Neked  sok  áldást,  de  én  abban
reménykedem, hogy mindig kapcsolatban maradunk. Mindig érdekelnek a bizonysá-
gaid, érdekel, hogy hová jutsz, merre mész! Ha kell, és tudok, akár tanácsot is adok
Neked. Ha csak annyit írsz, hogy imádkozzak ezért vagy azért, akkor megteszem.
Ismered az elérhetőségemet, el tudsz érni. Én azt szeretném, hogy együtt menjünk,
együtt  csináljuk Istennek a  munkáját.  Lehet,  hogy több száz  kilométer  távolságra
vagy tőlem, de együtt kell, hogy menjünk, és ha ugyanazt helyezte Isten a szívünkre,
az ébredés üzenetét, a Szent Szellem üzenetét, akkor azt kell továbbadnunk együtt.
Isten  meg  fogja  találni  a  módját  annak,  hogy  össze  tudjunk  dolgozni.  Ha  idáig
eljutottál, remélhetőleg meg fogod kapni az oklevelet is arról, hogy az iskola végére
értél.  Ez legyen számodra egy emlék! Remélem, hogy valahol szem előtt  lesz  az
otthonodban, és mindig eszedbe jut, hogy ki is a Szent Szellem, és mennyire Veled
akar lenni! Együtt akar menni, szeretne közösségben lenni Veled, egy kedves, szelíd,
szerető és alázatos személy.
 
Hálát adok Istennek, hogy valamit átadhattam Neked az elmúlt időszakban, és külön-
leges  megtiszteltetés  számomra,  hogy  velem tartottál  ebben  az  „utazásban”!  Sok
áldást  kívánok  az  életedre,  és  ahogy  már  említettem  is  neked,  bármikor  írhatsz
nekem, mert várom. 
Isten áldjon Téged!

Videó link az összefoglaláshoz:
https://www.youtube.com/watch?v=5d4SUaDEzzg 
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Vizsgateszt

1. Az első lecke anyagában találsz két Igeverset, melyek arról beszélnek, hogy az
Atya, a Fiú és a Szent Szellem teljes és tökéletes egységben vannak egymással.
Kérlek írd le ezeket az Igéket, és ha tudsz még olyanokat, amik erre vonat-
koznak, azokat is írd le ide!

2. Most kérlek arra írj néhány bizonyítékot,  hogy Isten Szelleme egy személy,
nem csak egy üres erő. A 12. lecke foglalkozik bővebben ezzel a témával.

3. Véleményed szerint miről szólnak az alábbi Igeversek, mi a közös bennük?
Segítségképpen annyit leírok, van egy szó, mely az utolsó két Igében egyfor-
mán megtalálható, és erről szól a legelső idézet is.

          (1Mózes 3:8; 2Mózes 25:8; János ev. 1:14)
          Ha felismerted, hogy mi a téma, írj erről néhány mondatban a saját szavaiddal!
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4. Az alábbi  Igeversek  alapján  írj  le  néhány  dolgot  azzal  kapcsolatban,  hogy
vajon miért van itt a Földön közöttünk a Szent Szellem!

          (János ev. 14:26; 2Kor 13:13; Apostolok Cselekedetei 1:2; Apostolok       
          Cselekedetei 1:8; János ev. 16:7-14 ÚF)

      5.  Az alábbi állítások után I betűt írj, ha igaznak tartod, és H betűt, ha hamisnak!

a) Egyedül a Szent Szellem alkotta az egész világmindenséget.

b) Az Atya és a Fiú, mint a Szentháromság tagjai személyek, de a Szent Szellem csak
egy személytelen erő.

c) Amikor Isten Szelleme betölt egy embert, az kívülről nézve soha nem látszik.

d) Az Atya a saját szavával és a Szent Szellem erejével együtt teremtette a világot.

e) Mi emberek soha nem lehetünk Isten barátai, hiszen csak a teremtményei vagyunk,
akik a bűntől soha nem kerülhetnek közel Őhozzá.

f) A prófétálás a Szent Szellem egyik ajándéka.

g) Ha megszomorítjuk Isten Szellemét, örökre elveszítjük a lehetőséget, hogy szemé-
lyes közösségbe kerüljünk Vele.

h) A Szent Szellemet nem is lehet megszomorítani, mivel Ő is Isten.

i) Ha személyként kezdjük el kezelni, és egyre mélyebb, személyesebb kapcsolatba
kerülünk Isten Szellemével, annál nagyobb erővel lesz jelen az életünkben.

j) A Szent Szellem káromlására nincs bűnbocsánat.
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6. Mi az a nyelveken szólás? (9. lecke) Légy szíves, írj rá példát akár a környeze-
tedből, akár a Bibliából!

7. A 26. lecke gyakorlati feladata az volt, hogy írj egy levelet a Szent Szellemnek.
          Ebből a levélből ki kell derülnie annak is, hogy mit kaptál „A Szent Szellem is-
          kolája” által. Kérlek, másold ide a levelet, melyből kihagyhatod azokat a része-
          ket, amiket esetleg túl személyesnek tartasz!

A Tesztlapot postai úton, vagy online is elküldheted részünkre. A vizsgadíj összege 2000 Ft, mely
az oklevél, és a postaköltség díját is tartalmazza. Amint a tesztlap és a vizsga díja is megérkezik
hozzánk,  postázzuk,  az általad megadott  névre és címre az  oklevelet.  Elérhetőségeink a 154.
oldalon találhatók.
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Egy könyv tele csodás történetekkel,  bátorításokkal,  igazságokkal. Egy könyv,
mely sok ember életébe hozott már változást. Legyél te a következő! Ha elolvasod,
talán benned is nyomot hagy, hiszen ugyanaz a Hatalom ihlette, mint azt a kötetet,
melyet most a kezedben tartasz. Íme néhány vélemény:

„Kedves  Tamás!                
 Amikor kivettem a könyved a postaládából, már a saját
kézzel írt,  személyemnek szóló dedikálásod elolvasásakor
megérintett a benne lévő erő... próbáltam nem hangosan
sírni az utcán, mert pont a buszhoz siettem. Nagyon mély
tüzű könyv, örülök, hogy megrendeltem.” (V.K. Budapest) 

„Kedves  Tamás!                     
A könyvedet egész éjjel olvastam. Hajnal 4 órára végeztem
vele. Csodálatosan megírtad. Éreztem, ahogy a sorok közt
lévő hatalom végigjárta az egész testemet és minden sej-
temet. Végigsírtam az egészet, és nagyon sok helyen meg
kellett állnom elmélkedni a soraidon.”
(I.V.K. London) 

                                          Bővebben: www.urbanltamas.hu/elotuz1.html 

„Az Élő Tűz” sorozat második része talán még erőteljesebb, mint az első. Még
több történet, még több hihetetlen csoda, még több életeket átformáló Hatalom. Ez a
könyv valójában nem is csupán csak ennyi, hanem ha végig követed a benne leírtakat,
és azonosulni  tudsz azokkal,  akkor egy kapuvá válik számodra, mely a titokzatos
természetfeletti világba nyílik.

„Az ember természeténél fogva gyakran álmodik egy hely-
ről, ahol minden lehetséges. Egy másik világról, melyben a
fizikai  világunk  korlátai  szétfoszlanak  és  érvénytelenné
válnak. Én most nem kevesebbre vállalkoztam, mint hogy
elvezetlek  oda,  ahol  a  romba  dőlt,  reménytelenségbe
süllyedt  életek  megváltoznak,  a  halálos  betegségekben
szenvedők meggyógyulnak, ahol a kevés mégis elég lesz, a
szürke,  egyszerű  emberekből  hősök  lesznek.  A  könyvön
keresztül  saját  szemeddel  láthatod  működni  a  természet-
felettit. Hogy mindez túl hihetetlenül hangzik? Nem az, de
muszáj  szabadjára  engedned  a  fantáziádat  és  a  hitedet,
mert  ebbe  a  világba  csakis  így  léphetsz  be.  Itt  minden
lehetséges!”

                                          Bővebben a könyvről: www.urbanltamas.hu/elotuz2.html
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A nyomtatott,  hangos,  és  e-könyvek,  valamint  egyéb  más  kiadványok  kiadására,
rendezvényeink szervezésére, és munkásságunk hatékonyabb összefogása érdekében
jött létre az Ébredés Misszió. 

Egy honlapokkal és hírlevélküldő rendszerrel összekötött  informatikai struktúrát is
építünk, melyeken keresztül több ezer embert érünk el naponta az Örökkévaló élő
üzenetével.  Valódi  ébredést  szeretnénk  látni  az  emberek  szívében,  megújulást  az
életekben, közösségekben. Én magam, mint a misszió vezetője, személyesen is sok
csodát  éltem  át,  tapasztaltam.  Munkámmal  szeretnék  reményt  hozni  az  emberek
szívébe, hogy elhiggyék, velük is megtörténhet a lehetetlen, mert:
„Minden lehetséges annak, aki hisz.”

Ha kapcsolódni szeretnél munkánkhoz, az alábbi elérhetőségeken megteheted. 

Köszönettel:                                                     Urbán L. Tamás
                                                                           misszióvezető

Ébredés Misszió
Postacím: 5900  Orosháza, Falus Elek u. 13.
Honlap: www.urbanltamas.hu/  ebredesmisszio
E-mail: urbanltamas@gmail.com
Bankszámlaszám: 10402647-50526750-80501004  (K&H Bank) 
Nemzetközi bankszámlaszám:
HU46 1040 2647 5052 6750 8050 1004 
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