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Maria Woodworth-Etter:  

Hogyan működjünk együtt a Szent Szellemmel egy összejövetelen? 
 
 
 
Üzenet az Úrtól: 
Jézus tiszta és szeplőtlen volt, elválasztva a bűnösöktől és szabad a kísértéstől, és neked is ilyennek 
kell lenned. Engedd, hogy kinyilvánítsa szeretetét benned napról-napra. Sokakat kiválasztottam és 
az én hatalmas erőmet adtam rájuk, de mára visszaestek. Nem engedték nekem, hogy velük járjak. 
Engedelmeskedned kell nekem, vagy kimozdítom a mécstartódat a helyéről. Miért kérdőjelezed 
meg és kételkedsz hatalmas erőmben? Ne kételkedj, hanem teljesen és maradéktalanul rendeld alá 
magad a kezeimnek, hogy dicsőségemre és tisztességemre használhassalak. 

Az igehirdetéséhez az 1.Kor 6,20. versét használja alapigéül. Az Írás azt mondja nekünk, hogy 
drága áron lettünk megváltva, ezért dicsőítsük Istent a testünkben. 

Jöjj, mint egy kisgyermek, telve örömmel és boldogsággal. Gyere, teljes tudatával annak, hogy 
mindent megtettünk, amit tudtunk, hogy Ő akarta, hogy megtegyük, a legjobb módon, ahogyan csak 
tudtuk, hogy kedveskedjünk Neki. Gondolkodj ezen. Dicsérd Istent, és nézz Rá hitben, hogy Újra 
betölt és használ majd, hogy dicsőítsük Jézust. Aztán hit által, megérintjük a gombot, mintha lenne, 
és felkapcsoljuk a kapcsolót. A kapcsolat és a jó kommunikáció helyreállt Isten és az ember között 
Jézus által, és jó rendben megmaradt a Szent Szellem által.  

Az erő, - mondja - el fog jönni. Az Apcsel. 4. részében látjuk ezt illusztrálni. Olvassátok el. És most 
figyeljetek. 

A hiba, amit sokunk elkövet, az az, hogy megengedjük, hogy az üldözések, megfélemlítések, 
erőszakosságok, és e világ hatalma megijesszen és megfélemlítsen. Nem készültünk fel a 
szenvedésre. Nem bízunk Istenben, hogy megvédi a munkáját és minket. Túl gyakran hátrálunk 
meg, vagy kötünk kompromisszumokat, és használjuk a világi „bölcsességet” (a rossz fajtát) és 
ezzel is épp annyira elégedettek vagyunk, ha Isten ereje nem nyilvánul meg olyan erővel, és így a 
kedves, csendes, fenyegetően tekintélyes és precíz, modern keresztények nincsenek megbántva. 
Imádkoznunk kell és várni Istentől, hogy még többet munkálkodjon és nyilvánítsa ki erejét még 
jobban, a meghátrálás nem tetszik Istennek, és ezért, a csodák és jelek, az Ő jelenlétének és 
hatalmának megnyilvánulásai hatalmas módon akadályoztatva vannak. Menjünk előre. Töltsük be a 
feltételeket. 

Békéljünk meg minden testvérrel Isten és emberek szeretetével. Jöjjünk azzal a kívánsággal, hogy 
Jézus dicsőíttessen. Jöjjünk Össze egységben. 

Ne magadra és másokra nézz, hanem az legyen a legnagyobb vágyad, hogy Isten munkálkodjon, 
hogy kinyilvánítsa hatalmát. Aztán imádkozd a hit imáját, és valami természetfeletti fog történni. 
Isten válaszolni fog. Ereje beléd és rajtad keresztül fog áradni. Friss bátorságot fog adni, és 
alkalmassá tesz, hogy megtedd a te részed, hogy Isten Igéjét bátorsággal szóld, és bizonyságot tégy 
a Feltámadásról nagy erővel, és a jelek, amelyek követnek, pozitív és félreismerhetetlen 
bizonyítékát adják annak, hogy az Úr veled dolgozik. Félelem és meggyőzés fog a hitetlenekre 
jönni. 

Énók elváltozott, de elváltozása előtt bizonyságot tett: arról, hogy kedves volt Istennek. Várjuk és 
reméljük, hogy elváltozunk mi is, az egyház nagy része, mikor Jézus jön. És nekünk is kell, hogy 
legyen saját bizonyságtételünk. Az erő, jelek, és a Szellem megnyilvánulásai bizonyságtételek arról, 
hogy Istennek kedvesek vagyunk. 

Kívánnunk kell, hogy Isten mindenható keze és ereje használjon minket. Meg kell, hogy érintsen a 
bátorság, a tűz. Imáinknak eredményesnek kell lenniük. Testünkben kellene hordoznunk az Ő 
erejét. Istennek meg kellene dicsőülnie testünkben valamiképp. Isten erőművei vagyunk Jézus azt 
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mondta: „Hanem vesztek erőt, amikor a Szent Szellem eljön rátok.” Ha meghátrálunk, Istennek nem 
leszünk kedvesek, és nem fog használni minket az Ő tetszésére. Nem tud használni, mert nem 
vagyunk vele szövetségben. Isten szabad akaratot adott minden embernek. Isten olyan emberekre 
vágyik, és olyanokat keres, akik az Ő szíve szerint valók. Egyek Vele és az Úr Jézus Krisztussal, 
akinek semmilyen áldozat nem túl nagy azért, hogy Isten örök tanácsa és tervei teljességükben 
valósuljanak meg. Ő a hit embereit keresi, a Zsidó levél 11. részében fellelhető fajtájút. 

Minden, ami az Atyáé, lehet a miénk is. Mikor a tékozlók hazajönnek, menjünk mi is és együnk a 
hizlalt ökörből és kapcsolódjunk be a zenébe és táncba. Legyünk boldogok. Olyanná teszi lábunkat 
mint a szarvasé, és magas helyekre ültet minket. Isten ereje könnyűvé teszi testüket, mikor betölt a 
Szent Szellem, ami záloga a feltámadás erejének. Némelyeknek mégis meg van kötözve a kezük-
lábuk. Nem tudják felemelni a kezeiket Istenhez, és nem tudnak bekapcsolódni a szent táncba. 
Némelyekben talán a példabeszédből ismert idősebbik fiúnak a szelleme van. Szent, szelíd 
bátorságunk van. Bennünk, akik a Vér alatt vagyunk, nem a félelem szelleme van, hanem a 
szeretetnek, az erőnek és a tiszta értelemnek a szelleme. Tudjuk, hogy Isten fiai és leányai vagyunk, 
erővel és hatalommal. 

De ugyanakkor folyamatosan ügyelünk arra, hogy ne tegyünk vagy mondjunk semmi olyat, ami 
nem tetszik Neki, vagy megszomorítja Őt, vagy szégyent hoz az ügyre, vagy megvetést a munkára. 
Meg kell ítélnünk a szellemeket. Ha arra vágyunk, hogy valami nagy dolgot tegyünk másokat 
megelőzve, akkor Vigyázz. Inkább kérdezd meg: „Az emberek ez által világosságot nyernek, 
tanítva lesznek?” És talán azt kell majd mondanod, hogy nem. Mert oly sok szellem nem Istentől 
van, és némelyek Isten Szellemét is elutasítják. Az Ige és a Szellem tökéletes harmóniában 
megegyeznek. Nem kell remegnünk és félnünk és izgulnunk, hogy más szellemek jöhetnek be. Ha 
rossz szellem jön be, ne sugdosd körbe ezt, hogy mindenkit idegessé tegyél vele. Jézus jelen van az 
erő fehér lován, hogy ellenőrizze az összejövetelt, és Isten tud vigyázni a Saját ügyére. Ne mondd a 
testvérednek: „Menj oda hátrébb, mert az ördög néha idejön és használ téged, nem bízom benned.” 
Péter visszaesett, de megtért, kiment és keserűen sírt. Ha Péter ezekben a napokban élne, mindig 
felhánytorgatnák ezt neki, és sosem szabadulna meg ettől. „De hát, ő megtagadta az Urat.” 
Pünkösdkor, pár nappal később, egy szónok kerestetett. Mit mondott a többség: „Nem tudunk 
megbízni Péterben, nemrégen még hazudott és visszaesett, átkozódott és szitkozódott és 
megbecstelenítette az Urat és minket.” Ha így cselekedtek volna, a szavak Péter ajkára fagytak 
volna. De tudták, hogy Isten helyreállította Pétert, és betöltötte Szellemével újra. Fogadjátok el azt 
akit Isten választ, bármilyen legyen is a múltja. Most kicsoda? Vigyázzatok arra, hogy ne bántsátok 
a kicsinyeket, akik Krisztusban hisznek. (Márk 9,42) Hogy ne tántorodjanak meg és essenek el 
azért, mert elutasítjátok a közösségből, megtagadjátok tőle a szabadságot, és visszatartjátok tőlük 
szereteteteket. 

 

Vigyázzatok és imádkozzatok! 
Légy egyszemélyes bizottság, hogy felügyeld, hogy egyenesen jársz Isten minden akaratában. Légy 
egyszemélyes bizottság, hogy felügyeld, hogy Vajon a szeretet szelleme irányít-e mindenkor. 
Őrizkedj a megbocsátatlan szellemtől, a bosszúvágytól, attól, hogy az adjon elégtételt, hogy 
sérelmedet büntetéssel torold meg. Vigyázz az irigységre. Ez egy kényelmetlenség érzés valaki más 
jobb előnyei vagy kiváltságai miatt, egy nemtetszés, elégedetlenség, vagy zúgolódás valaki más 
nagyobb kiválósága vagy sikere miatt. Ha Isten méltányolja egy testvérünk áldozatát, és nem figyel 
a mienkre, nem jó ha mérgesek és féltékenyek vagyunk, és attól félünk, hogy valaki más megelőz 
minket, és a testvérek jobban fogják őt szeretni és ragaszkodni hozzá. Ha ez történik, akkor ideje 
figyelni, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és az ördög közel van, hogy beférkőzzön és átvegye 
felettünk az uralmat. Ha a fülünk nyitva van, hogy meghalljuk a Szellemet, a Szent Szellem 
figyelmeztetni fog minket. Ha legnagyobb vágyunk az, hogy Jézus megdicsőíttessen, akkor 
boldogok leszünk, ha egy testvérünkben dicsőíttetik meg. 
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A Szent Szellem fogja Krisztus dolgait, és nekünk adja. Óh, bár annyira buzgón akarnánk, hogy 
Jézust megdicsőíthessük, mint amennyire a Szent Szellem akarja. Mint Jézus követőinek, akarnunk 
kellene ezt. Beszédünknek és tetteinknek mind Isten Igéjével egybeesőnek kell lenniük. Isten nem 
szól belőlünk nyelveken azért, hogy egy elöljárót megintsen. Se nem ad hatalmat arra, hogy 
megosztást és pártoskodást hozzunk létre a gyülekezetekben. Isten akarata és az ő dicsősége az, 
hogy sok gyümölcsöt teremjünk, jófajta gyümölcsöt (Galata 5,22-23). A bennünk lakó Krisztus 
teljesíti be az Atya akaratát, és ez hozza elő a sok gyümölcsöt. Vajon megelégszünk Csupán kevés 
gyümölccsel, hogy tudjuk azt, hogy nem vagyunk kivágva? Jézus nem elégszik meg ennyivel! 
Megtisztít minket a környezetünk és körülményeink szennyétől. Ha szeretnénk Benne maradni, meg 
kell tisztítanunk magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól. Tegyünk félre minden terhet, 
ne kötözzük meg magunkat a szolgaság igájával, sem ez élet dolgaival. Az örökkévalóságnak 
munkálkodjunk, ott fenn gyűjtsük a kincseket. A mennyeiekhez ragaszkodj. Tartsuk szem előtt azt a 
kiváltságot és örömöt, hogy szólhatjuk a hívást: „Jöjjetek Jézus nevében”. 

János 15,7 „Ha bennem maradtok és az én szavaim bennetek maradnak, kérjetek amit csak akartok, 
és meglesz nektek.” Benne kell maradnunk, az Ő szolgálatában, az Ő beszédében, az Ő akaratában, 
az Ő értelmét birtokolva, betöltve az Ő Szellemével, aki cselekvésre ösztökél, hogy az Atya céljait 
megvalósítsuk. Az Ő szavainak muszáj bennünk maradniuk. 

Olvasd tovább és cselekedd az Újszövetségi tanításokat. Életünk legfőbb tárgyának az kell, hogy 
legyen, hogy mindezeket a tanításokat szemléltessük, megvalósítsuk még részleteiben is. Leghőbb 
vágyunknak az kell lennie, hogy megtudjuk, Jézus mit mondana és tenne egy ilyen időben és 
helyzetben. Bármit, ami Isten dicsőségére van – ezt akarja, hogy tegyük. Az Ő dicsősége, hogy 
meggyógyuljanak az Ő szentjei, ez mutatja, mennyire szereti őket, és tanúsítja az ő erejét. A Jézus 
nevében történő egyetlen gyógyulási eset, hozzátéve azt a tudást, hogy a bűnök megbocsáttattak, és 
a békességet, ami minden értelmet felülhalad, elegendő, hogy demonstrálja Jézus Krisztus 
istenségét és feltámadását, és ezért megítéli és meggyőzi a bűnösöket. 

A Szent Szellem helyezi a szívünkbe a vágyat, hogy dicsőítsük Jézust. Kívánjuk és vágyódjunk 
Utána, hogy bemutathassuk az Ő gazdagságát és jóságát, és nagy dolgokat cselekedhessünk, nem 
magunknak leginkább, hanem mindenki másnak, főleg azoknak, aki segítségül hívja az Ő nevét 
abban a meggyőződésben, hogy Ő az Elő Isten Fia. 

És most – mondja Etter – a Szent Szellem bejön, a hívásunkra. Megengedjük Neki, hogy 
felkészítsen minket, és mi is elkészítjük magunkat. Meghívtuk, hogy cselekedjen. Átengedjük Neki 
az irányítást, és minden gondolatot, szót, és cselekedetet alárendelünk Neki. A Szent Szellem és mi 
tökéletes harmóniában munkálkodunk együtt. Az Ő célja, hogy Krisztust kiformálja bennünk (Gal. 
4,19). Ha Krisztus nincs bennünk, hiábavalók vagyunk. Ő a szívünkben lakik. Öltözzétek fel az Úr 
Jézus Krisztust, az Ő teste vagytok. 

Gondoljuk meg és lássuk meg, hogy mi Isten dicsősége, kérjük ezt tőle, és Ő meg fogja tenni. Az 
akaratunk és kérésünk meghozza ezt. Isten akarata hogy megtegye, de a mi akaratunk kell hozzá, 
hogy meglegyen. Ne kérd, ha valójában nem akarod. Ha kéred, kérd hittel, és bizodalommal 
(bizonyossággal). Ha visszavonulsz (meghátrálsz), amikor Isten elkezd téged használni, hogy 
megválaszolja a saját kérésedet, akkor hogyan vágyódhatsz erre? 

Ha vannak ajándékaid Istentől, de elveszíted a megtapasztalásaidat és megpróbálod saját magad 
megcselekedni ezeket, akkor az egy félbeszakítás és zavarás az összejövetelen. Hiába beszélsz 
nyelveken, de ha nincs benned szeretet, akkor ez csak zengő érc. Ha megpróbálod gyakorolni az 
ajándékokat, de nincs mindenki felé szeretet benned, szörnyű hibákat fogsz csinálni. Mert vak vagy, 
vagy homályosan látsz.., egyeseknek csak a hibáit, másoknak csak az erényeit látod. 
Személyválogatóvá válsz, elfogulttá, egy olyan bölcsességgel, ami nem felülről való. 

Minden ajándékot a Szent Szellem erejében kell használni. Minden egyes ajándék gyakorlását a 
Szellem megnyilvánulása kell hogy kövessen. Az erő a rajtad keresztül munkálkodó Úr Jézus lesz. 
Ha nem Isten szeretetéből használod ezeket, azért, hogy az Ő terveit végrehajtsad, azt fogod találni, 
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hogy nélküle semmit sem tudsz tenni. Amikor tanítani akarunk, néha az az Ő akarata, hogy inkább 
tanuljunk. Amikor beszélni szeretnénk, néha az az Ő akarata, hogy maradjunk csendben és 
figyeljünk. Békésnek és elégedettnek kell lennünk, akkor is, hogy nem használ minket feltűnő 
módon. Ha nem kapunk tiszteletet a testvérektől; addig, míg úgy bánnak velünk, mint fiú és 
lánytestvéreikkel – legyünk elégedettek vele. Örülnünk kell az Úrban, akkor is, ha nem kiáltanak ki 
minket tanítóknak, vagy nem hatalmaznak fel egy vezetői vagy kiemelkedő szerepre az 
összejövetelen. Szabályszerűség van a Szent Szellem összejöveteleken, rendszer és rend, és sem a 
Szellem, sem Isten igéje nem engedi meg, hogy szabálytalan szabadság uralkodjon. Az Úr Jézus 
van jelen, és meg kell engednünk, hogy másokat is olyan készségesen használjon, mint bennünket, 
anélkül, hogy az Ő útjába állnánk, megsértődnénk és megbántódnánk, ha nem a mi akaratunk van 
meg. 

 

Isten műhelye 
Sokan túlzottan merészek, önhittek a házban, Isten találkozóhelyén. Isten jelenlétében szent 
tiszteletnek és félelemnek kellene lennie. Ne tedd az összejövetel helyét egy olyan hellyé, ahol 
játszhatod, hogy a Szellem használ és Isten ereje, ahol megmutathatod mindenkinek az 
ajándékaidat, és nyelveidet, és annyit beszélsz, amennyit akarsz, akár figyelnek és tanulnak a 
többiek, akár nem. Isten összejövetelei az ő műhelye, ahol azon dolgozik, hogy tökéletesítse a 
szentjeit, ellássa gyermekeit, szétossza mindenkinek a munkáját, betöltse szükségeiket, alkalmassá 
tegye őket a szolgálatra, amit ő elvár, és általánosságban, hogy végezze az Ő munkáját. Ki az, aki 
azt gondolja, hogy megmondhatja a Mindenhatónak, hogyan csinálja mindezeket? Ki az, aki 
tévedhetetlen? Kicsoda biztos abban, hogy ismeri Isten minden gondolatát a gyülekezet felé, és ő az 
egyetlen, aki ismeri? Ha valaki azt tudja, hogy Isten milyen szerepet szán neki az alkalmon, és azt, 
hogy mikor van itt az ideje, hogy engedje, hogy Isten Szelleme által cselekedjen, valószínűleg ennyi 
az, amire szüksége van, hogy tudjon. 

És most egy pár szó a vezetőknek. A vezetőknek atyáknak és anyáknak kell lenniük minden 
jelenlévő felé, személyválogatás és előítélet nélkül, telve szeretettel és mégis ügyelve a nyájra, 
békésnek, könyörületesnek, előzékenynek, szolgálatkésznek mindazok felé, akik Istenhez tartoznak, 
gyümölcsökkel teljesnek, tettetés és álnokság nélkülinek, és olyannak, hogy ne használja a 
pozícióját személyes sérelmek megtorlására. Isten jelenlétének meg kell mutatkoznia. Ne engedd, 
hogy leülepedj, megelégedve az isteni erő hiányában is, mintha mi magunk bármit is tehetnénk az 
Úr munkájában. Tudd meg azt, hogy az Úr Istennek kell rajtunk keresztül dolgoznia, ha bármi olyat 
akarunk elvégezni, ami túléli a tüzet, amely minden ember munkáját megpróbálja. Munkások 
vagyunk együtt Istennel. De ha Isten nem munkálkodik, nem pihenhetünk elégedetten addig, amíg 
elkezd munkálkodni. Ne büszkélkedjünk emberekkel, vagy magunkkal. Ne engedjük meg 
magunknak, hogy bármi olyannal büszkélkedjünk, vagy olyanban gyönyörködjünk, vagy bízzunk, 
ami a sajátunk, hanem dicsekedjünk Istenben és a mi Tanítónkban, aki megtanít, a Szent Szellem 
az, aki alkalmassá tesz, hogy megértsük Istent. Örvendezzünk, hogy a kommunikációs út nyitva van 
Istennel, hogy a neveink fel vannak írva a mennyben, hogy a Kijelentő velünk lakik, és megértést 
ad a Királyság dolgairól. (Jer. 9,23-24) 

Dicsekedjünk Jézusban! 
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