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Hallottam emberekről, akik azt mondták, hogy elmentek egy összejövetelre. Sokféle 
szellem működik az összejöveteleken manapság. Azt mondták: „Valami történt velem. 
Nem tudtam uralkodni magamon." „Csak nevettem, nevettem és nevettem." Azt 
mondom: „Testvérem, ez egyértelműen egy démon volt," mert a Szent Szellem 
szabadságot ad neked. A Galata 5:23 szerint a Szellem gyümölcse …. a mértékletesség, 
vagy másképpen önuralom. Ha nem tudsz uralkodni magadon, akkor az nem a Szent 
Szellemtől van. Ha csak fekszel ott és nem tudsz csinálni semmit, az nem a Szent 
Szellemtől van.  

Manapság gyakori, hogy az emberek ráteszik valakire a kezüket és ő elterül a földön. 
Tudjátok-e, hogy sok hindu pap is ezt teszi Indiában? Gondoljátok, hogy csak ezek a 
TV evangélisták tesznek ilyet? Gyertek Indiába és látni fogjátok, hogy a hindu pap is 
ezt teszi. Ez egy természetfeletti erő, de nem Istentől van. Minden olyan dologgal 
kapcsolatban, amit nem láttál, hogy Jézus cselekedett, légy óvatos! Járj úgy, ahogy Jézus 
járt! Szolgálj úgy, ahogy Jézus szolgált! Először: ha sosem láttad, hogy Jézus olyat 
cselekedett. Másodszor: ha sosem olvastad, hogy Jézus tanította volna azt. Harmadszor: 
ha sosem láttad, hogy az apostolok olyat tettek volna. Negyedszer: ha sosem láttad, hogy 
az apostolok tanították volna azt, akkor ne fogadd el azt, bármi legyen is az! Ez a 4 
lépcsős teszt. Nagyon sok éve követem ezt az alapelvet.  

Tanulmányozom a Szentírást. Ha csak az Újszövetséget tanulmányozod, az is elég. 
Látsz valamit. Valaki azt mondja, hogy az a Szent Szellemtől van. Jézus cselekedett 
olyat? Jézus tanította azt? Nem. Nem. Az apostolok tanították-e azt? Nem. Az apostolok 
cselekedtek-e olyat? Nem. Akkor az nem a Szent Szellemtől van. Hogy lehet, hogy a 
hívők olyan sok dolgot elfogadnak manapság, amik a 4 pont közül egyiknek sem 
felelnek meg? Óvatosnak kell lennünk! Rengeteg megtévesztés van manapság. Sosem 
láttam, hogy az apostolok leuraltak volna bárkit is. Pál nagy apostol és próféta volt.  

Szeretnék mutatni egy példát. Én így dolgozom együtt a fiatal munkatársaimmal a 
gyülekezetben. Az 1 Korinthus 16:12 írja: „Ami pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem 
őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, 
hogy most elmenjen, de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lesz." Apollós jóval 
fiatalabb volt, mint Pál. Egy nagyon fiatal munkatárs. Pál apostol, próféta volt, 
evangélista és minden más. Azt mondta ennek a fiatal munkatársnak, Apollósnak: 
„Apollós, szeretném, hogy elmenj Korinthusba és hirdesd az igét ott." Mit tett Apollós? 
Ő azt mondta: „Pál testvér, én most még nem szeretnék menni." Mit mondott Pál?  „Én 
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próféta vagyok! Azt mondja az Úr: Menj!" Nem. Pál nem volt hamis próféta. Ő Isten 
embere volt. Tudta, hogy Isten szabadságot ad az embereknek. Pál azt mondta: 
„Rendben van, Apollós. Ha majd úgy érzed, hogy szeretnél menni, menj." Ez az az igei 
mód, ahogy az első apostolok szolgáltak. Az Úr azt mondta nekem, hogy így kell a fiatal 
munkatársaiddal szolgálnod. Meg akarok állni az Úr előtt abban, hogy ilyen módon 
szolgálok már közel 40 éve. Nem fogok úgy viselkedni, mint az ördög, leuralva az 
embereket. Olyan leszek, mint a Szent Szellem, szabadságot hagyok az embereknek. 
Tudjátok-e, hogy Isten még arra is szabadságot ad az embereknek, hogy a pokolba 
menjenek? Hány ember halt meg a világon tegnap? Néhány ezer. A többségük a pokolba 
került. Isten vajon megállította őket, mondván: „Ne menj a pokolba, gyere ide!" Nem. 
Ő szabadságot adott Ádámnak. Minden időben, az évek során Ő szabadságot ad az 
embernek. Ha engedetlen akarsz lenni, menj! Amikor Izrael engedetlen volt Istennek, 
az Úr azt mondta: Rendben, légy engedetlen! Te fogsz szenvedni emiatt. Kárt fogsz 
szenvedni ezért. Én nem foglak a nyakadnál fogva elkapni és vonszolni. Amikor 
Salamon 700 feleséget vett magának és 300 más nővel élt együtt, vajon Isten 
megállította? Oké, ha tenni akarod, tedd! Izrael szenvedett, te is szenvedni fogsz. Nem 
foglak megállítani. Isten szabadságot ad az embereknek. Így van ma is. Szabad vagy a 
bűnre, és szabadságod van arra is, hogy egy szent életet élj, mert a választás szabadsága 
nélkül sosem lehetnél szent. A másik dolog, amit Isten adott nekünk, az a lelkiismeret. 
Ez az, ami megkülönböztet minket egy kutyától. Egy kutyának van szabad akarata, hogy 
engedelmeskedjen, vagy ne engedelmeskedjen. Ez jobb helyzet, mint az égitesteké. De 
egy kutya nem tud bűnössé válni, sem Isten gyermeke lenni, mert nem rendelkezik 
lelkiismerettel. Az emberek betanítják a kutyájukat. Még a tigriseket és az oroszlánokat 
is betanítják az állatkertekben, és a cirkuszokban. Sok helyen a delfineket is betanítják. 
Mindig valamilyen jutalmat adnak nekik. Ez egy kontrollálás. Vannak prédikátorok, 
akik hasonló módon kontrollálják az embereket a gyülekezetükben. Ó, adok neked némi 
megtiszteltetést. Diakónussá teszlek téged. Ez olyan, mint mikor egy kis élelmet adnak 
a tigrisnek, hogy kontrollálni tudják. Ez nem Isten módszere. Isten szabadságot ad az 
embereknek, hogy kövessék a lelkiismeretüket. De ha nem adsz az embereknek 
szabadságot, hogy kövessék a lelkiismeretüket ... Légy óvatos! A világban lévő 
diktátorok nem adnak szabadságot az embereknek, hogy követhessék a lelkiismeretüket. 
Szomorú, hogy sok prédikátor, pásztor, próféta nem ad szabadságot az embereknek, 
hogy kövessék a lelkiismeretüket. Pál szabadságot adott Apollósnak. Jézus ugyanezt 
tette. Egy gazdag ifjú jött egyszer Jézushoz. Szeretnél úgy járni, ahogy Jézus járt? Ez a 
gazdag ifjú odajött Hozzá. Jézus megszerette őt. Ez egy nagyszerű ige a Márk 10:21-
ben. „Jézus pedig rátekintvén, megkedvelte őt". Jézus egy nagy szeretetet érzett iránta. 
Azt mondta, hogy sok jó dolog van benned, de egy fogyatkozásod van: túlságosan 
szereted a pénzedet. Hány Jézushoz hasonló prédikátorral találkoztál már, aki elmondta 
neked: „Egy jó testvér vagy, de túlságosan szereted a pénzedet." „Ha a gyülekezetem 
tagja akarsz lenni, akkor szabadulj meg a pénz szeretetétől." Jézus ezt mondta ennek az 
embernek. „Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek!" „Gyere 
hozzám a pénzed nélkül, és akkor a tanítványom lehetsz!" Találkoztál-e már olyan 
pásztorral, aki azt mondja neked: „Menj és add a pénzed valaki másnak!" „Gyere a 
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gyülekezetembe a pénzed nélkül!" Én sok alkalommal mondtam ezt. Odamentem az 
emberekhez és azt mondtam: a pénzedet annak adhatod, akinek akarod, engem nem 
érdekel. Azért gyere a gyülekezetünkbe, hogy halld Isten igéjét, hogy istenfélő ember 
légy. Mi nem akarjuk a pénzedet. Mi téged akarunk. Miféle apa az, aki jobban szereti a 
gyermekei pénzét, mint gyermekei egészségét és növekedését? Ti, apák és anyák, vajon 
a gyermeketek pénze után sóvárogtok? Vagy azt akarjátok, hogy szellemiek legyenek? 
Miféle pásztor és prédikátor az, akit az érdekel, hogy a pénz bejöjjön az adakozó 
kosárba? Ők egyáltalán nem olyanok, mint Jézus. Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, 
hogy gyere a pénzed nélkül. Az ifjú azt mondta: „Ezt nem tudom megtenni." Mit 
mondott Jézus? És mit mondanak a mai pásztorok? Ők azt mondják: „Oké. Ne add oda 
mindjárt az egészet!" „Adj egy keveset, a következő évben egy kicsivel többet." „Mi 
nem akarunk elveszíteni téged. Te egy fiatal ember vagy." „Befolyásos ember vagy, 
gazdag vagy, és mi akarjuk, hogy a gyülekezetünk tagja légy." De nem így Jézus. Ő azt 
mondta: „Viszlát." „Ha nem akarod betölteni a tanítványság feltételeit, akkor menj!" 
Jézus sosem ment utána. Ő sosem ment olyan emberek után, akik elutasították az Ő 
normáit. Úgy látom, hogy Jézus így végezte a szolgálatát. Egy másik példát olvashatunk 
a Lukács 14-ben. Ez az, ahogy Jézus élt és prédikált. Azt mondom neked, ha valóban 
azt mondod, hogy Jézust követed, akkor nézd meg ezeket a példákat és kövesd azokat. 
A Lukács 14:25 írja: „Ment pedig Ővele nagy sokaság." Azon gondolkoztam, vajon mit 
tenne egy pásztor ma, ha egy nagy sokaság kezdene hallgatni rá, mivel ő egy bámulatos 
igehirdető? Nagyon boldog lenne. Kedves dolgokat mondana, hogy ott tartsa őket. 
Mondana néhány vicces dolgot, hogy mindannyiukat megnevettesse. De ez nem az, amit 
Jézus tett. Mikor látta azt a nagy sokaságot jönni, megfordult és a legkeményebb 
dolgokat mondta, amiket valaha bárkinek is mondott. Azt mondta: „Ha én utánam akarsz 
jönni, meg kell gyűlölnöd atyádat, anyádat, feleségedet, gyermekeidet, mindent...,” és a 
27. versben: „fel kell venned a keresztet.” Meg kell halnod minden nap. A 33. versben 
pedig: „búcsút kell venned minden javaidtól." Ezek azok a szavak, amiket napjaink 
prédikátorai mondanának? Ez nem növelné a gyülekezeted létszámát, hanem 
csökkentené. Ez az, ahogy Jézus prédikált. Hadd mutassak egy harmadik példát a János 
evangéliuma 6. fejezetéből. Ha komolyan veszed, és úgy akarsz járni, ahogy Jézus járt, 
és úgy akarsz prédikálni, ahogy Jézus prédikált, és úgy akarod szolgálni az Atyát, ahogy 
Jézus szolgálta az Atyát, akkor azt mondom, hogy az nagyon más lesz, mint amit sok 
gyülekezetben látsz, még azoktól az emberekétől is, aki azt mondják, hogy be vannak 
töltekezve Szent Szellemmel. Talán valóban be voltak töltekezve Szent Szellemmel, ... 
valamikor korábban. Esetleg cselekedtek néhány természetfölötti dolgot, vannak 
megtapasztalásaik. Átmentek a szoros kapun, de nem jártak a keskeny úton. A János 6. 
fejezete is a keskeny útról szól: Itt is egy nagy sokaság van. A 2. vers mondja: „nagy 
sokaság követte őt" és Ő megfordult, és azt mondta nekik az 53. versben: „Bizony, 
bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő 
vérét, nincs élet bennetek." Az 54. versben ismét: „Aki eszi az én testemet és issza az 
én véremet," és az 55. versben ismét: „az én testem bizony étel és az én vérem bizony 
ital." Majd az 56. versben folytatja: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet." 
Azt kérdezem: Uram, hányszor kell ezt megismételned? 4-szer? Ez már először is 
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megbotránkoztatta őket. Nem, meg kell ismételnem. Meg kell ismételnem, és 
megismétlem, hogy azok, akik megbotránkoztak, teljesen megbotránkozzanak és 
elmenjenek. A tanítványok hallgatták ezt, nem a farizeusok. A 60. vers mondja: „a 
tanítványai." Nem csak a 11, hanem Jézusnak sok más tanítványa is hallotta ezt. Sok 
ember volt, akik Jézus tanítványai voltak. „Sokan azért, akik hallották ezeket az ő 
tanítványai közül, azt mondták: Kemény beszéd ez." Azt szeretném kérdezni tőletek, 
kedves testvéreim, hogy mikor volt az utolsó alakalom, amikor kemény beszédet 
hallottál a pásztorodtól, hogy meg kell halnod önmagadnak, hogy fel kell adnod a 
pénzszeretetedet?! A legtöbb ember soha nem hall ilyenről egész évben. Jézus folyton 
ilyeneket prédikált, és Ő nem magyarázta el. Nem magyarázta el, hogy a testem és vérem 
valójában azt jelenti, hogy.. Sosem magyarázta el, csak azt mondta, hogy „a beszédek, 
amelyeket én szólok nektek, szellem és élet." Jézus miért nem aggódott emiatt? Miért 
nem félt, hogy ezek az emberek elhagyják Őt? A 66. vers azt mondja: „ettől fogva sokan 
visszavonultak a tanítványai közül és nem jártak többé Ővele." Mikor volt utoljára, hogy 
a gyülekezetedből sokan visszavonultak, mert sértette őket Isten igazsága? Mi sok 
gyülekezetet plántáltunk, és mindig azzal kezdtük, hogy elküldtünk embereket, mert sok 
ember azért jött, hogy „Ó Zac testvér olyan szépen prédikálsz, jönni fogunk". Oké, jöttök 
és meghallgattok, de fogtok hallani kemény beszédeket is, és kellemetlenül fog érinteni 
titeket, és el fogtok menni. A fiaim nemrég plántáltak két gyülekezetet Amerikában, és 
mindjárt az elején sok ember elment. Néhányan azért mentek el, mert a fiaim azt 
tanították nekik, hogy a testvérnőknek be kell fedni a fejüket, amikor imádkoznak és 
prófétálnak. Az amerikai testvérnők nem szeretik befedni a fejüket. A fiaim azt 
mondták: a testvérnőknek be kell fedniük a fejüket, amikor imádkoznak és prófétálnak! 
Nem állandóan, hanem amikor imádkoznak és prófétálnak. Nem azzal a félig elfedő 
megoldással a fejük valamelyik részén, hanem a teljes fejet befedni. Van fél-
engedelmesség és van teljes engedelmesség ... Sok ember elment. Azt mondtam a 
fiaimnak: „Dicsőség az Úrnak!" Hadd menjenek el azok az emberek, akik nem akarnak 
engedelmeskedni Isten szavának! Hadd nevezzenek törvénykezőnek, hadd nevezzenek 
annak, aminek akarnak! Az engedelmesség a kis dolgokban próbáltatik meg, nem a nagy 
dolgokban. Majd apránként új emberek jöttek. Jézus tanítványai közül sokan 
visszavonultak, és nem jártak vele többé. A 67. versben látjuk, hogy 12 tanítvány 
maradt. Mit gondoltok, Jézus mit mondott nekik? Nem azt mondta: „Ó... remélem, ti 
nem hagytok el engem," hanem azt mondta: „Ti is el akartok menni? Ha akartok, 
elmehettek." Péter azt mondta: „Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van 
tenálad." Gondoljátok, Péter értette? Mit jelent enni az Ő testét és inni az Ő vérét? Ő 
sem értette. Péter sem értette jobban, mint az összes többi. Gondolkodtam ezen. 
Tételezzük fel, hogy az egyik testvér, aki visszavonult, este eljön Simon Péter házához: 
„Péter, azt mondtad, hogy örök életnek beszédei ezek." „Mit értett Jézus az alatt, hogy 
együk a testét és igyuk a vérét?" Tudjátok, Péter mit mondott volna? „Nézd, én csak egy 
halász vagyok." „Nem tudom, mit értett ez alatt, de ismerem Őt." „Sohasem találkoztam 
ilyen feddhetetlen emberrel. Ő Isten embere." „Talán nem tudok mindent 
megmagyarázni, de bízok ebben az emberben." Ezért maradt mellette. Azt mondtam a 
gyülekezetemben: Csak azokat az embereket akarjuk, hogy a gyülekezetünkben 
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legyenek, akik ha hallják ezeket a kemény üzeneteket, azt mondják: „ezek örök életnek 
beszédei" „és nem akarunk máshova menni." Sok ember elhagyta a gyülekezetünket. 
Számomra ez az egyik jele az olyan gyülekezeteknek, amelyeket Jézus épít. Ha van egy 
gyülekezeted, ahonnan nem sok ember megy el, jobb, ha megvizsgálod, hogy Jézust 
követed-e, vagy egy megalkuvással teli üzenetet prédikálsz. Mi erkölcsösséget tanítunk 
az öltözködés terén a gyülekezetünkben lévő testvérnőknek. Sok nyugati stílusú dolog 
jön be Indiába, és mindenfajta modern divatú ruhák. Mi nem engedjük meg az olyan 
típusú ruhákat a gyülekezetünkben. Van sok más gyülekezet is, csatlakozhatsz hozzájuk, 
akik megengedik, hogy úgy öltözz, ahogy szeretnél. Egy testvérnő azt mondta nekem: 
„Zac testvér, a te normáid túl magasak." „Nem tudok csatlakozni a gyülekezetedhez." 
Azt mondtam: „Isten áldjon! Mi szeretünk téged." „Isten sok más gyülekezetet is 
előkészít számodra, amelyhez csatlakozhatsz." Mi sok taggal látunk el más 
gyülekezeteket, olyan emberekkel, akik nem akarnak tanítványokká válni. Tudom, hogy 
Jézus adott nekem egy megbízatást. Azt mondta: „Elmenvén azért, tegyetek 
tanítványokká minden népeket." Ő sosem mondta, hogy csináljatok egy hatalmas 
gyülekezetet. Neki csak 11 tanítványa volt az Ő gyülekezetében. Ez minden. Azt 
mondtam: „Uram, ha 11 ember lesz, amikor bevégzem a szolgálatomat, boldog leszek," 
„ha az a 11 olyan, mint a Te tanítványaid voltak, akik feje tetejére állították a világot." 
Azt mondanám: „Engedd a Te szolgádat békességgel elmenni, elvégeztem a 
munkámat." Mi a haszna, ha sok megalkuvó embert nevelsz fel, akik csak ülnek és 
dalokat énekelnek? Isten munkáját Kánaánban 2 kém végezte el, akik hittel mentek be, 
a 600.000 megalkuvó ember közepette. Noé idejében Isten munkáját 1 család végezte 
el: egyetlen ember, aki megfelelően nevelte fel 3 gyermekét, és elérte, hogy istenfélő 
nőket vegyenek el feleségül. Ez az az ember, akin keresztül megmenekült a világ. A 
Biblia azt mondja, hogy az utolsó idők olyanok lesznek, mint Noé idejében: szex, 
erőszak és mindenféle világiasság. De az ilyen emberek sokasága között lesz néhány 
Noéhoz hasonló, akik annyira kiváló apák, hogy minden gyermeküket tanítvánnyá 
teszik, és elérik, hogy gyermekeik istenfélő társsal házasodjanak össze, és ők mentik 
meg a világot. Vajon ilyen ember vagy? Ezt jelenti a Szent Szellemmel való betöltekezés 
az utolsó időkben. Az Úr segítsen meg minket ebben! Van néhány kérdés, amire 
igyekszünk majd válaszolni az este folyamán. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk!  
Álljunk fel és imádkozzunk Istenhez! 

-§- 

Ez az írás az azonos című feliratos video feliratának egybeszerkesztett változata. 

Ez a változat nyilvánosan nem terjeszthető.  

 


