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A SZELLEMI VEZETÉS ÖT MÓDJA – 2. rész  
Horváthné Éva tanításvázlata – Krisztus Szeretete Egyház – 2020.08.19. 

 

Előzőleg a szellemi vezetés öt módját kezdtük el tanulmányozni.  
Eddig foglalkoztunk azzal, hogy Isten vezet minket belső bizonyosság által, és vezet a saját 
szellemünk halk hangja által, amit lelkiismeretnek hívunk.  
A mai napon arról a két vezetési módról tanítok, hogy Isten vezet a Szent Szellem hozzánk szóló 
határozott hangja által és prófécia által is. 

3. A SZENT SZELLEM HANGJA 
A harmadik vezetési mód a Szent Szellem hangja.  
A Szent Szellem hangja különbözik a mi saját szellemünk hangjától.  
A Szent Szellem hangja annyira erőteljes és határozott, hogy azt hiszed, hogy valaki a hátad mögött 
szólt hozzád.  
Ezt általában egyedül csak te hallod. Itt van egy példa.  
1Sámuel 3,1-11. EFO 
1. A fiatal Sámuel Éli felügyelete alatt részt vett az Örökkévaló szolgálatában. Abban az 
időben ritkán érkezett kijelentés, vagy látomás az Örökkévalótól. 
2. Éli ebben az időben már nagyon idős volt, és látása annyira megromlott, hogy szinte vak 
volt. Történt egy este, hogy Éli lefeküdt aludni.  
3. A mécsesek égtek Isten mécstartóján az Örökkévaló házában, ahol a Szövetségláda volt, 
és Sámuel is lefeküdt aludni.  
4. Ekkor az Örökkévaló szólította: „Sámuel, Sámuel!” Ő felelt: „Igen, jövök!”  
5.  — és azonnal az alvó Élihez futott: „Itt vagyok, Uram, mert hívtál!” 
„Nem hívtalak, fiam, menj csak vissza aludni!” — mondta Éli. Sámuel visszament a 
fekvőhelyére,  
6. de az Örökkévaló ismét szólította: „Sámuel!” Ekkor a fiú fölkelt, és megint Élihez szaladt: 
„Itt vagyok, Uram, mert hívtál!” „Nem hívtalak, fiam, menj vissza aludni!” — mondta Éli. 
7 Sámuel ugyanis még nem ismerte az Örökkévalót, akiezt megelőzően még nem szólt hozzá 
közvetlenül.  
8. Az Örökkévaló harmadszor is szólította Sámuelt, aki megint Élihez szaladt: „Itt vagyok, 
Uram, mert hívtál!” 
Ekkor Éli végre felismerte, hogy az Örökkévaló szólítja Sámuelt.  
9. „Menj csak vissza fiam, és feküdj le. Ha ismét szólít, így felelj neki: »Szólj, Örökkévaló, 
mert szolgád figyel rád!«” 
Sámuel visszament a helyére, és lefeküdt.  
10. Az Örökkévaló ismét megállt Sámuel mellett, és szólította, mint azelőtt: „Sámuel, 
Sámuel!” 
A fiú így felelt: „Szólj, Örökkévaló, mert szolgád figyel rád!” 
11. Az Örökkévaló akkor ezt mondta: „Lásd meg, Sámuel! Hamarosan olyat teszek Izráelben, 
hogy mindenkinek belecsendül a füle, aki hallja! 
Sámuelnek a Szent Szellem erőteljes hangon szólt, amit nem tudott hova tenni, mert eddig még 
nem hallott Istentől.  
Azt hitte, hogy Éli főpap szólítja.  
Tehát létezik olyan, hogy a Szent Szellem szól, és több helyen is található a Bibliában ilyen eset. 
(Saulnak Apcsel. 9,4, Péternek Apcsel. 10,19).  
Kenneth Haginhez is szólt a Szent Szellem autóvezetés közben, és teljesen ledöbbent azon, hogy 
rajta kívül senki nem hallotta.  
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De ez nagyon ritkán fordul elő, mert nem ez a szokásos módja Isten vezetésének.  
Amikor nem figyelünk a belső bizonyosságra, és a szellemünk hangjára, akkor Isten határozottabb 
hangon szól hozzánk.  
Ugyanis a szellemi vezetésekben van egy fokozatosság.  
Az első fok a belső bizonyosság, a második fok a saját szellemünk halk hangja (lelkiismeret hangja), 
a harmadik fok a Szent Szellem erőteljes hangja.  
Pl. Amikor egy kisgyermekre rászólnak abban is van fokozatosság. Először is azt mondják, hogy 
drágám, ezt ne csináld! Aztán másodszor azt mondják, hogy de a kutyafáját, azért tudhatnád, hogy 
mit nem szabad csinálni! A harmadik esetben pedig rákiáltanak, hogy édes fiam, mit mondtam 
neked az előbb?  
Híres szolgálók is azt tapasztalták a szolgálatuk alatt, hogy valahányszor Isten valamilyen látványos 
módon szólt, például hallható hangon, akkor mindig igen nehéz út előtt álltak.  
És ha Isten nem szólt volna hozzájuk ilyen hangsúlyos módon, akkor nem sikerült volna megállniuk 
a megpróbáltatásokban.  
Tehát, amikor ilyen határozott hangot hallasz, akkor az a Szent Szellem hangja. 
Amikor a Szent Szellem szól hozzánk, annak az a célja, hogy elsősorban figyelmeztessen 
bennünket a veszélyre, és ezáltal elkerülhessük azt, vagy felkészülhessünk rá.  
A figyelmeztetés azért jó, mert nem éri váratlanul az illetőt, és így kitartóan át tud menni a megpróbáltatáson.  
A Szent Szellem úgy akar megvédelmezni minket, hogy szól hozzánk, amellyel bátorítást és kitartást ad.  
Az emberek mindenféle hangokat hallanak, mert sok hang van kint a világban.  
1Korinthus 14,10 Raffay ford. 
10. Például a hangoknak milyen sokfélesége van e világon és közöttük egy sem értelmetlen.  
Meg kell vizsgálnunk ezeket a hangokat, hogy egyezik-e az Úr Igéjével, mert más hang is van kint a világban.  
Ugyanis Isten Szelleme és Isten Igéje mindig összhangban vannak.  
Ha az Igével nem egyezik meg, akkor felejtsd el.  
Hangok jöhetnek Istentől, és jöhetnek az ördögtől is.   
Az ördög is ad neked hangokat, ha nagyon kívánod, ami elvezet oda, ahova nem szeretnél jutni. 
Tehát lehet hangokat hallani, ha mi keressük azokat, de ne keress hangokat, mert megtéveszthetnek.  
Óvatosnak kell lennünk, hogy milyen hangot követünk, mert nem biztos, hogy minden a javunkra 
válik, és nem biztos, hogy az Úrtól van.  
Tehát nagyon fontos összevetni az Igével. 
Ami nem egyezik Isten Igéjével, azt vesd el, mintha nem is hallottad volna.  
A Szent Szellemről a következőket is tudnunk kell.  
János 16,13 
13. Amikor azonban eljön az Igazság Szelleme, elvezet majd titeket a teljes igazságra. Mert ő 
nem saját magától beszél, hanem azt mondja, amit hallott, és előre megmondja nektek azokat 
a dolgokat, amik történni fognak.   
Ebben az Igében Jézus több dolgot is mond a Szent Szellemről.  
…elvezet majd titetek minden igazságra.... Vezetni fog és útbaigazít téged. 
… mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall… 
A Szent Szellem igenis beszél. Amit hall az Atyától, azt fogja szólni a szellemedhez.  
Mivel a Szent Szellem a szellemedben lakik, ezért ott beszél hozzád.  
Nem kívülről szól, hanem belülről szól.  
… a bekövetkezendőket megjelenti néktek…  
A Szent Szellem egyrészt meg fogja mutatni nekünk a jövő eseményeit úgy, ahogy Isten Igéjében le 
vannak írva, másrészt megmutathat olyan jövőbeni eseményeket is, amelyek nincsenek megírva. 
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Például megjelenthet egy balesetet, hogy hogyan tudjuk elkerülni. Pl. később előbb induljunk, más 
útvonalon menjünk) 
A Szent Szellem így készít fel bennünket a váratlan dolgokra. 

4. PRÓFÉCIA 
A szellemi vezetés negyedik fajtája, amikor prófécia által vezet Isten. 
Az egyik prófétai szolgálat a prófécia ajándéka, mint szellemi ajándék (1Kor.12), ez minden Szent 
Szellemmel teljes hívőnél működhet. 
1Korinthus 12,4. 
4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. 
9 szellemi ajándék van felsorolva az 1Kor,12-ben, és ezek között szerepel a prófécia ajándéka is. 
1Korinthus 12,10. 
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek 
pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek 
magyarázata;  
A másik prófétai szolgálat pedig a próféta hivatala, amely csak azoknál működik, akiket erre Isten 
elhívott és felkent, és ebben működik.  
Efézus 4,11. 
11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, 
némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:  
A két prófétai szolgálat között különbséget kell tenni, nézzünk hozzá Igéket. 
1Korinthus 14,1. 
1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy 
prófétáljatok.  
A szellemi ajándékok között ott van a prófétálás ajándéka, és Pál biztat minket arra, hogy kívánjuk 
ezt az ajándékot, hogy prófétálhassunk.  
Ezt a Szent Szellem minden újjászületett hívőnél működésbe hozhatja. 
Pál a következő Igében a próféta hivataláról beszél, mint szolgálati ajándékról, amit nem mindenki kap meg. 
1Korinthus 12,29/a. EFO 
29/a. De nem mindannyian apostolok, nem mind próféták, nem mind tanítók — igaz?  
Ez a próféta hivatalára utal.  
Tehát nem azonos a prófétálás szellemi ajándéka a próféta hivatalával.  
Nem szabad összekeverni a kettőt, de a hívők nem minden esetben tudnak különbséget tenni köztük.  
Ha valaki szellemi ajándék által prófétál, az még nem jelenti azt, hogy ő a próféta hivatalában áll.  
A próféta szolgálatában több szellemi ajándék is működik, nem csak a prófécia ajándéka.  
Működhet még a tudás szava, ismeret szava, és a szellemek megkülönböztetésének ajándéka is.  
Mi a különbség a két prófécia között, ha egy prófétától kapsz próféciát, vagy olyantól, aki a prófécia 
szellemi ajándékában működik?  
A prófécia szellemi ajándéka buzdításra, bátorításra, épülésre, és vigasztalásra szolgál.  
1Korinthus 14,3.  
3. Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.  
A próféta által adott prófécia pedig előre mutat, a jövendőt mutatja meg. 
1Sámuel 3,12–21. EFO 
12. Beteljesítem, amit korábban már megmondtam Éli családjáról, semmit el nem hagyok abból.  
13. Megmondtam Élinek, hogy örökre meg fogom büntetni a családját azok miatt a bűnök 
miatt, amelyekről neki is tudomása volt. Jól tudta, hogy fiai gyalázzák az 
Örökkévalót, mégsem állította meg őket.  
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14. Emiatt megesküdtem, hogy Éli családjának bűneit sohasem lehet jóvátenni sem 
véresáldozattal, sem lisztáldozattal.” 
15. Sámuel reggelig a helyén feküdt, majd fölkelt, és kinyitotta az Örökkévaló házának ajtóit. 
Élinek azonban félt megmondani, amit az Örökkévalótól hallott. 
16. De Éli előszólította Sámuelt: „Hol vagy fiam, Sámuel?” 
„Itt vagyok, Uram!” — felelt a fiú. 
17. „Mit mondott neked az Örökkévaló? — kérdezte Éli. — El ne titkold előlem! Vigyázz, mert 
Isten megbüntet, ha nem mondasz el mindent, amit tőle hallottál!” 
18. Ekkor Sámuel mindent elmondott Élinek, nem titkolt el semmit. 
Éli így szólt: „Ő az Örökkévaló! Tegyen úgy, ahogy jónak látja.” 
19. Sámuel felnövekedett. Az Örökkévaló vele volt, és gondja volt arra, hogy amit Sámuel 
prófétált, az mind beteljesedjen.  
20. Ezért megtudta egész Izráel népe — Dántól Beérsebáig, vagyis az egész országban — 
felismerte, hogy Sámuel az Örökkévaló megbízható prófétája.  
21. Ebben az időben az Örökkévaló újra meg újra megjelent Silóban, és üzenetei által 
kijelentette magát Sámuelnek, aki Silóban lakott. 
Sámuel egy jövőre mutató próféciát kapott Istentől Éli főpap családja számára, akik örökös papi 
elhívást kaptak. 
De Éli főpap fiai romlottságban éltek, és nem akarták betölteni az elhívásukat.  
Gonosz életet éltek, gonosz dolgokat cselekedtek, ellopták az Úrnak járó áldozatokat és a nőkkel 
éltek együtt a templomban, ezzel meggyalázták Isten templomának szentségét.  
Isten figyelmeztette őket, hogyha ezt folytatják, büntetés jár érte.  
Mivel Éli eltűrte fiai kicsapongását, és nem távolította el őket a szolgálatból, ezért Isten ítéletének 
kellett leszállnia rájuk. 
Sámuel Isten megbízható prófétája volt. 
Tehát a próféták már a jövőre prófétálnak, ahogy sok mindent megprófétáltak az ószövetségben is a 
híres próféták.  
Abban az időben a prófétákon keresztül mondták meg a népnek, hogy mit kell tenniük.  
Ha a próféta hivatalában álló szolgálótól kapsz próféciát, az a jövőt is megmutathatja.  
Jelent is, jövőt is, a megoldásra váró problémád módját is megmutathatja.  
A prófécia szellemi ajándéka buzdításra, bátorításra, épülésre, és vigasztalásra szolgál.  
A személyes próféciákat aszerint kell megítélned, hogy mi van a saját szellemedben. 
Ha valami nincs ott a saját szellemedben, akkor ne fogadd el azt a személyes próféciát. 
Fontos, hogy felismerjük azt, hogy a szellemi dolgokat is lehet helytelenül alkalmazni.  
Mert azt hisszük, hogy ami szellemi és Istentől jön, az minden tökéletes.  
Ami Istentől jön az tökéletes is, csak az „edény” nem, akin keresztül jön. (edény=testünk) 
Ugyanis mi testben élünk, és vannak érzéseink, van értelmünk, és bizony, mielőtt kimondjuk a 
szánkon, abban már benne van a mi személyiségünk is.  
Ha kapok egy próféciát valakivel kapcsolatban, és ha őt ismerem, ha tudom, hogy mi a problémája 
akkor arra hatással lehetnek az én érzéseim, az én ismeretem. 
Ez által „besegítek” Istennek azzal, hogy hozzáteszem még az én gondolataimat is.  
Tehát ami embereken keresztül jön Istentől, az nem biztos, hogy tökéletes.  
Ezért a próféciát is meg kell vizsgálni az Ige tükrében, és ha az Igével összhangban van, akkor fogadd el.  
Nagyon fontos, hogy ne alapozzuk az életünket próféciákra, hanem az életünket Isten Igéjére alapozzuk.  
Ne látásokra, hangokra, próféciákra építsünk, hanem Isten Igéje adja meg az útmutatást az életünk 
minden területén.  


