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SZELLEMI VEZETÉS ÖT MÓDJA – 3. rész  
Horváthné Éva tanításvázlata – Krisztus Szeretete Egyház – Ságvár, 2020.09.02. 

 
János 16,13. 
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem 
magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.  
A mi szellemünkben ott lakik a Szent Szellem, aki vezet minket, hogyha hagyjuk.  
Vezet belső bizonyosság által, amikor tudod, hogy ez jó vagy nem jó. Piros vagy zöld lámpa.  
Vezethet a saját szellemed halk hangja által (lelkiismeret), ami ahhoz hasonló mintha magadban beszélnél.  
Vezethet a Szent Szellem erőteljesen hallható hangja által.  
Vezethet próféciák által, és vezethet látomások által.  
A belső bizonyosság és a lelkiismereted hangja az nem látványos vezetés. 
A Szent Szellem hangja, prófécia és a látomások viszont látványos vezetések. 
A látványosabb vezetési módok súlyosabb helyzetek kapcsán fordulnak elő, amikor az Úr a hívőket 
figyelmeztetni, és megóvni akarja egy nagy megpróbáltatástól. 
Eddig négy vezetési módot tanulmányoztunk és a mai napon az utolsóval fogunk foglalkozni.  

5. VEZETÉSI MÓD: VEZETÉS LÁTOMÁSOK ÁLTAL 
Ehhez ajánlom Kenneth Haginnek, a Hiszek a látomásokban című könyvét.  
Tudnunk kell arról, hogy mi ugyanabban a gyülekezeti korszakban élünk, mint az apostolok.  
Sőt ugyanaz a Szent Szellem él bennünk, aki az apostolok idejében is volt.  
A különböző látomások, megnyilvánulások, amiket az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk, azok nálunk 
is ugyanúgy előfordulhatnak, és nálunk ugyanúgy megtörténhetnek, mert minket is vezethet a Szent 
Szellem látomások által.  
Ez nem egy megszokott vezetési módja Istennek, láthatjuk az Írásban hogy az apostoloknál is csak néhány 
esetben fordult elő. Tehát nem mindennapos jelenségről van szó. 
 

A látomásoknak három fajtája van.  
1. Szellemi látomás.  
2. Elragadtatás szellemben.  
3. Nyílt látomás.  
Az Apostolok cselekedeteiben nézzünk mindegyikre egy példát.  
1. A SZELLEMI LÁTOMÁS  
Ez olyan megnyilvánulás amikor a szellemi szemeiddel látsz, de a fizikai szemeiddel nem. 
Olvashatjuk az Apostolok cselekedeteiben azt amikor Saulnak megjelent az Úr a damaszkuszi úton, akkor 
lett Saulból Pál apostol, aki az Újszövetség nagy részét írta. (Pál fordulás) 
Apcsel. 9,3. 8. 12. 
3. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül 
a mennyből: (mennyei fény – EFO) 
8. Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva 
vezeték be őt Damaszkuszba.  
12. És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reáveté, hogy lásson. 
Jézus ekkor hívta el Pált a szolgálatra.  
A 3. vers egy szellemi látomás, amikor Saul a szellemi szemeivel látta a fényességet, ami az Úr dicsősége.  
A körülötte lévők ebből semmit sem vettek észre, mert csak Saulnak nyitotta meg az Úr a szellemi szemét.  
A 8-as versből tudjuk meg, hogy Saul nem a fizikai szemeivel látta ezt a látomást, mert átmenetileg vakká 
vált, amikor fölkelt a földről. Fizikailag is kihatott rá.  
Ez történik akkor, amikor nem figyelünk az Úrra, nem engedelmeskedünk neki, Pedig Sault nagy szolgálatra 
hívta el. Ha nem Isten akaratában járunk, akkor kiléptünk a szent védelem alól. 
A 12. versben Saul egy újabb látomást kap azzal kapcsolatban, hogy Ananiás elmegy hozzá, és 
kézrátétellel imádkozik érte, hogy visszanyerje a fizikai látását.  
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2. ELRAGADTATÁS SZELLEMBEN  
Ez egy olyan szellemi állapot, amelynél az ember fizikai/testi érzékei részben vagy teljesen kikapcsolódnak, 
úgyhogy az illető a szellemével fogja fel, ami vele történik. 
Egy olyan szellemi megnyilvánulás, amikor a világon való voltodat sem tudod.  
Ilyenkor az illető fizikai érzékszervei föl vannak függesztve, vagyis nem működnek.  
Ez ahhoz hasonló, mint amikor valaki elbambul. Nem lát, nem hall, de mégsem eszméletlen.  
Testben ott vagy, de gondolatban nagyon távol jársz. 
Hasonló eset történt, amit szintén az Apostolok cselekedeteiben nézünk meg, amikor Péter fölment az 
emeleti szobába, és ott elragadtatásba esett.  
Apcsel. 10,9−11.  
9. Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső 
részére imádkozni hat óra tájban.  
10. Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla őreá elragadtatás;  
11. És látá, hogy az ég megnyílt és leszálla hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy 
sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre:  
Péternek megjelent az Úr egy látomásban. 
Péter nem a fizikai érzékszerveivel hallott és látott, hanem szellemben meglátta azt a látást, amit Isten adott 
neki. Ezek különböző állatok voltak, amit Isten kínált eledelként.  
Péter megkérdezte, hogy hogyan ehet ő ezekből a tisztátalan állatokból?  
Akkor Isten azt mondta neki, hogy semmit ne nevezz tisztátalannak, amit én tisztának mondok.  
Ebben a jelképes látomásban, Isten kinyilatkoztatta Péternek, hogy nem csak a zsidóké az Evangélium. 
Ennek az volt az üzenete, hogy nem csak a zsidóké az üdvösség, hanem a pogányokra is kitöltetik az Úr 
kegyelme.  
Az a két hatalmas látomás, amit Kornélius és Péter kapott, az egész kereszténység életében egy meg-
határozó esemény volt.  
1Timótheus 2,4. 
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. 
Isten ezzel a két látomással kihangsúlyozta, hogy az Ő akarata az, hogy minden ember üdvözüljön.  
3. NYÍLT LÁTOMÁS 
Ilyen esetben az illető általában a teljes fizikai érzékszervei birtokában van, lát a szemével, hall a fülével, 
mindent érzékel maga körül.  
Legtöbbször angyalokat látnak így az emberek.  
Sok helyen olvashatjuk a Bibliában, hogy angyalok jelentek meg üzenettel.  
Ugyanis az Úr a körülöttünk lévő angyalokat bármikor meg tudja jeleníteni az Ő akarata szerint.  
Az Apostolok cselekedetei 10. fejezetében Kornéliusnak, nyílt látomása van.  
Apcsel. 10,1−3.  
1. Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből.  
2. Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és 
szüntelen könyörög vala Istennek.  
3. Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilencedik órája (15 ó Efo) körül, hogy az Istennek 
angyala beméne hozzá, és monda néki: Kornélius! (6 órakor kezdődött a nappal) 
Kornélius látta látásban, hogy bejött hozzá egy angyal, és szólt hozzá. Ez egy nyílt szellemi látomás volt.  
Kornélius istenfélő ember volt, de nem volt még újjászületve. 
Ő egy prozelita volt, ami azt jelenti, hogy zsidó vallásra áttért pogány. 
Zsidó az aki zsidó családba született. Aki nem zsidó családba született azt pogánynak nevezték.  
Azt a pogányt, aki áttért zsidó hitre, prozelitának nevezték. 
Az angyal, aki megjelent Kornéliusnak ebben a látomásban, nem prédikálhatta neki az Evangéliumot, mert 
Isten nem angyalokat hívott el az Evangélium hirdetésére, és üdvösségre vezetésre, hanem embereket.  
Azt is elmondta az angyal Kornéliusnak, hogy kit hívasson magához, aki hirdetni tudja neki az 
Evangéliumot, és elmondja neki, hogyan nyerhet üdvösséget.  
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Most pedig az álmokról fogok szólni, mert azok is a látomások csoportjába tartoznak.  
 

Az álmainknak négy forrása van.  
a, Első a mi természetes kívánságaink. 
b, A második a saját félelmeink. 
c, Az Úrtól is kaphatunk álmokat. 
d, És az ördögtől is jöhetnek álmok. 
Most ezeket nézzük meg részletesen. 
a.) A mi természetes kívánságaink 
Mit mond a magyar közmondás? Éhes disznó makkal álmodik.  
Hallottam olyat, hogy valaki fogyókúra alatt álmában sok süteményt evett.  
Amikor a kívánságaink befolyásolják az álmainkat, akkor azzal fogunk álmodni.  
Jakab 1,14 
14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 
b.) A saját félelmeink.  
A félelmeink befolyásolják az álmainkat. 
Jób 3,25. 
25. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. 
A félelmeink egyik forrása lehet az, ha valamit elfolytunk magunkban, amit nem rendeztünk el, és nem 
kezeltük az Igével.  
A félelmeink egy másik forrása lehet például az orvosi vizsgálattól, vagy műtéttől való félelem, ezért 
megeshet, hogy az illető ezzel fog álmodni. 
Vagy pedig valaki elkezd valamilyen oktatásra, tanfolyamra járni, de már az elejétől kezdve nyomasztja a 
vizsga kimenetele, ezért nem kizárt, hogy álmodni fog a sikertelen vizsgáról. 
Ezek a félelmek az álmainkban előjönnek, és megkeseríthetik az éjszakáinkat. 
De, hogyha mi az Ige szerint járunk el és előre imádkozunk ezekért a helyzetekért, akkor megelőzhetjük a 
rossz álmokat. (Imakönyvünkben van imádság a nyugodt alvásért, a félelem ellen)  
c.) Az Úrtól is jöhetnek álmaink  
Nagyon fontos, hogy az álmokat is a megfelelő módon tudjuk értelmezni.  
Kenneth Hagin azt tanította, hogy az álmok a szellemi vezetésnek a legalsó szintje.  
Amikor már Isten próbált téged vezetni belső bizonyosság által, amikor próbált vezetni a lelkiismereted 
hangjával, vagyis szólt a saját szellemed által, esetleg már a Szent Szellem is szólt határozott hangon 
hozzád, akkor azt mondja Isten, hát sehogy sem érlek el, mert nem hallod meg a figyelmeztetésemet, pedig 
közeledik valami.  
Jób 33,14–16 Egyszerű fordítás 
14. Pedig szól hozzánk Isten sokféleképpen, szól, nem csak egyszer, de többször is! Csakhogy nem 
értjük, vagy nem törődünk vele! 
15. Szól hozzád álmodban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll rád, vagy mikor ébredezel. 
16. Megnyitja füledet ilyenkor, majd figyelmeztetését megpecsételi jelekkel, 
Azért nem hallunk sok esetben Istentől, mert túl zajos az elménk, és nagyon elfoglaltak vagyunk a világi 
dolgokkal. 
Az Újszövetségben azt olvashatjuk, hogy Józsefet is álmában figyelmeztette Isten, hogy vigye az Úr Jézust 
Egyiptomba, mert Heródes meg akarja gyilkolni a gyerekeket.  
Sok minden mással voltak ők elfoglalva, e miatt nem tudtak Istenre figyelni, ezért álomban kellett szólnia 
Józsefhez.  
Ha álmot kapunk, akkor az azt jelenti, hogy napközben túlságosan el voltunk foglalva, leterhelt volt az elménk. 
Tehát amikor álomban az Úrtól figyelmeztetést kapsz, akkor az azt jelenti, hogy jól megrázna téged, hogy: 
Figyelj már ide rám! Akkor gondolkozz el ezen, nézd meg az Igét, és cselekedj aszerint!  
Keresd az Úr arcát, és kezdj el imádkozni, mert valamit nem vettél észre, amit Ő előzőleg már közölni akart 
veled.  
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d.) Az ördögtől is jöhetnek álmaink 
A gonosztól is jöhetnek álmaink, amelyeket Jézus nevében meg kell kötözni, és el kell parancsolni.  
A megfélemlítés és a rémálmok az ördögtől vannak, amelyeket, ha felébredünk, hatástalanítani kell, meg 
kell semmisítenünk, hogy ne jöjjenek valóságba.  
A Szent Szellemtől is jöhet olyan álom, amit figyelmeztetésképpen ad, hogy el tudjuk kerülni, vagy fel 
tudjunk készülni rá. (balesettel kapcsolatos álom, haláleset megjelentése előre)  
Meg kell tudnunk különböztetni, hogy az álom az ördögtől vagy a Szent Szellemtől jött. 
Úgy lehet különbséget tenni az álmok forrása között, hogy ami felemel és békességet ad, akkor az Istentől 
van, ami lehúz és felzaklat, az az ördögtől van. 
Ha mégsem tudunk azonnal különbséget tenni abban, hogy melyik oldalról jött, akkor így imádkozhatsz:  
Ha ez a rossz álom az ördögtől jött, akkor: ezt a rossz álmot megkötöm, megtiltom Jézus nevében. 

Ha viszont a Szent Szellemtől jött figyelmeztetésként, akkor: kérem a mennyei Atyát, hogy adjon az álomból 

megértést, és mutassa meg, hogy hogyan kerülhetem el az álomban kapott rossz dolgot, vagy mutasd meg 

Uram, hogy mi az álom értelme.  
Esetenként ugyanis csak jóval később tudjuk meg, hogy melyik oldalról jött az a bizonyos álom.  
Mindenkivel megtörténhet, hogy rosszat álmodik, de az álmokat is meg kell tanulnunk kezelni.  
Ehhez meg kell ismernünk, hogy Isten milyen módon akar bennünket vezetni.  
Amikor tanultunk autót vezetni, akkor se úgy volt, hogy azonnal odaadták a jogsit, beültünk az autóba, aztán 
mentünk, mint a golyó.  
Kezdetben nem ment a sebességváltás, lefulladt a kocsi, nem tudtunk sávot váltani, rossz irányba 
indexeltünk, nem tartottuk a sávot. Ti így voltatok, vagy nem? Mert én így.  
Megtanultuk, de a vizsga után sem hagytuk abba a vezetést, hanem tovább gyakoroltuk. 
Mert gyakorolni kell, de sajnos van, aki elmulasztja ezt, vagy végleg abba hagyja.  
Mert ha nem ülsz bele többet az autóba, hogy jaj, mert ez se sikerült, meg az se sikerült, nem megy ez 
nekem, akkor kiesel a megszerzett rutinból. Legyen meg rá a hited, hogy igenis menni fog.  
Isten vezetésének a módjaival ugyanígy vagyunk: menni fog, ha gyakorolod.  
Imádkozz, olvasd az Igét, keresd az Úr arcát. Szánj rá időt, csöndesedj el, és várd el hogy az Úr szóljon 
hozzád. 
Mert addig, amíg te folyton beszélsz, aközben nem hallod meg Istent, Aki szól hozzád.  
Beszélgetni úgy lehet az Úrral, ha neki is hagysz időt, hogy válaszoljon.  
Ha reggeltől estig imádkozom, vagy órákig, aztán becsukom a könyvet, és azt mondom, jaj, de jót 
imádkoztam két óra hosszáig.  
Utána azonnal elmegyek tenni a dolgaimat (ebédfőzés, takarítás stb.), akkor nem vártam meg az imámra a 
választ.  
Nem hagytam lehetőséget Istennek, hogy szóljon Ő is hozzám.  
De ha elcsendesedsz, akkor megkapod a választ. Adjunk esélyt Istennek, hogy tudjon választ adni.  
Fontos, hogy újra elmondjam, hogy ne keressük ezeket a látványos vezetéseket.  
Ne keressünk hangokat és ne kérjünk látomásokat és álmokat, mert az ördögtől is kaphatunk választ.  
Isten nekünk adta a Szent Szellemet és az Igéjét, hallgassunk ezekre. 
Keressük a vezetést az Igéből, figyeljünk oda a belső vezetésünkre, és ha valami nagyon látványos, nagyon 
erőteljes figyelmeztetést vagy vezetést kapunk, akkor mindent vizsgáljunk meg az Ige tükrében. 
Az Igére építsük az életünket, és ne próféciákra, ne látomásokra, ne álmokra, ne külső hangokra. 
Így élhetünk győzedelmes és sikeres életet.  
Józsué 1,8. 
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy 
vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te 
útjaidat, és akkor leszel sikeres.  


