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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
Ihletettségi ajándékok 3. – A prófécia megítélése 

 
Kazettánk a prófécia megítélésérıl szól.  
Van egy néhány útja annak, hogy hogyan ítéljük meg a próféciákat.  
Az elsı, hogy a gyümölcseikrıl ismeritek meg azokat.  
Második pont a prófécia megítélésénél, hogy Krisztust magasztalja-e. Jézus azt tanította, hogy: 

„engem kell, hogy dicsıítsen.” Ha a prófécia valóban Istentıl van, akkor a prófécia Jézusra kell, 
hogy mutasson.  

 Következı lépés, meg kell néznünk, hogy a prófécia egyezik-e az Igével!  
Azt is fel kell fedeznünk utolsóként, hogy még akkor is, ha a prófécia beteljesedne, még akkor 

sem biztos, hogy Istentıl van.  
A prófécia Istenhez vezet-e téged, vagy Istentıl eltávolít? Még inkább tiszteled-e majd a prófécia 

által Istent, és a Bibliát, vagy pedig eltávolít téged az újjászületés tanától, és a Biblia többi 
alaptanától. 

A következı lépési pont a prófécia megítélésében, hogy a szabadság felé visz-e, vagy a kötések 
felé. Ha ugyanaz a Szellem, mint a hit Szelleme, akkor az szabadságot hoz a számunkra. Ha pedig 
nem, akkor kötéseket hoz. Nagyon sokan a próféciák által a kötésekbe kerülnek, ahelyett, hogy az 
élet és a szabadság felé mennének.  

Utolsóként pedig megemlíteném, hogyha a dolgok nem helyénvalók, akkor belül fogod tudni a 
szívedben, mert ott van egy kenet, amely megmutatja - mert ott a Szent Szellem belül megmutatja a 
szívedben, hogy valami hibás. Ne hagyd ezért, hogy a fanatizmus és a szélsıségek távol tartsanak 
téged Isten áldásaitól, mert a hibát hibával nem lehet kiküszöbölni!  

Ahogy az idınk engedi, a továbbiakban mélyebben betekintünk ebbe. Szeretnék a továbbiakban 
arról szólni, hogy hogyan lehet megtanulni együtt áramlani a Szent Szellemmel. 

Sok mindent megtanulhatunk idısebb szolgálóktól az Úrban. Nagyon sokfajta, számos 
megmozdulása volt megtapasztalható a Szent Szellemnek - szinte minden fajtája a Szent Szellem 
kiáradásnak megtapasztalható volt. Voltak a régi idık pünkösdistái, és abban az idıben 
természetesen nem voltak még mikrofonok, és technika, ezért hangosan prédikáltak, mindent nagyon 
hangosan kellett tenniük. Olyan hangosan imádkoztak, hogy pár utcával lejjebb is lehetett hallani. 
Ezért azt gondolták, hogy semmi nem fog történni, és nem lesz akkora kenet jelen, hacsak nem 
hangosak. Az egyik prédikátor addig vitte ezt szélsıségbe, míg elvesztette a hangját, és akkor 
felfedezte, hogy a kenet ugyanolyan csodálatosan mőködik csendességben is, mint a 
hangoskodásban, és azt mondta, hogy akkor tudott valóban még többet elvégezni az Úr számára, 
mint amikor még hangoskodott.  

Tudjátok, mi történik ilyenkor? Az emberek érzik a jelenlévı erıt, és ezt rövidre zárják 
kiáltozásokkal és hangoskodással, és azt gondolják, hogy a kiáltozások azok a Szent Szellemtıl 
vannak.  

Volt ilyenben részünk, és benne volt a Szent Szellem is. A Szent Szellemnek egy mozgása volt 
ez a nevetı kenetben, és nagyon örültünk ennek. De nem tanítottunk róla eleget, és ahogy Raymond 
Cox is mondja, kedves barátom, hogy szeretjük, hogyha a dolgok kicsit történnek körülöttünk. Tehát 
nagyobb örültünk ennek. De tudjátok, egyszer csak jött a Szent Szelemnek egy másik nagy 
árhulláma, és természetesen nagyon sokan azok közül, akik nem kaptak errıl tanítást, nem értették.  

A magyar emberek általában nagyon csöndes, inkább pesszimizmus felé hajló emberek, és azt 
hiszem, hogy nem zavarja ıket, ha egy kicsit néha hangosabbak vagyunk. De amikor az emberek 
elkezdenek kiáltozni, visítozni, ugrálni, nem fedezik föl ilyenkor az emberek, hogy ezt tudják 
szabályozni.  

Ahogy Kenneth Hagin mondja, egyszer egy asszonyt jól megrázott, hogy nyissa ki a szemét. Azt 
mondta neki, hogy: ez bizony Isten ereje, amely rád szállt, de te rövidre zárod ezt a szent erıt.  
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A Biblia azt mondja, hogy ha beteljesedünk a Szent Szellemmel, akkor más nyelveken kezdünk 
beszélni. Nem azt mondja, hogy: teljesek a Szent Szellemmel, és elkezdenek visítozni. Tehát nem azt 
szeretnénk, hogy az emberek, amikor beteljesednek Szent Szellemmel, akkor visítozni kezdenének, 
hanem hogy nyelveken kezdjenek beszélni.  

Sokan vagyunk, akik nagyon érzékenyek vagyunk a Szent Szellemre, és ık érzékelik a Szent 
Szellem változásait. És eljutunk arra a helyre, amikor a kiáltozások és a visítozások rövidre zárják 
Isten csodálatos Szent Szellemének az erejét. És sokan megkérdezik a többiek közül: ez valóban a 
Szent Szellem? Igen, tudjuk, a Szent Szellem van felettük, de ık azok, akik ilyen módon reagálnak a 
Szent Szellemre, és rövidre zárják az erıt ily módon.  

Nekünk azt kell tennünk, amit az Igék mondanak a Szent Szellem erejérıl! Hagyni kell, hogy ez 
az erı átfolyjon rajtunk, és nem kell túl sok zajt csapni, nem kell hangoskodni, amikor érezzük ezt az 
erıt!  

Vannak még dolgok tehát, amit meg kell értenünk a nyelvek üzenetérıl, ahhoz, hogy mindent a 
maga rendjében tudjunk tenni. 

 
1Korinthus 14:27 
„Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és 

egy magyarázza meg:” 
 
Azt mondják az Igék, hogy miután a három ember szólt egymás után, a többiek maradjanak 

csöndben, vagyis ne kapcsolódj be a többiekhez, hogy te is magyarázd. Lehet, hogy te majd a 
következı alkalommal tudod. Ha még valamit kellene mondani, akkor az a három, aki az elıbb szólt 
nyelveken, annak kell újra beszélni.  

Nézzük meg, hogy mit mond itt az Ige Pálon keresztül a 33. versben: 
 
1Korionthus 14:33 
„Mert az Isten nem a zőrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként az a szentek 

minden gyülekezetében van.” 
 
A 26. versnek a végén pedig ezt olvassuk: 
 
1Korinthus 14:26 
„Mindenek épülésre legyenek.” 
 
Ha mi megpróbálnánk magunk elıállítani a Szent Szellem megnyilvánulásait, akkor az nem 

lenne épülésre. Úgyhogy bizonyosodj meg arról, hogy a Szent Szellem valóságos kenete alatt 
mőködsz, és akkor a cselekedeteid épülésre lesznek.  

Néha az embereknek egyszerően csak egy örömteljes hangjuk van. De ne tegyél semmi olyat, 
ami mások figyelmét magadra vonzaná, és megakadályozná a többieket attól, hogy ık is tudjanak 
imádkozni!  

Ha csak úgy magadban imádkozol, akkor olyan hangokat is kiadhatsz, mint a szamár az esı elıtt. 
De amikor a teljes evangéliumi körökben az emberek együtt imádkoznak, ez nagyon jó, és helyén 
való, de vannak emberek, akik ilyenkor szeretnek az ı hangjuk teljességében imádkozni, és szinte 
minden egyes alkalomkor túlkiabálják a többieket, és ezáltal a test cselekedeteibe kerülve rövidre 
zárják a Szent Szellem kenetét. Sokan közülük azt akarják, hogy az emberek úgy gondolják majd, 
hogy ık valóban felkentjei voltak az Úrnak, és ezáltal a figyelmet magukra vonják. Úgyhogy: 
mindenkinek látnia kell, hogy nekem mi van – gondolják. Mindenkinek együtt kellene áramlani a 
Szent Szellemmel, de egyetlen egy személy megzavarhat mindenkit, a saját hangoskodásával, és 
ezáltal leállíthatja a Szent Szellem áramlását. Nem kell, hogy hangos legyél! Isten meghall téged!  
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Minden pásztoromnak mondom ezt, és természetesen mindannyian a Szent Szellemben folyunk, 
hogy ezekhez az emberekhez magánbeszélgetés formájában kell sort keríteni a beszélgetésre. Ne a 
nyilvánosság elıtt javítsd ki ıket, és utasítsd ıket - hacsak a viselkedésük annyira kívül esik a rend 
kereteibıl, hogy ezt meg kell tenned, ott helyben.  

Nem a mi gyülekezetünk tagjaihoz beszélek most, vagy nem ıket tanítom, mert célom van azzal, 
megvan a meghatározott célja, hogy hagyom a dolgokat zajlani. A magyarok természetes miatt. Nem 
szeretem, amikor a temetıbe kell mennem, vagy a temetésre kell mennem. De ezt a tanítást meg kell 
tennem, és szeretném, ha mindenki megértené, hogy nagyon örülök azoknak, akik boldogok a Szent 
Szellemben, és nevetnek, és felszabadultak a Szent Szellemben – és a Szent Szellem ott volt. És 
bizonyos bátorságot is igényel, hogy valaki kibontakozzon a Szent Szellem kenete alatt, mert a 
magyarok ilyen természetőek, félénkek. De most a hosszú évek után megfigyelhetı, hogy a Szent 
Szellem kenete megváltozott.  

Visszatekinthetünk, hogy a Szent Szellemnek hasonló kenete jelenik meg, mint a korai idıkben, 
nagyon erıs gyógyító kenetek vannak jelen – de errıl kell most tanítnom. Tehát nem személyesen 
szól ez a tanítás valakinek, hanem egyszerően tanítok róla, mert kell.  

Szóval pásztorok, elmondom nektek a következıkben, hogy mi az, amit majd válaszolni fognak. 
Azt fogják válaszolni ezek az emberek, hogy: hát, hiszen nem tehetek róla! Tudom, hogy ezt fogják 
válaszolni, mert én magam is kellett, hogy foglalkozzam velük. Láttam már olyat is, amikor az 
embereknek nyelveken kellett volna megszólalni, és egyszerően sikítoztak. Azt mondták, hogy: nem 
tehetek róla, a Szent Szellem tette velem! De amikor a segítık kikísérték ıt, akkor már szinte átkozta 
ıket. Akkor ez bizonyára nem a Szent Szellem volt mégiscsak.  

Tehát kell, hogy legyen egy megkülönböztetésünk ezekrıl a dolgokról. Figyelj most oda, valami 
nem stimmel ott, ha így válaszol az illetı, hogy: nem tudok segíteni rajta! Másrészt, ha valaki úgy 
válaszol, hogy: nem akartam rajta változtatni – akkor azt elfogadom, mint igazságot. De ha valaki 
azt mondja, hogy: nem tudtam magamon segíteni – akkor azonnal tudom, hogy az ı cselekedeteit 
nem a Szent Szellem ihlette, mert a Szent Szellem soha nem kényszerít ránk semmit sem! A Szent 
Szellem soha nem használ kényszerítı erıket! Ha a Szent Szellem ezt megtenné, akkor ma 
mindannyiunkat rákényszerítene, hogy üdvözüljünk, és holnap már jöhetne a millenniumi ezer 
esztendı. A Szent Szellem csak egy nagyon enyhe, finom elırenyomást ad. Azok a démonok és az 
ördögök, aki erıszakkal kényszerítenek rád valamit.  

Figyelj most! Lesz olyan, amikor a Szent Szellem úgy épít fel benned valamit, mint egy vas acél 
épületet, és úgy érzed, hogy abban a pillanatban most már szétrobbansz, ha nem teszel valamit. Ha 
viszont a rossz helyen vagy arra, hogy ezt magadból kiengedd, akkor magadból fogsz kikerülni. 
Másként, azok, akik még nem tanultak a gyülekezetben, azok megsérülnek, és eltávolodnak Isten 
dolgaitól a te cselekedeteid által.  

Miért megyek mindezen most keresztül? Azért, mert egyre több és több testbeli megnyilvánulást 
lehet megfigyelni, ahogy egyre nagyobb és nagyobb Szent Szellem megnyilvánulások vannak jelen. 
És ezeket a dolgokat azért kell pontosan tudnod, hogy a dolgok a maguk rendjében haladhassanak. 
Minden szolgálónak meg kell tanulnia, hogy magyarázza ezeket az áramlásokat - a Szent Szellem 
áramlásait!  

 
1Korinthus 14:28 
„Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az 

Istennek.” 
 
Figyeljétek meg, mi az, amit Pál nem mondott: ha nincs olyan jelen, aki tudna magyarázni. Nem 

azt mondta, hogy: ha nincs jelen az illetı, aki a nyelvek magyarázatában tudna mőködni - hanem azt 
mondja az Ige, hogy ha nincs jelen valaki, aki tudna magyarázni. Igazából ezt az Igét csak a 
közelmúltban értettem meg. De felfedeztem, hogy bármerre is a világban elmennék egy alkalomra, 
ahol a Szent Szellem jelen van, és tudom, hogy melyik irányba kíván a Szent Szellem elıre 
mozdulni.   
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Azt is észreveszem, ha a jelenlévı szolgáló úgymond elveszett ebben, tehát nem tudja, hogy mit 
kell tenni a jelenlévı kenetek alatt. Isten viszont használ némelyeket arra, hogy ezeket a keneteket 
magyarázza. Ezt teszem én is az alkalmaink legtöbbjénél, fıleg a konferenciáinkon. Egyszerően csak 
magyarázom, hogy az alkalom melyik irányba megy.  

Sokszor van, hogy megkérdezem az embereket az alakalom során, hogy: van-e megvallásotok, 
vagy szeretnétek-e egy pár szót szólni. És megtapasztalhattátok, hogy az emberek ilyenkor az ı 
megvallásaikban csodálatosan nyilvánulnak meg a prófécia kenetében. A következı alkalommal 
esetleg csak az elméjükbıl beszélnek, és mindent tönkretesznek.  

Hadd mondjak azonban valamit! Csupán azért, mert talán már az Úr használt téged a nyelvek 
magyarázata ajándékában, attól te még nem vagy magyarázó!  

Azt hiszem, hogy sokkal többrétő ez a szó, hogy ’magyarázó’, mint azt az emberek felfedeznék! 
És azt hiszem, hogy a pásztorainknak, és mindannyiunknak kellene arról tanítás, hogy hogyan lehet 
Isten szolgálójává lenni! Tehát ezért tanítom a tagokat arra, hogy emeljék csak föl a kezüket, ha ez a 
belsı késztetés jelen van, és ez már engem figyelmeztet arra, hogy a Szent Szellem ebbe az irányba 
akar mozdulni, és ezáltal én is jobb magyarázó leszek, mert tanulom azt, hogy Isten mit szeretne 
elvégezni. Mert a Szent Szellem munkái közé tartozik a prófécia, a nyelvek nemei, a nyelvek 
magyarázata, a gyógyítások ajándékai természetesen - és mindenezek együtt vannak jelen 
mőködésben. A dicséret, a hálaadás, és a Szent Szellemben való együttáramlás. És mindannyiunknak 
tanulnia kell ezen a területen, hogy hogyan lehet a Szent Szellem akaratát követni!  

Ezért van, hogy hagyjuk, hogy a dolgok úgy áramoljanak, ahogy azok jönnek. Mert nem minden 
pásztor egyformán érzékeny a Szent Szellem áramlataira. Vannak idık, amikor el kell csöndesedni, 
és vannak idık, amikor pedig ki lehet bontakozni.  

Arra is emlékezned kell, hogy ha a Szent Szellemmel teljes vagy, akkor mindig is úriember 
módjára fogsz viselkedni! 

Szeretnék most pár dolgot megosztani veled a próféciáról. A prófécia természetfeletti kiejtés egy 
ismert nyelven. A különbözı nyelvek nemei pedig egy természetfeletti kiejtés, számunkra ismeretlen 
nyelven. A nyelvek magyarázata pedig egy természetfeletti megmagyarázása annak, amelyet 
természetfeletti módon a különbözı nyelvek nemei mondott. A prófécia általában ihletettség által 
jön elı. Azonban, amikor ihletettség által szólsz, a Szent Szellem ad új gondolatokat, amelyeket 
talán még soha nem gondoltál végig. Néha ez egy nagyon speciális kiejtés. Tehát az Ige prédikálása 
az inspiráció és a Szent Szellem kenete alatt tehát szintén prófécia.  

 
1Korinthus 14:31 
„Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki 

vigasztalást vegyen;” 
 
Hogy mindnyájan prófétálhassatok. Egyenként. Pontosabban szólva ezt tették a keresztények az 

ı hívı összejöveteleiken – mi pedig gyülekezeti alkalmaknak hívjuk ıket. Egy jó, a Szent Szellem 
által felkent tanúbizonyság-tétel nagyon hasonló egy próféciához. A jövıt elıre megmondani -  ez 
nem része az egyszerő prófétálás ajándékának.  

 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Épülésre, buzdításra és vigasztalásra.  
Különbség van a prófécia hivatalából való prófétálás, és aközött, amit Pál mond, hogy kívánom, 

hogy mindannyian prófétálhassatok. De nem mindenki próféta! Tehát szükségünk van arra, hogy a 
szélsıségeket korlátozzuk!  

Azt írja az Ige, hogy: mindnyájan prófétálhassatok, egyik a másik után. És most elsısorban a 
tanúbizonyság-tételekrıl szólunk, amikor egyik a másik után tesz bizonyságot az Úrról.  
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Micsoda áldás azt meghallgatni! Igazi öröm van abban, amikor az ember a Szent Szellem élı 
kenete alatt beszél! És mindenki számára lehetıséget kell adnunk, hogy ezekbıl az áldásokból 
részesülhessen! De ha az elsı illetı, aki a tanúbizonyságot teszi, egy kemény történettel, egy nehéz 
történettel kezdi, akkor a következı talán arra törekszik majd, hogy ı egy még szörnyőbb történetet 
hozzon elı, és eljutnak oda a szegény keresztények, hogy az ördögöt dicsıítik közben. Mert ezek a 
megvallások az évek során mindinkább lefelé mentek. Fel kell emelnünk a megvallások szintjét oda, 
ahol annak lennie kellene, azáltal, hogy megtanítjuk az embereket, hogy kerüljék el a szélsıségeket!  

És azt garantálom nektek, ahogy a Szent Szellem új áramlataiba kerülünk, egyre több és több 
szélsıséget fogunk látni, vagy fanatizmust, mert mindig megtalálhatók a szélsıségek, a Szent 
Szellem bármely mozdulásában. Ezért nyugodtan öltsd fel magadra a szeretet saruját, és készülj fel 
arra, hogy lesznek szélsıségek, mert nincs a Szent Szellemnek kiáradása anélkül, hogy szélsıségek 
ne legyenek! Miért van ez? Mert mindig lesznek olyanok a Szent Szellem kiáradása közepette, akik 
még tanulatlanok. De én inkább szeretném, hogy a Szent Szellem hatalmas kiáradása lenne jelen, 
még egy kis szélsıségek árán is - és természetesen nem akarom megsérteni az embereket, és 
mindenkit szeretnék az út közepére beterelni!  

Tehát még akkor is, ha egy úgynevezett halott alkalom van, akkor is fel lehet emelni ezt az 
alkalmat emberek megvallásaival. Bárki is, aki a kenet alatt szolgál, az áldás kell, hogy legyen! 
Lesznek köztük olyanok is, akik hibákat követnek majd el. Ha a Szent Szellem abba az irányba 
mozdul, és mindenki áldást kap, akkor természetesen semmi rossz nincs abban, hogy egy kicsit 
élénkebbek vagyunk. Amikor mindez a Szent Szellem kenete alatt történik, akkor az épülésre szól, 
és mindenki áldásává válik. De a következı alkalommal, amikor ugyanezt a hústestben próbálják 
felállítani, ugyanazokat a dolgokat mondják, ugyanazon a helyen, ugyanazokat a kicsi tánclépéseket 
próbálják eltáncolni - és mindenkit beteggé tesznek a gyomrukban, mert nem a Szellemben történt.  

Amikor Isten mozdul és lép, akkor mindenki áldást kap. Ha viszont a hústestbıl van, akkor 
mindenkinek betegség érzete lesz.  

Ha viszont valami, ami az ördögtıl van, akkor pedig úgy tőnne, mintha a nyakadon is fölállnának 
a hajszálak. Ez az egyszerő útja annak, hogy hogyan lehet ezt bárminek megítélni. Akár van szellemi 
megkülönböztetés képességük, akár nincs.  

Azt javasolnám, hogy minden hívı csoportnak legyen idırıl idıre hívık összejövetele, mert a 
Szent Szellemnek nagyon sok ilyen jelenléte akkor fog fellépni és elıjönni, amikor gyülekezeten 
kívüli tagok is jelen vannak, a világból elveszettek jelen vannak.  

Nekünk is voltak a Szent Szellemnek csodálatos megnyilvánulásai, amikor a bőnösök ültek a 
sorok között. Vannak olyan összejövetelek, amikor mi is lehetıvé tesszük a hívıknek, hogy bármi is 
van a szívükön, vagy egy nyelvek magyarázata, vagy egy szellemben ihletett dal, vagy egy kis 
üzenete, azt közzétegyék. Sok minden tapasztalható a Szent Szellemtıl. Van a nyelveken való 
éneklés is, van a szellemben való táncolás is - de van a testben való táncolás is. Van, hogy a 
tapsolásnak is megvan a maga helye. Tehát a dolgokat a megfelelı helyen kell tartani, a megfelelı 
rendben, a megfelelı idıben!  

Sok ezen dolgok közül nem helyénvaló, ha túlnyomó többségben nézelıdık és idegenek vannak 
jelen az alkalmon. És itt van, ahol néhányan elrontják! Eljönnek egy alkalomra, és úgy érzik, hogy 
viharba kerültek, mert mindenféle fanatikus viselkedéssel találkoznak, amit még a világban sem 
látnak. Mert a megváltatlan nézelıdık és érdeklıdık elıtt nem lehet így viselkedni, mert ezzel több 
kárt okozol, mint jót! 

Hallottam már szolgálókat így beszélni, amikor a gyülekezetben valaki nem bölcsen 
viselkedetett, és azt mondták erre, hogy gyülekezeti szakadást is okozott! És természetesen ez sem 
helyénvaló! És nagyon sajnálom azt, ha Istennek azt látnia kell, hogy a gyülekezetek szétszakadnak!  

Vannak, akik azt mondják, mindig azt mondják, hogy: Isten küldött engem! Isten nem küldött 
téged azért, hogy bárkinek is a gyülekezetét szétszakítsd! Isten azt mondta neked, hogy járj 
szeretetben! És a szeretet soha nem hoz megosztást. Van a viszálykodás démona, és ennek ellen kell 
állni, a viszálykodásnak! És ezeken a vonalakon nagyon óvatosnak kell lenned! Ez a figyelmeztetés 
elegendı kell, hogy legyen, mindenki számára!  
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Nagyon-nagyon örülünk a Szent Szellem jelenlétének, és ez csodálatos, hogy élvezhetjük! 
Szeretnénk minden hívı számára lehetıséget adni arra, hogy megtapasztalja a Szent Szellem kenetét, 
és az azalatt való mőködést - és nem akarjuk viszont azt, hogy a többiek sérelmet nyerjenek, 
megsérüljenek azáltal, hogyha ı eltéveszti!  

Azért tanítok ezen a területen, mert Isten Szent Szelleme mutatta. Mert Isten föl akar készíteni 
minket a következı nagy Szent Szellem kiáradásra, ami még elıttünk van. Pontosabban szólva már 
benne vagyunk ebben a hatalmas kiáradásban! És ezek a hibák mindig felütik a fejüket, amikor Isten 
szent módon megjelenik a hatalmas kenetével. Az emberek mindig is a szélsıségekbe esnek, és a 
fanatizmus hibáiba esnek.  

Azt is hozhatja ez, hogy néhány pásztor és szolgáló teljesen visszalép ezek után a szolgálattól. És 
én meg tudom érteni az ı helyzetüket! Nagyon fontos az elválasztó vonal a valóságos szellemiség, és 
a fanatizmus és a szélsıségek között! Néha olyan közel esik ez a kettı, hogy szinte lehetetlen köztük 
különbséget tenni, és megkülönböztetni ıket. Természetesen én nem vagy a szélsıségek híve! Habár 
mondtam, hogy inkább elviselem, ha van egy kis tőz körülöttem, és Isten kiáramlik, mintha semmi 
tőz nincs. Inkább elviselek egy kis szélsıséget, és egy kis fanatizmust, mint inkább a temetı 
sírboltjainak rendjét kelljen tekintenem, ahol semmi nem történik.  

Bármely alkalomkor, amikor Isten Szelleme kiárad, és dolgok történnek, mindig lesznek 
olyanok, akik a szélsıségekbe esnek! Azonban, ha ezek az emberek becsületesek, és komolyak, 
akkor el fogják fogadni a kiigazítást, és akkor ezt a szent erıt be lehet korlátozni a megfelelı helyes 
irányba való kibontakozásba, és akkor hatalmas erı lesz jelen, és az ı mozgásában tud mőködni! 

Most menjünk vissza a gyülekezeteinkben a próféciák megítélésére! Fel kell fedeznünk azt, hogy 
létezik az igazi, valóságos ajándék, és a hamis mőködtetés is! De azért nem kell félnünk a Szellem 
ajándékaitól, mert van téves mőködtetés is! Jézus maga is figyelmeztet a hamis prófétákkal 
kapcsolatban! 

 
Máté 7:15 
„İrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de 

belül ragadozó farkasok.” 
 
Mind Pál, mind Péter a maga szolgálatában figyelmezteti a keresztényeket a hamis apostolok 

felıl, a hamis próféták felıl, és a hamis próféciák felıl! 
 
2Korinthus 11:13 
„Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá 

változtatják át magukat.” 
 
2Péter 2:1 
„De voltak a nép között is hamis próféták, amiképpen lesznek köztetek is hamis tanítók, 

akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta ıket, 
megtagadván, önmagukra hirtelen való pusztulást hoznak.” 

 
Hogyan tudjuk felismerni a hamis prófétákat?  
 
Máté 7:16-18, 20 
„Gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket. Vajon a tövisrıl szednek-é szılıt, vagy a bojtorjánról 

fügét? Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt 
terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt… 

Azért az ı gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket.”  
 
Így tehát leellenırizheted bármely gyülekezet gyümölcsit, mert a gyülekezet az az ı tanításainak 

a végterméke lesz, legyen az jó, vagy legyen az akár rossz.  
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Leellenırizhetsz bármely pásztort – ellenırizd le az ı gyümölcsfáját! Milyenek a gyülekezetben 
az emberek? Szeretetben járnak-e más keresztényekkel?  

Ez az elsı lépés a prófécia megítélése területén: a gyümölcseikrıl ismeritek meg azokat.  
A második lépés a prófécia megítélésében, hogy Krisztust dicsıíti-e a prófécia. 
 
 
János 16:14 
„İ engem dicsıít majd , mert az enyémbıl vesz, és megjelenti néktek.” 
 
Jelenések 19:10 
„És leborulék annak lábai elıtt, hogy imádjam ıt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; 

szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent 
imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme.” 

 
Ha a prófécia igaz, és a próféta is igaz, akkor Jézusról fog bizonyságot tenni. Vagy az emberre 

vonja a figyelmet - akkor az téves és hibás! Mert Jézus azt mondta, hogy: „ ı engem fog 
megdicsıíteni!”  Amikor a szellemi ajándékok, ide beleértve a prófécia mőködését is, akkor ezek 
valójában Jézust fogják Úrrá tenni. 

 
1János 4:1-2 
„Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, ha 

Istentıl vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Errıl ismeritek meg az Isten 
Szellemét: minden szellem, amely Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentıl van.” 

 
Ha a prófécia Istentıl van, akkor Jézusra mutat. Ezért megítélhetjük mind a prófétákat, mind a 

próféciákat, az ı Jézushoz való hozzáállásukat vizsgálva. Ha ezek Jézustól elvezetnek minket, vagy 
ha megosztást hoznak létre Jézus Krisztus testében, akkor tévesek. Ha az embert magasztalja 
Krisztus helyett, akkor tévesek!  

Én hallottam már olyan próféciákat, amely emberre mutatott, és ezért emberi és szellemi 
büszkeségre mutatott. Isten azt akarja tılünk, hogy alázatosak legyünk elıtte! A fiatal, és még fel 
nem növekedett keresztények gyakran megsérülnek a hamis próféciák által - ezért van szükség józan 
tanításokra ezen a területen. Láttam nagyon sok manipulációt ezen a területen!  

A harmadik lépés a prófécia megítélésében, hogy egyezik-e a prófécia az Igével. Mert a Szellem 
és az Ige mindig megegyezik, mert Isten Igéjét a Szent Szellem ihletésére írták. Isten szent emberei 
írták le Isten Igéjét, ahogy a Szent Szellem megihlette ıket. A Szent Szellem nem olyan, hogy egy 
dolgot mond az Igében, és egy másik fajta dolgot mond a prófécián keresztül. Vagyis ha nem 
egyezik Isten Igéjével a prófécia, akkor az nem igaz.  

Egyszer a gyülekezetemben az egyik asszony felállt Ausztráliában, és azt mondta, hogy: ezt 
mondja Isten Szellem, hogy én használom a betegséget és a gyengeséget arra, hogy a népemet 
megbüntessem és megfenyítsem! Látjátok, teljességgel ellentmondásban Isten Igéjével - miután én 
éppen elıtte tanítottam Isten Igéjét. És ez az asszony még évekre rá is csak gyülekezeti szakadásokat 
okozott.  

Tudnunk kell Isten Igéjét ahhoz, hogy megítéljük a próféciákat!  
A prófécia beteljesedett-e? 
 
5Mózes 18:20-22 
„De az a próféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki 

szólani, és aki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta. Ha pedig azt mondod a te 
szívedben: miképpen ismerhetjük meg az Igét, amelyet nem mondott az Úr? Ha a próféta az 
Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, amelyet nem az Úr 
szólott; elbizakodottságból mondta azt a próféta; ne félj attól!” 
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Vannak, akik elbizakodottságból prófétálnak, és csak az elméjükbıl szólnak – az ı próféciáik 
nem teljesednek be. Ez az ötös lépés. Az, hogy vannak olyan próféciák, amelyek még akkor sem 
Istentıl vannak, ha beteljesednének. 

 
5Mózes 13:1-5 
„Mikor teközötted jövend ımondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked; Ha 

bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, amelyrıl szólott néked, mondván: Kövessünk idegen 
isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle jövendımondónak 
beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, 
ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekbıl, és teljes lelketekbıl? Az Urat, a ti 
Isteneteket kövessétek, és İt féljétek, és az İ parancsolatait tartsátok meg, és az İ szavára 
hallgassatok, İt tiszteljétek, és İhozzá ragaszkodjatok. Az a jövendımondó pedig vagy 
álomlátó ölettessék meg; mert pártütést hirdetett az Úr ellen, a ti Istenetek ellen, aki kihozott 
titeket Egyiptom földjébıl, és megszabadított téged a szolgaságnak házából; hogy elfordítson 
téged arról az útról, amelyet parancsolt néked az Úr, a te Istened, hogy azon járj. Gyomláld ki 
azért a gonoszt magad közül.” 

 
Van, amikor az emberek úgy gondolkodnak, hogy: ez bizonyára igaz kellett, hogy legyen, hiszen 

beteljesült. De még akkor is, ha beteljesedett a prófécia, akkor sem volt Istentıl, mert a prófécia az 
Isten felé vezet-e, vagy eltávolít Istentıl?  

Ismerem, pont ebben az országban, vannak olyan keresztények, akik más keresztények ellen 
imádkoznak. Keresztények elátkoznak más keresztényeket. Gyülekezetek gyülekezetek ellen 
imádkoznak. Ez nem Istentıl van! A prófécia tekintetében távol vezet-e téged az újjászületéstıl az a 
prófécia? Eltávolít-e téged a keresztény alaptanoktól a prófécia? Ezek a tanítások hamisak! Ezek 
nem Istentıl vannak!  

Ez vezet el minket a hatos lépéshez! Ezek a fajta tanítások és próféciák eltávolítanak téged az 
igazságtól és a szabadságtól, és kötésekbe helyeznek! 

 
Róma 8:15 
„Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét 

kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” 
 
Isten nem visszafelé vezet minket a félelemre, hanem megszabadultunk a félelem szellemétıl!  
A prófécia szabadságot hoz-e, vagy kötést? 
 
2Korinthus 4:13 
„Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és 

azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;” 
 
Ha a hitnek ugyanaz a Szelleme, amelyben mi vagyunk, akkor az szabadságot hoz. Ha nem, 

akkor kötést hoz. Sokakat kötésekbe vezetnek, ahelyett, hogy a fénybe és a megszabadulásba 
vezetnék! 

Ez vezet minket az utolsó lépéshez. 
 
1János 2:20, 27 
„És néktek kenetetek van a Szenttıl, és mindent tudtok. És az a kenet, amelyet ti kaptatok 

tıle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint 
az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított 
titeket, úgy maradjatok İbenne.” 
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Amikor a dolgok nem igazak, akkor valami belül, a belsıdben, az Úrnak a kenete, amely benned 
lakozik, megmondja neked, hogy valami hibás. A Szent Szellem ott van, és téged informál, ha a 
dolgok nem úgy állnak, ahogy kellene. Azonnal fogod tudni!  

Az „Alapvetı tanítások” címő könyvünkben a 6. fejezetben pontosan errıl olvashatsz, a hamis 
próféciákról. Ez a könyv rendelkezésedre áll, ezeken az Igéken elgondolkodhatsz, elmélyedhetsz. 

Minden Szent Szellem kiáradásban az Úr Jézus Krisztust magasztalják fel. Mindent 
megítélhetsz: prófétákat, próféciákat, gyülekezeteket. Mindegy! Jézus felé mutatnak-e, vagy magam 
felé, hogy milyen nagy vagyok én, hogy mire hívott el engem Isten, hogy én mit tegyek? Mi vagyunk 
a legnagyobbak, és csak gyere hozzánk, majd mi egy magasabb szintre viszünk. Nincs senki, aki 
nálunk magasabb lenne!  

Ó, milyen sokat hallottam ezt! 
 


