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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Hogyan vezet Isten Szelleme? 1. – Az ember szellemi lény 
 
A mai alkalommal tanítást fogunk hallani arról, hogy hogyan kapunk vezetést Isten Szelleme 

által a saját szellemünkben. Ehhez meg kell értenünk azt, hogy az ember szellemi lény.  
A mai Igék, amelyre alapozzuk ezt a mai tanítást: 
 
Róma 8:14, 16 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai….  
Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt , hogy Isten gyermekei vagyunk.” 

 
Példabeszédek 20:27 
„Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.” 
 
„Az embernek szelleme az Úrtól kapott mécses; egészen átkutatja a test bensejét.” 
 
„Az embernek a szelleme az Úr szövétneke, behatol a testnek minden zugába.” 
 
Egy másik angol fordítás szerint az található a Példabeszédek 20:27-ben, hogy:  
 
„Az ember szelleme az Úrnak lámpása.” 
 
Vagy egy modern fordítás szerint, van egy ilyen fordítás is:  
 
„Az ember szelleme az Úrnak a villanykörtéje.” 
 
Mit mond itt az Ige? Azt mondja itt az Ige, hogy Isten a saját szellemünkön keresztül tud minket 

vezetni, megvilágítani.  
Sajnos, a legtöbb esetben mi Istentıl más utakon várunk vezetést. Mindenféle más úton, kivéve 

azt az egy utat nem keressük, ahogy Isten mondta, hogy majd vezet miniket. Már nagyon rég 
rájöttem arra, hogy sokkal jobban járunk akkor, ha az Isten útján maradunk. Sokkal jobban teszitek, 
ha ti léptek be Istennek a programjába, mert az igen nehézkes, hogyha Istent próbálod rávenni arra, 
hogy a te programoddal tartson együtt, tehát azon az úton, ahogy te szeretnéd tenni.  

Sokszor próbáljuk megítélni azt, hogy Isten hogy vezet minket a fizikai érzékszerveink által. Az 
alapján járunk, amit a fizikai érzékszerveink mondanak nekünk. De a Bibliában sehol nem olvasható 
az, hogy Isten a fizikai érzékszerveinken keresztül vezetne minket, vagy a fizikai testünkön keresztül 
vezetne minket. Sokszor az emberek az értelem szemszögébıl közelítik meg Istent. De sehol nem 
találod a Bibliában azt sem, hogy Isten az elménken keresztül próbálna vezetni minket, vagy az 
értelmünkön keresztül.  

Isten azt mondja a Bibliában, hogy az ember szelleme, az az Úrnak a lámpása. Ez azt jelenti, 
hogy Isten tehát a szellemünkön keresztül vezet minket. Másképpen mondva: Isten téged a te 
szellemeden keresztül vezet.  

Az ember szellem, van lelke, és fizikai testben él. Az ember szellemi lény, mert Isten képére és 
hasonlatosságára lett teremtve. Jézus pedig azt tanítja, hogy Isten szellem. Ha tehát mi Isten képére 
és hasonlatosságára lettünk teremtve, és Isten egy szellem, akkor természetesen és szükségszerően az 
embernek is szellemi lénynek kell, hogy legyen.  

Amikor az ember fizikai teste meghal, és a sírba kerül, a szellem tovább él. Az embernek ez a 
része örökkévaló, mert a szellem soha nem hal meg! Az ember szellem, szellemi lény, van lelke, és 
fizikai testben lakik.  
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Mielıtt tehát megértenénk azt, hogy Isten milyen módon vezet minket, hogy a mi szellemünkön 
keresztül vezet minket, elıtte meg kell értenünk az ember természetét. Meg kell értenünk ezt a tényt, 
hogy az ember szellem, van lelke, és fizikai testben él. Amikor a fizikai részünk meghal, temetıbe 
kerül, sírba kerül, az ember lényegi része tovább él.  

 
Filippi 1:23 
„Mert szorongattatom e kettı között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez 

sokkal inkább jobb;” 
 
Tehát Pál itt a fizikai halálról beszél. 
 
Filippi 1:24 
„De e testben megmaradnom szükségesebb tiérettetek.” 
 
Mit mond tehát itt Pál? Fizikai halálról beszél. Ki fog elköltözni? Pál azt mondja, hogy: én fogok 

elköltözni. A belsı emberérıl, a szellemérıl beszél. Tehát Pál tovább fog élni, attól függetlenül, 
hogy a testében marad-e, vagy pedig a testén kívül lesz-e.  

Azt mondja Pál a filippiek számára, hogy: tiérettetek szükségesebb megmaradnom e testben. 
Mert addig tudja ıket tanítani Isten útjaira, és addig tud egy áldás lenni az ı számukra. Tehát a 
filippiek számára szükségesebb volt Pálnak a testben maradni. De hallgassátok meg, azt mondja, 
hogy a Krisztussal lenni az sokkal inkább jobb. Tehát elköltözni sokkal jobb – mondja Pál.   

Tehát Pál azt mondja, hogy: kívánok elköltözni, és a Krisztussal lenni.  
Kirıl beszél itt Pál? Ki ez az én? Nem a testérıl beszél. Azt mondja Pál, hogy: én kívánok 

elköltözni, én kívánok a Krisztussal lenni. A teste nem költözik el. Köszönet Istennek, és hála az 
Istennek, késıbb lesz egy megdicsıült, feltámadt testünk. De Pál itt a belsı emberérıl, a szellemi 
emberérıl beszél, amely a test belsejében él.  

Errıl a tényrıl lesz még folyamatos további tanítás. 
 
2Korinthus 4:16 
„Azért nem csüggedünk; sıt ha a mi külsı emberünk megromol is, a belsı mindazáltal 

napról napra megújul.” 
 
Tehát itt a külsı emberrıl beszél Pál, ami megromlik, ami napról napra romlik, napról napra 

öregebbé válik. De beszél Pál a belsı emberrıl is, ami a szellemi emberünk, ami nem öregszik. Mert 
a belsı emberünk, a szellemi emberünk az soha nem válik öregebbé, mert Isten Igéje által napról 
napra újul.  

Tehát, láthatjuk, hogy van egy külsı ember, és van egy belsı ember. A külsı ember, amit látunk, 
az nem az igazi valónk.  A külsı ember, amit látunk, az csak az a ház, amelyben a lényeg valónk 
lakik. A belsı emberünk az, a mi valós lényegünk.  

Mi tehát a szellem?  
 
1Thesszalonika 5:23 
„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestıl, és a ti egész valótok: 

szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül ıriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére.” 

 
Szeretném most azonnal megemlíteni, nagyon szomorú dolog sok magyar Bibliával 

kapcsolatban! Sajnos nem a görög megfelelıen különítették el a ’szellem’ és a ’lélek’ szavakat. De 
nekünk el kell különíteni, hiszen most errıl tanítunk. Minden más nyelven megfelelı módon külön 
vannak ezek a szavak. Az eredeti görögben is külön szavak szerepelnek rá. Nekünk is meg kell 
tennünk ezt az elkülönítést, különválasztást. Ezért tehát nagyon fontos ez, ahogy mi most felépítjük.  
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Róma 8:14, 16 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai….  
Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt , hogy Isten gyermekei vagyunk.” 
 
Tehát ez az az út, ahogy Isten vezet minket: a Szelleme által. Arról szól itt az Ige, hogy Isten 

Szelleme tanúskodik a mi szellemünkkel együtt, bizonyságot tesz, hogy gyermekei vagyunk.  
Egy másik Igében azt mondja, hogy: az ember szelleme az Úrnak lámpása.  
Tehát mielıtt megéretnénk pontosan, hogy Isten hogy vezet minket a szellemünkön keresztül, 

meg kell pontosan fogalmaznunk, hogy mit jelent a szellemünk. Az a része az embernek, amely 
szellem. Az Ige nem azt mondja, hogy: Isten Szelleme bizonyságot tesz a testünkkel, vagy nem azt 
mondja, hogy: Isten Szelleme bizonyságot tesz az elménkkel - ami a lelkünk része.  

Az Isten Szelleme bizonyságot tesz a mi szellemünkkel.  
Nem azt mondja az Ige, hogy a testünk, vagy a lelkünk lenne az Úr lámpása! Hagyjuk, hogy a 

Biblia magyarázza el, hogy mit jelent az embernek a szelleme! 
 
1Péter 3:4 
„Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami 

igen becses az Isten elıtt .” 
 
Tehát itt látjátok, Péter ’a szív elrejtett emberének’ nevezi a szellemünket. A szív elrejtett 

emberérıl van tehát szó. Itt tehát Péter a szellemünkrıl, az ember szellemérıl beszél. Ez nem az 
értelmi részünk, nem fizikai emberrıl beszél. Tehát amikor a Biblia a szívrıl beszél, akkor a 
szellemünkrıl beszél, a belsı emberünkrıl, és ez a valós belsı emberünk. Nagyon sokat fog segíteni, 
ha a Bibliát így olvassátok, és így gondolkodtok.  

Ha megtennétek azt, hogy az Újszövetségben, amikor a ’szív’ szót olvassátok, 
behelyettesítenétek a ’szellem’ szót - hiszen a szívnek elrejtett emberérıl van szó, amikor szellemrıl 
beszélünk. Akkor egy nagyon világos képet kapnátok arról, hogy a Biblia mit mond a számunkra. 
Mert a ’szív’ szót erre a fogalomra használja a Biblia.  

És most akkor már meg fogjuk érteni ezt az Igét a Bibliában.  
 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden .” 
 
Tehát ha egy szellem új teremtés - Pál itt is a belsı emberrıl beszél, a valóságos emberünkrıl. 

Nem a külsı emberrıl beszél! Mert amikor újjászületünk, új teremtéssé válunk, akkor nem kapunk 
egy új testet, nem kapunk egy új elmét. A külsı emberünk pontosan olyan, mint addig volt, mert 
Isten nem foglalkozik a külsı emberünkkel. Nekünk személyesen kell megtennünk, hogy figyelünk a 
külsı emberünkre. És nekünk kell azt kitalálni, hogy Isten mit akar, mi célja van a külsı 
emberünkkel - mert Isten nem fog kezdeni vele semmit. Nekünk kell tennünk valamit a testünkkel 
kapcsolatban.  

Amikor az Ige azt mondja, hogy új teremtés vagy Krisztusban, akkor Pál a belsı emberünkrıl 
beszél, mint új teremtésrıl. Mert hiszen amikor újjászületünk, akkor nem kapunk egy új testet, de a 
valóságos ember, a belsı ember új emberré válik Jézus Krisztusban. Új teremtéssé válik.  

Sokszor az emberek, a keresztények megpróbálják a Biblia Igéit homályosan magyarázni. 
Ehelyett sokkal jobb, ha hagyjuk, hogy a Biblia magyarázza el. Nem azt kell csinálni tehát, hogy a 
Bibliát ráhúzni a mi elméleteinkre, hanem nekünk kellene úgy hinnünk, ahogy azt a Biblia mondja, 
és úgy kellene beszélnünk, ahogy a Biblia mondja. 

Amikor az ember megteszik, hogy kijön az oltár elé, és átadja az életét az Úrnak - ha már ezt 
egyszer megtetted, ha keresztény vagy, akkor ezt többet nem tudod megtenni, hiszen már Jézushoz 
tartozol. Hiszen már Istenhez tartozol. Nem tudsz nekem olyat adni, ami már hozzám tartozik! Az 
már az enyém!  
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A keresztények sokszor azt teszik, hogy rendszeresen odaszánják magukat az Úrnak. Ha ezt már 
egyszer megtették, nem kell többször megtenniük.  

Van, amikor a keresztények olyan dalokat énekelnek, hogy: gyere a szívembe, Jézusom! Hiszen 
Jézus már ott van! Most nem a bőnösökrıl, akik még nem térek meg, nem azokról beszélünk. A 
keresztényekrıl beszélünk! Keresztények éneklik ezt rengeteg helyen, hogy: Jézus Krisztus, Uram 
gyere a szívembe. Nincs fogalmuk arról, hogy mit beszélnek.  

Ezt csak azért mondtam példának, hogy lássátok be, hogy nagyon sokszor a keresztények nem a 
Bibliának megfelelı szavakat és kifejezéseket használják!  

Tehát amikor Pál a thesszalonikai gyülekezetért imádkozik, a következıket mondja:  
 
1Thesszalonika 5:23 
„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestıl, és a ti egész valótok: 

szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül ıriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére.” 

 
Tehát a teljességért imádkozik az ember teljességéért, ami szellem, lélek és test hármassága. És 

figyeljék meg, hogy hol kezdi! A szellemnél kezdi, belülrıl, és úgy halad kifelé. 
Sajnos nem sőrőn lehet ezt a megfelelı helyes sorrendben hallani, amikor prédikálnak. Mert még 

az is sokkolóan hat nagyon sokszor az emberekre, amikor megtudják, hogy ık szellemi lények. Ha 
szeretnéd, hogy Isten Szelleme vezessen, ahhoz az szükséges, hogy sokkal inkább tudatosuljon 
benned, hogy szellemi teremtmény vagy! Hiszen tudnunk kell azt, hogy Isten a szellemünkön 
keresztül vezet minket. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szellem tudatunkra kell sokkal inkább 
ráébrednünk. Vagy ha ezt nem tesszük, akkor az egészrıl lemaradunk, eltévesztjük. Ezért 
mindannyiunknak el kell kezdenünk másképp gondolkodni, úgy, mintha tudnánk, hogy szellemi 
lények vagyunk. Tehát tudatosulnia kell, hogy szellemi lények vagyunk, van lelkünk, és fizikai 
testben élünk!  

Ezután jön a nagy kérdés, hogy: akkor mi a különbség a szellem és a lélek között? Hiszen a 
szellem és a lélek nem lehet ugyanaz.  

Meg kell nektek mondjam ıszintén, hogy amikor a Bibliaiskolába jártam, ezek a dolgok még 
teljesen összezavartak voltak. Mert abban az idıben, amikor én tanultam, és olvastam a könyveket, 
amibıl tanultam, keverten használták ezt a két fogalmat, és a tanáraink sem látták tisztán. És az 
egyik professzorom az idık folyamán kapott megvilágosodást errıl, és azóta nagyon tisztán és 
egyértelmően lehet ezt tanítani. Be kell látni, hogy ı sem tudott mindent, volt idı, és ma sem tud, 
mondja, hogy: én sem tudok mindent - és be kell látni, hogy ti sem tudtok mindent! És ne 
gondolkodjatok úgy magatokról, hogy ti mindent tudtok tökéletesen - mert ha így gondolkozol, és 
ezt megvallod, akkor legjobb, ha bőnbocsánatot tartasz a hazugságért. Rendszeresen találkozom 
olyan prédikátorokkal, akik azt mondják nekem, hogy ık mindent tudnak a Bibliáról, és mindent 
értenek, és világos nekik. Az igazság az, hogy semmit nem tudnak! Azt teheted ilyenkor, hogy 
elkezdesz imádkozni értük!  

Maga Pál is azt mondja az 1Korinthus 13:9-ben, hogy csak részben van tudása, ismerete és 
prófétálása. 

 
1Korinthus 13:9 
„Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:” 
 
Álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el, hogy mit mond itt az Ige! Nagyon sokat fog 

segíteni nektek! Pál azt mondja itt, hogy: én nem tudok mindent. Még a prófétálás is csak részleges. 
Csak részlegesen tudok prófétálni is.  

Tehát egyszerre az egészet, mint úgy áttekintést, nem tudod megkapni Istentıl. Még a prófécia 
által sem!  
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Isten megköveteli, hogy hitben járjunk, anélkül, hogy látnánk az egészet. És mivel ezt nem 
tesszük, ezért nem tudjuk İt követni, és akkor semmi mást sem tudunk. Hiszen maga a prófétálás is 
csak részleges. Meg kell köszönnünk Istennek azt, amennyit tudunk! 

Tehát, még egyszer hozzá teszem, amikor én a Bibliaiskolába jártam, ez a rész nem volt teljesen 
tisztázva, homályos volt az emberek elıtt. A könyvek, amelyeket olvastam, csak részlegesek voltak 
ezen a területen. És nagyon fontos dolog azt elmondani, hogy amióta ez a sok idı eltelt, rengeteg 
minden kitisztázódott! 

 
Zsidó 4:12 
„Mert az Istennek Igéje élı és ható, és élesebb minden kétélő fegyvernél, és elhat a 

szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velıknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait.” 

 
Amit itt az Ige mond, annak a lényege az, hogy csak Isten Igéje képes arra, hogy szétossza, hogy 

megossza a szellemet és a lelket. Nem vagyunk mi sem képesek arra, hogy ezt úgy felosszuk, ahogy 
kellene. Miért? Azért, mert sokkal inkább tudatában vagyunk a léleknek, hogy lélekben létezünk, 
minthogy van szellemünk. Vannak olyanok, akik inkább a testük tudatában élnek. İk a testüket 
helyezik elsı helyre, ezért ık elsı sorban a testük tudatában élnek. Vannak olyanok, akik inkább az 
elméjükben élnek.  

A lelkünk hármas felépítéső szintén: az akaratunk, az értelmünk és az érzelmeinket foglalja 
magában. Nagyon sok karizmatikus körben, amikor összejönnek, a lelkükben élnek inkább, mint a 
szellemükben - a lelkük tudatában. Ezért ık a lélek területén próbálnak fejlıdni, és nagyon kicsi 
fejlıdés tapasztalható csak náluk a szellem területén.  

A következıkben kizárásos alapon végig fogunk menni, hogy melyik mit jelent!  
A tény az, hogy a testemmel a fizikai síkon vagyok összeköttetésben. Az is tény, hogy a 

szellememmel a szellem birodalmában vagyok összekötve.  
 
1Korinthus 14:14 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” 
 
Itt Pál tehát a szellemrıl beszél.  
A bıvített angol Biblia szerinti Igét fogom lefordítani magyarra. Azt mondja itt Pál, hogy: „az én 

szellemem, a Szent Szellem által, amely bennem van, az imádkozik.”  
Tehát az értelmünk, a megértésünk ez egy része a lelkünknek. És lássátok be, hogy nem a 

lelketekbıl imádkoztok, amikor nyelven imádkoztok! Amikor tehát nyelvvel könyörögtök, 
imádkoztok, a szellemetekbıl imádkoztok, a szívetekbıl imádkoztok, a legbelsı részetekbıl 
imádkoztok. 

 
János 7:38-39 
„Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élı víznek folyamai ömlenek annak 

belsejébıl. Ezt pedig mondja vala a Szellemrıl, akit az İbenne hívık vesznek majd: mert még 
nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsıítteték meg.” 

 
Tehát az ember belsejébıl fognak élı víznek folyamai kiáradni.  
Amikor én nyelveken beszélek, akkor a Szent Szellem adja a kiejtést, de én beszélek. A 

belsımbıl, a belsı részembıl jön elı. A Szent Szellem a kiejtést adja, de én beszélek, az én 
szellemem imádkozik tehát. Nem a lelkem imádkozik! És ilyenkor az értelmem gyümölcstelen - 
mert az értelmem az a lelkemnek egy része. 

Egyszer egy pásztornak a kislánya, habár nem keresték ezt a megtapasztalást, elkezdett a kislány 
nyelveken beszélni. Egészen csak magától - elindult. Csak egyszerően játszadoztak a gyerekek. 

Odaszaladt az apukájához a kislány, és azt mondta: Apu, Apu, ez egészen a belsımbıl jön ki!  
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Ez a kislány sokkal érzékenyebb volt a szellemi dolgok irányában, mint a legtöbb mai felnıtt 
hívı.  

Tehát be kell határolnunk a szellemünket! Mert Isten a szellemünkön keresztül fog vezetni 
minket. Tehát minél inkább tudatossá válunk arról, hogy van szellemünk, minél többet tudunk a 
szellemünkrıl, annál inkább tudjuk elfogadni Isten vezetését a szellemünkön keresztül.  

Minél kevesebbet tudunk errıl, annál inkább kerülünk el a lélek és a test tudatosságába, és el 
fogjuk véteni, le fogunk maradni a szellem részérıl. Mindenrıl, ami ott jönne! Ezért olyan nehéz 
sokaknak valamit is kapni a szellem birodalmából, mert a lelkükben és a testükben élnek. Vagy csak 
a lelkükben.  

Tehát még egyszer végig fogunk menni ezen a kizárásos alapon való megkülönböztetésen! Tehát 
kizárásos alapon fogjuk meghatározni, hogy melyik micsoda!  

Még egyszer tehát: a testemmel a fizikai birodalommal, a fizikai síkon vagyok kapcsolatban. A 
szellememmel a szellem birodalmában vagyok összeköttetésben. A lelkemmel pedig az értelem 
birodalmában vagyok otthon.  

Pál tehát azt mondja, hogy: amikor a szellememmel imádkozom, vagyis amikor nyelveken 
könyörgök - mondja Pál -, akkor nem a lelkembıl könyörgök, nem az értelmembıl, nem az 
intellektusomból könyörgök. Tehát nem a lelkem könyörög. Amikor nyelveken imádkozom, akkor a 
szellemem imádkozik.  

Most már nagyon egyszerő lesz behatárolni a szellemünket. Mert a nyelveken való imádság a 
szellemünkbıl jön föl, nem a fejünkbıl. A szánkon jön ki ugyan, a fizikai nyelvünket használjuk 
arra, hogy megszólaljon, de alávetjük a nyelvünket a szellemünknek, engedelmeskedünk a 
szellemünknek. És a Szent Szellem, amely a mi szellemünkben lakik, İ adja a kiejtést.  

Még egyszer visszamegyünk ezekre az Igékre!  
 
Példabeszédek 20:27 
 „Az embernek szelleme az Úrtól kapott mécses; egészen átkutatja a test bensejét.” 
 
Tehát megint itt van ez a belsı.  
 
János 7:37-39 
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki 

szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élı 
víznek folyamai ömlenek annak belsejébıl. Ezt pedig mondja vala a Szellemrıl, akit az 
İbenne hívık vesznek majd: mert még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még 
nem dicsıítteték meg.” 

 
Tehát annak eredményeként, hogy a Szent Szellemet befogadjuk a szívünkbe, vagy másképpen 

szólva, hogy teljesek leszünk Szent Szellemmel, hogy betöltekezünk, élı víznek folyamai fognak 
kiömleni a bensınkbıl. Egy másik fordítás szerint a legbelsı énünkbıl fog ez kiáramlani. Élı víznek 
folyamai jönnek föl.  

A bıvített Bibliafordítás szerint fogjuk elolvasni az 1Korinthus 14:14-et: 
 
1Korinthus 14:14 
„Hogyha nyelvvel imádkozom, mondja Pál: én, akkor az én szellemem imádkozik a Szent 

Szellem által, aki bennem van.”  
 
Ha tehát nyelven imádkozol, akkor a legbelsı lényedbıl jön elı, vagy másképp a belsıdbıl, 

vagy másképp a szellemedbıl. Innen jön tehát. Mert amikor befogadod a Szent Szellemet 
teljességében, akkor a Szent Szellem, aki benned lakik, İ adja a te szellemednek a kiejtést, és a te 
szellemed csak kiejti, adja neked a kiejtést.  
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Ezért, amikor ezt olvassuk, hogy: az ember szelleme az Úrnak lámpása, a szívnek minden 
rejtekét keresi, és megvizsgálja – tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy a szellemi emberünk az a 
legbensı lényünk.  

Most már világosabban láttok, bizonyára!  
Minden vezetés, amit valaha is kaptam arra, hogy valamit tegyek, mind-mind a szellemembıl 

jött elı. A legtöbb ilyen vezetést akkor kaptam, amikor nyelveken imádkoztam. Meg tudjátok most 
már érteni, hogy miért. Azért, mert ilyenkor a szellemetek aktív.  

Ezért olyan nagyon sokan vannak elbukva a gyülekezeti világban, mert csak egyféleképpen 
imádkoznak: az értelmükkel imádkoznak csak. Tehát az értelem síkján imádkoznak csak. 
Megpróbálják a szellemi síkon történı harcokat véghezvinni értelmi képességekkel, ahelyett, hogy a 
szívükbıl imádkoznának kifelé.  

Minden életkrízis esetén, ahányszor csak jött ilyen, megtanultam feltekinteni a szellemembe, a 
bensımbe, megtanultam nyelveken imádkozni. És ahogy nyelveken imádkozom, vezetés jön elı a 
bensımbıl, hogy mit kell tennem, mert a szellemem aktív. Az elmém, a gondolataim, az értelmem, 
és a testem olyankor nem aktív, csak a szellemem. És az én szellememen keresztül Isten fog vezetni 
engem. 

Van olyan, amikor ezt a vezetést a nyelvek értelmezésén, magyarázásán keresztül kapod meg. 
Nem minden esetben! Amikor nyelveken imádkozunk, van valami, ami ki fog jönni belıled, amit 
egyszerően fogsz tudni, tudatosul benned, egyszerően alakot ölt. Nem tudod elmondani azt a többiek 
számára, hogy hogyan tudod, de pontosan tudom a dolgokat belül, a szívemben.  

Ez bíztatás szeretett volna lenni a számotokra, amikor ti nehéz helyzetekbe kerültök, problémák 
elé kerültök, ti is használjátok ezt, mert tudjátok, hogy honnan fog jönni a segítség, tudjátok, hogyan 
tudjátok megkapni ezt a segítséget. Mert amikor ki fogsz lépni az életben, hogy valamit tegyél Isten 
számára, ne legyél meglepıdve azon, hogy az egész pokol, és az összes ördögi seregek ellened 
fordulnak, hogy megakadályozzanak abban, hogy Isten akaratát cselekedd. Mert az ördög meg 
akarja azt akadályozni, hogy te a szolgálatod által egy áldás legyél a többiek számára.  

A legtöbb esetben nem az emberekkel van a gond, vagy azokkal, akik pletykákat terjesztgetnek, 
vagy csámcsognak a többiek felett, hanem a gonosz szellemekkel. Nagyon érdekes azt is 
megfigyelni, hogy milyen szájakat tud használni az ördög! Szeretném megemlíteni azt, hogy járjuk 
az országot, különbözı területeit, teljesen döbbenetes dolgok szoktak történni. Néha a kirakott 
plakátokat leszedik az emberek - és ezek az legtöbbjére keresztények. Az ördög minden utat 
megtalál arra, hogy az én alkalmaimat leállítsa.  

És a pletykálkodók sorozata egész Magyarország szerte! De a probléma nem ezekkel a 
keresztényekkel van! Az ördög, az, aki vezeti ıket erre! Mert az ördög az, aki megpróbálja 
visszatartani az embereket az evangelizációs, gyógyító alkalmakról, hogy oda eljussanak, és 
üdvösséget kapjanak. Megpróbálja az ördög megakadályozni, hogy az emberek üdvösségre jussanak, 
és meggyógyuljanak. Ezek a keresztények úgymond ördögi munkát végeznek. Teljesen mindegy, 
hogy azok pünkösdisták, vagy nem. Mert a győlölet, és a szakadások, a megosztások azok mind az 
ördögtıl jönnek!  

Nagyon fontos azt is tudni, hogy meg kell tartanotok a szavatokat! Én mindig megtartom azokat 
az alkalmaimat, amelyeket lerögzítek! Az egyik oka annak, hogyha a hited nem mőködik úgy, ahogy 
szeretnéd, hogy nem tartod meg a szavadat. Ha a szavaid, amiket kimondasz, nem jók, nem érnek 
semmit, nem tartod meg ıket, akkor te sem vagy jó. Ha nem állod a szavadat, akkor a hited nem tud 
felnövekedni és mőködni. Ha nem tanulod azt meg, hogy hogyan válhatsz olyan emberré, aki tartja a 
szavát. Sokszor elıdfordult az, hogy kaptunk meghívást gyógyító alkalmakra hónapokkal elıtte, és 
aztán a szervezı elfeledkezett róla, nem tartotta meg a szavát. Úgyhogy újabban minden szervezıtıl 
kérünk visszajelzést hetekkel az alkalom elıtt, hogy még mindig tartja-e a szavát, még mindig áll-e a 
meghívása.  

Vannak olyanok is, akik egy héttel a gyógyító alkalom elıtt küldenek egy üzenetet, hogy törölték 
az alkalmat. Ez igazán ördögi! Az ilyen embereknek a hite soha nem fog tudni felnövekedni, soha 
nem fog tudni mőködni!  
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Ha az Úr engem arra vezet, hogyha nekem van egy alkalmam, mondjuk a pásztorral, és ı nem 
enged el engem erre az alkalomra, akkor ennek ellenére elmegyek, és megcsinálom azt az alkalmat, 
mert meg kell tartanom a szavamat.  

Ha Isten személyesen szól hozzád, és mást mond, akkor rendben van, akkor fel vagy mentve a 
szavad alól. Mert értsétek meg, hogyha nem tartom meg a szavamat, akkor a hitem nem tud 
mőködni. Mert ahhoz, hogy hitet kapjatok, arra, hogy ez mőködjön nektek, az szükséges, hogy a 
saját szavaidban legyen hited, hogy higgyél annak, hogy azok a szavak mőködjenek a szívedbıl, a 
szellemedbıl, amiket kimondasz. Ne nézzetek rám ilyen csúnyán! Az igazat mondod nektek! 
Könyveket tudnék arról írni, hogy az emberek mit hazudtak össze nekem a szemembe!  

A Márk 11:23-ban olvashatjátok ezt: 
 
Márk 11:23 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, 
amit mondott.” 

  
Amiket kimondunk tehát, azok szavak, ne felejtsétek el! És bizonyára nem fogod elhinni a 

kimondott szavaidat, hogy megtörténik, hogy valósággá válik, ha ismered a saját szavaidat, hogy 
úgysem tartod meg ıket, hogy te tudod magadról, hogy nem vagy megbízható, hogy nem tartod 
meg, amit mondasz.  

Ez egy olyan tulajdonság, amelyet már a zsoltáros is megemlít. Ez az, aki saját magának árt a 
szájával - és sajnos ezáltal nem tud megváltozni!  

Tudjátok, mit jelent ez? Tegyük föl, hogy egyességet kötsz, mondjuk a szomszédoddal, 
megegyezel. Utána késıbb rájössz, hogy nagyon rosszul tetted, amit tettél. A te számodra nem jó. 
Mit csinálsz ezután? Ahogy mifelénk ezt mondják, elkezdesz küzdeni a bikával. A cowboy idıbıl 
való. Be kell venned a gyógyszeredet. Meg kell tartanod a te részed, amit ígértél! Meg kell tartani a 
szavadat!  

Amikor én hazamegyek, annyiszor találkoztam ilyennel ebben a világban, hogy az emberek azt 
mondták, hogy majd megteszik nekem - és nem tették meg, hogy az ember veszélyessé válik, hogy ı 
is ilyen lesz. Ha egyszer hazudik neked valaki, akkor az az ember nálam befejezte. És ott kint 
mifelénk ez így szokás. Olyan, mintha ragályos beteg lenne.  

Ha én tehát nem tartom meg a szavaimat, amit ígérek, az én egész szellemi életemet, mivoltomat 
befolyásolja. Ezért nagyon figyeljétek a szavaitokat, amiket odaadtok a másiknak, megígértek, hogy 
ezt, vagy azt fogod tenni neki, mert ha hiszitek, ha nem, egészen biztos, hogy befolyásolni fogja a 
lényeteket. Ha csak nem mondod mindenkinek minden alkalommal az igazat, akkor ez a te károdra 
lesz. Nem mondom valakinek, hogy olyan boldog vagyok, hogy újra látlak, ha nem örülök neki. De 
nem kezdek el hazudni!  Azt sem fogom mondani neki, hogy nem örülök neki, hogy látom, de nem 
fogom megsérteni a saját lelkiismeretemet. Nem fogom valakinek azt mondani, hogy milyen szép, és 
milyen csodálatos, hogyha nem olyan! Mert a hazugságok befolyásolni fogják az egész hit életedet. 
És ez azt jelenti, amikor hazudsz, hogy ördögi vagy. 

Valaki azt mondja, hogy: hát, tudod, csak kedves akartam lenni! Nem igazán errıl van szó! A 
hited nem fog mőködni! Ha csak a szavak, amiket kimondasz mindig mőködnek a számodra, mindig 
azt teszed, amit mondasz. Ha nem tartod meg a szavadat, nem teszed azt, amit kimondtál, akkor nem 
fog mőködni a hited!  

Tudom, hogy ezt nem volt jó végighallgatni! Tudom, hogy a magyarok igyekeznek, és nagyon 
jók, és ahogy ahonnan én jöttem, vannak mindenféle emberek, itt is így van. De nagyon fontos, hogy 
ez tudatosuljon bennetek, és hogy figyeljétek, hogy amit mondotok, azt valósággá is tegyétek, mert 
különben a hitéletetek egyszerően életképtelen lesz, nem fog mőködni a hitetek, ha nem tartjátok 
meg a szavatokat. Ez az igazság!  

A szeretet mindig a másik személyt tekinti elıször.  
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Szeretném itt megemlíteni azt is, hogy a szellemnek vannak gyümölcsei. Amikor az ember 
újjászületik, új teremtménnyé válik Jézusban, akkor a szellemének részévé válik a szellem kilenc 
gyümölcse. Amikor pedig beteljesedik Szent Szellemmel, akkor a Szent Szellem kinyilatkozásainak 
9 féle útja válik a szelleme részévé, ahogy a Szent Szellem azt akarja. Ezeket szellemi ajándékoknak 
nevezzük.  

Nemrég fejeztük be a szolgálati ajándékok tanítássorozatot, ahol megtudtuk azt, hogy ezek a 
szolgálati ajándékok embereken keresztül tudnak megnyilvánulni. A Galata levélben fogunk olvasni 
egy igerészt, ahol megtudhatjuk, hogy a test cselekedetei, és a szellem gyümölcsei egymással nem 
egyeznek, ellentétesek.  

Azt is szeretném megemlíteni, hogy a gyümölcsök növekedhetnek! Ezért tehát növekedhetünk 
Jézus Krisztus szeretetében, a hitünk növekedhet!  

 
Galata 5:13-26 
„Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a 

testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy Igében 
teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, 
vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszétek. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a 
testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a 
test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha 
azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig 
nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, győlölködések, harag, 
patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások 
és ezekhez hasonlók: melyekrıl elıre mondom néktek, amiképpen már ezelıtt is mondottam, 
hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a Szellem 
gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség, szelídség, 
mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették 
indulataival és kívánságaival együtt. Ha Szellem szerint élünk, Szellem szerint is járjunk. Ne 
legyünk hiú dicsıségkívánók, egymást ingerlık, egymásra irigykedık.” 

 
Tehát itt az Igerészben láthatjuk, hogy egy emberben két teljesen ellentétes vonulat mehet végbe. 

Azt mondja az Ige, hogy aki a szellem szerint jár, az nem hajtja végre a test kívánságait. 
Természetesen itt arról van szó, hogy ha a szellem gyümölcseiben járunk, vagyis szeretetben, aki 
szereti a felebarátait, vagyis nem győlölettel van a felebarátaival szemben.  

Az Ige azt mondja, hogy nekünk kell keresztre feszíteni a testünket. Azt mondja az Ige, hogy:  
 
Galata 5:24 
 „Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.” 
 
Tehát magának az egyének kell tennie a testével valamit, hogy a test kívánságait véghez ne 

vigye, mert Isten nem fog tenni semmit ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban késıbb majd még 
hallotok tanításokat, a test keresztre feszítésérıl. Mert azt mondja az Ige, hogy ha szellem szerint 
élünk, szellem szerint is járjunk. Ez azt jelenti, hogyha a szellem szerint járunk, akkor szeretetben 
járunk. Vagyis: szeretetben járunk, örömben járunk, békességben járunk, béketőrésben járunk, 
szívességben, jóságban, hőségben. Mert látjátok, ahogy a test és a szellem egymással ellenkezik, 
tehát ellentétesek egymásnak. Olyannyira, hogy végén, ha a testnek engedelmeskedsz, akkor nem azt 
fogod cselekedni, amit szeretnél. És ha nem a szellemben jársz, és nem a szellem gyümölcsei szerint 
élsz, akkor ez fogja befolyásolni a hitedet, fogja befolyásolni az egész életedet, rossz irányba.  

Mikor újjászülettél, akkor a régi emberedet egyszerően megszüntette Isten azáltal, hogy új 
szellemet kaptál Tıle, ezért nem fogod gyilkolni a testvéreidet, például a száddal. Nem vagyunk a 
törvény alatt azon túl, hogy újjászülettünk. A 18. vers mondja ezt: 
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Galata 5:18 
„Ha azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.” 
 
A szellem maga a szeretet törvénye. Tehát amikor a szellem vezetését követed, akkor nem fogsz 

valakit meggyilkolni - azért, mert Isten maga a Szeretet. Mindannyiunk számára, akik testben élünk, 
mindannyiunk számára meg kell feszítenünk a testet, és gyızedelmeskednünk kell!  

Sokszor az emberek megpróbálják ezt valahogy kiküszöbölni, vagy kikerülni, hogy a testüket 
meg kellene feszíteni.  

Az Ige azt mondja, hogyha megesküszünk, még akkor is meg kell tartanunk a szavunkat, hogyha 
az számunkra elınytelen.  

Volt egy barátom, aki Bibliaiskolák számára szatelliteket állított fel, mőholdakat, és ezek kb. 
5000 dollár körüli összegben voltak. És nem állította arra a határra az antennákat, ahol kellett volna, 
ezért valaki Kanadában vásárolt egyet, és ott havazik, és ezért az a fajta antenna 25.000 dollárba 
került. De ez a prédikátor adta a szavát, hogy ı eladja ezt az antennát. Meg kellett tartania a szavát. 
Ezért azt mondta, hogy most már meg kell tenni! Ezért 20.000 dollárt vesztettek azon az egy 
antennán, azért, hogy megtartsa a szavát, hogy az ne sértse az ı hitét, hogy nem tartja meg a szavát.  

Amikor az ember tehát ilyen tévedésekbe esik, sokszor tudatlanságból teszi. Korlátozásokkal kell 
megtenni ezeket a szerzıdéseket – de ebben a szerzıdésben nem voltak ilyen kikötések, ezért meg 
kellett tartaniuk a szavukat. Ezért tehát, mivel megtartotta a szavát, ezért ez a prédikátor egyre 
jobban és jobban tudott fejlıdni.  

Ahhoz, hogy te egy hitember lehess, a te szavaidnak is jóknak kell lenni - vagy pedig a te hited 
nem fog mőködni! Bármennyibe is kerül a számodra, meg kell tartani a szavadat! Egyszerően nem 
lehet elkezdeni hazudozni, és mindenféle kifogásokat találni! Meg kell tartani a szavadat! És amit 
egyszer megígértél, hogy meg fogod tenni, azt meg kell tenned, meg kell tartanod, és Isten meg fog 
áldani, és ki fog hozni még a nehéz helyzetekbıl is, mert Isten nagyon sokra tekinti a hitet! 

 


