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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Hogyan vezet Isten Szelleme? 5. – Vezetés prófécia által 
 
A kazetta tanítása arról fog szólni, hogy hogyan vezet Isten Szelleme. 
A következı Igét két fordítás szerint fogom felolvasni! 
 
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.” 

 
Zsidó 4:12 
„Isten szava ugyanis eleven, átható, és élesebb minden kétélő kardnál. Behatol, és 

szétválaszt lelket és szellemet, ízet és velıt, ítél a szív gondolatairól és érzületérıl.” 
 
Tehát a következıkben lesz szó, amirıl eddig is volt már, hogy a szellemünk és a lelkünk az két 

külön dolog, szét lehet választani ıket. És a mi lelkünk képességei a szellemünkön alapul.  
Az állatoknak a lelkük a testükhöz kötıdik, nincs szellemük. Minket Isten a saját képére és 

hasonlatosságára teremetett: Isten szellem, és mi is szellemi lények vagyunk.  
 
Lukács 16:19-28 
„Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan 

vigadozván: És volt egy Lázár nevő koldus, aki az ı kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És 
kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az 
ebek is eljövén, nyalják vala az ı sebeit. Lın pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az 
angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban 
felemelé az ı szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És 
ı kiáltván, monda: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam,  és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az 
õ ujjának hegyét vízbe, és hősítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. Monda 
pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, 
hasonlóképpen Lázár is az õ bajait: most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És 
mindenekfelett, miköztünk és tiközöttetek nagy szakadék van, úgyhogy akik akarnának innét 
tihozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Monda pedig 
amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el ıt az én atyámnak házához; Mert van öt 
testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy õk is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.” 

 
Az Igével úgy kezdtük: „vala pedig egy gazdag ember” - tehát ez nem egy példabeszéd. 

Példabeszédeket nem úgy kezdte Jézus, hogy: vala. Tehát ez egy bizonyos, megtörtént történet volt. 
Meghalt tehát a gazdag ember is, és meghalt a koldus is, és az angyalok vitték fel ıt. Az angyalok 
nem a testét vitték - a teste az nem ı többé. A teste volt az a ház, amelyben egy ideig lakott. Az 
angyalok szellemi lények. Az angyalok az ı valódi lényét vitték fel. Az emberek vitték el a testét, és 
temették el. Az angyalok pedig felvitték ıt.  

A gazdag ember is meghalt, és ıt is eltemették.  
Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy mindez azelıtt történt, mielıtt Jézus Krisztus 

feltámadt volna! És addig, amíg Jézus Krisztus fel nem támadt, az alvilágnak két része volt, ketté 
volt választva. Az egyik Ábrahám öle volt, ahová kerültek azok a szellemek, akik a törvény szerint 
éltek, a másik része pedig volt a pokol. Az egyik része tehát, Ábrahám ölében voltak az igazak, a 
másik részében pedig az igaztalanok.  

Mai napon az igazak helye, Ábrahám öle kiürült, mert Jézus felvitte ıket.  
Ahogy tudjuk ezt az Efezus 4:8-ból: 
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Efezus 4:8 
„Fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.” 
 
Tehát Ábrahám ölében lévıket Jézus fogta, és felvitte magával a mennyországba. És ha az 

Apostolok Cselekedetei 1:9-et figyelmesen elolvassuk, ez volt az a felhı, amely Jézust körülvette, 
amikor felment a magasba: 

 
Apostolok Cselekedetei 1:9 
„És mikor ezeket mondotta, az ı láttukra felemelteték, és felhı fogá el İt szemeik elıl.” 
 
Tehát az összes szent, az akkori idık szentje, az mind a mennyországban van. Pál is ezt mondta 

tehát: „kívánván elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb.” 
Menjünk vissza Ábrahámhoz. Ábrahám azt mondta: „fiam, emlékezzél meg róla.” Ez tehát azt 

mutatja, hogy a gazdag embernek az emlékezıkészsége még mindig teljesen tökéletes volt, az 
érzelmei is teljesen ott voltak, épségben. Vízre volt szüksége. Az érzelmei pedig a lelkünknek egy 
része. A testvérei felıl aggodalmaskodott, akik még itt a földön éltek.  

Nektek is kellene a testvéreitek felıl gondolkodnotok, az ı üdvösségük felıl, hogy ık ne 
menjenek a pokolba! Nagyon nehezen értik meg az emberek ezt! Errıl szól az Evangélium!  

Tehát a gazdag ember kérte Ábrahámot, hogy küldjön valakit, hogy a testvéreinek mesélje el, 
milyen a pokol, hogy ne kerüljenek ık is arra a helyre.  

Tehát ahová el szeretnék menni most, az az, hogy a lelkünk nem hal meg és a szellemünk sem 
hal meg. Szeretem ezt a fajta megközelítést: szellemi lények vagyunk, van lelkünk, és fizikai testben 
lakunk. És Isten nem a lelkemen keresztül vezet engem, hanem a szellememen keresztül. Az İ 
Szelleme által az én szellememen keresztül. Mert akiket Isten Szellem vezérel, azok Istennek fiai! 
Mert Isten Szelleme tanúskodik a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.  

Ahogy ezt mára az elızıkben tanítottuk, a legelsı mód, ahogy Isten vezet minket az a belsı 
bizonyosság. Szokták ezt intuíciónak is nevezni. Nem tudjátok megmondani, honnan tudjátok, 
egyszerően ott van ez a tudás. Tudjátok belül. 

A keresztények szelleme újjászületett szellem, Isten élete és a természete van a szellemükben, 
Isten Szellemétıl születtek, tehát Isten Szelleme van az ı szellemükben. És az a Szellem, amely már 
benned lakik, azzal a Szellemmel, a Szent Szellemmel telítıdhetsz, is, túlcsordulóan telítıdhetsz, és 
akkor a nyelveken való szólás kiáramlik belıled. Mikor egy szellem újjászületik, akkor a Szent 
Szellem költözik a szellemébe, ott lakik.  

 
János 14:23 
„Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én 

Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk.” 
 
1Korinthus 3:16 
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?” 
 
2Korinthus 6:16 
„Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élı Istennek temploma 

vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik 
Istenük, és õk én népem lesznek.” 

 
1Korinthus 6:19 
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, 

amelyet Istentól nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 
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Tehát ezekbıl az Igékbıl látjátok, hogy a Mennyi Atya, az İ Fia, és a Szent Szellem - mind a 
hárman a mi szellemünkben lakoznak. Bennünk, a szellemünkben laknak. Ez az oka annak, hogy a 
mi testünk az Isten templomává válik. Mert a mi testünk a saját szellemünk temploma. Mert a Szent 
Szellem nem a testünkben lakik közvetlenül.  

Ha pedig Isten a mi szellemünkben lakozik, akkor az a mi szellemünk, amin keresztül vezetni 
fog bennünket. A szívünkben, a szellemünkben, ahol İ van, ott fog minket vezetni. Ezt tudnotok 
kell, és ezt meg kell értenetek!  

Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 
Szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogy a mi saját szellemünknek van hangja, ezt a 

hangot lelkiismeretnek hívjuk. A mi lelkiismeretünk hangja a mi szellemünk hangja, és a szellemed 
fog hozzád beszélni, szólni.  A szellemed tehát egy megbízható, biztos vezetést ad, ha a szellemed 
újrateremtıdött Isten által.  

Annak a szelleme, akiben nincs meg Isten szeretete, nincs meg Isten természete benne, annak a 
vezetése nem megbízható, mert annak a szellemében még az ördög természete van meg, és az ı 
szelleme mindent lehetıvé tesz a számára, amit csak meg akar tenni.  

De a ti szellemetek, amelyben Isten élete és tulajdonságai vannak, nem fogja megengedni a 
számotokra, hogy bármit, akármit tegyetek.  

Minél inkább tudatában vagy a szellemednek, a belsı embered tudatának, annál inkább 
érzékennyé, gyengébbé válsz a te lelkiismereted hangja iránt, és automatikusan fogod tudni 
megkülönböztetni ezért a jót a rossztól, és számos dolgot egyszerően el fogsz hagyni.  

Nagyon fontos, hogy mindig érzékenyek legyünk erre a hangra, hogy hallgassunk rá, és 
hagynotok kell azt, hogy a belsı emberetek határozza meg, hogy mit tegyetek! Mert legtöbbször az 
embereket a külsı emberük uralja, és határozza meg. Nem szükséges, hogy valaki azt prédikálja 
nektek, hogy mit szabad megtenni, és mit nem szabad. Hagyjátok, hogy ez az új ember, a belsı 
ember határozzon meg benneteket! 

 
Titus 2:11-12  
„Mert megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek, Amely arra tanít minket , 

hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül 
éljünk a jelenvaló világon:” 

 
Ahogy ma reggel olvastam a Bibliámat, találtam egy csodálatos Igét a Bibliában:  
 
Róma 2:4 
„Avagy megveted az İ jóságának, elnézésének és hosszútőrésének gazdagságát, nem 

tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?” 
 
Vissza szeretnék térni ahhoz, amirıl beszéltem: ki az, aki tanítani fog benneteket? A pásztorok? 

A prédikátorok, a tanítók? Nem, nem! A Szent Szellem fog tanítni benneteket! Ahogy mondja az 
Ige: „megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek!” Tehát nem kell aggodalmaskodnod 
azért, hogy az Evangélium még hova nem jutott el: Isten gondoskodik arról! Minden emberhez 
eljutott. Ez egy csodálatos, hit által megírt igazság!  

A testetek, miután újjászülettetek a szellemetekben, még mindig ugyanazokat a dolgokat 
szeretné tenni, amiket régen tett, mert a testetek még nincs megváltva. Egy napon fogunk kapni egy 
megváltott testet, egy üdvözített testet. Jelenleg Isten a szellemünkben lakik - és a lelkiismeretünk 
hangja az a szellemünk hangja. És a lelkünk érvelései, tehát a testünk érzékelése, az a lelkünkön 
keresztül szól hozzánk. Ezért nekünk keresztényeknek nem szabad odafigyelni az érzéseinkre! A 
lelkiismeretünk hangját kell követnünk!  

Pál azt mondta, hogy ı mindig is engedelmes volt a lelkiismerete számára.  
Sokszor mondjuk azt, viszonylag hibásan, hogy: éreztem a Szent Szellem jelenlétét. Az igazság 

az, hogy van erre egy szellemi érzékszervünk, hogy a Szent Szellemet érzékeljük.  
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Annak ellenére, hogy az emberben ez tudatosulna, a saját szelleme még mindig tarthatja a 
kapcsolatot Istennel. Az orvosok azt mondják, amikor valaki eszméletlen, és az ágya fölött beszélnek 
a súlyos állapotáról, a haláláról, ez nem jó, ezt ne tegyétek. Még akkor is, ha a fizikai világgal 
nincsenek összeköttetésben, a szellemükkel ezt érzékelik. Mert a szellemük soha nem alszik, és nem 
hal meg.  

A ti szellemetek, és bárkinek a szelleme tud érzékelni dolgokat. Nem kell, hogy a Szent Szellem 
legyen, aki megmondja. Egyszerően a ti szellemetek is képes arra, hogy ezt érzékelje. És ahogy 
szellemileg növekedtek, ez egyre inkább valóságos lesz a számotokra.  

Az igazság az, hogy a gyülekezet, mint egész, még nem került ki a csecsemıkorból. Sajnos 
keveset, vagy semmit nem tudnak a szellemi dolgok felıl. Nem ismerik a szellemi fejlıdést. A 
dicsıítések, amelyeket tesznek, azok inkább a lélek birodalmában vannak. A Biblia azt mondja, 
hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt.  

Úgy gondolom, hogy Smith Wigglesworthnek jelentek meg magyarul is könyvei. Mondja, tanítja 
azt Wigglesworth, hogy: nem az alapján lépek, amit látok, nem az alapján lépek, amit érzek! Csak az 
alapján lépek, amit hiszek! Nem fogod tudni megérteni Jézus Krisztust az érzékszerveiden keresztül! 
Jézus Krisztust tehát az érzéseken keresztül nem érted meg, csak a Biblia tanításain keresztül fogod 
megérteni. İ mindaz, amit az Ige mond İróla.  

Saját magatokat sem fogjátok megérteni csupán csak érzéseken keresztül! Csak úgy fogjátok 
magatokat megérteni, ha újjászülettek a szellemetekben, és megtanuljátok, hogy mit mond rólatok 
Isten Igéje. Attól függetlenül, hogy úgy érzitek, vagy nem.  

Mondhatja valaki: igen, ez én vagyok. Én az vagyok, amit az Ige mond rólam. Meg tudom tenni, 
amit az Ige mond rólam! Én az vagyok, amit Isten Igéje mond rólam! Ekkor fogtok elkezdeni 
szellemetekben fejlıdni!  

Nézzük meg, mit mond az Ige a Szent Szellemrıl: 
 
János 16:13 
„De mikor eljön İ, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert 

nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendıket megjelenti 
néktek.” 

 
Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy a Szent Szellem nem beszél nyelveken. A Szent 

Szellem csak a kiejtést adja a te szellemed számára, és a te szellemed a hangszalagjaidon keresztül 
beszél nyelveken. Az Ige azt mondja, hogy a Szent Szellem elvezet benneteket minden igazságra! 
Tehát İ, a Szent Szellem, hozzátok fog szólni. A bekövetkezendıket meg fogja jeleníteni néktek! 
Tehát amit a Szent Szellem hall az Atyától, vagy a Fiútól, Jézustól, azt mondja nektek. İ pedig a ti 
szellemetekben fog hozzátok szólni, mert İ ott lakik.  

Azt is mondja az Ige, hogy a Szent Szellem tanítani fog benneteket. 
 
János 14:26 
„Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, İ mindenre 

megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.” 
 
Tehát látjátok: İ mindenre megtanít majd titeket, és mindazokat, amiket mondottam néktek, 

eszetekben juttatja. És: amit csak mondottam néktek – mondja Jézus. Tudjátok, mi az, amit a Szent 
Szellem az emlékezetetekbe hoz, amikor beszél hozzátok? Csak Isten Igéjét fogja hozni! Isten Igéjét 
fogja az emlékezetetekben visszahozni. Az emberek szoktak csodálkozni, hogy hogyan emlékszem 
én az Igékre? A Szent Szellem hozza az emlékezetembe. Soha nem memorizáltam ezeket az Igéket! 
Egyszerően, amikor prédikálok, a Szent Szellem felhozza a szellemembıl ezeket az Igéket. Jézus azt 
mondja, hogy: mindazokat, amiket mondottam néktek, a Szent Szellem eszetekben juttatja. És ha nem 
tudtok sokat a szellemetekben arról, amit Jézus mondott, akkor a Szent Szellem nem tudja az 
emlékezetetekbe felhozni.  
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Tehát ha te az Igét a szívedbe teszed, és a Szent Szelemet hagyod, hogy felhozza, akkor kapod 
meg. Meg kell tanulni tehát együtt mőködni a Szent Szellemmel, és akkor İ fogja az emlékezetedbe 
hozni.  

Az Ige azt is mondja, hogy a Szent Szellem megjeleníti a jövendıt – és én úgy hiszem, hogy ez 
nem csak a bibliai eseményekre vonatozik, hanem a figyelmeztetı jelet is megadja a Szent Szellem a 
saját életedben a dolgokra, amelyek következnek.  

Tehát akkor meg fogjuk nézni, hogy hogyan szól hozzánk a Szent Szellem. A belsı 
bizonyosságunk által ez néha szokott jönni. Néha egy ellenırzés által, ami egy bizonytalanságként 
jön elıször elı. Van, amikor egy stop jelként jön, hogy: ne tedd meg! A szellemedben ott van a 
figyelmeztetés. És van, amikor ennek a bizonytalanságnak zöld lámpa lesz a vége, a bizonyságként. 
Tehát egy belsı ösztökélés jön létre, egy késztetés, egy sürgetés belülrıl. Nem tudom ennél jobban 
megfogalmazni. Ez egy szellemi dolog, ezért szavakba nagyon nehéz önteni, a lehetı legjobban 
próbálom elmondani.  

Meg kell tanulnotok követni ezt a belsı bizonyosságot! Teljesen mindegy a hivatala a 
szolgálónak, hogy próféta, vagy pásztor, vagy tanító, ezt a belsı bizonyosságot, ezt a belsı vezetést 
meg kell tanulnia, mert az a kenet, ami az ı életén van, az nem az ı számára adatott, hanem Isten 
nyája számára adatott.  

Tehát amikor valamiért imádkoztok, és amikor ez a sima, bársonyos érzés következik valamivel 
kapcsolatban, amiért imádkoztál, ez jelenti a zöld lámpát, a zöld utat. Menj elıre – ez azt jelenti. És 
ha imádkozol dolgokért, hogy merre lépj, mit csinálj, hogy tegyed, és egyre inkább bizonytalan vagy 
abban, amit tenni akartál, és van egy ilyen belsı ellenırzés, hogy ezt inkább ne tedd meg, akkor ez 
azt jelenti, hogy állj meg! Ne tedd meg! Ne menj elıre tovább! Mert a belsı bizonyságod tesz errıl 
tanúbizonyságot, hogy ne tedd.  

Ha megtanulod követni ezt a belsı vezetést, akkor Isten meg tudja tenni, hogy fejleszteni fog. 
Mert İ a fejlıdés útján fog téged vezetni elıre, nem a tönkremenés útján- hiszen a Biblia azt 
mondja, hogy Isten az, aki megszabadít minden rossztól minket. Isten nem ellenzi azt, hogy az ı 
saját gyermekei fejlıdjenek, hogy áldásban legyenek. Az Istennek az nem tetszik, ha valaki nagyon 
akar valamit, nagyon törekszik valamire. Isten azt akarja, hogy bıségesen legyetek ellátva 
mindenben. Mindenben teljességetek legyen. Ne legyetek szőkén semminek!  

Tehát ha követitek a Szent Szellem vezetését a saját szellemetekben, akkor fejlıdni fogtok, és 
képesek lesztek arra, hogy másnak is adni tudjatok. Ha az ország nem fejlıdik, ha te nem fejlıdsz 
ezáltal, akkor nem tudsz adni a templomod számára semmit, nem tudod támogatni, ık is tönkre 
mennek. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb út, hogy megtanuljátok a saját szellemetek vezetését, 
hogy arra hogy kell hallgatni, fogtok fejlıdni, és ezáltal mások is fognak fejlıdni. De ez nem fog 
bekövetkezni egy éjszaka leforgása alatt, de meg kell tanulnotok a szellemeteket fejleszteni!  

Tudjátok, a szellemi dolgokkal kapcsolatban vannak a félelmek, és van a hit. Amikor nagyon 
ragaszkodsz valamihez, nagyon kötıdsz, akkor félelmekben vagy, akkor nem vagy hitben.  

Ausztráliában a gyülekezetem számára ezt tanítottam, hogy ha félelmekben vagy valami miatt, 
akkor azt add el, ajándékozd el, add oda valakinek. Meg fogsz szabadulni a félelemtıl, és ha 
odaajándékozod szívedbıl, akkor Isten úgy is meg fog áldani, és visszahozza, sokszorosan.  

A Biblia nem azt mondja, hogy a pénz maga rossz, hanem a pénz szeretete minden probléma 
gyökere! Lehetsz nagyon szegény, és még mégis szereted a szívedben a pénzt, és annak a rabja vagy. 
Tehát nem az a rossz, ha pénzed van, az a rossz, ha a pénzhez kötıdsz, ha a pénzt szeretetd. Tehát 
amikor a pénz rabja vagy, amikor a pénz ural téged.  

Az emberek megkérdezhetik, hogy: hogyan tudom azt, hogy az én szellemem mondott valamit a 
számomra, vagy a Szent Szellem mondta? A mi szellemünk az az Úr szövétneke, az Úr lámpása. 
Isten pedig a mi szellemünket használja arra, hogy megmondjon valamit a számunkra.  

Azt mondhatja az ember, hogy: lehet, hogy ez csak én vagyok. Elıször is meg kell határozni, 
hogy mit jelent az, hogy: csak te vagy. Ha a testedet érted rajta, vagy pedig a belsı szellemi 
emberedet érted alatta?  
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Ha a belsı, szellemi emberedet érted alatta, akkor minden rendben van, mert a te szellemed, ha 
Istentıl újjászületett, ha Isten Szelleme, Isten élete és Isten szeretete van a szívedben, nem fog neked 
rosszat mondani, csak helyeset, és igazat. Azt viszont meg kell tudnod mondani, hogy a külsı 
embered akarja, vagy a belsı embered mondja! Ha a belsı embered kívánja megtenni, az mind 
rendben van, mert Isten helyez a belsı emberedbe kívánságokat. Mindig a külsı ember az, amely 
rosszat akar tenni. 

Sokszor rontottam már el a dolgot, mint keresztény, sokszor hibáztam tehát, de nem a szívembıl 
jött. A ti szívetek is elégyengül, amikor elrontjátok. Pontosan tudom, amint megtettem a rosszat, 
vagy elkövettem a rosszat, és azt mondom, hogy bárcsak soha ne tettem volna. Egyrészt jöhet ez a 
test kísértéseibıl, amely ural benneteket, vagy pedig jöhet Isten Igéjének a nem ismeretébıl.  

A belsı emberünkben Isten élete és természete van, mert az Istentıl született.  
 
1János 3:9 
„Senki sem cselekszik bőnt, aki az Istentıl született, mert benne marad az İ magja; és nem 

cselekedhetik bőnt, mivelhogy Istentıl született.” 
 
Tehát ha Istentıl születtünk, akkor nem élhetünk folyamatosan bőnben! Tehát az Igét úgy 

kellene lefordítani, nem azt mondja az Ige, hogy nem követhet el a keresztény bőnt, hanem nem 
élhet folyamatosan bőnben. Mert a belsı emberrıl mondja az Ige:  

 
1János 3:9 
„Mert benne marad az İ magja; és nem cselekedhetik bőnt, mivelhogy Istentıl született.” 
 
Volt már, hogy a hústestem bajba hozott engem, és elrontottam. De az én szellemi, belsı 

emberem soha nem egyezett bele! Mert Isten romolhatatlan magja az én szellememben van. Ezért 
mondja az Ige, hogy: feszítsétek meg a testet! Nem azt mondja az Ige, hogy próbáljátok 
megtisztogatni a testeteket, vagy szabadító szolgálat által próbáljatok meg megtisztulni a 
testetekben. Senki nem akarja a saját erejébıl a saját testét keresztre feszíteni, mert ez fájdalmas a 
testnek. 

 
Róma 12:1-2 
„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. És ne 
szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy 
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata.” 

 
Tehát az elméteket meg kell újítani Isten Igéje alapján! És amíg ezt nem teszitek meg, addig a 

testetek, és a meg nem újított lelketek fogja uralni az újjászületett szellemeteket. Ezért válnak a 
keresztények az elején testi keresztényekké. Soha nem tudnak növekedni, mert mindig, folyamatosan 
azokat a dolgokat teszik, amelyeket addig is tettek.  

A korinthusi gyülekezet számára tanította ezt Pál. Mondta nekik, hogy: testiek, vagytok. 
Kisdedek vagytok. A testetek ural benneteket! És pontosan úgy jártok, mint egy világi ember. 

 
1Korinthus 3:1-3 
„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a 

Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert 
még nem viselhettétek volna el, sıt még most sem viselhetitek el: Mert még testiek vagytok; 
mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é és 
nem ember szerint jártok-é?” 

 
Tehát mit ért ez alatt az Ige, hogy: ember szerint jártok?  
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Azt érti alatta Pál, hogy pontosan úgy jártok, mint egy átlag, bőnös ember a világból, tehát a meg 
nem váltottakra utal. De amikor az elméteket, a gondolataitokat megújítjátok Isten Igéje alapján - ez 
mind megoldja a problémákat. Az öntisztogatási módszereket kiküszöböli, a magunk 
megszentelését, a gyülekezetek tisztogatási eljárásait, a bőnbánási eljárásokat. Amikor az elmétek 
megújul, akkor az elmétek és a szellemetek karöltve fog járni, ahelyett, hogy a testetek után járna. És 
a kettı együtt, a szellem és a lélek, együtt fogja uralni a testeteket, azáltal, hogy a szellemetek és a 
lelketek egységben van.  

És amikor ezt a nagyon egyszerő problémát megoldottátok, akkor rendben vagytok. ☺ 
Nézzünk meg Pálról egy másik Igét a Bibliában!  
 
Apostolok Cselekedetei 27:9-10 
„Mivel pedig sok idı múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivelhogy a böjt is elmúlt 

immár, inti vala Pál ıket, Ezt mondván nékik: Férfiak, látom, hogy nemcsak a rakománynak 
és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás.” 

 
Tehát Pálnak Rómába kell mennie kihallgatásra, és mint börtönbelit kell elszállítani, mint foglyot 

kell elszállítani hajón ıt. Tehát az angolban azt mondja Pál, hogy: észrevettem, észleltem. Tehát nem 
szemével látta, hanem egy belsı bizonyossága volt róla, vagyis: egy ilyen kinyilatkoztatásom van. 
Nem azt mondja Pál, hogy az Úr mondta neki, vagy a Szent Szellem mutatta meg. Csak a belsı 
bizonyossága által. Valamikor Pál kimondta, hogy a Szent Szellem így szólt, de itt nem ezt mondja. 

 Hogyan látta ezt Pál, hogyan vette észre? Az ı belsı bizonyossága által. Kirıl beszél tehát itt 
Pál, amikor azt mondja, hogy: én? Nem a testérıl beszél, a valóságos emberérıl, a belsı emberérıl 
beszél. Tehát a szellemében tudta érzékelni ezt a problémát. Tehát látta elıre azt a problémát, 
amellyel majd szembesülniük kell, de nem hallgattak Pálra. Ha hallgattak volna Pálra, sokkal jobban 
jártak volna. Nem hallgattak Pálra, és nem követték az ı utasításait. Pál nem az értelmében vette 
észre, nem fizika szintjén vette észre, hanem a szellemében volt meg ez a bizonyosság.  

Ismertem egy családot, az étteremben ebédeltek, és a férjnek egyszer csak megvolt ez a belsı 
ösztönzése, hogy menjen haza - és éppen akkor gyulladt ki a házuk, képesek voltak arra, hogy a 
tőztıl megmentsék a házat.  

Két szobatársam volt a Bibliaiskolában, éjszaka dolgozott, pontosan úgy, ahogy én is éjszaka 
dolgoztam. Számítógépeken dolgozott egy banknál. Egyszer csak ott volt a bizonyosság a szívében, 
hogy haza kell mennie - és betörıkre talált, akik éppen próbáltak behatolni a mi szobánkba. Egy 
belsı sürgetést, egy késztetést érzett, hogy haza kell mennie gyorsan. Akik vallásosan esetleg azt 
mondanák, hogy: Isten tette, valami célja volt Istennek azzal, hogy be akartak törni a lakásba. Nem 
arról van szó. Arról van szó, hogy mi rontottuk el, mert nem hallgattunk a belsı vezetésre. Hol van 
az a Bibliában leírva, hogy Isten így akar minket tanítani? Sehol nincs az leírva a Bibliában, hogy 
Isten rossz dolgokkal akar tanítani minket valamire.  

Meg fogjátok érteni, hogy ha csak Istenre hallgatnátok, pontosan úgy, ahogy akkor azok az 
emberek Pálra hallgattak volna, az egész hajót megmenthették volna a szállítmánnyal együtt. 
Mindent elvesztettek! Majdnem az életüket is elvesztették! És ha az utolsó percekben nem hallgattak 
volna Pálra, akkor még az életüket is elvesztették volna. Az igazság az, hogy Isten nem az ellenség a 
számunkra. Isten nem ellenség, Isten megpróbál minden helyzetben segíteni a számunkra. Isten nem 
ellenünk munkálkodik, hanem velünk együtt munkálkodik! Nem csodálom, hogy annyi megzavart, 
és félreértett ember van! Még a prédikátorok is rosszul értik! 

Dallasban volt egyszer egy összejövetel, öt gyülekezet jött össze, 11 ezren voltunk, és az 
adományt, ami összejött, egy gyülekezet számára adták, amelynek az épülete leégett. Nem tudták 
pontosan a szívükben, hogy Isten tette ezt az épülettel, hogy leégett, vagy az ördög. Nekem van egy 
új hírem a számotokra! Isten nem rombolja le a gyülekezeteit! İ fölépíti a gyülekezeteit! Isten nem 
osztja meg a gyülekezeteit, nem rombolja szét a gyülekezeteit! Tehát a saját költségeit leszámítva 
ennek a nagy összejövetelnek, minden bevételt a leégett gyülekezet újraépítésére adták. Tehát az 
ötfajta: karizmatikusok, katolikusok, baptisták, pünkösdisták, episzkopális, reformátusok. 
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 Imádkoztak az egész városért, összejöttek a hívık, együtt imádkoztak. Szeretetben jártak 
egymással. Sajnos nem nagyon hittek semmiben, az az egy gyülekezet, akinek a pénz került. És ezek 
a karizmatikusok nem voltak igazán szeretetben. Azon gondolkodtam, hogy milyen érzéssel fogják 
elfogadni ezt az adományt? Nem igazán figyeltek a többiekre.  

 
Apostolok Cselekedetei 13:1-2 
„Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók: 

Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Cirénei Lucius ésManaen, ki Heródessel, 
a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak 
és böjtölének, monda a Szent Szellem: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, 
amelyre én ıket elhívtam.” 

 
Figyeljétek meg: azt mondta a Szent Szellem. Tehát nem mondja az Ige, hogy hogyan mondta a 

Szent Szellem, de a Szent Szellem mondta. De azt látjuk, hogy milyen feltételek között szólalt meg a 
Szent Szellem: ahogy szolgáltak az Úrnak, és böjtöltek. És valószínőleg nekünk is többet szólna a 
Szent Szellem, többet szólna hozzánk, ha mi is neki szolgálnánk, ahelyett, hogy magunknak 
szolgálnánk, mert az Úrnak kellene szolgálnunk, nem egymásnak kellene szolgálnunk!  

Azt tehát nem mondja az Ige, hogy milyen formában szólt a Szent Szellem. Lehet, hogy az egyik 
próféta által, amit a Szellem mondott, a próféta mondta ki. Ahhoz, hogy a Szent Szellem ezt így 
tegye meg, annak a prófétának a szelleméhez kellett szólnia. De amit a Szent Szellem szól a te 
szellemedhez, az sokkal határozottabban szól, sokkal hangosabban szól. Sokkal határozottabb hangja 
van a Szent Szellemnek, mint a saját szellemed hangjának. Amikor a Szent Szellem szól hozzád, 
Akkor nem a fizika füleid hallószervein keresztül szól hozzád, de legalább annyira valóságos. Ez egy 
belsı hang, amelyet a fizikai füleiddel nem hallasz, de annyira valóságos, hogy még körül is nézel, 
hogy vajon ki mondta ezt? Ez egy sokkal határozottabb hang, mint a te szellemed hangja. 

 
Róma 8:14 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” 
 
Természetesen ez nem a mi dolgunk, hogy megmondjuk Istennek, hogy hogyan vezessen 

minket. Ugyanúgy fog minket is vezetni, ahogy azt a korai gyülekezetek esetében tette. Pontosan 
úgy fog mőködni, ahogy tegnap mőködött, és ahogy a korai gyülekezetek idején mőködött. A Szent 
Szelem nem változott, Isten sem változott, és Isten Igéje sem változott meg! Ezért meg fogjuk nézni 
az Apostolok Cselekedeteiben ezeket a történeteket, hiszen a korai gyülekezetek életét legjobban 
ebbıl a könyvbıl lehet megismerni. Ugyanaz a gyülekezet része vagyunk most, mint ami akkor a 
korai években voltak. Ugyanaz a Szent Szelem adatott meg nekünk is, mint nekik, és nekünk sincs 
belıle kevesebb, és Isten Szelleme az Isten fiait vezeti a Szelleme által.  

Látjuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy megtörténik, hogy látomás által, vagy angyal 
vezetése által kapnak az apostolok vezetést. Bármi is legyen az, ezek a jelenségek nem történtek 
minden nap - azoknak az embereknek az életében sem. Egy-egy ember életében egyszer, vagy 
kétszer történik meg ilyen, a teljes életük során. Mert amikor olvassuk az Apostolok Cselekedeteit, 
az a benyomásunk támadhat, hogy minden nap, nap mint nap megjelent az angyal nekik, vagy 
minden nap látomásuk volt. Ez nem így van! Isten a leggyakrabban a belsı bizonyosságunk által 
akar vezetni minket. És azon a módon szeretne vezetni minket, ahogy azt a Biblia tanítja - és sajnos 
mi keresztények erre nem hallgatunk, mert mi valami nagy, hatalmas látomást várunk, vagy azt 
várjuk, hogy egy angyal szóljon hozzánk. De nekünk, mint keresztényeknek nincs jogunk arra, hogy 
látomásokat keresgéljünk! És nincs jogunk Istentıl kérni, hogy angyalon keresztül szóljon hozzánk! 
Mert írások nem garantálják, hogy ilyen módon kaphatsz vezetést!  

Arra van jogod, hogy azt követeld, amit a Biblia ígér a számodra!  
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Ha Isten neked küld látomást, vagy angyalon keresztül szól hozzád, akkor az úgy rendben van. 
Általában a csecsemıkorban lévı keresztény szellemek keresnek így vezetést. Meg fogjuk nézni az 
Apostolok Cselekedetibıl a következı Igékben Páternek az egyik esetét! 

 
Apostolok Cselekedetibıl 10:9-10 
„Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak 

felsı részére imádkozni hat óra tájban. Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok 
ételt készítének, szálla ıreá elragadtatás;” 

 
Tehát látjátok, amíg Péter a látás felıl gondolkodott, a Szent Szellem szól hozzá! Tehát azért 

szólt hozzá így a Szellem, mert Péter elıtt nehéz idık álltak.  
Elmagyarázza az Ige a következı versben:  
 
Apostolok Cselekedetibıl 11:12 
„Mondá pedig nékem a Szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljöve 

pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába:” 
 
Tehát látjátok, Péter hat társát is magával vitte. Tudta, hogy bajba fog keveredni most. Ezért 

kapta Péter elıtte ezt a látomást, és Isten hangja szólt hozzá, hogy megerısítést kapjon belülrıl. Mert 
az angyal azt az üzenetet adta, hogy olyan beszédeket fog szólni Péter, amely által az egész ház 
üdvösséget nyer majd. Péternek csak prédikálnia kellett, a Szent Szellem ereszkedett rájuk, és 
elkezdtek más nyelveken beszélni, akik hallgatták. Nem kérték ezek az emberek a Szent Szellemet. 
Még Jézus Krisztust sem vallották meg, mint személyes Urukat, és Megváltójukat. Mit szóltok 
ehhez? Tudta Péter, hogy ezután bajba keveredik. Mert, hiszen a pogányokkal állt szóba, azoknak 
prédikált. Addig az ideig, addig a tíz évig a gyülekezet kizárólag csak zsidókból állt. Nem tudták azt 
abban az idıben, hogy a pogányoknak is jár az üdvösség. Ezért a Szent Szellem egy parancsoló 
módon szólt Péterhez hogy: menj el, kételkedés nélkül! És ez egy sokkal parancsolóbb belsı hang, 
amikor a Szent Szellem szól hozzánk.   

A Szent Szellem, amíg itt ültünk, felhozta a belsımben, hogy beszéljek errıl: vannak, akik még a 
mai napon is megkérdıjelezik ezt a megvallást, az üdvösségünk megvallását. Az üdvösség és a 
bőnbánat azok mind szellemi dolgok. Szellemtıl szellemhez szólnak.  

 
Apostolok Cselekedetei 13:2 
„Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Szellem: 

Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én ıket elhívtam.” 
 
Tehát öten vannak együtt, és szolgálnak az Úrnak. Sokszor a keresztények abba a hibába esnek, 

hogy megpróbálnak egymásnak szolgálni, ahelyett, hogy az Úrnak szolgálnánk. Mert amikor az Urat 
dicsıítjük, akkor Neki kellene szolgálnunk, hiszen İ már mindent megadott a számunkra, minden 
szükségünket kielégítette a kereszten, az İr vére elegendı volt.  

Tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen úton szólt a Szent Szellem, de kérte ıket, hogy 
menjenek. Tehát szólhatott a Szent Szellem akár prófécia által, vagy szólhatott esetleg olyan hallható 
hangon, amelyet mindannyian hallottak. De, látjátok, ezek az emberek már elıre elhívást kaptak, ez 
csak egy megerısítés volt.  

Meg fogjuk nézni a próféták szolgálatát, az Újszövetség gyülekezeti korszakában. Mert Isten az 
Újszövetség kereteiben a prófétát nem arra a feladatra helyezte, hogy többieket vezessen. Mert az 
Újszövetségben azok Istennek gyermekei, akiket Isten Szelleme vezérel. Minden kereszténynek ott 
van a szívében Isten Szelleme. Tehát látnoktok kell, hogy a prófétának az Újszövetség kereteiben 
nincs ugyanaz a feladata, amely az Ószövetség kereteiben volt. Még akkor is, ha esetleg a próféta 
hivatalában állnál, akkor is a Szent Szellem belsı hangjára kellene odafigyelned, amikor a 
szolgálatot végzed!  
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Nagyon sokba kerülne neked az a hiba, ha nem a Szent Szellem belsı vezetését követnéd, mint 
szolgáló, mert Isten elvárja minden szolgálójától, hogy az İ akaratát kövessék. Addig soha nem 
fogsz tudni igazán fejlıdni, és nem lesznek áldások a lépéseiden, amíg nem tanulod meg ennek a 
belsı hangnak a követését. Ezt mindenki rendezze le a szellemében, hogy ez így van, a szívetekben, 
egészen mélyen tegyétek le ezt az igazságot.  

Nekem is meg kellett ezt tennem, meg kellett tanulnom odafigyelni, ráhallgatni erre a belsı 
hangra. 

A Biblia azt mondja, hogy nagyon sok hang van kint a világban, de mi nem követünk hangokat! 
Nagyon óvatosak legyetek, amikor bármit is követni akartok, annak hiányában, hogy nem nézitek 
meg Isten Igéjében, hogy mit ír ott az Ige! Gyızıdjetek meg mindig arról, hogy mit ír errıl Isten 
Igéje, és utána tegyétek oda a rendben jelet. 

Nagyon sokan térnek le a keskeny, szők, igaz útról, azáltal, hogy hangokat követnek. Tehát mi a 
saját szellemünk vezetetést követjük, és nem különbözı hangokat.  

Ha Isten nem szól hozzánk, akkor is ott van számunkra az Ige, és mi az Ige fényességében 
járunk! Legalább annyiszor lépek az alapján, amit Isten nem mondott nekem, mert nem szólt 
hozzám, mint az alapján, amit szól hozzám. Ha Isten nem szól hozzám semmit, nem mond semmit, 
akkor megyek tovább azon az úton, amin addig is mentem, mert akkor minden rendben van. Van egy 
mondás: ha Isten akaratban vagy, akkor ne keresd Isten akaratát. Meg fogja mondani, amikor 
változtatnod kell. Ha az Úr nem szól hozzám semmit, akkor nem keresek semmit, nem imádkozom 
érte, nem hagyom magam megzavartatni. Egyszerően megyek azon az Úton, ami ki van jelölve.  

Itt kerülnek az emberek leginkább bajba, amikor megpróbálnak hallani dolgokat. Nem szeretek 
mindig a negatívról beszélni, de sajnos vannak, akik minden bokor mögött, minden ajtó mögött 
látnak, és hallanak dolgokat, mindig, mindenhol hallanak valamit. Ezek a fajta emberek mindig nagy 
bajba keverednek a végén. Nem szükséges állandóan hangokat hallani, és nem szükséges állandóan 
mindig mindent tudni. Mert a belsı jóváhagyás, a belsı ellenırzés az, amire hallgatni kell. És ha 
nincs meg ez a belsı egyetértésed, bármit is hallasz a világban, ne figyelj rá, menj tovább.  

Volt eset, amikor Isten szólt hozzám természetfeletti módon. Meg kell nektek mondjam, hogy 
akkor szól így Isten, amikor problémák hegye, halmaza áll elıtted, kemény talaj vár rád. Azért szól 
hozzád hangon, hogy megerısítsen, hogy tartsál ki, és azon az úton maradj.  

Tehát mivel a  nagyobb lakik bennünk, nagyobb, mint aki a világban van, ezért az fog vezetni 
minket. Hagyatkozzunk erre a vezetésre! Sokkal nagyobb az, aki bennünk van, mint a démonok. 
Sokkal nagyobb az, aki bennünk van, mint bármilyen teszt és megpróbáltatás.  

Vannak keresztények, akik azt hiszik, hogy ha a mennyországból hallottál valamit, akkor bolond 
vagy, vagy hiányzik valami. Pedig az igazság az, hogy minden kereszténynek kellene hallania a 
mennybıl a saját szellemén keresztül.  

Még egyszer szeretnélek emlékeztetni: ahányszor Isten szólt hozzám az életemben hallható 
hangon, mindig nagyon kemény út várt engem.  

 
Apostolok Cselekedetei 11:12 
„Mondá pedig nékem a Szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljöve 

pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába:” 
 
Tehát mondta neki a Szellem, hogy menjen. Ha nem mond semmit a Szellem, akkor járj az Ige 

vonalában! És ahogy mondtam már, nagyon sokszor az alapján lépek, amit nem mond Isten, mert 
nem szólt hozzám.  

 
Apostolok Cselekedetei 16:7 
„Misia felémenvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté ıket a Szellem.” 
 
Tehát nem engedte ıket a Szellem, hogy Ázsiába menjenek. És a 9. versben, ugyanebben  

fejezetben, kapott egy látást: 
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Apostolok Cselekedetei 16:9 
„És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt elıtte, kérve ıt és 

ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk!” 
 
Tehát Pálnak Európa felé kellett mennie, és nem Ázsiába, és az Evangélium tehát egész 

Európában el tudott terjedni, Késıbb Tamás ment Ázsiába.  
Mit gondoltok, miért tiltotta meg a Szent Szellem, hogy ne menjen Ázsiába? Nekem van egy 

javaslatom erre, nem 100%-os. Azért, gondolom, mert abban az idıben az európaiak sokkal 
nyitottabbak voltak az Evangélium felé, mint a másik irányba.  

Az én személyes életemet tekintve, amikor kezdtem a szolgálatomat, minden nyitott ajtót 
kihasználtam, és bementem rajta, mert a prédikátoroknak az szükséges, hogy Istennek dolgozzanak. 
Ha túl sok ajtó nyílik ki elıtted, túl sok lehetıség van, akkor kell elkezdened imádkozni, hogy 
melyiket válaszd. Tehát nagyon fontos, hogy ilyenkor, amikor több lehetıség van, imádkozz, és 
megtudd, hogy melyik igazából Isten akarata a te számodra, hogy hova menjél, mert ha nem Isten 
akaratában vagy, annak nagy ára van, nagy árat kell megfizetni.  

Általában, ha egy ajtó kinyílik, szeretek belépni rajta. Amíg nem volt sok elfoglaltságom, 
minden ajtón bementem, mert szükségem volt arra, hogy az Úrnak dolgozzak. De ha nagyon sokszor 
mész vissza egy-egy helyre, esetleg az Úr idejét és erejét pocsékolod. Nem kellene már 
visszamenned esetleg És ezért nagyon fontos, hogy akkor imádkozz, hogy az Úr 100%-os 
akaratában legyél, és el tudd mondani, hogy: ez a nap az Isten akarata szerinti napa az életemben.  

Mindig bízzál a belsı bizonyosságodban, mert az vezetni fog. Isten soha nem fog rossz irányba 
vezetni.  

Természetesen én is tettem tévedéseket, hibákat, de Isten soha nem tévedett! Tudtam nagyon jól 
minden alkalommal, hogy olyan helyre megyek, ahová nem kellett volna elmennem. Az ember tudja 
a szívében pontosan, hogy ide nem kellett volna elmenni, de sokszor az a helyzet, hogy az ember az 
emberekkel akar kedves lenni, és azért megy el. De ha az Úrra hallgattál volna, akkor nem kellett 
volna végigszenvedni annak a következményeit, hogy helytelenül döntöttél. Megtanultam, 
különösen ebben az utolsó évben, hogy ha a Szent Szellem mondj, hogy tovább kell lépni, akkor 
mozdulni kell, nem szabad a régi helyeken maradni! 

Ezt mondja az Evangéliumban is az Ige.  
 
Máté 4:19 
„És monda nékik: Kövessetek engem, és én emberek halászaivá teszlek benneteket.” 
 
Van, amikor bizonytalan vagy még a következı heteket, vagy hónapokat tekintve, még nincs 

meg a menetrended, hogy mit fogsz csinálni. Ne kerülj ilyenkor sietségbe! Várjál, és imádkozz, amíg 
Isten nem jelenti ki bizonyosan, hogy mit akar tıled!  

Sokszor az ember hajlamos arra, hogy a természetesbe süllyedjen bele, és próbálja saját maga 
megoldani, és elkezd sietni, és kapkodni, és akkor mindig bajba kerül, és teljesen eltéveszti Isten 
vezetését. Tehát amikor van ez a belsı ellenırzés, és az azt mondja, hogy még várjál - néha nagyon 
nehéz ezt megtenni -, de akkor az Isten akarta, hogy várnod kell! 

Nézzük meg Pál esetét:  
 
Apostolok Cselekedetei 20:22-23 
„És most ímé, én a Szellemtıl kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik 

következnek ott énreám. Kivéve, hogy a Szent Szellem városonként bizonyságot tesz, 
mondván, hogy énreám fogság és nyomorúság következik.” 

 
Tehát ebben az esetben a Szellem kényszerítette Pált valamire, és a Szent Szellem bizonyságot 

tett neki minden városban. Ez lehetett prófécia által, lehetett nyelvek és magyarázata által - ezek 
mind összekapcsolódnak.  
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Apostolok Cselekedetei 21:4 
„És ott maradánk hét napig, miután megtaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják 

vala a Szellem által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.” 
 
Tehát a tanítványok mondták Pálnak a Szellem által.  
 
Apostolok Cselekedetei 21:8-14 
„Másnap pedig elmenvén Pál és mi, akik vele voltunk, megérkezénk Cézáreába; és 

bemenvén a Fülöp evangélista házába, aki ama hét közül való volt, nála maradánk. Ennek 
pedig volt négy szőz leánya, akik prófétálnak vala. Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, 
alájöve egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus. És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az 
övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Szellem: A férfiút, 
akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. 
Mikor pedig ezeket hallottuk, mind mi, mind a helybeliek kértük, hogy ne menjen fel 
Jeruzsálembe. De Pál felele: Mit cselekedtek, sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én 
nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak 
nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak 
akaratja.” 

 
Néhányan azt gondolják, hogy Pál itt eltévesztette, elrontotta. De, mint ismeritek a továbbiakban, 

amikor Pál mégis fölment Jeruzsálembe, é bebörtönözték, Jézus Krisztus mellé állt. És megjelent 
neki egy látomásban Jézus, és nem dorgálta meg Pált. Ha elrontotta volna Pál a vezetést, Jézus ezt 
megmondta volna neki. Tehát Jézus Krisztus a Szent Szellem által itt csak elıkészítette Pált arra, 
ami következni fog.  

Tehát itt két dolog van mőködésben: a prófécia ajándéka, vagy pedig a próféta, mint szolgálat. És 
nagyon sok félreértés támad abból, hogy különösen a keresztények összekeverik ezt a kettıt. Ez a 
két dolog különbözik, nem ugyanaz! A prófétálás ajándéka nem használható tehát vezetésben! 
Természetesen a próféta, mint hivatalnak szerepelnie kell a prófétálás ajándékának, mint szolgálati 
ajándéknak, de ez a kettı nem ugyanaz. Sokszor az emberek mezt mégis összekeverik. Azért, mert 
valaki prófétál, nem jelenti azt, hogy ı a prófécia hivatalában áll! Hiszen Isten Igéje tanítja, hogy 
mindannyian keressük azt, hogy prófétálhassunk. Ennek ellenére megkérdezi az Ige az 1Korinthus 
12:29-ben: „vagy mindnyájan próféták-é?” Természetesen nem mindnyájan! Mondja Isten, hogy 
keressünk valamit, amit nem kaphatunk meg? Tehát Isten mondja, hogy mindannyian keressük a 
prófétálást, mindenkit bátorít Isten a prófétálásra, ennek ellenére nem mindenki próféta.  

Mi a prófécia definíciója a Bibliában? 
 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Tehát a prófétálás az nem más, mint egy természetfeletti üzenet, a saját természetes nyelvünkön. 

A saját nyelvünkön kapjuk. Ha a természetfeletti üzenetet természetfeletti nyelven mondjuk el, akkor 
ezt nevezik nyelveken szólásnak. Ami tehát ismeretlen nyelv a te számodra, de lehet, hogy valaki a 
közeledben van, és számára nem ismeretlen, mert megérti. Sokszor a próféciák használhatók 
imádságban. A prófécia mindig a belsı emberünkbıl, a szellemünkbıl jön föl, és ami külsı 
emberünk az, aki ezt veszi, hallja.  

Ahhoz, hogy valaki a prófécia hivatalban álljon, természetesen kell, hogy mőködjön nála a 
prófétálás ajándéka. Ennek járulékosaként kell szerepelnie a kinyilatkoztatások ajándékinak, mert a 
próféciának mindig épülésre, vigasztalásra kell szólnia. A prófétálás egyszerő ajándéka nem azt a 
célt szolgálja, hogy a jövendıt megmondja, vagy a jövıbe lássál. A prófécia hivatalba természetesen 
ez is beletartozik, a jövıbelátás, ha Isten akarja. Mert a kinyilatkoztatások ajándékai is kell, hogy 
mőködjenek a prófécia hivatalban.  
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Természetesen a szellemi ajándékokat lehet helytelenül is használni. Pontosan úgy, mint ahogy a 
természetes világban lehet dolgokat helytelenül használni.  

Sokszor gondolják az emberek, hogy mivel az szellemi, azért az tökéletes, és azt nem lehet 
tévesen használni. Ez a nézet helytelen! Ismertem olyan embereket, akik valamikor gazdagok voltak, 
most pedig egyszerően anyagilag összetörtek, mert hallgattak valakire, aki adott egy próféciát nekik, 
hogy hogyan fektessék be a pénzüket - és mindenüket teljesen elvesztették. Ez azért történt velük, 
mert megpróbáltak vezetést keresni a prófécia szolgálatán keresztül. Lehetséges, hogy a Szellem ad 
vezetést így, lehetséges, hogy nem. De ne felejtsétek el, hogy egy új szövetség alatt élünk, amikor a 
vezetésünk elsısorban belülrıl jön. Tehát mindenkinek saját magának kell keresnie a szellem 
vezetését és akaratát!  

Láttam már szolgálókat elveszteni a szolgálatukat, mert rossz, helytelen próféciákra hallgattak. 
Nagyon fontos, hogy minden kapott próféciát Isten Igéjének a tükrében meg kell vizsgálni. Ha 
nincsen Isten Igéjének vonalában a kapott prófécia, akkor vesd el, mert az nem helyes! Másodsorban 
pedig a kapott személyes próféciákat mindig ellenırizd le az alapján, hogy mi van a te saját 
szívedben, szellemedben. Ha nincsen készülıdésben a szívedben az, amit prófétáltak feletted, akkor 
ne fogadd el! Sajnos a 99 százaléka ezeknek a személyes próféciáknak nem helyes, nem igaz, ezért 
ne építsd föl az életedet ezekre a személyes próféciákra. Ne vezesd az életedet ezeken a személyes 
próféciákon.  

Az életemben háromszor kaptam próféciát, igazi nagy szolgálóktól kaptam ezeket, és ezek mind 
már benne voltak a szívemben, amit ık csak megerısítettek. Mert az életünket Isten Igéjére kell 
fölépíteni! Ne hagyd, hogy az életedet próféciák vezessék! Mert ha ezt hagyod., akkor nagyon 
sokszor problémákban fogsz kikötni. Tehát meg kell legyen a bizonyosság belül, a te szívedben 
arról, amit prófétáltak fölötted, hogy az igaz.  

Sokszor gondolják az emberek azt, hogy ha Isten küldi azt a próféciát, akkor az csak igaz lehet. 
Pontosabban az az igazság, hogy a próféciát nem Isten teszi. Emberek teszik a próféciát, isteni 
ihletésre, és minden, ami az emberrel kapcsolatos, amit az ember tesz, az nem tökéletes. Isten 
Szelleme tökéletes. Isten ajándékai tökéletesek! De amikor az emberen kinyilvánulnak ezek az 
ajándékok, akkor azok már nem tökéletesek, mert úgynevezett emberi, nem tökéletes ereken 
keresztül nyilvánul ki. Ez az oka annak, hogy a próféciákat Isten Igéje alapján meg kell ítélni. 

 
1Korinthus 14:29 
„A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak; és a többiek ítéljék meg.” 
 
Tehát vettessenek alá ezek a próféciák, ítéltessenek meg, tehát a többiek hadd ítéljék meg. Tehát, 

látjátok, hogy prófétáknak is meg kell ítélniük egymást. Tehát nem egyszerően csak elfogadni kell. 
Elıször meg kell ítélni. Ne felejtsd el, nem az embereket ítéled meg, akik adják, azt ítéled meg, amit 
a prófécia mondott! 

 
1Korinthus 14:30 
„De ha egy másik ott ülı vesz kijelentést, az elsı hallgasson.” 
 
Tehát, látjátok, hogy aki próféciát kap, annak kijelentés is adatik.  
Isten minden keresztény számára adhat kijelentést, ajándékot, a saját és mások hasznára, 

fejlıdésére, hiszen mindannyiunk a Szent Szellem kenete alatt vagyunk. És mi kezdeményezzük 
ezeket az ajándékokat, amelyek a hangunkat használják, mert mi vagyunk azok, akiknek ki kell 
mondanunk.  

Van, aki azt mondja, hogy: ezt Isten mondtam, én nem is tehetek róla, egyszerően csak Isten 
mondta. 

 
1Korinthus 14:32 
„És a próféták szelleme alárendeli magát a prófétáknak;” 
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Tehát, ezek a próféta szellemek, ezek mind engedelmesek annak, aki prófétál, vagyis ez azt 
jelenti, hogy neked nem kell megtenned. Kijön a szellemedbıl.  

Volt már itt olyan, hogy valaki kapott egy ilyen üzenetet Istentıl, és mondta, hogy neki ez 
annyira ott van a szívén, szinte szorítja, megkértük, hogy üljön le, majd ha itt az ideje, akkor mondja 
el. És amikor ott volt rá az idı, akkor használtuk.  

Mert azt is fel kell fedezni, hogy vannak úgynevezett magasabb szintő vagy rendő ajándékok is, 
amelyeket Isten oda akar adni arra az alkalomra, és Istent nem lehet idiótának nevezni! Mert Isten 
fölállított hivatalokat, és szolgálatokat, és szolgálókat ültet bele, és azoknak pontosan megmondja, 
hogy hogyan kell mőködniük. Vannak sajnos olyan szolgálók, akik nem tudják érzékelni a Szent 
Szellem a mozgását, a mozdulásait, minden héten megvan a saját maga kis programja, és aszerint 
jár. Amikor ez a fajta jellegő kenet van, amikor a Szent Szellem próféciát akar átadni, akkor szinte 
bármelyik hívıjét használhatja erre, mert akkor annyira erıs ez az indíttatás. De ha nincs az a kenet 
ott, nincs az az indíttatás, akkor a legjobb, ha mindenki becsukja a száját. 

Tehát még egy utolsó figyelmeztetést szeretnék, hogy legyetek nagyon figyelmesek, és óvatosak 
a személyes próféciákkal kapcsolatban! Nagyon sok élet hajótörötté vált azáltal, hogy rossz 
próféciákra alapoztak, és az alapján léptek! Soha nem köss házasságot az alapján, mert valaki 
prófétálta, hogy az lesz a párod! Az összes ilyen házasság, amelyrıl tudok, ezek mind kudarcba 
fulladtak! Soha ne indulj el a szolgálatban, amíg nem belülrıl kapod, ne indulj el a szolgálatra 
prófécia által! Mert a prófécia, amit a szolgálatoddal kapcsolatban kapsz, azt a célt szolgálja, hogy 
megerısítse, ami belül a szívedben van, az az elhatározás!  

Tehát Barnabás és Pál számára, amikor a Szent Szellem szólalt hozzájuk, akkor az csak egy 
megerısítés volt arra, amire a Szent Szellem már elızıleg elhívta ıket. A prófécia pontosan ezt a 
célt szolgálja az Újszövetségben, hogy megerısítést adjon arról, ami már érlelıdik a szívedben, 
Megerısít! Nagyon óvatosak legyetek! A prófécia csodálatos akkor, ha valóban épülésre, 
vigasztalásra használják!  

Sokszor az emberek a prófétálás egyszerő ajándékát használva tévutakra mennek, mert 
valószínőleg úgy történik ez, hogy látnak másokat szolgálni, vagy olvasnak egy könyvet róla, és 
eltatározzák, hogy ık is prófétálni fognak. Én is meg tudom ezt tenni – mondják. Sajnos az elmúlt 
évben is rengetegen voltak, akik saját elhatározásukból léptek ki a szolgálatba. Amikor már 3-4 
alkalommal jártál egy városban, akkor ötödik alkalommal várható, hogy valaki fog jelentkezni, aki 
azt mondja, hogy: hát ezt én is tudom csinálni. Sajnos ezek az emberek nagyon tévesen félre vannak 
vezetve a szívükben. 

Láttam már olyat is, amikor a prófétálás ajándékát tévesen használták. Egy doktor esetét 
szeretném elmondani, aki pásztor is volt egyben. Eljött valamelyik alkalmunkra, és én voltam az, aki 
éppen szolgáltam. Elmondta, hogy nagyon régen nem volt az Úrnak ilyen erıs jelenléte rajta, és sírt 
szinte minden ének után, és nagyon erısen érzékelte az Úr jelenlétét. Végül is az Úr megmutatta 
neki, hogy ez volt az a hely, ahol az Úr szerette volna ıt használni, ezen a helyen. És egy másik, 
magát kinevezett próféta, aki egy másik városban lakott, valóban semmi köze nem volt ahhoz, amit 
tett, prófétált felette, hogy: a sötétségbe mész, és hogy: ne tedd, a rossz úton mész – és így tovább. 
Megpróbálta elbátortalanítani. Sajnos ez a doktor ma úgymond végzett a szolgálatával, kint van a 
szolgálatból. Az, aki a próféciát adta fölötte, az pedig végképp nem nevezhetı prófétának!  

Ezektıl a szolgálatoktól nagyon távol tartom magamat, nem szeretek a közelükbe lenni, mert ez 
a szellemi ajándék nagyon tévesen, nagyon rossz célokra is használható, és olyankor csak bajba 
keverednek az emberek.  

Tehát láttátok az Apostolok Cselekedetei 13:2-ben azt mondja a Szent Szellem: „Válasszátok el 
nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én ıket elhívtam.” 

Elsıként tehát belsı bizonyosság által vezet Isten Szelleme. Másodsorban belsı hang által 
kapunk vezetést, a saját szellemünk hangja által. Lehetséges, hogy van belsı bizonyosság a 
szívedben a gyógyulásról. Hallgatok én is a szellememre.  

A hit mindig a szellemedbıl jön. Addig, amíg ezeket a dolgokat nem tanulod meg, a szellemed 
nem tud teljes hitben mőködni. Meg kell tanulnod arra hagyatkozni, aki benned lakik.  
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Meg kell tanulnod felfejleszteni a saját szellemedet. Legyen hited a saját hitedben! Minden, amit 
tehát használnod kell az életben segítségként, az meghatározó a hited szempontjából.  

Ha arra vársz, hogy az ébresztıóra ébresszen fel reggel, akkor ez is fogja akadályozni a hitedet. 
Mindenkinek a saját szellemében van egy ébresztıórája. Sokszor arra ébredek, hogy vajon hány óra 
lehet, és egyszerően feljön a szellemembıl, hogy pontosan hány óra van. A mi szellemünk pontosan 
olyan, mint Isten: a mi szellemünk soha nem alszik.  

Sokan gondolják, hogy már szellemileg felnövekedtek, az igazság az, hogy még a szellemi 
gyerekágyból sem keltek föl.  

Sokszor azért ellenzek más tanításokat, mert az embereket csecsemıkorban tartják. 
Csecsemıkorban tartja tehát a keresztényeket. Mindig el kell menni valaki máshoz, hogy az mondja, 
meg, hogy mit csináljál. Vagyis nem tanították meg neked, hogy hogyan kell követned a saját 
szellemed hangját. Amikor alárendeled magadat másnak, hogy mit tegyél, ez teljesen írások nélküli. 

Én sem hagyom, hogy bárki más mondja meg helyettem, hogy mit tegyek, mert ez tudatlanság!  
És hogy megmutassák, hogy milyen hatalmas szeretet van a szívükbe, ha nem egyezel bele abba, 

amit mondanak, akkor kizárnak téged. És tudom, hogy ez nem mulatságos!  
Van sokszor, hogy az embereket a rossz szellemiség ragadja meg, és ezáltal más embereket is a 

megkötözöttségek felé visznek, ahelyett, hogy a szabadság irányába vinnék. Egy dolog tehát Isten 
alá vetni magadat, egy másik dolog, ami helytelen, emberek alá vetni magadat. Ha az illetı nincs 
kifejlıdve a szellemében - tanuld meg a saját szellemedet követni! Mondd el nekem, mi az, amit a 
szellemed mondott a te számodra, és azt tedd, amit a te szellemed vezet!  

Amikor az emberek megpróbálnak engem a hitembıl kizökkenteni, és a természet irányába 
vinni, tehát hogy más szóval mondjam, bátortalanítanak a hit-járásomban, ezért nem beszélek 
senkivel, aki megpróbál engem elbátortalanítani a hitben való járásomban! A legtöbb kersztény azt 
sem tudja, hogy mirıl beszélek ilyenkor. Soha nem hallottak arról, hogy a saját szellemüket fel lehet 
fejleszteni, és a saját szellemük vezetésére való hallgatást meg lehet tanulni. Tehát mindenképpen 
szeretetben kell járnunk velük, de ha csak nem nyitott valaki erre, akkor nem tudod nekik ezt 
elmagyarázni! Mivel nincsenek meg az alapjaik, úgysem tudják megérteni, hogy mirıl beszélsz, 
amikor a hitben való járásról beszélsz, vagy a szellem vezetésérıl beszélsz. 

Szeretnélek emlékeztetni bennetek arra is, hogy ne felejtsétek, nagyon sokfajta hang van kint a 
világban! Nem szabad mindezeket a hangokat követni! Meg kell tanulni, melyik az a hang, amely 
Isten hangja. Isten hangja mindig belülrıl jelentkezik, belül fogod meghallani. Hiszen a Szent 
Szellem, aki a szellemedben lakik, soha nem fog Isten Igéjével ellentétesen vezetni téged. A Szellem 
és Isten Igéje mindig megegyeznek.  


