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ALAPTANÍTÁSOK 
Szolgálati ajándékok 3. – Prófétai szolgálat 

 
Ez a kazetta szolgálati ajándékokról szóló tanítássorozat 3. kazettája, amely a prófétai 

szolgálatról tanít. 
 
Efezus 4:11-12 
„És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, 

némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a 
Krisztus Testének építésére:” 

 
1Korinthus 12:28 
„És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben elıször apostolokul, másodszor 

prófétákul , harmadszor tanítókul; azután csodatévı erıket, aztán gyógyításoknak ajándékait, 
segítıket, vezetıket, nyelvek nemeit.” 

 
Róma 12:6-8 
„Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár 

prófétálás, a hitnek mértéke szerint teljesítsük; Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a 
tanításban; Buzdító, a buzdításban; az adakozó szelídséggel; az elöljáró szorgalmatossággal; a 
könyörülı vidámsággal tegye.” 

 
A mai napon tehát a prófétai hivatalról fogtok tanítást hallani. 
Sokszor halljátok azt a fajta nézetet a gyülekezetekben, hogy ez a fajta szolgálat már idejét 

múlta. Azt mondják, hogy: „az igaz ugyan, hogy az Ószövetségben volt prófétai szolgálat, de 
manapság ez már nem idıszerő.” De olvastuk az Efezusi levélben, hogy Jézus Krisztus adott 
ajándékokat az embereknek. És itt a felsorolásban olvashatjuk, hogy apostolokat, prófétákat, 
evangélistákat, pásztorokat, tanítókat adott ajándékul a szentek tökéletesítése céljából adta, Jézus 
Krisztus testének a felépítésére adta. 

Mennyi idıre vonatkozik ez? Míg eljutunk mindnyájan a hit egységére, az İ megismerésének az 
egységére, és a Krisztus teljességével ékeskedı kornak a mértékére.  

Én személy szerint még nem érkeztem meg, ezért hinnünk kell mindannyiunknak, hogy ezek a 
hivatalok, amelyek a gyülekezet számára adattak, a mai napon is élık és aktuálisak. Mert még nem 
érkeztünk meg, egyikünk sem, ezért ezekre a szolgálatokra szükségünk van!  

Ahogy az 1Korinthus 12:28-ban olvashatjuk, az Isten rendelte ezeket az Egyházba. Jelenleg is az 
újszövetségi idıszámítást éljük. Miért van akkor az, hogy az emberek elfogadják, hogy tanítókra 
szükség van, prófétákra pedig nem? Ha az egyiket elfogadjuk, akkor a másikat is el kell fogadnunk! 
Ezért a prófétai hivatalnak is léteznie kell!  

Sokszor mondják azt a hívık, hogy ez csak egy másik neve a prédikátoroknak. Azt is mondják, 
hogy az összes prédikátor egyben próféta is. Vannak olyan Igék, amik ezt akarnák bizonyítani, de ez 
így nem igazság! Mert ha valaki próféciát ad, az nem azt jelenti, hogy ı prédikál! Ebben csak 
részigazság van. A próféta közvetlen ihletettségbıl beszél, azonnali kinyilatkoztatást mond ki. Nem 
olyan dolgot közöl veled, amit elızıleg kigondolt, hanem a pillanat ihletése által mondja ki. 
Azonnali ihletettség által beszél - vagyis nem a maga saját gondolatát közli veled.  

A Róma 12:7-ben tanít minket az Ige, hogy várjunk a szolgálatunkra, fejlesszük magunkat! 
 
2Timóteus 2:15 
„Igyekezz, hogy Isten elıtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, 

aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 
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Nagyon fontos, hogy ezt megértsük most, mert mostanában nagyon gyakori, hogy az emberek, 
miután a szolgálatban érzik, hogy van elhívásuk, azonnal belépnek, anélkül, hogy megértenék a 
szolgálatuk lényegét! Nagyon fontos, hogy a tanításokra felkészüljön az illetı, mielıtt a többieket 
tanítani akarná! És ha ez megtörtént, akkor jön Isten kenete, és olyan dolgokat is fogsz mondani, 
amely nincs leírva. Az pedig olyankor nem arról a papírról jön, amire összeírtad amirıl beszélni 
akarsz, hanem egy belsı ihletettség alapján jön a szívedbıl.  

Amikor prédikálok, gyakran magam is elcsodálkozom: ki az, aki ezt mondta? Egy szent 
ihletettség folytán jött az üzenet.  

Ezért a prédikátori szolgálatban sokszor megtalálható a prófétai vonás – de nem mindig!  
A próféta nem csupán egy prédikátor viszont! Bár az igaz, hogy egy próféta prédikálhat is.  
Mondják sokan, hogy a próféta feladata, hogy megmondja a jövendıt. Nem, ez így nem igaz! 

Bár az igazságnak része van benne. Úgy mőködik, ahogy azt a Szent Szellem akarja, és 
megtörténhet, de nem ez a fı szolgálata a prófétának. Ez csak egy kis része az ı szolgálatának!  

Mondják sokan azt, hogy a próféta szolgálata, hogy a gyülekezet személyes életét vezesse. 
Ebben egy kis igazság megint csak van. Isten szokta ezt a csatornát is használni, de nincs elrendelve, 
hogy a prófétának a gyülekezetben kellene ülni. Az emberek szokták így felépíteni a gyülekezetet, és 
ezáltal jönnek ezek a járulékos dolgok, és ezáltal elmondhatatlan károkat okoznak a gyülekezeti test 
számára! Ha valóban a Szent Szellem vezérel arra, hogy valakit prófécia által vezess, akkor tedd 
meg - de nem ez a fı területe a prófétai elhívásnak! 

Mi akkor tehát a prófétai szolgálat? Határozzuk meg! A próféta hirtelen, azonnali ihletettség által 
szól. Az azonnali, pillanatnyi kinyilatkoztatás általi fénybıl beszél, a világosságból beszél.  

Az azonnali kinyilatkoztatás alapvetı kell, hogy legyen a jövı eseményeivel kapcsolatban, vagy 
pedig a szellem és az elme síkját tekintve.  

Így határozta meg egy bibliai fordító a prófétai hivatal lényegét.  
Tehát a prófétának is meg kell állnia a szolgálatában. Lehetséges, hogy prédikátori munkát is 

végez, lehetséges, hogy tanítói szolgálata is van, de ahhoz, hogy képes legyen arra, hogy megálljon a 
prófétai hivatalban, kell, hogy az ı prédikátori szolgálatával kapcsolatban, és a tanító szolgálatával 
kapcsolatban kell, hogy az ı szolgálatában kettı a kinyilatkoztatott szellemi ajándékok közül 
mőködésben legyen, és a prófécia ajándéka is kell, hogy mőködjön a  szolgálatában.  

A szellemi ajándékok közül a kinyilatkoztatás ajándékai, amely a bölcsesség beszéde, a tudás 
szava és a szellemek megkülönböztetése. Ez az a három szellemi ajándék, amely a kinyilatkoztatott 
ajándékok közé tartozik.  

Tehát ahhoz, hogy valaki a prófétai szolgálatban helyt tudjon állni, elıször is kell, hogy Istentıl 
elhívása legyen ebbe a szolgálatba. Ez egy szent elhívás. És a prófétának nem az a feladata, hogy a 
gyülekezetben üljön, és ott szolgáljon! Ez egy szolgálati ajándék. Ettıl függetlenül bárki prófétálhat, 
adhat próféciát, de attól még valaki nem próféta, hogy adott egy próféciát. A próféta szolgálata az a 
gyülekezet építésére szolgál.  

 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Isten Igéje mindannyiunkat, minden hívıt bátorít arra, hogy törekedjünk a prófétálás ajándékára! 

Mert ez egy áldás, amikor képesek vagyunk mások számára próféciát adni, hogy mások épülésére 
szolgáljunk, hogy mások intésére szolgáljunk, hogy vigasztaljunk és bátorítsunk másokat. Azért, 
mert valaki ilyen próféciát ad, ettıl még nem jelenti, hogy a prófétai hivatal az övé.  

A próféta az, akinek elhívása van Istentıl a szolgálatra. A szolgálatra kap elhívást. A tanítással és 
a prédikálással kapcsolatban van Szent Szellem kinyilatkoztatása a szolgálatában. Ezek az ajándékok 
folyamatosan kinyilvánulnak a szolgálatában. Nem mindig - lesznek idıszakok, amikor prédikálnia 
kell, de kell, hogy a szolgálatban kettı a kinyilatkoztatás ajándékai közül mőködjön. Ezek a 
kinyilatkoztatás ajándékok pedig: a bölcsesség szava, az ismeret szava és a szellemek 
megkülönböztetésének ajándéka.  
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Tehát ezen három közül kettınek kell nála mőködni, és a prófétai ajándéknak is mőködnie kell a 
szolgálatában. Ha ezeket beteljesíti, akkor minısül a prófétai hivatalra.  

A próféta az, akinek látomásai és kinyilatkoztatásai vannak.  
 
1Korinthus 14:29-30 
„A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak; és a többiek ítéljék meg. De ha egy másik 

ott ülı vesz kijelentést, az elsı hallgasson.” 
 
A próféta az nem prédikátor. Mert nem akarnál két-három órás prédikációt hallgatni. Ezek az 

üzenetek a pillanat ihletése által adatnak. Az azonnali, pillanatnyi ihletettség által kapjuk meg. 
Kinyilatkoztatott tudást kap, kijelentést kap valaki.  

A prófétai szolgálatban kell, hogy a kinyilatkoztatás ajándékai mőködjenek! Tehát a 
kinyilatkoztatás ajándékai közül, amely a bölcsesség szava, a tudás szava, és a szellemek 
megítélésének ajándéka – ezek közül kettınek kell mőködnie a próféta szolgálatában, és a prófétálás 
ajándékának is mőködni kell! 

Megkérdezheted, hogy: honnan lehet ezt tudni? Az Ószövetségben a prófétákat ’látóknak’ is 
nevezték, mert ık a dolgokat természetfeletti módon megtudták elıre, Isten Szellemének a 
mőködése által.  

Kenneth Haginnek volt egy látomása Jézus Krisztus személyesen tanította, és a prófétai 
szolgálatról a következıt mondta neki: a prófétai szolgálatban legalább kettınek mőködnie kell a 
három kinyilatkoztatás ajándékok közül, lehet, hogy mind a három mőködik. De kettınek legalább 
mőködnie kell. Természeten egy újjászületett keresztényrıl van szó, olyanról, aki a Szent 
Szellemmel teljes, betöltekezett.  

Mindenki, aki megkeresztelkedik Szent Szellemben nyelveken is beszél egyben.  
Valaki mondhatná, hogy: ha én nem beszélek nyelveken, akkor én nem is vagyok megkeresztelve 

Szent Szellemmel. Egy bizonyos értelemben, ha valaki Szellemtıl született, akkor a szívében van már 
a Szent Szellem. De egy dolog a Szellemtıl újraszületni, másik dolog pedig a Szent Szellemmel 
teljessé lenni. A pohár víz példájára: a pohárban lehet egy kevéske víz, vagy pedig lehet teljesen tele 
vízzel.  

Teljesen nyilvánvaló, hogy amíg a Szent Szellemmel nem töltekeztél ki teljesen, addig ezek az 
ajándékok nem tudnak mőködni az életedben.  

 
Apostolok Cselekedetei 2:4 
„És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a 

Szellem adta nékik szólniuk.” 
 
Apostolok Cselekedetei 8:17 
„Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet.” 

 
Apostolok Cselekedetei 9:17 
„Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reávetvén, monda: Saul atyámfia, az 

Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid 
megnyíljanak és beteljesedjél Szent Szellemmel.” 

 
Apostolok Cselekedetei 10:44 
„Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e 

beszédet.” 
 
Apostolok Cselekedetei 19:6 
„És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem preájuk; és szólnak vala 

nyelveken, és prófétálnak vala.” 
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Szeretnélek emlékeztetni, hogy amikor a Szent Szellemmel beteljesedsz, akkor kapod meg a 
Szent Szellem ajándékait is. Más szóval a lehetıségét annak, hogy a Szent Szellem ajándékai 
mőködni tudnak rajtad keresztül. Minden keresztény számára megvan a lehetıség, hogy az 
ajándékok mőködjenek. Egy, vagy két alkalommal, vagy többször, ahogy a Szent Szellem azt akarja.  

De szeretnélek emlékeztetni arra, hogy a nyelveken való szólás mindig elıször jön. Néha, amikor 
az emberek más nyelveken beszélnek, akkor kapnak ajándékokat a Szent Szellemtıl.  

A nyelveken való szólás a Szent Szellem egy ajándéka? Nem, nem olyan módon, ahogy te most 
azt gondolod! Van egy szellemi ajándék, a különbözı nyelvek nemei, de az más! Az valami más, 
amellett, hogy betöltekezel Szent Szellemmel, és nyelveken beszélsz. Tehát más, mint az egyszerő 
nyelveken szólás. De néha, amikor betöltekezel Szent Szellemmel, és kapod a Szent Szellemtıl az 
ajándékokat - minden kereszténynek megvan a lehetısége arra, hogy ezek az ajándékok mőködjenek 
rajtuk keresztül, az életükön keresztül a Szent Szellem megnyilvánuljon, ahogy azt a Szent Szellem 
akarja.  

Smith Wigglesworth azt mondta, hogy nem tudja pontosan, hogy melyik a jobb az illetı 
számára, ha csak betöltekezik Szent Szellemmel, és nyelveken beszél, vagy ha tudja azt rögtön, hogy 
vannak ajándékai a Szent Szelemtıl. Minden keresztény abban a percben, amikor betöltekezik Szent 
Szellemmel, megvan a lehetısége abban a pillanatban, és attól a pillanattól kezdve, hogy a Szent 
Szellem bármilyen megnyilvánulása rajtuk keresztül létrejöjjön.  

De Isten azt is teheti, hogy kiválaszt olyan egyéneket, akiken keresztül rendszeresen kinyilvánítja 
az ajándékait. De ebben az estben egy külön felelısséggel állsz Isten elıtt, mert elhívásod van. Mert 
be kell töltened azt az elhívást, amelyre az Isten elhívott, és a Szent Szellem ajándékai folytán 
teljesítened kell a szolgálatodat! 

Ahogy Pál mondja: különbözı ajándékaink vannak. 
 
Róma 12:6 
„Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár 

prófétálás, a hitnek mértéke szerint teljesítsük.” 
 
Tehát különbözı ajándékaink vannak. Tehát lehet, hogy a Szent Szellemnek kinyilatkoztatott 

ajándékai vannak rajtad keresztül.  
Miután én betöltekezetem Szent Szellemmel, rajtam keresztül is a Szent Szellem elkezdett 

megnyilatkozni, különbözı ajándékok formájában, és hogy ıszinte legyek, nem értettem semmit 
abból, ami történt. Ezért el kellett mennem Bibliaiskolába, hogy megtanuljam pontosan a Szent 
Szellem kinyilatkoztatásnak útjait, és hogy mit miért végez a Szent Szellem rajtam keresztül.  

Ezért nagyon fontosak ezek a tanítások most, mert nagyon sokan az országban 
megkeresztelkednek Szent Szellemmel, betöltekeznek Szent Szellemmel, az ajándékok elkezdenek 
mőködni, de nem tudják értékelni, és nem tudják megkülönböztetni ezeket az ajándékokat - és ezek 
nélkül a tanítások és eligazítások nélkül ezeknek az embereknek csak botladozások sorozatává válik 
az életük. Mert amikor betöltekezel Szent Szellemmel, a Szent Szellem azonnal elkezdi bizonyos 
ajándékait kinyilvánítani ezeken az egyéneken keresztül.  

Amikor én betöltekeztem Szent Szellemmel, ezt követıen szinte azonnal elkezdtek a bölcsesség 
és a tudás szava mőködni az életemben, de az igazság az, hogy én nem említettem ezt szinte 
senkinek abban az idıben. Nem bölcs dolog igazából ezt elmondani bárkinek is! Ezért nincs sok 
embernek szolgálata, mert amikor a Szent Szellem elıször megnyilatkozik rajtuk keresztül, azonnal 
széjjelkürtölik, elmondják mindenkinek, nem tudják megtartani. Van egy bizonyos idıszak, aminek 
arra kell szolgálnia, hogy vársz Istenre, vársz Isten elhívására, és felkészülsz a szolgálatodra.  

Pontosan ezt a rész olvastuk fel az ellıbb a Róma 12-ben. 
A magyar Bibliafordításban nem teljes a 7. Ige fordítása. Az angol King James fordítás szerint az 

áll itt az Igében, hogy: „várjatok a szolgálatotokra Istennél.” Nem lehet azonnal kiszaladni a 
világba, és azonnal szolgálatot kezdeni.  
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Olyan sok embert láttam már, aki felhevülten, nagy hévvel, meggondolatlanul, felkészületlenül 
elkezdi a szolgálatát, és sajnos hajótörést szenvedtek mindannyian. Ezért nagyon fontos, hogy 
várjatok a szolgálatotokra, felkészüljetek, várjatok a Szent Szellem mozdulására, és nagyon 
érzékenyek legyetek a Szent Szellemre!  

Még a tanítói szolgálatban is ott kell, hogy szerepeljen a bölcsesség szava, mint ajándék. 
Természetfeletti bölcsességet kap Istentıl, hogy az Igében lévı kinyilatkoztatott tudást megkapja. 
De ahhoz többre van szükség, mint a tudás szavára, hogy valaki prófétává váljon.  

Ettıl függetlenül bármelyik keresztényen keresztül kinyilatkoztathatja Isten a tudást, a tudás a 
szava mőködhet. Kaphatsz Istentıl kinyilatkoztatást az emberekrıl, vagy bizonyos helyekrıl, vagy 
dolgokról. Azokon a területeken, ahol úgy érezted, hogy sok az elveszett dolog, kaphatsz 
kinyilatkoztatott tudást. A tudás szava azt a célt is szolgálja, hogy helyreállíts dolgokat és embereket. 

Úgy gondolom, hogy az Úr utolsó éveiben ez az ajándék nagyon erısen fog mőködni. 
Mit jelent a szellemek megkülönböztetésének ajándéka? Ez azt jelenti, hogy egy természetfeletti 

betekintést kapsz a szellem birodalmába, akkor, amikor az illetı a szellemben van Ez akkor nem 
mőködik, ha az illetı nincs a szellemben. A természeti körülmények kötött nem mőködik. Nem 
tudod a gombnyomással elindítani ezt a szolgálatot, vagy pedig magadat egyszerően 
beleerıszakolni.  

Ez a két fı ajándék, amely az én szolgálatom, az én életemben mőködik: a tudás szava, az 
ismeret szava, és a szellemek megkülönböztetése.  

Mi tehát a szellemek megkülönböztetése? Természetfeletti betekintés a szellem birodalmába.  
Azok az emberek, akik állandóan gonosz szellemeket látnak - nincs meg igazából ez a valóságos 

ajándékuk, mert ez az ajándék természetfeletti módon ad betekintést a szellem birodalmába. Amikor 
van egy látomásod, akkor a szellemek megkülönböztetésének ajándéka van mőködésben, azért, mert 
ilyenkor betekintést kapsz a szellem birodalmába. Isten is ott van a szellem birodalmába. Angyalok 
vannak kint a szellem birodalmában, és Jézus Krisztus ott van a szellem birodalmában, épp úgy, 
mint a gonosz szellemek. Tehát többrıl van szó, minthogy gonosz szellemeket lássál! De ennek 
ellenére sokan az emberek csak a gonosz szellemeket emlegetik.  

Én is láttam egyet, vagy kettıt. De a legtöbbje annak, amit láttam, angyalok voltak. Szinte már 
beteg vagyok attól, hogy az emberek állandóan csak démonokat, és fekete erıket, rossz erıket, 
ördögöket kergetnek! 

Vegyünk egy példát az Ószövetségbıl, Illés próféta példáját. Amikor a szellemi szemei 
megnyíltak, akkor betekintést kapott a szellem birodalmába. Az ı szolgálja félt az ellenség erejétıl, 
és Illés ezért imádkozott, hogy az Úr nyissa meg a szolgájának a szellemi szemeit, a megértésének a 
szemeit, hogy betekintést kapjon a szellem birodalmába, és megértse az Úr valóságos dolgait. És 
ezek után a szolga betekintést kapott, és látta az angyalokat. Ez pedig a Szent Szellem munkája által 
történt. Köszönetet adunk Istennek a prófétai szolgálatért!  

Ezeken a tanításokon keresztül sokkal több kinyilatkoztatása fog létrejönni a Szent Szellemnek. 
Nagy különbség van a prófétai szolgálat, és a tanítói szolgálat között! A tanítói szolgálatban az 
egyén a logikai szempontjai alapján beszél. Amikor a próféta tanít, vagy prédikál, akkor nem találod 
meg ezt a logikai vezetést. Egyik pillanatról a másikra fog váltani témát, ahogy a Szent Szellem ıt 
inspirálja. Ez egy része ennek a hivatalnak.  

Nagy különbség van a prófétai és az evangélista hivatal között is. Az evangélista sem a pillanat 
ihletése által szól. Abból a tartalékból beszél az evangélista, amit már megtanult, vagy amit már 
régóta tud. De a próféta ennél sokkal érzékenyebb kell, hogy legyen. İ is az Igét prédikálja, de egy 
azonnali, hirtelen kinyilatkoztatás által. Az összejött gyülekezet rezdüléseire a legérzékenyebben 
reagál. A légkör, ami létrejön a hívık által, a prófétának azonnal tudnia kell ezt a légkört, éreznie 
kell!  

Egyszer egy kollegám azt mondta, hogy ı akár a pokolban is kiállhatna, ugyanúgy el tudná 
prédikálni, nem érzi a különbséget. İ egy evangélista volt.  

A próféta szolgálatában nagyon sokszor jelen van, hogy a jövırıl tud kinyilatkoztatást adni.  
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Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjátok egy prófétának a példáját: Agabus tett egy próféciát 
Izrael fölötti szárazságról, jövendı szárazságról. A 21. részben pedig olvashatjátok, ahogy Pálról 
prófétál a Szent Szellem által: egy övvel kötözte körül magát, és mondta, hogy: a Szent Szellem 
mondja, hogy a férfiút is ugyanígy kötözik meg.  

Még egy példát olvashattok az Apostolok Cselekedeteiben: egy evangélistának lányáról, aki 
szintén prófétált.  

Ez az a terület, amely átfedi a prófétai elhívást.  
Szükség van arra, hogy bizonyos figyelmeztetést tegyünk ehhez, mert a szolgálat csak úgy 

mőködik, ahogy azt a Szent Szellem akarja! Vannak olyan emberek, akik Isten képességeivel vannak 
felfegyverezve, Istennek elhívottjai, Istennek felkentjei, hogy megálljanak a prófétai hivatalban, akik 
úgy érzik, hogy kötelesek arra, hogy teljesítsenek. Ezért, amikor a Szent Szellem nincs ott 
kinyilatkoztatásban, akkor saját erejükbıl próbálnak arra a helyre kerülni, ahol addig voltak – és ez a 
lehetı legveszélyesebb!  

Meg tudom mondani fiatal szolgálóknál, azoknál, akik a szolgálatukat nem a szellemi 
ajándékokra alapozták, hanem Isten Igéjére alapozták a szolgálatukat. Azért, mert valakinek adtál 
egy Igét, egy Istentıl jött üzenetet, nem jelenti azt, hogy te próféta vagy! Lehet, hogy ezt a 
kinyilatkoztatott tudást már te elızıleg megkaptad a szellemedbe az Úrtól. Ez tehát lehetséges, hogy 
a bölcsesség szava, vagy az ismeret szava által jött létre.  

Amikor úgy érzed, hogy valaminek fel kell jönnie a szellemedbıl, egyszerően csak mondd ki! 
De meg kell értenetek, hogy nem tudjátok felépíteni a szolgálatotokat csupán a Szent Szellem 
ajándékai által. Fel kell építeni a prédikátori szolgálatokat is! 

Láttam Ausztráliában, voltak olyanok, akik képesek voltak kiszólítani embereket - láttam ıket 
akkor is, amikor a szellem nem volt ott. Jöttek az emberek, és akarták látni ugyanúgy szolgálni ezt az 
illetıt, mint amikor a Szellem kenete volt ott. Ezért megpróbált saját maga erejébıl teljesíteni - és ez 
nagyon-nagyon veszélyes! Mert ilyenkor megnyitod magad az ördög számára, amikor a kenet nincs 
ott! Ahogy ezt nagyon jól megfogalmazta az egyik tanítóm: megnyitod magad az okkult erık 
félrevezetésére, rászedésére. Ne próbálj a tudás szavában, a bölcsesség szavában mőködni, amikor a 
kenet nincs ott! 

Nagyon sokszor az emberek próbálják Istent használni a szolgálatban, ehelyett, hogy hagynák, 
hogy Isten használja ıket a szolgálatban. Kezdd el tanulni az Igét, és fejleszd magad a prédikálásban, 
a tanításban!  

Ha nincsenek ott a külön ajándékok, a Szent Szellemtıl jövı ajándékok, még mindig kiállhatsz, 
és prédikálhatod az Igét. Az Isten Igéje mindig igazság! És ha nem így teszel, akkor, ahogy ezt 
mondják mifelénk, a szellemi szemétdombon végzed! És ahogy én ezt láttam a szolgálat során, 
nagyon sokat ott végzik! Mert nem hallgattak a jó vezetésre, és nem voltak hajlandók magukat 
felfejleszteni.  

Sok alkalommal Isten megmutatja nekünk a jövendıt, hogy felkészítsen minket. Nagyon fontos, 
ahogy amikor erre szükségünk van, akkor ezt a Szent Szellem megteszi, és mi ezt elfogadjuk.  

A prófétai szolgálat másik része a kézrátétel szolgálata. A kézrátétel szolgálata hozzátartozik a 
próféta szolgálatához, és az evangélista szolgálatához.  

Az én kézrátételes szolgálatom a próféta kézrátételes szolgálatához tartozik, nem az evangélista 
szolgálatához.  

Nem kell, hogy féljünk ezektıl a dolgoktól, arra van szükség, hogy megnyissuk magunkat Isten 
felé. Meg kell kérni Istent, meg kell hívni az alkalmainkra, hogy amilyen formában csak kíván, 
nyilvánuljon meg. 

Nagyon sok félreértés, és téves nézet van. Nem tudod te saját magad ki és bekapcsolgatni a Szent 
Szellem megnyilatkozásait, kinyilatkoztatásait! Azok az emberek, akik a saját akaratuk szerint adnak 
próféciákat mindenkinek, azok valóságos veszélyhelyzetben vannak, és nagyon sokszor súlyos 
gondokba és problémákba keverednek, és a fantázia területére keverednek! Arra a területre 
keverednek el, ahol a sátán félre tudja vezetni ıket, rá tudja szedni ıket, meg tudja csalni ıket, és 
félrevezeti ıket. Te nem tudhatsz, és nem is akarhatod, hogy tudjál mindent mindenkirıl!  
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Láttam már olyan szolgálókat, akik csak a saját erejükbıl, a saját testükbıl akarnak szolgálni és 
prófétálni. Nem Isten Szellem által teszik!  

Isten nem teszi lehetıvé, hogy a prófétai szolgálatot arra használjuk, hogy pénz szaga legyen, 
hogy a pénz átkerüljön egyik zsebbıl a másik zsebbe. Ezáltal megnyitod magad az okkultizmus erıi 
számára, és arra van szükséged, hogy tudjad a különbséget!  

Tudnotok kell a különbséget, mert a világunkban jelenleg, itt az országban is van egy erıs 
áttörése az okkultizmus erıinek - és ez a mai napokban is megtörténik. Engem nem zavarnak, de 
másokat meg tudnak zavarni! Azokat, akik nem tudják a különbséget. 

Vannak, akik a szellemi tulajdonságaikat felfejlesztik, az extra szenzori tévesztésüket, 
rászedésüket. És vannak olyanok, akiknek látó szellemeik vannak, és ezek a látó szellemek pontosan 
mindent elmondanak az illetırıl, úgy, ahogy van. Ezek gonosz szellemek, akik a te társaságodba 
kerülnek, és mindent tudnak rólad, és el fogják mondani a dolgokat rólad másoknak. Azoknak, akik 
megnyitják magukat ezen szellemek számára.  

Tudok olyan emberekrıl, akik jelenleg nincsenek Istennel rendben, és annak idején is ilyen látó 
szellemeken keresztül prófétáltak. Meg tudják mondani pontosan, hogy te hol élsz, mennyi pénz van 
a táskádban - de nem Isten Szellem által mondták meg. Gonosz szellemek által tették. De ne felejtsd 
el: bármi, amit az ördög meg tud tenni, Isten annál sokkal hatalmasabb, annál sokkal többet meg tud 
tenni! 

Én mindig meg tudtam mondani abban a pillanatban, ha valakivel valami nem volt rendben. Az 
emberek nem tanultak meg hallgatni a saját szellemükre. A te szellemed tud olyan dolgokat, amit a 
te fejedben soha az életben nem fogsz kitalálni, vagy rájönni, vagy megtudni. Ez nem csupán a 
természetfeletti, hanem Isten Szelleme által!  

Természetesen felismerjük a sötét oldal természetfelettiségét. De mi a helyzet Istennel? İ is a 
természetfelettiben van, a másik oldalon. İ hatalmasabb minden dolognál! Jézus Neve 
felmagasztaltatott minden dolog fölé! 

Egyszer beszélgettem Ausztráliában egy keresztény lánnyal, aki jövendımondással foglalkozott. 
Mondtam neki, hogy: miért nem egyszerően csak imádkozol? Miért nem kérdezed meg Isten 
Szellemét? Jézus, gondolod, hogy nem tud mindent? És megértette, és onnantól kezdve megváltozott, 
és imádkozni kezdett, és elmagyarázta az embereknek, hogy: meg fogom kérdezni az Urat, és ha az 
Úr megmutatja, akkor megmondom neked. És az Úr mindig megmutatta neki! Azért, mert a bizalmát 
az Úr Jézusba helyezte.  

Nekünk is a bizalmunkat Jézus Krisztusba kellene helyeznünk! És a sötétség oldalán lévı 
dolgokat el kellene hagynunk, és Jézus után kellene keresnünk, kutatnunk, és Istent szeretni teljes 
szívünkbıl, teljes szellemünkbıl! 

Most pedig idıt szakítunk arra, hogy egy pár dolgot elmagyarázzak! Ez egy új terület nagyon sok 
ember számára. A szolgálati ajándékokról folyik jelenleg tanítás - és 9 különbözı megnyilatkozása 
van a Szent Szellemnek. Ezt a tanítást is a jövıben nyilvánosságra fogjuk adni! 

Abban a pillanatban, amikor valaki újjászületik, akkor a szellemükbe a Szent Szellem 9 
gyümölcsét fogadják be. Akkor, amikor a szellemük betöltekezik a Szent Szellemmel, akkor fogadja 
el a szellemében a lehetıségét a Szent Szellem ajándékainak. Ez a 9 fajta ajándék neveztetik 
szellemi ajándékoknak.  

Ez a 9 fajta szellemi ajándék bármelyik keresztény életében mőködhet azt a Szent Szellem 
keresztség után. Ezeket mi nem szabályozhatjuk, ez teljesen úgy mőködik, ahogy a szent Szellem 
akarja. És a személy, az illetı, aki kap ilyen ajándékot, folyamatosan megnyilvánulhat az életében az 
a szellemi ajándék, és természetfeletti módon mőködik ez az ajándék. Addig mőködik ez az ajándék 
az életében, szinte folyamatosan, amíg az életét Jézus Krisztusnak szenteli. Addig, amíg hagyja az 
Urat, az Istent, a Szent Szellemet, hogy İ munkálkodjon az életében, és nem ı akarja a kezébe venni 
szolgálat irányítását.  

Nagyon sok fajtája a van a Szent Szellem mőködési módjainak.  A szolgálati ajándékoknak is 
nagy a különbözısége. A Szellemi ajándékoknak nagyon nagy a különbözısége.  
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A Szent Szellem kinyilatkoztatja magát az újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett 
keresztény szellemeken keresztül - de attól, mert ezek a kinyilatkoztatások megtörténnek, nem 
jelenti azt, hogy neked elhívásod van a szolgálatba. Mert a Szent Szellem egyszeri, kétszeri, vagy 
akár sokszori alkalommal, bármelyik keresztény Szent Szellemmel betöltekezett szellemén keresztül 
kinyilatkoztathatja magát. 

Mint ahogy mindenki tudja, hogy nekem elhívásom van a gyógyító szolgálatra. Vannak bizonyos 
gyógyítási ajándékok, amelyek az alkalom során kinyilvánulnak. Ezek természetfelettiek, úgy 
mőködnek, ahogy azt a Szent Szellem akarja, és általában bizonyos területeken mőködik ez. De még 
alkalomról alkalomra is különböznek ezek. De attól függetlenül, hogy mikor melyik terület jön 
elıtérbe, és mi nyilvánul meg, mi mindig megtesszük, hogy az Igét prédikáljuk, mert nem 
lehetséges, hogy a Szent Szellemet mi vezéreljük, mi irányítsuk. Mi azért vagyunk ott, hogy 
megdicsıítsük Jézus Krisztust, és hogy magasztaljuk İt!  

Ezek a szolgálatok mind azt a célt szolgálják, hogy az emberek figyelmét Jézus Krisztus felé 
irányítsuk, a gyülekezet felé. Ezek a szolgálati ajándékok soha nem azt a célt szolgálják, hogy 
emberek felé irányuljon a figyelem. A szolgálat hamis, ha azáltal embereket akar magasztalni. És a 
szellemi ajándékokat tévesen, helytelenül is lehet használni. Aki ezt megteszi, arra súlyos ítélet vár!  

Nagyon fontos megérteni azon embereknek, akik érzik, hogy az életükön van elhívás, hogy fel 
kell növekedni, felnıtté kell válni ezekben a dolgokban. És ahogy a Szent Szellem és az Atya Isten 
megvizsgál, megtesztel, próbák alá vet, úgy egyre többel és többel fognak megbízni téged, rád 
bíznak többet. 

Ismertem egy embert Ausztráliában. 40 éven keresztül Ausztráliában soha nem láttam annyi 
szellemi ajándékot mőködni egy ember életében! Egyszerően megdöbbentett engem, hogy Isten 
mennyi mindent bízott arra az egy emberre. Annyi fajta különbözı megnyilvánulás és 
megnyilatkozás volt! Egy csodálatos, igazi apostola volt Istennek. Megajándékozott embere 
Istennek. Felkentje Istennek. És Isten megbízta ezt az embert, és megtesztelte Isten ezt az embert!  

Ha megállsz ezekben a tesztekben, úgy Isten egyre és egyre többet fog rád bízni. Isten azt akarja, 
hogy növekedj, és ahogy egyre inkább és inkább növekszik az İ bizalma tebenned, egyre többet fog 
rád bízni. 

Ugyanez igaz a természeti síkon a gyerekek tekintetében: ahogy növekednek, okosodnak, 
értelmesednek egyre többet mersz rájuk bízni.  

Együtt örülünk annak, ha a Szent Szellem az újjászületett keresztény szellemeken keresztül 
kinyilatkoztatja magát, de ne hagyd, hogy az ördög rászedjen és szétromboljon! Minden nap 
hagyjad, hogy Isten Igéje munkálkodjon benned, hogy tanulmányozd Isten Igéjét! Az kell, hogy az 
Igén táplálkozz, és szellemi táplálékká szolgáljon az Ige számodra, és hogy felnövekedjen a 
szellemed Isten Igéjén! És minél inkább fogod az Igét tudni, annál inkább fog Isten megbízni téged 
ajándékokkal, szolgálati ajándékokkal. Mert Isten Igéje Jézus Krisztusról szól, semmi másról!  

Kell, hogy legyen valami a szívedben, amit át tudsz adni Jézus Krisztus gyülekezeti teste 
számára!  

 
 


