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A Szent Szellem szolgálata szinte láthatatlan Isten és Jézus szolgálatához képest. Csendben 
és láthatatlanul bátorít és segít anélkül, hogy bármi elismerést várna a munkájáért. Teljesen 
megelégszik azzal, hogy az emberek egyedül az Atyát és Jézust dicsérjék, és Ő teljesen 
kimarad a képből. Micsoda csodálatos szolgálat! Mit jelent az, amikor egy ilyen Szellem 
tölt be minket? Azt jelenti, hogy hozzá leszünk hasonlóak: megelégít minket, hogy az 
övéhez hasonlóak legyünk – csendesek, láthatatlanok, elismerést nem várók, mert 
megelégszünk azzal, hogy mások hasznára legyünk. Valóban a Szent Szellem töltött be 
minket? Sokan, akik azt állítják ma, hogy „be vannak töltekezve Szent Szellemmel” az 
ajándékaik gyakorlása által a keresztyén összejöveteleken mégis a felemelkedést keresik 
maguknak, előléptetik magukat és a maguk hasznát keresik. Ez minden, csak nem éppen a 
Szent Szellem munkája. Ez valami más szellemnek a munkája, a Szent Szellem 
hamisítványa, ezért kötelességünk, hogy leleplezzük az ilyen hamisítványt és megtévesztést 
a gyülekezetben.  

A menny egyik fontos jellemzője a Jelenések 4:10-ben található. Itt azt olvassuk, hogy a 
vének „leteszik a koronáikat Isten előtt.”  Senkinek sincs, egyedül csak Jézusnak van 
korona a fején a mennyben. Mi többiek mindannyian hétköznapi testvérek leszünk a 
mennyben. A mennyben nincsenek különleges testvérek. Azok, akik azt keresik, hogy 
különleges testvérek legyenek a gyülekezetben, a pokol légkörét hozzák be a gyülekezetbe. 
Semmivel sem dicsekedhetünk, amikor majd ott állunk az Atya előtt. Mindent le kell tenni 
Ő előtte, amink van. A mennyben senki sem fogja soha azt mondani, hogy „ez az enyém,” 
függetlenül attól, hogy mivel rendelkezik (beleérve még a koronát is, amit kapott). 
 
Amikor a menny atmoszférája elkezdi átjárni a gyülekezeteinket, akkor nem fogjuk azt 
mondani semmire, amivel rendelkezünk, hogy „ez az enyém.” Mindenre úgy kell tekinteni, 
mint ami Istené, és akkor Isten királysága szabadon hozzáférhető módon árad szét a földön. 
 
Minden zsugori és önző személy, aki önmagának él és a saját hasznát keresi, a Sátán 
hatalma alatt van. Isten szívének egy nagy bánata az, hogy sok millió gyermeke között nincs 
közösség a földön. Nagyon sokan hordoznak keserűséget mások felé. Mások önigazult 
farizeusok, akik azt képzelik, hogy Isten egyedül őket választotta ki és nem másokat. Isten 
szomorú a gyermekei mindkét csoportját illetően, mivel ők használhatatlanok a céljai 
számára a gyülekezetben. 
 
A legértékesebb testvérek bármely gyülekezetben azok, akik be tudják hozni a menny 
atmoszféráját egy gyülekezetbe, és akik közösséget tudnak építeni a testvérek között. Nem 
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szükségszerű, hogy ezek a testvérek elöljárók legyenek. Mindnyájunknak megvan a 
lehetősége, hogy ilyen értékes testvérré váljunk.  

Gondold el, ha egy ilyen testvér bármikor bejön egy gyülekezeti összejövetelre vagy egy 
lakásba, az olyan, mintha egy mennyből jövő tiszta fuvallat fújna keresztül a termen. 
Micsoda érték egy ilyen testvér! Ha csak beugrik hozzád és meglátogat néhány percre, úgy 
érzed felfrissültél. Úgy érzed, mintha a menny jött volna be a házadba öt percre! Nem fog 
igét hirdetni, de még aktuális igét sem átadni neked a Szentírásból, csak egyszerűen 
tisztaságot hoz. Nem barátságtalan vagy rosszkedvű és nem panaszkodik senkire. Az ilyen 
testvér sosem beszél először egy összejövetelen (mint ahogyan sokan vágynak rá, hogy így 
tegyenek). Ő lehet, hogy csak a 15. felszólaló minden összejövetelen és az is legfeljebb 
csak három perc, de az a három perc a menny íze lesz az összejövetelen! 

Mivel a világ tele van panaszkodó és morgolódó emberekkel, ezért nagyon felfrissítő egy 
ilyen testvérrel találkozni. Ez majdnem olyan, mint megfürödni egy forró, koszos nap után! 
Az ilyen testvér az, akire mindannyian hasonlítani akarunk. Jézus ilyen volt és minket is 
ilyenné szeretne formálni.  
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