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A SZENT SZELLEM VEZETÉSE – 2. rész 
Horváthné Éva tanításvázlata – Ságvár, 2020.06.03. 

 
Szeretném feleleveníteni az előző tanítást röviden. Beszéltünk arról, hogy az ember hármas felépítésű. 
1Thessalonika 5,23 
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. 
Az ember szellem, van lelke, és fizikai testben él. Ez az egész valónkat jelenti. 
Az igazi valónk pedig a szellemünk, ami Istentől jött, és ő a belső ember. 
Példabeszédek 20,27. 
27. Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét. 
Az ember szelleme az Úrtól való szövétnek, az Úrtól való lámpás.  
Megnéztük azt is, hogy ki Isten?  
János 4,24. 
24. Az Isten Szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. 
Azt is néztük, hogy ki is az ember. 
1Mózes 1,27. 
27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére. Isten képére teremté őt; … 
Isten Szellem, és ha mi az Ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, akkor mi is szellemi lények 
vagyunk. 
A legfontosabb részünk a szellemünk, akit a születésünkkor kaptunk, amikor megfogantunk az 
anyaméhben, és aki majd a földi sátorház lebomlásával hazatér az Atyához. 
A szellemünk az, akivel Isten kapcsolatot tud tartani. 
A szellemünk az aki újjászületett, amikor befogadtuk Jézus Krisztust, és abban a pillanatban egy 
vadonatúj belső embert kaptunk.  
Viszont a lélek és a test nem lett megváltva. Ezekkel nekünk van dolgunk amíg itt élünk a földön. 
A lelkünk: az elménk és az érzelmeink, ami a saját egyéniségünk. 
És amikor beszélgetek veled, van némi fogalmam a lelkedről, mert érzékelem, hogy szomorú vagy, 
boldog vagy, kedves vagy.  
Ha rád nézek, látom a testedet, külsődet, hogy nézel ki. Látom azt, hogy magas vagy, alacsony vagy, 
fiatal vagy, öreg vagy, kövér vagy, sovány vagy. 
A szellemünket pedig nem tudjuk érzékelni az érzékszerveink által.  
Tehát az ember teste és a lelke között egyszerű különbséget tenni, mert a testünket látjuk.  
De a szellemünk és a lelkünk között már nehezebb különbséget tenni.  
Sajnos az emberek összekeverik a szellemet és a lelket, mert sokan úgy tudják, hogy a kettő ugyanaz. 
Még az is nehezíti a helyzetet, hogy a magyar bibliafordítások többségében, a lélek szó szerepel a 
szellem szó helyett is. Emiatt sokan még saját magukat sem ismerik.  
Mivel a szellemünk a legfontosabb részünk, ezért jobban meg kell ismernünk.  
János 3,6. 
6. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az. 
A test a fizikai, érzéki világhoz, a szellem pedig a szellemi világhoz kapcsolódik.  
Ez két különböző dolog. A testedet látod és érzed, a szellemedet viszont nem látod nem érzékeled. 
Az utolsó alkalommal három körrel mutattam be hogy a szellem, lélek és a test miként kapcsolódnak egymáshoz. 
A szellem és a test nem érintik egymást, de a lélek mind a kettőhöz kapcsolódik.  
A lélek a testet is, és a szellemet is érinti. 
A lélek, olyan mint egy kapocs, mint egy híd van ott a kettő között. 
Ugye mindannyian szeretnénk tudni, hogy Isten mit akar üzenni nekünk, vagy merre akar vezetni 
minket. 
Ehhez egy módja van annak, hogy a szellemi valóság hasson a fizikai valóságra. 
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Tudatosítani kell magunkban azt, hogy ami a szellemünkben van, azt valamilyen módon tudjuk 
érzékelni a testünkben. 
Hogyan tudjuk érzékelni a szellemünket? A lelkünkön keresztül.  
Nagyon fontos, hogy eljuttassuk oda a lelkünket ahol érzékelni tudja a szellemünket.  
Hogyan lehet ezt véghezvinni? 
Úgy hogy a lelkünket folyamatosan megújítjuk az Igével, hogy a szellem hatással lehessen rá. 
Róma 12,2. Békés-Dalos ford. 
2. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, 
hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes.   
Róma 12,2. Egyszerű ford. 
2. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok 
meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd 
képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek 
tekint.  
Mert Isten Igéje a kulcs ahhoz, hogy szellemi értelemben tudjunk fejlődni, és eljutni a győzelemig. 
A szellemünk csak az Igén keresztül tud a lelkünkhöz szólni. 
Nagyon fontos az elme megújítása, mert az elménk az a részünk, ami kapcsolatban van a 
szellemünkkel is, és a testünkkel is.  
A lélek olyan ott középen, mint egy csap: megnyithatja a szellemben lévő áldásokat a test felé, de azt le 
is zárhatja. 
Ha megnyitod a lélek csapját, úgy, hogy megvallod az Igét, akkor valóságba tud jönni a testedben. 
De ha elzárod a csapot, mert nem újítod meg az elmédet az Igével, akkor nem tud átjönni a 
szellemedben kapott áldás a fizikai valóságba, és így nem tudod érzékelni azokat az áldásokat amikkel 
Isten megáldott. 
Efézus 1,3. 
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden 
szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban, 
Mik Istennek áldásai az áldásai? A gyógyulás, szabadulás, békesség, bőség. 
Ezek az áldások, ott vannak a szellemedben. 
A szellemed, a belső embered mindennel megáldatott Krisztusban. Minden az minden.  
Pl. amikor a tested küzd a tünetekkel, akkor megnyitod a lélek csapját, úgyhogy megvallod a 
gyógyulásról szóló Igéket. Ezáltal a gyógyulás kiárad a szellemedből a testedbe.  
És nem úgy kell megvallást tenni, hogy gyógyíts meg Uram, segíts meg Uram, ne hagyj el Uram! 
Mert ez hitetlenség, ha ilyeneket vallunk meg! Isten már mindent odaadott. 
Jézus bevégezte a megváltást. Leült az Atya jobbjára. Elvégezte! Isten nem fog mozdulni.  
Az újjászületett szellem tökéletes. 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. 
Mert ott benn a szellemedben megvan, hinned kell, hogy már megkaptad. 
A hit szemével kell látni a szellemünket. 
A szellemünk gyógyult, gazdag, örömben van, szabad, békessége van, nem fél semmitől, nem aggódik 
semmi felől és dicséri az Urat. 
A szellemünk az, amit a Biblia mond róla. Mondjuk együtt: az vagyok, amit az Ige mond rólam. 
Ezt az Ige tükrében is megkell nézni mert benne van. 
Ez a szellem a gyógyult, mert Jézus sebeiben meggyógyult (1Pét 2,24), ez a szellem az erő, mert 
mindenre van ereje a Krisztusban (Fil. 4,13). 
Ez a szellem gazdag, mert az én Istenem betölti minden szükségét az Ő gazdagsága szerint 
dicsőségesen, a Krisztus Jézusban (Fil. 4,19).  
Ebben a szellemben nincs félelem, mert az Úr vele van. Ésa. 41.10 
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Ez a szellem minden szellemi áldással meg van áldva. Hinnünk kell abban, hogy ezt megkaptuk. 
Márk 11,24. 
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, 
és meglesz az néktek. 
Azt mondja az Ige, hogy megkaptátok. Hova kaptuk meg? A szellemünkbe. 
Abban a gyógyultban, szabadban, boldogban. Ott van, megkaptuk. 
És meglesz az néktek. Vagyis a fizikai valóságban is valóságba kell jönnie. 
Nem szabad megengedned, hogy kételkedés legyen a benned. 
Könnyebb abban hinni, ami már a miénk, mint hogyha azt mondanánk, hogy még várok rá, vagy majd 
csak megkapom valamikor. Vagy igen vagy nem. 
De ami már az enyém, azzal én rendelkezem, azt csak elő kell szólítani a szellememből a testembe az 
Ige hídján keresztül, ha megújítottam az elmémet.  
Hittel valld meg az Igét a helyzetedre vonatkozóan, és tanulmányozd az Igét addig, amíg valóságba nem jön.  
Az Igét nem csak elolvasni kell, hanem el kell rajta gondolkodni, bele kell mélyedni, és a legfontosabb 
az, hogy hittel ki is mondjuk, mert csak úgy tud valósággá válni. 
János 6,63. 
A szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én  szólok 
néktek, szellem és élet. 
Az újjászületett szellemünkben nincs betegségtünet, nincs fájdalom, nincs aggodalom, nincs benne 
félelem. A belső emberünk tökéletes.  
Lehet, hogy most a testedbe azt érzed, hogy nem tudod megmozdítani, de a szellemed az szárnyal.  A 
szellemedbe ott van a gyógyult. 
Lássuk meg hitben, hogy bennem van a gyógyult. Bennem van a gazdag. Bennem van a bölcs. 
Bennem van az erős. 
Ha hiszünk, akkor a hitünk megragadja ezeket a szellemi dolgokat, és a fizikai valóságban 
érzékelhetővé teszi.  
Ez az a kenet, ami a hited által az Ige vonalában ki tud áradni a testedbe. 
Jakab 1, 22−24.  
22. Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. 
23. Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az 
emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: 
24. Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. 
Most itt ahogy vagyunk, ebben a helyzetben látja-e valaki a saját szemével a saját arcát? 
Soha nem láttuk a saját arcunkat a saját szemünkkel. 
A saját szemünkkel látjuk a kezeinket, lábainkat, a testünk egy részét. 
Ha meg akarjuk nézni az arcunkat honnan látjuk? A tükörből. Bele kell néznünk a tükörbe. 
Odaállok a tükör elé és megnézem, hogy milyen arcom, milyen a hajam, rendezett vagyok-e. 
Vagy megnézed magad a fényképen. 
Miért hiszünk a tükörnek, vagy a fényképnek? Mert megtanultuk, hogy bízzunk benne. 
Ezt tanultuk gyerekkorunk óta. A szüleink, nagyszüleink is a tükörben nézték meg magukat.  
Ők bíztak a tükörben, ezért mi is bízunk a tükörben. 
A testünkről és a lelkünkről már van némi fogalmunk, mert a testünket látjuk a tükörben, és elhisszük, bízunk 
benne, hogy olyan vagy amilyennek látod magad, a lelkünket érzékeljük az érzelmeink által, de a szellemünkről el 
sem tudjuk gondolni, hogy milyen lehet. Tudniillik a szellemünket nem látjuk és nem érezzük. 
Hogyan láthatjuk meg a szellemünket? Úgy, hogy a szellemnek is van egy tükre.  
Jakab 1,25. 
25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem feledékeny 
hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben. 
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A szellemünk tükre Isten Igéje. A szabadság tökéletes törvénye az Isten Igéje. 
Ha megakarod látni, hogy milyen a szellemed, akkor nézz bele az Ige tükrébe! 
Nem szabad hagynod, hogy az érzéseid irányítsanak.  
A szellemi tükörképhez kell igazodnod, az Igéhez. Hogyan kell ezt alkalmazni? 
Nézzünk erre néhány példát. 
- Amikor úgy érzed, hogy az Úr elhagyott: tükör! Én veletek vagyok az idők végezetéig Mát. 28,20. 
Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Zsid. 13,5 
- Amikor megkapod a rossz jelentéseket a fizikai tested állapotáról: tükör! Jézus sebeiben 
meggyógyultam 1Pét. 2,24 
- Ha félelem közelít hozzád, tükör!: ne félj, mert én veled vagyok. 5Móz. 31,8 Ján. 14,27 
- Ha ránézel a bankszámládra, vagy belenézel a pénztárcába és kétségbeesel: az Úr minden 
szükségemet betölti az Ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban! Fil. 4,19 
Tehát mit kell tenned? Bele kell nézni a tükörbe, és meglátod, hogy mi van a szellemedben, hogy mi az, 
ami már a tiéd. Bele kell nézni a szabadság tökéletes törvényébe, az Igébe. 
Ahogyan megbízunk a fizikai tükörbe, úgy, hogy amikor belenézel és rendben látod magad, ugyanúgy 
meg kell bíznunk Isten Igéjében, hogy amit Ő mond, olyan a szellemünk. 
Amit az Ige mond, azok az áldások a miénk, mert benne vannak a szellemünkben. 
Amikor a lelkünk a szellemünkkel van egyetértésben, vagyis az Ige vonalában van, akkor ez egy 
győztes páros, mert a kettő egy ellen, le fogják győzni a testet.  
De amikor a lélek a testtel van egyetértésben pl: a rossz leleteimmel, a bankszámlámmal, a 
félelmeimmel, ez már nem egy győztes állapot, mert itt már más lesz a kimenetele a dolognak. 
Amikor a lelkünk a testünkkel ért egyet, akkor elzárjuk a lélekcsapját a szellem és a test között, emiatt 
egyhelyben topogunk a tüneteinkkel, a megpróbáltatásunkkal, a félelmeinkkel, az aggodalmainkkal.  
Márpedig ezek mindenkinek vannak. De tudnotok kell testvéreim, hogy a csapot csak te tudod kinyitni! 
Kinyitod a lélek csapját, veszed az Igéket, ami arra a helyzetre meg van írva, és elkezded a száddal megvallani. 
Nagyon fontos, hogy hittel mondd ki ezeket az Igéket, mert akkor tud a fizikai valóságban érvénybe jutni. 
Mi gátolja az embereket abban, hogy ebben higgyenek? 
Az emberek általában és még mi is vagyunk így, ha nem látják és nem érzik a fizikai valóságban a 
változást: akkor nem hiszik el, hogy megtörténhet, vagy megtörtént.  
Imádkoztam, de nem jött a gyógyulás, böjtöltem, de nem változott semmi. 
Mindig jelen időben kell gondolkodnod! Belül már az enyém, és megkaptam, csak elő kell hívnom. 
Valóságba kell szólítanom.  
Sokkal nagyobb hittel tudod kimondani azt az Igét, ha arra gondolsz, hogy már az enyém.  
Már bennem van ennek a valósága. 
Egyharmad részünk szellem, mégpedig egy olyan szellem, ahol lakozást vett Isten Szent Szelleme. 
Ezért benned az az erő van, a belső emberedbe, aki föltámasztotta Jézust a halálból. 
Róma 8,11 
De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki 
feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek 
lakozó Szelleme által.  
Az a kenet kiárad az Ige megvallásával az elméden keresztül a szellemedből, és valóságot ölt a testedbe. 
2Korinthus 4,16−18. 
16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról 
napra megújul. 
17. Mert a mi pillanatnyi könnyű megpróbáltatásunk igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; 
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a 
láthatatlanok pedig örökkévalók. 


