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Különbségtétel 
 

Amint közeledünk az idők végéhez, a Szent Szellemnek egyre több tevékenysége fog 
megnyilvánulni az egyházban. A világban a megtévesztő szellemek is egyre inkább 
tevékenykedni fognak. Ezért nagyon oda kell figyelnünk a következő dolgokra, ha nem 
akarjuk, hogy megtévesszenek minket: 

1) Érzelmi hamisítványok, 2) szélsőségesség, 3) farizeusság és 4) a szektákra jellemző 
magatartás. 

Az ellenség mindig ott dolgozik, ahol a Szent Szellem. Ezért ne vegyetek be mindent, amit 
láttok és hallotok. Gyakoroljátok a különbségtételt! Lehet, hogy a Szent Szellem működését 
zaj és érzelmek kísérik – és ez valóban segít néhány embernek abban, hogy megszabaduljon 
az emberi gátlásaitól és az emberektől való félelmétől. Nem értékeljük le az érzelmeinket, 
mivel azok Istentől kapott részei a személyiségünknek. Ugyanakkor azonban nem szabad 
túlértékelnünk őket, mert Isten a szívet nézi, nem pedig az érzelmeket. Jó dolog megemelni 
a hangodat, amikor imádkozol, mert ez segít abban, hogy kevésbé legyél tudatában annak, 
hogy mások is hallanak. Ez ugyanolyan, mint amikor behunyod a szemed imádkozáskor, így 
jobban tudsz figyelni, és nem vonják el a figyelmedet a körülötted lévők. Az ilyen dolgok 
nem teszik az imáidat szellemibbé, de segítenek abban, hogy felszabadulj a környezeted 
hatása alól. A Szent Szellem ereje nem kiabálás által nyilvánul meg, hanem egy szent 
életben, egy erőteljes szolgálatban a gyülekezet felé, és abban, hogy szégyenkezés nélkül az 
Úr tanúi vagyunk a munkahelyünkön.   
 
Az emberi lélekben hatalmas erő van (az értelem, az érzelem és az akarat ereje). Sokan ki is 
használják ezt (mint pl. a jógában), és azt gondolják, hogy ez a Szent Szellem ereje. Nem 
szabad, hogy megtévesszen az ilyen erő. A Szent Szellem mindig Krisztust dicsőíti – nem az 
embereket vagy élményeket. Ez egy biztos módja annak, hogy leleplezd a hamisítványokat.  
 
Fegyelem 
 
„Mert nem félelemnek szellemét adta nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és 

józanságnak (fegyelemnek) szellemét” (2 Timóteus 1:7). A Szent Szellem eltüntet minden 
félelmet és bátortalanságot az életedből, és erőt, szeretetet és fegyelmet ad helyettük. Senki 
sem lehet igazán szellemi ember fegyelmezettség nélkül. A Szellem gyümölcse az 
önfegyelem (Galáta 5:22). Egy fegyelmezetlen élet olyan, mint egy lyukas edény. Nem 
számít, hányszor töltöd meg, újra és újra üres lesz. Folyamatosan újra kell tölteni. Három 
olyan terület van, amelyekben egyre inkább fegyelmezettségre kell törekedned:  
 
1) A tested, 2) az időd 3) és a pénzed használatában.  
 
A Róma 8:13 azt mondja, hogy a testünk cselekedeteit meg kell öldökölnünk a Szellem 
által. Ezek nem olyan cselekedetek, amelyeket szívből teszünk – mert azok szándékos 
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bűnök lennének. Ezek olyan cselekedetek, amelyek azért jönnek elő a testünkből, mert 
megengedjük neki, hogy fegyelmezetlen legyen – például túl sok evés, túl sok alvás, 
lustaság vagy fecsegés, és hasonlók. A Szent Szellem különösen abban akar segíteni 
nekünk, hogy megzabolázzuk a nyelvünket.  
 
Az Efézus 5:16 azt mondja, hogy a lehető legjobban használjuk ki az időnket. Nagyon sok 
elpazarolt időt meg lehetne menteni, és a Szentírás tanulmányozására használni, ha 
fegyelmezett vagy. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy nem kellene pihenned vagy 
sportolnod, stb. Nem szabad önsanyargatónak lenned, mert az gúzsba köt téged. Gondold át 
azonban, hogy hol tudsz „töredékidőket összegyűjteni”, ahogyan a tanítványok 
összegyűjtötték a kenyerek megmaradt darabjait, hogy „semmi se vesszen el” (János 6:12). 
Legyél fegyelmezett abban, hogy a legtöbbet hozod ki az idődből, de ne legyél ennek a 
megszállottja! Pihenj is!  
 
A Lukács 16:11-ben Jézus azt mondja, hogy Isten nem ad valódi szellemi gazdagságot 
azoknak, akik hűtlenek a pénz dolgában. Az első lépés becsületesnek lenni a pénzzel – nem 
csalni, hanem visszafizetni minden adósságot, stb. A következő lépés hűségesnek lenni – 
elkerülni a pazarlást, a tékozló életmódot, a fényűzést és minden felesleges kiadást. Ne 
felejtsd el, hogy azok kapják a legjobbat Istentől a keresztyén életükben, akik megengedik a 
Szent Szellemnek, hogy megfegyelmezze az életüket.  
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