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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
Ihletettségi ajándékok 4. – A prófétálás ajándéka 

 
1Korinthus 12:7-11 
„A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Némelyiknek ugyanis 

bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem 
szerint; Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy 
Szellem által; Némelyiknek csodatévı erıknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; 
némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig 
nyelvek magyarázata; De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek 
osztogatván külön, amint akarja .” 

 
Ezen a kazettán az ihletettség, vagy más szóval kiejtés ajándékokat fogjuk tárgyalni. Nagyon 

fontos megérteni ezeknek az ajándékoknak a mőködését minden egyes hívı számára, mert ezek az 
ajándékok mőködnek a leggyakrabban a hívık életében.  

A három ihletettség ajándék közül a prófécia, vagy prófétálás ajándéka a legfontosabb. Azért 
mondhatjuk, hogy a prófétálás ajándéka felette áll a másik kettınek, mert egyenértékő a prófétálás 
ajándéka a különbözı nyelvekkel, és a nyelvek magyarázatával - mert ezt mondja a Biblia. 

 
1Korinthus 14:5 
„Mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagyarázza, 

hogy a gyülekezet épüljön.” 
 
Ebbıl az Igébıl érthetjük meg, hogy a különbözı nyelveken való szólás, és a nyelvek 

magyarázata együtt teszi ki a prófétálás ajándékát. Ezért mondhatjuk, hogy a prófétálás ajándéka a 
legfontosabb ezen három ihletettség ajándék közül. Azért, mert egymagában képes lábon állni, nem 
szükséges egy másik ajándék, hogy teljessé tegye azt.  

A prófétálás természetfeletti kijelentés egy ismert nyelven. 
A különbözı nyelvek nemei természetfeletti kijelentés egy számunkra ismeretlen nyelven.  
A különbözı nyelvek nemeinek a magyarázata, tehát a nyelvek magyarázata, természetfeletti 

megértést ad arról, hogy mit mondott a különbözı nyelveken szóló.  
Nézzük meg, hogy az eredeti héber nyelven mit jelent az, hogy ’prófétálni’:  hagyni kifolyni - és  

következı gondolatot hozza magával: mintha egy szökıkútból elıpezsegne valami, vagy hagyni 
elıre leesni, vagy fölemelni, kibújni hagyni. A görögben pedig azt jelenti a ’prófétálni’, hogy elıre 
kimondani. Tehát azt is jelenti, a görög nyelv szerint a ’prófétálni’, mint Isten szószólójának lenni. 

 
1Korinthus 14:1 
„Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy 

prófétáljatok .” 
 
Mondja itt az Ige, hogy: „kívánjátok a szellemi ajándékokat, de leginkább, hogy prófétáljatok.” 

Ez egyrészt nem jelenti azt, hogy a többi ajándékot nem kellene kívánnunk, de leginkább azt 
kívánjuk, hogy prófétáljunk.  

 
1Korinthus 14:39 
„Azért atyámfiai törekedjetek a prófétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok.” 
 
Isten Szelleme Pál apostolon keresztül szól a gyülekezetnek, a korinthusi gyülekezetnek írott 

levél minden gyülekezet számára érvényes!  
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Kívánjuk a szellemi ajándékokat! És legelsı sorban pedig arra kívánkozzunk, hogy prófétáljunk! 
Az egyszerő prófétálás ajándékát nem szabad összekeverni a próféta hivatalával, vagy pedig a 

prófécia üzenetével, amely a próféta hivatalán, és szolgálatán keresztül jön elı! Az egyszerő 
prófétálás ajándékát az 1Koritnhus 14:3 határozza meg:  

 
1Koritnhus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Látjuk, hogy az egyszerő prófétálás ajándékában nincs kinyilatkoztatott, felfedett tudás. Az 

egyszerő prófétálás ajándéka arra szolgál, hogy a hívık épüljenek, intést, és bátorítás, vigasztalást 
kapjanak. Azt fogjuk találni, hogy a próféta hivatalában, mint szolgálat hivatalában kapott 
próféciákban lesz a jövıbe utalás - vagyis a jövıbıl hoz elı dolgokat Isten. És sokszor ezek a 
kinyilatkoztatott ajándékok a prófécia szekerén érkeznek.  

Sok különbség van az ószövetségi próféciák, és az újszövetségi próféciák között. Az ószövetségi 
próféciák lényegében mind a jövırıl szóltak, a jövıbıl hoztak elı dolgokat. Az Újszövetségben a 
prófétálás egyszerő ajándéka az egyszerően kimondja azokat az Istentıl szóló üzeneteket, amik 
számunkra épülésre, intésre, vigasztalásra szolgál.  

Sokszor gondolják azt az emberek, hogy a prófétálás annyit jelent, mint prédikálni. Mondhatja 
valaki azt, hogy ha a Szent Szellem ihletésére valaki tőzben prédikál, akkor az azt jelenti, hogy ı 
prófétál. De a prófécia szellemi ajándéka az nem egyenértékő a prédikálással! Néha elıfordul, hogy 
a prédikáció egy részeként elıjön egy prófécia is, akkor, amikor az illetı a Szent Szellem kenete 
alatt prédikál. És ilyenkor a prófécia üzenete ihletettség formájában jön az illetı szívébıl, és nem a 
fejébıl. De ez csak egyik formája a prófécia ajándéka mőködésének.  

Sokszor az ember csak tanúbizonyságot tesz arról, hogy mit mondott az Úr, és ott azonnal 
ihletettség szerően elıjön valami. Nem kellett gondolkodnod rajta, nem kellett elıre megtervezned, 
nem a fejedbıl jön. Ez része a prófécia mőködésének. Mert a prófécia az ihletettség által történı 
kijelentés. Ez az ajándék tehát meghaladja azt a képességünket, amely az intellektuálisunkból szóló 
beszéd jelenti.  

Nézzük meg a ’prédikálás’ definícióját! Ez azt jelenti, hogy kijelenteni, kikiáltani, vagy 
elmondani. És a célja a prófétálásnak különbözik a prédikálás céljától. Mert Jézus nem azt tanította, 
hogy a prófécia bolondsága által fognak az emberek megváltást kapni, hanem a kereszt 
prédikációján keresztül fognak az emberek megváltást adni. 

 
1Korinthus 1:21 
„Tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek.” 
 
A prófétálás természetfeletti ajándéka viszont arra szolgál, hogy a hívık figyelmét Isten felé 

fordítsa, nem arra, hogy megváltást szerezzen nekik!  
Még pünkösd napján is megfigyelhetı, amikor az emberek nyelveken imádkoztak, egyikıjük 

sem, akik ott a körben állókat jelenti, és nézték, hallották, nem kaptak ezáltal megváltást, addig, 
amíg Péter ki nem állt, és nem kezdett prédikálni a nézı tömegnek.  

Fülöp szolgálatában is ugyanez figyelhetı meg: Fülöp, mint evangélista imádkozott a betegekért, 
jelek, csodák követték a szolgálatát, de az emberek megváltást a prédikáció által kaptak.  

Sajnos a prófétálás ajándékának téves használata nagyon sok hívıt megzavar! Ha a hívık olyan 
módon használnák a prófétálás ajándékát, ahogy az Ige azt tanítja, akkor hatalmas áldás lenne a 
hívık számára. És ahogy látják a hívık, hogy egyes próféták hogyan hoznak elı kijelentés 
ajándékokat a prófécián keresztül, gondolják azok, hogy: mi is meg tudjuk ezt csinálni! És ahelyett, 
hogy csak egyszerően kijelentenék, kimondanák Isten egyszerő üzeneteit, megpróbálnak ık is a 
jövıvel kapcsolatban prófétálni. És akkor bizony bajba kerülnek, amikor a rossz oldalról való 
szellem kerül be a szolgálatukba!  
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Egyszer egy asszony azt mondta nekem: van egy kis imacsoportunk, és az imaszolgálatunk abból 
áll, hogy egymásra tesszük a kezünket, imádkozunk, és prófétálunk egymás felett. De még soha 
semmi, amit hallottam róla, hogy prófétáltak, nem következett be. Azt is prófétálták, hogy az 
édesanyám hat hónap múlva meghal, és már egy év elételt, és szerencsére még mindig él. Azt is 
prófétálták, hogy a férjem el fog hagyni, és még mindig velem van, nem hagyott el, mindig nagyon jó 
a házasságom. Nagyon sok dolgot prófétáltak így fölötte, egyik sem következett be. Ezek az 
emberek tehát tévesen használták azt az ajándékot, ami esetleg Istentıl az övék volt.  

Nekem is volt a gyülekezetemben egy testvérem, akinek az egyszerő prófétálás ajándéka 
mőködött, és tévesen használta ezt az ajándékot.  

Ha az emberek egyszerően csak ott maradnának az egyszerő prófétálás ajándéka mellet, ha 
használnák arra ezt a csodálatos ajándékot, hogy épülést, intést, vigasztalást adnának a testvéreknek! 

Természetesen a próféta hivatalában vannak olyan szolgálók, akik az egyes hívık felett tudnak 
jövendıt is mondani, ha az Isten akaratában van. Vannak olyan szolgálók, akik a bölcsesség szaván, 
vagy az ismeret szaván keresztül tudnak szolgálni mások felé. És ezeknek a szolgálóknak az 
életében mind elıre a jövıre vonatkozó kijelentés található a próféciáikban, mégpedig egyszerő 
épülésre szóló üzenetek. Azonban azok, akik a bölcsesség szavában mőködnek, vagy pedig a 
prófécián keresztül történik a bölcsesség szava, nem feltétlenül a prófécia hivatalában állnak! Mert 
már a múltkorában is említettük, hogy más követelmény is szükséges ahhoz, hogy valaki a prófécia 
hivatalában megállhasson. A prófécia hivatalában természetesen gyakorisággal kellenek, hogy 
elıforduljanak ezek a kinyilatkoztatott ajándékok. De az elsıdleges célja egy újszövetségi próféta 
szolgálatának a prédikálás, vagy a tanítás. Ez az, ami elsınek jön!  

Sokszor gondolják az emberek, hogy a prófétálás egyszerő ajándéka az egyszerően jövımondás. 
Nem tudják, hogy a prófétálás egyszerő ajándéka csupán csak épülésre, intésre, buzdításra, 
vigasztalásra szolgál.  

Azt is meg szeretném említeni, hogy a bőnös világ életében ezek az ajándékok nem mőködnek! 
Újjá kell ahhoz születni, Isten királyságába kell beleszületni, hogy ezek az ajándékok mőködjenek, 
és miután újjászülettél, be kell töltekezned Isten Szent Szellemével, meg kell keresztelkedned a 
Szent Szellemben ahhoz, hogy ezek az ajándékok mőködjenek. Utána olvasható az Igében, hogy a 
Szent Szellem az İ akarta, és tetszése szerint osztja szét ezeket az ajándékokat külön-külön, ahogy 
İ akarja.  

Ezt követıen pedig a Szent Szellemben kell lenned ahhoz, hogy ezeket az ajándékokat valóban 
Szellemben tudjad mőködtetni. Mert a szellemi ajándékok nem tudnak mőködni, amikor a testben 
vagy! Más szóval tehát várnod kell a Szent Szellem csodálatos kenetére, hogy ezek az ajándékok 
elkezdjenek mőködni. Tehát nem tudjuk Istentıl függetlenül mőködtetni ezeket az ajándékokat! És 
az sajnos döbbenetes, hogy hány ember követi a rossz tanításokat ezen a területen!  

Természetesen nem szabad attól az eredeti, csodálatos tökéleteset eldobni, mert vannak 
körülöttünk hamisítványok is! Annál inkább kell törekedni arra, hogy hagyni kell a Szent Szellemet 
az eredeti, tiszta formájában, hogy megnyilatkozhasson a szolgálók között, és megmutatni az 
embereknek Isten Igéjén keresztül, hogy melyik az eredeti, a tiszta!  

Nagyon sajnálatos dolog, hogy a keresztények is téves tanításokkal félre vannak vezetve a 
szellemi ajándékok területén!  

Egyszer egy fiatalember azt mondta, hogy nap, mint nap az Úrra várakozik, mielıtt munkába 
indul, hogy milyen inget vegyen föl, vagy milyen ruhát vegyen föl, milyen nyakkendıt kössön föl. 
Isten nem érdeklıdik ezek felıl a dolgok felıl. És ez nem a prófécia szava volt, amely közölte vele, 
hogy mit vegyen föl, hanem a rászedés szelleme!  

Kérdezik az emberek néha, kérik, hogy prófétáljak, hogy melyik gyülekezetbe járjanak, hová 
tartozzanak. Ez nem Igei! Minden hívınek ott van a szívében a Szent Szellem szent kenete, amely 
arra szolgál, hogy ıt vezesse a szívében! És az elsıdleges út, ahogy Isten vezeti az ı szent 
gyermekeit, az a belsı bizonyosság. Nem valaki mást használ Isten arra, hogy próféciák által 
vezessen téged!  
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Néha az emberek akár még az éjszaka közepén is zaklatnak azzal, hogy csak egy szót mondjak 
nekik az Úrtól, hogy vezetést kapjanak. Ezek a szavak félrevezetık lehetnek, és megtévesztık, mert 
amikor az ember szolgál, akkor a szellemben kell szolgálnia. Néha Isten használhat oly módon, hogy 
egy-egy szót küldjél el valakihez, de ez nem azt jelenti, hogy te tudnád ezt az ajándékokat a saját 
akaratod szerint ki és bekapcsolni, ahogy neked tetszik.  

Ez történt az én egyik tanítványommal, aki sajnos abba a hibába esett, hogy kijelentette, hogy: én 
bármikor be és ki tudom kapcsolni ezt az ajándékot, amikor csak én akarom. Az igazság az, hogy a 
valóságos, igaz ajándék mőködött rajta keresztül, de sajnos a büszkeség kelepcéjébe esett. És amikor 
Isten kenete ott van, akkor ez annyira erıs, hogy valóban az ember, amikor csak akarja, tudja 
mőködtetni, de nem te végzed végül is, hanem Isten teszi a munkát rajtad keresztül! És fedezzük fel, 
hogy amit mi szolgálunk a másik felé, az Istentıl van, és Istenen keresztül jön! És mindig Isten 
Szent Szellemének kenetén keresztül tudunk csak szolgálni. Ez a fiatalember ma teljesen üres. Nem 
tudja mőködtetni az ajándékot. Isten neki adta ezt a képességet, és ı elvesztette.  

Nagyon kell figyelni magunkat ezen a területen, mert a büszkeségbe tudunk keveredni.  
A nagy összejöveteleken, a gyülekezeti összejöveteleken a Szent Szellemnek ott van a csodálatos 

összevont kenete. 
 
1Korinthus 14:26 
„Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyőltök, s kinek-kinek van zsoltára, tanítása, 

kijelentése, nyelve, magyarázata: mindenek épülésre legyenek.” 
 
Mutatja ez az Ige, hogy Isten Szelleme hatalmasan kiárad, amikor az emberek, a hívık 

összejönnek ebben a csodálatos névben, Jézus Szent Nevében. Isten Szelleme sokkal gyakrabban és 
szívesebben kinyilatkoztatja magát egy olyan környezetben, ahol a hívık összejönnek azzal a célból, 
hogy Istent dicsıítsék, magasztalják, dicsérjék és hálát adjanak neki.  

Nálunk, a mi szolgálatunkban is akkor vannak a legnagyobb eredmények, amikor a Szent 
Szellem kenete alatt szolgálunk a betegek felé. Amikor a betegekért imádkozunk, vagy azokért 
imádkozunk, akik szeretnének betöltekezni Szent Szellemmel, vagy imádkozunk az emberek 
szükségeiért, hogy betöltessenek, mindenképpen jobb ezeket az imákat az Isten Igéjének hirdetését 
követıen tenni. Tehát egy összejövetel vége felé, a hívık hite egy nagyobb szinten van, ezért 
nagyobb kenettel lehet szolgálni egy alkalom vége felé, mint az eleje felé.  

Sokszor jönnek az emberek az alkalmakra, és rögtön az alkalom elején, vagy még elıtte 
szeretnék, hogy értük imádkozzunk, és aztán el is kell menniük. Az egészet eltévesztették! Amikor 
mi összejövünk Jézus Szent Nevében, és dicsıítjük Istent, és tanítjuk az Igét, akkor a helyes szellemi 
magatartás, hogy a hitedet megnyitod Isten felé, és hit által elfogadod. És az ajándékok sokkal 
nagyobb számban jelentkeznek, és szívesebben kinyilatkozódnak egy dicsıítı környezetben. Ezért 
mondom mindig, hogy az embereknek az alkalom elejétıl kezdve ott kell lenniük, és fölösleges az 
utolsó percekben beszaladni az alkalomra, és beállni a gyógyító sorba, vagy az alkalom elején 
imádságot kérni, és aztán elszaladni az alkalomról, anélkül, hogy Isten dicsıítenéd, vagy hálát adnál 
neki. Néha Isten dolgokat hitbıl tesz meg.  

A Szent Szellem úgy tudja magát kinyilatkoztatni, hogyha mi keressük az Urat a szívünkbıl. Az 
Igékben is látjuk, hogy a Szent Szellem ily módon nyilatkoztatja ki magát. 

 
Apostolok Cselekedetei 13:1-4 
„Valának pedig Antiókhiában az ott levõ gyülekezetben némely próféták és tanítók: 

Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Cirénei Lucius ésManaen, ki Heródessel, 
a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és 
böjtölének, monda a Szent Szellem: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, 
amelyre én ıket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, 
elbocsáták ıket. İk annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent Szellemtıl, lemenének 
Szeleuciába; és onnét elevezének Ciprusba.” 
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Ahogy tehát szolgáltak a Szent Szellem felé, és böjtöltek, úgy tudta magát a Szent Szellem 
kinyilatkoztatni. A Szent Szellem csak tanúbizonyságot tett arról, hogy İ már elválasztotta 
szolgálatra Barnabást és Saulust. A Szent Szellem tehát mondott valamit! Azt mondta a Szent 
Szellem: válasszátok el nékem Barnabást, és Saulust a munkára, amelyre én ıket elhívtam. A Szent 
Szellem a prófécia ajándékán keresztül tudott szólni az egyik próféta által, a próféta hivatala által. 
Ezek azok a szolgálók, akik a kijelentés ajándékokkal, és a kiejtés, kimondás, szólás ajándékokkal is 
el vannak látva. Ezek azok a szolgálók, akiken a Szent Szellem leginkább kinyilatkoztatja magát, 
vagy pedig belsı bizonyosság által teszi ezt. 

Nagyon fontos itt valami, hogy ezt meglássuk! Ez tehát nem akkor volt, amikor Barnabást és 
Sault elhívták szolgálatra! İk már elızıleg fogadták ezt az elhívást a szolgálatra. A Szent Szellem 
csak megerısíti ezt az elhívást arra a munkára, amelyre ıket már elhívta. Mert figyeljétek a múlt 
idıt! Hiszen azelıtt az idı elıtt, mielıtt ez az elhívás történt volna, Barnabás már tanító volt, Saulus 
pedig próféta és tanító volt, és most léptek egy másik szintre a szolgálatukban, egy következı 
szintre. Vagyis Barnabás és Saulus az ı személyes imaéletükben már megkapták ezt az elhívást az 
Úrtól a szolgálatra. Vagyis a lényeg, hogy nem egy prófécián keresztül kapták az elhívásukat a 
szolgálatra! Még egyszer, mert nagyon fontos: nem egy prófécián keresztül kapták az elhívásukat a 
szolgálatra! A Szent Szellem csupán megerısítette ezt az elhívást, ami már a szívükön volt, egy 
prófécián keresztül.  

Nagyon óvatosnak kell tehát lennünk ezekkel a személyes próféciákkal kapcsoltban! Nagyon 
óvatosnak kell lennünk, mert életek mentek már tönkre! És nagyon sok szerencsétlen dolog történt 
már azáltal, hogy a személyes próféciákat tévesen használták és alkalmazták.  

És én saját magam is nagyon óvatos kell, hogy legyek! Isten idırıl idıre engem is használ ilyen 
módon. De annyi-annyi téves és hibás dolgot láttam ezen a területen, hogy ez szinte engem is 
visszatart attól, hogy ezen az ajándékterületen mőködjek. Tehát mondhatni, hogy visszahúzódom 
tıle, mert annyi téves és hibás használatát láttam már ennek a csodás ajándéknak. És vissza lehet 
húzódni annyira, hogy végül is nem tudja magát az ember megnyitni annak az ihletésnek, ahogy a 
Szent Szellem ıt használni akarja.  

Az egyszerő prófétálás ajándéka az 1Korinthus 14:3-ban olvasható: 
 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Ha a szemünk elıtt tartjuk az egyszerő prófétálásnak ezt a hármas célját, akkor nem fogunk 

hibákba esni. Az egyszerő prófétálás ajándéka is természetfeletti szólás ajándéka az emberek felé, 
hogy épüljön a gyülekezet. Aki prófétál, az építi a gyülekezetet. 

 
1Korinthus 14:4 
„Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
Az egyszerő prófétálás ajándéka tehát arra is adatik, hogy a gyülekezet épüljön az ajándékon 

keresztül.  
Mit jelent ez a görög szó, hogy „vigasztalni”? Annyit jelent, mint közelebb hívni, szólítani 

Istenhez, vagy egy meghívást is jelent. Egy meghívás, hogy: gyere közelebb Istenhez, természetfeletti 
ódon dicsıítsd ıt!  

Azt mondja az Ige, hogy a prófétálás ajándéka vigasztalásra szolgál. Sokaknak a prófétálása, 
megfigyelhetı, hogy senkit nem vigasztal, inkább csak lejjebb nyomja az embert. Nagyon sok ilyet 
hallottam már. Mondhatni, hogy egy darab szemét az egész csak. És ez tehát nem a Szent Szellem 
szent ajándéka, amely éppen szellemben mőködik! Mert az igazi Szent Szellemtıl jövı prófétálás 
ajándékán keresztül épülés, intés, vigasztalás jön létre.  

Találhatjuk, hogy néha a kijelentés ajándékok, amelyek egy prófécia hivatalán keresztül 
érkeznek, kellemetlenül érinthetnek minket, mert hibákra utalhatnak.  
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De mindig Isten azzal a szándékkal küldi az üzenetet, hogy az illetı a helyes irányba javítsa ki 
magát. Az egyszerő prófétálás ajándéka mindig és kizárólag csak épülésre, intésre és vigasztalásra 
szolgál! 

Én, ahogy szolgáltam Magyarországon, emlékszem, egyik alkalommal egy fiatalemberen meg 
tudtam különböztetni a rossz szellemet. Annyira akart beszélni, és mindenkirıl csak azt akarta 
elmondani, hogy mi a rossz vele, mi a hibás vele kapcsolatban. És mindent lehetett mondani, csak 
azt nem, hogy arra használta volna a prófécia ajándékát, amire az Ige mutatja. Ahelyett, hogy 
épülésre szolgált volna az ı szava, inkább csak lerombolta a hívıket. Ahelyett, hogy közelebb hívta 
volna az embereket Istenhez, még távolabb kerültek az ı szolgálata által Istentıl. Ahelyett, hogy 
vigasztalta volna az embereket, inkább csak elkeserítette az embereket. Felfedezhetjük, hogy ezek az 
emberek mentális értelemben nincsenek egyensúlyban. Ezért van Igénk arra, hogy a józan 
elméjőségre meghatározzuk a definíciót. 

 
1Thesszalonika 5:14-21 
„Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a kishitőeket, 

gyámolítsátok az erıtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki 
senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, 
mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen  imádkozzatok. Mindenben hálákat 
adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban tihozzátok. A Szellemet ki ne oltsátok. A 
prófétálást meg ne vessétek, Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!” 

 
Pálnak ezeket az utasításokat le kellett írni. Pálnak azért kellett leírni ezeket az utasításokat, mert 

annyira tévesen használták a prófécia ajándékát, hogy sokan ellenezték a prófécia használatát. Ezért 
írja Pál Isten Szellem által a 20. versben, hogy: „a prófétálást meg nem vessétek.”  

Ahelyett, hogy az emberek körbe-körbe prófétálnák egymás felett, hogy mi a rossz velük, és 
lenyomnák az embereket a szintrıl, amin vannak, és úgy mőködnek a prófécia ajándékában, mint 
ahogy említettem ezt a fiatalembert - azok nem az eredeti, tiszta ajándékában mőködnek a 
prófétálásnak!  

Az emberek, miután figyelmeztetem ıket, hogy tévesen használják a prófétálás ajándékát, 
sokszor köszönetet mondanak. A tanítható emberek nagyon hálásak azért, amikor Isten Igéje alapján 
kapnak javítást. Mert sokszor az emberek a prófétálás ajándékát arra használják, hogy az 
embereknek olyan dolgok prófétálnak, amelyeket ık szeretnék, hogy az illetı megtenne, és rá 
akarják venni a másikat, hogy a saját akaratát teljesítse a másik prófécián keresztül. Megpróbálják az 
emberek életét beszabályozni, és keretek közé venni prófécián keresztül.  Mondjuk példának, hogy 
megpróbálnak minden hölgyet rávenni, hogy egy bizonyos forma szerint öltözködjenek.  

Az embereknek nagyon sok furcsa elképzelésük van, de az egyszerő prófétálás ajándékában a 
vigasztalás, és nem a kijavítgatás, kiigazítgatás szerepel! Tehát építeni kell a másikat, és nem 
lerombolni és elpusztítani! Ahelyett, hogy az embereket megvigasztalná a prófécia, és közelebb 
hozná Istenhez, inkább eltávolítja Istentıl. Ahelyett, hogy bátorítást adnának nekik, inkább még 
elbátortalanítják az embereket.  

Kaphatunk próféciákat a saját személyes imaéletünkön keresztül is. Mert az egyszerő prófétálás 
ajándéka gyakran elıfordul a saját személyes nyelveken való imádkozásunk során, nem csak a közös 
összejöveteleinken. Tehát az egyes emberek személyes imaéletében is elıjön a prófétálás ajándéka. 
Ott van a zsoltárok könyve, ahol is olyan próféciákat találhattok, amelyek Istennel való dicsıítést 
foglalták magukba, és Istenhez való imádkozást. Az egész Zsoltárok könyve a prófétálás ajándékán 
keresztül érkezett az emberekhez. A Zsoltárok könyve volt Izrael énekes és imakönyve. És ezek az 
imádságok és énekek a Szent Szellem ihletettségén keresztül jöttek.  

Láthatjuk az Újszövetségben is, hogy a prófécia ajándéka az egyes emberek imaéletében 
mőködik. Mert az Efezusi levélben láthatjuk, hogy az Igében Isten bátorítja a hívıket, hogy saját 
maguknak is beszéljenek. 
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Efezus 5:19 
„Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, 

énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.” 
 
A hívıknek mondja Pál, hogy bátorítsátok saját magatokat is! Zengedezzetek szívetekben az 

Úrnak! Ez nem egy nyilvános összejövetelre van! A személyes imaéletünkre vonatkozik ez az Ige. 
Elıfordul ilyenkor, hogy amikor az ember nyelveken imádkozik a saját személyes imaéletében, 
akkor Isten szól hozzá nyelveken keresztül.  

A nyelveken szólás a kezdete a szellemi dolgoknak. A nyelveken szólás az ajtó a szellemi 
világba. És minden hívınek, aki Szent Szellemmel betöltekezik, egyformán megadatik a nyelveken 
szólás ajándéka. Mert Jézus nem azt tanítja, hogy: csak egy pár tanítványom fog nyelveken beszélni. 
Minden hívı fog nyelveken beszélni! Mert a hívıket jelek követik: új nyelveken fognak imádkozni. 
De Isten ennél többet akar a Szellemmel betöltekezett hívıitıl, mint csak nyelveken imádkozni. Azt 
is szeretné, hogy képesek legyünk magyarázni azt a nyelvet, amelyet imádkozunk, hogyha a Szellem 
úgy vezet minket. 

 
1Korinthus 14:13 
„Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.” 
 
Isten nem mondaná, hogy imádkozzunk valamiért, amit nem kaphatnánk meg! Természetesen 

nem szükséges, hogy mindent megmagyarázzunk a személyes imaéletünkben, amiért nyelveken 
imádkozunk, de itt se kerülj a hústest hibáiba!  

Természetesen van nyilvános használata is a nyelvek magyarázatának. Ezt a fajta ajándékot a 
helyi összejöveteleken, a gyülekezetben kell használni. 

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

egy magyarázza meg:” 
 

Nem minden hívı életében fog mőködni ez az ajándék! Tehát nem minden hívı fog a 
nyilvánosság elıtt nyelveket magyarázni! De Isten azt akarja, hogy prófétáljunk ezeken az 
alkalmakon, hogy vigasztaljuk és bátorítsuk a hívıket.  

 
1Korinthus 14:1,4 
„Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy 

prófétáljatok … 
Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
A prófétálás ajándékán keresztül természetfeletti módon tudunk beszélni. Nemcsak hogy a hívık 

számára, hanem a saját személyes életünk számára is. És tudnunk természetfeletti módon beszélni 
Istenhez. A saját személyes imaéletünkre vonatkozó prófétálás mindig a nyelveken való 
imádkozással kezdıdik. Ezt a 2. versbıl tudjuk meg: 

 
1Korinthus 14:2 
„Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, 

hiszen a Szellem által szól titkokat.” 
 
Az én személyes imatapasztalatom, amikor nyelveken imádkozom, akkor az én szellemem 

közvetlen kapcsolatban van Istennel, és egy olyan nyelven kommunikálok Istennel, amely a 
számomra a fejemben érthetetlen.  
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Amikor te nyelveken imádkozol, akkor az egy természetfeletti beszéd egy számodra ismeretlen 
nyelven. Ilyenkor, mondja Pál, hogy: az értelmem gyümölcstelen. Hacsak nem tudjuk 
megmagyarázni, hogy mirıl imádkozunk. 

 
1Korinthus 14:14-15 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. 

Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a 
szellemmel, de énekelek az értelemmel is.” 

 
Más szóval: nem mindig értjük, hogy mirıl imádkozunk, amikor szellemben imádkozunk.  
Amikor viszont prófétálsz, akkor egy olyan nyelven beszélsz Istennel, amelyet értesz. Amikor 

nyelveken kezdünk imádkozni, sokszor kibontakozik próféciává az imádságunk. És a prófécia az egy 
pillanatnyi ihletettség, amelyet Isten ihlet.  

Sokszor, amikor imádkozunk, akkor az értelmünkkel imádkozunk, és az nem egy isteni 
ihletettség által jön. Amikor ihletés által jön, akkor azt a Szent Szellem ihleti, és ilyenkor, amikor 
ihletés által kell nyelveken imádkoznunk, és egy bizonyos idı után a nyelveken való ima átcsap 
próféciába, Isten ihletése által prófétálunk.  

Amikor nyelveken imádkozom, akkor Isten szent akaratát imádkozom egy ismeretlen nyelven. A 
személyes imaéletünkben, amikor nyelveken imádkozunk, akkor a bölcsesség szava is kifejezıdésre 
juthat a mi személyes életünket illetıen. És ez megtörténhet minden egyes Szent Szellemmel 
betöltekezetett hívınek a saját személyes imaéletében.  

Amikor a személyes saját imaéletünkben imádkozunk és a nyelveken szólást egy prófétálás 
követi, akkor ennek nagyobb a kenete, hatalmasabb kenete van ott Istentıl, és amikor a bölcsesség 
szaván keresztül ily módon kimondjuk a jövıvel kapcsolatos üzeneteket Istentıl, ennek teremtı 
ereje van. És természetesen ilyenkor a prófétálás által, és a bölcsesség szava által egy felemelt, 
magasabb helyre kerülsz, mint voltál az imádság elıtt. És Isten szent céljainak egy részét, egy 
töredékét közli veled, a te saját szent jövıddel kapcsolatban. Vagyis az történik, hogy Isten szent 
terveit és céljait imádkozod a saját személyes imaéletedben különbözı nyelveken, idegen nyelveken, 
vagy prófétáláson keresztül. 

 
János 16:13-14 
„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. 
İ engem dicsıít majd , mert az enyémbıl vesz, és megjelenti néktek.” 

 
Itt szükségünk van megkülönböztetni, amikor Isten szent akaratát imádkozzuk a saját személyes 

imaéletünkben, és jöhet a bölcsesség szava a prófécia szekerén keresztül, és meg kell 
különböztetnünk azt, amikor nyilvános szolgálaton keresztül jön valakihez üzenet a bölcsesség 
szaván keresztül a prófécia hivatalán keresztül. Mert minden hívı képes arra, és tudja azt, hogy a 
saját imaéletében imádkozza Isten szent akaratát a saját személyes életére vonatkozólag, vagy 
nyelveken, vagy hogyha a Szent Szellem akarja, prófécián keresztül. De ez teljesen különbözik attól, 
ami a közösségi szolgálatokon megtalálható! Mert ebben az esetben a Szent Szellem meg tudja 
mutatni az illetınek az életére vonatkozó jövıbeli eseményeket. De azért, mert itt a bölcsesség szava 
jelentkezett és mőködött, nem jelenti, hogy ez a közösségi szolgálatokon is fog mőködni rajta 
keresztül! És a személyes imaéletünkben ha mőködik a bölcsesség szava, vagy az ismeret szavának 
ajándéka, ettıl még az illetı nem lesz képes arra, hogy a prófécia hivatalát betöltse, mint elhívott 
szolgálatot.  

Tehát különbség van, hogy a hívı a saját egyszemélyes imaéletében mőködteti ezeket az 
ajándékokat, és különbség van aközött, hogy valaki az öt elhívott szent hivatal közül valamelyikben 
áll, akiken keresztül a Szent Szellem tudja mőködtetni ezeket a kinyilatkoztatott ajándékokat a 
nyilvánosság számára.  
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A prófétálás ajándéka, meg kell említeni, hogy éneklés által is kinyilatkozódhat. 
Magyarországon még ezen a területen nem sokat kaptunk, ezen a területen szeretnénk mozdulni. 

 
Efezus 5:18-19 
„És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent 

Szellemmel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, 
énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.” 

 
Ezek az énekek, dicséretek, zsoltárok, ezek nem olyan énekek, amelyek az énekkönyvben le 

vannak írva. Ezek az énekek a Szent Szellem ihletésére, ott helyben születnek meg. Mert a zsoltár az 
egy szellemi költemény. Természetesen rímelhet, és lehet több versszaka. Ezek a himnuszok és 
szellemi énekek, ezek dalok. Ezek a zsoltárok, dalok, énekek, dicséretek, ezek is a Szent Szellem 
ihletettségére, annak, aki éppen énekel. A zsoltárok, dicséretek, énekek a prófécia szellemén 
keresztül érkeznek. Ihletettség ajándékok közé tartoznak.  

Én természetesen nem vagyok énekes, de van, amikor az embereknek csodálatos ajándék adatik 
és ezekben a zsoltárokban csodálatosan tudnak szellemben énekelni. Fogod azt is tapasztalni, hogy 
az élet krízishelyzeteidben néha a Szent Szellem egy csodálatos dalt küld neked.  

Látni lehet, amikor megyünk Kenneth Hagin konferenciára, hogy azok a szolgálók, akik a 
hivatalos elhívott szolgálatban állnak, néha teljesen új dalokat hoznak létre, ott helyben, a Szent 
Szellem ihletésére. Ahogy leülnek a zongorához, ott kapják meg rögtön a dallamot és a szöveget. 
Elıször csak a dallamot, aztán az akkordokat. Ott épül föl a dal. És egy-egy sorhoz újbab-újabb 
sorok jönnek, és így épülnek föl a versszakok. És ahogy a zongorista kiépítette a dallomot, jön hozzá 
a gitár, és a hegedő, és az összes többi hangszer csatlakozik hozzá ugyanazokban az akkordokban. 
Csodálatos! Tehát egy teljesen új dalban a zongoristát követi egy egész zenekart. Mindeni egy 
szívvel, egy lélekkel énekel a dalban. És attól függ, hogy hányan vannak, lehetnek – 5-7 ezren akár, 
attól függ, hogy hol vagyunk, és akkor mindenki elkezdi azt a dalt énekelni, azt a teljesen új, Szent 
Szellem ihletett dalt. És a Szent Szellem egy hatalmas új áramlattal, jelenléttel van jelen a hívık 
között. Kb. 6-12 énekese van Kenneth Haginnek, aki vele együtt utazik a szolgálataira, és hol az 
egyik, hol a másikójuk a Szent Szellem ihletésére teljesen új dallal fog kilépni, és elıadja. És bizony 
ez hitet igényel, hogy valaki ki tudjon lépni ennyi ember elé egy új dallal. Csodálatos hangja van 
mindegyikıjüknek. Csodálatos dolog, ahogy ezek a szolgálatok megalapozódnak Isten Igéjében! 
Megtanulják a Szent Szellem mozgását és áramlását követni.  

 
Kolosse 3:16 
„A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén 

egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben 
az Úrnak.” 

 
A korai gyülekezeti korszakban különböztek az alkalmak a mostaniaktól, mert a hívık azért 

mennek oda, mert volt valami a szívükön, amit adni szerettek volna. Mostanában az emberek csak 
azért jönnek, mert kapni akarnak. 

 
1Korinthus 14:26 
„Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyőltök, s kinek-kinek van zsoltára, tanítása, 

kijelentése, nyelve, magyarázata: mindenek épülésre legyenek.” 
 
Miért volt az, hogy mindegyikıjük volt egy dal, egy zsoltár a szívén, amit meg akart osztani a 

másikkal? Mert zsoltárokban beszéltek, és énekeltek az Úrnak, és otthon építették magukat. Ezek a 
levelek a gyülekezet számára íródtak, hogy ebbıl kapjuk meg az irányelveket.  

A Szellem ihletett zsoltárok mindig bátorításunkra, épülésünkre vannak, hiszen a Szent 
Szellemtıl jönnek.  


