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ALAPTANÍTÁSOK 
Szolgálat testben vagy szellemben 

 
Példabeszédek 18,16: Az embernek ajándéka szabad utat szerez néki, és a nagyok orcája 

elé viszi ıt. 
 
Mint az Ige mondja: „az embernek ajándéka szabad utat szerez néki és a nagyoknak orcája elé 

viszi ıt.”  
Ha valaki elhívott a szolgálati hivatalok valamelyikébe, nincs szüksége arra, hogy ezt 

bejelentse és hirdesse. 
 Vegyük a példát: ha valaki a prófétai hivatalba elhívott, akkor a vele járó ajándékok által az 

emberek elıbb utóbb észre fogják venni, hogy ı a prófétai hivatalban áll meg, mert fel van 
szerelve ezekkel az ajándékokkal.  

Nagy különbség van azonban az Ószövetség és az Újszövetség között!  
A mai tanítás lényege - arról szól majd -, hogy meglássuk a különbséget, amikor a testben 

próbálunk elıadásszerően teljesíteni, illetve amikor a szellemben szolgálunk.  
Sok példát vehetnénk erre! Valaki például prófétál fölötted, és olyan valamit prófétál fölötted, 

ami addig soha az eszedbe sem jutott. Ha nem tanúbizonyság arra, amit valaha már a szívedben 
hordoztál, akkor egyszerően felejtsd el, amit az illetı mondott!  

„Igen, de az illetı azt mondta magáról, hogy ı próféta!”  
Azért, mert ı magáról azt mondta, hogy ı próféta, azért még nem lesz azzá.  
Azért, mert valaki azt állítja magáról, hogy pásztor, attól még nem lesz azzá.  
Azért, mert ha valaki azt mondja magáról, hogy ı misszionárius, még nem az.  
Úgyhogy egyáltalán ne figyelj arra, amit az illetı úgynevezett ’próféta’ mondott. Azt tedd, 

amit Isten mond a szívedben - és amikor megalapozott vagy az Igében, akkor az úgynevezett 
’próféták’ próféciái által nem fogsz lépni. Mert ha ez által lépnél, akkor mindig csak szellemi 
gyermek vagy, és a tudományok mindenféle szele hány és vet téged.  

Meg kell tanulnod a Szent Szellem által tett belsı bizonyosságra hallgatni, amely a 
szellemedben szólal meg!  

Az úgynevezett prófétákkal kapcsolatban az a baj, hogy megpróbálják az emberek életét 
irányítani a hivatalukból - és ez nem igei!  

A szolgálók is bajba kerülhetnek akkor, ha megpróbálnak teljesíteni a hivatalukból.  
Vagyis valamit létre hozni akkor, amikor a kenet nincs ott arra.  
Amikor a szolgálók ebbe a hibába esnek, általában azért történik, mert a szívükben az a 

kívánság, hogy az emberek észrevegyék ıket, és hogy dicsıséget fogadjanak, vegyenek saját 
maguk számára.  

Ez egy figyelmeztetés a szolgálóink felé, hogy ilyen fajta bajba nem szeretnénk, ha 
keverednétek!  

Én személy szerint láttam olyan felkent prédikátorokat, mindegy, hogy milyen hivatalban állt 
az illetı, Isten használta ıket - lehet, hogy a gyógyító kenet területén, lehet, hogy a tudás 
szavában - és az emberek meggyógyultak, és ez a Szent Szellem kenete alatt történt.  

Egy másik alkalommal azonban a kenet nem volt ott erre, és láttam, hogy ugyanez a szolgáló 
az okkultizmus erıi által kezdett szolgálni.  

Ezt legelıször 16 évvel ezelıtt tapasztaltam meg.  
Amikor a Szent Szellem a szellemi ajándékok által nem mozdult, akkor megpróbált a szolgáló 

természet feletti módokon szolgálni a Szent Szellem kenete nélkül. És azért, mert a hústestében 
mőködött - vagyis a fizikai világban, ahol maga a sátán az isten -, ezért megnyitotta magát az 
okkultizmus erıinek és szellemeinek, hogy azok befolyásolják ıt.  

Emlékszem, hogy kiszólított egy bizonyos területen való gyógyulást: egyetlen egy ember sem 
válaszolt erre. Miután százszor megkérdezte már, késıbb kiszólította a szemet. Késıbb 
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felfedeztem, hogy valóban volt megnyilvánulás a szemre, de nem a Szent Szellem ajándékaként. 
Okkultizmus erıi által történt.  

Vagyis a hústestben szolgált, és úgy szólított ki dolgokat, és az okkultizmus erıi 
nyilatkoztatták ki ezt a fajta tudást.  

Az illetı, akirıl szóltam, ma már nincs a szolgálatban.  
Az emberek gondolkodnának hogy: „mi a baj az illetıvel? Hiszen láttam az illetıt, hogy Isten 

szent kenete alatt szolgált, láttam, ahogy szolgált, és az emberek meggyógyultak.”  
Késıbb pedig kiszólít valamilyen területet, amivel senki sincs jelen, hogy meg akarna 

gyógyulni.  
Ez összezavarja az embereket.  
Ilyen szolgálókat nem tarthatunk magunk között, mert megzavarja a gyülekezeteket. Nem értik 

az emberek, hogy hogyan lehet jó, helyes, egyszer pedig helytelen a szolgálata.  
Ezeket az embereket figyelmeztetni kell, mondjuk, például a próféta hivatalában van valaki, 

tehát figyelmeztetem mindannyiukat, hogy ha a Szent Szellem kenete a szellemi ajándékok által 
jelen van a szolgálatra, akkor lépj elıre és szolgálj feléjük. Ha a kenet nincs ott, akkor hirdesd az 
Igét. Ne építsd a szolgálatodat szellemi ajándékokra, hanem Isten Igéjére építsd!  

Tengeren túlról több szolgálónk is jött, akik kézrátétellel szolgáltak a pásztoraink fölött, és 
személyesen hallgattam ıket. Néhányuk felett azt szólták, hogy a tanítói, prédikátori kenetüket 
fejlesszék föl.  

Igazi figyelmeztetés volt ez az Úrtól, mert ha továbbra is a szellemi ajándékokat helyezed elsı 
helyre, akkor a szellemi szemétdombon fogod végezni! A szemétdombra azokat a dolgokat 
dobják ki, amelyeket már nem használnak, nincs rá szükség. Ez azt jelenti, hogy Isten nem tudja 
használni az illetıt, ha nem változik meg, mert a szolgálata csak összezavarja a gyülekezeteket, 
és az embereket.  

A szolgálatot nem lehetséges szellemi ajándékokra építeni fel!  
Szolgálatot egy szolgálati hivatalra sem lehet felépíteni - legyen az a hivatal a pásztor hivatala, 

vagy az evangélista hivatala, vagy próféta hivatala!  
A kenetre sem lehetséges felépíteni a szolgálatot!  
Tény az, hogy semmi másra nem lehet felépíteni a szolgálatodat, kizárólag csak Isten 

Igéjére!  
A Szent Szellemnek sok különbözı mozgásán, kiáradásán vettünk már részt.  
Az elsı ilyen kiáradás az öröm és az újra éledés kiáradása volt. Isten megszabadított 

embereket, hatalmas öröm volt jelen és nevetés, táncolás és tapsolás. Sokan ezt nem értették 
meg! Három és fél évig voltunk ebben, és azt követte egy másik kiáradása a Szent Szellemnek - 
és ha nem ejtettük volna le az elızıt, akkor a testben szolgálnánk tovább, és akkor az 
okkultizmus erıinek lennénk kitéve!  

Jelenleg a Szent Szellem ajándékainak megnyilvánulásában vagyunk.  
Nagyon könnyő lesz sokaknak, mert Isten fogja ıket használni. Mert ezek a megnyilvánulások, 

szellemi ajándékok, gyógyítások ajándékai jelen lesznek, mőködésben lesznek.  
Voltak idıszakok, amikor a prófécia mőködött. Egyik konferencia a másikat követte, és a kenet 

az Úr könyörületességébe és irgalmasságába vezetett be minket. Ezeket akkor lehet 
megtapasztalni, ha a szolgálók az Igére alapozzák a szolgálatukat. Akkor tud a Szent Szellem 
kiáradni, és be tudja mutatni magát azokban a szellemi ajándékokban, amelyekben İ szeretné.  

Kenneth Hagint vehetnénk példaként. 120 szolgálója volt annak idején a gyógyulás hangja 
szolgálatoknak. A ’40-es években K. Hagin azt mondta nekik: mikor ti már mind sehol sem 
lesztek, én még mindig ott leszek a szolgálatban. Megkérdezték tıle: miért? Azt válaszolta nekik: 
azért, mert ti a szolgálatotokat a szellemi ajándékokra építitek, én az én szolgálatomat pedig az 
Isten Igéjére építem.  

Most volt Hagin 80 éves. Még mindig a szolgálatban van, a többiek pedig már mind eltőntek a 
színrıl. Talán egy még megvan közülük, T. L. Osborn.  

De visszatérve Haginre, ı az egész életét és a szolgálatát az Igére építette.  
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A Szent Szellem megnyilatkozásait második helyre helyezd! Prédikáld és tanítsd az Igét, és 
hagyd a jeleket a második helyre!  

Másrészt a Szent Szellem nem fogja az embereket megalázni, vagy lefokozni. Ez azt jelenti, 
hogy a Szent Szellem soha nem fog olyan kinyilvánítást adni nyilvános alkalmakon, hogy azáltal 
az illetıt megszégyenítse, vagy megalázza.  

Nagyon óvatosnak kell tehát lenned azzal kapcsolatban, hogy mit nyilvánít ki neked a Szent 
Szellem!  

Visszatérve arra a szolgálóra, aki aznap este az okkultizmus erejébıl szolgált, kényszerítve az 
ajándékokat - ott voltak az emberek az alkalmain, és ezek az emberek elvárták tıle, hogy ı 
elıadásszerően teljesítsen.  

De tudnod kell, hogy a prédikátorok nem színházi elıadáson vannak!  
Tudtam, hogy szellemi értelemben téves úton van abban a pillanatban, mert nem színházi 

elıadó vagy, hanem prédikátor vagy. Ha a prédikátor egy kicsit eltér az útról, és nem egyenesíti, 
nem javítja ki magát, akkor elıbb-utóbb még jobban, még nagyobb mértékben lejön az útról. Ha 
a szolgáló elıadásként teljesít, akkor ki kell lépnie a szolgálatból. 

Láttam eseteket, amikor ugyanabba a hibába újra és újra beleestek: a szellemi ajándékukat elsı 
helyre helyezték, és a hústestben szolgáltak, amikor a kenet nem volt jelen.  

A veszély ott van, hogy a sátán pedig ebben a fizikai világban nyilvánítja ki magát. Úgyhogy 
az emberek megnyitják magukat ilyenkor az ördögnek, amikor megpróbálják a szellemi 
ajándékokat a hústestbıl mőködtetni.  

Bármely szolgáló tehát, aki megpróbálja az ajándékokat mőködtetni testbıl, amikor azok 
nincsenek jelen szellemben, félre fogja vezetni az embereket, és elıbb-utóbb elbukik, mert 
hibában, tévedésben van.  

Ne próbáld a szellemi ajándékokat mőködtetni, amikor azok nincsenek ott szellemben!  
Tudom a különbséget a bizonyos láttató szellemek és azok mőködései között, és a Szent 

Szellem csodálatos és eredeti mőködései között.  
Néhány szolgáló nem ismeri a különbséget.  
Néhány gyülekezet nem ismeri a különbséget.  
Láttam egy videofelvételt, egy egész, teljes gyülekezet tévedésben volt.  
Lehetséges az – kérdezi valaki -, hogy a szolgáló, vagy az illetı az egyik alkalommal a Szent 

Szellemnek nyitja meg magát, egy másik alkalommal pedig a rossz szellemi erıknek? 
Hangsúlyosan is a válasz: igen! 
Látjuk az Igékben, hogy Péter a Szent Szellem ihletésére szól, amikor kinyilatkoztatja, hogy: 

„Jézus Te vagy az Istennek egyszülött Fia.”  
Jézus azt válaszolja Péternek, hogy: „nem test és vér nyilatkoztatta ezt meg neked.” A Szent 

Szellem nyilatkoztatta ezt ki Péternek.  
Ugyanebben a fejezetben, Máté 16-ban, Jézus Krisztus a kereszthaláláról szól a 

tanítványainak, és Péter azt mondta Jézusnak, hogy: „ez nem történhet meg veled, Uram.”  
Jézus megdorgálta ıt, és azt mondta: „távozz tılem sátán.”  
Jézus Krisztus nem Pétert hívta sátánnak! Jézus itt annyit mond csak, hogy Péter sátánnak 

nyilatkoztatta meg magát, és kimondta azt, amit sátán mondana ki, és nem azt mondta ki, amit 
Isten mondana ki.  

Péter tehát egyik alkalommal a Szent Szellemnek nyílt meg, utána viszont megnyílt egy gonosz 
szellemnek.  

Ezért tehát tudjuk az Igébıl azt, hogy lehetséges egyszer a Szent Szellemnek megnyitni 
magunkat, és egy gonosz szellemnek egy másik alkalommal.  

Amikor megpróbálod a Szent Szellem ajándékait mőködtetni a Szent Szellem kenete nélkül, 
akkor gonosz láttató szellemek tudnak a hatásukba keríteni, és közölni dolgokat veled.  

Pál apostol ezt úgy mondta, hogy sokfajta hang van kint a világban, és egyikıjük sem 
lényegtelen. 
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1 Korintus 14:10: Példa mutatja, oly sokféle nyelv van a világon, és azok közül egy sem 
érthetetlen. 

 
Tehát a hústestben mőködni a kenet nélkül: kiléphetsz abba a birodalomba, ahol sok szellem 

van kint és sok hang.  
Láttam nagyon sok jó prédikátort, akik eltévesztették szellemben, mert valahol kisiklottak. 

Megpróbáltak arra a hangra figyelni, amit ık szellemnek hívtak, ahelyett, hogy Isten Igéjére 
figyeltek volna.  

Egy fiatal szolgálónak az elsı dolog, amire szüksége van, hogy megtanulja megkülönböztetni 
az Úr hangját.  

Prófétának nagyon meg kell ismernie az Úr hangját!  
Néha nagy nehézségbe ütközik, hogy a fiatal szolgálók megértsék azt, hogy minden hang, amit 

hallanak, nem mind az Úr hangja!  
Szellemi vonatkozásban, a szellemi birodalom minden hangja közül nem mindegyik az Úr 

hangja.  
Nem azért mondom ezt, hogy az emberek féljenek - másrészt, jobb, ha óvatos vagy, és biztos 

vagy a dolgodban, minthogy késıbb sajnálkozzál.  
Ha egy próféta, vagy bármely hívı nem ismeri az Úr hangját, akkor nem szabadna az alapján 

cselekednie, addig, amíg nem biztos benne. Jobb, hogy semmit nem teszel, mint ha bizonytalanul 
cselekszel, azon, amit az illetı úgy gondol, hogy az Úrtól van, de nem onnan van.  

Néha semmi más nem tudja megtanítani a hívıt, mint a növekedés szellemben és Isten 
kegyelme.  

A hívıknek nem kellene félniük, de óvatosnak kellene lenniük! Nem szabadna hívıknek úgy 
körbe járkálni, hogy: „azt mondta az Úr” - amit hallanak a szellemi birodalmukban.  

Ausztráliában a hívıimnek egy bőnbánati idıszakot kellett tartaniuk, mert azt vettem észre, 
hogy nagyon sokan kezdik mondani: „azt mondta az Úr”.  

Úgyhogy ki kellett javítanom ıket! Ahelyett hogy azt mondják: „azt mondta az Úr”, azt kellett 
mondaniuk, hogy úgy hiszem, azt hiszem az Úr mondta, vagy azt a vezetést vettem az Úrtól, vagy 
hiszem, hogy az Úr Jézus arra vezet engem, hogy…  

De ha úgy kezded, hogy: az Úr mondta - akkor azzal hatalom jön, és ez azt jelenti, hogy te nem 
vagy hajlandó elfogadnia a javításokat.  

Vannak híres emberek, akik felhívnak telefonon, és azt mondják, hogy Jézus azt mondta, hogy 
van valami a számomra. Nagy tömeg van ott - azonban az Úr Jézus nem mondta meg nekem, 
Jézus nem szólt nekem, hogy menjek hozzád és beszéljek veled, vagy hogy gyere el a mi 
imakörünkre, és majd ott utasítunk arra, hogy mit mond neked az Úr.  

Ilyen és ehhez hasonló dolgokba botlottam rendszeresen.  
Neked is távol kellene tartanod magad minden olyan imakörtıl, ahol próféciák által meg 

akarják mondani, hogy mit kell tenned!  
A szolgálatom korai idıszakában azt mondtam az Úrnak, hogy nem cselekszem semmilyen 

hallható hang alapján, amíg meg nem tanulom a különbséget – és megkötöttem a testemet, és 
megkötöttem a lelki birodalmamat Jézus Nevében. Utána nem hallottam hangokat. 2 hétig 
semmit nem hallottam. Mert túl sok hangot hallottam és túl sok látást láttam - és én bibliaiskola-
növendék voltam abban az idıben.  

Tehát ahhoz elég értelmes voltam, hogy tudtam, hogy le kell állítanom mindezeket a hangokat 
és látásokat, mert nem Istentıl voltak.  

Természetesen az Úr Jézus nevel minket, tanít minket ebben is, ahogy mi az Igében maradunk 
és azt tanulmányozzuk. Ahogy Isten Igéje bennünk lakozik, úgy tanulunk meg különbséget tenni 
a szellemvilágban hallható különbözı hangok között, és kezdjük megismerni a Szent Szellem 
hangját.  

A Szent Szellem által hallott Úr hangja mindig egyezségben van az Igével.  
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Amikor fiatal voltam a szolgálatban, és volt, amikor a Szent Szellem szólt hozzám, és az 
alapján cselekedtem, amit mondott, semmi nem történt, nem volt eredmény - és ez elég 
bizonyság ahhoz, hogy nem a megfelelı szellemet követted.  

Az évek hosszú során megtanultam hallgatni a Szent Szellem vezetésére és az İ indíttatására.  
Ahogy a Szent Szellem késztetésére, indítására megtanulsz válaszolni, és a szellemi 

ajándékokban mőködni, úgy a gyülekezet választ fog adni ezekre az ajándékokra és csodálatos 
dolgok fognak megtörténni.  

Úgyhogy mindig annak eredményére történik, hogy te megtanulsz válaszolni a Szent Szellem 
késztetésére, ihletésére.  

Két dolog foglaltatik abban, amikor te a Szent Szellem hangjára hallgatsz. 
A jelenlévı gyülekezetnek van része a mőködésben, megvan a felelısségük, hogy a Szent 

Szellem ihletésére választ adjanak.  
Sokáig tanulmányoztam egy gyógyító szolgálónak a szolgálatát, akit Isten hatalmasan és 

szentül használt a gyógyító kenetben. Hat hónapon keresztül ott ültem az alkalmain hétrıl-hétre. 
Sok-sok alkalommal a Szent Szellem hangját pontosan hallotta, és az embereknek pedig megvolt 
a saját részük, választ kellett adniuk ezekre, amire a Szent Szellem utasította ıket a szolgálón 
keresztül.  

Tudom, hogy ez a szolgáló, amikor megszólalt, akkor pontosan hallott a Szent Szellemtıl.  
De az embereknek még mindig megvolt a szabad akaratuk, megvolt a választási lehetıségük, 

hogy választ adjanak a Szent Szellem szólítására, vagy ne adjanak választ.  
És tudod, amikor az emberek nem válaszoltak, tudod mit tett minden alkalommal? A 

Bibliájához ment, és elkezdett prédikálni. Nem próbálta rákényszeríteni az embereket. Figyeltem 
ıt akkor, amikor csodálatos idık voltak, csodák történtek, egyik a másik után - és voltak olyan 
alkalmak, amikor jobb lett volna, ha el sem jön az alkalmakra. Ugyanúgy ment tovább, ment 
elıre, tehát az ökör szarvára tette a kezét.  

Voltak idık, amikor 1800-2000 voltak - voltak azonban idık, amikor csak 100-150 ember volt 
jelen az alkalmain ebben a hatalmas gyülekezetben.  

Ugyanolyan boldog ember maradt, szolgáló maradt, és prédikálta az Igét!  
Tehát a szolgáló nagyon sokszor ki van szolgáltatva annak, hogy a jelenlévı gyülekezet 

hogyan válaszol ezekre az ajándék-felhívásokra.  
Jézus maga is figyelmeztet rá, hogy vannak olyan gonosz szellemek, akiknek a hangja nagyon 

hasonlít a Szent Szellem hangjára - és ez a hang nagyon hasonlít a prófécia hangjára. De ez a 
hang saját magát magasztalja, és az embert emeli föl és magasztalja, vagy egy embert, de nem 
Istent.  

Látod ezt fıleg a természetgyógyászoknál. Látod ezt, ahogy magukról és egymásról beszélnek, 
hogy milyen hatalmas aura veszi ıket körül, mit látnak, mit hallottak, mi történt - mind magukról 
szól.  

Ez a prófécia hamis hangja!  
Van egy igazi, eredeti hangja a prófécia szellemének, ez a Szent Szellem hangja.  
Jézus tanította, hogy sok hang van kint a szellemvilágban!  
Minden szolgáló és minden hívı ahogy növekszik szellemben, néha szinte tudatlanul erre a 

másik hangra hallgat, mert nem tanulta meg, hogy különbséget tegyen ezen hang és a Szent 
Szellem hangja között.  

Ez egy másik oka annak, hogy semmi nem történik, vagy a rossz dolgok történnek meg, 
amikor szolgálnak.  

Ez nem azt jelenti, hogy a hívınek démonja van, amikor a rossz hangot hallja. Természetesen 
nem!  

Péternek sem volt ördöge, amikor a sátánnak nyitotta meg magát, és azt jelentette ki, amit a 
sátán mondott neki.  

Jakab és János is megnyitották magukat, és hatása alá kerültek a rossz szellemeknek - ezt 
Lukács 9-ben olvashatod -, és Jézus Krisztus ıket is megdorgálta.  
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Szellemi dolgok - mind Isten hangja, mind a Szent Szellem hangja - helyesen kell, hogy 
megértésre kerüljenek.  

Az emberek a rossz hangra hallgathatnak, pontosan úgy, mint ahogy tévesen értelmezhetik és 
hasogathatják Isten Igéjét.  

A hívınek nem kell attól félnie, hogy a rossz hangot fogja követni mindaddig, amíg az Igében 
marad!  

Ezért kell ismernie a hívınek Isten Igéjét, mert a Szent Szellem hangja és Isten Igéje minden 
esetben megegyezik! 

 
1János 5:8: És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a Szellem, a víz és a 

vér; és ez a három is egy. 
 
A Biblia azt is tanítja, hogy: „a Szent Szellem elvezet minket minden igazságra.”  
Jézus azt is tanítja, hogy a nyáj a pásztort követi, mert ismerik a pásztor hangját, és az idegen 

hangját nem követik, hanem az idegentıl elszaladnak, mert az idegen hangját nem is ismerik.  
Ha valamit hallasz a szellemvilágban, amely ellentétes Isten Igéjével, akkor nagyon jól tudod, 

hogy azt a hangot nem kell követned!  
Ahogy minden hívı és minden szolgáló növekszik szellemben, meg kell tanulnia ezt a két 

hangot egymástól megkülönböztetni.  
Néha semmi más, mint a szellemben való növekedés és Isten kegyelme, tehát az idı és a 

gyakorlat, és a tapasztalatszerzés tanít meg minket arra, hogy különbséget tudjunk tenni ezekben 
a dolgokban.  

Néha az emberek egyszerően a szívükben kívánják, hogy Isten használja ıket. Annyira 
kívánják ezt, hogy kimozdulnak a szellemi világból, és megpróbálnak a saját erejükbıl, a fizikai 
világban teljesíteni dolgokat. A fizikai világban, ahol maga sátán az isten.  

Láttam embereket, hogy gyülekezeteket próbáltak maguk kezdeni. Teljes felekezetek jöttek így 
létre, de nem hívta el ıket Isten erre a munkára - legalább úgy nem, mint engem arra, hogy 
holdutazó legyek.  

Ilyenkor ezek a rossz szellemek tudnak bekerülni a szolgálatukban és uralni ıket és 
meghatározni, és irányítani.  

Akik ezt teszik, azok hibákba esnek. Legtöbbször az vezérli ıket, hogy megpróbálják az 
emberek figyelmét saját magukra irányítani, ahelyett, hogy Istennek szereznének dicsıséget. 

 Tehát mindenben jobban jársz, ha megvárod a Szent Szellem vezetését, és az İ hangját, az İ 
indíttatását. Amíg nem vagy benne biztos, hogy az İ hangját hallod, addig ne mozdulj ki, és ne 
lépj, azt tekintve, hogy mit hallasz a szellemvilágban.  

Az én szolgálatomban - még a konferenciákon is -, amikor a Szent Szellem mozdul, és nem 
vagyok benne teljesen biztos, hogy Isten mit szeretne, hogy tegyek, akkor várok még Istenre, 
hogy utasítson engem. Ha nem tudom tisztán meghallani a szellememben, hogy mit akar Isten, 
hogy mit tegyek, akkor csöndben maradok és elıre lépek, és az Igét prédikálom. Az Ige minden 
esetben mőködik, mert az Ige felkent!  

Mi az, ami visszatart téged attól, hogy ne halljál meg más hangot, csak a Szent Szellem 
hangját? Közel maradsz Istenhez, az Igében maradsz, a szívedben az a kívánság ég, hogy Istent 
és az İ Igéjét magasztald fel és nem saját magadat.  

Nagyon sokszor hallom, hogy az emberek saját magukat emelik föl és magasztalják: „az én 
szolgálatom, az én alkalmam, az nagyon fontos.”  

Látom ıket ilyenkor, hogy szellemben tévútra kerülnek. Egy idıben elhívottak voltak és 
használta ıket az Úr, de nem tartottak fontosságot arra, hogy idıt töltsenek az Igében, hogy 
imádkozzanak, és Isten akaratát keressék, és ezért leszaladtak az útról. 

Megtanultam nagyon régen, hogy amikor az emberek nem a Szent Szellem ajándékaiban 
mőködnek, akkor azok mind láttató szellemekkel dolgoznak.  
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Amikor egész nap csak tevékenyen körbe-körbe szaladgálsz és elhanyagolod az imádság idejét 
és az Igével töltött idıt, és fiatal vagy az Úrban, és automatikusan megpróbálsz a szellemben 
mőködni, akkor ott valami baj van. A fiatal szolgálóknak idıt kell eltölteniük az Úrral, és a 
szellemi határtokon belül kell maradnod, ami a szellemi ajándékokat, a Szent Szellem munkáit 
tekinti!  

 
 
Nincsen utasítás arra, hogy hogyan mőködnek a Szent Szellem ajándékai, kivéve a 

kiejtésajándékokat, és megvan az oka annak, hogy a kiejtésajándékoknál pedig a Biblia utasítást 
ad arra, hogy hogyan használjuk ezeket az ajándékokat. A kiejtés ajándék, mint ajándék, maga az 
tökéletes, de a megnyilvánulása ezen ajándéknak a hívın keresztül nem mindig tökéletes.  

Gondolkodj csak el rajta, hogy a hívı prófétálhat, beszélhet nyelveken és magyarázhatja, akkor 
is, ha ez az egész nem a Szent Szellem indítására jön létre. Teljes mértékben elıhozhatják ezt a 
jelenséget a testben is - vagyis teljesen utánozva a Szent Szellemet.  

Láttam szolgálatot szolgálat és szolgálat után, hogy csak forrólevegı puffogtatás volt.  
Vannak szellemi vezérvonalak az Igében ezen ajándék használatára, és a hívınek az a feladata, 

hogy együtt mőködjön a Szent Szellemmel.  
A Biblia nem szól egy szót sem arról, hogy hogyan mőködnek a kijelentés ajándékok, vagy az 

erıajándékok.  
Ezek pedig sorban: a tudás szava, ismeret szava, szellemek megkülönböztetésének ajándéka, a 

hit ajándéka, a csodatévı erık munkái, és gyógyítások ajándékai.  
Ezekben az esetekben is a hívı úgy tud ezekben mőködni, ha megnyitja magát a Szent 

Szellemnek és engedelmes a Szent Szellem indítására, és engedelmesen cselekszik. 
 Másrészt tehát a hívı nem képes arra, hogy magának egy látomást adjon, meggyógyítson 

valakit, vagy egy erıajándékot bemutasson.  
Tehát a hívınek semmi köze ezen erıajándékok mőködéséhez.  
Akkor is, ha a Szent Szellem mőködik ezekben, akkor is, ha nem. Te magad nem tudod 

kidolgozni ezt a csodát, hogy megtörténjen.  
Attól függetlenül, hogy vagy van kijelentésed a Szent Szellemtıl vagy nincs.  
Megálmodhatsz valamit, képzelheted, hogy Isten mondott valamit neked, de nem fog 

valóságba jönni.  
Tehát a hívınek ilyen értelemben semmi köze nincs a kijelentés ajándékokhoz, illetve az 

erıajándékokhoz, de a kiejtésajándékokban a hívınek együttmőködésben kell lennie a Szent 
Szellemmel!  

Ezért mondja azt a Biblia, hogy ezeken a kiejtésajándékokon való megnyilvánulások közben az 
ajándék mőködését meg kell ítélni a többi hívınek.  

 
1 Korintus 14:29: A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak; és a többiek ítéljék 

meg. 
 
Néhány próféciát könnyő megítélni.  
Itt van egy prófécia, amit nagyon könnyő megítélni, egyszer egy asszony adta ezt egy 

gyülekezetben: „drága gyermekeim, ha gyermekeim vagytok, ne féljetek! De ha féltek, akkor nem 
okollak benneteket, mert néha én magam is megijedek.”   

Ezt könnyen megítélheted.  
Megfigyelted-e, hogy a Bibliában ahányszor Isten csak a színre lép, azzal az üzenttel indít, 

hogy: ne féljetek!  
Tehát ezt a próféciát könnyő volt megítélni, mert nem esik egybe Isten Igéjével. De van, 

amikor a próféciát nem könnyő megítélni.  
Nem kell, hogy visszavonuljunk a prófécia és a kiejtésajándékok tekintetében, legyen mindenki 

óvatos a kiejtésajándékokkal kapcsolatban.  
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Nem kell azonban olyannak sem lennünk, mint a csecsemı, aki mindent bekap a szájába! 
Nyitva van a szája, és ami csak feléje érkezik, azt bekapja. Tehát mindent lenyelünk, ami csak 
felénk érkezik.  

Tudnod kell azt, hogy a Szent Szellem ajándékai és maga a Szent Szellem tökéletes, de az 
emberi lény az nem tökéletes. A Szent Szellem megnyilvánítja magát ezeken a nem tökéletes 
edényeken keresztül, ezért a megnyilvánulások az emberi edényeken keresztül nem mindig 
tökéletesen jönnek elı.  

Ezért nagyon fontos, fıleg a próféciánál, hogy a prófécia ajándékát az Igék tükrében minden 
esetben ellenırizzük, mert a prófécia ajándéka gyakrabban elıjön, mint bármilyen más szolgálat.  

 
Megvan az egyensúly az Ige és a Szellem között. Minden prófétának szilárdan az Igében kell 

gyökeret vernie, mert ha nem ezt teszi, akkor nagyon könnyen lekerül az útról, miközben azt 
hiszi, hogy a Szent Szellemet követi - vagyis el fog térni az Igétıl.  

Tehát minden hívınek szüksége van egy szellemi egyensúlyra a Szellem és az Ige között.  
Ha a próféta nem az Igében van, és azt célozza, hogy inkább a Szellem vezetését hallja meg, 

mint az Igét, akkor elıbb-utóbb zőrzavarba kerülhet.  
Sok esetben a szolgálóink között házaspárok vannak. Az egyikıjük egy pásztor, a másikójuk 

pedig egy prófétai hivatalban, vagy fordítva. Ezeket a szolgálatokat azért kötötte össze az Úr 
Jézus, hogy az egyik szolgálat a másikat kiegyensúlyozza.  

Mi történik ilyenkor?  
Ilyenkor két szolgálati ajándék mőködik együtt, és egy nagyon jó keveréket ad a szolgálathoz, 

és egy szilárd szellemi egyensúlyt hoz létre.  
Ezért van, hogy gyakran megfigyelhetjük, hogy a házastársak együtt kapnak elhívást, férj - 

feleség, és az egyikıjük szolgálata a másiknak a segítségére van, hogy egymást 
kiegyensúlyozzák, egyensúlyban tartsák.  

Az is lehetséges, hogy egyikıjüket több mint egy hivatalba hívja el az Úr, és meg kell ilyenkor 
értenie ilyenkor az illetınek, hogy melyik hivatala az elsıdleges fontosságú.  

Ez az a terület, ahol maga Kenneth Hagin is bajba került, mert a tanítói szolgálatát elıre 
helyezte, és csak háttérbe szorítva használta a prófétai szolgálatát, és ezét bajba került az Úr 
Jézusnál. Vissza kellett lépnie, és ki kellett igazítania a téves dolgokat.  

Minden egyes esetben az új gyülekezeteknek a megalapítása, kezdése a legfelsıbb fontossági 
pont. Ennél magasabb elhívás nem létezik.  

Ezért van az, hogy az új gyülekezetekre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt jelenleg a 
szolgálatunkban - bár a régieket is támogatjuk, és idırıl idıre visszajárunk és megerısítjük a 
régi gyülekezeteket is.  

Bárki, bármilyen szolgáló elvesztheti a kenetet, ha nem az Ige fényességében jár!  
Olyan ez, mint amikor egy mozdony, egy vonat kifogy az üzemanyagból. Egy ideig még megy 

a szerelvény.  
Például a próféta, aki kifogy a kenetébıl, és kifogy a Szent Szellem erejébıl, mert a szolgálata 

nem alapvetıen Isten Igéjén alapult.  
Mert az Ige az, amely a szellemi üzemanyagot biztosítja a számodra - de ettıl még egy ideig 

mehet a szolgálat.  
Sokan nem tudják azt megállapítani, hogy mikor van az, amikor egy szolgáló a kenet nélkül 

prédikál.  
Amikor egy evangélista prédikál, az sem jelenti azt, hogy a kenet alatt prédikál. Sokan nem 

veszik észre a különbséget Isten ihletettségében való szolgálat és az izzadságszag között.  
Azért, mert a szolgáló az egy gyorsbeszédő, nem jelenti azt, hogy a Szent Szellem ihletésében 

van!  
A nyájjal való manipuláció pedig egy nagyon súlyos probléma ebben az országban, mert 

ismered az embereknek a mentalitását, ezért nem illik a nyájat viccekkel szórakoztatni és 
manipulálni, és ide-oda rángatni a saját elképzelésed szerint.  



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

 

10/9 Jim Sanders – Alaptanítások: Szolgálat testben vagy szellemben 

 

Számomra nem lehetséges, hogy a magyarokat manipuláljam, de a texasiakat tudnám 
manipulálni. Mert abból a mentalitásból származom én is, és tudnám ıket úgy forgatni és 
manipulálni, hogy amit csak akarok, azt csöpögtessem ki belılük.  

Tehát vigyáznunk kell arra, hogy az érzelmeiket ne feszegessük túl annyira, hogy a könnyeik is 
kicsorduljanak.  

Láttam már olyan szolgálókat, akik kiváló színészi képességekkel megsiratják a nyájat. Kiváló 
magyar színészi vér van bennük!  

Tehát szeretném, ha figyelné magát minden szolgáló, hogy a szolgálata nem az emberek 
manipulálásából állna.  

 
Tehát az Igében maradni az mindenképpen segíteni fog abban, hogy az úton maradjál, és hogy 

növekedj folyamatosan a Szellemben.  
Lehetıség van arra is, hogy az idısebb szolgálóink segítsenek azoknak, akik fiatalabbak a 

szolgálatban, és éppen csak most kezdték. Tudnak segíteni a számodra. Ugyan még nem sokat 
tapasztaltak meg, de több tapasztalatuk van, mint neked, és ezért képesek arra, hogy segítsenek 
nektek.  

Néhányuknak sajnos semmilyen segítségük nem volt.  
Azt is meg kell értenünk, hogy vannak vallásos hamisítványok a szolgálatban, és ezek a 

hamisítványok magukat prófétáknak nevezik.  
Ezek a hamis próféták általában mindig a tudás szavával jönnek elı, a tudás szava azonban 

nem másról fog szólni, mint minden esetben a pénzrıl.  
Raimond Kox több cikket küldött nekem az Egyesült Államokból: nagy pénzeket győjtenek a 

kintiek Magyarország számára - és ezek csak vallásos hamisítványok, televíziós hamisítványok 
és üzleti vallásosságú hamisítványok, és misszionárius hamisítványok.  

Azt is figyeltem, amikor Ukrajnára folyt a győjtés a TV-ben, Oroszország számára évek hosszú 
során - és semmi nem folyt ki belıle.  

Minden két hétben kapok egy értesítést arról, hogy mire győjtenek Magyarországra: hallottam-
e errıl a szolgálatról, hallottam-e arról a szolgálatról?  

Nem történik semmi más, mint pénzgyőjtés, vallásos hamisítványok. Mindig is a pénzgyőjtés a 
lényeg.  

Azok a szellemi szolgálatok, amelyek a szellemi ajándékokat a pénzgyőjtésre használják, azok 
hamis próféták.  

Nálunk is elıfordultak ilyenek, akik manipulálva az embereket, pénzt győjtöttek. Pénz 
központúak az elméjükben.  

Azt is tudom, hogy ez a szolgáló már elvesztette a Szent Szellem kenetét. Egy idıben Isten 
használta ıt a szolgálatban, Isten elhívottja volt, de a kenet felemelkedett a szolgálatukról, 
elhagyta ıket, amikor a pénz vált a központjukká, mert Isten szent kenetét tévesen a saját 
érdekeikre használták.  

Amikor a szolgáló nem tanítható, és nem nyitott a korrekciókra, javításokra szellemi 
értelemben, akkor nagyon rossz állapotban van.  

Láttam világhírő szolgálatokat így az út szélére esni és megszőnni, megsemmisülni. Láttam 
embereket, akik meggyógyultak a szolgálatukban, és a következı pillanatban pénzt prófétáltak ki 
a zsebükbıl.  

Azt is láttam már, hogy azt mondták televíziós szolgálatban, hogy az illetı ezt és ezt az 
összeget felajánlotta, és Isten meggyógyította.  

Láttam már olyat, hogy valaki Istenrıl prédikál és az imáiért pénzt kér.  
Egy esetben arról hallottam, hogy 600 ezer forintot költött a férj a feleségére két hónap alatt 

természetgyógyászokra. Biztos, hogy nem Isten felkentje az illetı, és nem keresztény, aki ilyet 
tesz.  

Bárki, aki pénzt prófétál ki a zsebedbıl, az rossz és téves, és hibás.  
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Ne fogadd el soha annak a szolgálatát, aki folytonosan csak pénzt prófétál ki az emberek 
zsebébıl, vagy pénzt kér az imádságaiért.  

Van, aki azt tanítja, hogy vesd el a hitnek a magját, és az anyagi javaknak a magját az ı 
szolgálatukban a gyógyulásodért - és ezek a területek nagyon veszélyes területek.  

A gyógyulás akkor is hozzád tartozik, ha 1 forintod sincs a zsebedben!  
Láttam ezt személyesen, ezt a fajta hozzáállást, és ez a szolgálat, annak idején TV-ben volt, és 

ma már sehol nincs.  
Nagyon óvatosnak kell lenned neked, te szolgáló, ami a pénzt illeti!  
A pénzért folytatott szolgálatok általában nem az emberek érdekeit veszik elsı sorban.  
Isten szolgálói azért kellene, hogy a szolgálatban álljanak, hogy az embereknek segítsenek, és 

nem a saját személyes érdekeik miatt! 


