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A SZENT SZELLEM VEZETÉSE – 1. rész 
Horváthné Éva tanításvázlata – Ságvár, 2020.03.04. 

 

Az elkövetkezendő időben azt fogjuk tanulmányozni, hogy hogyan vezet Isten Szelleme.  
A mai napon, a szellem a lélek, és a test fogalmáról szeretnék szólni.  
Róma 8,14.  
14. Mert akiket Isten Szelleme vezet, azok Istennek fiai. 
Mivel mi Isten fiai vagyunk, minket kell, hogy Isten Szelleme vezessen.  
Példabeszédek 20,27.  
27. Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.  
Az Úrtól való lámpás, a szövétnek van a szívedben.  
A benned lévő világosság, az Úr világossága, az embernek szelleme, aki bennünk van.  
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan vezethet minket Isten Szelleme, ahhoz meg kell értenünk magának 
az embernek a természetét.  
Először is nézzük meg, hogy ki az ember?  
1Mózes 1,26–27.  
26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék 
a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó 
mindenféle állatokon.  
27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére. Isten képére teremté őt: férfiúvá és 
asszonnyá teremté őket.  
Most nézzük, milyen az Isten képe?  
János 4,24.  
24. Az Isten Szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.  
Láthatjuk, hogy ha az ember Isten hasonlatosságára lett teremtve, akkor az ember is szellem kell, 
hogy legyen, mert Isten Szellem. Tehát mi szellemi lények vagyunk.  
A legfontosabb részed, a szellemed, akit születésedkor kaptál, aki majd a földi sátorház, 
lebomlásával hazatér az Atyához. A szellemed az, akivel Isten kapcsolatot tud tartani.  
A szellemed az, aki újjászületett, amikor befogadtad Jézus.  
De nézzük meg az ember egészét, és nem csak azt ami az Úrtól van. 
1Thessalonika 5,23.  
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: 
szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére.  
Pál itt már nemcsak az ember szelleméről beszél. Azt mondja, hogy az egész valótok: a 
szellemetek, a lelketek, és a testetek.  
Tehát az ember szellem, akinek van lelke, és fizikai testben él. Ezt már mindenki tudja.  
De ahhoz, hogy Isten vezetni tudjon minket, szellemközpontúvá kell válnunk.  
Meg kell ismernünk az emberben élő szellemet, az igazi valónkat,  amelyiken keresztül Isten vezetni 
tud minket. 
Meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan tudunk rácsatlakozni Isten hullámhosszára.  
Jobban meg kell ismernünk azt a részünket, amin keresztül Isten vezetni tud minket. 
Az emberek ott hibáznak, hogy összekeverik a lelket és a szellemet.  
Az ember szelleme az a belső ember, vagy a szíved, aki az Úrtól jött, és oda is tér vissza.  
Mi a lélek? A lélek: az elme, vagyis az értelmünk, és az érzelmeink.  
Tehát maga az egyéniségünk. Hogy milyenek vagyunk? Kedvesek vagyunk, vagy gorombák.  
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Milyen szókincsünk van? Milyen érzéseink vannak?  
Ez a lelkünk, és az azt okozta különböző érzelmi hatások.  
Tehát Isten nem a lelkünket vezeti, hanem a szellemünket, és amikor újjászületünk, akkor csak a 
szellemünk születik újjá. 
A lelkeddel, és a testeddel Isten nem tesz semmit. Ezekkel neked van dolgod.  
Viszont amikor levetjük a földi sátorházunkat, akkor nem csak a szellemünk, hanem a lelkünk is 
velünk jön a mennybe.  
Erre Jézus mond el egy történetet, amit a Lukács ev. 16. fej, olvashatunk, a gazdag emberről és a 
koldus Lázárról. 
Mindketten odaát vannak, az egyik a pokolba, a másik Ábrahám kebelébe. 
A gazdag ember azt mondja, hogy gyötrettetem itt e lángokban, és felszól Lázárnak, aki Ábrahám 
kebelében van.  
Tehát ismerik egymást, látják egymást, beszélnek egymáshoz, és érzékelnek.  
Embertársainkkal a lelkünkkel kommunikálunk beszéddel, szavakkal, sőt a testünkkel is amit 
testbeszédnek is hívnak.  
Pl. Ha valakivel beszélgetek, és amit mond egy grimaszt vágok, vagy megrántom a vállam mikor 
mond valamit, akkor értheti belőle, hogy mit gondolok.  
Tehát a testünkkel és lelkünkkel kommunikálunk az embertársainkkal, Istennel viszont a 
szellemünkkel tudunk kapcsolatba kerülni.  
Ha azt várjuk, hogy Isten vezessen minket, akkor a szellemünket kell nagyon alaposan 
megvizsgálni, és megérteni, hogyan működik.  
Amikor leülsz a televízió elé, akkor eldöntöd, hogy nézed valamelyik filmet. Mit csinálsz?  
Fogod a távkapcsolót, bekapcsolod a televíziódat, és elindul az adás.  
Vajon a tévétorony akkor kezdett adni, amikor azt bekapcsoltad? Nem!  
A tévétorony hajnaltól éjszakáig ad.  
Te mikor tudsz vele kapcsolatba kerülni, mikor látod a filmet? Amikor rákapcsolsz arra a csatornára.  
Isten is folyamatos adásban van. Ő is állandóan ad.  
Mint egy tévétorony, ad, és mikor tudsz te Vele kapcsolatba kerülni?  
Ha rákapcsolódsz Isten hullám-hosszára.  
Tehát amikor nem érzed fizikailag a testedben, az érzelmeidben, hogy velem van az Úr, akkor azt 
mondják, hogy elhagyott engem az Úr, mert nem érzek semmit.  
De Isten akkor is folyamatosan ad. Csak a te kapcsolód nincs bekapcsolva, mert a szellemeddel tud 
kapcsolatot teremteni, és nem az érzéseiddel.  
Tamás is testi bizonyítékokat akart látni Jézus feltámadásához, ahhoz, hogy higgyen.  
János 20,24–29.  
24. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettősnek hívtak, nem volt ővelük, amikor eljött 
Jézus.  
25. Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem 
látom az Ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én 
kezemet be nem bocsátom az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.  
26. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő tanítványai. Tamás is ővelük. Noha az ajtó 
zárva volt, beméne Jézus, és megálla a középen, és monda: Békesség néktek!  
27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide 
a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.  
Hát nem ment oda Tamás. 
28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én Istenem!  
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29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: áldottak, akik nem látnak és hisznek.  
A világ azt mondja, ha látom akkor elhiszem. Isten viszont azt mondja, ha hiszel akkor meglátod. 
Tehát akik hit által, a szívükkel kapcsolódnak, az Úrhoz, azokról azt mondja Jézus, hogy áldottak, 
és sok adatik nekik. Őket tudja az Úr vezetni.  
Róma 10,10.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
Hogyha hiszed a szívedben, és kimondod a száddal, elfogadod az Úr Jézus Krisztust, hogy Ő Isten 
Fia, meghalt és feltámadt, akkor üdvözülsz.  
Mikor a szellemünk újjászületik, új teremtéssé válik Krisztusban.  
De nemcsak a szellemünkben változunk meg ilyenkor, hanem ez hatással van a lelkünkre és a 
testünkre is.  
Bizony, mi test szerint nőttünk föl. Test szerint tanítottak minket.  
Ez jóval alatta van annak a szintnek, amire Isten az embert teremtette.  
Nagyon sokan el akarják hinni a csodákat, de nem tudják elhinni, mert a testi érzékszerveikkel 
keresik a magyarázatot.  
Ha nem látom, nem hallom, nem érzem a forróságot, nem libabőrös a hátam, akkor nincs is itt, 
akkor nem is történt meg. Látni, hallani, érezni akarják, tapasztalni akarják.  
Ezért nem tudják elhinni a csodákat, mert nem a szellemükből keresik azt, hanem az 
érzékszerveikkel, a lelkükkel, és a testükkel.  
Az emberek nagy része nem fogadja el a szellemi valóságot, hogy létezik egy szellemvilág.  
Nemcsak ez a fizikai világ van, amit látunk.  
Sőt, egy hatalmas szellemvilág van, ahol a jók és gonoszok is jelen vannak, egyformán.  
Ebben is ki kell ismerni magunkat, és tudnunk kell, hogy ez van, tudnunk kell róla, hogy működik.  
Ádám, miután elkövette a bűnt, mi is bűnössé váltunk, de az Úr Jézus drága vére tisztára mosott 
minket, új teremtéssé váltunk. 
Amikor újjászületünk, egy vadonatúj szellemet kapunk, fentről.  
2Korinthus 5,17.  
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  
A szellemünk lett újjá. 
Nézzük, mi változott meg a szellemünkben az újjászületéskor.  
Jakab 2,26.  
26. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek nélkül.  
A testünk szellem nélkül halott. Mikor valakinek a szelleme eltávozik a testéből, azt mondjuk, 
hazatérünk. Mi hazatérünk az Atyához. A test halott. A test szellem nélkül semmi, mert az igazi 
valónk, az igazi ember bennünk a szellemünk. Akit Istentől kaptunk, és aki újjászületett.  
1János 4,17.  
17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert 
amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világon.  
Hogy van Isten? Milyen állapotban? Ő Szellem. Ha Ő Szellem, akkor mi is szellemként vagyunk itt a 
világon. Mit mond még az újjászületett szellemünkről az Ige?  
1János 2,20.  
20. És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.  
Ez megint a belső emberedre vonatkozik. A szellemedre vonatkozik, hogy mindent tud. Isten 
kenetét kapta meg, amikor újjászületett. Aki újjászületik, új teremtés abban a pillanatban.  
A fizikai tested nem lett újjá az újjászületésnél.  
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Ha magas voltál, magas maradsz, ha alacsony voltál, alacsony maradsz, ha sovány, kövér, amilyen 
voltál. Sokan keresik a változást magukon. Nem látszik rajtad semmi abban a pillanatban.  
Még a lelkeden sem érzel semmit, ha vársz is valami nagy érzést.  
A lélek sincs megváltva, ezt már mondtam, ha buta volt valaki, buta is marad.  
De lehet fejleszteni a lelkünket, a lélek folyamatos változás alatt áll.  
Ha újjászülettél, megújíthatod a lelkedet Isten Igéjével.  
Szellemben vagyunk új teremtmények, és ha az érzéseid vezetnek, akkor nem szellemmel 
kapcsolódsz az Úrhoz.  
Ha rád nézünk, látjuk, hogy milyen vagy. Látjuk, hogy magas vagy, alacsony vagy, fiatal vagy, öreg 
vagy, kövér vagy, sovány vagy.  
Ha beszélgetek veled, még a lelkedről is van fogalmam, hogy szomorú vagy, boldog vagy, kedves 
vagy aznap, de a szellemünket nem tudjuk érzékelni az érzékszerveink által. 
János 6,63.  
63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én 
szólok néktek, Szellem és élet.  
A Szellem az, aki megelevenít. Szellem és élet az Isten beszéde. Isten Igéje.  
Amikor hittel kimondod Isten Igéjét akkor az élővé válik, megelevenít (Zsid. 4,12).  
A lelkem és a testem nincs megváltva, csak a szellemem, aki Istenhez kapcsolódik. 
Ha nem érzem, nem látom, nem hallom, nem leszek libabőrös, nem lesz rajtam forróság, akkor 
nincs is, így gondoljuk.  
Nem szabad, hogy tévesen az érzéseink vezessenek minket, mert Isten akkor is ugyanúgy ad az 
adótoronnyal, csak én nem veszem, nem érzékelem, mert nem a lelkemben és a testemben 
nyilvánul meg ez a vezetés, hanem a szellememben.  
Filippi 4,13.  
13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.  
Akkor magamra nézek, és van olyan nap, hogy azt mondom, hogy ó, Atyám, csak tudjak fölmenni 
az emeletre! Nem a testemben van ez az erő. Nem is a lelkemben van ez az erő. Ez az erő a 
szellememben van.  
A képzeletünk nagyon-nagyon tud velünk játszani. Az első tünetnél eljátssza veled a temetésedet, 
aztán az első bankszámlánál, ami kicsit mínuszos, lejátssza veled, hogy ki fognak lakoltatni.  
A képzeletünk nagyon sok mindent meg tud tenni.  
De még a képzelete sem tudja nagyon sok emberrel megértetni azt, hogy ki lehet ő Krisztusban? Ki 
vagyok én Krisztusban?  
Látnod kell, hogy benned van gyógyult, hogy benned van gazdag hogy tökéletes vagy, benned van, 
hogy erős vagy, benned van, hogy boldog vagy! 
Meg kell tanulni az Igéből, hogy mi az, ami a miénk, mi az, amit nekünk adott Isten a Krisztusban, és 
ezt hittel elő kell hívni a szellemünkből.  
Még a képzeletünk is nagyon nehezen tudja ezt befogni. Igen, ismerjük róla az Igéket, igen, 
tanítottak minket róla, föl tudjuk sorolni az ismérveket. De úgy, a képzeletedben, ahogy látod magad 
gyógyultnak, látod magad betegen, látod magad gazdagon, látni kéne magunkat Krisztusban is.  
A testünk olyan, mint a járművünk, mint az autó.  
A test elvisz minket, a szellemünket oda, ahova akarjuk. Ki az a mi?  
A szellemünk a testünkben utazik, ő a főnök. Ő a sofőr. Ha a testünk megöregszik, ha gyengébb 
lesz, gyengébben teljesít, vagy meghibásodik, a szellem ugyanolyan egészségesen ül a volánnál, 
és vezeti ezt a fáradt, megöregedett, néha problémákkal küszködő kocsit.  
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Ha valaki, egy öreg kocsija van, az többször megszokott hibásodni. Amikor már sokadikra történik 
hogy nem indul, akkor legszívesebben belerúgna az ember. Meg kell javíttatni, karban kell tartani. 
A testünkkel is így vagyunk néha. Amikor nem azt csinálja, ami az Igében meg van írva, vagy amit 
én szeretnék, vagy amire a szellem vezeti, bele tudnánk rúgni.  
Az elménket meg kell újítani, a testünkre pedig gondot kell viselni. A lelkünkkel és a testünkkel 
nekünk van tennivalónk. Azzal Isten nem foglalkozik.  
Róma 12,1.  
1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket 
élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.  
Aztán a másik Ige írja:  
1Korinthus 9,27.  
27. Hanem alávetem a testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam 
valami módon méltatlanná ne legyek. 
Ezek szerint Pálnak is gondja volt a testével. Kinek veti alá a testét Pál? A szellemének. A belső 
emberének. Mert tudjuk, a szellem a test ellen, a test pedig a szellem ellen vitézkedik. Nekünk a 
szellemmel kell kapcsolódnunk az Úrhoz. A szellem a sofőr, ő az úr a házban.  
János 3,6. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.  
Egy módja van annak, hogy a szellemi valóság hasson a fizikai valóságra.  
Hogy ami a szellemünkben van, azt valamilyen módon érzékelni tudjuk a testünkben.  
Három körrel mutattam be hogy a szellem, lélek és a test miként kapcsolódnak egymáshoz.  
A szellem és a test nem érintik egymást.  
Ebben a három körben a lélek a testet is érinti, és a szellemet is érinti.  
A lélek, mint egy közbeeső híd, mint egy kapocs van ott a kettő között.  
Nagyon fontos, hogy el kell juttatni oda a lelkünket, hogy érzékelje a szellemünket.  
Hogyan lehet ezt megcsinálni?  
Nagyon jó lenne tudnunk, hogy mit akar Isten üzenni nekünk, merre vezet minket az Úr.  
Hogyan tudom érzékelni a szellememet? A lelkemen keresztül.  
A lelkünket, az elménket tanítani kell, és meg kell újítani az Igével, hogy a szellem hatással 
lehessen rá. Az Ige vonalában tud a lelkünkhöz szólni a szellemünk.  
Róma 12,2.  
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása 
által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.  
A lélek olyan ott középen, mint egy csap: megnyithatja a szellemben lévő áldásoknak az utat a test 
felé, vagy lezárhatja. Például a gyógyulás, szabadulás, békesség, bőség, mint Isten áldásai, ott 
vannak a szellemedben. Ha megnyitod a csapot, megvallod az Igét, akkor át tud jönni, valóságba 
tud jönni a testedben.  
De ha elzárod a csapot, ha a lélek az Ige vonalában nincs megújítva, akkor bizony nem tud átjönni a 
szellemedben kapott áldás a fizikai valóságba, és nem tudod érzékelni azokat az áldásokat a fizikai 
valóságban, amikkel Isten megáldott.  
 
 
 
 
 

Folytatása következik! 
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