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Bevezetés

TE, MINT ÚJ TEREMTÉS

Nagyon fontos megértenünk, hogy mi történik, amikor elfogad-
juk Jézust Megváltónknak. Az ebből fakadó tudás és megértés fogja 
megőrizni a szívünkbe vetett Igét attól, hogy a Sátán ellopja. Sok-
kal többet tartogat számodra a megváltás, mint ahogy azt valaha 
is képzelted volna. A bűnbocsánat nem az egyetlen dolog, melyet a 
megváltás tartalmaz. Isten szemszögéből ez csak a kezdet, egy esz-
köz, mely a cél felé visz. A Vele való közösség az igazi cél. Most pedig 
Jézus tanítványává (tanulójává és követőjévé) válhatsz. Sok minden 
más mellett megismerheted, hogy mi választja külön a keresztény-
séget a többi más vallástól, és azt is, hogy Isten hogyan tekint a 
múlt, a jelen és a jövőbeli bűneinkre.

A SZENT SZELLEM

Azt a bőséges életet, melyet Jézus szerzett meg a számunkra, a 
Szent Szellem nélkül lehetetlen élni. Jézus tanítványai – mielőtt be-
fogadták volna a Szent Szellemet - erőtlenek voltak és féltek. Miután 
befogadták Őt, mindegyikük Isten csodálatos erejének erőművévé 
alakult át, mely a te számodra is ugyancsak lehetséges. 

Amennyiben hiszed, hogy a Biblia igaz, akkor azt is el kell hin-
ned, hogy a Szent Szellem keresztség Isten akarata minden ember 
számára. Ebben a könyvben Andrew lerakja az alapjait a nyelveken 
szólás aktualitásának, beszél arról, hogy mennyire sok ajándék kí-
séri azt, megosztja néhány kevésbé ismert előnyét, és elmagyaráz-
za, hogy hogyan kezdhetünk el nyelveken szólni. 



ELSŐ SZAKASZ

Te, mint új teremtés



I. RÉSZ

Az újjászületés

Jézus Krisztust választottad személyes Uradnak és Megváltódnak: 
ez a legfontosabb döntés, amit valaha meg fogsz hozni. Ez a rész 
segíteni fog neked abban, hogy megértsd azt a döntést, amit meg-
hoztál Jézus mellett, és segít felfedezni az ezt követő lépéseket.

Isten hozott a Családban!
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      1.  fejezet                    

A Megváltás megértése

Amikor Isten Igéje először jut el hozzád, akkor a Sátán azonnal meg-
próbálja tőled ellopni (Máté 13,19). Ezt azonban csak akkor tudja meg-
tenni, ha neked nincs megértésed az Igéről. Ezért szükséges világosan 
megértened, hogy mi történt abban a pillanatban, amikor elfogadtad 
az Urat. Ennek megértése akadályozza meg az ördögöt abban, hogy ki-
beszéljen, kifosszon téged a megváltásod által kapott előnyökből.

Isten Igéje azt ígéri:

„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, 
hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hi-
szünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”

R  10,9-10

“Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”

R  10, 13

Ezt megtetted már? Megvallottad már a száddal, hogy Jézus az 
Úr? Hiszed a szívedben, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból? 
Azok közé tartozol, akik már segítségül hívták az Úr nevét? Ha a 
válaszod igen, akkor te megváltott vagy.
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1. fejezet

Abban a pillanatban megváltást nyertél, amikor őszintén 
rábíztad az életedet Jézus Krisztusra. Az Ő Igéjének az igazsá-
ga azonnal valósággá vált, ahogy hittél a szívedben és a száddal 
vallást tettél. Gratulálok, te megváltott vagy!

Isten megtartja a szavát

Most már jó kezekben vagy!

„És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki 
ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta 
nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az 
én Atyámnak kezéből.”

J  10,28-29

Mivel elkötelezted az életedet Neki, ezért Ő meg fog tartani téged.

„Amiért szenvedem is ezeket: de nem szégyellem, mert tudom, kinek 
hittem, és bizonyos vagyok abban, hogy amit rám bízott, meg tudja 
őrizni [tartani – ford.] ama napra.”

2 T  1,12

Isten hűséges lesz akkor is, amikor te nem!

„Bizony, igaz tanítás ez: Ha Vele (Jézussal) együtt meghaltunk, Vele együtt 
fogunk élni is. Ha türelmesen kitartunk, Vele együtt fogunk uralkodni. De 
ha megtagadjuk Őt, akkor Ő is megtagad bennünket. Ha hűtlenek va-
gyunk, Ő még akkor is hű marad, mert magát nem tagadhatja meg.”

2 T   2,11-13 (Egyszerű Fordítás)

Amikor hibát követsz el vagy elcsüggedsz – csak emlékezz arra, 
hogy Isten nem tudja megtagadni Önmagát, mert Ő mindig meg-
tartja az Szavát.

A tudás a megtapasztalás kulcsa

Az Isten Igéjéből származó tudás segítséget nyújt annak pontos 
megértésében, hogy mi történt az életedben akkor, amikor üdvözül-
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A Megváltás megértése

tél. Ekkor kezdtél el egy örökkévaló kapcsolatot az Univerzum Leg-
csodálatosabb Személyével. Kimondhatatlan öröm lesz a számod-
ra megismerni és követni Őt. Az üdvözülés nemcsak annyi, hogy a 
Mennybe kerülsz a halálod után, hanem Isten azt akarja, hogy már 
most elkezdd megtapasztalni a megváltásoddal kapott előnyöket. 
Ehhez szükséges az Isten Igéjéből származó tudás. Amint megér-
ted, és ennek a tudásnak megfelelően cselekszel, meg fogod tapasz-
talni a megváltásod előnyeit.

Isten az Ő megismerésén keresztül odaadott neked mindent, 
amire szükséged van az élethez és az istenfélelemhez.

„Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, az Istennek és Jézus-
nak, a mi Urunknak megismerése által. Mivelhogy az Ő isteni ereje min-
dennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való; 
az Ő megismerése által, Aki minket a saját dicsőségével és hatalmával 
elhívott, amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándé-
kozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé le-
gyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.”

2 P  1,2-4

Isten megismerése hozzáférést ad az Ő ígéreteihez. Azáltal, hogy 
hiszel bennük és megcselekszed azokat, részesedsz az Ő isteni ter-
mészetéből. Ez azt jelenti, hogy meg fogod tapasztalni Isten teljes 
szeretetét, örömét, békességét, egészségét, szabadítását, gyarapo-
dását és így tovább, mindazt, ami már a szellemedben van Jézus 
Krisztus által.

Ahogyan a gondolkodásodat megváltoztatod, és az újjászületett 
szellemedhez igazítod, úgy az életed is ehhez mérten változik majd. 
Tegyük fel például, hogy egész életedben gyűlölted a hétfőt. Mindig 
odaadtad az ördögnek azáltal, hogy abban hittél, úgy beszéltél róla és 
úgy vártad a hétfőt, hogy az egy rossz nap lesz. Csak azért, mert új-
jászülettél, ne gondold azt, hogy az összes negatív viselkedésformád 
és gondolatmintád megváltozott. A hétfők ugyanolyanok lesznek, 
mint azelőtt, mindaddig, amíg az Isten Igéjéből származó tudásból 
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1. fejezet

megértésed nem lesz, és ennek megfelelően nem kezdesz el másképp 
cselekedni. Amint az Ige megváltoztatja azt, ahogyan hiszel, beszélsz, 
és azt, ahogyan elvárod a dolgoktól, hogy megtörténjenek, meg fogod 
tapasztalni az üdvösséged előnyeit – még hétfőn is.

Újítsd meg az elméd!

Az egész szemléletmódod meg fog változni, ahogyan növekszel Isten 
ismeretében és az Ő ígéreteiben. Ezt nevezzük az ’elme megújításának.’

„Kérlek azért titeket atyám iai, az Istennek irgalmasságára, hogy 
szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, 
ez legyen a ti józan szolgálatotok. És ne szabjátok magatokat e vi-
lághoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy 
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.”

R  12,1-2

Meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat úgy, hogy az össz-
hangban legyen az újjászületett szellemeddel. A megváltáskor a szel-
lemed egy teljesen új teremtménnyé vált. „Azért, ha valaki Krisztusban 
van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.” (2 Korint-
hus 5,17) Az újjászületett szellemed mindig egyetért Istennel. Az Ige 
meg fogja újítani az elmédet, ahogyan a szellemeddel már megtette.

Isten azt akarja, hogy úgy gondolkodj és úgy cselekedj, ahogyan 
Ő. Azáltal, hogy alárendeled magad az Ő Igéjének, az életed meg fog 
változni, ahogyan egy hernyó csodálatos lepkévé formálódik át. Ne 
engedd meg, hogy a világi nyomás – az elméd megújításának hiá-
nya miatt – bele tudjon préselni téged egy istentelen öntőformába,. 
Ehelyett engedd meg, hogy Isten megismerése átalakítson, és így az 
életed egyre jobban visszatükrözze Jézus Krisztust.

A megváltozott szellemed

Néhány ember nem érti annak a radikális változásnak a szellemi 
természetét, ami akkor következik be, amikor rábízzák az életüket 
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A Megváltás megértése

Krisztusra. Például vannak egynéhányan, akik a börtönben fogad-
ják el Jézust, akik kétségbeesetten változtatni akarnak. Amikor 
másnap reggel felébrednek, ugyanabban a cellában találják magu-
kat, ugyanabban a ruhában és ugyanazt az ételt eszik. Nem érez-
nek semmilyen különbséget, és bizonyára a körülményeik sem 
változtak meg. Az a tény, hogy külsőleg semmi változást nem ta-
pasztaltak, elkedvetlenítette őket, és helytelenül arra a következ-
tetésre jutottak, hogy egészében nézve a valóságot, semmi sem 
történt. Emiatt sokan közülük nem lépnek az elme megújításának 
útjára, és így soha nem is kezdik el élvezni a megváltás adta elő-
nyöket sem.

A tested és a lelked (elme, akarat, és érzelem) nem változott meg 
a megváltáskor, a szellemed viszont igen. Ha kövér voltál újjászüle-
tésed előtt, akkor kövér leszel utána is. Ha rossz voltál matekból, 
mielőtt megkaptad az üdvösségedet, utána is az maradsz, mindad-
dig, amíg ezen a területen nem fejlődsz tovább. Az elméd nem válto-
zik meg azonnal. A szellemed az, ami újjá lett teremtve.

Mivel nem láthatod és nem vagy képes megérinteni sem a szel-
lemedet, ezért Isten Igéje az egyetlen módja annak, hogy biztosan 
megtudd, mi történt belül. „A Szellem az, aki megelevenít, a test nem 
használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és 
élet” (János 6,63). A hit egyszerűen bízik abban, amit az Ige mond 
arról, hogy mi történt a szellemedben, és ez sokkal több annál, mint 
amit a természetes világban tapasztalsz.

Bízni az igazságban

Amikor elfogadtam az Urat nyolcéves koromban, akkor egy belső 
’tudás’ volt mindaz, amit megtapasztaltam. A pokoltól való erős fé-
lelem eltávozott belőlem, de azon kívül más változást nem éreztem. 
Nem szóltak fanfárok, nem volt füttyszó, sem tűzijáték. Isten Igé-
jében való hitem volt az, ami igazolta a megváltásom valódiságát. 
Amint megújítottam az elmémet, egyre inkább részesültem az Ő 
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1. fejezet

isteni természetéből, és egyre inkább élveztem az Ő ígéreteinek a 
megvalósulását az életemben.

Az érzések változnak, de az igazság nem. Ha őszintén elkötelez-
ted az életedet az Úrnak és az igazságnak, akkor Ő mindig meg fogja 
becsülni ezt az elkötelezettséget.  Ő soha nem fog visszautasítani, 
sem elhagyni, sem cserbenhagyni téged (Máté 10,32; Zsidó 13,5). 
Az Istennel való kapcsolatod biztonságban van! Akár éreztél vala-
mit, akár nem, a szellemedben mégis radikális változás ment végbe, 
hiszen te most egy vadonatúj személy vagy. Bízz meg abban, hogy 
Isten Igéje igazság a számodra.

Egyre több mindent fogsz megtapasztalni az üdvösségedből, 
ahogy megújítod az elmédet. Amikor test szerint gondolkodsz (azaz 
arra összpontosítasz, amit az öt érzékszerved mond), és engedsz a 
külső, negatív hatásoknak, akkor nem leszel képes arra, hogy élvezd 
az Isten adta előnyöket. Azonban, amint megbízol Isten Igéjének 
az igazságában, azáltal, hogy az elmédet, a gondolataidat folyama-
tosan az Úron tartod, és a gondolkodásodat összhangba hozod az 
újjászületett szellemeddel, meg fogod tapasztalni Isten szeretetét, 
békességét, örömét, stb. (Galata 5,22-23). A kezedben van a döntés. 
Még ma kezdd el megújítani az elmédet!
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      2.  fejezet                    

Jézus az Úr

Az üdvösség Isten ajándéka a számodra, melyet Jézus Krisztusba 
vetett hiteden keresztül kaphatsz meg. „Mert a bűn zsoldja a halál, 
az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a 
mi Urunkban.” (Róm. 6,23) Az üdvösséget nem lehet ki izetni, bár-
mennyi jó cselekedetet is akarnánk adni érte, mivel bármit is te-
szünk, Isten nem annak alapján adja oda az örök életet. Jézus Krisz-
tus minden szükséges dolgot megtett a halála, az eltemettetése és 
a feltámadása által. Az örök életet egyedül a Belé vetett hit által fo-
gadhatjuk el!

Senki sem érdemli meg az üdvösséget csak azért, mert jót cse-
lekedett. „Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” 
(Róm. 3, 23) Isten nem aszerint foglalkozik veled, hogy te személy 
szerint mennyi bűnt követtél el. Ha eltéveszted a Mennyet egy cen-
timéterrel, akkor mindegy, ha eltévesztetted volna akár egy mér-
földdel is. Vagy teljesen igaz vagy az Ő szemében, vagy sem. Ez eny-
nyire egyszerű! Mindegy, hogy mit gondolsz a saját jóságodról, ha 
még így is elég rossz vagy ahhoz, hogy lemaradj a Mennyről!
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2. fejezet

Az Úr határozottan kijelentette, hogy Jézus nem csupán egy le-
hetséges út az Atyához, hanem Jézus maga az út. „Jézus így válaszolt: 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, 
csakis énáltalam.” (János 14,6) Az Apostolok Cselekedetei 4, 12 ki-
jelenti, hogy „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott 
az embereknek az ég alatt más név, mely által üdvözülhetnénk.” Vagy 
kapsz Istentől, az Atyától az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül, hit 
által üdvösséget, vagy egyáltalán nem kapsz!

Isten a testben

„Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva 
előtte, azt kérdezte Tőle: „Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az 
örök életet?” Jézus így szólt hozzá: „Mért mondasz engem jónak? Sen-
ki sem jó az egy Istenen kívül.” Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne 
paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, 
tiszteld apádat és anyádat.” Az pedig ezt mondta neki: „Mester, mind-
ezeket megtartottam i júságomtól fogva.”

M  10, 17-20

Egy előkelő gazdag i jú megkérdezte Jézustól, mit kell tennie, 
hogy elnyerje az örök életet. Igazából azt akarta megtudni, hogyan 
izetheti ki a Mennybe vezető útját. Figyeld meg, hogy nevezte a ia-

talember legelőször Jézust: „Jó Mester”. Amikor viszont az Úr szem-
be került vele, és azt mondta neki, hogy senki sem jó, csak egyedül 
Isten, akkor elhagyta azt a szót, hogy „Jó”, és a továbbiakban csak 
Mesternek hívta. Ebből derült ki az, hogy ez az ember nem úgy te-
kintett Jézusra, mint Istenre.

Jézus Krisztus a testben megjelent Isten. Ő nem csak egy jó em-
ber, aki csak a szeretet és az alázatosság hatalmas példája a szá-
munkra. Ő szó szerint a megtestesült Isten!

„Kétségtelenül nagy a titka az istenfélő életnek, amelyet Isten kijelen-
tett nekünk: Jézus Krisztus emberi formában jelent meg közöttünk, a 
Szent Szellem bizonyította, hogy igaz volt, és látták Őt az angyalok. 
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Jézus az Úr

Hirdették a népeknek, szerte a világon hittek benne, és felment dicső-
ségben a Mennybe.”

1T  3,16 (E  F )

Jézus vagy csaló volt, vagy az, akinek mondta magát. Nincs em-
ber, aki olyan gyakran és annyira nyíltan állította volna azt, hogy ő 
Isten, mint amennyiszer Jézus tette – azonban ha ez nem így van, 
akkor azt is fontolóra kellene vennünk, hogy Ő valaha is „jó” volt. 
Azonban számos visszakereshető történelmi bizonyíték van, mely 
azt igazolja, hogy Jézus Krisztus élt, meghalt és fel is támadt; aho-
gyan arra is van bizonyíték, hogy valaha Julius Caesar is élt.

Minden kultusz és vallás, mely a földön csak van, elismeri Jézus 
létezését, azonban egyik sem hívja Őt Istennek. Elfogadják úgy, mint 
egy prófétát, vagy egy Istentől küldetett ihletett tanítót, de úgy nem, 
hogy Ő maga az Istenség. Az előkelő gazdag iatalember is ugyanúgy 
elhagyta azt a szót Vele kapcsolatban, hogy „Jó”, és úgy hívta Jézust a 
továbbiakban, hogy „Mester”. Egyszerűen nem tudta rábírni magát 
arra, hogy azt higgye, aki előtte áll, az maga Isten. 

Nem tekinthetünk el attól, hogy Jézus az Isten Fia, és rajta kívül 
nincs más út az Atyához! Minden az Ő isteni mivoltától függ. Az Úr 
maga jelentette ki, „hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az 
Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, 
Aki Őt elküldte.” (János 5, 23). Ha Jézus nem Isten, akkor az élete 
sem ér többet, mint bármely más ember élete, és ebben az eset-
ben kiengesztelést sem tudott szerezni az egész emberiségért. Ám 
mivel Ő Isten a testben, ezért az élete is többet ér, mint az egész 
emberiség maga – az áldozata pedig egészében véve mindörökre 
elegendő volt!

A hatalmas csere

A kereszténység az egyetlen olyan hit, mely Megváltóval rendel-
kezik. Az összes többi vallás a jó cselekedetek véghezvitelétől te-
szi függővé a különböző fokozatú „szentségeket”. Minél szentebbül 
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élsz, annál nagyobb az esélye annak, hogy az „Isten” elfogad téged. 
Lényegében így válsz saját életed megváltójává, mivel a „megvál-
tásod” alapja a saját egyéni teljesítményed. Isten tudta, hogy nem 
leszel képes tökéletes életet élni! Ahelyett, hogy mindenért valami 
jót kellene véghezvinned, Ő eljött és a kereszten elhordozta a bűne-
idet a saját testében (1Péter 2,24). Elszenvedte azt a büntetést, amit 
te érdemeltél volna, hogy a megváltást ajándékként adhassa neked. 
Dicsőség Istennek a Megváltóért.

Jézus elhordozta a bűneidet annak érdekében, hogy te igazzá 
válhass. „Mert azt, Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy 
mi Isten igazsága legyünk Őbenne.” (2Korinthus 5,21). Isten a bűn 
felett hozott ítéletét a kereszten Krisztusra helyezte, így azt neked 
már nem kell elszenvedned. Amikor hittél az Úrban, és elfogadtad 
Őt, akkor Ő Jézus igaz voltát terád helyezte át. Ez aztán a hatalmas 
csere!

Amikor megtörténik ez a csere, akkor a szellemed azonnal újjá-
teremtődik, Jézus Krisztus igaz voltát birtokolva. Ekkor már képes 
leszel közösségre lépni Istennel úgy, mint szellem a Szellemmel. „Az 
Isten Szellem, és akik imádják Őt, azoknak szellemben és igazságban 
kell imádniuk.” (János 4,24) Az újjászületett szellemed még akkor 
sem válik tisztátalanná, amikor bűnt követsz el, mert Krisztus saját 
Szellemének áthatolhatatlan pecsétje van rajta. „Akiben ti is, mine-
kutána hallottátok az igazságnak Igéjét, üdvösségtek Evangéliumát, 
amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Szel-
lemével.” (Efézus 1, 13 – Károli fordítás) Mivel a szellemed egy min-
denkor szent, új teremtés, ezért bármikor, bármilyen körülmények 
között közeledhetsz Istenhez. Nos, ez aztán az Örömhír!

Megtartatni hit által

A keresztény élet mindkettőt magában foglalja: hitben születik meg 
és hit által tartatik meg. Ha megpróbálod a saját teljesítményed 
alapján élni a keresztény életet, akkor a végén egyszer csak el fo-
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god ítélni önmagad. Mindaddig, amíg ebben a izikai testben élsz, 
lesz olyan alkalom, amikor kevésnek fogsz bizonyulni. Ha nem vagy 
elővigyázatos, akkor ostorozni fogod magad, hogy megpróbálj he-
lyesen élni, és azon fogsz csodálkozni, hogy Isten hogyan szerethet 
egy olyan valakit, aki úgy elrontotta, mint te.

Azonban Isten szeretete még akkor sem változik az irányodban, 
amikor hibát követsz el. Ha Ő felment érted a keresztre, még akkor, 
amikor csak egy bűnös voltál, most, hogy keresztény vagy, sokkal 
inkább szeret téged!

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisz-
tus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már 
most megigazított minket az Ő vére által, még inkább meg fog menteni 
minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor még ellenségei voltunk, meg-
békéltetett minket az Isten Önmagával Fia halála által, akkor miután 
megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.”

R  5,8-10

Ő jobban szeret most keresztényként – még akkor is, amikor 
bűnt követsz el –, mint ahogy akkor szeretett, amikor még elveszett 
voltál.  Soha ne engedd meg, hogy a hibáid elválasszanak Isten ki-
fogyhatatlan szeretetétől.

A törvény célja

Isten azért adta a Törvényt, hogy megmutassa az emberiségnek, 
hogy nem képesek megmenteni önmagukat. A „Tízparancsolat” 
valójában csak a jéghegy csúcsa. A szó szoros értelmében véve a 
Törvényben több ezer megtartandó szabály van. Jézus néhány pa-
rancsolatot felhasznált ezek közül, hogy próbára tegye az előkelő 
gazdag i jút és megmutassa neki, hogy sohasem lesz elég szent ah-
hoz, hogy az örök élet az övé lehessen, ahogy azt a Márk 10-ben 
olvassuk. „Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, ne 
lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat 
és anyádat.” (Márk 10, 19) Ez a iatalember valóban azt gondolta, 
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hogy tehet valamit is az örök életéért. Bizony hatalmas különbség 
van aközött, hogy teszek valamit az örök életemért, ill. hogy hitben 
elfogadom azt.

A Törvény olyan, mint egy tábla ablaküveg. Megdobhatod akár 
kis kaviccsal, vagy akár egy sziklával is – mind a két esetben össze-
törik. „Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy el-
len is vét, az valamennyi ellen vétkezett.” (Jakab 2,10) Isten nem azt 
mondta, hogy tedd meg a tőled telhető legjobbat, és a fennmaradó 
különbséget majd kipótolja az Ő kegyelmével. Vagy élsz szent életet 
és ennek alapján fogadod el az örök életet, mivel ki izetted az árát 
(ami lehetetlen), vagy elfogadod hit által, mint egy ajándékot.

Ennek a megtévesztett előkelő i júnak arra lett volna szüksége, 
hogy abbahagyja a próbálkozásokat, és el kellett volna kezdenie 
bízni. Annak érdekében, hogy meggyőzze az Urat arról, hogy érde-
mes az örök életre, azt mondta Jézusnak, hogy ő megtartott minden 
parancsolatot i júságától fogva. De ez lehetetlen! Ennek az ember-
nek a hozzáállása egyenesen a pokolba vezetett.

Mivel Jézus megszerette ezt az előkelő i jút, megpróbálta kihoz-
ni őt a megtévesztés állapotából.

„Jézus, miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: „Egy 
valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a 
szegények között, akkor kincsed lesz a Mennyben; azután jöjj, és kö-
vess engem.” A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan 
távozott, mert nagy vagyona volt.”

M  10,21-22

Az Úr rátapintott ennek az embernek az igazi „istenére”, amikor 
arra utasította, hogy adja el az összes vagyonát, és utána ossza szét a 
szegények között. Ez az előkelő gazdag i jú nem volt hajlandó alávet-
ni magát ennek és Jézust Urává tenni, és ezzel meg is törte a legelső 
parancsolatot – „Ne legyen más istened rajtam kívül.” (2Mózes 20,3)
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Isten nem az ellen van, hogy rendelkezzünk pénzzel, hanem 
hogy a pénz rendelkezzen velünk! Az, hogy add oda a szegények-
nek az összes vagyonodat, nem túl nagy kérés az üdvösségért cseré-
be. Amikor Zákeus, egy másik gazdag ember találkozott Jézussal és 
megbánta a bűneit, kijelentette, hogy az összes vagyonának a felét 
odaadja a szegényeknek (Lukács 19, 1-9). Jézus sohasem kérte tőle 
ezt, de Zákeus ezt saját akaratából megtette, azért, mert megválto-
zott a szíve. Jézus oda akart kilyukadni, hogy ki vagy mi az, amiben 
úgy bízol, mint „istenedben”/Istenedben.

A lényeg

Ha úgy hiszed, hogy Jézus Krisztus csak egy jó ember, és hogy 
Istenhez el tudsz jutni sok más különböző úton is, akkor még nem 
igazán tetted meg Őt az életed Urává. Jézus vagy teljesen Ura az éle-
tednek, vagy egyáltalán nem. Nem tudod elfogadni az üdvösséget, 
amely egyedül rajta keresztül érhető el, ha nem vagy hajlandó meg-
hajtani a térded, és nem ismered el Őt, mint Istent és Legfelsőbb 
Uralkodót. Jézus Krisztus vagy az Urad és Megváltód, vagy nem. Ez 
ennyire egyszerű!
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Halálból az életbe

Mindenki, aki ebbe a világba beleszületik, el van választva Istentől 
(Zsoltárok 51,5 a King James Version szerint, a magyar fordítá-
sokban ez általában a Zsoltárok 51,7 – a ford. megj.). Ádám és Éva 
szellemileg meghaltak, amikor vétkeztek. Annak ellenére, hogy 
izikailag nem haltak meg azonnal, a szellemük még elkülönült Is-

tentől, és a Sátán fennhatósága alá kerültek (1Mózes 3. fejezet). 
Azóta minden emberben, aki erre a földre születik, benne rejlik a 
bűn természete.

„Ezért, ahogyan egy ember által jött be a világba a bűn (céltévesztés), 
és a bűn által (bűnön keresztül) a halál, és így a halál minden ember-
be elhatolt, mivel mindnyájan vétkeztek.”

R  5,12 (V  )

Azonban a bűn nem róható fel a számodra addig, amíg el nem 
éred az elszámoltathatóság korát. Ez azt jelenti a számodra, hogy 
nem kell felelősséget vállalnod a bűneidért addig, amíg elég idős 
nem leszel ahhoz, hogy szándékosan megsértsd Isten Törvényét 
(Róma 7,9). Ez a kor személyenként változik, azonban ha eléred, 
akkor arra van szükséged, hogy a lehető leghamarabb újjászüless.
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A természetes úton való születés által beléptél ebbe a világba, 
azonban az Isten országába való belépés szellemileg való megszü-
letést igényel.

„Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem 
születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus ezt 
kérdezte Tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet 
anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: „Bizony, bi-
zony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem 
mehet be az Isten országába.”

J  3,3-5.

Amikor újjászületsz, akkor átlépsz a halálból az életbe. „Bizony, 
bizony, mondom néktek: aki hallja az én Igémet, és hisz abban, Aki 
elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem 
átment a halálból az életbe.” (János 5,24) A megváltáskor, a bűn ter-
mészete, mellyel megszülettünk, meghal, és helyére egy vadonatúj, 
megigazult természet kerül. Ettől kezdve te már többé nem vagy 
bűnös, hanem egy Krisztusban megigazult személy.

Soha többé

Isten jóságmérője az Ő saját dicsősége. Összehasonlítva magad más 
bűnös emberrel talán sokkal jobbnak látszol, azonban Jézushoz 
hasonlítva magunkat, senki sem lehet szent! A Róma 3,23 szerint 
„mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének”. Ki akar 
lenni az a legjobb bűnös, aki valaha a pokolba került? Mindannyi-
unknak szüksége van egy Megváltóra. Isten kijelentette, hogy min-
denki bűnös, azonban Ő szeretett és meg akart váltani bennünket. 
És eközben Ő azt is kijelentette, hogy mindenki megigazul, aki elfo-
gadja Jézust hit által. Ez függetlenül attól, hogy mennyire voltunk 
rosszak, hiszen azonnal megigazulunk azáltal, hogy elfogadjuk 
Krisztust. 

Az újjászületett keresztények tudják, hogy a saját értékeik alap-
ján nem érdemelnék meg a megváltást. Csak azért kapják meg, mert 
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a hitüket Jézus Krisztusba helyezték, Aki bevégezte a megváltás 
művét a kereszten. Minden más vallásnál az emberek a saját szent-
ségük alapján próbálnak Istenhez közeledni – annak megfelelően, 
hogy mit tehetnek meg Érte. A keresztények viszont az alapján 
közelednek Istenhez, amit szilárdan hisznek a szívükben, és ez az, 
amit Isten tett őértük.

Meg lett bocsájtva az összes bűnöd - legyen szó akár a múlt-, a 
jelen-, vagy a jövőbeliekről - abban a pillanatban, ahogy elfogadtad 
az Urat. Attól a perctől fogva örökre meg vagy váltva, és emellett 
szert tettél egy örökkévaló örökségre is (Zsidó levél 9-10. fejeze-
tek). Isten szemében mindörökre megszenteltté és tökéletessé vál-
tál a szellemedben. „Az elsőszülöttek összegyűlt seregéhez jöttetek. 
Igen, azokhoz csatlakoztatok, kiknek a neve fel van írva a Mennyben. 
Magához Istenhez jöttetek, Aki minden ember bírája, és az igazságos 
emberek szellemeihez, akik tökéletessé váltak.” (Zsidó 12,23 – Egy-
szerű fordítás) A bűn soha többé nem rója fel neked senki (azaz 
soha többé nem lesz a számládra írva)!

Válaszd az életet!

Annak ellenére, hogy megbocsáttattak a bűneid, nem mindegy, 
hogyan élsz! Van egy ellenséged, aki felesküdött arra, hogy elpusz-
tít téged. „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: 
én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 
10,10). A választásod meghatározza azt, hogy az életet vagy a halált 
fogod megtapasztalni. „Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjá-
tok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, 
akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek, ami halálra, vagy az en-
gedelmességnek, ami megigazulásra vezet?” (Róma 6,16) Ha behó-
dolsz a bűnnek, akkor annak hódolsz be, akinek feltett szándéka, 
hogy meglopjon, megöljön és elpusztítson téged. A bűn feljogosítja 
az ördögöt arra, hogy megvesse a lábát az életedben, és ő ezt teljes 
mértékben ki is fogja használni.
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Ha bűnt követsz el, a legegyszerűbb, ha megtérsz. Isten soha 
nem fog elhagyni vagy cserbenhagyni téged. Ő már megbocsájtott 
neked, ezért ne dőlj be annak a megtévesztésnek, hogy Ő nem szeret 
téged, vagy hogy el fogod veszíteni az üdvösségedet. Az Atya Isten 
már visszautasította és elítélte Jézust annak érdekében, hogy téged 
már ne kelljen sem visszautasítania, sem pedig elítélnie. Változtasd 
meg a gondolkozásodat, és fordulj el a bűntől. Jelentsd ki, „Sátán, én 
megdorgállak téged! Jézus vére engem már szabaddá tett. Annak 
ellenére, hogy nem azt tettem, ami helyes, te még nem pusztíthatsz 
el engem. Isten szeret engem, és úgy döntöttem, hogy Őt követem!” 
Ez meg fogja akadályozni a Sátánt abban, hogy bejárása legyen az 
életedbe.

Ne engedd meg, hogy az ördög kihasználjon téged az által, hogy 
igyelmen kívül hagyod azokat a szempontokat, melyeket Isten az 

életedre vonatkozóan megmutatott neked. Újítsd meg az elmédet 
az Ő Igéjével, és járj hitben. Jézus azért biztosította a bőséges életet 
a számodra, hogy ki is élvezd azt!

További tanulmányozásra, ajánlom igyelmedbe a Szellem, Lélek 
és Test című tanításomat.



II. RÉSZ

A szerető Isten

Most, hogy már újjászülettél, mi a következő lépés?

Isten be akar vezetni néhány új etalont az életedbe. Azáltal, hogy 
megteszed az ezt követő „első lépéseket”, azzal egy szilárd alapo-
kon nyugvó, folyamatosan növekvő kapcsolatot kezdesz majd Vele 
kiépíteni. 

Isten szeretete az irányodba nem fog megváltozni, akár megte-
szed ezeket a dolgokat, akár nem, azonban az iránta érzett szere-
tetedet minden bizonnyal befolyásolni fogja. Már megkaptad a tel-
jesen új életnek azt az ajándékát, mely számtalan lehetőséget rejt 
magában, melyek csak arra várnak, hogy kiaknázzák őket. Egy iste-
ni sorsot kaptál, ezért hát miért érnéd be kevesebbel?

Megéri szerelmesnek lenni Istenbe – hidd el, nem fogod meg-
bánni!
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Keresztelkedj meg

Minden újjászületett hívőnek meg kellene vízben keresztelkednie. 
Ez nem azért szükséges, hogy megváltást nyerjünk, hanem mert 
megváltást nyertünk. „Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus 
Jézusba kereszteltettünk, az Ő halálába kereszteltettünk? A kereszt-
ség által ugyanis eltemettettünk Vele a halálba, hogy amiképpen 
Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új élet-
ben járjunk.” (Róma 6,3-4) A vízzel való megkeresztelkedés Isten 
Igéjének való engedelmes cselekedet, mely azt szimbolizálja, ahogy 
belekeresztelkedtünk a Krisztus Testébe.

A megváltásod elfogadásakor azonnal belehelyeztetsz az egye-
temes egyházba. Az Ő örökkévaló Testének részévé válsz, amint 
hiszel Krisztus Jézusban. „Egy a Test, és egy a Szellem, aminthogy 
egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a ke-
resztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; Ő van mindenek felett, 
és mindenek által, és mindenekben.” (Efézus 4,4-6.) Ugyanolyan ré-
szévé válsz az Úr Jézus Krisztusnak, mint ahogy minden egyes hívő, 
aki valaha is élt. Az nem számít, hogy más hívők ugyanabba a helyi 
gyülekezetbe járnak-e, pontosan ugyanúgy hisznek-e, mint te; mert 
te már egyesültél minden egyes hívővel a Krisztus Testében!
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Azonban Isten Igéje azt parancsolja, hogy keresztelkedj meg 
vízben.

„Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hir-
dessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és meg-
keresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”

M  16,15-16.

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresz-
telve őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Szellemnek nevében.”

M  28,19.

Sok-sok példát látunk az Apostolok Cselekedeteiben, melyek 
megmutatják, hogy a korai egyház hogyan terjesztette az Evangé-
liumot, és hogyan engedelmeskedett ennek a parancsnak. Például 
Pünkösd napján is azok, akik megváltást nyertek, megkeresztelked-
tek vízben is (ApCsel 2,41). Ugyanúgy Fülöp is megkeresztelte az 
Etióp kincstárnokot, és az újonnan megtért samáriaiakat is (ApCsel 
8). Ennek megfelelően tehát követendő bibliai példa adatott a szá-
munkra, mely alapján megkereszteljük az új hívőket azzal, hogy víz-
ben alámerítjük őket.

Nem elegendő az, ha meghintenek vízzel, mint egy gyermeket, 
akit egy vallási rendszerbe belekeresztelnek. Emellett azt is meg kell 
jegyezni, hogy nem a Szentíráson alapul a megkeresztelkedés, ha azt 
megelőzően igazából meg sem tértél (ilyen például a csecsemő- vagy 
gyermekkeresztelés is). A Biblia egyértelművé teszi, hogy a Jézusban 
való hit előfeltétele a megkeresztelkedésnek (ApCsel 8,36-37). Elő-
ször szükséges, hogy higgyél, és aztán keresztelkedjél meg.

A megváltás jele

Habár a vízkeresztség egy keresztény életében az első fontos lépé-
sek közé tartozik, ugyanakkor nem szükséges az üdvösség elnyeré-
séhez. Azok, akik azt tanítják, hogy a vízkeresztség elengedhetetlen 
a megváltásunk elnyeréséhez, az Apostolok Cselekedetei 2,38-ra 
alapozzák ezt a téves értelmezést: „Péter így válaszolt: „Térjetek meg, 



27

Keresztelkedj meg

és keresztelkedjetek valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek 
bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.”. Egyesek 
azt mondják, hogy ez „bizonyítja”azt, hogy bűnbánatot kell tarta-
nunk, és meg kell keresztelkednünk a bűnök bocsánatára. Ebben 
a versben viszont a megértés kulcsa a ’-ra’ szócska. A ’-ra’ szócs-
ka gyakran hordozza azt a jelentést, hogy ’annak érdekében…’, de 
azt is, hogy ’annak következtében; azért mert; mivelhogy’. Ez a vers 
azt mondja, hogy bűnbánatot kell tartani, mely azt jelenti, hogy he-
lyezz hitet az Úrba, és a Belé vetett hited bizonyítékaként – másként 
szólva: annak érdekében, hogy újjászüless, helyezz hitet az Úrba, 
aminek következtében, azért mert újjászülettél – megkeresztel-
kedsz vízben. Azok, akik úgy hiszik, hogy az üdvösség elnyeréséhez 
szükséges a vízkeresztség, azt is tanítják, hogy a vallásos cseleke-
detek rendszerében kell élni, ami által ki tudod izetni a személyes 
szentségeddel a megváltásodat. Amit Isten Igéje tanít, azzal teljes 
egészében ellentétes ez a nézet.

A vízkeresztség egy jele a megváltásnak. Az Apostolok Cseleke-
detei 10-ben Isten egy angyalon keresztül azt mondta Kornéliusz-
nak, hogy küldessen Péterért Joppéba. Amikor Péter Cézáreába ért, 
és elkezdett prédikálni Kornéliusz egész háza népének, mindany-
nyian megkapták a Szent Szellemben való keresztséget, nyelveken 
szóltak és prófétáltak. Ennek fényében Péter ezt kérdezte tőlük: 
„Vajon megtagadhatja-e a vizet ezektől, hogy megkeresztelked-
jenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Szellemet, mint mi?” És 
úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus ne-
vében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig.” 
(44-48-as versek) A vízkeresztség tehát azt szimbolizálta, hogy már 
megkapták az üdvösséget.

A Szent Szellem keresztség

Miután újjászülettél és megkeresztelkedtél vízzel, a következő 
fontos lépés, melyet meg kell tenned, az a Szent Szellem erejének el-
fogadása. „Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szent 
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Szellemet!” (János 20,22) Istennek nem az a szándéka velünk, hogy 
a saját erőnkből éljünk Neki odaszánt életet; hanem Ő akar rajtad 
keresztül élni a Szent Szellem természetfeletti ereje által!

Jézus maga is megkeresztelkedett a Szent Szellemben.

„Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus 
is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a 
Szent Szellem galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott 
a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.”

L  3,21-22

„Az ÚR Szelleme van énrajtam, mivel felkent engem, hogy Evangéli-
umot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást 
hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy 
szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves 
esztendejét.”

L  4,18-19

Ha magának Isten Fiának szüksége volt a Szent Szellemre, akkor 
mennyivel inkább igaz ez ránk?

A Szent Szellem ajándékát mindenki megkapja, aki hitben meg-
kéri.

„Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak meg-
nyittatik. Melyik apa az közületek, aki iának kígyót ad, amikor az ha-
lat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz 
létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel in-
kább ad Mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik Tőle?”

L  11,10-13

A te Mennyei Atyád tudja, hogyan adjon neked jó ajándékokat. 
Kérd Tőle hitben, és akkor meg fogod kapni a Szent Szellemben való 
keresztséget is!

Mind a Szent Szellemmel, mind pedig a vízben való megkeresz-
telkedésre egyértelmű parancs van a Szentírásban. Az újjászületé-
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sedet követően maga az Úr fog elvezetni téged a hitnek és az enge-
delmességnek erre a két cselekedetére. Mind a két cselekedet óriási 
előnyöket szabadít majd fel a szellemi életedben.

További információkért kérlek, hogy olvasd el A Szent Szellem 
című könyvemet, mely mélyreható betekintést enged a Szent Szel-
lemben való megkeresztelkedés témakörében.
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Építs biztos alapot

A Biblia Isten Szava. Ő ezen keresztül szeretne neked bölcsességet 
és útmutatást biztosítani. „Mint most született csecsemők, az Ige 
tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedje-
tek.” (1Péter 2,2 – Károli fordítás) Ahogyan egy csecsemő édesany-
ja melléből magába szívja az életet adó táplálékot, úgy táplálkozik 
szellemi tejjel a Bibliából egy újonnan megtért hívő is. Te is fel fogsz 
nőni az Isten Igéjével való táplálkozásod gyakoriságától függően!

Isten Igéje Istentől ihletett. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” 
(2Timótheus 3,16). A Biblia teljes egészében Istent tükrözi, és amint 
elkezded olvasni, egyszerűen életre kel a számodra. Az Ő Igéjén ke-
resztül fogod megismerni azt a fantasztikus, szerető Istent, Aki meg-
mentette az életedet. Növekedni fogsz Jézus Krisztus kegyelmében és 
megismerésében egyaránt, és megtanít arra, „hogy tökéletes legyen az 
Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Timótheus 3,17)

Isten közvetlenül a Biblián keresztül fog hozzád szólni. „Mert élő 
(eleven) az Isten Szava és hatékony, és élesebb minden kétélű harci 
kardnál és behatol a lélek és szellem, ízületek és velők részekre osz-
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tásáig és megítéli a szív gondolatait és indulatait. (Zsidó levél 4,12 
– Vida fordítás) Ne csak a fejedet használd, amikor ezt a könyvet 
olvasod; amikor nekilátsz az Igének, akkor azt nyitott szívvel tedd, 
mely kész arra, hogy elfogadjon Istentől!

A Bibliának egy olyan fordítását használd, mely könnyen érthető 
a számodra. Isten nem akarja azt, hogy az olvasott szöveg nyelveze-
te megakadályozzon téged abban, hogy megismerd Őt. Én személy 
szerint a King James bibliafordítást (angol nyelvű – a ford. megj.) 
használom, mert ez az, amin én felnőttem. Azonban előfordulhat az, 
hogy találsz olyan régies kifejezéseket, melyeket elég nehéz megér-
teni. Ha ez a helyzet azzal a fordítással, amit használsz, akkor vá-
lassz egy olyan Bibliát, ami neked a tetszésedre van, és azt olvasd, 
tanulmányozd és gondolkodj el rajta. Bármelyik fordítás használata 
jobb annál, mintha egyáltalán nem olvasnád a Bibliát. A Szent Szel-
lem a későbbiek folyamán el fog vezetni téged más és más fordí-
tásokhoz, azonban most az a legfontosabb, hogy Isten Igéjének a 
szilárd alapjait lerakd a szívedben!

Isten Igéje – A legfelsőbb tekintély

Az alapvető bibliai ismeretek nagyon hasznosak. Nem jártam 
szemináriumokra, sem pedig bibliaiskolába, azonban forradalma-
sította az életemet, amikor elkezdtem naponta tizenhat órán ke-
resztül tanulmányozni a Bibliát! Egyes dolgokat elsajátítani azon-
nal sikerült, más dolgoké viszont sok-sok évembe került. Azonban 
meg kell jegyezni, hogy Isten Igéjének mélységei kimeríthetetlenek. 
Megtalálható benne minden, amire szükséged lesz az élethez és az 
istenfélelemhez!

Bárcsak elmagyarázta volna nekem valaki az Ószövetség (Mózes 
első könyvén keresztül a Malakiásig) és az Újszövetség (Máté Evan-
géliumán keresztül a Jelenések könyvéig) közötti különbséget ak-
kor, amikor megtértem. Hosszú időbe telt, míg felfedeztem, hogy Is-
ten a két különböző Szövetségben teljesen más és más módon bánik 
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az emberekkel. A legtöbb keresztény úgy tekint a Bibliára, mintha 
egyetlen egységes könyv lenne, mintha az egész egyetlen dologról 
szólna. Nem igazán tudják megérteni, hogy Isten ugyanazzal a do-
loggal szemben az Ószövetség alatt miért mutat haragot és ítéletet, 
az Újszövetség alatt pedig olyan nagy kegyelmet és könyörületet. 
Egyszerűen nem ismerték fel, hogy Isten és ember között minden 
megváltozott miután Jézus Krisztus a földre jött. Jézus Krisztusban 
te és én már az Újszövetségben élünk.

Az érett hívők útmutatásai képesek megmenteni téged a fájdal-
mas és időpazarló hibáktól, azonban mindig ellenőrizd le, hogy nem 
ellentétes-e Isten Igéjével az, amit mondanak neked. Légy óvatos, és 
csak azt fogadd el, ami helyes, mert az emberek rossz irányba is 
eltéríthetnek. Éppen ezért olyan fontos, hogy összehasonlítsd, hogy 
mennyire passzol össze a Bibliával az, amit mondanak. Az össze-
egyeztethetetlen dolgokon lépj túl, a használhatókat pedig tartsd 
meg. Legyen Isten Igéje a legfelsőbb tekintély az életedben.

Isten Igéje igen erőteljes! Ez nem csak egy könyv, amit az emberek 
írtak Istenről. Vannak, akik kérdéseket vetnek fel a Bibliával kapcsolat-
ban, és azt állítják, hogy elég sok ellentmondás van benne. Elég sok jó 
könyv van („apologetika” könyvek), melyek választ adnak ezekre a kér-
désekre és megerősítik a Biblia tekintélyét. Az Ige tulajdonképpen egy 
olyan könyv, melyben Isten embereken keresztül szól hozzád. Minden 
egyes könyv, mely a Bibliában található, természetfeletti ihletésű, hi-
bátlanul megírva és megőrizve. A te feladatod az, hogy értelmezd Isten 
Igéjét, és higgy benne úgy, ahogy meg van írva. Ha ezt megteszed, Isten 
Maga fog közösségre lépni veled – és ez fantasztikus dolog!

Van egy tanításom, melynek címe „A biztos alap”, ami segítsé-
gedre lehet abban, hogy megértsd, mennyire fontos Isten Igéje az 
életedben.
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Csatlakozz egy helyi gyülekezethez

Minden egyes lépés, melyet eddig megemlítettünk – a vízzel való 
megkeresztelkedés, a Szent Szellemben való keresztség elfogadása 
és az Isten Igéjében való biztos alap lerakása –, mind-mind sokkal 
könnyebben megy, ha becsatlakozol egy jó kis helyi gyülekezetbe.

Az Úr alkotta meg a gyülekezetet, ami egyszerűen szólva az Ő 
népének egy csoportja, akik rendszeresen találkoznak egymással, 
abból a célból, hogy szeretetet mutassanak egymás iránt, imádkoz-
zanak egymásért, és hogy segítsék egymás épülését. Ez nem min-
dig működik így, azonban még mindig ez a legnagyobb intézmény 
a földön!

Sokan szeretik az Urat, azonban az Ő népét annál kevésbé. En-
nek az az oka, hogy néhány keresztény nem úgy tükrözi vissza Is-
tent, mint ahogy azt kellene. Megbántanak másokat túlzott durva-
ságukkal és a képmutatásukkal. Jézus ugyanezzel a dologgal nézett 
szembe – míg a hitetlenek üdvözölték, addig a vallásos emberek 
üldözték Őt. Emiatt talán te is csak Krisztusnak akarod elkötelezni 
az életed, és csak élvezni szeretnéd a Vele való kapcsolatodat, azon-
ban ennek így ebben a formában semmi köze a gyülekezethez. Meg 
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tudom érteni, amit érzel ezzel kapcsolatban, azonban ez rossz hoz-
záállás. Olyan ez, mint egy lyukas hajót rendbe hozni – jobb inkább 
a hajón belül elvégezni a javításokat, mint azon kívül, az óceánban, 
ahol meg is fulladhatsz!

A tűzben forró marad a szén

Egy jó gyülekezetben való folyamatos részvétellel elősegítheted a 
szellemi növekedésedet. Hívőként olyan vagy, mint a forró szén az 
égő tűzben. Amíg más hívőkkel együtt részét képezed egy helyi gyü-
lekezetnek, addig vörösen izzani és ragyogni fogsz, mint a szén a 
tűzben. Szeparáld el és szigeteld el magad a többi széndarabtól, és 
meg fogod látni, nem sok időbe telik, míg kihűlsz. Maradj inkább a 
tűzben! Habár rengeteg rossz gyülekezet található odakint, mégis 
megéri a fáradozást, hogy megtalálj egy jót. Minden hívőnek szük-
sége van arra, hogy eljárjon egy helyi gyülekezetbe.

Egy csomó dolgot meg lehet tanulni más keresztényektől, akik 
járatosak Isten Igéjében, és már keresztülmentek néhány dolgon. 
Fontos, hogy ne higgyünk csak úgy akárkinek, hanem engedjük 
meg, hogy Isten helyezzen szellemi vezetőket az életünkbe, a nö-
vekedésünk elősegítésének céljából. „És Ő „adott” némelyeket apos-
tolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy 
pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat vég-
zésére, a Krisztus testének építésére.” (Efézus 4, 11-12) Sokan az új 
hívők közül szeretnék elkerülni az embereket, és minden szükséges 
dolgot egyenesen Istentől szeretnének megkapni. Azonban az Úr a 
munkát az érettebb keresztényeken keresztül végzi el, így építi fel 
és erősíti meg az új hívőket.

Isten apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat, taní-
tókat és érett keresztényeket használ és készít fel a szolgálat mun-
kájának az elvégzésére. Ő maga adta ezeket az embereket, hogy fel-
építsék a Krisztus Testét addig, „míg eljutunk mindnyájan a hitnek 
és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus 
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teljességét elérő nagykorúságra” (Efézus 4,13). Mivel a gyülekezet 
ezt még nem teljesen érte el, ezért Isten továbbra is használja az öt 
különböző típusú szolgálati ajándékot arra, hogy az Ő céljait megva-
lósítsák. Tehát fontos, hogy rendeld alá magad az Úr rendszerének!

Istennek nem engedelmeskedsz, ha nem ápolsz kapcsolatot más 
hívőkkel. Isten ettől még szeretni fog téged, és nem veszíted el az 
üdvösségedet sem, viszont egy meghidegült széndarab leszel, ami-
kor belekerülsz egy nehéz helyzetbe és megbántanak. Így ahelyett, 
hogy erőteljes támogatást nyernél más hívőktől, akik szeretnek té-
ged és ismerik a helyzetedet, csak a saját magányod óceánjára tá-
maszkodhatsz. Ezért minden bizonnyal szükséged van arra, hogy 
része legyél egy jó gyülekezetnek!

Az Ő népével való kapcsolat

Az, amit az Úrban iatalként hallasz, nagyban befolyásolni fogja a 
szellemi fejlődésedet. Új hívőként olyan vagy, mint egy kis palán-
ta, melynek védett környezetre van szüksége, amíg mélyebbre nem 
ereszti a gyökereit. Amikor még a hitemben iatal voltam, addig a 
szolgálat közepén képes voltam kisétálni, ha valami olyat hallottam 
prédikálni a szószékről, ami ellentétes volt Isten Igéjével. Ma már 
nem állok fel és nem megyek ki, mert tudom, hogy már nem tud 
bennem kárt okozni úgy, mint amikor még frissen újjászületett hívő 
voltam. Azonban ma sem teszem ki magam annak, hogy meghallga-
tok egy rossz tanítást újra meg újra, mert az nem lenne bölcs dolog. 
Tudod, ha elég sokszor hallunk valamit, akkor elkezdünk hinni ben-
ne. Mivel te még csak most kezded el kialakítani a szellemi gyökere-
id szerkezetét, elengedhetetlen az, hogy jó tanítást hallgass.

Jóllehet fontos az, amit új hívőként hallasz, ugyanakkor egy gyü-
lekezet nem csak a tanítással, hanem több mindennel el fog látni. A 
helyi gyülekezeti testben való részvételed lehetőséget fog nyújta-
ni a számodra, hogy szükségszerűen barátságot és kapcsolatokat 
építs ki más keresztényekkel. A médiaszolgálatok, mint amilyen az 
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enyém is, táplálni tud téged Isten Igéjével hangüzenetek, könyvek, 
internetes oldalak, rádiós és televíziós programok által, de nincs 
annál nagyobb segítség, mint amikor testet ölt az Ige az életedben, 
és rendszeresen közösségben vagy a többi, tűzben égő hívővel!

 A kereszténység nem más, mint kapcsolat Istennel és az Ő né-
pével. Pál a megtérése előtt (akkori nevén Saul) gyűlölte a kereszté-
nyeket. A damaszkuszi útja során, amikor még több hívő megölésére 
indult, vakító fényben megjelent neki az Úr (Apostolok Cselekedetei 
9,1-5). Jézus azt kérdezte tőle, hogy, „Mért üldözöl Engem?” Figyeld 
meg, hogy Ő nem azt kérdezte, hogy „Mért üldözöd az Én népem?” 
Ez azért van, mert az Úr eggyé válik minden egyes emberrel, legyen 
az nő vagy akár fér i, aki hitet helyez Belé! Ha valaki bánt téged, ak-
kor az Isten szeme fényét bántja. Isten ugyanúgy szeret téged, mint 
ahogy minden más keresztényt.

Isten az Ő szeretetét az Ő népén keresztül mutatja ki:

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
szeretet lesz bennetek egymás iránt.”

J  E  13,35 (V  )

„Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, 
az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti 
Istent, Akit nem lát.”

1J  4,20

Senki sem mondhatja azt, hogy neki igazi kapcsolata van Isten-
nel, aki nem hajlandó kapcsolatot létesíteni az Isten népével. 

Gyakorlatba helyezni Isten Igéjét

Egy helyi gyülekezetben biztosítva lesz a számodra a lehetőség, 
hogy Krisztus tanításait átültesd a gyakorlatba. Az egy dolog, hogy 
meghallgatod azt az Igét, miszerint azt tedd másokkal, amit ma-
gaddal szemben is elvárnál másoktól (Máté 7,12), de egészen más, 
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amikor ezt ténylegesen meg is éled. A fejlődésed sebessége le fog 
lassulni, ha abbahagysz mindent, amit valaha csináltál, és bezárkó-
zol a Bibliáddal hetekre vagy hónapokra. Néhány dolgot soha nem 
tanulhatsz meg igazán addig, amíg nem lesz dolgod másokkal. Isten 
szemszögéből nézve, az Ő Igéjében lévő néhány dolgot nem ismer-
heted meg igazán, amíg azt a gyakorlatba át nem ülteted!

A helyi gyülekezeted vezetői feléd és szeretteid felé olyan szolgá-
latot tudnak biztosítani, melyet egy média vagy utazó szolgálat sem. 
Én ugyan taníthatlak téged Isten Igéjére a gyógyulásra vonatkozó-
an, azonban nem tudok majd a rendelkezésedre állni, amikor arra 
lesz szükséged, hogy „magadhoz hívasd a gyülekezet véneit”, hogy 
a házadba menve megkenjék olajjal a beteget (Jakab 5, 14). Ugyan-
akkor a helyi gyülekezeted vezetői képesek megtenni ezt, sőt, még 
ennél is többet tudnak majd segíteni! Le tudják bonyolítani a házas-
sági ceremóniát, a temetést, szolgálhatnak a gyermekeid felé, taná-
csot adhatnak neked az Igéből, imádkozhatnak a különleges esemé-
nyek alkalmával, illetve szolgálhatnak az istenfélő élet példájaként 
is a számodra, mivel személyesen kapcsolatba kerülhetsz velük nap 
mint nap. Így tehát az egész házad népe élvezheti az előnyeit annak, 
hogy része vagy egy helyi gyülekezetnek.

Mindezek mellett a helyi gyülekezetben találni fogsz olyan hí-
vőket is, akik hozzád hasonlóan gondolkodnak, akikkel szoros ba-
rátságot is ki tudsz majd alakítani. Az életedre a két legfontosabb 
hatást az fejti ki, hogy mit hallasz/olvasol, és az, hogy kivel töltöd az 
idődet. Ez persze nem azt jelenti, hogy utasítsd el azokat az embe-
reket, akik nem hívők, hanem hogy életednek ebben a szakaszában 
arra van szükséged, hogy erőteljes barátságokat köss más kereszté-
nyekkel (2Korinthus 6,14-18). Abban az esetben, ha felemás igában 
maradsz egy hitetlennel, akkor előbb vagy utóbb negatív hatással 
lesz rád az a személy. „Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák ba-
rátja pedig romlottá lesz.” (Példabeszédek 13,20) Tehát vagy fele-
melkedsz, vagy lesüllyedsz majd a legközelebbi barátaid szintjére!
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A más hívőkkel való rendszeres találkozás elősegíti és védelmezi 
a szellemi egészségedet.

„…A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, 
Aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretet-
re és jó cselekedetekre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk 
el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is 
inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.”

Z  10,23-25

Kapcsolódj egy jó helyi gyülekezethez!

Keress egy jó gyülekezetet

Ne engedd meg, hogy kisebb tanításbeli kérdések megakadályozza-
nak abban, hogy beilleszkedj egy jó gyülekezetbe. Ha a különböző-
ség csak néhány felületi kérdésből adódik, nem pedig belső hitelv-
ből, akkor azt javaslom neked, hogy maradj abban a gyülekezetben. 
Még ha nem is az az erőteljes hitet tanító gyülekezet, akkor is jobb 
néhány ilyen helyi gyülekezethez tartozni, mint sehova sem, hiszen 
más, fontosabb előnyre viszont szert tehetsz. Ha egy olyan terüle-
ten élsz, ahol tudsz választani, akkor mindenesetre egy olyan gyüle-
kezetet válassz, amely Isten üzenetét hiánytalanul prédikálja.

Egy jó gyülekezet prédikálja mindazt, amit Isten Igéje nyújt a 
számunkra – beleértve a megváltást, a Szent Szellemben való ke-
resztséget, a Szellem ajándékait, a gyógyulást, a szabadulást és a 
jólétet is! A felekezet, ahol felnőttem, minden tanítását a bűnök bo-
csánata köré összpontosította. Sokan közülük (ahogy én is), meg-
kapták az üdvösséget, de abban viszont már nem hittek, hogy Isten 
csodatévő ereje ma is működik. Amikor az édesapám (aki egy ve-
zető volt a gyülekezetben) súlyosan megbetegedett, én és a csalá-
dom sem tudtuk, hogyan lehet az Úrtól elfogadni a gyógyulást.  De 
a gyülekezetünkben másoknak sem volt hite ebben, mert sohasem 
kaptunk a gyógyulásról tanítást Isten Igéjéből. Így az édesapám 54 
éves korában meghalt, és én 12 évesen apa nélkül maradtam, édes-
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anyám pedig 38 évesen özveggyé lett. Mindennek következtében 
elég sok fájdalom tört be az életünkbe. Nem a gyülekezetünk okozta 
ezt a problémát, de az is biztos, hogy nem is készített fel bennünket 
annak legyőzésére sem!

Ezért olyan gyülekezetnek legyél a része, amely Isten teljes üze-
netét tanítatja. Olyan helyen ne maradj ott, ahol ellenzik a Szent 
Szellemben való keresztséget, a Szent Szellem ajándékait, a gyógyu-
lást és így tovább. Amikor beteg leszel, az nem fog segíteni rajtad, 
ha névre szóló helyed van, vagy a nagynénéd a kórusvezető. Annak 
ellenére, hogy te személy szerint tudatában vagy Isten gyógyító 
erejének, mégis csalódottá válsz, ha nehezen tudod majd elfogadni 
azt, mert esetleg nem ismered Isten Igéjét.  Ahhoz, hogy el tudd fo-
gadni a jólétet, a szabadulást vagy bármi mást, szükséged van arra, 
hogy valaki tanítsa neked Isten Igéjét ezekkel kapcsolatban. Tehát 
egy olyan gyülekezetnek legyél a tagja, amit teljes mértékben támo-
gatni tudsz!

Egy jó gyülekezet nemcsak a bűneid bocsánatával kapcsolatban 
prédikálja a hitet és a kegyelmet, hanem az egész keresztény életre 
kiterjedően. Sok-sok közösség van, mely azt tanítja, hogy kezdetben 
mindösszesen annyit kell tenned, hogy higgy és fogadd el a megvál-
tást, de miután ez megtörtént, mindent a teljesítményed köré ösz-
szpontosítanak. Ez teljesen rossz! Neked már nem kell ki izetned 
Isten jóindulatát, az imáidra adott választ, Isten szeretetét, a gyó-
gyulásodat, vagy ki izetned bármi mást is. Isten mindent, amit ad, 
azt kegyelemből adja hit által.

Egy közösségben olyannak kellene lenni a légkörnek, amely arra 
ösztönöz, hogy egészséges kapcsolatokat alakíts ki. Az alap hangu-
latot a pásztor, a lelkész adja meg azzal, hogy egy kedves, szerethető 
személy. Emellett nem feltétlenül jobb a nagyobb vagy épp a kisebb 
gyülekezet. Például néhány nagyobb gyülekezetben kialakítanak 
kisebb csoportokat abból a célból, hogy így gondoskodjanak, és így 
segítsék elő a hívők növekedését. Gyakran előfordul, hogy termé-
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szetéből fakadóan a kisebb gyülekezeteknek megvan az a miliője, 
mely elősegíti a barátságok kiépülését és a szellemi növekedést. 
Azonban attól függetlenül, hogy kicsi vagy nagy, a gyülekezetekkel 
kapcsolatban az a tapasztalat, hogy az ott létrejött kapcsolatok ha-
tározzák meg annak milyenségét.

Bízz meg az Úrban, és el fog vezetni egy jó helyi gyülekezetbe. 
Imádkozz, és utána tegyél meg néhány hitbéli lépést. Az Ő jókedvéből 
irányítani fog téged, hogy meg tudd találni a helyed az Ő testében.
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Közelebbről ismerd meg Őt

Abból a célból mentett meg Isten, hogy élvezd mostantól kezdve a 
Vele való bensőséges kapcsolatot. A megváltás nem csak „biztosí-
ték” a pokol lángjaival szemben. Istennek nem az a szándéka veled, 
hogy a bűneid bocsánatának elfogadása után csak a túlélésre össz-
pontosíts, addig, amíg a Mennybe nem kerülsz. A megváltás ennél 
azért sokkal több!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

J  3,16

„Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek Téged, az egyetlen, igaz 
Istent, és Jézus Krisztust, Akit elküldtél.”

J  17,3 (E  F )

A megváltás nem másról szól, mint arról, hogy egy örökkévaló-
ságon keresztül megismerjük ezt a fantasztikus, csodálatra méltó 
és szerető Istent!

Jézus azért jött el, hogy örök életet adjon a számunkra. Magából 
az egyházból származik az az elgondolás, miszerint a megváltás, az 
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üdvösség nem más, csupán csak „tűz elleni biztosítás”, és mindezt 
úgy érték el, hogy ahova a Biblia csak egy vesszőt rakott, oda ők egy 
hatalmas pontot. Nem így szól, hogy „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen” és ha-
talmas pont. Annyi prédikátor megáll itt, és csak azt hangsúlyozza, 
hogy a megváltás mellékterméke az, hogy megmenekültünk a po-
koltól, és teljesen igyelmen kívül hagyják Isten elsődleges célját, 
amivel folytatódik az Ige – „hanem örök élete legyen”. Azért nyer-
tünk megváltást, azért van üdvösségünk, hogy bensőséges kapcso-
latba kerüljünk a Mennyei Atyával és az Ő Fiával!

Jézus azért jött el, mert Ő szeretett téged! Ő nem úgy jött el, mint 
egy kötelességtudó Teremtő, Aki némi felelősséget érez csökönyös 
teremtményei iránt, hogy kimenekítse őket. Krisztus motivációja 
nem más volt, mint maga a tiszta szeretet, és mint tudjuk, mindenki-
nek, aki szeretetet mutat mások iránt, arra van szüksége, hogy majd 
viszont szeressék! Isten együtt érzett velünk a mi elveszett állapo-
tunkban, és emiatt szenvedélyesen törekedett arra, hogy helyreállít-
sa a velünk való közösséget, mely egy olyan fajta szeretettel vegyült, 
ami miatt képes volt az áldozati szerepet felvállalva elszenvedni a ke-
resztet. A bűn gátját mindörökre eltávolítva felszabadított bennün-
ket arra, hogy elfogadjuk az Ő szeretetét, és viszont szeressük Őt!

A kapcsolat, amit Ádám és Éva elveszített, most helyre lett állítva a 
számunkra. „Aki Önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket 
a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint” 
(Galata 1,4). Jézus nemcsak a jövőbeli gonosz világtól (ami a pokol) 
szabadított meg, hanem a jelenlegitől is, az Atyának az akarata szerint. 
Tehát már most képes vagy arra, hogy beszélgess és együtt járj Vele.

Ismerd meg Istent!

„Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van Tenálad; a Te job-
bodon gyönyörűségek vannak örökké.

Z  16,11
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„Miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára 
tegyék a hiteteket, vajon valódi-e. Az igazi hit ugyanis értékesebb a 
színtiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, még sem marad 
meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbáltnak és valódinak bizo-
nyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus 
Krisztus megjelenik. Igaz, hogy ti nem ismertétek Jézust személyesen, 
de mégis szeretitek Őt. Bár most nem látjátok, mégis hisztek Benne, 
és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amit lehetetlen szavakkal ki-
fejezni.”

1P  1,7-8 (E  F )

Ebben az életben igazi öröm és boldogság az Istennel való meg-
hitt kapcsolatodból fog származni. Hiszen Ismerni Őt maga az örök 
élet!

Kövess engem

Válj az Úr Jézus Krisztus tanítványává! A „tanítvány” egy olyan ta-
nuló, aki egy másik embert követ. „Így szólt Jézus azokhoz a zsi-
dókhoz, akik hittek Benne: „Ha ti megtartjátok az én Igémet, való-
ban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság 
megszabadít titeket.” (János 8,31-32) Tanuld meg, mit mond Isten 
Igéje, és amire oktat téged, azt tedd is meg. Amint kilépsz hitben és 
elkezded követni Jézust, úgy a szabadság is egyre jobban és jobban 
növekedni fog az életedben!

Az legyen a szíved hozzáállása, hogy „Uram, tudom, hogy Te sze-
retsz engem, és én is szeretlek Téged. Kérlek, mutasd meg nekem, 
amit tennem kell, és én meg fogom tenni! Én követlek Téged!” Tegyél 
le mindent Elé, fenntartások nélkül. Ismerd fel, hogy Ő az Isten és 
nem te. Ne tarts vissza semmit Tőle, hiszen Ő már mindent odaa-
dott neked – csak abba gondolj bele, hogy Ő az életét tette le érted!

Az igazság szabaddá fog tenni téged. „Szenteld meg őket az igaz-
sággal, a Te Igéd igazság.” (János 17,17) Azonban csak az Ige tesz 
szabaddá, amit ismersz és követsz is. Teheted a Bibliát a hónod alá, 
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vagy akár az ágyad mellé is, de amíg az Ő Igéjét nem a szívedbe te-
szed, addig az nem tud hozni neked semmi jót. Elmélkedj (rágódj) 
az Ő Igéjén addig, amíg a részeddé nem válik. Amint eléred azt a 
pontot, hogy annyira hiszel az Igében, hogy képes vagy meg is tenni, 
amit mond, akkor tudhatod igazán, hogy bensőséges kapcsolatod 
van az Igével. Amikor majd ez az idő eljön, akkor fog ez a tudás sza-
baddá tenni téged!

Azt tanácsolom neked, hogy szerezd meg Az Örök Élet című ta-
nításomat. Ebben a tanításban sokkal jobban kifejtem az Úrral való 
kapcsolatunkat. (Magyarul letölthető weboldalunkról – www.awme.hu 
– a Tanítványság részeként.)

Bölcsen választottál

Üdvözöllek Isten családjában! Ha a szívedbe zárod, amit megosztot-
tam veled és akként is fogsz cselekedni, akkor jó úton haladsz majd 
az érettség felé.

Segítségképpen készítettem neked egy listát azokról a tanítá-
sokról, melyek tananyagként állnak a rendelkezésedre, amelyek 
sokkal részletesebben taglalnak jó néhány olyan témát, amit ebben 
a könyvben érintettem (lásd a Javasolt Kiadványoknál). Isten aka-
rata az, hogy arra használd ezeket, hogy még mélyebbre ereszd le 
a gyökereidet, és hogy megerősítsd az alapjaidat. Fáradhatatlanul 
bátorítalak arra, hogy a lehető leghamarabb szerezd be őket.

A valaha meghozott legnagyobb döntés volt, hogy az Úr Jézus 
Krisztust választottad az életed középpontjának! Gratulálok ehhez 
a bölcs választáshoz! Mint testvéremtől a Krisztusban, szeretnék 
elköszönni tőled ezzel az Istentől, a mi Atyánktól származó Igével:

„Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó 
Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, 
mind örökkön örökké. Ámen.”

2P  3,18



Fogadd el Jézust, mint Megváltódat

Az az elhatározás, miszerint elfogadod Jézus Krisztust Uradnak és 
Megváltódnak, a legfontosabb döntés, amit valaha is meghoztál!

Isten Igéjében a következő ígéret áll: „Ha tehát száddal Úrnak vallod 
Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, 
akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal 
teszünk vallást, hogy üdvözüljünk (Róma 10,9-10). Amint meg van 
írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül.” 

(R  10,13)

Az Ő kegyelméből Isten már mindent megtett, hogy biztosítsa a 
számodra az üdvösséget. A te részed már egyszerűen csak az, hogy 
hidd el és fogadd el.

Kérlek, hogy hangosan mondd el a következő imát, „Jézus, én 
megvallom, hogy Te vagy az én Uram és Megváltóm. Hiszem 
a szívemben, hogy Isten feltámasztott Téged a halálból. A Te 
Igédben való hit által most elfogadom a megváltást. Köszönöm 
Neked, hogy megmentettél engem!”

Abban a pillanatban, ahogy elkötelezted az életedet Jézus Krisz-
tusnak, az Ő Igéjének igazságai azonnal megvalósulnak a szelle-
medben. Most már újjá vagy születve, és egy teljesen új teremtéssé 
váltál!





MÁSODIK SZAKASZ

A Szent Szellem
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Erővel telt életek

Nyolcéves koromban születtem újjá. Azon a reggelen a gyülekezet-
ben a pásztorunk prédikációjának üzenete a pokolról szólt. Annak 
ellenére, hogy i jú életem során még nem tettem olyan sok ször-
nyűséget, mégis felismertem azt, hogy vétkeztem, és híjával vagyok 
az Isten dicsőségének. Tudatában voltam annak, hogy a „pokol” az 
a hely, ahova azok az emberek kerülnek, akik nem fogadták el Jé-
zust, mint Urukat és Megváltójukat. Mivel ez a dolog nyugtalanított 
engem, ezért megkérdeztem róla apámat. Ezért ő beszélt nekem 
Isten szentségéről, és elmagyarázta azt is, hogy a bűn hogyan vá-
lasztott el engem Tőle. Emellett azt is elmondta nekem, hogy Isten 
igazságossága azt követelné meg, hogy a pokolba kerüljek. Ekkor 
édesapám világossá tette azt is a számomra, hogy Jézus azért jött, 
hogy megbocsássa a bűneimet, és azok büntetését elszenvedje he-
lyettem. Emlékszem, ott a hálószobámban, apámmal együtt imád-
kozva fogadtam el az Urat. Amikor ez megtörtént, azonnal egy belső 
felszabadulást éreztem, ahogy a béke elöntötte a szívemet.

Következő nap az iskolában a barátaim, mielőtt elmondtam vol-
na bárkinek is a megtérésemet, megjegyezték, hogy valami változás 
ment végbe bennem. Azt kérdezgették: „Mi változott meg benned?” 
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Amikor azt válaszoltam nekik, hogy újjászülettem, akkor azonnal 
elkezdtek gúnyt űzni abból, hogy keresztény lettem. Habár ezek az 
osztálytársaim felismerték ezt a kezdetleges változást a megtéré-
sem kapcsán, ugyanakkor a Krisztusba vetett hitemnek a további 
bizonyítékai még várattak magukra.

Az általános iskolai legjobb barátom soha nem tudta volna meg, 
hogy keresztény vagyok, ha az utóbbi időben nem látott volna a te-
levízióban. Ekkor az életének épp egy rendkívül nehéz időszakán 
ment át, és bizony utolsó szalmaszálként ragadta meg és fogadta be 
az Urat. Majd amikor harminc év után először meglátogattuk egy-
mást, teljesen elcsodálkozott, amikor rájött arra, hogy én a gyerek-
korunkban egész idő alatt keresztény voltam!

A hitem egyszerűen nem volt befolyással senki életére sem. Hat 
hónapon keresztül imádkoztam azért, hogy apám meggyógyuljon, 
de nem történt semmi. Tizenkét éves voltam, amikor meghalt. Ha-
bár könnyedén legyőztem azokat a kísértéseket, melyeknek mások 
engedtek, mégis, Isten erejének kézzelfogható bizonyítéka, ami a 
Bibliában leírt hívőket jellemezte, szemmel láthatóan hiányzott az 
életemből. Alapvetően a kereszténység számomra a magamban tar-
tott tanokat és hittételeket jelentette.

Azután 1968. március 23-án megkaptam a Szent Szellemben 
való keresztséget.  Ez olyan volt, mintha valami felrobbant volna 
bennem, és az Istenről való megértésem azonnal az egekbe szökött. 
Sok évembe került az elmém megújítása, és csak ezután voltam 
képes arra, hogy másoknak is elmagyarázzam azokat a dolgokat, 
melyeknek ott és akkor tudatára ébredtem a szellememben. Rá-
adásul, az édesanyám azt gondolta rólam, hogy elment az eszem, 
amiért annyira hirtelen és radikális átalakuláson ment át a lelkem, 
a gondolkodásom és a viselkedésem. Isten iránti új és intenzív buz-
galmam miatt, melyhez akkoriban még a bölcsességem hiánya is 
társult, kirúgtak néhány gyülekezetből. Egyik napról a másikra egy-
szerűen fanatikussá váltam!
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Az igazat megvallva te sem hallottál volna rólam, ha nem keresz-
telkedtem volna meg a Szent Szellemben. Megtartottam volna ma-
gamnak a névleges üdvösségemet, várva a Mennybemenetelemet, 
anélkül, hogy bárkire is örökkévaló befolyással lettem volna itt a 
földön. Mi több, nem én vagyok az egyedüli, aki a Szent Szellem ke-
resztséget megelőzően nem tapasztalt győzelmet, és Isten erejének 
külső megnyilvánulását sem. Sok-sok tanúbizonyságot olvastam 
emberektől – még a Bibliában is –, akik ugyanezt tapasztalták meg!

Mint egy galamb

Magánál Jézusnál sem nyilvánult meg Isten ereje mindaddig, amíg 
meg nem keresztelkedett a Szent Szellemben. Az angyalok már a 
születésekor kinyilvánították Róla, hogy Ő az Úr, azonban Krisztus 
szolgálatának jellemzői – Igehirdetés, gyógyítás, démonok kiűzése 
–, nem következtek be addig, amíg a Szent Szellem le nem szállt Rá 
galamb formájában.

„Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és 
íme, megnyílt a Menny, és látta, hogy Isten Szelleme galamb formájá-
ban aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a Mennyből: „Ez 
az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

M  3,16-17

A Szent Szellemben való megkeresztelkedés fordulópontként 
szolgált Krisztus életében, s így lett a természetes életből termé-
szetfeletti.

Jézus azonnal elkezdte a szolgálatát, miután felkente a Szent 
Szellem. A Szellem vezette a pusztába is, hogy szembenézzen az ör-
döggel (Lukács 4,1-13). Ebből a csatából Jézus győztesen került ki, 
és szülővárosának zsinagógájában bátran jelentette ki, hogy:

„Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivel felkent engem, hogy Evangé-
liumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást 
hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy 
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szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves 
esztendejét.”

L  4, 18-19

Ettől a ponttól kezdve tette Jézus azt, amit egy felkentnek kell 
tenni!

Az Úr sokszor elismerte az Atyától és a Szellemtől való teljes 
függőségét. Jézus Atyja akaratát úgy cselekedte meg, ahogyan a 
Szent Szellem ereje áramlott Benne, és Rajta keresztül. Ezzel együtt 
az Atya, a Fiú és a Szent Szellem mindenkor, teljes körűen együtt-
működve dolgozott. Ennek a kölcsönösen egymástól függő hármas 
Istenségnek a részét képezte az is, hogy Jézus nem tett és nem is tu-
dott tenni semmilyen csodát sem, mindaddig, amíg a Szent Szellem 
rá nem szállt.

Isten soha nem tesz semmit a Szellemétől függetlenül. Ezért tel-
jességgel elengedhetetlen az, hogy befogadd a Szent Szellemet az 
életedbe, annak érdekében, hogy megtapasztalhasd mindazt a győ-
zelmet és bőséget, amiről Isten már gondoskodott. Ha Isten bűnte-
len Fiának meg kellett keresztelkednie a Szent Szellemben, mielőtt 
megkezdte volna a szolgálatát, akkor hogyan feltételezheti bárki is, 
hogy egy keresztény hatékony lehet enélkül?

Perpatvar a templomban

A tanítványok gerinctelen anyámasszony katonái voltak, mielőtt 
megkapták volna a Szent Szellem keresztséget. Ezek az emberek Jé-
zus követői voltak három és fél éven keresztül, igyelték a csodáit, 
hallgatták a tanítását, és megtapasztalták a Vele való mindennapi 
életet is. Ennek ellenére viszont ezek az emberek viszálykodtak, 
gyengeséget, éretlenséget, és testies gondolkodást tanúsítottak. 
Amikor Jézust letartóztatták, akkor minden arra vonatkozó ígére-
tük, miszerint Vele maradnak – ha kell a haláláig – köddé vált, mivel 
cserbenhagyták Őt és elmenekültek, féltve a saját kis életüket!
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Péter három különböző alkalommal tagadta meg Jézust, néhány 
órával az után, hogy „halálig tartó hűséget” esküdött. Péter termé-
szetes ereje elillant egy leányka, a főpap lánya és mások előtt is, 
amikor egymás után megkérdezték tőle: „Nem te vagy Jézus egyik 
tanítványa?” Káromkodva és esküdözve így válaszolt: „Nem, én nem 
ismerem azt az embert!” Péter keservesen sírt, amikor ráébredt 
arra, amit tett. Nem akarta megtagadni Krisztust, de elgyengült, a 
saját emberi erejéből csak ennyire futotta (Máté 26, 69-75).

Később viszont Péter és a többi tanítvány megkeresztelkedett a 
Szent Szellemben.

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Mind-
nyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni; úgy, ahogyan a Szellem adta nekik, hogy szóljanak.”

A  C  2,1-2,4

Ezek az emberek azon nyomban átalakultak erőteljes tanúság-
tévőkké és nagy bátorsággal tettek bizonyságot Jézusról. Így már 
az első napon háromezer ember üdvözült és keresztelkedett meg 
vízzel!

Nem sokkal ezután Péter és János meggyógyított a templom 
előtt egy sánta embert, és ennek eredményeképpen összeszaladt a 
nép, akiknek elkezdték hirdetni az Evangéliumot, amikor is a vallási 
vezetők megfogták és börtönbe vetették ezért őket (Apostolok Cse-
lekedetei 3-4,3). Azonban több ezren hittek az üzenetüknek, s így a 
vezetők elkezdték kihallgatni Pétert és Jánost, hogy megtudják, mi 
történt.

„Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástu-
dók; Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor, és a főpapi család vala-
mennyi tagja. Középre állították és vallatták őket: „Milyen hatalom-
mal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?”

A  C  4,5-7
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Péter ekkor már bátran nézett szembe azokkal az emberekkel, 
akik keresztre feszítették Jézust!

„Ekkor Péter, megtelve Szent Szellemmel, így szólt hozzájuk: „Népünk 
vezetői, Izráel vénei! Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett 
felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valameny-
nyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve 
által, Akit ti megfeszítettetek, Akit Isten feltámasztott a halálból: Őálta-
la áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, 
megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott 
az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

A  C  4,8-12

Péter nyilvánosan, az egész zsidó vezetőség előtt kijelentette, 
hogy az Ábrahám Istenében való hit önmagában nem elegendő az 
üdvösséghez. Egyértelműen azt mondta nekik, hogy higgyenek Jé-
zus Krisztus nevében, Akit ők maguk ölettek meg, vagy pedig nézze-
nek szembe az örök kárhozattal. Péter nem hagyott nekik egérutat 
– vagy elfogadják Jézust, vagy elutasítják Őt!

Ugyanazok az emberek, akik elől a tanítványok egykoron retteg-
ve menekültek, most azt látjuk, hogy meghátrálnak előttük, látva, 
hogy teljesen fel vannak bátorodva.

„Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, 
hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is 
ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt 
ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük.”

A  C  4,13-14

A tanítványok csodatétele teljes mértékben elhallgattatta a ve-
lük szemben álló vallási vezetőket. Ezt teszi a Szent Szellemben való 
keresztség, micsoda különbség!

Egyértelmű utasítások

Urunk a Mennybemenetele előtt, az utolsó szavaiban egyértelmű 
utasításokat adott a Szent Szellem vonatkozásában. Ugyanígy te 



54

8. fejezet

is, ha a földön bevégeznéd a munkádat és visszatérnél Atyádhoz a 
Mennybe, és azon lennél, hogy az egész királyságot az emberek egy 
kis csoportjára hagyd, akkor az utolsó szavaid a számukra biztosan 
nagyon fontosak lennének.

Jézus, megparancsolta a tanítványainak, hogy mindaddig semmit 
se tegyenek, amíg meg nem keresztelkedtek a Szent Szellemben.

„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Je-
ruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok 
Tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szent Szellem-
mel kereszteltettek meg,” Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 
Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Sam-
áriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük 
láttára felemeltetett, és felhő takarta el Őt a szemük elől.”

A  C  1,4-5, 8-9

Gondolj csak bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a tanítványok-
nak! Jézus prédikálta Isten Igéjét, és be is mutatta az Ő erejét itt a 
földön úgy, mint még soha senki annak előtte. Ennek következtében 
a vallási vezetők megölik és eltemetik Őt. A természetes elméjük szá-
mára persze úgy tűnt, mintha Jézus csak olyan lenne, mint egy má-
sik ember. De három nappal később ez az ember feltámad a halálból, 
pontosan úgy, ahogy megjövendölte, hitelesítve ezzel mindent, amit 
annak előtte mondott. És ha mindez nem volna még elég, Jézus a fel-
támadása után további negyven napot tölt el a földön, tanítva azo-
kat, akik Őt követték mindaddig, amíg ezek az emberek személyesen 
végig nem nézik, míg Ő felemeltetik az Ő Atyjához a Mennybe. Nos, 
ezek a tanítványok rendelkeztek ezzel a hihetetlenül jó hírrel – amit 
érdemes lett volna akár a háztetőkről kiabálni –, mégis Jézus azt pa-
rancsolja nekik, hogy egyelőre maradjanak a fenekükön! De miért? 
Mert szükségük volt a Szent Szellemben való keresztségre!

Abszolút csodálatos dolog újjászületni, és az is, hogy a bűneink 
meg vannak bocsátva, azonban nem lehetünk hatékony bizonyság-
tevők mindaddig, amíg teljessé nem válunk a Szent Szellemmel. 
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Amikor Ő belép az életünkbe, akkor egyszerűen képessé tesz ben-
nünket a győzedelmes életre, és arra, hogy erőteljesen tudjunk ta-
núskodni. A Szent Szellem képessé tesz téged, hogy még nagyobb 
teljességgel tudd átélni a megváltásodat, és hogy hatékony módon 
tudd megosztani másokkal mindazt, amit Isten tett érted!

Sok keresztény szereti őszintén Istent, azonban a saját erejükből 
szolgálják Őt, mindösszesen azért, mert nem keresztelkedtek meg a 
Szent Szellemben. Ez viszont élettelenséget fog eredményezni.

„Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az Új Szövetség szolgái legyünk, 
nem betűé, hanem Szellemé, mert a betű megöl, a Szellem pedig meg-
elevenít.”

2K  3,6

Amikor a hívők megpróbálnak saját testi tudásukból és képessé-
geikből szolgálni – még amikor a helyes dolgokat mondják és teszik 
is –, akkor az egyszerűen nem hordoz semmilyen szellemi nyomaté-
kot. Annyira sok az élettelenség ma az egyházban, mely abból ered, 
hogy a hívők megpróbálnak a Szent Szellem felhatalmazása nélkül 
szolgálni.

Jézus Krisztus a Szent Szellem erejével felruházott tanúkon ke-
resztül tesz bizonyságot Önmagáról és szolgál az Ő életével az em-
berek felé. A Szellem erejében mondott szavaknak és tetteknek sú-
lya van, olyannyira, hogy pozitív hatással lesz az emberek életére, 
mely Isten Királyságáért történik. A Szent Szellem az egyedüli, Aki 
segíthet neked megtapasztalni a megígért, győzedelmes és bőség-
gel teljes életet. Ha mind Jézusnak, mind pedig a korai hívőknek 
szükségük volt a Szent Szellemben való keresztségre ahhoz, hogy 
erővel teljes keresztény életet tudjanak élni, akkor hogyan lehetne 
ez ma másképp veled és velem!
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Megkeresztelkedni a Szent Szellemben

Ha hiszel Isten Igéjében, akkor nem vitathatod a „Szent Szellemben való 
keresztség” létezését. Jézusról beszélve Keresztelő János azt mondta,

„Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de Aki utánam jön, 
erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő 
majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket.”

M  3,11

Krisztus megkeresztelkedett a Szent Szellemben (Máté 3,16; 
Márk 1,10; és Lukács 3,22). Az első apostolok, beleértve Pált is, 
megkeresztelkedtek a Szent Szellemben (Apostolok Cselekedetei 
2,1-4; 9,17-18). Akárhányszor csak azt látjuk az Apostolok Csele-
kedeteiben, hogy emberek születnek újjá, nem sokkal később azt is 
láthatjuk, hogy elfogadják a Szent Szellemben való keresztséget is.

Sokan a keresztények közül azt állítják, hogy automatikusan 
megkeresztelkedünk a Szent Szellemben is, amikor üdvözülünk.

„Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, Aki elküldött 
engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon.”

J  6,44
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Az emberek Istenhez való vonzásában felismerik a Szellem 
munkáját, és ezért azt feltételezik, hogy mindannyian megkapjuk 
a Szent Szellemet abban a pillanatban, ahogy újjászületünk. Bár az 
igaz, hogy üdvözülésünk alkalmával belénk kerül a Szent Szellem, 
azonban ez nem jelenti azt, hogy megkeresztelkedtünk Vele!

Az élet vizének folyamai

Az egy dolog, hogy mi rendelkezünk Szent Szellemmel, és egész 
más, amikor viszont a Szent Szellem rendelkezik velünk! Jelentős 
különbség van aközött, hogy rendelkezünk a Szent Szellem jelenlé-
tével az életünkben, és hogy a Szent Szellem irányítása alatt van az 
életünk. Szellemi értelemben véve akkora a különbség, mint az éjjel 
és a nappal között.

Jézus maga mondta a tanítványainak:

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy 
veletek legyen mindörökké: az igazság Szellemét, Akit a világ nem 
kaphat meg, mert nem látja Őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek 
Őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”

J  14,16-17

Jézus feltámadását megelőzően a Szent Szellemet nem lehetett 
olyan módon elfogadni, ahogyan ma mi beszélünk erről. Ő jelen volt 
a tanítványokkal és munkálkodott is rajtuk keresztül (ahogy azt az 
általuk tett csodák is bizonyítják), de ennek ellenére nem volt ben-
nük. Ez azért történt így, mert a Szent Szellem teljességét nem kap-
hatták meg csak az után, hogy Krisztus dicsőségben felemeltetett a 
Mennybe.

 Amikor a Szent Szellem benned van, akkor az élet folyamai el-
kezdenek kiáradni a legbensőbb lényedből.

„Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha vala-
ki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az 
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írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” Ezt pedig a 
Szellemről mondta, Akit a Benne hívők fognak kapni, mert még nem 
adatott a Szellem, mivel Jézus még nem dicsőült meg.”

J  7,37-39

 Nem csak pár csepp víz vagy egy kis csészényi, és nem is egy 
kút, ahonnan pumpálnod kell a vizet, hanem magának az élő víznek 
a folyamai kezdenek el kiömleni belőled úgy, mint egy ártézi kútból!

Jézus azt ígérte a tanítványainak, hogy a Szent Szellem, Aki velük 
volt, egy napon majd bennük lesz. És ez a nap el is érkezett, nem 
sokkal az Ő Mennybemenetele után.

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd 
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és 
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, 
és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Szellem adta 
nekik, hogy szóljanak.”

A  C  2,1-4

Az erő forrása

Azok, akik nem hisznek abban, hogy a Szent Szellemben való kereszt-
ség egy másik megtapasztalás, mely teljesen elkülönül az üdvösség 
élményétől, tévesen azt tanítják, hogy Isten csodatévő ereje eltűnt az 
első apostolokkal együtt. Nem hisznek a Szent Szellem ajándékaiban, 
a nyelveken való szólásban, a démonok kiűzésében – de még abban 
sem, hogy élhetünk győzelemben, betegségek, gyengeség és szegény-
ség nélkül. Úgy hiszik, hogy ha bármilyen, ma előforduló csodát látsz, 
olyanokat, melyeket Isten tett a Bibliában, akkor az csakis az ördög 
munkája lehet. Nos, valami nincs rendben ezzel a teológiával!

A Szent Szellem az erő Forrása! Így, ha elutasítod Őt, akkor nem 
fogsz látni csodákat, gyógyulásokat, démonok kiűzését, vagy nyel-
veken szólást. Fogadd el Őt a Szent Szellemben való keresztség el-
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fogadása által, mellyel megnyitod magadat Isten természetfeletti 
erejének mindezen munkája előtt, ezek előtt a csodálatos dolgok 
előtt – azonban először el kell fogadnod magát a Forrást, mielőtt 
megkapnád Annak erejét!

Egy különálló megtapasztalás

A Biblia teljesen világossá teszi, hogy a Szent Szellemben való meg-
keresztelkedés egy, az üdvözüléstől elkülönülő megtapasztalás. Az 
ez ellen irányuló vallási előítélet az egyetlen dolog, amiért kihagy-
hatnád ezt. Az Apostolok Cselekedetei 8-ban Fülöp elment Szamá-
riába, és ott Krisztust prédikálta. Látva a csodát, amit tett, sokan 
elkezdtek hinni, és megkeresztelkedtek vízben (Apostolok Cseleke-
detei 8,5-12). Amikor a jeruzsálemi gyülekezetben meghallották, mi 
történt, akkor elküldték oda Pétert és Jánost, hogy meggyőződjenek 
mindezekről. Amikor megérkeztek, látták azokat, akik üdvözültek, 
és ekkor rájuk tették a kezüket, hogy azok is megkapják a Szent 
Szellemben való keresztséget (Apostolok Cselekedetei 8,14-17).

Sokan azt feltételezik, hogy mindaddig nincs igazán üdvössé-
ged, amíg meg nem keresztelkedsz a Szent Szellemben! Azonban 
az Apostolok Cselekedetei 8 alaposan cáfolja ezt. A szamaritánusok 
elfogadták Isten Igéjét, újjászülettek, és vízben meg is keresztelked-
tek. Ha meghaltak volna, mielőtt a Szent Szellemben megkeresz-
telkednek, akkor már egyenesen magának az Úrnak a jelenlétébe 
kerültek volna. Az üdvösség ment meg, és a Szent Szellemben való 
keresztség ruház fel téged erővel!

Egyes efézusi tanítványok ugyancsak ezt az igazságot támasztják alá.

„Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, el-
érkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hoz-
zájuk: „Kaptatok-e Szent Szellemet, amikor hívőkké lettetek?” Ők így 
feleltek: „Hiszen még azt sem tudtuk, hogy van Szent Szellem.”

A  C  19,1-2
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Apollós bármerre is járt, lelkesen prédikált Jézusról (Apostolok 
Cselekedetei 18,24-25). Viszont a tanítványok csapatát ott hagyta, 
még mielőtt Jézus feltámadt, és beszélt volna nekik a Szent Szellem-
ben való keresztségről. Ezért Akvila és Priszcilla maga mellé vet-
te, és elmagyarázták neki pontosabban az Isten útjait (Apostolok 
Cselekedetei 18,26). Mielőtt ez megtörtént volna, Apollós már meg-
térített néhányakat Efézusban, akikre nem sokkal később Pál rá is 
talált. És amikor megkérdezte tőlük, „Kaptatok-e Szent Szellemet,” 
azt válaszolták neki, hogy „Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van 
Szent Szellem” (Apostolok Cselekedetei 19,2). Sok kereszténytől 
napjainkban ez ugyanígy elhangzik!

Én magam is a gyülekezetben nőttem fel, azonban nekem sem 
említette senki sem, hogy a Szent Szellem által fel lehetek ruházva 
természetfeletti erővel. Nem tudtam azt sem, hogy Ő el akar jönni 
hozzám, és csodákat akar majd tenni rajtam keresztül. Ez azért volt 
így, mert a mi gyülekezetünk nem hitt ebben. Megvolt az üdvössé-
günk, de ennél le is ragadtunk. A keresztény életünktől csak annyit 
remélhettünk, hogy megnyertünk másokat az Úrnak, és azt énekel-
tük, hogy „amikor majd mindnyájan a mennyben leszünk”. Teljesen 
tudatlan voltam a tény felől, miszerint Isten már gondoskodott a 
számomra a gazdag és győztes életről itt a földön!

Azok, akiket Apollós megtérített, hittek ugyan Jézusban, azt viszont 
nem tudták, hogy a Szent Szellem elküldetett a számukra, hogy fel-
kenje őket olyan módon, ahogyan az ő Uruk is felkente. Ezért Pál ott 
folytatta, ahol Apollós abbahagyta, és megosztotta ezekkel az efézusi 
hívőkkel, hogyan tudják elfogadni Isten erejét az életükben. „És, ami-
kor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szent Szellem, úgyhogy 
különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak.” 

(A  C  19,6)

Légy hatással a környezetedre!

Ma élő emberek milliói tudnak tanúskodni arról, hogy a Szent Szel-
lem munkája az életükben egy, az üdvözülés után történő, jól elkü-
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löníthető, önálló megtapasztalás. Bár sok, a nyugati országokban 
élő keresztény tagadja ezt a megtapasztalást, a világ többi részén 
élő hívők többsége viszont örömmel fogadta a Szent Szellemben 
való keresztséget!

Az utóbbi időben láttuk, hogy Afrika, Ázsia és Dél-Amerika meg-
tapasztalta a legnagyobb kiáradásoknak némelyikét. Rendszeresen 
csodák történnek, és a gyülekezetek létszáma olykor eléri a tíz- vagy 
akár a százezres létszámot is. A hívők túlnyomó többsége részt vesz 
ezeken a kiáradásokon, ahol meg is kapják a Szent Szellemben való 
keresztséget, a nyelveken szólással együtt.

Világszerte a Krisztus Testének azon részei tapasztalják meg a leg-
nagyobb növekedést, melyek hisznek a Szent Szellem keresztségben. 
A legtöbb tradicionális felekezetbeli gyülekezetben, ahol harcolnak 
ez ellen az ajándék ellen, azok vagy stagnálnak, vagy pedig komoly 
visszaeséstől szenvednek. A Szellemben megkeresztelt hívők viszont 
haladnak előre a keresztény életben, ők végzik a leghatékonyabban 
az evangélizációt, és így ők gyakorolják a legnagyobb hatást annak 
érdekében, hogy előbbre jusson Isten királysága.

Akarsz ott lenni, ahol Isten ereje mozog? Vágysz arra, hogy izgal-
makat élj át, és hogy megtapasztald az igazi életet? Át akarsz állni a 
győztes oldalra? Mindezt megtalálod, sőt még többet is azok között 
a hívők között, akik megkeresztelkedtek a Szent Szellemben!
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A teljes csomag

Jézus gyakran nevezte a Szent Szellemet úgy, hogy „a Vigasztaló”.  Ez 
azért van, mert számtalan különböző módon akar szerepet vállalni 
az éltedben:

A Szent Szellem mindörökre veled akar maradni. „És én kérem 
az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mind-
örökké.” (János 14,16 – Károli fordítás) Tehát bármerre jársz és bár-
mit is csinálsz, maga Isten lesz veled!

A Szent Szellem vigaszt fog nyújtani, amikor nehézségen kell 
átmenned és küzdened kell. „Aki megvigasztal minket minden 
nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat 
minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten 
vigasztal minket.” (2Korinthus 1,4) Így tehát azt is lehetővé te-
szi a számunkra, hogy Isten vigasztalásával szolgáljunk mások 
felé.

A Szent Szellem a Tanítóddá akar válni. „Ama Vigasztaló pedig, 
a Szent Szellem, Akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre meg-
tanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondot-
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tam néktek.” (János 14,26 – Károli fordítás) Ő az, Aki neked is eszed-
be fogja juttatni mindazt, amit az Úr mondott.

Az igazság Szelleme fog bizonyságot tenni neked Jézusról. „Mi-
kor pedig eljön majd a Vigasztaló, Akit én küldök nektek az Atyától, 
az igazságnak Szelleme, Aki az Atyától származik, Ő tesz majd énró-
lam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva 
énvelem vagytok.” (János 15, 26-27 – Károli fordítás) Ő neked is se-
gíteni fog abban, hogy bizonyságot tudjál tenni Jézusról másoknak.

„Jobb nektek, hogy én elmenjek!”

Számunkra előnyt jelent, hogy Jézus a Mennyben van, a Szent Szel-
lem pedig a földön. „De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, 
hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vi-
gasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.” (János 16,7 – 
Károli fordítás) Jézus egyidejűleg csak egy helyen tudott lenni, ami-
kor emberként a földön járt. Most viszont az Ő Szellemén keresztül 
mindenkor, minden hívővel együtt tud lenni!

A Szent Szellem elítél és meg is győz. „És amikor Ő eljön, megy-
győzi majd a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről. A 
bűnről, hogy nem hisznek bennem, az igazságosságról pedig, hogy az 
Atyához megyek és többé nem láttok engem, az ítéletről pedig, hogy 
e világ fejedelme el van ítélve.” (János 16,8-11 – Vida fordítás) Tehát 
azért ítél el, ha nem Jézusban bízol. Meggyőz arról, hogy a te igaz 
mivoltod a Krisztusban van, és arról, hogy az ördög, aki állandóan 
kárhoztatást és hazugságokat vág a fejedhez, megítéltetett.

A Szent Szellem lesz az, Aki elvezet téged a teljes igazságra. „Még 
sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elvi-
selni: amikor azonban eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket 
a teljes igazságra; mert nem Önmagától szól, hanem azokat mond-
ja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 
16,13-14) Az igazság Szelleme fokozatosan meg fogja osztani veled 
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Jézus szavait, amikor már elég érett leszel ahhoz, hogy kezelni tu-
dod majd azokat. Ezen felül pedig fel fog tárni neked olyan dolgo-
kat, amik még ezután fognak bekövetkezni!

A Szent Szellem Jézust fogja dicsőíteni. „Ő engem fog dicsőíteni, 
mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” (János 16,14) Tehát 
kapni fog az Úrtól dolgokat, és azokat mutatja majd meg neked!

Isten ereje fog beléd áradni, amint megkeresztelkedsz Őbenne! 
„De amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesz-
tek. Rólam fogtok beszélni az embereknek Jeruzsálemben, egész Jú-
deában és Samáriában, sőt az egész világon mindenhol.” (Apostolok 
Cselekedetei 1,8 – Egyszerű fordítás) Bármerre is jársz, ott egy ha-
tékony bizonyságtevővé fogsz válni!

Nem fontos, hanem nélkülözhetetlen!

Figyelembe véve mindezeket a fantasztikus előnyöket, arra biztat-
lak, hogy fogadd el azt a tényt, hogy a Szent Szellemben való ke-
resztség nem csupán választható, hanem egyszerűen nélkülözhe-
tetlen. Fogadd el az Ő erejét, hogy így teljesen megtapasztalhasd a 
Vigasztalót!

A Szent Szellemben való megkeresztelkedés a rendelkezésedre 
bocsátja Isten erejét. Annak ellenére, hogy nem fogsz automatiku-
san átalakulni győztes kereszténnyé, meg fogod tapasztalni az egyre 
növekvő győzelmet, amint hit által elkezded kiárasztani az Ő erejét. 
Ezért van az, hogy néhány ember nem tud nagyobb győzelmet fel-
mutatni az életében a Szent Szellemben való keresztséget követően. 
Isten ereje a rendelkezésükre áll, azonban még nem tudják kiárasz-
tani azt. Azok, akik elutasítják a Szent Szellemben való keresztsé-
get, megtagadják az Ő erejéhez való hozzáférést is. El kell fogadnod 
a Forrást ahhoz, hogy hozzáférésed lehessen Annak erejéhez!



65

A teljes csomag

Van úgy, hogy néhány keresztény megkeresztelkedik a Szent 
Szellemben anélkül, hogy felismerné azt. Ezek csodálatos embe-
rek, akik nem beszélnek ugyan nyelveken, vagy nem hisznek abban, 
hogy egy elkülöníthető megtapasztalásuknak kell lennie a Szent 
Szellemmel, mégis tisztán megmutatkozik rajtuk az összes többi 
olyan tulajdonság, mely azokra jellemző, akik megkapták a kereszt-
séget. Sokakkal közülük előfordult az, hogy volt olyan időszak az 
életükben, amikor teljesen feladták. Ezért segítségért kiáltottak az 
Úrhoz, és azt kérték, hogy adjon nekik többet Önmagából. Miután 
megadták magukat, volt egy csodálatos találkozásuk Istennel. Nos, 
akár tudatában vannak annak, hogy mit kaptak, akár nem, ha be-
legondolunk, ennek a találkozásnak a következtében megkeresztel-
kedtek a Szent Szellemben, és bármikor megszólalhatnak nyelve-
ken, amikor csak akarnak, azáltal, hogy a hitüket gyakorlatoztatni 
kezdik ebben.

Isten szándéka az, hogy tiéd legyen az Ő általa elkészített teljes 
csomag! Néhány teológus az 1800-as és a korai 1900-as években ta-
nította ezt a második, elkülönülő megtapasztalást az Úrral, azonban 
a nyelveken szólást nem. Hittek abban, hogy ez egy, a magasságból 
származó erőkiáradás, azonban nem sikerült nekik megragadni az 
ezzel járó csodákat. Isten ajándékának miért csak egy részét fogad-
ták el? Miért nem fogadtak el mindent? A te szerető Mennyei Atyád 
olyannyira törődik veled, hogy neked adta a Szent Szellemben való 
keresztséget. Ezért becsüld meg Őt azzal, hogy elfogadod a teljes 
csomagot!
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Még ma fogadd el Őt

Isten azt akarja, hogy keresztelkedj meg a Szent Szellemben! Ő sok-
kal jobban vágyik arra, hogy betöltsön, vezessen és felruházzon té-
ged erővel, mint te magad. Emellett tény az is, hogy a Szent Szellem 
türelmetlenül várja, hogy megnyisd a szíved és behívd oda Őt. Ha 
már készen állsz arra, hogy hittel elfogadd Őt, akkor mért ne tennéd 
már ma meg?

Néhány csoport tévesen azt tanítja, hogy mielőtt átéled ezt a meg-
tapasztalást, „vajúdnod” és várakoznod kell Istenre. Úgy hiszik, hogy 
Isten akkor fog téged megkeresztelni majd, amikor Ő akar, és ebbe 
neked semmi beleszólásod sincsen. Ez a tévtanítás nem máson, mint 
az Apostolok Cselekedetei 1,4-5 félreértelmezésén alapszik:

„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el 
Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hal-
lottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szent 
Szellemmel kereszteltettek meg.”

Jézus azt parancsolta a tanítványainak, hogy várják meg a ke-
resztséget, mert a Szent Szellem még nem töltetett ki a földre. „Ami-
kor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyan-
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azon a helyen… Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle 
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Szellem adta nekik, hogy 
szóljanak.” (Apostolok Cselekedetei 2,1. 4.) Isten kijelölt időpontja 
a Szent Szellem kitöltetésére a pünkösd napja volt. Mivel a Szent 
Szellem odaadatott, ezért ma már nem szükséges várni!

A Szent Szellemben való keresztség keresése közben azt mond-
tam magamban, hogy meg kell tisztítanom magam ahhoz, hogy el 
tudjam fogadni. Az utasításnak megfelelően, ahhoz, hogy „elég tisz-
ta legyek”, tettem céltalan erőfeszítéseket, és leírtam egy pár darab 
papírlapra mindazokat a bűnöket, melyek csak eszembe jutottak. A 
vallásos logika, mely megtévesztett, azt a gondolatot ültette belém, 
hogy „A kövekkel teli agyagedényt ki kell üríteni ahhoz, hogy vizet 
tölthessünk bele” és azt, hogy „Szent Szellem, piszkos edényt nem 
tölt be!” Badarság! A Szent Szellem keresztség egy ajándék, és nem 
valami olyasmi, amit ki tudnál izetni vajúdás vagy szentség által 
(Lukács 11,13). Ha meg tudnád szabadítani önmagadat az összes 
olyan bűntől, mely az életedben van, és tökéletessé tudnál válni, 
mielőtt megkapod a Szent Szellemet, tulajdonképpen akkor nem is 
lenne Rá szükséged! Ő az Egyetlen, Aki erőt fog tudni neked adni 
ahhoz, hogy szabaddá tudj válni a bujaságtól, a rossz szokásoktól, 
a szenvedélybetegségektől és a kívánságtól. Amikor megkapod a 
Szent Szellem erejét, és merítesz abból, akkor már bármiből meg 
tudsz szabadulni!

Teljes szívvel vágyakozni

Szükséges teljes szíveddel vágyakozni arra, hogy megkeresztelkedj a 
Szent Szellemben. Ha teljes a meggyőződésed és szinte éhezed, akkor 
már olyan egyszerű elfogadni, mint egy imát elimádkozni. Azonban 
néhány embernek valóban arra van szüksége, hogy utat mutassanak 
neki, még mielőtt teljesen készen állna rá. Alkalmanként megtörténik 
az is, hogy valakinek arra van szüksége, hogy egy ideig még növeked-
jen benne az éhség és a vágy ahhoz, hogy el tudja fogadni. A kérdés 
már csak az, hogy ma te hol tartasz? Meg vagy győződve arról, hogy 



68

11. fejezet

a Szent Szellem keresztség elengedhetetlen, és éhezed azt? Vágysz-e 
teljes szívvel a Szent Szellem életedbe való befogadására?

Én személy szerint szinte kétségbeesetten meg akartam keresz-
telkedni a Szent Szellemben. Azt gondoltam, hogy folyamatosan Is-
ten sarkában kell lennem, és várakoznom kell, hogy megtörténjen 
a dolog. Ez a félreértés csak még jobban táplálta az elfogadás iránti, 
folyamatosan növekvő éhségemet. Aztán, amikor elérkezett a meg-
keresztelkedésem napja, nos, az volt csak az igazán látványos! Mivel 
ez volt az a valami, amire oly nagyon vágytam, és amit olyan nagyon 
kerestem, ezért ami utána megtörtént, nem felejtettem el csak úgy 
egy-két nyelveken szólás alkalmával. Az évek során bizony nagy be-
csben tartottam Istennek ezt a fantasztikus ajándékát. Az Ő ereje 
nélkül nem tudnék abban a győzelemben és bőségben élni, melyet 
ma élvezek – és amiért örökké hálás leszek!

Készen állsz arra, hogy fenntartások nélkül rábízd magad a Szent 
Szellemre? Éhezed-e már Isten erejének az elfogadását az életed-
ben? Talán már egy imát is elmondtál, habár még nem álltál készen 
rá. Azonban miután megtanultad ezeket az igazságokat – azt, hogy 
erőt fogsz kapni, és hogy erre a valamire még Jézusnak is szüksé-
ge volt, valamint hogy ez teljesen átformálta az apostolokat -, úgy 
vélem, most már készen állsz arra, hogy elfogadd a Szent Szellem 
keresztséget, még ma.

Kérd, hidd, és fogadd el!

Isten be akar tölteni téged, azonban ehhez az szükséges, hogy te 
magad nyúlj ki érte hitben, és megragadd ezt!

„Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak meg-
nyittatik. Melyik apa az közületek, aki iának kígyót ad, amikor az ha-
lat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz 
létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel in-
kább ad a Mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik Tőle?”

L  11,10-13
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Még ma fogadd el Őt

A te Mennyei Atyád mennyivel inkább fogja neked adni a Szent 
Szellemet! Ehhez nem más kell, csak annyi, hogy kérd, hidd, és fo-
gadd el!

Ha készen állsz, akkor szívedből, hangosan mondd el a követke-
ző imádságot:

Atyám, átadom magam Neked teljesen. Ráébredtem, hogy a 
keresztény élet megéléséhez szükségem van a Te erődre. Éhezlek 
Téged! Kérlek, hogy keresztelj meg engem a Te Szent Szellemed-
ben!

Hit által most elfogadom a Szent Szellemben való keresztsé-
get. Kinyúlok érte, és megragadom! És most már az enyém, Jé-
zus nevében!

Atyám, köszönöm, hogy nekem adtad a Szent Szellemet! Szent 
Szellem, köszönöm neked, hogy eljöttél hozzám. Örömmel fogad-
lak be az életembe!

Folytasd az Isten dicséretét, és köszönd meg az Úrnak ezt a cso-
dálatos ajándékot. Szánj néhány percet arra, hogy élvezed az Ő je-
lenlétét, és most mondd el Neki, mennyire szereted Őt.

Néhányan drámai megtapasztalásokon mennek keresztül, ami-
kor elfogadják a Szent Szellemet, és vannak mások, akik viszont iga-
zából megkeresztelkednek, anélkül, hogy bármit is éreznének. Való-
jában egyik sem jobb a másiknál, hiszen nem ez a lényeg, hanem az, 
hogy megkaptad! Ne hagyd, hogy a külső megnyilvánulások, vagy 
azok hiánya lehetőséget adjon az ördögnek arra, hogy lebeszéljen 
téged erről az Istentől származó ajándékról (Máté 13,19).

Ha imádkoztál, és hitted a szívedben, hogy megkapod a Szent 
Szellem keresztséget, akkor tudnod kell, hogy Isten Igéje a biztosí-
ték arra, hogy meg is kaptad. „Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy 



70

11. fejezet

mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is 
adatik nektek” (Márk 11,24). Isten pedig mindenkor tiszteletben 
tartja az Igéjét! Amint kiléptél hitben, Jézus közvetlen parancsának 
engedelmeskedve (János 20,22), ott és akkor meg is kaptad a Szent 
Szellem keresztséget.

Gratulálok neked – be vagy töltve Isten természetfeletti erejével! 
Amint, megtanulod kezelni ezt az erőt, onnantól kezdve többé nem 
lesz ugyanolyan az életed. Ennek a könyvnek a hátralévő részeiben 
meg fogom osztani veled, ami igencsak fontos: milyen módon tudod 
kiárasztani és kezelni az Ő erejét.
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Nyelveken beszélve

Isten Igéje feltárja előttünk, hogy a nyelveken szólás az első meg-
nyilvánulás, mely akkor következik be, amikor megkapjuk a Szent 
Szellem keresztségét.

Jézus tanítványai is elkezdtek beszélni nyelveken, közvetlenül az 
után, hogy megkapták a Szent Szellemet.

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami 
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak 
mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle 
nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Szellem adta nekik, hogy 
szóljanak.”

A  C  2,1-4.

Ahogy Péter Kornéliusz egész háza népének elkezdte prédikálni 
az Evangéliumot, bizony ők is megkapták mind a kettőt, az üdvös-
séget és a Szent Szellem keresztséget egyaránt.
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„Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szent Szellem mind-
azokra, akik hallgatták az Igét. És elámultak a zsidó származású hí-
vők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a 
Szent Szellem ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, 
és magasztalták az Istent…”

A  C  10,44-46.

A nyelveken szólás szolgált külső bizonyítékaként annak, hogy 
ezek a vadonatúj hívők valóban megkapták a Szent Szellemet.

Péter ezt a tényt arra használta fel, hogy bebizonyítsa a többi 
zsidó hívő számára (akik személyesen nem voltak jelen), hogy ezek 
a pogányok valóban újjászülettek.

„Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szent Szellem, aho-
gyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, Aki 
így szólt: János vízzel keresztelt, de ti Szent Szellemmel fogtok meg-
kereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, 
mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok 
én, hogy akadályozzam az Istent?” Amikor mindezt hallották, meg-
nyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: „Akkor tehát a pogá-
nyoknak is megadta Isten a megtérést az életre.”

A  C  11,15-18.

Pál ugyancsak szolgált a Szent Szellem keresztséggel Efézusban, 
Apollós megtértjei felé, akik hittek Krisztusban. „És amikor Pál rá-
juk tette a kezét, leszállt rájuk a Szent Szellem, úgyhogy különböző 
nyelveken szóltak, és prófétáltak” (Apostolok Cselekedetei 19,6). Itt 
is látjuk, hogy a nyelveken szólás együtt járt a Szent Szellem ke-
resztséggel!

Minden szellemmel megkeresztelt hívő

Fülöp lement Szamáriába és evangélizált. Sokan hittek Jézusban, 
amikor meghallották az Ő üzenetét, és látták a csodákat, amiket Ő 
cselekedett (Apostolok Cselekedetei 8,5-8). Később pedig Péter és 
János látogatott el arra a vidékre és szolgáltak feléjük a Szent Szel-
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lem keresztséggel (Apostolok Cselekedetei 8,14-17). Ekkor történt, 
hogy amint a szamaritánusok elkezdték elfogadni a Szent Szelle-
met, az újonnan megtértek egyike, aki mellesleg egy pro i varázsló 
volt, látta, ahogy a többiek nyelveken beszélnek, és önző módon, 
szenvedélyesen elkezdett vágyakozni ez után az erő után. Erre re-
agálva Péter és János megdorgálta ezt az embert, amiért megpró-
bálta megvásárolni tőlük Isten ajándékát (Apostolok Cselekedetei 
8,18-24).

Azok, akik érvelnek az ellen, hogy a nyelveken szólás a Szent 
Szellem keresztség kezdeti bizonyítéka, azok az Apostolok Csele-
kedetei 8-at próbálják meg ennek alátámasztási pontjaként hasz-
nálni. De még ha ezekben az Igeszakaszokban közvetlenül nem 
is mondja a Szentírás, hogy ezek a szamáriai emberek nyelveken 
szóltak, mégis elég sok jel mutat arra, hogy ezt tették. Ezen felül a 
nyelveken szólás minden, ettől eltérő alkalommal megjelenik, ami-
kor arról beszél az Apostolok Cselekedetei, hogy a Szent Szellem 
kitöltetett. Továbbá ez a frissen megtért varázsló, akiről szó volt, 
látott valamit akkor, amikor keresztséggel szolgáltak az emberek-
nek, ami miatt az apostoloknak pénzt ajánlott fel, cserébe azért a 
természetfeletti képességért, mely a Szent Szellem átadásával járt 
(18-as vers). A bibliai következetességet igyelembe véve, ennek az 
erőnek a szemmel látható demonstrációja nem más lehetett, mint 
maga a nyelveken szólás.

A nyelveken szólás az azonnali hallható megnyilvánulása a Szent 
Szellem keresztségnek, mely minden Szellemmel betöltött hívő 
rendelkezésére áll. Ez az a valami, ami segíthet neked bizonyítani 
azt, hogy te már befogadtad Őt. Azonban a nyelvek nem fognak au-
tomatikusan utat törni maguknak, annak érdekében, hogy kiejtsd 
őket a szádon, csak azért, mert már megkeresztelkedtél. A Szent 
Szellem, akaratod ellenére soha nem fog kényszeríteni semmire. 
Ezért neked magadnak kell úgy döntened, hogy elkezdesz nyelve-
ken beszélni.
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Sötétségből világosságra

Én személy szerint szinte belebotlottam a Szent Szellem kereszt-
ségbe. Már egy ideje teljes szívemből kerestem az Urat, és kiáltot-
tam Hozzá azért, hogy töltsön be az Ő erejével. 1968. március 23-án 
drámai módon megválaszolta az imámat azáltal, hogy megkeresz-
telt a Szent Szellemben. Abban az időben fogalmam sem volt arról, 
hogy mi ez, mivel erről sohasem tanítottak. Csak annyit tudtam, 
hogy volt egy bensőséges találkozásom Istennel, aminek következ-
tében természetfeletti erő töltött el. 

Akkor, abban a pillanatban egyszerűen elkezdett áramolni a ki-
jelentett tudás. Még mielőtt megkaptam volna a Szent Szellem ke-
resztséget, mindig csak abban bízhattam, amit a prédikátor mon-
dott és igazságként állított be. Nem volt semmilyen bizonyosság a 
szívemben, vagy egy saját megértés, ami segített volna. Egyszerűen 
csak követtem az előttem álló példákat, és tettem, amit mondtak. 
Aztán megkaptam a Szent Szellemet, és ezután Maga a Biblia írója 
kezdte el nekem elmagyarázni azt. Elkezdte felfedni a szívemnek 
a dolgokat. Így ahelyett, hogy külső információkra támaszkodtam 
volna, Isten Maga kezdett el belülről kifelé tanítani engem. A János 
14,26 ezt jól ábrázolja: „Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, Akit 
az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket, és 
eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” (Károli 
fordítás). A különbség olyan volt, akár a nappal és az éjszaka!

Amellett, hogy kinyilatkoztatott tudásra tettem szert, ráadásul 
még bátor is lettem és szenvedély kezdett el égni bennem az Úr 
iránt. Isten fantasztikus szeretete és dicsőséges jelenléte folyama-
tosan a hatalmába kerített. A bizonyságtétel többé nem vallásos kö-
telesség volt a számomra, hanem a nap fénypontja. Emellett, még 
a betegek is meggyógyultak, amikor imádkoztam értük. Azonban, 
mindezekkel a csodálatos dolgokkal együtt, néhány problémát is 
magaménak tudhattam. Példának okáért, az újdonsült lelkesedé-
sem miatt ki is rúgtak a gyülekezetemből!
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Úrrá lenni a vallásos előítélet felett

Minden azt mutatta, hogy megkeresztelkedtem a Szent Szellemben, 
ellenben nem beszéltem nyelveken. De miért? Egyszerűen azért, 
mert ellene neveltek! A gyülekezet, amiben felnőttem, nem hitt a 
Szent Szellem keresztségben, és azt gondolták, hogy a nyelveken 
szólás az ördögtől van. A tudatlanság és a rossz tanítás miatt haj-
lamos voltam szembefordulni ezzel az ajándékkal. Habár képes 
lettem volna nyelveken szólni, mégis az ez irányban táplált negatív 
érzelmek és félelem megakadályozott ebben.

Hosszú időbe telt, mire megújítottam az elmémet abba az 
irányba, amit Isten Igéje mondott a Szent szellemmel való új kap-
csolatomról. A keresztség elnyerése után két és fél év telt el, mire 
felfedeztem, hogy a nyelveken szólás Istentől származó ajándék, 
mely még a mai napon is hatályos. Aztán pedig másik hat hónap 
telt el, mire elég megértésem volt ahhoz, hogy át tudjam magam 
adni a Szent Szellemnek, és hogy ténylegesen nyelveken szóljak. 
Amíg nem láttam azt, amit Isten Igéje mond erről, addig a hi-
tem sem volt elég erős ahhoz, hogy gyakorlatot szerezzek benne 
(Róma 10,17).

Ha nem lettem volna kitéve a vallásos előítéleteimnek, akkor már 
közvetlenül az után, hogy megkeresztelkedtem a Szent Szellemben, 
képes lettem volna nyelveken beszélni. Azonban ezek a gondola-
tok egyszerűen távol tartottak attól, hogy élvezni tudjam Istennek 
az ajándékát, mivel ezeknek hitetlenség volt a gyökere. Amíg erőt 
nem vettem rajtuk és el nem érkezett a számomra az áttörés, mely 
pontot elérve önként kiléptem hitben, addig nyelveken sem tudtam 
beszélni. Azonban amint ezt megtettem, az életem teljesen megvál-
tozott, ugyanolyan drámai módon, mint amikor először elfogadtam 
a Szent Szellemet!

Tehát nem kötelező nyelveken szólni; te döntesz ez ügyben! Kü-
lönben meg semmi okunk sincs arra, hogy ne tegyük! A nyelveken 
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szólás felszabadítja Isten erejét az életedben, és bizony rendelke-
zésére áll minden egyes kereszténynek, aki megkeresztelkedett a 
Szent Szellemben. Azzal pedig csak te fogsz veszíteni, ha nem szólsz 
nyelveken!
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Napjaink számára is bizonyság

Isten Igéje egyértelműen azt tanítja, hogy napjainkban is hatályos 
a nyelveken szólás ajándéka. Ez a Bibliának azon három fejezeté-
ben látható a legjobban, melyek kifejezetten a Szent Szellem aján-
dékaival foglalkoznak: ezek pedig az 1Korinthus 12, 13, és a 14. A 
nyelveken szólás mellett persze találunk még más ajándékokat is, 
úgymint a bölcsesség szava, tudás szava, hit, gyógyítások ajándékai, 
csodatévő erők munkái, prófétálás, szellemek megkülönböztetése 
és nyelvek magyarázata (1Korinthus 12, 8-10). Habár önmagában 
véve az egy izgalmas tanulmány lenne, ha minden egyes ajándékot 
egyesével átvennénk, azonban ez túlmutatna a jelenlegi céljainkon.

A Korinthusban lévő helyi közösség az egész Újszövetség egyik 
erősen testi gyülekezete volt.  Például az egyik fér i vérfertőzésbe 
került az apjának feleségével (1Korinthus 5,11). A hívők beperelték 
egymást (6,1. 6-7). Megosztottság volt közöttük a kedvenc Biblia ta-
nítójukkal kapcsolatban (3,3-5). Falánkság és részegeskedés jelle-
mezte az Úrvacsoráikat (11,20-22). Nyelveken szóltak az istentisz-
teleteken anélkül, hogy megmagyarázták volna (14, 26-28). Ezért 
Pál megdorgálta és kiigazította a Korinthusiakat minden éretlensé-
gük és bűnük miatt.
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Ezek a hívők - annak ellenére, hogy testies viselkedés jellemezte 
őket - rendelkeztek a Szellem ajándékaival… de nem azok miatt vol-
tak testiek! Helytelen lenne azt feltételezni, hogy az ajándékok rosz-
sz hatással lesznek rád, csak azért, mert olyan sok probléma támadt 
a korinthusiaknál. Valójában ennek az ellenkezője az igaz! Habár, az 
érettség nem adatik meg azonnal, ugyanakkor a Szent Szellem aján-
dékai elősegítik a szellemi felnövekedést. Ez az, amiért Pál három 
különböző alkalommal is azt tanácsolta ennek a testi, bűnnel teljes 
társaságnak, hogy vegyék komolyan és „kívánják a szellemi ajándé-
kokat” (1Korinthus 12,31; 14,1; 14,39). Pál tudta, hogy az ajándé-
kok elősegítik az érettségüket. Ez egy igencsak jó bizonyság lehet a 
számodra annak érdekében, hogy elkezdj nyelveken beszélni!

Kinek hiszel?

Egy alkalommal, elkezdtem beszélni az Úrról egy nőnek, akinek a 
házát festettem. Amikor megkérdezte, hogy miért hagytam ott a 
baptista gyülekezetet, azt mondtam, hogy kirúgtak, miután meg-
kaptam a Szent szellem keresztséget.

„A nyelveken szólásról beszélsz?” – kérdezte.

„Igen, az is hozzátartozik. Beszélek nyelveken, és ez az, amiért 
arra kértek, hogy hagyjam el a gyülekezetet.”

Elgondolkodott egy pillanatra, aztán udvariasan hozzátette: 
„Nos, ezért az én gyülekezetemből is kirúgtak volna.”

Erre megkérdeztem: „Miért tennének ilyet?” - aztán megmutat-
tam neki az 1Korinthus 14,39-et. A Biblia itt egyértelműen mondja, 
hogy „a nyelveken szólást se tiltsátok” (Károli fordítás). Soha nem 
fogom elfelejteni ennek a hölgynek az őszinte válaszát.

„Nos, sok olyan dolog van a Bibliában, amiben a mi gyülekeze-
tünk nem hisz.” Ennél fogva tudtam, hogy többé már nem leszek 
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képes szolgálni felé, mivel ennek az asszonynak a keresztény életé-
ben nem Isten Igéje a döntő tekintély. Ő is, mint sokan mások, úgy 
döntött, hogy jobban hisz a felekezete tanításainak, mint magának 
Isten Igéjének. Ez az, amiért az 1Korinthus 13 továbbra is a legin-
kább félreértelmezett szakasza a Szentírásnak – még a mai napon 
is – a Szent Szellem ajándékainak tekintetében!

Szeretettel jobb

A Szent Szellem ajándékai abból a célból adattak, hogy azokat sze-
retetben használjuk. Ez megmagyarázza, hogy miért írta Pál, „De 
törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmu-
tatom nektek a legkiválóbb utat” (1Korinthus 12,31), majd ezt kö-
vetően belekezdett a híres, szeretetről szóló szakaszba (1Korinthus 
13). Ezért néhány ember megpróbálta ebből azt kihozni, hogy a 
szeretet a legkiválóbb út. Azonban a szövegkörnyezet egyértelmű-
en azt mutatja, hogy Pál mindegyik, szeretettel kapcsolatos magya-
rázata a 13. fejezetben kifejezetten a Szent Szellemnek a 12. feje-
zetben felsorolt, és közvetlenül az utána következő 14. fejezetben 
kifejtett ajándékainak használatára vonatkozik. Tehát az ő állás-
pontja nem az volt, hogy a szeretet jobb az ajándékoknál, hanem az, 
hogy az ajándékokat jobb szeretetben használni, mint a nélkül. A 
Szent Szellem nem bábuként irányít bennünket! Ő vezet, utat mutat 
és inspirálni fog arra, hogy nyelveken szólj, és hogy működtesd az 
összes többi ajándékot. De te lehetsz egyedül az, aki ténylegesen 
megteheted mindezeket a dolgokat. Ezért lehetséges testi módon, 
hibákat elkövetve, és nem a szeretettől motiválva működni az aján-
dékokban.

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs 
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És 
ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden böl-
csességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy he-
gyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.”

1K  13,1-2
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Nem számít, hogy melyik ajándékban kezdesz el működni – le-
gyen szó akár nyelveken szólásról, prófétálásról, vagy akár a hit 
ajándékáról –, ha nem a megfelelő indítékból teszed, úgysem lesz 
haszna. Ezért bátorítalak, hogy a szeretet motiváljon a Szellem 
minden ajándékának használatakor – beleértve a nyelveken szó-
lást is.

Sőt mi több, Isten szeretete motiváljon mindenben, amit teszel. 
„És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szá-
nom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.” (1Ko-
rinthus 13,3) Akár arról van szó, hogy azért járunk gyülekezetbe, 
mert úgy érezzük, hogy ezt kell tennünk, vagy akár arról, hogy 
merő kötelességből adakozunk, ha a szeretetet mellőzzük ezek-
ben a dolgokban, akkor abból nem lesz semmi hasznunk. Isten 
nézőpontjából tekintve, a cselekedeteidnél sokkal fontosabb a 
mögöttes motiváció.

Amikor pedig eljön a tökéletes

Azok, akik elutasítják a Szent Szellem keresztséget, azok az 1Ko-
rinthus 13,8-10-be egy csavart raknak annak érdekében, hogy ál-
láspontjukat alátámasszák, miszerint a nyelveken szólás a korai 
egyházzal együtt tovatűnt.

„A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröl-
tetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el 
fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálá-
sunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.”

1K  13,8-10

Azt állítják, hogy Isten csak azért adta a Szent Szellem ajándékait 
(a nyelveken szólást, a prófétálást, a gyógyítások ajándékait, a cso-
datévő erőket… stb.) a korai egyháznak, mert a Biblia egésze még 
nem íródott meg. Azt állítják, hogy a Biblia „az, ami tökéletes”, iga-
zolva ezzel azt a következtetésüket, hogy Isten ilyen dolgokat többé 
már nem tesz. De ez badarság!
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Ha ezt az Igeszakaszt összefüggéseiben elolvasod, akkor te is 
könnyen látni fogod azt, hogy mit is mond valójában. Emellett azt se 
felejtsük el, hogy Pál a Szentírásnak e fejezeteit (1Korinthus 12, 13, 
és 14) a Szent Szellem ajándékainak megfelelő működtetéséről írta. 
Majd azzal fejezi be az ajándékok ismertetését, hogy azokat szere-
tetben kell használni (13,1-3). A 4-7-es versekben pedig leírja, ho-
gyan néz ez ki a gyakorlatban. Aztán a 8-as versben az Ige azt állítja, 
hogy a nyelveken szólás megszűnésekor az ismeret is eltűnik majd. 
Ma a népszerű nevét használva „Az Információ Korában” élünk, és 
bizony mindketten tudjuk, hogy a tudásnak az ideje még nem áldo-
zott le. Sőt, Isten Igéje azt prófétálja, hogy az utolsó időkben a tudás 
nagyban meg fog növekedni (Dániel 12,4).

„Mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Ami-
kor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyer-
mek voltam, úgy szóltam, mint gyermek; amikor pedig fér ivá lettem, 
elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan 
látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, ak-
kor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.”

1K  13,9-12 (  S  )

A 12-es versben az „akkor” szó utal vissza az „Amikor pedig el-
jön a tökéletes” kifejezésre. Amikor pedig eljön a tökéletes, akkor 
Jézust fogjuk látni, szemtől szemben. Ez pedig Jézus második eljö-
veteléig vagy addig nem fog bekövetkezni, amíg mi meg nem halunk 
és Vele nem leszünk, s ugyanígy addig a nyelveken szólás sem fog 
eltűnni.

Tehát az a kifejezés, hogy „Amikor pedig eljön a tökéletes…” a 
megdicsőült testünkre utal, nem pedig a Bibliára. Igen, a Biblia tö-
kéletes – Istentől ihletett, tévedhetetlen és csalhatatlan –, azonban 
nem ez az, amire a fent említett mondat utal. Amikor megkapod a 
megdicsőült testedet, akkor már nem fogsz tükör által homályosan 
látni, és az ismereted sem lesz töredékes. A megdicsőült testedben 
szemtől szemben látni fogod Jézust, és úgy fogod ismerni Őt, aho-
gyan Ő ismer téged – tehát teljesen. A mostani időkről szólva pedig 
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a nyelveken szólás azért adatott, hogy segítsen neked növekedni az 
Ő megismerésében. A megdicsőült testedben már nem lesz szüksé-
ged többé a nyelveken szólásra, sem a Szellem többi ajándékára – a 
prófétálásra, a bölcsesség szavára, a szellemek megkülönbözteté-
sére, a nyelvek magyarázatára… stb. – annak érdekében, hogy ki-
nyilatkoztatásod legyen az Úrról, mivel akkor már teljes mértékben 
ismerni fogod Őt.

A legtöbben, akik ezeket az Igeverseket a Szent Szellem ajándé-
kainak elutasítására használják fel, valójában ezzel inkább azt bizo-
nyítják, hogy azok a mai napon sem vesztették el érvényességüket! 
Mindaddig, amíg a Róla való ismeretünk nem teljes, addig a Szel-
lem ajándékai működni fognak. Ameddig a megdicsőült testünkben 
szemtől szemben meg nem látjuk Jézust, addig szükségünk van a 
nyelveken szólásra. Mivel a tökéletes még csak ezután fog eljönni, 
ezért Isten csodatévő ereje továbbra is a földön maradt mind a mai 
napig ugyanolyan módon, ahogyan a korai egyházban jelen is volt. 
Ha őszintén átnézted és értelmezted ezeket az Igeverseket, akkor 
már rá kellett jönnöd arra, hogy azt állítani, „Isten csodatévő ereje 
eltávozott a földről” csak úgy lehet, ha valaki eleve hajlamos a kor-
rupt, vallásos gondolkodásmódra. „Ezért testvéreim, törekedjetek a 
prófétálásra, de a nyelveken való szólást se akadályozzátok” (1Ko-
rinthus 14,39)!

Csodálatos bizonyság

Miért van az, hogy néhány ember olyan keményen harcol Isten Igé-
je ellen úgy, hogy azt állítják, a Szent Szellem keresztség és Isten 
csodatévő ereje nem mára szól? Úgy vélem, ennek két fő oka van 
– a rossz tanítás, és a személyes felelősség elutasítása. Az emberek 
vallásos doktrínái képesek hatástalanná tenni Isten Igéjét. Ez akkor 
történhet meg, amikor vallásos hagyományokhoz ragaszkodunk Is-
ten Igéje helyett (Márk 7,13). Emellett van egyfajta félelem, mely 
afelé hajt, hogy a Bibliában is meglátható eredményeket kell produ-
kálni. Ha kijelentjük magunkról, hiszünk a Szent Szellem kereszt-
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ségben, a nyelveken szólásban, a démonok kiűzésében, a gyógyu-
lásban és a csodákban, akkor mindez nyomást fog gyakorolni ránk, 
hogy a valóságban be is tudjuk mutatni ezeket (Márk 16,17-18). A 
legtöbb ember sajnos nem tudja felvállalni ezt a fajta személyes fe-
lelősséget.

Ehelyett sokan egy kényelmes teológia mögé bújnak el. „Keresz-
ténynek” nevezik magukat, majd gyorsan megvallják, hogy az ő bű-
neik megbocsáttattak, miközben sajnos az életükben oly kevés a bi-
zonyíték minderre. Könnyen ki lehet jelenteni, hogy „Az én bűneim 
megbocsáttattak”, mivel a bűn nem látható, és az sem, amikor azok 
megbocsáttatnak. Azonban ha a csodák valóban a keresztény élethez 
tartoznak, akkor viszont megvannak az eszközök ahhoz, hogy bebi-
zonyítsuk, valóban azok vagyunk. Példának okáért, tudunk nyelve-
ken szólni, démonokat kiűzni, vak szemeket, süket füleket megnyit-
ni, vagy valakit fel tudunk támasztani a halálból (én személy szerint 
mindezeket a dolgokat megtettem, több alkalommal is, és sok más 
ember is, akiket jól ismerek, szintén megtették ezeket – Istené legyen 
a dicsőség). Annak érdekében, hogy a televízió előtt ülhessenek, testi, 
önközpontú életet élve, oltalmazva a helyzetüket, miszerint ők bűn-
bocsánatot nyertek, ezek az emberek meghoztak egy döntést, mely 
alapján csak abban hisznek, amit Isten Igéje a bűnök bocsánatáról 
mond, s eközben kényelmesen, egyszerűen igyelmen kívül hagyják 
az összes többi dolgot. Ezek az emberek talán tényleg megváltást 
nyertek, de az is lehet, hogy nem. Ki tudhatja ezt?

Jézus a csodákat arra használta, hogy bizonyítsa velük az üdvös-
séget.

„Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! – 
vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!? Azért pedig, hogy 
megtudjátok: Az Ember iának van hatalma a bűnöket megbocsátani 
a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágya-
dat, és menj haza!”

M  2,9-11
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Szemben állva a hitetlen vallási vezetőkkel, Jézus megkérdezte 
tőlük, hogy mi a nehezebb: azt mondani, megbocsáttattak a bűneid, 
vagy azt, hogy vedd fel az ágyadat és járj. Azt senki sem láthatta, 
hogy a bűn megbocsáttatott, azt viszont mindenki képes volt meg-
látni abban a zsúfolt teremben, köztük a farizeusok is, hogy az az 
ember meggyógyult-e vagy sem. Vagy felkel ez az ember és jár, vagy 
pedig Jézus a szavai miatt teljesen megszégyenül. Ezért határozot-
tan nehezebb azt mondani, hogy vedd fel az ágyadat és járj!

Az emberek tudták azt, hogy ha Jézus képes teljesíteni azt, ami 
a legnehezebb, akkor biztosan képes a könnyebbeket is. „Az pedig 
felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; 
úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: 
„Ilyet még sohasem láttunk!” (Márk 2,12). Jézus arra használta azt, 
hogy képes meggyógyítani a testi szerveket és csodát tenni a izikai 
világban, hogy alátámassza azt a tényt, miszerint képes olyan dol-
gokat is megtenni a szellemi világban, mint például bűnöket meg-
bocsátani.

Sokan hamis tanítás mögé bújnak, mely azt állítja, hogy a csodák 
kora lejárt már, és hogy lehet kapcsolatunk Istennel anélkül, hogy 
bármi is igazolni tudná ezt. Viszont ez csak egy kényelmes teoló-
gia! Az igazság az, hogy Isten még a mai napon is tesz csodákat, és 
bizony addig, amíg meg nem kapod a megdicsőült testedet, addig 
szükséged lesz a nyelveken szólásra is!
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Építsd fel magad!

A nyelveken szólás elsődleges célja az, hogy elősegítse a személyes 
szellemi növekedést. „Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, 
hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Szellem által szól tit-
kokat. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyüle-
kezetet építi” (1Korinthus 14,2; 4). Amikor nyelveken szólsz, akkor 
önmagadat kezded el szellemileg felépíteni.

Emellett önmagadat megtartod Isten szeretetében. „Ti azonban, 
szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent 
Szellem által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre” (Júdás 1,20-21). 
Isten, irántad való szeretete sohasem fog megváltozni, az viszont, 
ahogy te megéled azt, az igen. A nyelveken szólás segíteni fog neked 
abban, hogy teljesítsd a feladatodat, miszerint tartsd mindig emlé-
kezetedben és élvezd Isten kifogyhatatlan szeretetét.

A nyelveken szólás által meg tudsz pihenni és szellemileg fel 
tudsz frissülni. „Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog beszélni 
ezzel a néppel az, aki ezt mondta nekik: Itt van a nyugalom, adjatok 
nyugalmat a fáradtnak! Itt van a felüdülés! De nem akartak rá hall-
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gatni” (Ésaiás 28,11-12). A szellemed az a részed, ahol Isten lakik. 
Ez a részed teljesen új, tiszta, igaz és szent. Amikor nyelveken imád-
kozol, akkor felszabadítod a lelked és a tested számára azt a nyu-
galmat és frissességet, ami már a szellemedben jelen van. Én sze-
mély szerint a nyelveken szólás által bátorítom magamat! Amikor 
úgy érzem, hogy fáradt vagyok vagy kedvetlen, akkor egyszerűen 
elkezdek szellemben imádkozni mindaddig, amíg ki nem pihenem 
magam és fel nem frissülök. A negatív körülményeknek és érzel-
meknek nem adom meg magam, hanem helyette elkezdem gyakor-
latoztatni a hitem a nyelveken való imádkozással, mindaddig, amíg 
teljesen tudatában nem leszek, és el nem kezdem újra élvezni Isten 
szeretetét. Ha egyszer felismered azt, hogy bármikor, amikor úgy 
döntesz, képes vagy szellemben imádkozni, akkor onnantól kezdve 
nem lesz mentséged arra, hogy depressziós legyél újra!

Tökéletes imádság

Amikor nyelveken imádkozol, akkor a természetes elméd nem fogja 
érteni azt. „Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a szellemem ugyan 
imádkozik, de az értelmemet nem használom” (1Korinthus 14,14). 
Hacsak nincs magyarázat hozzá, az értelmed nem fogja tudni, hogy 
mit imádkozott a szellemed.

A szellemed rendelkezik a Krisztus értelmével, elméjével. „Mert 
ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy Őt kioktathatná? Bennünk 
pedig Krisztus értelme van” (1Korinthus 2,16). A szellemed mindent 
tud. „És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok” (1Já-
nos 2,20 – Károli fordítás). „Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki 
állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez, Isten-
hez, és egyre jobban megismeri Őt” (Kolosse 3,10). Ezért a szellemed 
mindig tudja, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell tökéletesen 
imádkozni, magadért és másokért egyaránt.

Hatalmas különbség van aközött, ahogy a szellemedből és ahogy 
az elmédből imádkozol. A természetes elméd rendszerint hiányos 



87

Építsd fel magad!

információkkal rendelkezik. Hiányzik belőle Isten Igéjének, ma-
gának a szituációnak, és az abban érintett személyeknek a teljes 
ismerete. Ezért az elmédből nem fogsz tudni teljességgel és száz 
százalékos pontossággal imádkozni. Azonban mivel az újjászületett 
szellemed mindent tud, ezért lehetetlen nyelveken imádkozni anél-
kül, hogy ne Isten akaratát imádkoznánk!

Időnként, amikor nyelveken imádkozol, a Szent Szellem rajtad 
keresztül közbenjár valaki másért. „Hasonlóképpen, a Szent Szellem 
is segítségünkre siet abban, amiben gyengék vagyunk. Hiszen sok-
szor 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” (Róma 8,26-27 – Egyszerű fordítás). Ez különösen 
akkor hasznos, amikor az elméd nem biztos abban, hogyan imád-
kozzon egy adott személy vagy helyzet felett.

Ahogy nyelveken szólunk, Isten rejtett bölcsességét kezdjük el 
szólni. Pál a nyelveken szóláson keresztül kapta a kinyilatkoztatá-
sokat a prédikációinak üzeneteihez. „Igaz, a szellemileg érett hívő-
ket mégis tanítjuk a bölcsességre. Azonban ez egészen más, mint a je-
lenlegi világ bölcsessége. Más, mint azoknak a bölcsessége, akik most 
uralkodnak a világ felett. Hiszen ezek a vezetők el fogják veszíteni a 
hatalmukat. Mi Isten bölcsességét tanítjuk, amelyet Ő mindeddig ti-
tokban tartott. Ezt a bölcsességet már az idők kezdete előtt arra ren-
delte, hogy a mi dicsőségünkre legyen” (1Korinthus 2,6-7 – Egyszerű 
fordítás). „Nem is érti meg őt senki, mert a Szellem által szól titko-
kat” (1Korinthus 14,2). Miközben Pál Isten titkait szólta nyelveken, 
szellemileg felépítette önmagát, és kinyilatkoztatott tudást kapott. 
Ugyanígy te is, miközben nyelveken imádkozol, fel fogsz szellemileg 
épülni, ahogyan folyamatosan kinyilatkoztatott tudást kapsz!
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A magyarázat

Amikor nyelveken szólsz, akkor hinned kell abban, hogy Isten meg 
fogja adni a magyarázatot is hozzá. „Ezért aki nyelveken szól, imád-
kozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni” (1Korinthus 14,13). 
Isten titkai és rejtett bölcsessége az, amit szellemben imádkozunk, 
melyeket megragadni csupán a testi képességeinkkel nem tudunk, 
mivel túlmutatnak azokon. Azonban ha megkéred Őt, Isten termé-
szetfeletti módon meg fogja neked adni a magyarázatot.

Például egy nyilvános istentiszteleten magyarázatra szorul, ha 
használni kezded a nyelveken szólás ajándékát. „Ha nyelveken szól 
is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás 
után; egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, 
hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez” 
(1Korinthus 14,27-28). Magyarázat nélkül a nyelveken szólás nyilvá-
nos használatakor néhány ember azt fogja gondolni rólad, hogy meg-
őrültél. „Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelve-
ken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, 
nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök?” (1Korinthus 14,23).

A közcél érdekében Test egyes tagjainak a hivatásához hozzátar-
tozik a magyarázat.
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„Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek 
közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az Egy-
házban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott 
csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, 
vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mind-
nyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatévő 
erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mind-
nyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják magyarázni?”

1K  12,27-30.

Néhányan félreértelmezik az 1Korinthus 12,29-30-at, és azt állít-
ják, hogy nem mindenkinek kell nyelveken szólni. Azonban a Márk 
16,17-18 kijelenti, hogy „Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek 
követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 
kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt 
nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” Ezért 
néhányaknak a szolgálatához tartozik a nyelveken szólás és/vagy 
a nyelvek magyarázata, mely a nyilvános istentiszteletekre vonat-
kozik, azonban minden egyes, Szellemmel megkeresztelt hívő tud 
imádkozni nyelveken, a személyes épülésére.

Embereknek és angyaloknak

A nyelveknek két különböző típusa létezik: az emberek nyelve és 
az angyalok nyelve. „Ha emberek, vagy angyalok nyelvén szólok is, 
szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy 
pengő cimbalom” (1Korinthus 13,1).

Az embereknek nyelve a földön vagy létezett, vagy még létező 
beszélt nyelv. Amikor a tanítványok először megkeresztelkedtek 
pünkösdkor a Szent Szellemben, akkor az embereknek nyelvén 
kezdtek el beszélni (Apostolok Cselekedetei 2,4-12). Ez nem csu-
pán egy természetfeletti módon felgyorsult nyelvtanulás volt, mivel 
maguknak a nyelveken beszélőknek fogalmuk sem volt arról, hogy 
mit mondanak. A tanítványok, miközben várták az ígéretet, nem az 
akkor használt nyelveket tanulták a Felsőházban! A Szent Szellem 
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hirtelen megkeresztelte őket, és a nyelvük egy természetfeletti jel-
lé vált a hallótávolságon belül lévő hitetlenek számára, akiknek az 
anyanyelvükön szólaltak meg (1Korinthus 14,22).

Az angyaloknak nyelve pedig egy mennyei nyelv. A Szellemmel 
megkeresztelt hívők képesek az angyaloknak nyelvén imádkozni. 
Amikor Isten titkait és rejtett bölcsességét imádkozod, akkor egy 
angyali nyelven kezdesz el beszélni.

Teljesen mindegy, hogy embereknek vagy angyaloknak nyelvén 
kezdesz el beszélni, mivel mind a két esetben kérheted Istentől 
azok magyarázatát!

Világosság az öltözőszobámban

Felforgatta az életemet az, amikor megtanultam hinni abban, hogy 
Isten megadja a magyarázatot! Emlékszem, hogy amikor először 
elkezdtem nyelveken imádkozni, miután megkeresztelkedtem a 
Szent Szellemben, Isten a szívemben elkezdett szólni hozzám, mi-
közben csak úgy áradt a kinyilatkoztatott tudás. Azonban amikor 
elkezdtem megosztani azt, amit Isten mutatott nekem az Ő Igéjéből, 
az emberek megkritizálták és közölték velem, hogy tévedtem, mivel 
azelőtt még sohasem hallottak ezekről az igazságokról. Éreztem, 
ahogy kiközösítetté és magányossá lettem, miközben nagyon is 
küzdöttem mások véleményével és azzal, amit a szívemben hallot-
tam. Közben pedig folyamatosan csak kerestem az Urat.

Hat hónapon keresztül Isten Igéjén elmélkedtem egész nap. Gon-
dosan oda igyeltem minden egyes szóra és kifejezésre, miközben 
naponta több száz Igeverset írtam ki kézzel. Miután ilyen módon 
nyolc-tíz órát gondolkodtam, Isten Igéje szinte felrobbant a szívem-
ben, azonban az értelmem nem igazán tudta mindezt felfogni. Ezért 
fogtam magam, és a öltözőszobámban1 imádkoztam szellemben 

1 Amerikában megszokott az általában tükörrel is felszerelt öltözőszoba, ahol a ruhákat 
tárolják – a ford. megj.
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még egy-két órát. Ott ültem a ruháim között, és kértem Istent, hogy 
magyarázza meg a természetes értelmem számára mindazt, amit 
tanulmányoztam. Ezután elkezdtem imádkozni nyelveken, a szemé-
lyes épülésem érdekében.

Annak az időszaknak a végén a kinyilatkoztatott tudásom ki-
csiny ereje hirtelen hatalmas, áradó folyóvá duzzadt! Sőt, annyira 
sok mindent kaptam, és olyan gyorsan, hogy végül azt mondtam Is-
tennek, hogy többet már nem tudok elhordozni. Ez több volt annál, 
mint amit az elmémmel be tudtam fogadni! Sok olyan dolog van, 
amiket ma tanítok - így több mint harmincöt évvel azután -, melyek 
abból fakadnak, amit akkor megtanultam. Egyszerűen nyelveken 
imádkoztam, és hittem abban, hogy megkapom azok magyarázatát!

Folyamatosan nyerj megértést

Mindösszesen a nyelvek magyarázatára van szükséged ahhoz, hogy 
a személyes épülésedhez folyamatos megértést nyerj. Amikor egye-
dül imádkozol, nem kell, hogy abbahagyd ahhoz, hogy megkapd az 
anyanyelveden a magyarázatát. Ez a módszer, - miszerint hangosan 
imádkozol nyelveken, majd pedig megvárod, amíg meg nem ka-
pod az anyanyelveden a magyarázatot – jól működik a nyilvános-
ság előtt, azonban nem az egyetlen módja annak, hogy megkapd a 
magyarázatot. Egyszerűen csak arra van szükséged, hogy az elméd 
gyümölcsözővé váljon!

Isten egy megtapasztaláson keresztül bátorított engem, ami ak-
kor történt, amikor még teljesen új volt nekem ez az egész. Mivel 
engem elég erőteljesen a nyelveken szólás ellen tanítottak, ezért 
még mindig kétségekkel küszködtem a felől, hogy ha én szellemben 
imádkozom, az valóban helyes-e, vagy sem. Egy reggel, miután két 
óra hosszat töltöttem el a nyelveken szólással, valaki, akit négy éve 
nem láttam, felkeresett a házamban. Bekopogott az ajtón, majd kö-
szönés nélkül berohant, lehuppant a kanapéra, és sírva fakadt. Az 
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első gondolatom az volt, hogy angolul2 kellett volna imádkoznom, 
ahelyett, hogy minden reggelemet a nyelveken imádkozásra paza-
roltam! Ekkor felderengett bennem: Hogyan tudhattam volna ezért 
a ickóért imádkozni, hacsak nem nyelveken imádkozok? A szelle-
mem tökéletesen imádkozott!

Hirtelen a hitem felemelkedett, megállítottam a mondat köze-
pén és félbeszakítottam, miközben ő zokogva megpróbálta meg-
magyarázni a helyzetet. A kinyilatkoztatott tudás által befejeztem 
a problémáinak a további ecsetelését – és bizony telitalálat volt! Ez 
Isten erejének és szeretetének egy természetfeletti megnyilvánu-
lása volt, mely teljesen szabaddá tette ezt a fér it! Ezen keresztül 
az Úr megerősített engem abban, hogy korábban már imádkoztam 
nyelveken e felett a helyzet felett, és most csak annyit kellett ten-
nem, hogy megmagyarázom azt, amit akkor imádkoztam. Amit en-
nek az embernek mondtam, az volt a magyarázat!

Vigyázz a fejedre!

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor az elménket valami más is ké-
pes lefoglalni közben. Mivel a szellemünk imádkozik és nem a fejünk, 
ezért az elménk közben képes elkalandozni. Képes vagy akár Istentől 
teljesen független dolgokon is gondolkozni! Ezért van az, hogy néhá-
nyan szeretnek Igét olvasni, élvezni egy kis isteni zenét, vagy bibliai 
tanítást hallgatni, miközben nyelveken imádkoznak. Mások pedig a 
szellemben való imádság közben dolgoznak, vezetnek, vagy házi-
munkát végeznek. Én, személy szerint, már kiképeztem magam arra, 
hogy értelemmel is imádkozom, miközben nyelveken szólok.

Amikor hosszabb ideig imádkozom szellemben, akkor azok az 
emberek jutnak eszembe leginkább, akiket több éven keresztül 
nem láttam. Eleinte egyszerűen csak elodáztam ezt a gondolatot, 
azonban amikor hirtelen elkezdtek ezek az emberek felhívni, leve-
let küldeni, vagy akár megjelentek a házamnál – mint az előbb em-

2  A szerző anyanyelve angol – a ford. megj.
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lített ickó is –, elkezdtem felismerni, hogy Isten adta nekem ezeket 
a magyarázatokat felőlük. Ezek nem minden esetben szavak voltak, 
hanem sokszor benyomás, kép vagy késztetés formájában jöttek 
elő. Ahogy felismertem, hogy az Úr hozza ezeket az embereket az 
emlékezetembe, onnantól kezdve el is kezdtem imádkozni értük. 
Majd pedig elvégeztem az ezzel kapcsolatos dolgomat, és bizony 
minden egyes alkalommal csoda történt!

Egy alkalommal Isten arra vezetett engem, hogy felhívjam az 
egyik jó barátomat, miután nyelveken imádkoztam. Néhány éve 
már nem tartottuk a kapcsolatot egymással. Ő vette fel a telefont, és 
azonnal le is rakta. Ez a fajta reakció furcsa volt a számomra, mivel 
tudtam, hogy Isten kért meg arra engem, hogy hívjam föl. Miközben 
ültem az íróasztalom mögött és a történteken töprengtem, meg-
szólalt a telefon. Bizony, a vonal másik végén az én barátom volt! 
Elmondta, hogy ő csak azt mondta Istennek, hogy egész életében 
szolgált mások felé, de most, hogy ő van szükségben, senki sem 
szolgál felé. A barátom alig fejezte be az imádságot („Istenem, kér-
lek, hogy küldj nekem valakit, hogy bátorítson engem, vagy pedig 
ki fogok lépni a szolgálatból!”), amikor a telefon megszólalt, és én 
voltam a vonal másik végén. Ettől annyira megijedt, hogy letette a 
kagylót! Ez az egész eset a nyelvek magyarázatából fakadt.

Ezt te is képes vagy megtenni, miközben emberekért imádkozol, 
amikor bölcsességre van szükséged egy kihívást jelentő helyzetben, 
vagy akkor, amikor egyszerűen csak meg szeretnél érteni egy adott 
Igeszakaszt. Csak ragadd meg azt a személyt, szituációt, vagy az 
adott Igerészt, és kezdj el nyelveken imádkozni felette. Miközben 
imádkozol, kérd meg az Urat, hogy mutassa meg a számodra, hogy 
mit jelent az, amit imádkozol. Habár a megértés nem minden eset-
ben abban a pillanatban tör elő, azonban Isten mindenképpen meg 
fogja adni neked a magyarázatot.

Van egy barátom, aki a gyülekezeti alkalmak előtt, melyeken ő 
fog szolgálni,  nyelveken imádkozik. Ő szívesebben fogad el azonna-
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li magyarázatot, hogy ekképpen megtudja előre azt, hogy Isten mit 
akar tenni, ki fog meggyógyulni és miből, stb. 

Én viszont nem mindig szeretem azonnal megkapni a magya-
rázatot. Ha Isten természetfeletti módon elmondaná, hogy mi fog 
történni egy hét múlva a gyülekezeti alkalmon, akkor az elmém idő-
közben megpróbálná elemezni a helyzetet, és megpróbálna előre 
mindent kitalálni. Amikor nyelveken imádkozom, akkor gyakran 
abban a pillanatban nem kapok semmit sem az Úrtól. Azonban ami-
kor szükségem van arra egy hét vagy egy hónap elteltével, akkor 
meg szoktam kérni Istent, hogy ahhoz, amit nyelveken imádkoz-
tam azzal a dologgal kapcsolatban, adja meg a magyarázatot. Ekkor 
pontosan azt kapom meg a Szent Szellemtől, amire szükségem van!

 Ahogy nyelveken imádkozva hitben kilépsz, és hiszed, hogy Is-
ten megadja a magyarázatot, akkor a Szent Szellemtől te is meg fo-
god kapni pontosan azt, amire szükséged van!
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A nyelveken szólás nem csak arra való, hogy egyszer használva bi-
zonyítsuk azt, hogy megkaptuk a Szent Szellem keresztséget. Ez egy 
erőteljes eszköz, mely arra való, hogy felépítsük magunkat szellemileg. 
Amikor nyelveken imádkozol, akkor annak következtében te magad is 
meg tudsz majd pihenni, fel fogod tudni magad építeni a legszentebb 
hitben, és meg fogod tudni tartani a szívedben Isten aktív és élő szere-
tetét is. Ahogy elkezded majd a rejtett bölcsességeket szólni és hinni 
azok magyarázatában, a kinyilatkoztatott tudás meg fog nyílni előtted, 
és olyan válaszok tömkelegét fogod megkapni, melyet semmilyen más 
módon nem kaphatnál meg. Ez az, amiért az ördög olyan keményen 
harcol ez ellen az ajándék ellen! Attól fél, ami akkor fog történni, ami-
kor a mindennapi keresztény életed részévé válik a nyelveken szólás.

A Szent Szellem az, Aki inspirálja a szavakat, de te vagy az, aki ki-
mondod azokat. „Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és külön-
féle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Szellem adta nekik, 
hogy szóljanak” (Apostolok Cselekedeti 2,4). Figyeljük meg, hogy a 
Szellem adta nekik, hogy szóljanak. Tehát nem pusztán arról van 
szó, hogy a Szent Szellem beszél rajtad keresztül. Ő adja meg a kész-
tetést és a vágyat hozzá, azonban neked kell beszélned.
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Ez hasonló ahhoz, mint ahogy a tanítás ajándéka is működik. Ha 
kiállnék egy csoportnyi ember elé, és azt imádkoznám: „Istenem, 
kérlek, beszélj rajtam keresztül, de ne hagyd, hogy kimondjak bár-
mit is, ami nem Tőled van”. Majd pedig várnám, hogy beszédre kény-
szerítsen, bizony, soha nem mondanék semmit. Az én felelősségem 
az, hogy kilépjek hitben, és elkezdjek beszélni. Isten inspirálja az 
üzeneteket, azonban azok az én személyiségemen, szókincsemen, 
és stílusomon keresztül fognak előjönni. Isten nem beszél texasi ak-
centussal; én viszont igen! A Szent Szellem adja a mondanivalót, és 
én vagyok az, aki kézbesítem, átadom azt!

A félelem képes rövidzárlatot okozni bennünk, a nyelveken szó-
lás képességét illetően. Nehézséget okozhat az első alkalommal, ha 
aggódsz felőle, vagy megpróbálod elemezni azt, amit mondasz. A 
probléma nem abban van, hogy a Szent Szellem nem inspirál, ha-
nem inkább a félelemben, ami blokkolja azt. Rendeld alá a nyelve-
det a Szent Szellemnek, és utána hit által kezdd el kimondani azokat 
a szavakat, amiket Ő ad a számodra.

Áttörés!

Hónapokon keresztül küzdöttem a nyelveken való imádkozással. 
Még annak ellenére is elég nehezen tudtam elfogadni az imanyel-
vemet, hogy meg voltam győződve arról, hogy Istentől van a nyelve-
ken szólás, és akartam is azt.

Egy fér i eljött a házamba is, hogy megpróbáljon segíteni nekem 
ebben. Azt kérdezte tőlem: „Ha utánam ismételnél valamit, amit én 
spanyolul mondanék, akkor spanyolul beszélnél?” Bólintottam. „Ak-
kor ha mondok valamit nyelveken, és te elismétled azt, akkor nyel-
veken beszélnél?”

„Igen, azonban nem akarok csak úgy ismételgetni valamit. A saját 
imanyelvemen akarok megszólalni nyelveken!” Kitartó volt, szóval 
beadtam a derekam. Azonban abba is hagytam az első néhány szó 
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után. Zavarban voltam, ezért azt mondtam neki, hogy nem a legjobb 
gyakorlat ismételgetni azt, amit mond.

Bizonygatta: „Valóban így van, mivel nyelveken beszéltél. Ez nem 
angol nyelv!”

Addigra viszont már elérte a határt. „Na, nem, én ezt nem foga-
dom el. Én nem nyelveken szóltam!” Erre csak széttárta a karját, és 
elment.

Ezt követően elindultam meglátogatni valakit, hogy szolgáljak 
felé. Kétségbeesésemben kijelentettem: „Istenem, én csak elkezdek 
majd beszélni. Hiszem azt, hogy segíteni fogsz nekem nyelveken szól-
ni.” Ezután elkezdtem számomra értelmetlen szavakat alkotni, és 
kimondtam hangosan azokat. Ez butaságnak tűnt a számomra, és 
úgy is éreztem magam tőle. Azonban felismertem két szót, melyek 
elég jól hangzottak. Mivel úgy tűnt nekem, mintha valamilyen való-
di nyelven szólaltam volna meg, ezért úgy gondoltam, hogy ennek 
nyelveken szólásnak kellett lenni. Szóval, fogtam ezt a két nyelvet, 
és elkezdtem őket mondogatni újra és újra mindaddig, amíg meg 
nem érkeztem a célállomásra.

Megérkezésemkor azt tapasztaltam, hogy a valaha volt legjobb 
szolgálatomat éltem át. Biztos voltam benne, hogy ez azért tör-
tént, mert nyelveken szóltam. Hazafelé menet elkezdtem dicsérni 
Istent az autóban, és úgy döntöttem, hogy imádkozom még egy ki-
csit, használva azt a két szót… azonban bepánikoltam, amikor nem 
emlékeztem rájuk. Miután olyan hosszú időn keresztül küzdöttem 
azért, hogy nyelveken imádkozzam, elfelejtettem azt a két szót, 
amit megkaptam ehhez!

Aztán arra gondoltam, hogy csak kapok még másik két szót! Szó-
val elkezdtem elölről azt a folyamatot3, amíg elő nem jött az a má-
sik két szó. Miután használtam ezeket egy darabig, hozzájuk tettem 
3 A szerző visszautal arra a gyakorlatra, mellyel az első két szót megkapta, még mielőtt 

szolgált volna. – A ford. megj.
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még egy párat. Nem sokkal azután pedig folyékonyan beszéltem 
nyelveken!

Visszatekintve most már tudom, hogy mindvégig beszélhettem 
volna nyelveken. Azonban az a hamis benyomásom volt, hogy a 
Szent Szellem olyan erővel fog rám szállni, hogy nem leszek képes 
visszatartani magam attól, hogy kitörjön belőlem a nyelveken való 
imádkozás. Amikor viszont ez nem történt meg, ráébredtem, hogy Ő 
ezt nem így működteti. A Szent Szellem csak arra várt, hogy hitben 
kimondjam azokat a szavakat, melyeket Ő inoman ihletett bennem.

Most pedig rajtad a sor, hogy megtedd ugyanezt!

Imádkozzunk!

Atyám, Köszönöm Neked, hogy megkereszteltél engem a Szent 
Szellemben! Annyira hálás vagyok Neked, amiért nekem adtad 
ezt a csodálatos ajándékot. Kérlek, hogy segíts nekem minden 
előnyét kihasználni!

A nyelveken szóláson keresztül képes vagyok meríteni abból 
az erőből, amit belém helyeztél, és így: megpihenhetek, és fel-
frissülhetek, felépíthetem magamat hitben, és megtarthatom 
önmagam a Te szeretetedben, és a kinyilatkoztatott tudás ma-
gyarázat útján az enyém lehet.

Én egy hívő vagyok! Az Igéd pedig azt mondja: „Azokat pedig, 
akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űz-
nek ki, új nyelveken szólnak” (Márk 16,17). Hit által, a mai nap-
tól fogva nyelveken szólok, a Jézus nevében. Ámen!

Az Atya büszke rád!

Most pedig, hit által, kezd el kimondani azokat a szavakat, melyek 
feltörnek, mélyen a bensődből. Számodra ismeretlen nyelven fogsz 
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beszélni úgy, ahogy a Szent Szellem Maga inspirál rá. Bizony, nyel-
veken fogsz beszélni!

Gyerünk csak – gyakorold egy kicsit! Érezd magad jól az Úrban!

Ha nem azonnal kezd el feltörni, akkor se aggódj – Isten igencsak 
büszke rád! Amikor egy kisgyermek elkezd beszélni, a szülei tud-
ják, amit próbál nekik mondani. Annak ellenére, hogy ez egy bébi 
csacsogása, ők mégis örülnek neki. Ugyanígy a te Mennyei Atyád is 
büszke rád, akkor is, ha még nem beszélsz folyékonyan. Ha csak azt 
kezded el használni, amit kaptál és nem kezdesz el olyan nagyon ag-
gódni magad miatt, akkor a nyelvek elkezdenek egyszer csak majd 
kiáradni belőled!

Mint testvéred az Úrban, köszöntelek téged a Szellemmel teljes 
életben!



A Szent Szellem elfogadása

Mint az Ő gyermekének, a te szerető Mennyei Atyád természetfeletti 
erőt kíván neked adni, melyre az új élet megéléséhez szükséged lesz.

„Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak meg-
nyittatik. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó 
ajándékokat adni, mennyivel inkább ad Mennyei Atyátok Szent Szel-
lemet azoknak, akik kérik Tőle?”

L  11,10. 13.

Mindössze annyit kell tenned, hogy kéred, hiszed, majd elfogadod!

Imádkozzunk, „Atyám, felismertem, hogy szükségem van a Te 
erődre ahhoz, hogy megéljem ezt az új életet. Kérlek, hogy tölts be 
engem a Te Szent Szellemeddel. Hit által, én most elfogadtam Őt! 
Köszönöm, hogy megkereszteltél engem! Szent Szellem, üdvözöllek 
az életemben!”

Gratulálok – most már telve vagy Isten természetfeletti erejével!

Néhány, számodra ismeretlen szótag fog felemelkedni a szíved-
ből, a szádon keresztül (1Korinthus 14,14). Ahogy hit által hango-
san kimondod ezeket a szavakat, ezzel Isten erejét fogod felsza-
badítani a bensődben, és elkezded felépíteni magadat szellemben 
(1Korinthus 14,4). Ezt, amikor csak tetszik, bármikor és bárhol ké-
pes leszel megtenni!



Nem igazán számít az, hogy éreztél-e valamit vagy sem, amikor 
imádkoztál, és elfogadtad az Urat és a Szent Szellemet. Ha hiszed a 
szívedben, hogy megkaptad, akkor bizony, Isten ígérete szerint va-
lóban a tiéd. „Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért 
imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” 
(Márk 11,24). Isten mindig tiszteletben tartja az Ő Igéjét! Higgy 
benne!

Kérjük, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot, hadd tudjuk meg, 
hogy te már imádkoztál, és elfogadtad Jézust Megváltódnak, és 
hogy már telve vagy a Szent Szellemmel. Szeretnénk örvendezni ve-
led, és segíteni neked abban, hogy teljességgel megértsd azt, ami az 
életedbe lett helyezve.

Üdvözöllek az új életedben! 



A szerzőről

Andrew Wommack több mint négy évtizede utazik az Evangéli-
um igazságát hirdetve Amerika- és világszerte. Isten Igéjének kinyilat-
koztatásait mélységeiben, világosan és egyszerűen tanítja, Isten feltétel 
nélküli szeretetét, valamint a kegyelem és a hit egyensúlyát hangsúlyozva.

Az Egyesült Államokon belül és nemzetközi szinten is sugárzott napi 
rendszerességű rádió- és tévéműsora, az Evangéliumi igazságok révén 
milliókat ér el. 1994-ben alapította a Charis Bibliaiskolát, melynek azó-
ta Amerika és a világ jelentősebb városaiban számos tagintézménye jött 
létre.

Andrew könyvtárnyi tanítási segédanyagot alkotott – elérhető nyom-
tatásban, hallgatható és nézhető formában.

Mint már a kezdetektől, továbbra is elérhetőek szolgálata in-
gyenes hangkazettái és CD-i azok számára, akik nem tudják azokat 
megvásárolni.

Kapcsolat

Andrew Wommack Ministries Magyarország
9172 Győrzámoly, Dr. Pécsi Gyula u. 31.

Tel: +36 96 604 112, +36 30 474 49 631
www.awme.net; www.awme.hu 

Charis Bibliaiskola: www.charis.hu



Andrew Wommack magyarul 
megjelent könyvei

„Hiszem, hogy az egyetlen ok, ami miatt te vagy én nem szeretjük még job-



bet böjtölsz, ha naponta és többet olvasod a Bibliát, ha felhagysz a felesleges, 



 

A HÁBORÚNAK VÉGE

Andrew Wommack

Isten
nem haragszik rád,
ne hadakozz tovább
a b nnel és ítélettel!

Andrew Wommack
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Lehet jobb az imaéleted
Készen állunk-e egy gazdagabb imaéletre? Szeret-
nénk-e megtanulni, hogyan imádkozzunk „szak-
szerûbben”, hogy minél hamarabb választ kaphas-
sunk Istentôl? Ha a kedves olvasó igennel felel a 
kérdésre, a megfelelõ könyvet tartja kezében.

Amikor a tanítványok megkérdezték Jézustól, ho-
gyan imádkozzanak, az Úr elõször szembesítette 
õket az imával kapcsolatos korabeli mítoszokkal és 

LEHET JOBB

AZ IMAÉLETED

tévhitekkel. Elég sok idõt szánt arra, hogy eloszlassa a tévképzeteiket, és 
mielõtt megosztotta volna velük az ima helyes módját, megmutatta nekik, 
mi nem minõsül imának. A korabeli vallási életben annyi volt a képmuta-
tás és félremagyarázás ezen a téren, hogy az Úrnak elõször meg kellett vív-
nia a hallgatóiban élõ, imával kapcsolatos közhelyekkel, mielõtt érdemben 
taníthatta volna õket az ima lényegérõl. A hívõknek természetesen manap-
ság is vannak téves elképzeléseik az imáról. Aztán csodálkozunk, ha nem 
látjuk a kívánt eredményt! Isten ezen segíteni szeretne.



-

-

Isten akaratának felfedezése és betöltése
Az emberek többsége nem érti a rendeltetését: Isten akara-
tát az életére. Sokak szerint Isten akaratát meg sem tudhat-
juk; szuverenitásából adódóan pedig úgyis megvalósítja, 
függetlenül a tetteinktől. Ez a szemléletmód túl régóta aka-
dályozza a keresztényeket, hogy megismerjék az Úr rájuk 
vonatkozó tervének teljességét. Mostantól kezdve azonban 
már nem. Isten különleges céllal teremtett; és a jó hír: Ő azt 
akarja, hogy felfedezd.
Ám nem elég pusztán ismerned Isten akaratát. Ha követ-

ni akarod, meg kell értened, milyen szerepet játszol benne. Talán meglepődve 
szerzel róla tudomást, hogy ebbe beletartozik a szíved vágyainak követése is. 
Mielőtt azonban nekivágsz, ügyelj arra, hogy meg tudd különböztetni Isten 
akaratát a saját önző kívánságaidtól.
Az egyik legfontosabb lecke az, hogy nem töltheted be Isten akaratát a neked 
tetsző módon. Az Ő ereje és időzítése, valamint a te engedelmességed és türel-
med csak néhány az ehhez szükséges dolgok közül. Mindezen túl ez a könyv 
feltárja többek közt azt is, hogyan fedezte fel, követi és tölti be Andrew Isten 
akaratát az életében. Segítségével te is megteheted ugyanezt.



Jézussal mindennap
Buzdító elmélkedések a szellemi növekedésért és 
személyes gy zelemért

365 napi elmélkedés, mely a körülményekt l füg-
getlen, gy ztes életre inspirál. Életek változhatnak meg
a napi bátorításokkal, ha megnyitjuk szívünket Isten 
csodálatos kegyelmének befogadására.Andrew Wommack

365

JÉZUSSAL
MINDENNAP

ELMÉLKEDÉSEK

Andrew Wommack több mint negyven éve tanítja Isten feltététel nélküli 
szeretetét és kegyelmét. Tanításainak legjavát átüt  erej  napi inspirációkként 
foglaltuk egybe e kötetben.

Jézus életpéldája, halála és feltámadása adjon er t a megbocsátáshoz, ada-
kozáshoz és a szeretethez az év minden napján!



Andrew Wommack

AKTIVÁLD
A KÉPESSÉGED,

HOGY ELVEHESD
ISTEN ÁLDÁSÁT!

A képzelet
EREJE

A képzelet EREJE
Aktiváld a képességed, hogy elvehesd Isten áldását!

Oly gyakran fordul elő, hogy a keresztények gyógyulásért 
imádkoznak, mégsem tapasztalják meg. Imádkoznak a bősé-
gért, de sohasem veszik át. Miért? Mert nem tudják, hogyan 
használják a képzeletüket Isten szándéka szerint. Nem látják 
magukat gyógyultan, nem látják magukat bőségben, nem lát-
ják magukat győztesen. 

Ebben a könyvben Andrew Wommack segít aktiválni a kép-
zeleted erejét, és elmagyarázza, hogyan tudod azt munkába állítani, hogy remény-
séget adjon a jövődre. E nélkül sohasem fogod betölteni Isten tervét az életedben; 
a körülmények eltérítenek, a nehézségek meglopnak majd. Ezzel viszont legyőz-
hetetlen leszel.

Soha ne becsüld alá a képzeleted erejét!

Isten Isten 
legjobbjalegjobbja
a tiéda tiéd

Andrew Wommack

Isten
 leg

job
b
ja a

 tiéd

Ne érd be kevesebbel!

Isten legjobbja a tiéd - 
Változtass lakhelyet és élj Isten áldásában!

Az Istentől vett egészség és bővelkedés jobb, mint az Isten-
től vett gyógyulás és anyagi segítség. Ha isteni egészségben 
és bővelkedésben jársz, nem lesz szükséged csodára, hogy 
meggyógyulj vagy ki tudd fi zetni a számláidat. Ha nem lá-
tod a különbséget a kettő között, akkor talán éppen ezért 
nem élsz Isten teljességében.

A legtöbb keresztény úgy él, hogy csupán idő kérdése, mi-
előtt  beáll egy újabb válság az életükben, ami miatt megint csodára lesz szüksé-
gük. Azt gondolhatod, hogy elképesztően jó csodáról csodára élni, de ez azt is 
jelenti, hogy válságból válságba fogsz kerülni.

Szükség esetén nagyszerű dolog a csoda, de nem arra lettél teremtve, hogy fo-
lyamatosan abból élj. Isten szeretné megváltoztatni az életedet. Engedd, hogy 
Andrew megmutassa, hogyan veheted át Istentől a legjobbat!



 

  

MMÁÁR MAGYAR NYELVEN IS  EELÉRHETŐ!!  

 

„És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, akik másoknak a 
tanítására is alkalmasak lesznek.” II.Tim. 2,2 

 

A Charis Bibliaiskola szellemi ihletésű tanítást kínál a kegyelem és a hit egyensúlyával, amely 
szilárd alapot teremt az Istennel való kapcsolat építéséhez. 

Isten igéjének mély, életet megváltoztató tanítása gyakorlatias, kézzelfogható tapasztalattá 
ötvöződik a képzés során. 

Oktatóink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, növekvő és virágzó gyülekezetek, 
szolgálatok lelkipásztorai, misszionáriusai. 

Az egyetlen tankönyv, amelyből tanítanak, a Biblia. 

 

JJelentkezz most, és engedd, hogy Isten megváltoztassa az életed!  

 

Információ/jelentkezés: www.charis.hu/jelentkezés 

Email: info@charis.hu 

96/604-112; 30/474-9631 

Charis Bibliaiskola és Andrew Wommack Ministries Magyarország 

9172 Győrzámoly, Dr. Pécsi Gyula u. 31. 




	Blank Page
	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




