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A SZELLEMI VEZETÉS ÖT MÓDJA – 1. rész 
Horváthné Éva tanításvázlata – Krisztus Szeretete Egyház – Ságvár, 2002.07.29. 

 

Isten a szellemünkkel van kapcsolatban, ezért csak a szellemünkön keresztül tud velünk 
kommunikálni. 
Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.  
14. EFO – Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít.  
Az Isten Igéje a szellemi vezetésnek ötféle formáját mutatja be.  
Vezethet belső bizonyosság által, vezethet belső hang által, vezethet a Szent Szellem hangja által, 
vezethet prófécia által és látomások által. 
Ennyiféle módon tud minket vezetni Isten, és nekünk meg kell tanulnunk ezeket a vezetéseket 
érzékelni, áthozni a valóságba, hogy az érzékszerveinkkel az életünk dolgaiban tudjuk ezeket a 
vezetéseket hasznosítani.  
Ebből az öt vezetési módból, ma kettőt fogunk tanulmányozni. 

1. BELSŐ BIZONYOSSÁG 
A szellemi vezetés első módja a belső bizonyosság, ami a saját szellemünk működése.  
Ez a legegyszerűbb és leggyakoribb mód, ahogy Isten vezet minket, akik újjá vagyunk születve.   
A saját szellemünkön keresztül. 
Róma 8, 9–11.  
9. Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik 
bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.  
10. Hogyha pedig Krisztus bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a Szellem azonban 
életet ad annak a megigazultság miatt.  
11. És 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.  
Azt írja az Ige, hogy a gyógyulás ott van a szellemedben, mert ott lakik a Szent Szellem, aki 
megeleveníti a te halandó testedet is. De nemcsak megeleveníti, hanem vezeti is, életet ad neki.  
Azért mondja az Ige, hogy a testünk a Szent Szellem temploma, mert a szellemünkben lakik a Szent 
Szellem, az pedig a testünkben van belül.  
Róma 8,16.  
Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.  
1János 5.10/a. 
Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában… 
Életed legfontosabb eseményét azt, hogy Isten gyermekévé lettél Isten Szelleme megerősíti neked 
úgy, hogy bizonyságot tesz a te szellemeddel együtt, arról, hogy újjászülettél.  
Tudod a szívedben hogy az Úr Jézus benned lakik. 
A belső bizonyosság az, hogy tudom. 
Belépek valahova, és tudom, hogy jó helyen vagyok, vagy nem jó ez nekem.  
Valaki megállít, beszélgetünk, tudom, hogy ez most jó nekem, vagy nem jó nekem. (lehúz vagy felemel) 
Teszek valamit, rögtön tudom, hogy ezt nem kellett volna.  
Tehát amikor belül egy bizonyság van a szívedben. Nem egy érzés. Bizonyság van, egyszerűen 
tudom.  
Figyelni kell a szellem vezetésére, mert megcsalhat minket a testünk és az érzelmeink is.  
1János 3,9.  



 2 

Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad az Ő magja; és nem 
cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.  
Az újjászületett szellemünk nem tud bűnt elkövetni, viszont a test képes bűnt elkövetni, ha engedünk 
neki. 
A testünkkel is és a lelkünkkel is elhibázhatjuk, mert az értelmünkkel és az érzelmeinkkel bizony 
nagyon sok hibát tudunk elkövetni, de tudnunk kell, hogy aki soha nem cselekszik bűnt, az a szellem.  
Pl. Amikor édesanyámmal elmentem vásárolni a vásárcsarnok élelmiszer boltjába akkor még 
(KAPOSKER ABC) volt, akkor megérintett valami a bensőmbe, és egy bizonyság volt bennem, hogy 
én ott fogok dolgozni.  
Vagy amikor az óvodába mentem jelentkezni. Ahogy odaértem megláttam és tudtam, hogy ez az 
enyém, pedig még be sem léptem a kapun. 
A másik oldala a dolognak. Amikor viszont felmondtam az óvodába, mostmár tudom, hogy nem a 
szellem vezetésével történt. De mégis megtettem és nem jött be. Eltévesztettem. 
Akkor a lelkem akarta, akkor az érzéseim akarták, akkor a testem kívánsága volt, el lehet téveszteni.  
De nem baj. Dicsőség az Úrnak, hogy újra visszakerültem. Istennél mindig van lehetőség 
újrakezdeni.  
Nem kell tökéleteseknek lennünk abban, hogy vegyük a vezetést, de gyakorolnunk kell, hogy figyeljünk rá.  
Nem kell elsietnünk, ne kapkodjunk!  
Azt mondja a Péld.19,2 „aki csak a lábával siet, hibázik”.  
Ez az, amikor rögtön dönteni akarunk, amikor azonnal meg kell tennünk valamit, vagy azonnal meg 
kell mondanunk valamit. Legyünk türelmesek!  
Ha hisszük, hogy aki bennünk van, az nagyobb, mint aki a világban van, akkor várjunk rá, 
hallgassunk rá, mert Ő tudja a legjobb megoldást adni a számunkra. (1Ján 4,4) 
A bensődben olyan ez a belső bizonyosság, mintha egy stop lámpa lenne, vagy mintha egy piros 
lámpa gyulladna föl. 
Amikor van egy bizonyosságom arról, hogy valami rossz, akkor az azt jelenti, hogy ne tedd.  
Viszont amikor egy lágyan simogató, kellemes érzés önti el a bensődet, a szellemedet. Az a zöld 
lámpa. Ez a szabad jelzés amire indulhatsz. Ez a jó út, menj arra, tedd meg, csináld.  
Ez a szellem bizonyságtétele, hogy menj. 
A belső bizonyosság az, amikor tudom, hogy mi a helyes, és mi nem.  
Időt kell tölteni Istennel, az Igével, az imával egy dolog felől, hogy ez a vezetés fölerősödjön 
bennünk. 
Megvallás: Az értelmem szemei megvilágosodtak. Én belülről tudom, hogy mit kell tennem. Isten 
vezet engem ez által a csodálatos belső bizonyosság által. Én pedig hallgatok erre. 

2. A SZELLEMÜNK HANGJA 
A második vezetési mód a saját szellemünk hangja.  
Róma 9,1.  
1. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot 
a Szent Szellem által.  
A belső embernek éppúgy van egy hangja, ahogy a külsőnek is. Az emberi szellem hangja a 
lelkiismeret. Az elme hangja a józan gondolkodás. A test hangja pedig  az érzékelés.  
A test hangja alatt azt kell érteni, hogy arra figyelek, amit a testem szeretne tenni. 
A szellemünknek van hangja, és azt úgy hívjuk, hogy lelkiismeret. (hatodik érzék, belső megérzés) 
A mi szellemünk hangja halk. Olyan, mintha magadban beszélnél.  
Amikor valamit elhibázol, akkor jelez a belső hang, hogy most nem kellett volna megszólalnod.  
Abban a pillanatban tudod, hogy a lelkiismereted szólalt meg, vagyis a szellemed hangja.  
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Halk hangon szól, nem utasít téged semmire, hanem csak jelzi azt, hogy amit teszel, az Isten útján 
és akaratában van, vagy éppen másfelé akarsz menni, aminek nem lesz áldás a vége.  
1János 3,20–21. 
20. Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.  
21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;   
A Szent Szellem az, aki vádol téged, ha valami rosszat teszel? Nem.  
A saját szellemed az, aki vádol téged. Ezt kell megértenünk. Eddig nem hallottunk erről.  
A Szent Szellem nem fog vádolni. Miért? Mert Isten nem vádol, felemel.  
Szerintem már mindannyian megtapasztaltuk, hogy ha el is rontottunk valamit, akkor Isten mindig 
megmutatta a kivezető utat, a megoldást.  
Ő az, aki megvigasztal. Ő az, aki segít. Ő nem vádol minket.  
Tehát a lelkiismereted, a szellemed hangja az, ami vádol téged, amikor elrontasz valamit.  
A szellemed abban a pillanatban tudja, ha valamit rosszul tettél. 
Hasonló történt a házasságtörésen kapott asszony esetében, amikor a farizeusok és az  írástudók 
rádöbbentek arra, hogy ők sem bűntelenek. 
János 8,9.    
9. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimenének a 
vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állva.  
Ezek a törvény szerint élő emberek még nem voltak újjászületve, de ennek ellenére mégis 
megszólalt a lelkiismeretük. 
Most nézzük meg, hogy mi a különbség az elveszett és az újjászületett ember lelkiismeretének 
működése között. 
2Korinthus 5,17.  
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 
A belső emberről, az ember szelleméről beszél. A lelkiismereted, a szellemed hozzád szóló hangja.  
Ha a szellemed új ember a Krisztusban, akkor benne van Isten élete és természete, élő kapcsolata 
van Istennel, ezért biztos vezető. 
Aki még nem született újjá, annak a szelleme nem biztos vezető, így a lelkiismerete bármit 
megengedhet neki, mert a szellemében az ördög természete van.  
Ha már benned van Isten élete és természete, nem engedi meg a lelkiismereted, hogy bármit 
megtegyél.  
Ha valóban újjászülettél, ha új teremtés vagy Krisztusban, akiben Isten Szelleme lakozást vett, 
akkor a lelkiismereted megbízható vezető.  
Az életünk akkor halad a legjobb úton, és akkor vagyunk a legnagyobb védelem alatt, hogyha a 
lelkiismeretünknek, szellemünk vezetésének engedelmeskedünk. Ésa. 1,19 
Őrködj a lelkiismereted érzékenységén és ne fojtsd vissza azt, mert ha korlátozod, akkor kevesebb 
vezetést tudsz elvenni Istentől.  
Mert a lelkiismereted, vagyis a szellemed hangja az, ami továbbítja az elmédnek azt, amit Isten 
Szelleme közöl a szellemeddel.  
Óvd meg a lelkiismeretedet attól, hogy érzéketlenné váljon.  
Állj meg abban a pillanatban, ha elrontasz valamit, és mondd azt: „Uram, bocsáss meg nekem, ezt 
elrontottam.”  
Ha pedig valakinek rosszat tettél, akkor ezt mond neki: „Rosszat tettem neked. Kérlek, bocsáss 
meg!” 
Ezzel helyreállíthatod és megőrizheted a lelkiismereted tisztaságát, ami békességgel fog betölteni. 


