Amit az emberek Joshua Millsről és
A dicsőség dimenzióinak feltárása című
könyvéről mondanak…

„Joshua Mills szenvedélyesen keresi Isten dicsőségét. Az ember képtelen szenvedélyesen keresni Istent, ha nem élt át belülről fakadó átformálódást, egy olyan
változást, ami az ember egész lényét: a szellemét, lelkét és a testét is érinti. A
Szellem friss kiáradása és megújulása napjait éljük, Joshua pedig ott van az élő
határmezsgyén, és annak a „többnek” a hírnöke, aminek a megtapasztalására
hív bennünket Isten, egyre nagyobb mértékben. Engedd, hogy Joshua elvigyen
egy utazásra az általa egyedi módon „dicsőség birodalmainak” nevezett helyekre, és engedd meg magadnak azt is, hogy elkezdj szabadon mozogni ebben
a csodálatos, dicsőséges életben, a Szellem jelenlegi korszakában!”
Mark Chironna püspök, MA, DMin
Church On The Living Edge
Mark Chironna Ministries
Longwood, Florida
„A dicsőség dimenzióinak feltárása kötelező olvasmány! Nem tudok más
valakire gondolni, aki alkalmasabb lenne ennek a megírására, mint Joshua Mills. Ő, a felesége és a családja nemcsak beszél róla, hanem ebben
is él. Biztosan mondhatom, hogy amikor elolvasod ezt a könyvet, meghívást fogsz kapni az átélések magasabb szintjeire, Szellemmel feltöltött
kijelentésekre és felkent áldáscsomagokra. A dicsőség dimenzióinak feltárása minden hívőnek szól – neked szól!”
Dr. Patricia King
A Patricia King Ministries alapítója
Maricopa, Arizona
„Ez egy fundamentális könyv, ami felkészít a dicsőségre – és nem a
nyomorúságra!”
Sid Roth
Az It’s Supernatural! (Ez természetfeletti!) házigazdája

„Az egész földön végzett szolgálatom évei alatt azt tapasztaltam, hogy
mindent átformál a Szent Szellem csodálatos jelenléte, amit úgy hívunk,
hogy dicsőség. Isten jelenlétének a birodalmában valósul meg az, hogy
átformálódunk, a körülmények térdet hajtanak, és egyetlen szó is lehetségessé tudja tenni a lehetetlent. Hiszem, hogy a mostani időben minden eddiginél nagyobb mértékben lépünk be az Ézsaiás 6:3 prófétai ígéretébe: „Dicsősége betölti az egész Földet!”A dicsőség dimenzióinak feltárása
az egyház egy kifejezetten stratégiai időpontjában érkezett. A dicsőség
friss hulláma, ami a végidők aratásához kell, már eljött, és Isten most
emeli fel az Ő dicsőséghordozóit, hogy Isten gyógyításával, üdvözítésével és szabadításával szolgáljanak. A dicsőség dimenzióinak feltárása katalizátorként fogja felserkenteni az Isten jelenléte iránti éhséget, és bibliai
fundamentumot fog lefektetni annak érdekében, hogy a hit, a kenet és
a dicsőség magasabb szintjein tudj élni és mozogni. Nyissa meg előtted
az Úr ezt a birodalmat, miközben e könyv oldalait tanulmányozod.”
Mahesh Chavda
Vezető lelkész, All Nations Church
Charlotte, North Carolina
„Akik találkoztak már Joshua Mills-szel, azonnal észrevették szenvedélyét Isten dicsősége iránt. Új könyve, A dicsőség dimenzióinak feltárása,
rendkívüli élményekkel és Isten dicsőségének birodalmaira vonatkozó
magasztos meglátásokkal van telítve. Habár több könyv is íródott már
ebben a témakörben, alig néhány olyan van – ha van egyáltalán – ami
összevethető lenne Joshua mély látásával és megértésével az isteni jelenléttel kapcsolatban. Kihívást fog intézni feléd, és arra fog késztetni,
hogy keresd az Isten dicsőségét.”
Bobby Schuller tiszteletes
Vezető pásztor, Sheperd’s Grove, Orange County, California
A The Hour of Power with Bobby Schuller
(Az erő órája Bobby Schullerrel) házigazdája

„A barátom, Joshua Mills, sajátos módon tudja a természetfelettit természetessé tenni, de ez sohasem hétköznapi. Kisfiús mosolya, villogó
szemei, egy másik világból jövő zenéje, valamint az alázatos szíve a legkeményebb kérges szívűeket is leveszi a lábáról. Az Isten iránti szenvedélyét vágyakozás fűszerezi, de olyan mértékben, hogy bennünket is
szomjassá tesz a friss vízre és a valódi jelenlétre. Joshua tankönyvszerű precizitással és igei pontossággal válaszolja meg a kemény szellemi
kérdéseinket, miközben válaszait meghinti egy jó adag gyermeki csodálattal, ámulattal és jóízű titokzatossággal. Neked is vannak kérdéseid
a dicsőség birodalmaival kapcsolatban? Mi a helyzet az angyalok szolgálatával? A jelek és a csodák a mai időkre is adattak? Hogyan nyithatjuk meg az anyagi ellátás ősi csatornáit? Bátorítalak, hogy legyen kéznél
toll és papír, miközben ennek az érett prófétai hangnak a bölcsességét
olvasod és élvezed.”
Reba Rambo-McGuire
Énekes és dalszerző, valamint Grammy-díjas zenész
Franklin, Tennessee
„Joshua Mills szolgálata igen gazdag, amely Istennek az emberek iránti
szeretetét mutatja be. Az élete tele van szellemi gyümölcsökkel, és Isten
dicsőségének birodalmaiban mozog. A szolgálatát jelek és csodák követik. Amikor nemrég abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy vele
együtt dolgozhattam, megfigyeltem, milyen érzékeny a Szent Szellem
hangjára és vezetésére. Első kézből láttam, hogyan szól hozzá a Szellem,
és hogyan engedelmeskedik, hogy meg is cselekedje azokat a parancsokat, amiket a Mennyből kap. Ez a könyv egy igazi áldás lesz számodra,
ahogy megtanulsz még mélyebbre belépni Isten jelenlétébe.”
Dr. Mary K. Baxter
Sikerkönyvszerző, Divine Revelation (Isteni kijelentés) sorozat
A Divine Revelation of Hell (magyarul az Immanuel Alapítvány kiadásában
az Amit a pokolról mindenkinek tudni kell címmel jelent meg) és
A Divine Revelation of Heaven (magyarul az Immanuel Alapítvány
kiadásában az Amit a Mennyről mindenkinek tudni lehet címmel jelent meg)

„Joshua Mills olyan dicsőség-birodalmakban jár, amelyek mindig lenyűgöznek engem. A dicsőség birodalmaiból valamennyit átéltem már
1981-ben, de miután 2009-ben megismerkedtem Joshuával, azonnal felgyorsult a dicsőséghez való hozzáférésem és az abban való szolgálatom,
az életemben és az életem által. Azok a birodalmak, amelyekben ő él,
ragályosak, és ő ezt a dicsőséget valami nagyszerű nyugalommal, alázattal és kellemes hangulatban adja át. A barátsága és a Hongkongban
végzett szolgálata sokféle csodálatos módon gyakorolt hatást a gyülekezetünkre, és ajtókat nyitott meg számunkra Glendával a nemzetek
felé. Joshua egy előfutár, és biztosíthatlak, hogy a könyv olvasása közben meg fog változni a véleményed, és a lekicsinylő megítélés helyett
a természetfeletti dicsőséget nagyra értékelő megítélés fog kialakulni
benned.”
Rob Rufus
Vezető lelkész, City Church International
Hong Kong
„Mindig olyan könyveket keresek, amelyek azt ragadják meg, hogy hogyan kell gondolkodnunk, hinnünk és cselekednünk ebben az új korszakban, amelybe az utóbbi időkben léptünk be. Joshua Mills briliáns
módon tárja elénk a dicsőség birodalmainak a megértését, felismerését
és az azokban való mozgást a magyarázatai, a kijelentései és a tapasztalatai által. Ezen a könyvön az élet fantasztikus jelei érzékelhetőek, és
éreztem, ahogy azokba a birodalmakba emelkedem, amelyeket a könyvében kifejtett, és kihívást is jelentett számomra, hogy még magasabb
birodalmakba jussak el. Nagyra értékelem Joshuát, aki a feddhetetlenség és a szeretet embere. Erős vágya, hogy még jobban felnyissa a mai
generáció szellemi szemeit és értelmét.”
Barbara J. Yoder
Vezető apostol és szerző, Shekinah Regional Apostolic Center
Breakthrough Apostolic Ministries Network
Ann Arbor, Michigan

„A dicsőség dimenzióinak feltárása tökéletesen összefoglalja Joshua Mills
életét és szolgálatát, mert ezen a ponton találkozik minden eddigi tapasztalata és Istenismerete. Ebben a könyvben bőségesen találhatunk
kinyilatkoztatásokat, ami Isten dicsőséges, megváltó munkájának a
körképét mutatja be a Szentírás kijelentései és Krisztus testének a tapasztalatai alapján. Joshua a Szent Szellem munkájának az előfutára a
végidőkben, és úgy döntött, hogy amiket eddig tanult, annak jelentős
hányadát elénk tárja ebben a könyvben. Olvasd el, emészd meg, cselekedd meg, majd kezdd elölről az egészet. Dicsőség!”
Joan Hunter
Szerző, gyógyító evangélista
„A harmadik reformációt a Harmadnapi Egyház felemelkedése fémjelzi, amely Isten dicsőségének a teljességében mozog, az Ő Igéjének a
jóságával táplálkozik, és az eljövendő kor erőiben tevékenykedik. Ez
a könyv egy erőteljes kiindulópont lesz minden hívő számára, a hit, a
kenet és a dicsőség birodalmaiba, amelyek létfontosságúak ahhoz, hogy
a végidőkben sikeresek lehessünk. Személyesen tanúja voltam annak,
ahogyan Joshua ezekben a birodalmakban szolgál, és ez a könyv drágakő lesz a királyság munkásai számára, az Ő erejének a napján.”
Chee Kang Seng
Alapító, apostoli felvigyázó, Revive Asia
Living Streams International
Bangkok, Thaiföld
„Miközben ezt a könyvet olvasod, számíts rá, hogy a dicsőség gyorsuló
kerekei felkapnak, amelyek folyamatosan forognak, miközben új kijelentések tárulnak fel előtted. Természetfeletti gyorsulás napjait éljük, és hiszem, hogy ez a könyv olyan meglátásokat tartalmaz, amelyek segítséget
jelentenek abban, hogy Krisztus teste mennyei összhangba kerüljön Isten
végidőkre szóló céljaival. Joshua Mills olyan szavakat használ, amelyek
rezonálni fognak benned, és még hatalmasabb módon fogják útjára indítani az ébredést. Jézus eljövetele fénylő dicsőséget hoz mindenki számára, akit Ő megérint, és ez a könyv ennek az igazságnak az előszele.”
Mary Hudson
Arise International/Keith Hudson Ministries
Santa Barbara, California

„Nagyon lelkesít ez a könyv, amely a dicsőség különböző birodalmait
tárja fel, amelyeket mi magunk is szabadon feltárhatunk, Isten népeként, a kegyelem jelen korszakában. Ha van valaki ezen a világon, aki
tudja, hogyan kell bevezetni bennünket ezekbe a birodalmakba, az Joshua Mills. Szívből szeretem és csodálom ezt az embert, akit rendkívüli
spiritualitás és feddhetetlenség jellemez. Első kézből tapasztaltam meg
a dicsőség csodálatos birodalmait, amelyek az életén keresztül nyilvánulnak meg ezen a földön. Ez a könyv egyértelműen örökre megváltoztatja az Istennel élt életedet.”
Dr. Georg Karl
Glory Life Network
Glory Harvest International Ministries
Stuttgart, Németország
„Senkit sem ismerek, aki úgy tudna szolgálni a dicsőség birodalmában,
mint Joshua Mills. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy többször is
vendégül láthattuk Joshuát a konferenciáinkon, Új-Zélandon. Minden
egyes alkalommal a dicsőség szemmel látható és kézzel fogható demonstrációi jelentek meg – jelek, csodák és természetfeletti események.
Joshua Mills kiemelkedő példa, és meg is éli, amit leírt. Akik éhezik a
dicsőséget, azoknak kötelező elolvasni ezt a könyvet. Egyértelműen el
fog vinni benneteket magasabb szintű birodalmakba.”
Tim Stevenson
Vezető lelkész, Horizon Church
Auckland, New Zealand
„Joshua Mills kifizette az árat Jézus jelenlétében, ami egyszerre hívogató és provokáló is. Az, amilyen nagyra értékeli a „rejtekhelyen” történő,
bensőséges imádatot, egy nagy kincs. Élete és írásai olyan igazságokat
fogalmaznak meg, amelyeket csak kevesek kóstoltak meg. Nagyra tartom Joshua életét és szolgálatát, és becsülöm, ahogy rendíthetetlenül
Isten dicsőségét tartja a középpontban, amely Jézus arcán található.
Tudom, hogy A dicsőség dimenzióinak feltárása nagy áldást fog jelenteni
számodra.”
Michael Koulianos
Alapító, Jesus Image
Lake Mary, Florida

„Évekkel ezelőtt radikális hatás ért Joshua Mills szolgálata által Hong
Kongban. Ebből adódóan meghívtuk, hogy szolgáljon a gyülekezetünkben Durban közelében, Dél-Afrikában, és óriási hatást gyakorolt
a közösségünkre. Jézus kedvessége árad Joshua életéből. Igazi példakép – a színpadon és a színfalak mögött egyaránt. Ez a könyv kötelező
olvasmány azok számára, akik nem elégednek meg azzal, hogy csupán
halljanak a dicsőségről, hanem személyesen is meg akarják tapasztalni
ezt a dicsőséget.”
Steve Wheeler
Vezető lelkész, Highway Christian Church
Szerző, Highway to Grace (A kegyelembe vezető országút)
Pinetown, Dél-Afrika
„Áldást jelentett számunkra, amikor a szolgálatunk kezdetén találkozhattunk Joshua Mills-szel, és már a legelső találkozás során is rengeteget tanultunk tőle. Alázatosságának, egyszerűségének és bölcsességének köszönhetően jutott oda, ahol most tart. Az első találkozás hatására
vetettük bele magunkat a dicsőség birodalmába, amelyet Joshua olyan
önzetlenül adott át nekünk. A dicsőségről szóló tanításai a természetfeletti hatványozott növekedését eredményezték, ebből adódóan a „teljesítmény” megadta magát, és a „nyugalom” került előtérbe – amely a
dicsőség és a kegyelem erőteljes kombinációja, amely felépített bennünket, és felkészített, hogy egy új dimenzióban tudjunk mozogni. Amit
Joshuától ingyen kaptunk, azt hamarosan a saját gyülekezetünknek is
át tudtuk adni, be is mutatva azt – amit hatalmas jelek és csodák követtek és követnek a mai napig. Nagyon hálásak vagyunk Joshua és Janet
szolgálatáért, és megtiszteltetés, hogy a barátainknak nevezhetjük őket.
Lelkesen ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik éhezik és szomjazzák Isten nagyságának a megtapasztalását.”
Kirby & Fiona de Lanerolle
Alapítók és felvigyázók, WOW Life Ministries
Ceyloni Apostoli Püspökség
Colombo, Sri Lanka

„Joshua Mills ismertette meg a természetfeletti birodalmat az inuit
néppel, ahol egész településeket érintettek meg a jelek és a csodák, hatalmas erővel. Bátorító, hogy Joshua megalapozott tanításai leveszik a
titokzatosság leplét a Menny titkairól, ezáltal felkészítik az olvasókat,
hogy útnak induljanak felfedezni a dicsőség birodalmait.”
James Arreak
Alapító, Iqalit Christian Fellowship
Iqalit, Nunavut, Canada
„A dicsőség birodalmai az átmenet és a változás helyét jelentik. Isten
újfajta módszerekkel adja át az életét, a szeretetét és az útmutatásait.
Joshua Mills könyve: A dicsőség dimenzióinak feltárása, segíteni fog, hogy
belépj Istennek a magasabb dimenzióiba.”
Dr. Jane Lowder
Igazgató, Calvary Pentecostal Campground
Ashland, Virginia
„A barátom, Joshua Mills, és én el akarunk menni az Antarktiszra, mert
az az egyetlen kontinens, ahová még nem látogattunk el. Ehhez hasonlóan mindkettőnket szenvedélyesen foglalkoztat, hogy útra keljünk a
„végső határig”, vagyis A dicsőség dimenzióinak feltárásáig. Noha a természetes világ nagy részét feltérképezték már, még mindig van egy
rendkívüli világ, ami csak arra vár, hogy felfedezzük – a bennünk élő
királyság szellemi világa. Joshua a mi félelmet nem ismerő vezetőnk,
ennek a szent dimenziónak az úttörője, aki az előre vezető utat mutatja nekünk. A zene rezgési frekvenciájával kapcsolatos meglátása, ami
megfelelő légkört teremt a csodákhoz és a testi gyógyuláshoz, igazán
mélyenszántó. Az angyali birodalommal való izgalmas együttműködése teljesen bibliai, a hitből a keneten át a dicsőségbe való átmenetről szóló világos tanítása pedig igazi ajándék Krisztus teste számára. A dicsőség
dimenzióinak feltárása – erre lettünk teremtve. Indulj hát útnak!”
Dr. Charity Virkler Kayembe
Glory Waves Ministries
Társszerző: Hearing God Through Your Dreams (Meghallani Istent az álmaid által) és Everyday Angels (Hétköznapi angyalok)

„Joshua Mills mélyrehatóan ismeri Isten dicsőségének birodalmait, és
ezt a tudást mindenhová elviszi és terjeszti. A gyülekezetünkben minden egyes alkalommal erőteljesen részesülünk ebből, amikor Joshua
itt szolgál. Ma nagyon nagy szükség van arra, hogy az egyház megtapasztalja és átélje Isten dicsőségét. A dicsőség dimenzióinak feltárása című
könyvében Joshua számos értékes kulcsot oszt meg velünk, amiket az
Isten szívének radikális kereséséből adódóan ismert meg. Olvasd el, és
hadd kapjon fel a Szent Szellem, és vigyen be Isten dicsőségébe. Melegen ajánlom mindazoknak, akik az Ő dicsőségét keresik a személyes
életükben.”
Phil Whitehead
Vezető lelkész, Chiswick Christian Centre
London, Egyesült Királyság
„Nagyon szeretem Joshua Mills tanítását a három szellemi birodalomról. Láttam, ahogy a dicsőség birodalma megnyilvánul Joshuán, miközben a gyülekezeteinkben szolgált, Japánban. Ez a könyv megmutatja,
hogy van egy olyan dicsőségbirodalom, ahol Isten láthatatlan birodalma láthatóvá válik. Isten azt akarja, hogy megismerjük az Ő kézzelfogható jelenétét, úgy, mint még soha; mert be fogja tölteni az egész földet
az Ő dicsőségének az ismeretével. Ez a könyv segítséget nyújt ahhoz,
hogy Isten dicsőségét behozzuk az életünkbe.”
Gaius és Jaycie Lawrence
Vezető lelkészek, Church of Praise, International
Osaka, Japán
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JOSHUA MILLS

BEVEZETŐ
Ahova a szellem menni akart, mentek; oda akart menni a szellem,
tehát a kerekek felemelkedtek velük együtt,
mert az élőlény szelleme volt a kerekekben.
Ezékiel 1:20 (Kecskeméthy)
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kerekekben forgó kerekekhez hasonlóan, amelyek mozognak és
felgyorsulnak, a szellemi dimenzióban is vannak birodalmak, amelyek
összehangoltan mozognak együtt, egységesen, hogy láthatóvá tegyék
Isten magasabb rendű céljait. Ezek a birodalmakon belül működő birodalmak.
A személyes életünkben, valamint a teljes Szentírásban is azt láthatjuk, hogy Isten a hármas számmal dolgozik. Az Atya, a Fiú és a Szent
Szellem isteni együttműködés keretén belül hív bennünket az üdvösségre, a keresztségre és a dicsőség megnyilvánuló jelenlétébe. A hármas
szám a teljesség képét tárja elénk, mivel ez az első szellemi szempontból
tökéletes szám. Ha a mi Urunk halálára, eltemetésére és feltámadására
gondolunk, prófétai értelmet nyerünk az első napi, a második napi és
a harmadik napi egyházról, amely felemelkedik a királyságban, a hatalomban és a dicsőségben. Jézus a harmadik napon támadt fel, legyőzve
a halált, a poklot és a sírt, miután három évig szolgált itt, a földön, és
akkoriban mindössze harminchárom esztendős volt. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és Ő az út, az igazság és az élet.
Az áldás Ábrahám, Izsák és Jákób vonalán öröklődött tovább. Hívőkként az a háromszintű lehetőség áll a rendelkezésünkre, hogy harminc-, hatvan-, illetve százannyi mértékű sokszorozódás jelenjen meg
az életünkben, valamint azt a parancsot kaptuk, hogy tanúskodjunk Je25
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ruzsálemben, Júdeában és Szamáriában (beleértve a föld végső határait
is). Láthatod tehát, hogy Isten a hármas számmal dolgozik. Ugyanígy, a
Szellemben is három birodalom van.
Ezek közül az első a hit birodalma. A második a kenet birodalma. A
kenet más, mint a hit, és a hit is más, mint a kenet. A Szellem harmadik
birodalma a dicsőség birodalma. Ez az a birodalom, ahová a Szellem
elvezet bennünket. Ezékiel látott egy látomást a templomból fakadó
folyóról, és lépésről lépésre vezették bele a folyó áramló vizébe. Azt
fedeztem fel, hogy nem feltétlenül kerülünk bele Isten dolgaiba azonnal. Lehet, hogy hirtelen megtapasztalunk valami dicsőséges dolgot, a
valóság azonban az, hogy az igazság Szelleme egy hosszabb utazáson
visz végig bennünket.
Ne csüggedj amiatt, hogy hiányosak az Istennel kapcsolatos tapasztalataid. A kijelentés mindig fokozatos. Ugyanúgy, ahogy Ezékiel is először bokáig érő vízbe tette a lábát, velünk is ugyanezt teszi Isten a hit
területén. Ahogy folyamatosan az Úrral járunk, tanítható szellemmel, Ő
elvezet bennünket a térdig érő vízbe is. Ezen a szinten kezdjük megérteni a kenet birodalmát, ami már nagyobb erővel jár, de nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a kezdeti tapasztalatainkat, vagy azoknak a tapasztalatait, akik a sekélyebb vizekben állnak. Tudnunk kell, hogy azok nélkül
a vizek nélkül képtelenek lennénk nagyobb mélységekbe jutni.
Minden, ami Istenben van, valami nagyobbhoz vezet. A Krisztusban kapott üdvösségünk sem a végállomás, hanem a szellemi felfedezőút új horizontjainak a megnyílását jelenti, ahová a vérének az oltalma
alatt és a kereszt ajtaján átlépve tudunk elindulni. Őbenne élünk, mozgunk és létezünk.
A Szellemben mindig valamilyen mozgás, haladás van. A hit birodalmából a kenetbe lépünk át, a bokáig érő vízből a térdig érőbe, sőt,
Ezékielt ezután már a derékig érő vízbe vitték át. Ebben a birodalomban
ismerkedünk meg Isten dicsőségével. Ennek ellenére, ez még mindig
csak a kezdet.
Amikor elkezdjük megérinteni a dicsőséget, azt fedezzük fel, hogy
további birodalmak vannak ebben a birodalomban. Belesodródunk a
Szellem mélységeibe, olyan vizekbe, amelyek már a fejünk fölé emelkednek. Ez az a birodalom, amelyben úszni lehet. Olyan birodalom ez,
amelyben benne tudunk élni. Ha meg akarjuk tapasztalni Isten teljessé-
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gét minden természetfeletti jóságával együtt, akkor meg kell értenünk
a Szellem három birodalmát. Majd ahogy elkezdjük megérteni ezt a
három birodalmat, már fel is gyorsulhatunk általuk. Mindegyik birodalom valami magasabb rendű dolog felé vezető átjáró is egyben, mivel
kölcsönhatásban állnak egymással. Amint megérted a Szellemnek ezt
a dinamikáját, onnantól fogva gyorsan mozogsz majd a dicsőségben.
Ahogy három birodalom van a Szent Szellemben, az emberben
ugyanúgy három dimenzió található. Az első dimenzió a szellemi emberünk. A második dimenzió a lélek. Igen, teljes mértékben megkülönböztethető egymástól a szellemünk és a lelkünk, ugyanis a Szentírás ezt
mondja: „Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.” (Zsidó levél 4:12) A
szellemünk, az Ige meghatározása szerint szívnek nevezett helyen belül
található. ( Róma 10:9; 1Péter 3:4) A lelkünk részei az elme, az akarat és
az érzelmek.
Az ember harmadik dimenziója a fizikai test. Szellemnek, léleknek
és testnek lettünk megalkotva. Tévesen szokták azt mondani, hogy
„Test, lélek és szellem vagyunk”, miközben az egész valónk lényege
nem a testünk. A testünk csupán a földi ruházata a lényünknek, annak,
aminek Isten valójában teremtett bennünket. Olyan szellemi lények vagyunk, akiknek lelkük van, de fizikai testben élnek.
Érdekes módon az emberben levő három dimenzió megfelel a Szellem három dimenziójának. Az ember első dimenziója, a szellemi ember,
a hit birodalmának felel meg. A szellemi embered az elsődleges kapcsolódási pont bármilyen, a Szellem birodalmával történő kommunikációhoz. Amikor Isten elhozza az életünkbe az üdvösség kinyilatkoztatását,
akkor a szellemi emberünk nyúl érte hittel, hogy átvegye. Nem tudjuk
testi szinten átvenni Isten áldásait, míg előbb át nem vettük azokat a
szellemi emberünkben.
Isten áldásai mindig Szellemben kerülnek először átadásra, mielőtt
fizikálisan is megjelennek. Ezért van az, hogy a szellemünk a hit birodalmával áll kölcsönhatásban. A lelkünk viszont (értelem, akarat, érzelmek) az a dimenzió, amely a kenet birodalmára reagál. A kenetben
a lelkünk dimenziója lép működésbe. A kenetben gyakran történik az,
hogy érzel valamit, és csúcson vannak az érzelmeid. Nem ritka, hogy

28 A dicsőség dimenzióinak feltárása

az emberek nevetnek, sírnak, vagy hatalmas vigasztalást, gyógyulást
éreznek, illetve izgatottságot élnek át, amikor megérinti őket a kenet.
Így, amikor a kenet birodalmával kerülünk kapcsolatba, az a lelkünk dimenziójára kapcsolódik rá, és megérezzük a Szellem jelenlétét,
egy forróságot Istentől, vagy az Ő erejének az elektromos kisülését,
és nem tudunk mást tenni, csak imádni Őt. A kenetben átélt érzések
a lelkünk birodalmában játszódnak le. Habár az érzések a lélek birodalmában jelennek meg először, valójában annak a hatására vannak
ott, amik a szellemünkbe kerültek. Ami elindul a Szellemben, az a mi
szellemünkből a lelkünkbe ömlik át, majd végül a fizikai testünkbe. A
testünkben reagálunk a dicsőség birodalmára.
Ezt példázza az, amit Salamon templomának a felszentelésénél láthatunk. ( 2Krónika 5:13,14) Izráel népe Istent dicsérte és imádta, amikor
a dicsőség felhője leszállt rájuk, Isten tüze megemésztette az áldozatot, és a dicsőségének a füstje töltötte be az atmoszférát. Ez a találkozás
olyan erőteljes volt, hogy a szolgálók (ebben az esetben a papok) nem
is tudták elvégezni a szolgálatukat. Más szóval, nem tudták azt csinálni, amit általában csináltak. Miért? Azért, mert a testük Isten fenséges
dicsőségének a súlyára reagált. Ez magyarázatot ad arra, hogy miért
tapasztalnak sokan erős remegést, zsibbadást, rázkódást, vagy akár azt
is, hogy a földre esnek a megnyilvánuló dicsőség atmoszférájában. A
testük kezdte átadni magát Isten dicsőségének. Amikor a testünk leesik,
a szellemünk megerősödve kel fel.
A dicsőségben olyan dolgokat tesz meg nekünk Isten, amelyeket mi
magunk képtelenek lennénk. A kilencvenes évek vége felé három jelet
mutatott Isten, hogy azok által segítsen megértenünk, amiket tanított
nekünk. Az első jel a Menny természetfeletti illata volt. Amikor az ös�szejöveteleken megjelent a Menny, azt nem lehetett látni, viszont teljes
mértékben jelen volt. Hit által elfogadtuk ezt a jelet.
A második jel a természetfeletti olaj volt. Azoknak a fejéről és kezéről csöpögött, akiket az Úr erre kiválasztott. Érdekes módon a természetfeletti olaj is magán hordozta a Menny illatát, így megértettük, hogy
Isten most felken bennünket.
A harmadik jel, ami megjelent, az arany dicsőség volt. Miközben
imádatban voltunk, apró, porszerű darabkák csillantak fel a bőrünkön,
a ruhánkon és a Bibliánkban. Testületileg történt mindez a gyüleke-
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zetünk tagjai között, és azt ismertük fel ezáltal, hogy Isten együtt hív
bennünket az Ő dicsőségébe. Ezt az arany dicsőséget nem lehet igazán
felfogni, mint ahogy Mózes idejében sem lehetett a mannát. Valamilyen újonnan teremtett anyagnak látszik, amely ismeretlen molekuláris
szerkezettel rendelkezik. Amikor vizsgálatnak vetették alá, azt találták,
hogy valamilyen olajos jellegű anyag található benne.1 Az arany Isten
dicsőséget jelképezi az egész Szentírásban, és azt vettük észre, hogy Ő
ide vezet bennünket.
Ezeknek a dicsőségben átélt kezdeti tapasztalatoknak az lett a következménye, hogy eddigi életem során több mint hetvenöt országba
jutottam el, százezrek (ha nem milliók) felé szolgálva. Sokan változtak
meg és formálódtak át ennek, a dicsőségről szóló üzenetnek a hatására.
Kiemelkedően látványos gyógyulások és rendkívüli csodák szemtanúi
voltunk, miközben a dicsőség birodalmaiban jártunk.
Volt, amikor Isten forgószele ragadott el bennünket, és Szellemben
más helyekre kerültünk át, hogy természetfeletti meglátásokban részesüljünk, és mennyei kijelentés által szolgálni tudjunk mások felé. Egy
olyan helyre találtunk rá Istenben, ahol az ellátás és a bőség akadálytalanul áramlik. A pénzcsodák és az angyali segítség már az életünk
megszokott részévé váltak.
Most ennek a könyvnek a lapjain keresztül megosztom ezeket a tapasztalatokat veled, és felépítek egy alapvető keretet, hogy te is kön�nyedén mozoghass a dicsőségben. Elengedhetetlen lesz, hogy lassan
olvasd végig az egész könyvet, és engedd, hogy Isten lépésről lépésre
vezessen. Mindegyik birodalom az előtte lévőre épül. A folyamat során
Isten mindegyikünknek a bensőjében létrehoz és felépít valamit, ahogy
hitről hitre, erőről erőre és dicsőségről dicsőségre jutunk.
Olvasás közben adj időt a Szent Szellemnek, hogy közvetlenül szolgáljon feléd, és beléd áramoltathassa a kenetét, amely mélyebben tudatosítja benned az Ő jelenlétét. Isten a hitből kiindulva a kenetre vezet el,
és ezáltal a dicsőségbe. Készen állsz arra, hogy velem együtt belépj ide,
a dicsőség birodalmába?

