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Nézd meg az egész tanítást "Hol vannak a férfiak?" címmel (csak angolul) A 

nyilvános lényed csupán a megnyilvánulása a belső lényednek. Minden ember előtt meg tudsz 

állni, ha Isten előtt megállsz. És ha a Szentlélek erejében jársz. Nem úgy, mint az 

ostoba "evangélisták", akik eljönnek, felsorakoztatnak embereket gyógyításra, összeesnek 

emberek előttük meg az összes többi cirkusz és istenkáromlás, ami történik. Én a Szentlélek 

valós erejéről beszélek, nem pénz ellenében bemutatott cirkuszi mutatványról. Amint már 

mondtam, sokan állítják, hogy "itt van Isten Lelke". Nem, nincs itt. Mert ha itt lenne, akkor már 

halott lennél. Szentlélekkel betöltött embereknek kell lennünk. Istent kell keresnünk. És hadd 

mondjak valamit: Egy nagy különbségre szeretnék rávilágítani - és valószínűleg nehéz helyzetbe 

kerülök, ha ez felkerül a YouTube-ra - de: amikor megnézzük az Efezus 5-öt és a Kolossé 3:16-17-

et, akkor azt látjuk, hogy közvetlen kapcsolat van Isten Igéje és annak a szívünkben való 

lakozása valamint a Szentlélek teljességének rajtunk keresztül való munkálkodása között. 

Másrészről viszont, ha csupán ülünk és elmélkedünk az Íráson és azt gondoljuk, hogy mivel ezt 

tesszük, majd betölt minket a Szentlélek és mindenünk meglesz, ami szükséges a 

szolgálatunkhoz, akkor tévedünk. Oda kell lépnünk Istenhez és esedeznünk kell az erejének 

minél nagyobb megnyilvánulásaiért az életünkben, hogy elvégezhessük a ránk bízott feladatot. 

Ez kell nekünk. Hozzá kell mennünk. Ez egy találkozás Istennel. Igen, az Igéjére kell 

alapoznunk. Igen, minden, amit Isten az imán keresztül végez bennünk meg kell, hogy feleljen 

az Igéjének. De Isten keresése több mint csupán egy jó bibliatanulmányozás. Esedeznünk kell az 

Élő Istennel való találkozásért. A küszöbén ülve kell várnunk. És lépnünk. Nem csak hinnünk 

kell abban, hogy tett értünk valamit, hanem lépünk és tudván tudnunk, hogy tett értünk valamit. 

Igazi férfiaknak kell lennünk, de nem úgy, mint John Wayne vagy Jean-Claude Van Damme. Ne 

testben, személyiségben, fellépésben vagy szavakban legyünk erősek, nem, erős férfiak legyünk, 

akiket a Szentlélek erősít. Rémisztő a harc. Ha belegondolsz, hogy szembeszállsz 

fejedelemségekkel és hatalmakkal, királyokkal és uralkodókkal, hogy szembeszállsz az ősi 

kígyóval. Hogy lemész a kútba és magával a pokollal küzdesz meg. Ezt nem a testi erőddel fogod 
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megtenni. Ezt a Szentlélek erejével teszed. És tudjátok mi a nagyon szomorú manapság? Mi 

olyan szomorú? Az, hogy olyan nehéz ezekről a dolgokról beszélni. Miért is? Sok-sok csoport 

komoly romlottsága és nevetséges tevékenysége miatt, akik a Lélekkel betöltekezettnek tekintik 

magukat, pedig nem azok. Lehet, hogy telve vannak egy szellemmel, de az nem szent, mert 

akármi is az, ami betölti őket, olyan dolgokra készteti őket, ami ellentmond mindannak, amit az 

Igéről és a Lélek gyümölcseiről tudunk. Erőről beszélek, de nem olyanról, amitől a földre 

zuhanunk és reszketünk, mint egy féreg, nem olyanról, amivel egy mercédeszt lehet követelni és 

nem olyanról, hogy valakire azt mondjuk, hogy meggyógyult, pedig nem is igaz. Olyan erőről 

beszélek, ami segít keresztény életet élni, áldozatkész szeretetben járni, erődítményeket ima által 

bevenni és az evangéliumot hirdetni. Erről beszélek, és erre van szükségünk. Megváltozott 

férfiak és nők lehetünk. Átváltozottak. Nézd meg az egész tanítást "Hol vannak a férfiak?" 

címmel (csak angolul)
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