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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
A kinyilatkoztatások ajándékai 2. – Ismeret, tudás szava 2. 

 
1Korinthus 12:1-13 
„A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. 

Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz. Azért 
tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja Jézust 
átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. A 
kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is 
különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, 
aki cselekszi mindezt mindenkiben. 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. Mert amiképpen a test egy és sok 
tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a 
Krisztus is.” 

 
Ezen a kazettán a tudás szavának ajándékáról lesz tanítás. Ahogy Pál írja: „nem akarom 

testvérek, hogy tudatlanok legyetek a szellemi ajándékok felıl.”   
Az embereknek, amíg nincs ismeretük és tudásuk arról, hogy mit jelent a tudás szavának 

ajándéka, addig nem tudják a hitüket odahelyezni. Úgy hiszem, ha Isten Szellem Pál apostolon 
keresztül írta a tanítványoknak, hogy: nem akarom, hogy tudatlanok legyetek – akkor ez a mai 
gyülekezet számára is ugyanígy hangzik: nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Sajnos egy 
nagymértékő tudatlanság veszi körbe ezt a tématerületet. A hívıknek nagy sokasága szinte semmit 
nem tud a szellemi ajándékokról. Még arról sem tudnak, hogy léteznek ilyen ajándékok. Úgy hiszik, 
hogy ezek az ajándékok már rég megszőntek. Vannak olyanok, akik hallottak ezekrıl az 
ajándékokról, de az ı tudásuk nagyon korlátozott.  

Pál azt mondja a Korinthusi gyülekezetnek, írja Pál, hogy: régen, amikor pogányok voltatok, 
akkor néma bálványokhoz vezetett titeket az a másik szellem. Amikor azokat a néma bálványokat 
imádták, mint pogányok, akkor rossz szellem által voltak irányítva.  

Azt is lehet mondani, hogy a mai napon is sok területen hibában vagyunk! Például, amikor az 
emberek elmennek a keresztény összejövetelekre, és amikor Isten Szelleme elékezdené 
kinyilatkoztatni magát, akkor az emberek, van, hogy rossz szellemnek nyitják meg magukat, és a 
rossz szellem hatására mondanak dolgokat. Ezek a rossz megnyilvánulások elıfordulhatnak, amikor 
a prófécia és a kijelentés ajándékok akarnának mőködni. Az is elıfordult, hogy valaki azt mondta, 
hogy Jézus átkozott.  

Azt tanítja itt az Ige, hogy Isten Szellemében, ha szól valaki, nem mondja, hogy Jézus átkozott. 
Nézzük meg ezt az egész 3. verset! 
 
1Korinthus 12:3 
„Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja 

Jézust átkozottnak;” 
 
Azt mondja tehát Pál a Szent Szellem által, hogy amikor a Szent Szellemben szólunk, akkor 

Jézust Úrrá tesszük.  
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A kijelentés ajándékok, vagyis a hang ajándékok a prófétálás, a nyelvek nemei, és a nyelvek 
magyarázata. Amikor ezek kinyilatkozásban vannak a gyülekezeti alkalmakon, onnan lehet 
megtudni, hogy ezek valóban tiszta forrásból jönnek, hogy Jézust Úrrá emelik.  

Ha más ajándékok vannak megnyilvánulásban, minden esetben a Jézus Krisztussal való Úr-
kapcsolatunkat emelik fel. Nem embereket emelnek magasba!  

Ezt itt Magyarországon meg kell értenünk! A Szellem megnyilvánulásai nem embereket 
dicsıítenek meg, hanem magát Jézust, a Krisztust!  

Ha láttok valakit, aki ezekben az ajándékokban mőködik, és úgy tőnik, hogy helyesen mőködik, 
és utána Jézust átoknak nevezi, vagy Jézus ellen szól, bármilyen úton, vagy módon, akkor nem a 
Szent Szellem által szól.  

Ez az egész az egész Jézus Krisztus gyülekezeti testére vonatkozik! Ha nem járnak szeretetben 
más gyülekezetekkel, más keresztény testvérekkel, és azokat elátkozzák, akkor ez a rossz szellem. 

 
Jakab 3:9-10 
„Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten 

hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem 
kellene ennek így lennie!” 

 
Itt az egész gyülekezeti testrıl szólunk, mint hívıkrıl. 
 
Apostolok Cselekedetei 9: 1-4 
„Saulus pedig még fenyegetéstıl és öldökléstıl lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén 

a fıpaphoz, kére tıle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik 
ez útnak követıi, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, 
lın, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá ıt körül a mennybıl: 
És ı leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, miért üldözöl 
engem?” 

 
Az Úr Jézus nem azt kérdezte Saultól, hogy: miért üldözöd a keresztényeimet? Azt kérdezte 

Saultól: miért üldözöl engem? Magyarország szerte lehet hallani, vannak olyan keresztények, akik 
átkozzák a többi testvéreiket – és ez a rossz szellemiség! Mert mi a szeret törvénye alatt vagyunk, a 
testvéreinkkel szeretetben kell járnunk.. 

 
1Korinthus 12:27 
„Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint.” 
 
Azt mondja itt az Ige, hogy minden újjászületett keresztény ugyanannak az egy testnek a tagja, 

Krisztus testének tagja. Ez jelenti, hogy valaki keresztény, hogy Krisztus testéhez tartozik - ezért 
amikor Pál a keresztényeket üldözte, Jézus mondta, hogy: engem üldözöl.  

Isten nem arra hívott el minket, hogy más keresztényeket megítéljünk. És ha nem akarod, hogy 
terád is ugyanolyan ítélet szálljon, mint amivel te ítélsz, akkor hagyd abba az ítélkezést! Szeretnénk, 
ha az igazi, valós, eredeti áramlásába kerülnénk a Szent Szellemnek. Ehhez az egész keresztény 
testtel szeretetben kell járni, mert bolondság az, hogy a rossz szellemet követi az ember.  

Nagyon nagy a tudatlanság ezen a területen! Azt mondj itt Pál, hogy senki, aki Isten Szellemében 
szól, nem mondja: Jézus átkozott - és senki sem mondhatja: Jézus az Úr, csakis a Szent Szellemben. 
Azt mondja tehát itt Pál, hogyha valaki az igazi Szellemben beszél, vagyis a Szent Szellemben, 
akkor az Jézus Nevét felmagasztalja. Más szóval lehetne mondani, hogy Jézus gyülekezeti testét 
felmagasztalja. Vagyis szeretetben jár Jézus Krisztus többi hívı tagjaival. Ez jelenti azt, hogy Isten 
Igéjének engedelmes vagy. Ahogy növekszel a hitben, úgy növekszel a szeretetben is.  

Nagyon sok emberért imádkozunk, és a szellemi ajándékok mőködésben vannak. Azonnal meg 
lehet mondani, hogy valakinek rossz szelleme van!  
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Egyszer az imasorban, ahogy a kezemet tettem a betegekre, észrevettem ezt. Ezért, amikor 
odaértem hozzá, a saját szellememben tudtam, meg kell kérdeznem tıle, hogy: keresztény vagy-e?  

Sokszor az emberek azt hiszik, hogy mivel egy bizonyos gyülekezethez tartoznak, ezért ık 
újjászülettek. De az igazság az, hogy bármelyik gyülekezethez tartozhatsz úgy, hogy te nem születtél 
még újjá! Újjá kell születned!  

Ez az illetı azt válaszolta, hogy: igen, újjászülettem, és betöltekeztem Szent Szellemmel. És 
megkérdezte, hogy: akarod, hogy beszéljek nyelveken? Elkezdett beszélni valamiféle nyelven, ami 
úgy hangzott esetleg, mint a Szent Szellem nyelve, úgyhogy azt mondtam neki, hogy: asszonyom, 
legyen szíves, mondja utánam ezt az imát: elfogadom azt, hogy Úr Jézus Istennek a Fia, és 
elismerem, hogy ı testben jött a földre. Tudjátok, hogy mit mondott? Azt mondta: Jézus nem a te 
fiad, és nem jött el testben. Amikor valaki így vallja, akkor ez a rossz szellem - és ez csak egy 
valamifajta dadogásszerő beszéd volt, nem a Szent Szellem adta neki a kiejtést. Megkérdeztem, meg 
akar-e szabadulni ettıl a szellemtıl, utána ezt a szellemet megkötöztem benne. Utána elmondta a 
megvallást Jézusról, és újjászületett kereszténnyé vált. Meg kell tehát vallani az Úr-kapcsolatot 
Jézussal - mert még ez a hölgy nem is volt újjászületve elıtte. Ezt követıen betöltekezett a Szent 
Szellemmel, és igazi nyelveken beszélt.  

Tulsában voltunk a konferencián, és ott egy prédikátor, egy pásztor mellett ültünk, és elmondta, 
hogy egész életében egy gyülekezetet pásztorkodott, és nyugdíjba ment már, miután újjászületett. 
Tehát úgy pásztorkodott, hogy nem is volt újjászületve.  

Ez a személy, akirıl az elıbb szóltunk, ez ugyan mondta magáról, hogy újjászületett, és 
betöltekezett, de nem volt újjászületve. Az emberek sokszor tesznek olyan kijelentéseket, amely úgy 
nem igaz, de attól, mert mondják, még nem válnak azzá.  

Amikor a Szent Szellem nyilvánul meg, akkor Jézust Úrrá teszi. A rossz szellem az tagadja, hogy 
Jézus az Úr. Nem fogja mondani, hogy Jézus az Úr.  

Nézzük meg a következıkben az ajándékokat, a szolgálatokat, és a megnyilvánulásokat. 
 
1Korinthus 12:4-6 
„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban 

is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az 
Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.” 

 
Ezek a szellemi ajándékok, vagy szellemi megnyilvánulásai a Szent Szellemnek – így is 

hívhatnánk-, ezek közül tulajdonképpen csak négy igazi ajándéka a Szent Szellemnek, és kettı 
közülük szolgálata Szent Szellemnek, négy pedig mőködése a Szent Szellemnek. De mindegyik 
megnyilvánulása a Szent Szellemnek, amely vagy ajándékok formájában, vagy szolgálatok 
formájában, vagy erı-megnyilvánulások formájában jelentkezik. Tehát a különbözı szolgálatokban 
különbözıképpen mőködik. Mint például láthatjuk azt, hogy a gyógyítások ajándékai, vagy a 
nyelvek nemei, és annak magyarázata különbözıképpen mőködik. Ahogy az Ige mondja: különbözı 
szolgálatok vannak, és különbözı erı-megnyilvánulások vannak.  

Azt is mondhatnánk, hogy Pál itt a 4.-5.-6. versekben három különbözı dologról beszél. Szól az 
ajándékokról, szól a szolgálatokról, és szól a cselekedetekrıl. De mindegyik kijelentése, vagy 
megnyilvánulása a Szent Szellemnek. Szeretnénk, ha most arról kapnátok megértést, hogy mindez a 
kilenc egy és ugyanazon Szent Szellemnek a megnyilvánulásaként jelentkezik.  

 
1Korinthus 12:7 
„A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.” 
 
Ezek az ajándékok nem olyan értelemben ajándékok, mint amit a fizikai világban kapunk 

ajándékba, mert ezeket a szellemi ajándékokat nem mi birtokoljuk, csak rajtunk keresztül 
nyilatkoztatja ki a Szent Szellem, ahogy İ akarja.  
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Ezek a szellemi ajándékok tehát nem az egyénnek adatnak. Ezek az ajándékok azért adatnak a 
Szent Szellemtıl, hogy a gyülekezeti test egésze fejlıdjön, növekedjen rajta.  

Nézzük meg a Szent Szellemnek ezt a kilenc megnyilatkozását! 
 
1Korinthus 12:8 
„Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret 

szava ugyanazon Szellem szerint;” 
 
Itt tehát kilenc megnyilvánulását sorolja föl az Ige a Szent Szellemnek. Ezek az ajándékok a 

következıképpen oszthatók fel.  
Vannak olyan szellemi ajándékok, amelyek kinyilatkoztatnak valamit: a bölcsesség szava, a 

tudás szava, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka.   
A három erı ajándék - azok a szellemi ajándékok, amelyek tesznek valamit: a hit ajándéka, a 

csodatévı erık munkái, és a gyógyítások ajándékai.  
A három kijelentés, vagy ihletettség ajándék - a szellemi ajándékok, amelyek mondanak valamit: 

a prófécia, különbözı nyelvek nemei, és a nyelvek magyarázata.  
Nagyon gyakran ezek az ajándékok együtt mozognak, együtt jelentkeznek - mint például a 

nyelvek nemei, és a nyelvek magyarázata. Most azért osztjuk fel ıket, hogy meg tudjuk 
különböztetni ıket. Azt lehet viszont mondani, hogy a Szent Szellemnek ezek az ajándékai gyakran 
együtt nyilvánulnak meg. Sokszor mondjuk, hogy kaptunk egy próféciát, ami tulajdonképpen akkor 
a bölcsesség szava volt. De tudni kell azt, hogy a bölcsesség szava az nem az egyszerő prófécia 
ajándéka! Mert az egyszerő prófétálás ajándékában nincs benne kinyilatkoztatott tudás. A jövıre 
vonatkozólag nincs információ benne. Mert az egyszerő prófétálás ajándéka az csak a mi 
épülésünkre, nevelésünkre, intésünkre, vigasztalásunkra szolgál. 

 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Ez a definíciója a prófétálás egyszerő ajándékának.  
Ami ezen túl nyúlik a jövıbe, jövırıl felfed valamit, az már egy magasabb ajándék, a bölcsesség 

szava ajándéka, ami egy magasabb szintő ajándék.  
Ezek az ajándékok itt a fontossági sorrendben vannak felsorolva. A kinyilatkoztatás három 

ajándéka: a bölcsesség szava a legjobb ajándék, mert természetfeletti módon hoz kinyilatkoztatást 
Isten terveibıl és céljairól a jövıbıl. A három erı ajándék közül a hit ajándéka a legjobb ajándék, 
mert ez természetfeletti képességet ad arra, hogy csoda jöjjön tétre. A három kiejtés ajándék közül a 
prófécia ajándéka a legjobb ajándék, mert az teljes önmagában - épülést hoz Jézus Krisztus testének, 
buzdítást, vigasztalást.  

Az Ige azt is mondja, hogy Jézus Krisztus egész testének együttesen kell törekedni a jobb 
ajándékokra.  
 

1Korinthus 12:31 
„Törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra. És mindezek felett megmutatom 

néktek a legkiválóbb utat.” 
 
A bölcsesség szava a legjobb ajándék az összes közt. Ahogy az elıbb már mondtuk, mert 

kinyilatkoztatást hoz Isten szent jövıbeli terveirıl és céljairól.  
Ennek ellenére elıször mégis az ismeret, vagy más néven a tudás szavát fogjuk tanulmányozni, 

mert ha már ezt megértjük, könnyebb lesz megérteni a bölcsesség szavát.  
Figyeljétek meg, hogy bölcsesség szavának hívja, és az ismeret szavának, tehát nem magáról az 

ismeretrıl van szó, mert olyan ajándék nincs, hogy az ismeret ajándéka.  
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Van olyan szellemi ajándék, amit úgy hívunk, hogy az ismeret szava. Az ismeret szava 
természetfeletti ajándék a Szent Szellemtıl, amely kijelent bizonyos tényeket Isten elméjébıl. Isten a 
mindentudás. İ mindent tud, de nem mindent nyilatkoztat ki, mert embernek nem kell mindent 
tudni. Ezért abból, amit Isten tud, csak egy szót, vagyis csak egy részt ad át az embernek. A szó, 
mint tudjuk, az egy része a mondatnak. Ezért az ismeret szava egy része annak az ismeretnek, 
amelyet Isten tud magáénak. Isten a mindentudás. İnála van a mindentudás. De az ı mindentudását 
nem közli velünk. Nekünk csak az İ ismeretének egy szavát, egy részét közli. Csak amit szeretne, 
hogy mi tudjunk abban a bizonyos idıben.  

A Korinthusiakhoz írt levél nem egy személynek íródott. A Jézus Krisztus egész gyülekezeti 
testének íródott. Néha azt gondolják az emberek, hogy csak nekik íródott ez a levél, és úgy 
gondolják, hogy nekik maguknak kell törekedni az összes szellemi ajándékra, ahelyett, hogy az 
egész test, mint egésze törekedne az ajándékokra. Mert a Szent Szellem szétosztja ezeket az 
ajándékokat a gyülekezeti testben, ahogy neki tetszik - ahogy a 11. vers mondja ebben a fejezetben:  

 
1Korinthus 12:11 
„De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint 

akarja.” 
 
Vagyis amit Pál itt mond, hogy nem fog mindenkin keresztül az összes ajándék mőködni. 
 
1Korinthus 12:8 
„Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret 

szava ugyanazon Szellem szerint;” 
 
Tehát az egyiknek és a másiknak – mondja az Ige.  
Az emberek néha ezt az Igét másképp értelmezik, mert úgy gondolják, hogy az egyénnek egy 

személyben kell az összes ajándékra törekedni. Pál pedig a Szent Szellem által az egész 
gyülekezetnek mondja, hogy törekedjetek az ajándékokra. Ezért, mivel nincs megértésük, hiányos az 
ismeretük, próbálnak ajándékokra törekedni, és maguk teljesíteni ezeket az ajándékokat, Isten Szent 
Szellemének kenete nélkül. Lehetséges, hogy az ı életük során a Szent Szellem már kinyilvánult 
azon a területen, és azt gondolják, hogy mostantól kezdve ez az ajándék az enyém, és én akkor 
tudom mőködtetni, amikor csak én akarom. 

Volt az én gyülekezetemnek is egy tagja, nagyon hőséges volt, és a hosszú évek során 
kifejlesztette a prófécia ajándékát, és azt mondta 4-5 év múlva, hogy: tudod, én, amikor csak 
akarom, tudom ezt az ajándékot mőködtetni – és elvesztette ezt az ajándékot.  Mai napon egyáltalán 
nem mőködik rajta keresztül ez az ajándék.  

Amikor az Isten kenetében mőködik, akkor olyan erıs a kenet, és Istennek a képességei vannak 
ott. Isten adja ezeket a képességeket, és az ajándékok úgy nyilvánulnak meg, ahogy a Szellem 
akarja.  

Amikor az ember magától próbálja mőködtetni ezeket az ajándékokat, akkor kerül bajba, mert 
ilyenkor nyitja meg magát az ember a sátáni erıkre, a rászedésre, a rossz szellemre. A Szent Szellem 
ajándékai úgy mőködnek, ahogy azt a Szent Szellem akarja, nem úgy, ahogy azt mi akarnánk. Ha 
eltávolodunk Isten Igéjétıl, akkor a sátán tud téged a birtokába venni - még a természetfeletti 
megnyilvánulásokkal is. Ne felejtsd el, hogy a Szent Szellem mindig Isten Igéjével egyvonalban 
mőködik! És az Ige azt mondja, hogy az İ akarata szerint osztja ezeket az ajándékokat. És ha egy 
helyi gyülekezeti test, mint egésze törekszik ezekre az ajándékokra, akkor a Szent Szellem fogja 
szétosztani ezeket az ajándékokat, ahogy İ akarja. Nem úgy, ahogy én akarom, nem úgy, ahogy te 
akarod, hanem ahogy a Szent Szellem akarja.  

Itt a mi gyülekezeti testünkben is megfigyelhetı az ajándékok szétosztása. Szeretném, ha minden 
tag imádkozna azért a gyülekezetben, hogy ı is keresse, hogy mire tudja ıt Isten használni - és 
szeretetben fogunk járni veled, és hagyjuk, hogy te is kifejlıdj. 
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Az igazság az, hogy a Szent Szellem ajándékai nem csak nyilvános, közös összejöveteleken 
nyilatkozódnak ki, mert a tudás szava bármikor jelentkezhet, mint ajándék. Bármilyen más formában 
jelentkezhet: jelentkezhet látomás formájában, álom formájában, prófécia formájában. Még a 
különbözı nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata során is jelentkezhet az ismeret szavának 
ajándéka - habár ez nem az általános.  

Nyilvános összejöveteleken másképp mőködik az ismeret szavának ajándéka. A prófécia 
hivatalában lehet leginkább megfigyelni a különbözı nyelvek nemei és nyelvek magyarázatának 
mőködését, mint a kijelentés ajándékok formájának egyikét. De leggyakrabban a nyelven nemei és a 
nyelvek magyarázata csak az egyszerő prófétálás szolgálatában mőködik, és abban nincs 
kinyilatkoztatott ajándék.  

Nézzük meg, hogy hogyan mőködnek ezek az ajándékok az Ószövetségben. Megfigyelhetjük, 
hogy mindet megtaláljuk az Ószövetségben, kivéve a nyelvek nemeit, és a nyelvek magyarázatát. 
Viszont pünkösd napját követıen a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata is mőködésbe lépett.  

Nézzük meg a tudás szavát az Ószövetségben! 
 
1Sámuel 9:3, 5-6, 15-16, 19-20 
„És elvesztek Kisnek, a Saul atyjának szamarai, és monda Kis Saulnak, az ı fiának: Végy 

magad mellé egyet a szolgák közül, és kelj fel, menj el, keresd meg a szamarakat… 
Mikor pedig a Suf földjére jutottak, monda Saul az õ szolgájának, aki vele volt: Jer, 

térjünk vissza, nehogy atyám elvetve a szamarak gondját, miattunk aggódjék. Az pedig monda 
néki: Ímé, az Istennek embere most e városban van, és az az ember tiszteletben áll; mindaz, 
amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nékünk is a mi 
utunkat, hogy merre menjünk... 

És az Úr kijelentette Sámuelnek füleibe, egy nappal az elıtt, hogy Saul eljött, mondván: 
Holnap ilyenkor küldök hozzád egy embert a Benjámin földjérıl, és kend fel ıt fejedelmül az 
én népem, Izrael felett, hogy megszabadítsa az én népemet a filiszteusok kezébıl; mert 
megtekintém az én népemet, mivel felhatott az ı kiáltása hozzám… 

Sámuel pedig felele Saulnak, és monda: Én vagyok az a látó; menj fel elıttem a hegyre, és 
egyetek ma énvelem, reggel pedig elbocsátlak téged, és megmondom néked mindazt, ami 
szívedben van. A szamarak miatt pedig, melyek tıled ezelıtt három nappal elvesztek, ne 
aggódjál, mert megtaláltattak. És kié lesz mindaz, ami Izraelben becses? Avagy nem a tiéd és a 
te atyádnak egész házáé?” 

 
Természeten Sámuel csak annyit tudott, amennyit Isten kijelentett neki. Ha Sámuel mindent 

tudott volna, akkor ı is ugyanúgy mindentudó lett volna, mint maga Isten. Sámuelnek csak egy tudás 
szava adatott meg Istentıl Saulról, a szamarakról, hogy hol találja meg.  

Ahogy ezt látjuk az 1Sámuel 10:2-ben: 
 
1Sámuel 10:2-ben 
„Mikor azért te most elmégy tılem, találkozni fogsz két emberrel a Ráhel sírja mellett, 

Benjámin határában, Selsáhnál, akik azt mondják néked: Megtalálták a szamarakat, 
melyeknek keresésére indultál; és ímé, a te atyád felhagyott már a szamarakkal, és miattatok 
aggódik, mondván: Mit tegyek a fiamért?” 

 
Sámuel tehát megkapta az Igét az Úrtól, a tudás szavát, hogy hol vannak a szamarak. Megtalálod 

- elmondta neki -, ne aggódjál.  
A tudás szava szintén megtalálható az Ószövetségben, amikor valakit meg akartak találni, aki 

elrejtızött. Ha olvassuk tovább a történetet, meglátjuk, hogy miután már Sámuel fölkente Sault 
királlyá, és amikor Sault be akarta mutatni királyként az emberek elıtt, Saul elrejtızött. A 22. 
versben olvashatjuk, hogy Isten megmutatta, hogy: íme a holmik közé rejtızék el.  
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Amikor az emberek nem tudták ıt, hogy hol keressék, akkor az Urat kérdezték meg, ahelyett, 
hogy az embereket szétküldték volna az ı keresésére. Bizony az igazság az, hogy a leggyorsabb út 
az, ha az Urat kérdezzük meg, hogy hol található. Az emberek tudták, hogy az Úr tudta, hogy hol 
van Saul - és az Úr pontosan megmondta, hol volt Saul. És amikor ott nézték, ahol Isten mondta 
nekik, akkor megtalálták Sault. Ez a tudás szavának a mőködése volt.  

Még egyszer emlékeztetni szeretnélek benneteket: a tudás, ismeret szava tényeket közöl velünk 
Isten elméjébıl. Amikor gyerekek vesznek el, eltévednek, elkeverednek, és a szülık kapnak tudás 
szavát Istentıl. Pontosan úgy, ahogy azt az Isten Igéje mondta.  

Volt egy történet: 22 évig hiányzott, tőnt el egy lány a családból. Az ismeret szava ajándék egy 
hatalmas segítség lehet ilyen esetekben, mert Isten pontosan közli a tényeket.  

Használható a tudás szavának ajándéka, amikor egy elbátortalanodott szolgát bátorít Isten.  
Illés esetét is megnézzük a Bibliából, amikor a hegyen Isten tüzét imádkozza le.  
 
1Királyok 18:37-38 
„Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy Te, az Úr 

vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ı szívüket! Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészté az 
égıáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt.” 

 
Amikor megtudta Illés, hogy Jezabel mire készül, hogy a fejét akarja venni, akkor Illés 

elbátortalanodott.  
 
1Királyok 19:2 
„És követet külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek és úgy 

segítsenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél 
azoknak életével mind egyig.” 

 
Illés erre megijedt. Ezután Illés elalélva egy fa alatt kérte Istent, hogy hadd haljon meg inkább, 

engedje ıt meghalni. 
 
1Királyok 19:14 
„És ı felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izrael fiai 

elhagyták a Te szövetségedet, lerontották a Te oltáraidat, és a Te prófétáidat megölték 
fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.” 

 
Más szóval Illés így gondolkodik, hogy: mindenki elhagyott már téged Uram, én maradtam 

egyedül. Mindenki térdet hajtott már Baálnak, én maradtam egyedül – mondja. Én vagyok az 
egyetlen, aki megmaradt neked.  

Isten Illésnek az ismeret szaván keresztül szólt. Ez viszont felbátorította, és könnyített Illés 
szívén. Azt mondta Illésnek: nem, nem te vagy az egyetlen, akit meghagytam. 7000 ember van még 
melletted, rajtad kívül.  

 
1Királyok 19:18 
„De meghagyok Izraelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, 

és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.” 
 
Illés nem tudhatta ezt semmi más módon, csak a tudás szavának a kinyilatkoztatásán keresztül, 

és ez bátorította Illést, hogy nem ı az egyetlen, aki megmaradt Isten számára. Istennek még 7000 
embere van rajta kívül.  

Az ismeret szava kinyilatkoztatott ajándék az Ószövetségben megfigyelhetjük, hogy akkor is 
megjelent, amikor egy képmutatót akart Isten leleplezni.  
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Amikor Naámán meggyógyult a leprásságból, és Elizeusnak ezért Naámán sok-sok aranyat és 
ezüstöt akart ajándékba adni, Elizeus visszautasította. Viszont az ı szolgálja, Elizeus szolgája, 
Géházi utánaszaladt, és hazugságot mondott neki.  

 
2Királyok 5:21-28 
„És utána futott Géházi Naámánnak. Látván pedig Naámán ıt, hogy utána fut, leugrott a 

szekérbıl és eleibe méne és monda: Rendben van minden? És monda: Rendben. Az én uram 
küldött engem, ezt mondván: Ímé, most csak ez órában jött hozzám két ifjú az Efraim 
hegyérıl a próféták fiai közül: adj kérlek azoknak egy tálentum ezüstöt és két öltözet ruhát. És 
monda Naámán: Kérlek, végy két tálentumot. És kényszeríté ıt és egybeköte két tálentum 
ezüstöt két zsákba, és két öltözet ruhát, és azokat két szolgájának adá, akik elıtte vitték 
azokat. De mikor a dombhoz ért, elvette tılük azokat, és elrejté egy házban, és elbocsátá a 
férfiakat, és elmenének.” 

 
Naámán olyan nagyon boldog bolt, hogy meggyógyult, hogy Géházinak kétszer annyit adott, 

mint amennyi kért. Géházi viszont tudta, hogy ezt, amit kapott, el kell rejtenie, mert nemcsak hogy 
képmutató volt, hanem hazug is és tolvaj is.  

A 25. versben pedig Elizeus megkérdezi Géházit, hogy: hol voltál? 
 
2Királyok 5:25 
„İ pedig bemenvén, megálla az ı ura elıtt, és monda néki Elizeus: Honnét, Géházi? Felele: 

Nem ment a te szolgád sehová.” 
 
Tehát tagadta, hogy nem volt sehol. 
 
2Királyok 5:26 
„İ pedig monda néki: Nem ment-é el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott 

szekerébıl elıdbe?” 
 
Hogy tudta Elizeus az ı saját szobájában ülve, mégis pontosan követni, hogy mi történt, sok-sok 

kilométerre onnét? Isten nyilatkoztatta ki neki a tudás szaván keresztül. Isten természetfeletti módon 
kinyilatkoztatta Elizeusnak a tudás szaván keresztül, hogy mi történt, és ezáltal Géháziról fény 
derült, hogy milyen képmutató módon viselkedett. Elizeus nem volt tudatában és ismeretében annak 
a rengeteg hazugságnak, amivel naponta szembesült, de amikor a saját személyes szolgája hazudott 
neki, Isten ezt megmutatta neki.  

Azt gondolhatná az ember, amikor tudatlan, hogy ha valaki Isten prófétája, akkor az mindent tud 
– de Isten kinyilatkoztatott ajándékai nem mindig mőködnek, csak amikor a Szellem akarja.  

És Géházi ezt tudta. Géházi tudta, hogy Elizeus Istennek embere, akinek természetfeletti 
kinyilatkoztatott ajándékai vannak az életben, de azt is tudta, hogy az ismeret szavának ajándéka 
csak alkalmanként mőködik, mert különben nem lett volna olyan bolond, hogy megpróbáljon 
hazudni Elizeusnak, mert akkor tudta volna, hogy úgysem tudja a hazugságát felszínre hozni.  

Mindig maradjunk nyitottak a Szent Szellem kinyilatkoztatott ajándékaira, de ezek úgy 
mőködnek, ahogy a Szellem akarja.  

Ugyanez a helyzet a gyógyítások ajándékaival. Nem egyszerően arról van szó, hogy ezek az 
ajándékok hogy mőködnek, a gyógyulás hozzánk tartozik, mert Jézus Krisztus megszerezte a 
számunkra, és szeretnénk, ha az emberek ezt megértenék, hogy mindenképpen gyógyulást kapjanak, 
vagy az egyik úton, vagy a másikon.  

Az Újszövetségben is látjuk, hogy az ismeret szavának ajándéka Istentıl adatik, amikor a 
gyülekezetben a korrupciót akarja Isten leleplezni. Példaként említi az Ige Ananiás és Szafira 
történetét, akik hazudtak a gyülekezet vezetıinek. 

 



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

 

10/9 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem ajándékai – A kinyilatkoztatások ajándékai 2. 

Apostolok Cselekedetei 5:1-4 
„Egy ember azonban, név szerint Ananiás, Safirával, az ı feleségével, eladá birtokát. És 

félretett az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé 
letette. Monda pedig Péter: Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a 
Szent Szellemet, és a mezınek árából félre tégy? Nemde megmaradva néked maradt volna 
meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem 
embereknek hazudtál, hanem Istennek.” 

 
Minden rendben lett volna, ha Anániás és Szafira eladják a birtokukat, és csak a felét adják, és 

ezt is mondják, de hazudtak, mert titokban tartották a pénzt maguknál. Mert azt hazudták, hogy a 
teljes árát odaadták az ı birtokuknak. És amikor Anániás lehelyezte Péter lába elé ezt a pénzt, és 
Péter biztos megkérdezte, hogy: ez a teljes ára a földnek, amit eladtál? És amikor Anániás azt 
felelte, hogy: igen, megkérdezte tıle Péter, hogy: miért hagytad, hogy a sátán elfoglalja a szívedet? 
Mert Péternek a Szent Szellem az ismeret szaván keresztül felfedte a valóságot. És amikor Anániás 
felesége, Szafira jött Péter elé, ugyanez megtörtént. Ugyanazon a napon estek össze, és haltak meg 
mind a ketten.  

Az ismeret szavának ajándéka lehet egy segédeszköz, amikor imádkozunk. A leghatalmasabb 
területe az ismeret szava ajándékának, amikor a szent imádságainkat imádkozzuk. Mert Isten ki tudja 
nyilatkoztatni, hogy az ı szolgáinak imádságra van szükségük, mert bajba kerültek, vagy szellemi 
szükségeik vannak. Amikor az ember imádkozik, és szellemben megtudja, hogy a gyermekeinek 
segítségre van szüksége, akkor használhatja azt a hatalmat, amit Jézustól kapott.  

Mentálisan beteg ember szabaddá válhat a tudás szavának ajándéka által, mert gyakori esetben a 
mentális sérüléseknél, betegségeknél egy gonosz szellem a probléma – persze ez nem mindig igaz. 
Mert valaki lehet mentális értelemben ugyanúgy beteg, minthogy fizikai értelkemben beteg valaki. 
Minden esetben, amikor valakinek a gyomra megfájdul, nem jelenti azt, hogy minden egyes esetben 
egy gonosz szellem gyötri ıt, vagy egy démon van jelen az ı testében. Mert számos fizikai oka lehet 
annak, hogy miért van például gyomorfájása. Másrészrıl lehetséges, hogy egy gonosz szellem 
okozza ezt a fájdalmat, és lehet, hogy az hozza létre ezt a betegséget.  

Amikor tegnap este imádkoztam, hoztak egy gyereket, aki folyamatosan, mindig beteg volt. 
Megemlítettek valamit a gyomránál a kisgyereknek, és még más területeken. Tudtam azonnal, az 
ismeret szava ajándékán keresztül, hogy ez a betegségnek a szelleme gyötri a kisgyereket. Aznap 
már 500-600 emberért imádkoztam, és aznap az volt az elsı, ami egyértelmően egy gonosz szellem 
volt. Megkötöztük Jézus Nevében, megparancsoltuk, hogy elhagyja a kisgyereket. 

 
Lukács 13:12 
„És mikor azt látta Jézus, elıszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te 

betegségedbıl!” 
 

Jézus azt mondta neki, hogy: feloldattál a betegségedbıl. Jézus szolgálatában is látjuk, hogy az 
ismeret szava, ajándéka mőködésben volt. 

 
Lukács 13:16 
„Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé, tizennyolc esztendeje, nem 

kellett-é feloldani e kötélbıl szombatnapon?” 
 
Lukács 13:13 
„És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsıítette az Istent.” 
 
Nem sokan értik azt, hogy a feloldás, a felszabadítás kézrátételen keresztül is létrejöhet. Nem 

minden betegségre igaz ez természetesen, de ebben az esetben ez az asszony 18 éve volt megkötözve 
ezzel a betegséggel. 
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Emlékszem egyszer egy asszonyra, aki már a halálos ágyán feküdt. 32 évet töltött el 
betegségben, az élete minden napját. Aki ilyen hosszú-hosszú ideje beteg, mindenképpen a betegség 
szellemével kell foglalkozni – és meg is szabadult, meg is gyógyult Jézus Krisztus által. De ez az 
ismeret szaván keresztül jött, hogy ezzel a szellemmel kell foglalkozni.  

Sok esetben gonosz betegség szelleme az oka a mentális betegségeknek - de az is lehet, hogy 
mentálisan valaki csak egyszerően beteg. De lehet százával természetes oka annak, hogy valaki 
például miért beteg. Az Úr Jézus Krisztus vagy a tudás szaván keresztül, vagy pedig a szellemek 
megkülönböztetése ajándékán keresztül is fel tudja fedni azt, hogy egyszerő fizikai betegségrıl, vagy 
pedig a betegség szellemérıl van szó. Errıl bıvebben szót ejtünk majd a szellemek megítélésénél.  
A Szent Szellem meg tudja mutatni, hogy a betegséget gonosz szellem okozza-e, az elme 
elborulásának a gonosz szelleme az oka.  

Mindegy teljesen, hogy a gonosz szellemet hogy fedi fel az Úr, hogy mutatja meg, minden 
esetben hitre van szükség, hogy azzal a szellemmel foglalkozni tudjál. Sok esetben ilyenkor a hit 
ajándéka is ott fog szerepelni.  

Ilyenkor én minden esetben elparancsolom a gonosz szellemet, és van, amikor hosszú ideig 
kitartó hitre van szükség, hetekre, vagy hónapokra, hogy a gyógyulás bekövetkezzen.  

Emlékszem egyszer egy asztmával kellett így foglalkoznom, a családomról volt szó - és egy 
hétre rá nagyon rossz jelentéssel tértek vissza. Engem ez nem érdekelt, én csak mosolyogtam - és a 
fiatalember ma teljesen egészséges.  

 
 
 
 
 


