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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. – Vezetés belsı bizonyosság által 
 
Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét 

fogjátok hallani.  
A mai tanítás arról fog szólni, hogy hogyan kapunk vezetést belsı bizonyosság által. 
 
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.” 
 
Tehát megnéztem az eredeti szövegben, hogy hogyan néz ki az a szó, amit a magyar Biblia 

szövétneknek, vagy lámpának, vagy gyertyának fordít, és ez a szó pedig ’tüzet’ jelent ott. Tehát az 
eredeti héber szerint ott ’tőz’ áll. Tehát Isten minket a szellemünkön keresztül világít meg, tőz 
formájában. Hiszen Isten maga egy szellem. És mielıtt azt megértjük, hogy Isten hogy vezet minket, 
milyen vezetés által, elıször meg kell értenünk azt, hogy Isten hogy teremtett meg minket!  

Tehát, mint azt már hallottátok többször, szellemi lények vagyunk, szellemi teremtmények 
vagyunk, van lelkünk, és fizikai testben élünk. Tudatosulnia kell ennek a bensıkben, ahogy 
haladunk elıre. Egyre inkább kell tudni ennek az igazságát! Ha a fizikai testünk tudatában élünk, 
abban gondolkozunk, hogy fizikai testben élünk, akkor lemaradunk arról, hogy a szellemünk 
oldaláról is érzékeljünk dolgokat, és Isten nem tudja átadni azt, amit szeretne a számunkra. Vagyis 
nem szabad állandóan a fizika irányába tekinteni, a fizikai sík irányába.  

És ha valaki az értelem síkjában él leginkább, akkor is ugyanez történik veletek, hogy 
elveszítitek a vezetést, amit Isten adni akar. Mert hiszen az értelem világában akarjátok ezt 
megtalálni, és Isten nem az értelem világában vezet minket, hanem a szellem világában.  

Volt egy fiatalember az Egyesült Államokban, 50 dollárral kezdte el az üzleti életet, és hosszú-
hosszú évek leforgása alatt 50 millió dolláros üzlete van összességében. Mert megtanulta azt, hogy 
hogyan tudja a szellemi vezetését követni egy üzletember. Csupán csak a harmincas éveiben van ma. 
Ahogy elmondja, hogy hogyan sikerült ezt elérnie: kiválasztott bizonyos kazettákat, amik a szellemi 
vezetésrıl tanítanak, és meghallgatta ıket, újra, és újra, és újra, számtalanszor meghallgatta, míg a 
szívébe beépült. Tehát meg kellett tanítania a saját szellemét arra, hogy azon keresztül tudjon 
vezetést venni, és ezt megtanulta, és ezáltal ilyen sikeres lett.  

Ahhoz, hogy a szellemetek vezetését akarjátok követni, azt rendesen elı kell készíteni, hogy 
megfelelı vezetést adjon a számotokra.  

Az összes áldás, ami ezt a fiatalembert érte az üzleti vállalkozásai során, azáltal jött létre, hogy a 
saját szelemének a vezetését tudta követni. Fogunk tanítni ezekrıl az utakról!  

A szellemetek lehet erıs, és lehet gyenge. A hitetek lehet erıs, és lehet gyenge.  
Az elsı, amit meg kell tanulnotok, hogy Isten a szellemünk által vezet minket! Tehát ahhoz, 

hogy megtanuljuk, hogy Isten milyen utakon vezet minket, hogy miért a szellemünkön keresztül 
vezet minket, elıször meg kell tanulnunk azt, és meg kell értenünk azt, hogy Isten hogyan teremtette 
az embert - mert Isten a szellemünkhöz beszél, Isten a szellemünkkel foglalkozik.  

Pál a szellemünket belsı embernek nevezi. Péter pedig a szív rejtett emberének nevezi.  
Amikor a lényegi belsı valónk, a szellemünk újjászületik Istentıl, ez a belsı ember, ez a rejtett 

ember új teremtménnyé válik Jézus Krisztusban. És Isten azt várja tılünk, hogy minden újjáteremtett 
szellem számára az legyen az út, hogy a belsı szellemünk által kapjunk vezetést, nem az elménk 
által menjünk, vagy ne a testünk vezessen minket a dolgokban.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/2 Jim Sanders – Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. 

 

Ezért tehát úgy kell magunkról gondolkodni, hogy tudatosuljon bennünk, hogy mi szellemi 
lények vagyunk, van lelkünk, és testben élünk. Ha ilyen módon kezdtek gondolkodni, ez nagyon 
sokban fogja segíteni a hiteteket. Sokkal inkább tudatossá válik számotokra a szellem világában.  

Nagyon fontos látnotok a különbséget a szellem és a lélek között!  
Sajnos sok magyar Biblia olvasása során nem kaptok errıl semmilyen megkülönböztetést, mert a 

’szellem’- et is ’lélek’ szóval fedik át, és fordítják le. Tehát végül is összefogták a kettıt, mind a 
kettıt léleknek nevezik. Pedig két teljesen külön szó a görögben! Ezért nagyon kemény az út, 
göröngyös az út a számotokra, akik a Bibliafordítás szerint akartok elindulni. Hiszen nagyon sokáig 
azt hitték, hogy ez a kettı ugyanazt jelenti. Pedig a kettı nem lehet ugyanaz, ez ki fog világosodni 
egy- két Igehelybıl, amit helyesen fordítottak le. Mert ha ez a kettı ugyanazt jelentené, a szellem és 
a lélek, akkor nem lehetne szétválasztani.  

A következı Igébıl fogjátok ezt megérteni:  
 
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.” 

 
Ha valaki azt mondaná, hogy: hiszen a szellem és a lélek ugyanaz – akkor akár a lelket meg a 

testet is összevonhatnánk egy szóval, hiszen akkor az is ugyanazt jelenti. Azt is mondhatnánk, hogy: 
az én elmém, az itt fáj a térdemben – mondhatnád. Nem kell ilyen bután gondolkodnunk, hanem 
ezeket szét kell osztanunk, mert nagyon fontos, hogy lássuk a megkülönböztetésüket!  

Hogyan lehet szétosztani? Egyetlen egy út van erre, ahogy ezt meg tudod tenni, ez pedig Isten 
Igéje, Isten szava által - és nem az emberi gondolkodás által!  

 
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.” 

 
Az ember maga nem tudja szétválasztani, mert nagyon a lelkünk tudatában élünk. Mert a 

lelkünknek egy része a megértésünk, az értelmünk, az elménk. A lelkünkkel vagyunk 
összeköttetésben az intellektuális világgal. A szellemünkkel vagyunk összeköttetésben a szellemi 
világgal. A testünkkel pedig a természeti, fizikai világgal vagyunk összeköttetésben. És ha ezt 
végiggondolod, rá fogsz jönni, hogy ez a három világ a létezı összes világ, ami körülötted van, nincs 
más világ, amivel összeköttetésben vagy.  

Nagyon könnyő azon keresztények számára, akik Szent Szellemmel betöltekeztek, behatárolni a 
szellemük, a lelkük és a testüknek az érvényességi körét. Hiszen azok a keresztények, akik 
nyelveken imádkoznak, az 1Korinthus 14:14-bıl megtudják, hogy ilyenkor mi történik. Pál azt 
mondja: 

 
1Korinthus 14:14 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” 
 
Tehát amikor én nyelveken imádkozom, az én elmém, az én emberi megértésem nem érti meg, 

nem tudja, hogy mit mondok. Tehát nem a lelkem, nem az elmém az, aki imádkozik, hanem a 
szellemem imádkozik. Ezt mondja Pál is, hogy: „a szellemem könyörög.” Tehát nem a lelkem, nem 
az értelmem, nem az elmém könyörög, nem tudom, mirıl könyörgök, a szellemem könyörög. Az én 
szellemem imádkozik olyankor.  

Ha az ember újjászületik, ha az ember új terménnyé válik Jézus Krisztusban, akkor örök élet 
kerül a szellemébe, Isten örök élete.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/3 Jim Sanders – Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. 

 

Fogok egy külön tanítást tartani az örök életrıl. Három különbözı szó szerepel erre is a görög 
eredetiben: az élet, az örök élet, és az Istentıl eredı élet.  

 
János 20:31 
„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és 

hogy ezt hívén, életetek legyen az İ nevében.” 
 
Róma 6:23 
„Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” 
 
Ez egy hely, ahol sajnos a gyülekezetek elbuknak, eltévesztik. Azt mondják, hogy: Isten örök 

életet ígér nekünk. A négy Evangéliumban valóban megtörtént ennek az ígérete, de miután Jézus 
meghalt, és feltámadt a halálból, ez az ígéret számunkra valósággá vált.  

 
1János 5:13 
„Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök 

életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.” 
 
Tehát örök életünk van, jelenleg! Nem majd valamikor megkapjuk, most van örök életünk! Tehát 

az örök élet, ami az Istennek természete, és a mi részünkké vált, a mi szellemünknek része 
tulajdonképpen, amikor újjászülettünk, és nem a lelkünk részeként kapjuk meg, nem a testünk része.  

A lelkünk kap örök életet, amikor újjászületünk? Nem! A lelkünk nem kap megváltást, amikor 
újjászületünk.  

Nagyon sokszor az emberek a lelket meg a szellemet egyberakják. Halljátok az evangélistákat, 
hogy: tegnap ennyi, és ennyi lélek tért meg az Úrhoz. Nem a lelkük tér meg az Úrhoz! A szellemük 
teremtıdött újjá!  

Sok keresztény kap megváltást, és kap új szellemet, talán ötven évvel ezelıtt is, és azoknak az 
embereknek talán a lelkük azóta sem lett megváltva. Nagyon sok keresztény újjászületett szellemmel 
a szívében úgy hal meg, hogy az elméje soha nem kerül megújításra, nem kerül megváltásara. A 
lelkük tehát nem kap megváltást. A mennyországba kerülnek? Igen, természetesen! Mert ık Isten 
gyermekei szintén, és megvan a bizonyosság szívükben errıl. 

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

belsejébıl.” 
 
Tehát élı víznek folyamai ömlenek fel a bensınkbıl, ha hiszünk Jézusban. Vagyis a legbelsı 

lényünkbıl, emberünkbıl folyik fel ez az örök életet adó víz. A szellem jelenti a legbensı énünket.  
Tehát nem a lelkünk az, amelyik újjászületik. A lelkünk megváltása az egy folyamat.  
Jakab a keresztények számára írt. 
 
Jakab 1:21 
„Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a 

beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.” 
 
Tehát Jakab keresztényeknek ír, olyanoknak, akiknek a szellemük már megváltást kapott, de a 

lelkük még nem volt megváltva. Ezért nézzük meg az elıtte lévı, és a következı Igéket! 
 
Jakab 1:18-22 
„Az İ akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy elsı zsengéje legyünk az İ 

teremtményeinek.  
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Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, 
késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért 
minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely 
képes megmenteni a lelkeiteket. Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, 
megcsalván magatokat.” 

 
Tehát látjátok, hogy Jakab a levelét keresztényeknek írja. Ezek a keresztények nem látták az 

Igének a fontosságát az életükben - mint ahogy nagyon sokan az emberek nem látják a kazetták 
fontosságát, hogy mit kapnak azok által. Jakab itt olyan keresztényeknek ír, akik Szent Szellemmel 
is betöltekeztek már. Mit mond nekik Jakab? Azt mondja, hogy az ember, aki örök életet fogad el a 
szívében, az újjászületik. De az értelme, az érzelme, mely a lelkének része, az még nem kapott 
megváltást. Azzal még mindig foglalkozni kell, az még nem született újjá. Meg kell tehát újítani a 
lelkünket, újjá kell születtetni a lelkünket is. 

 
Róma 12:2 
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása 

által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata.” 
 
Amikor az elménk tehát megújul Isten Igéje alapján, akkor elkezdesz úgy gondolkodni, ahogy 

azt Isten Igéje tanítja, vagyis a lelkünk újra épül.  
A szellemünk az nem újra épül, az újra teremtıdik! A lelkünk megújítása az egy folyamat, 

amikor is Isten Igéje alapján megújítjuk a gondolkodásunkat, meggyógyítjuk a lelkünknek Isten 
Igéje által.  

És erre van a mai gyülekezeti világnak a legnagyobb szüksége, az elméjük megújítására. Nem a 
pénz a legnagyobb szüksége a gyülekezeteknek! Nem az oktatás, a tanítás a legnagyobb szüksége a 
gyülekezeteknek! Nem a még jobban kiképzett szolgálóknak az igénye a legnagyobb szükség! A 
legnagyobb szükség a gyülekezeti világ egészét tekintve az, hogy az elméjüket, a gondolkodásukat 
megújítsák Isten Igéje alapján.  

 
János 3:6 
„Ami testt ıl született, test az; és ami Szellemtıl született, szellem az.” 
 
Tehát mivel Isten Szellemétıl újjászülettetek, ezért Isten Szelleme lakik bennetek, de a testetek 

még mindig ugyanaz a régi test, ami volt egy nappal elıtte. És hagyni kell, hogy ez a belsı, 
újjászületett, Isteni ember belülrıl kifelé vezessen minket, kormányozzon minket, vigyázzon ránk, 
védjen minket. Mert ezzel az új emberrel tudjuk megtenni azt, hogy a testünket alávetjük Isten 
akaratának. Ahogy a belsı emberünk növekszik Isten Igéje által, úgy tudjuk egyre inkább a testünket 
alávetni a szellemünknek, Isten akaratának. 

 
Róma 12:1 
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti 

testeteket élı, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.” 
 
Nektek kell tehát valamit tenni a testetekkel!  
Tehát a lelketeket hogy lehet megváltásra vezetni: engedelmességgel fogadjátok a beoltott Igét.  
Más szóval azt mondja az Ige, hogy Isten Igéje meg fogja változtatni a gondolkodásmeneteteket. 

Isten Igéje tehát fel fogja építeni az elméteket, úgy fogtok gondolkodni, ahogy Isten kezd 
gondolkodni, és meg fog gyógyulni az elmétek, meg fognak gyógyulni a lelketeknek az összes 
komponense.  

Egy másik fordítás szerint, amikor újjászületünk, akkor új valakivé válunk.  
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Ahonnan én származom, az Egyesült Államokból, mindenkinek van egy egészségügyi száma. 
Még mielıtt újjászülettem, egy társaságnál dolgoztam, és miután az Isten Szelleme által 
újjászülettem, még mindig ott dolgoztam. Nem tudták, hogy az az ember, akik elızıleg ott 
dolgozott, az meghalt, az nem létezik. Egyszerően eltőnt. Megvoltak a szám szerinti jelentéseim a 
volt emberrıl, aki elmúlt. Mivel ugyanabban a testben menetem be hozzájuk, nem tudták, hogy én 
egy új ember vagyok.  

Tehát, hogy nekünk mit kell tennünk, miután újjászülettünk: meg kell újítani a lelkünket, az 
elménket, a gondolkodásunkat Isten Igéje alapján, és a testünket pedig alá kell vetnünk a 
szellemünknek. Mert Isten természete, és Isten élete a szellemünk részévé válik. És ez az új ember, 
ez határoz meg minket, és egyszerően rá kell hallgatnunk! Isten ezen az újjászületett belsı 
emberünkön keresztül, az újjászületett szellemünkön keresztül fog vezetni minket. Nem a lelkünkön 
keresztül fog Isten vezetni minket, és nem a testünkön keresztül vezet minket, hanem az újjászületett 
szellemünkön keresztül.  

 
Róma 8:14 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” 
 
Tehát, az kell, hogy reméljük és várjuk, hogy Isten Szelleme fog minket vezérelni. És ha Isten 

Szelleme vezérel téged, akkor Isten fia vagy! Ezért nem kell emberekre tekintenünk, hogy majd azok 
vezessenek minket! Nem kell tehát várni emberektıl, hogy vezetést adjanak a számunkra, mert ez 
nincs az Igékben, ez nem szerepel. Mindannyiunkban Isten Szelleme van meg.  

A prófétai szolgálat az Újszövetségben nem azért szerepel a gyülekezeti testben, hogy 
megmondja a próféta a többieknek, hogy mit kell tenniük.  

Az Ószövetségben más volt a helyzet: az emberek elmentek a prófétához, és megkérdezték ıt, 
amikor vezetésre volt szükségük, amikor tanácsokat kértek, hiszen a prófétán volt rajta Isten 
Szelleme. A többieken nem volt Isten Szelleme. Az Ószövetségben csak a királyoknak, a papoknak, 
és a prófétáknak volt Isten Szelleme az életükön - és nem bennük, nem a szívükben volt Isten 
Szelleme, hanem rajtuk volt Isten Szelleme, hogy képesek legyenek arra, hogy betöltsék azt a 
szolgálatot, amelyre Isten ıket elhívta. A többieknek tehát nem volt Isten Szelleme sem a szívükben, 
sem rajtuk. Nem tudtak semmit Isten vezetésérıl.  

Az Újszövetségben nem azt mondja az Ige, hogy: akiket a próféta szelleme vezérel, azok Istennek 
fiai. Amikor így kezdesz gondolkodni, és így kezdesz lépni, akkor kerülsz bajba. Amikor az elmédet, 
a gondolataidat nem újítod meg, elszaladsz prófétához, és megkéred, hogy prófétáljon fölötted, hogy 
mit kell tenned, mondja meg, hogy mit tegyél. Az Újszövetség keretein belül tehát a prófétának az a 
szolgálata, hogy megerısítse azt a belsı vezetést, amit te már kaptál Istentıl - és ha már ott van a 
szellemedben, hogy mit kell tenned. Ha viszont nincs ott még, hogy mit kell tenned, akkor ne tedd 
meg! Ha az Ige nem erısíti azt meg, amit szeretnél belülrıl tenni, akkor felejtsd el! Egyszerően 
feledkezz el róla! Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Nem próféták által vagyunk 
tehát vezetve!  

Istennek fiai tehát Istennek Szelleme által kapnak vezetést. Az igazság az, hogy ez mindig is ott 
volt a szellemedben, csak nem fedezted fel ennek az igazságát, mert nem vagyunk eléggé 
szellemiek, nem tekintünk rá, mert túlságosan élünk a fizikai testünkben, és a gondolatainkban. De 
ha idıt szakítasz rá, hogy a szívedre hallgass, mindenben meg fogod találni ezt a vezetést!  

Hogyan vezet tehát minket Isten? A mi szellemünkön keresztül. Mert Istennek fiai Isten 
Szelleme által kapnak vezetést.  

 
Róma 8:16 
„Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” 
 
Tehát a Szent Szellem tesz bizonyságot amellett, hogy mi Isten fiai vagyunk.  
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Ez a legfontosabb nézıszöge az életünknek! Ez a leghatalmasabb dolog, ami történhet az 
életünkben, hogy Isten gyermekeivé válunk! Isten a Szent Szellemén keresztül tesz bizonyságot 
arról, hogy te az İ fia lettél, hogy Isten fia lettél.  

Tehát ez a bizonyosság a legfontosabb módja, az elsırendő módja annak, hogy Isten vezetni fog 
téged! 

Sok útja van annak, hogy Isten hogy vezet minket, de az esetek 99%-ában a belsı bizonyosság 
által fog vezetni titeket, és ez a legfontosabb, az elsırendő út, ahogy Isten vezet minket, a belsı 
bizonyosságunk által. Elsırendő mód! Ez a belsı bizonyosság fölé kerül minden másnak.  

Nem azért tudod azt, hogy Isten gyermeke vagy, mert valaki azt prófétálta rólad, vagy valaki azt 
prófétálta rólad, hogy már megváltást nyertél. Nyilván, hogy nem ezt fogod elfogadni! És nem azért 
fogod tudni, hogy Isten fia vagy, mert valaki azt mondja neked, hogy: én úgy érzem, hogy te már 
Isten fia vagy. Ezt sem fogod elfogadni. Nem onnan fogod tudni, hogy Isten fia vagy már, mert 
valakinek volt egy látomása rólad, vagy egy álma. Ettıl még te nem leszel Isten gyermeke. Mit 
mond a Biblia, honnan tudod, hogy Isten gyermeke vagy? A Szent Szellem bizonyságot tesz a mi 
szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk!  

Nem tudod elmondani a többieknek, hogy honnan tudod. Egyszerően tudod belül, egy belsı 
tudás formájában - és ez a fı út, ahogy Isten vezetni akar minket! Ez a fı út, ez a belsı bizonyosság, 
ahogy İ vezetni fog benneteket is!  

El fogom magyarázni, hosszasabban, hogy hogyan lehet ezt a belsı vezetést észrevenni, 
ráfigyelni. Meg fogjátok látni az életetek során, hogy ez az elsı rendő vezetési forma, ahogy Isten 
vezetni fog benneteket. És Isten az összes gyermekét vezeti!  

A legtöbb esetben én is ilyen módon kapok vezetést. Voltak látomásaim is, de Kelet-Európába is 
belsı bizonyosság által jöttem. Nem tudom megmondani, hogy hogyan tudtam, egyszerően éreztem 
a vezetést erre. Volt egy kollegám, egy evangélista kollegám, aki Indiába kellett, hogy menjen, belsı 
vezetés által, és az elsı ember, akire rátette a kezét, egy tolókocsiban ülı, rokkant, béna ember volt. 
Rátette a kezét, és imádkozott érte, és kiugrott a székbıl, és meggyógyult. Hat éven keresztül 
szolgált ott, és nagyon-nagyon sokan, voltak alkalmai az utolsó hetekben, amikor fél millióan jöttek 
el az emberek.  

Tudjátok, amikor én útnak indultam, akkor még nem tudtam annyit, mint amennyit most tudok, 
és a következı évben, a jövı évben sokkal többet fogok tudni, mint amennyit most tudok. És rossz 
arra gondolni, hogy olyan kevés tudással is már bejuthattam volna a mennyországba. De 
megmondom nektek ıszintén, hogy amit nem tudok, azt bátran megmondom az embereknek, hogy 
azt nem tudom. És ti sem tudtok mindent, úgyhogy ne mondjátok a többieknek azt, hogy ti mindent 
tudtok!  

Az emberek mindig a rövidebb, könnyebb megoldásokat keresik, jelekre várnak Istentıl, 
ahelyett, hogy a belsı hangra, a szívükre figyelnének. Azt mondod az Úrnak: Uram, ha te ezt meg 
ezt fogod tenni jelként, akkor én fogom tudni, hogy ezt meg ezt kell tennem. Ez lesz a jel. Azt mondod 
az Úrnak, hogy: ha X.Y. fogja kinyitni holnap az ajtót elıttem, akkor tudom, hogy ezt kell tennem. 
Lehet, hogy az ördög fogja kinyitni elıtted azt az ajtót. Mert ne felejtsétek el, hogy itt a földön az ı 
területén vagytok, az ı uralma alatt vagytok, ı itt a király. Ennek a világnak az istene az ördög, ezt 
ne felejtsétek el! Nagyon hamar meg fogjátok tanulni, hogy ne kérjetek jeleket Istentıl, mert ezáltal 
nagyon könnyen kikerültök Isten tökéletes akaratából! Könnyen meg tudod mondani, hogy mikor 
vagy Isten akaratán kívül – olyan, mintha egy hideg vödör vizet zúdítanának rád.  

Nagyon sok utazással jár a szolgálatunk, nagyon sok gyógyító alkalmat teszünk egy-egy héten. 
Pontosan tudom, hogy melyik az a hely, ahová már nem kellett volna többször elmennem, már túl 
sokszor voltam arra. Ha nem akarod eltéveszteni Isten akaratát, Isten vezetését, akkor egyszerően 
idıt kell eltölteni Vele, imádkoznod kell addig, amíg nem tudod meg az İ akaratát azzal 
kapcsolatban, amit lépni akarsz.  

Az emberek eltévesztik ott is, hogy elkezdenek sietni. Valaki jön hozzád, és azt mondja, hogy: 
még ma döntened kell errıl, és errıl, és errıl, mert ha nem döntesz, holnap már késı lesz. Csak 
mondd neki, hogy te nem sietsz vele.  
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Az Ószövetségben azt mondja az Ige, hogy az, aki hitben van az nem kapkodja el a dolgait. A hit 
az soha nem tesz hebrencsül, nem siet. Az ördög mindig arra próbál rávenni, hogy csak gyorsan, 
csak gyorsan, csak gyorsan tedd meg a dolgaidat! Ezáltal a hit területérıl átvisz téged a kétségek és a 
hitetlenség területére, és ezáltal tud kikapni téged Isten vezetésébıl, ha rákényszerít arra, hogy 
gyorsan döntsél.  

Nagyon boldog voltam Csehszlovákiában, amikor ott voltam! Isten elkezdett velem foglalkozni 
azzal kapcsolatban, hogy jöjjek Magyarországra. Nem akartam jönni Magyarországra! Végül is, 
hosszú-hosszú meghívások után két napra eljöttem. És néztem a dolgokat, és meg kell mondanom 
nektek, hogy győlöltem Budapestet, azt vártam már, hogy mikor jutok vissza. A legzsúfoltabb 
forgalom, amivel valaha is találkoztam az életben. Senki nem tudta megmondani, hogy melyik utcán 
lehet jobbra kanyarodnom, hogy eljussak oda, ahová akartam menni. Szóval nem akartam ide jönni, 
nagyon-nagyon nem akartam! Kint rendben mentek a dolgok, nagyon jól mentek. Háromezer 
emberért imádkoztam délelıtt, háromezerért délután. Több hónapra elıre megvoltak a gyógyítási 
alkalmaim lerögzítve. İsszel és télen abban az évben az Úr elkezdett foglalkozni velem. Nem 
siettem el a döntést. Végül is éreztem azt a belsı bizonyosságot, hogy jönnöm kell. Nem tudom 
megmondani nektek, hogy hogyan, egyszerően csak tudtam belülrıl. Hat-hét hónapig figyeltem ezt a 
belsı bizonyosságot. Végül is, egyszerően csak eljöttem, a gyógyításaimat eltöröltem kint, és 
eljöttem. A tolmácsomnak adtam át az összes alkalmat, és eljöttem. De az a belsı bizonyosság 
mindig is ott volt a szívemben.  

A természeti síkon, ha azt néztem, hogy mit szeretne az én testem, nem akartam jönni. Ha én 
elkezdtem gondolkodni róla, nem lehetett ez az én akaratom, ez a belsı bizonyosság, mert nagyon 
boldog voltam, volt ott mit tennem, megvolt mindenem. Minden nagyon jól ment odakint, és csak 
mentem az utamon, amit jártam. Ahogy mifelénk mondják, egyszerően csak kihúztam a dugót, már 
elegem volt, és eljöttem. Tudtam, mit kellett tennem belülrıl. Itt pedig semmi dolgom nem volt, és 
hónapokig úgy tőnt, hogy hatalmas hibát követtem el, mert itt semmit nem kellett csinálnom. De 
akkor is azt kel választanod, hogy Isten akaratában maradsz! Mert meg kell nektek mondjam, hogy 
egyik napról a másikra ez nagy változás: hétezer emberért imádkoztál addig, utána pedig nincs kiért 
imádkoznod. Több hónapi ittlétem után szerveztünk egy gyógyítást, kiplakátoltuk az egész várost, és 
15 ember jött el a tabáni domboldalra. Hatalmas volt! Végül is nem zavart.  

Amikor ez a belsı bizonyosság ott van, hogy ezt kell tenned - és van ember, aki ezt nem tudja. 
Van, aki azt gondolja, hogy: ez csak az én akaratom. Attól függ, hogy mit értesz rajta, hogy csak az 
én akaratom. Ha a belsı emberednek az akarata, akkor minden rendben van. Ha csak a hústested 
akarata, akkor nem szabad megtenni. Mert az Úr az, aki fényességet gyújt a szellemünkben.  

Pontosan úgy, mint ebben az épületben tartott alkalmaink. Két éve próbálok innen elmenni. Volt, 
amikor több hónapra befejeztem itt az alkalmaimat, és az Úr mindig visszaszólított ide, hogy itt 
folytatnom kell az alkalmakat. Ha olyan dolog kerül a szívedbe, amit nem szívesen csinálsz, a tested 
húzódozik tıle, akkor az Istentıl van, de ne kerülj sietségbe!  

Amikor idejöttem, ezt sem siettem el, amikor Magyarországra jöttem. Olyan lassan tettem, 
amilyen lassan csak lehetett! De láttam, hogy Isten ennél jobban foglalkozik velem ezzel 
kapcsolatban. És megmondom nektek, hogy nem igazán jó, amikor Isten elkezd veletek foglalkozni, 
ilyen értelemben!  

Volt idı, amikor az Úr azzal kapcsolatban foglalkozott velem, hogy adjak valamit tovább. Éppen 
zuhanyoztam, és egy ilyen belsı kinyilatkoztatás által jött. Ez egy nagy értékő dolog volt, a 
legnagyobb dolog, amit valaha is tovább adtam. Elsınek mondtam: Uram, rendben van, nem kell, 
hogy tovább foglalkozzál velem. Odaadom, nem kell, hogy tovább foglalkozz velem. Mert nem igazán 
jó, ha Isten ilyen irányban kell, hogy foglalkozzon veletek!  

Sokszor Isten kinyit ajtókat a számotokra, és nem fedezitek föl, hogy Isten az! És Isten nem 
csúfoltatik meg, ahogy írja a Biblia, amit az ember vet, azt is aratja. Tehát amit elvetünk, azt le is 
kell aratnunk. És mindenki nagy, bıséges aratást szeretne. Persze az aratás lehet rossz is, nem csak 
jó. Azt fogjuk learatni, amit elvetettünk – Pál ezt a Galatáknál tanítja.  
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Tehát amikor a szívetekben tudjátok, hogy mit kellene tennetek, de a hústestetek ellenáll, és ezért 
nem teszitek meg, akkor tulajdonképpen ellenkeztetek Isten akaratával!  

Sokszor az emberek nem bíznak ebben a belsı bizonyosságban. Arra várnak, hogy ha Isten 
valóban akarja azt, hogy megtegyék, akkor valami nagy, természetfeletti módon fogja nekik 
mondani. Prófécia által, különbözı nyelvek nemei, és annak értelmezése által, vagy pedig fölírja 
majd az Úr az égre nagy betőkkel, hogy mit tegyél. Nincsen szükségetek ilyen természetfeletti 
jelekre! Pontosan tudjátok belül a szívetekben, hogy mit kell tennetek, azt tegyétek meg!  

Sokszor elhanyagoljuk ezt a belsı bizonyosságot, hogy nem hallgatunk rá, hanem az 
érzékszerveink világában keresünk valamit, hogy abból kapjunk bizonyosságot, és ez nagyon 
veszélyes! Meg kell tanulnunk követni ezt a belsı bizonyosságot! Kezdjétek el kis, apró dolgokkal! 
Kezdjétek el azzal, hogy egy autót vesztek. Olyat akartok nyilván, ami jó fog mőködni, fıleg, ha 
sokat használjátok az autótokat nap mint nap. Olyat kell választanotok, ami jól mőködik, ami 
megbízható. És ha nem követed a belsı vezetésedet, nagyon sok pénzedbe fog kerülni, ha rossz autót 
választasz.  

Tavaly itt lakást kerestünk. Nem böjtöltem ezzel kapcsolatban, nem maradtam fönt éjszaka 
virrasztani, hogy mit tegyek, mert az Úrnak már megvolt, hogy melyik lakás legyen az enyém. 
Nagyon közel volt az az idıhatár is, hogy új adót vetettek be a lakásvásárlásokkal kapcsolatban. 
Január elseje már nagyon közeledett. És ezért az ember a hústestében nagyon sürgetızik. Azt 
mondja, hogy: énnekem azonnal meg kell találnom, hogy hova menjek, hova költözzek. De mivel 
ezek reménytelennek látszottak, amiket mi saját erınkbıl próbálkoztunk, egyszerően átadtuk az 
Úrnak, hogy majd az Úr megmutatja. És az Úr tudjátok, mikor küldte meg, hogy hova kell 
költöznünk? December 27-én néztük meg a lakást, és december 28-án írtuk alá a szerzıdést, és a 
megfelelı helyre kerültünk. Nem mindig nyújtja ki az Úr ennyire a határokat, de a hiteteket akkor is 
meg kell tartani! Soha nem aggodalmaskodtam emiatt, nem izgultam, hogy hogyan lesz.  

Ha megbízol az Úrban, és hallgatod ezt a belsı bizonyosságot, és aszerint lépsz, akkor mindig 
nagy békességed lesz! 

A második módja annak, hogy Isten hogyan vezet minket, az a belsı hang. Mert a belsı 
emberünknek van egy hangja. Pontosan úgy, mint ahogy a külsı emberünknek is van egy hangja. A 
külsı emberünkkel képesek vagyunk arra, hogy halljuk ezt a külsı hangot. A belsı hangot nem 
vagytok képesek hallani a fületekkel. Ezt a belsı hangot a szellemetek által tudjátok meghallani a 
bensıtökben. Legalább annyira van a belsı embernek hangja, mint ahogy a külsı emberünknek van 
hangja, és valóságos. Belsı hangnak, vagy lelkiismeretnek szoktuk ezt hívni. A mi lelkiismeretünk 
az nem más, mint amikor a szellemünk beszél a belsı emberünkhöz.  

Néha ezt a belsı hangot egy belsı intuíciónak is szoktuk nevezni. Szoktuk ezt belsı vezetésnek 
nevezni, belsı bizonyosságnak szokták nevezni.  

Az a kérdés, hogy a mi lelkiismeretünk az egy megbízható vezetést ad-e bizonyos körülmények 
között? Ha a belsı emberünk új teremtménnyé válik Jézus Krisztusban, más szóval, ha újjászületett 
keresztény vagy, akkor a lelkiismereted az egy megbízható vezetés. Tehát a lelkiismereted az az 
újjászületett szellemed hangja. A szellemed pedig egy új teremtménnyé vált, Isten örök élete és 
szeretete került a belsı emberedbe. Ha nem vagy újjászületett Istentıl, akkor a belsı hangod, a 
lelkiismereted bármit meg fog engedni, hogy megtegyél. Tehát azok, akik nem üdvözültek még, 
azoknak a lelkiismerete bármit megenged a számukra, hogy megtegyenek, de nem azoknak a 
lelkiismerete, akik már megváltást kaptak. Mert valami belül azt fogja mondani, hogy: ezt ne tedd 
meg! Szeretném nektek elmondani, hogy ez a lelkiismeretetek.  

Sokan azt gondolják, hogy ez talán Isten. El kell nektek mondjam, hogy a ti szellemetek az, 
amely meggyız benneteket arról, hogy az bőn – nem Isten az, aki ezt mondja. A ti saját szellemetek 
ítél el benneteket! Isten a Szent Szelleme által kivezet benneteket az ítélet alól, a saját magatok 
ítélete alól. Errıl majd a késıbbiekben fogok tanítani, Igéket fogunk tanulni ezzel kapcsolatban.  

Ha új ember vagy Jézus Krisztusban, akkor a lelkiismeretetek az egy nagyon biztos belsı 
vezetés! Ha valaki nem újjászületett, akkor a lelkiismeretére nem hagyatkozhat, mert a belsı embere 
nincs újjászületve, tehát nincs még Istentıl újra teremtve a szelleme.  
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Mindent megenged a számára a szelleme, hogy megtegyen. Nincsen bőnbánat a szívükben, 
bármit megtehetnek, nem fognak bőnbánatot érezni. De ha Isten természete és Isten élete kerül a 
szívetekbe, Isten szeretete kerül a szívetekbe, akkor a lelkiismeretetek nem fogja azt megengedni, 
hogy bármit megtegyetek.  

Ha újjászületett és Szellemmel betöltekezett keresztények vagytok, akkor nemcsak hogy Isten 
élete és szeretete van a szívetekben, hanem a Szent Szellemet kapjátok meg, amely a szellemetekben 
költözik, és ott lakik veletek együtt. És a Szent Szellem nem fog az elmétekkel összeköttetésbe 
kerülni, mert a Szent Szellem az nem lélek, hanem szellem. És a Szent Szellem nem az elmétekben, 
az eszetekben lakik, nem a gondolataitok között lakik, hanem a szívetekben, a szellemetekben lakik! 
Ezért a szellemünkön keresztül kerül velünk kapcsolatba.  

Még valamit szeretnék hozzátenni. Arról is fogok még majd tanítani, hogy hogyan lehet kiépíteni 
egy erıs szellemet – belsı embert értek alatta -, erıs szellemünket, hogy az erıs vezetést tudjon 
adni. Ez lesz a legfontosabb dolog az életetekben, megtanulni ırködni, a szellemetek vezetésére 
figyelni. Mert az élet Istentıl jön, és a szellemünkön keresztül kapjuk meg. Vagyis más szóval a 
lelkünk és a testünk azért van életben, mert a szellemünkön keresztül Istentıl életet kapunk. Olyan, 
mint egy akkumulátor. Amikor ez a belsı forrás elhagyja a testet, abban a pillanatban a test 
összeesik, meghal. Amikor nincs betegség tünet, csak ez megtörténik, akkor az orvosok általában 
szívinfarktussal szokták elpecsételni a jelentést. Az történik, hogy ez a belsı életgenerátor elhagyja a 
testet.  

Ez az élet a szellemünkbe Istentıl jön, és a mi szellemünk lehet gyenge, és lehet erıs.  
Jakab azt tanítja a tanítványainak, hogy a test szellem nélkül halott! Tehát az az élet, ami a 

kezeidben, a lábaidban, a testedben van – honnan jön az az élet? A szellemedbıl.  
A Példabeszédek 18-ban van egy vers, a 14. vers, amit le fogok fordítani az angolból, mert 

sajnos nem tükrözi a magyar fordítás. A bıvített angol fordításból fogjuk lefordítani, fogadjátok el 
így, az eredetit majd meg tudjátok nézni a Bibliában.  

 
Példabeszédek 18:14 
„Az embernek az erıs szelleme az megerısíti ıt, még a testi fájdalmakban és bajokban is. 

De egy gyenge és egy megtörött szellemet ki tud elviselni?” 
 
Más szóval tehát, ha az ördög megtámad, és fizikai értelemben bajba kerülsz, mire van 

szükséged? Egy erıs szellemre!  
Mondják az emberek, hogy: persze, Isten majd megsegít! Ez így igaz, de ha mindent csak Istenre 

hagysz, és minden csak Istenen múlna, akkor bárki sikeres lenne. Mert sokkal többrıl van szó, mint 
csak Isten oldaláról.  

Hányan tudjátok azt, hogy a 19 gyógyításból, amit Jézus Krisztus tett, és olvashattok a négy 
Evangéliumban, tizenkétszer mondja Jézus azt, hogy: a te hited tartott meg téged? A te hited 
gyógyított meg téged – mondja Jézus. Isten gyógyította meg ıket, Igen! Az erı gyógyította meg 
ıket? Igen! De miért nem mondta Jézus azt, hogy: Isten gyógyított meg téged? Mert ha Istentıl 
függött volna, akkor mindannyian meggyógyultak volna. Ha Isten erejétıl és akaratétól függne, hogy 
meggyógyultok-e, akkor nem lenne szükség gyógyító szolgálatra sem, mert az az İ akarata, hogy 
mindannyian meggyógyuljunk. És Isten ereje több mint elegendı arra, hogy az emberiség 
meggyógyuljon egyszerre.  

Tehát a korlátozottság az nem Isten erején és Isten akaratán van! Az egyén szellemén és hitén 
keresztül találod meg a korlátozottságot. A hit pedig a szívbıl jön. És hogy milyen erıs a szíved, 
milyen erıs a szellemed, meg fogja határozni, hogy milyen erıs a hited. Ha azt szeretnéd, hogy erıs 
hited legyen, ahhoz az kell, hogy erıs szellemed legyen. Az erıs hit nem tud elıjönni egy gyenge 
szellembıl! Az erıs hit egy erıs szellembıl jön elı. A szellemedet tudod folyamatosan építeni, vagy 
pedig hagyhatod, hogy egyre gyengébb, és gyengébb és gyengébb legyen.  

Az emberek szelleme különbözı szinten van erısségét tekintve. Vannak, akik erısek a 
szellemükben, vannak akik gyengék, és vannak, akik közte vannak.  
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És hogy milyen állapotban van ez a belsı embered, a szíved, a szellemed, meg fogja határozni, 
hogy mennyit tudsz elfogadni Isten áldásaiból, hogy hogyan tudsz ellenállni az ellenségnek, hogyan 
tudsz kiállni, amikor jönnek a megpróbáltatások.  

Nyugodtan hasonlítsuk a fizikai testünkhöz a példát! Vannak olyanok, akik a fizikai testükben 
erısebbek, mint a többiek. Ezért az egyiknek a hite tehát, ugyanígy, erısebb lehet, mint a másiké. Ha 
gyenge a szellemed, ha lent van a szellemed, ha nincsen erı a szellemedben, akkor nagyon nehéz 
kinyúlni azokért a dolgokért, amiket Isten adni akar, nem tudod megfogni a hited által.  

Jézus Krisztus egyik alkalommal, amikor Kenneth Haginnek megjelent, elmondta, hogy három 
oka van annak, hogy a keresztények betegek. Az elsı, hogy nem tudják a keresztények, hogy a 
gyógyulás hozzájuk tartozik, az ı joguk. Második, ha tudják a keresztények, hogy a gyógyulás 
hozzájuk tartozik, túl gyengék ahhoz, hogy azt elvegyék, hogy magukhoz vegyék. Láttatok már 
fizikai értelemben valakit olyan gyengén, hogy alig bírt fölállni az ágyból, és nem tud eljutni a 
csapig, hogy egy pohár vizet vegyen magának? Ugyanez a helyzet a szellem világában.  

 
 

 


