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Az aratás ideje 1.rész

Apcsel 1:4-9 És velök összejővén, meghagyá nékik, hogy el ne 
menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét,  melyet 
úgymond, hallottatok tőlem: Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti 
azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. 

Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék Őt, mondván: Uram, avagy 
nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek? 

Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy 
alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett. Hanem 
vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem 
tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végső határáig. 

És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő 
fogá el Őt szemeik elől.
„Vesztek erőt”  – ez az erő a görög dünamis  szóból  származik,  ami  csodatevő képességet 
jelent. Mondjátok velem: csodatevő képességek.
Látjuk tehát, hogy meg kell szereznünk az erőt, hogy tanúk lehessünk Krisztusért ebben a 
világban.  Ez  az erő a  Szent  szellem által  jön.  Tehát  a  Szent  szellembe való bemeríttetés 
fontos,  ha  teljes  mértékben  meg  akarjuk  mutatni  a  világnak,  hogy  Isten  küldött  minket. 
Ahhoz,  hogy  megtegyük,  amire  Isten  elhívott  minket,  megfelelő  felszereltségre  van 
szükségünk. És itt látjuk, hogy a Szent Szellem erejére van szükségünk. Az Apcselben látjuk, 
hogy  a  gyülekezetek  nemcsak  vízkeresztségben  részesültek,  hanem  betöltekeztek  Szent 
szellemmel is. 
Azért mondom ezt, mert mostanában előfordul, hogy emberek csatlakoznak a gyülekezethez, 
és megelégszenek a vízkeresztséggel. De mi a helyzet a Szent Szellem keresztséggel, hogy 
betölthessük  a  feladatot,  amire  Isten  elhívott  minket?  Szeretném  meggyőzni  azokat  az 
embereket,  akik még nincsenek betöltekezve Szent szellemmel,  hogy töltekezzenek be. És 
természetesen  akik  be vagytok  töltekezve,  akarom,  hogy használjátok,  amivel  be vagytok 
töltve. Hogy megfelelően tanúskodhassunk a világnak.
Ahogy  én  képes  vagyok  rálátni,  az  egyház  most  átmegy  egy  paradigma-változáson.  A 
paradigma egy minta,  egy térkép,  cselekvési  mód,  látásmód.  Egy változáson megyünk át. 
Tradicionálisan egy épület jelenik meg a szemünk előtt. Beszélgetésünkben is azt mondjuk: 
„Megyek a templomba, imaházba vagy a Hitcsarnokba. A gyülekezet nem egy épület. Nem 
négy  fal,  amin  belül  istentiszteletet  tartanak.  Az  Isten  házáról  alkotott  látásunkban  most 
átmegyünk  a  felekezeti  gondolkozásmódból  a  királysági  gondolkozásmódba.  A felekezeti 
gondolkozásmódban  az  emberek  azt  gondolják,  hogy  a  templom  csupán  néhány  óra 
vasárnaponként.  A  hét  többi  napja  az  nem  a  templom,  de  vasárnap  reggel  megyek  a 
templomba. Úgyhogy templom valahol egy távoli pont az életükben. Pedig tulajdonképpen te 
vagy a templom. 
Ha visszanézel a korai egyházra, az Apcselben láthatod, hogy naponta összejöttek. És voltak 
összejövetelek,  amiket  házaknál  tartottak.  Jézus  azt  mondta:  „Ahol  ketten  vagy  hárman 
összejönnek  az  Én  nevemben,  ott  vagyok  közöttük.”  Összejöttek,  és  tulajdonképpen  a 
templomok voltak ilyenkor együtt. 
Ha a gondolkodásodban a templom egy épületté válik, minden, ami az épületen kívül van 
ellenséggé válik. Más-szóval kívül van az ellenség. A piac, a város, a munkahelyed – minden 
ellenséggé válik, amit le kell uralni, és le kell rombolni. Ez pedig – valaki így fogalmazott – 
egy szellemi gettó gondolkodásmódhoz vezet. Hogy miért mondta ezt? Kifejtette: A gettóban 
lakók egyenlők, és el kell szeparálni magukat másoktól. Meg vannak győződve arról, hogy 
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magasabb rendűek a gettón kívül levőknél.  És azt gondolják, hogy olyan különlegesek, hogy 
el kell különülniük másoktól. Különlegesen bizonytalanok kapcsolatba kerülni bárkivel, akit 
alsóbbrendűnek  tartanak.  A  szellemi  gettó  mentalitás  van  azokban,  akik  rendkívül 
bizonytalanok kimenni a gyülekezetből és bizonyságot tenni az embereknek.
Jézus azt mondta: „Menjetek az egész világra!”
Jön  egy  változás-minta,  egy  új  gondolkodásmód.  Felekezeti  gondolkodásból  királysági 
gondolkodásba. Ha eddig nem láttad, csak figyelj,  és láss! Figyeld meg azokat a helyeket, 
amelyek a felekezetet  próbálják fenntartani… ki fognak száradni.  Mert a  falak leomlóban 
vannak, Isten gyermekei eggyé válnak. Eggyé válnak. Nézzük meg ezt:
Mt 16:13  Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, 

megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek 
mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő 
Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek 
a próféták közül. 

Ez érdekes, mert Jézus azt kérdezte tőlük, hogy kinek mondanak engem az emberek?  És ők 
elkezdték adni ezeket a válaszokat. Ezek a válaszok információból származtak. És ide esett 
Ádám,  amikor  vétkezett.  Ádám a  kijelentés  helyéről  az  információ  helyére  esett.  Ha egy 
információn  alapuló  társadalomban  vagy,  az  embereknek  próbálkozniuk  kell, 
megtapasztalásra van szükségük ahhoz, hogy meglássák, hogy valami működik-e. Azonban 
Isten eredetileg nem így tervezte. Istennek hajszálpontos megoldásai vannak. Egyszerűen meg 
kell tenned, ami Ő mond. Ez mindig működni fog. Mindig sikeres lesz. Azért mondom ezt,  
mert az emberiség most a találgatás folyamatában van, az emberek a tapasztalataik alapján 
próbálnak  válaszokat,  megoldásokat  találni.  De  rá  fogsz  jönni,  hogy  ez  nem  elég  jó, 
különösen egy olyan világban, amelyet átvettek a sötétség erői, amelyek a láthatatlan világban 
vannak. Értsétek meg, hogy ez a világ-korszak a vége felé közeledik.
Mt 16:15  Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter 

pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. 
És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert 
nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
Figyeljétek meg mit kapott Péter! Olyan információt kapott, amit ember nem jelenthetett ki 
neki. Közvetlenül Istentől kapta a szellemébe. Ti meg én három részből állunk: szellem, lélek, 
test.  A szellemi  részed a valóságos te.  Ez a rész,  amelyik  él.  Ha a szellemed elhagyná a 
testedet, eldőlne. Mert nincs élet a testben, a hústestben. Az élet a szellemedben van. A  test 
szellem nélkül visszatér a por formához. Ez a test. Méltóságteljes por. Isten adott neked testet, 
mert  a  tested  ad  neked  hatalmat,  hogy  élj  a  földön.  Észrevetted,  hogy  emberek  akik 
elvesztették a testüket, nem sokáig maradnak a földön? A lényeg az, hogy a tested fontos.
Mt 16:18  De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a 
kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem 
vesznek rajta diadalmat. 
Először azt mondja: „Te Péter vagy” A görögben a Péter = Petros = kis kövecske. (Később 
Péter  a  levelében  (1Pét.2:5)  arról  beszél,  hogy mi  élő  kövek  vagyunk.)  Aztán  Jézus  így 
folytatja: „…ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat.” A kőszikla itt a görög Petra szó, 
ami sziklát, hegyet jelent, Hadd rakjam össze számotokra:
Lapozzunk a Dániel 2. részéhez. Hadd mutassak itt valamit. Nabukodonozor király fogságban 
tartotta Izráel fiait Babilonban. A királynak volt egy álma, de nem tudta megfejteni. Hivatta a 
bölcseit, de azok sem tudták megfejteni. Végül Dánielre került a sor, akiken bölcsessége volt 
Istentől. Isten megmutatta neki az álmot és a megfejtését.
Dan 2:31-35  Te látád, oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, 
mely hatalmas vala és kiváló az ő fényessége, előtted áll vala, és 
az ábrázata rettenetes volt. 
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Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, 
hasa  és  oldalai  rézből,  lábszárai  vasból,  lábai  pedig  részint 
vasból, részint cserépből valának. 
Nézed vala, amíg egy kő leszakad kéz érintése nélkül, és letöré azt 
az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat. 
Akkor eggyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek 
mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat a szél, és helyöket 
sem találák azoknak. Az a kő pedig, a mely leüté az állóképet nagy 
heggyé lőn, és betölté az egész földet. 
Azt mondta Jézus: „Te Péter vagy és ezen a kősziklán…”
Dániel könyvében azt mondja, hogy ez a nagy szikla betöltötte az egész földet. Ez a Krisztust, 
és az Ő királyságát jelképezi, hogy az Ő királysága bekebelezi a többi királyságot:
- A Babiloni birodalmat
- A Méd-Perzsa birodalmat
- A Görög birodalmat
- A Római birodalmat 
A mindenható  Isten birodalma mindezeket  a  birodalmakat  leuralja,  és  uralkodik  az egész 
földön.
Menjünk vissza a  Mt.16:18-hoz:  De én is mondom néked, hogy te Péter 
vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a 
pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
Emlékezzetek arra, amit mondtam: A gyülekezet, az egyház nem egy épület, hanem emberek. 
Ezen a kősziklán, hegyen; ezen a kijelentésen fogom felépíteni az egyházamat, és a pokol 
kapui sem fogják megállítani ennek az egyháznak a haladását. Ez az egyház kijelentéssel fog 
áradni, terjedni. És a kijelentéssel demonstrálás fog jönni, és az egyház ezzel fog mozogni, és 
semmi ezen a földön nem lesz képes megállítani. Velem vagytok? 
Tehát nektek és nekem olyan gyülekezetre van szükségünk, ahol kijelentés van, mert ha nincs 
kijelentésed, nem lesz erőd. Mert az erő a kijelentésen keresztül jön. Csak a kijelentés képes 
menni,  és kinyitni azt a kaput, ami visszatartja valakinek a gyógyulását.  Csak a kijelentés 
képes menni és átvágni az ördög viszálykodásain. Csak a kijelentés képes áthatolni azon, ami 
a  gazdaságban  történik,  és  gazdaggá  tenni  téged,  miközben  mindenki  szegény.  Csak  a 
kijelentés képes erre. A kijelentés közvetlenül Istentő jön az emberi szellemedbe és testedbe. 
A Szent Szellem dolgai világosodnak meg az elmédben, hogy tehess valamit általuk.
Nos, nem áll meg itt, hanem a 19. versben azt mondja:
Mt.16:19   És  néked  adom  a  mennyek  országának  kulcsait;  és  amit 
megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a 
földön, a mennyekben is oldva lészen. 
„…és neked adom a mennyek országának a kulcsait…” Tehát az evangéliumnak hirdettetnie 
kell, és Isten akarja, demonstrációval együtt hirdettessen.
Mt.24:14  És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd 
az egész világon,  bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. 
Ahhoz, hogy Isten terve szerint hirdessem az evangéliumot, erőre van szükségem. Ez az erő 
fog  képesíteni  engem  arra,  hogy  megtegyek  olyan  dolgokat,  amiket  természetes  emberi 
lényként  nem tudok megtenni.  Betöltekeztem Szent  Szellemmel,  mert  Isten tanúja akarok 
lenni. Hány nemzetnek akarok tanúskodni? Minden nemzetnek. Minden etnikai csoportnak. 
Az  én  feladatom,  hogy  vigyem  az  evangéliumot  minden  etnikai  csoportnak.  Mindenféle 
hátterűnek. A föld minden helyére fogom vinni. Mit teszek ezzel? Demonstrálni fogom Isten 
erejét, tanúskodni fogok nekik, hogy képesek legyenek látni egy másik birodalom valóságát. 
És akarjanak belenyomulni. Az embereknek látniuk kell valamit. Péter halászott, nem fogott 
semmit.  Jézus  megjelent  a  parton,  hirdette  Isten országának az evangéliumát.  Mivel  nagy 
tömeg  volt,  megkérte  Pétert,  hogy  használhassa  a  csónakját.  Beszállt  Péter  hajójába,  és 
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tanított. Mikor befejezte, szólt Péternek, hogy evezzenek beljebb, és vessék ki a hálót fogásra. 
Mire  Péter:  „Álljunk  meg  egy  percre,  hiszen  egész  éjszaka  halásztunk…  mi  halászok 
vagyunk,  ismerjük ezt  a tavat… Mindazonáltal  a Te szavadra megteszem, amit  mondtál.” 
Megtette,  és annyi  halat  húztak fel,  hogy szakadozott  a hálójuk.  A társaikat  is  segítségül 
kellett  hívni,  hogy ki  tudják  húzni  a  halakat.  Annyi  halat  fogtak,  hogy  a  két  halászhajó 
majdnem elsüllyedt a tehertől.
Péter  azt  mondta  a  parton:  „Menj  el  tőlem,  mert  én  bűnös  ember  vagyok…”  …mert 
megdöbbentette a halfogás. Meg volt döbbenve. Tudta, hogy ez nem lehetséges természetes 
úton. Értsétek meg: „Vesztek erőt; csodatevő képességet, miután a Szent Szellem rátok jön.” 
Péter tudta, hogy senki ember fia nem tudott volna ennyi halat fogni. Emlékezzetek arra, hogy 
beszéltünk a dicsőségről. Mondtuk, hogy az egyház félremagyarázta, hogy mi a dicsőség. A 
dicsőség egy dolog természete, jellemzője. Nemcsak megnyilvánulás, teljes megnyilvánulás.
Ádám  teremtésekor  azt  mondja  a  Biblia:  „Teremtsünk  embert  a  mi  képünkre  és 
hasonlatosságunkra,  és  uralkodjon…” Figyeljétek  meg,  mi  jött  először:  image.  Az image 
pontos másolata valaminek. Mit tett Isten? Ő teremtett… Uram kegyelmezz! Ő teremtett… 
Hadd mondjam így: reprodukálta Magát. Isten lemásolta, reprodukálta magát.
Az 1.Móz.2-ben azt mondja: 
1.Móz.2:7  És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, 
és lehelt vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő 
lélekké.
Beszéltünk arról,  hogy az ember  elméjében van egy kép,  hogy Isten:  pfú – pfú ráfújt  az 
emberre. Mondjátok: Halleluja!
Figyeljétek  meg!  Ahhoz,  hogy  ezt  kimondjuk,  lélegeznünk  kell.  Nem  tudunk  beszélni, 
lélegzet vétel  nélkül. Próbáld meg, nem tudsz. Mert a levegő átjön a hangszálaidon, hogy 
hangot adjon. Tehát, amikor lélegzel – beszélsz.
A Biblia  azt  mondja:  amikor  Isten megteremtette  a maga képére,  amikor  a formálás  után 
felállította, ugyanolyan magas volt, mint Isten. Aztán elkezdett beszélni ebbe a testbe. Mit tett 
ezzel? Mindent, ami Isten volt, belerakta ebbe az emberbe!!! Az első dolog, amit az emberbe 
tett, a dicsőség volt. Az első dolog. Értitek? Azt mondtuk, hogy a dicsőség jellemzője, hogy 
Isten  elrejti  a  dicsőséget.  Emlékezzetek,  amikor  Mózes  kérte:  „Mutasd  meg  nekem  a 
dicsőségedet!”  Isten  azt  mondta:  „Tudod  mit,  bújj  el  a  kőszikla  hasadékában,  mert  nem 
nézhetsz rám élve. A kezemet rád fogom helyezni, és a hogy elvonulok, hátulról megláthatsz 
engem. Fogod látni a nyilvánvaló dicsőséget. Azért mondom ezt most, mert ez a dicsőség 
benned van, csak el van rejtve. Pál apostol azt mondja:
Kol.1:27 …a Krisztus ti köztetek (bennetek) van, a dicsőségnek ama 
reménysége. 
A  dicsőség  benned  van  –  de  a  dicsőség  Isten  tulajdonságának  és  természetének  teljes 
kifejeződése rajtad keresztül. Mondjatok „áment” erre! Tehát ez benned van, és Isten elvezet 
egy olyan helyre, ahol ez ki tud jönni belőled! Nem ahhoz vezet amit te meg tudsz csinálni,  
ahhoz  vezet,  amit  Ő  tud  megcsinálni!!  Amit  mi  csinálunk:  engedjük  beleszólni  az 
intellektusunkat, és a testünket, és elkezdjük elvágni a dicsőséget, mondván: Én nem tudom 
ezt megcsinálni… Nem létezik, hogy ezt meg lehet csinálni… stb.”
Figyeljétek meg, mit csinált Jézus, amikor felébredt azon a csónakon, amivel a másik partra 
igyekeztek! Nagy vihar lett. Jézus aludt, és felébresztették: „Mester nem törődsz azzal, hogy 
meghalunk?” Jézus mégcsak nem is felelt a kérdésükre. Felállt és szólt a viharhoz: „Hallgass 
némulj  el!… és  lett  nagy csendesség.”  A tanítványok  az  mondták  egymásnak:  „Ki  ez  az 
ember, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?” Amikor a dicsőség megmutatkozik 
az életeden,  ezt  fogják mondani:  „Micsoda ember  vagy asszony ez?  Értsétek meg ezt!  A 
Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus visszajön, az egész föld tele lesz az Ő dicsőségével! 
Miért? Mert ez benne van minden hívőben, és mi nagy dolgokat fogunk tenni világszerte!!! 
Ha elkezdesz úgy cselekedni, ahogy kellene, - az embereknek problémájuk lesz veled. Mert 
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többé nem fogsz úgy beszélni, mint ők. Nem fogsz többé úgy tenni mint ők. Ez a maximum, 
ez a potencia benned. A potencia rejtett képességet jelent. Ezek benned vannak. Ne vágd el 
magad  ilyen  beszédekkel:  „Nem  tudom  megcsinálni.”  Ha  mondasz  valamit,  ezt  mondd: 
„Mindent megtudok tenni Krisztus által, Aki megerősít engem!”
Amikor dicsőségről, Isten munkájáról beszélsz – nemcsak arról van szó, hogy: „Betegekre 
teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak.” Amikor csodákról és jelekről beszélsz… csoda és 
jel volt Péter halfogása. Ez nem kézrátevésről szólt, hanem bizniszről. Ő kapott egy próféciát, 
amit természetes ember nem kaphat.  Ezt a képességet akarja Isten rajtad. Szomorú dolog, 
amikor emberek elutasítják a Szent Szellemet. Mert Ő a te segítőd. Adódhat olyan helyzet, 
amiből  nincs  kiút.  Minden ügynök  tanácstalan,  és  akkor  megjelenik  Ő;  a  bölcsesség.  Az 
ember hoz egy döntést, ami nem mindennapi, tesz néhány dolgot… és a kilátástalan helyzet 
megoldódik. Mindenki tudni akarja: Ki ez az ember? Cikkeket kezdenek írni róla. Vezetővé 
teszik.  Ez  az,  amit  mondtam  nektek:  Ábrahám  áldása  arra  terveztetett,  hogy  a  nyereség 
csúcsára vigyen.
Ez nem függ attól, hogy ki vagy. Ő azt akarja, hogy a föld sója légy és a világ világossága. Ez  
a  te  környezetedre  vonatkozik,  ahol  dolgozol.  Ez  nem  azt  jelenti,  hogy  az  embereknek 
betegeknek kell lenniük, hogy megláthassák a te világosságodat.
Isten használni akar téged. Lehetsz hajléktalan… Istennek van módja arra, hogy felállítson.
Péter a parton azt mondta: „Távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok.” Jézus azt mondta 
neki: „Te eddig halakat halásztál. Kövess engem, és én megtanítlak embereket halászni.” Mit 
tett  erre  Péter?  Azonnal  ott  hagyott  mindent:  „Hé,  mondjátok  meg  apámnak;  majd 
találkozunk”-  és ment, és követte Jézust. 
Más  vallások  hozzátesznek  részleteket.  Tudjátok  miért?  Mert  ti  nem  demonstráltátok… 
Többre  van  szükségünk,  mint  beszélgetésre.  Kell,  hogy  lássák  az  Istenedet.  Mi  beszélni 
próbálunk erről. Ez nem működik, emberek. Ezen már túl vagyunk. 
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