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Amikor Isten Igéjét hallod prédikálni, azt a fizikai füleddel hallod, ezáltal kerül be az elmédbe, és így 

ébered hit a szívedben. (Róm. 12,2) De ahhoz, hogy hatással legyen rád az Ige, be kell fogadnod a szelle-
medbe, mert az Ige azt írja, hogy az érzékszervek uralta ember nem képes megérteni Isten szellemi dolgait.  

1Korinthus 2,14. 
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; 

meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni. 
Más fordítás szerint: A természeti (érzéki) ember, vagy a természetes (érzéki) elme nem értheti az 

Isten dolgait… 
Mivel a Bibliát a régi korok szent emberi úgy írták meg, ahogy a Szent Szellem indította őket, ezért a 

természetes ember számára bolondságnak tűnik az Írás. (2Pét. 1,21) Ha többször olvasod el az Igét, az még 
nem azt jelenti, hogy meg is érted azt, de amikor a szívedben értelmet nyer, akkor fogsz kapni belőle 
világosságot.  

Isten Szellemére kell figyelned ahhoz, hogy megnyissa az Igét számodra, és kijelentést kapjál belőle. A 
szellemünket éppúgy lehet tanítani, mint az elménket, és a szellemünk éppúgy meg tud erősödni, mint a 
testünk. A konditeremben a test izmait erősíthetjük, a hitizmainkat pedig az Igével.  

A hit a láthatatlanba veti a bizalmát, és a láthatatlant teszi láthatóvá. (Zsid. 11,3) „A hit hallásból (ige-
hirdetésből) van...” (Róm. 10,17) Nem azt mondja, hogy az újjászületés előtt meghallott dolgokból 
származik. Az Ige a folyamatosan nyitott szívről beszél jelen időben, ami a mennyből érkező hitet képes 
befogadni. A jelenben való hallás a kulcs, amivel kinyílik a hit ajtaja. 

A hitetlenség a látható világba veti a bizalmát, ahol nincs szükség Istenre. A hitetlenség nem más, mint a 
látható dolgokba vetett hit. Ez a látásmód sajnos a láthatót a láthatatlan fölé (vagyis Isten fölé) helyezi, de ez 
így nem helyes. De Jézus azt mondja nekünk: ne légy hitetlen, hanem hívő! (Ján. 20,27) A hit a 
szellemünkben, a belső emberünkben épül ki.  

Példabeszédek 20,27. 
27. Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.  
Isten az ember szellemét fogja használni arra, hogy világosságot adjon neki és vezesse őt. Isten csak a 

szellemünkön keresztül tud kapcsolatba lépni velünk, nem pedig az értelmünkön vagy a testünkön útján. 
Ahogy fejlődik a szellemünk, egy idő után fel tudod ismerni az Atya akaratát az életed minden területén. 

A szellemünk fejlődésének, épülésének négy módja van: 
1. az Ige fölötti elmélkedés, 
2. az Ige gyakorlása, 
3. az első helyre tenni az Igét az életünkben, 
4. azonnal engedelmeskedni a szellemünk hangjának. 
A felsorolás közül az első három az Igével kapcsolatos. Nézzük meg részletesen ezt a négy pontot. 
1./ AZ IGÉN VALÓ ELMÉLKEDÉS 
Fel kell ismernünk Isten Igéjének az értékét, és az Igén való csendes elmélkedés fontosságát. Nem 

kaphatsz szellemi kijelentést és bölcsességet, ha nem mélyedsz bele az Igébe. Isten ezt a tényt Józsuéval is 
tudatta a szolgálata elején.  

Józsué 1,8. 
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy 

vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te út-
jaidat, és akkor leszel sikeres.  

Az Ige azt mondja nekünk, hogy ha az Igén gondolkodunk, akkor tudunk az élet dolgaiban bölcs 
döntéseket hozni, akkor lesz jószerencsés, bővölködő és sikeres az életünk. Szánj időt arra, hogy elmélkedj 
az Igén, ehhez vonulj félre, zárd ki a világ dolgait (tv, munka, sértődés), és csak a saját szellemedre figyelj. 

2./ AZ IGE GYAKORLÁSA 
Az Ige gyakorlása azt jelenti, hogy az Ige cselekvője és megtartója vagy.  
Jakab 1,22.  
22. Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. 
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Sokan vannak, akik beszélnek az Igéről, akik örvendeznek az Igének, de kevesebben vannak, akik 
megcselekszik és meg is valósítják azt. Akkor vagy az Ige cselekvője, amikor minden helyzetben azt teszed, 
amit az Ige mond arról a helyzetről. 

Az Igében minden helyzetre található megoldás, ezért kérd az Úrtól, hogy mutassa meg az arra 
vonatkozó speciális Igét, amit mindig hittel imádkozz el. Akkor vagyunk az Ige megtartói, ha a szavaink és a 
cselekedeteink arra a szeretetre épülnek, amely az Újszövetségben az apostoli levelekben meg van írva. Egy 
verset olvasok fel az Ige megtartására, megcselekvésére vonatkozóan.  

Filippi 4,6. 
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal 

hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.  
A Bővített fordítás szerint: Ne nyugtalankodjatok, és ne aggodalmaskodjatok semmi felől… 
Csak akkor vagyunk ennek az Igének a cselekvői, ha aggodalmainkat félretéve imádkozunk Istenhez. 

Nyugtalankodva, gondokkal terhelve nem érdemes kérni Istentől, mert az ilyen ima nem működik. Vegyétek 
komolyan Isten Igéjét, törekedjetek a gyakorlására, mert egyedül abban van a megoldás. 

A következőképpen teheted meg az Ige gyakorlását: 
- félrevonulva, hangosan olvasd a Bibliát, mindent kizárva arra fókuszálj, 
- mond ki az Igét, ismerd el, hogy amit Isten Igéje mond, az igaz, 
- állj meg az Igén, hogyha aggodalmaskodó és kísértő gondolatok jönnek az elmédbe, mert Isten nem kér 

tőlünk olyat, amit ne tudnánk megtenni, 
- amikor az Úr elé viszed a kérésedet, azonnal köszönd meg Neki a választ, mert a hálaadás lecsendesíti 

a szellemedet és megszünteti a gondterheltséget, 
- amikor az ördög meg akar lopni az imaválasztól, akkor újra és újra vedd elő ugyanazt az Igét és valld 

meg a felett a helyzet felett, amiben vagy. 
Csak akkor juthatsz eredményre, ha gyakorlod az Igét. A  Filippi 4,6 gyakorlásának az eredménye az 

lesz, hogy a Filippi 4,7 békessége fog rád szállni.  
Filippi 4,6-7.  
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal 

hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.  
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gon-

dolataitokat a Krisztus Jézusban.  
A Bővített fordítás szerint: 7. És Isten békessége… ami minden értelmet (megértést) felülmúl, 

őrködik felettetek, és meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat (elméteket) a Krisztus Jézusban. 
Láthatjátok, Isten békessége megőrzi a szíveteket és az elméteket. Sokan vágynak az isteni békességre, 

de nem akarják elhagyni az aggodalmaskodást. Akik nyugtalankodnak és aggodalmaskodnak, azok folyto-
nosan az élet rossz oldaláról gondolkodnak. Nagyon fontos és építő a számunkra, hogy Isten megmondja 
nekünk a Filippi 4,8-ban, miről is gondolkodjunk.  

Filippi 4,8.  
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igaz-

ságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.  
Csak akkor tudod megcselekedni ezt az Igét, ha a helyes dolgokról gondolkodsz, és ez fogja megadni a 

teljes békességet. Akik az élet rossz oldaláról gondolkodnak, azok állandóan hitetlenséget szólnak. Könnyen 
felismerhető, hogy ki gondolkodik helyesen vagy tévesen, mert az jön ki a száján, amiről gondolkodik.  

Lukács 6,45. 
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz 

kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. 
Minél többet beszélsz egy dologról, az annál hatalmasabbá válik az életedben, a jó még jobbá, a rossz 

még rosszabbá. Tudjuk azt, hogy az elménk az ördög játszótere, ezért kaptuk Isten Igéjét, hogy annak a 
vonalában gondolkodjunk, és a megjelenő gondolatokat leellenőrizzük.  

3. AZ IGÉT TEDD AZ ELSŐ HELYRE 
A szellemünk építése érdekében első helyre kell tenni Isten Igéjét. (Péld. 4,20-22) Mindig Isten Igéjére 

figyelj, és azt tedd az első helyre. Állandóan arra hallgass, amit Isten az Igéjén keresztül mond neked, és ezt 
tartsd meg a szívedben. Ebben a mondatban ez a négy dolog összefüggésben áll azzal, hogy életet és 
egészséget nyerhess Istentől. Sajnos egyes hívők, mint utolsó megoldásként fordulnak az Igéhez, pedig az 
Igében gyógyulás van.  

4. AZONNAL ENGEDELMESKEDJ A SZELLEMED HANGJÁNAK 
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Az emberi szellemnek van hangja, amit lelkiismeretnek hívunk, amit másként belső megérzésnek, belső 
hangnak, belső vezetésnek is nevezünk. Az emberi szellem rejtve van a fizikai érzékek elől, mert nem 
láthatjuk és nem tapinthatjuk. Az emberi szellem válik új teremtéssé akkor, amikor befogadja Jézust. Az 
ember szellemében a régi természet elmúlt és újjá lett minden. (2Kor. 5,17)  

Az újjászületett szellemedben Isten élete és természete van. Ha megadod a lehetőséget a szellemednek, 
hogy az Igén elmélkedjen, akkor a szellemed erős lesz és a lelkiismereted biztos vezetővé válik. A Szent 
Szellem nem a fejedben, hanem a szellemedben lakik, és a szellemed a Szent Szellemtől kapja a vezetést. 
Tehát Isten a Szent Szellem által szól a szellemünkhöz, majd a szellemünk hangja legtöbbször gondolatként 
jelenik meg az elménkben.  

Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.  
Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Az újjászületett ember lelkiismerete biztos vezető, mert Isten 

Szellemétől hall. Van, aki meghallja a saját szellemének a vezetését, de nem engedelmeskedik neki, sőt 
teljesen el is nyomhatja azt. (Alkalmi süket, mint olykor a gyerekek.) Tanulj meg azonnal engedelmeskedni 
a saját szellemed vezetésének.  

Isten minden hívőt egyformán tud vezetni, akinek nyitva van a szellemi füle. Amikor engedelmeskedsz a 
szellemed hangjának, akkor mindig Isten tökéletes akaratában jársz, ami a legjobb a számodra. Ahogy az Ige 
világosságában jársz és gyakorlod a négy pontot, hogy hogyan építsd a hitedet, akkor el fogsz érkezni arra a 
szintre, ahol tudni fogod a szellemedben, hogy mikor mit tegyél.  

János 16,13. 
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem 

magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.  
Hidd el, vezetést kapsz Istentől az élet minden dolgával kapcsolatban.  


