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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
Erı ajándékok 2. – A hit ajándéka 

 
1Korinthus 12:9 
„Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által;” 
 
A speciális hit ajándékáról lesz szó. Szó volt már eddig a tudás szava, a bölcsesség szava és a 

kijelentés ajándékairól.  
A következıkben a három erı ajándékról lesz szó. Ezek pedig: a hit ajándéka, a csodatévı erık 

munkái, és a gyógyítások ajándékai. Ezek közül a legfontosabb a hit ajándéka.  
Azt hiszem, jobb lenne úgy hívni, hogy speciális hit ajándéka, mert minden hívınek megadatik 

az egyszerő hit ajándéka, amely a megváltásunkat szolgálja. Ez az a hit, amelyet az Efezusi levél 
2:8-ben olvashattok, ahol azt olvashatjátok: „mert kegyelembıl tarttatok meg, hit által.” Ez a hit, 
amely által megtartatunk, ez is ajándéka Istennek, de ez nem az a fajta hit, amely a szellem kilenc 
ajándéka között szerepel. A megváltásodat hozó hit az Isten Igéjének a hallásából származik. 
Olvashatjuk az Igében, hogy az üdvösségünket, megváltásunkat hozó hit az Isten Igéjének hallása 
által van. Ez a Róma 10:17 alapján van.  

Ebben a leckében egy másik fajta hitrıl tanítunk, ez pedig a speciális hit, és ez különbözik az 
általános hittıl, vagy másképpen is hívhatnánk: a megváltásunkat hozó hittıl. Ez a Szent Szellem 
természetfeletti ajándéka, megnyilatkozása, amely természetfeletti erıt hoz mőködésbe. Hívhatnánk 
úgy is, hogy csodatévı erıket magával hozó hit. Ez a hit tehát túlnyúlik az egyszerő megváltást hozó 
hit által.  

A három erı ajándék közül a hit ajándéka a legerısebb ajándék. Ez a leginkább csodálatos 
ajándéka a Szent Szellemnek. A hit ajándéka a Szent Szellem azon ajándéka, amely által a hívı 
csodát kaphat. A csodatévı erık munkája pedig az az ajándéka a Szent Szellemnek, amely 
létrehozza a csodát.  

A hit ajándéka tehát fogadja a csodát, a csodatévı erık munkája pedig végzi a csodát. A Biblia 
úgy mondja, hogy „egynek a hit ajándéka.”  

 
1Korinthus 12:10 
„Némelyiknek csodatévı erıknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig 

szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata;” 
 
Más szóval, hogy értsétek: amikor fogadsz egy csodát, akkor nem te munkálod a csodát - de 

amikor létrejön egy csoda a Szent Szellem kenete által, akkor a csodatévı erık munkái hozzák a 
csodát mőködésbe.  

Ezek az erı ajándékok szorosan összekapcsolódnak, és egy csoda létrejöttében szorosan 
együttmőködnek. Ugyanez igaz a kinyilatkoztatás ajándékokra is. Ugyanilyen szorosan 
együttmőködnek a kiejtés, vagy hang ajándékok is.  

Azt nagyon fontos tudni, hogy minden ajándéka a Szent Szellemnek hit által mőködik! A Szent 
Szellem az egyén hitét használja, ezen az egyéni hiten keresztül tudja a Szent Szellem létrehozni a 
csodákat. Más szóval tehát az illetınek hitben ki kell lépnie, és a Szent Szellem kihívásának meg 
kell felelnie. Itt jelentkezik a hívınek az egyéni egyszerő hite. Ez a fajta egyszerő hit az Ige hallása 
által van.  A Szent Szellem ajándékai, mind, az összesre igaz, hogy az egyén egyszerő hite által tud 
csak mőködni. „Minden lehetséges annak, aki hisz” – mondja az Ige. (Márk 9:23). 

A Szent Szellem kilenc ajándékában szereplı speciális hit ajándéka különbözik az egyszerő 
megváltást hozó hittıl.  

A hit ajándéka, vagy másképpen a speciális hit ajándéka különbözik attól a hittıl is, amely a 
Szent Szellem gyümölcsei közé tartozik. Olvashatjátok a Szellem gyümölcseit a Galata 5:22-ben. 
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Fontos azt is megjegyezni, hogy a Galata 5:22-ben a Szellem gyümölcsei között szereplı hit 
fordítható lenne hithőségre is. A Szellem gyümölcsei – ezek karaktertulajdonságok, a Szent Szellem 
ajándékai pedig erıt hoznak. A gyümölcs pedig olyan, amely növekszik. A hit vagy a hithőség az 
egy gyümölcs, a Szellemnek egy gyümölcse, amely növekszik a keresztény élet során, és ez azt a 
célt szolgálja, hogy az isteni tulajdonságokban megerısödjön a hívı. A hit ajándéka pedig a Szent 
Szellemnek egy ajándéka Istentıl, hogy az erıt ki tudja nyilvánítani.  

Azok, akik a speciális hit ajándékában mőködnek, vagyis a Szent Szellem ajándékaiban, azok 
olyan hitben tudnak mőködni, hogy a kimondott szavaikat Isten megtiszteli, mintha Isten saját szavai 
lennének. És ezért Isten természetfeletti erıvel, és természetfeletti módon hozza valóságba az ı 
kimondott szavaikat.  

Tehát így megtanuljuk, hogy vannak különbözı fajtájú hitek: 
Az üdvösség-hit hozza számunkra meg az üdvösségünket.  
A hit, vagy a hithőség, mint a Szellem gyümölcse, az üdvösségünket követıen növekszik.  
A speciális hit ajándéka, amely a Szent Szellemtıl van, az pedig a Szent Szellemmel való 

betöltekezésünket követıen léphet mőködésbe a szolgálatunkban. Fontos, hogy a Szent Szellem ezen 
ajándéka, a hit ajándéka, úgy mőködik, ahogy azt a Szent Szellem akarja, az İ irányításában!  

Látható, hogy a hit nagyon sokszor nem tisztán kialakult a hívık elméjében. Tehát összekeverik 
ezt a három fajta hitet a hívık, úgy mondhatnánk, hogy egy kosárba teszik a hármat. Jól összerázzák 
ezt a szatyrot, összekeverik, és utána nem különbséget tévén köztük, összekeverik.  

Fontos, hogy a hívık meg tudják különböztetni az egyszerő hitet, az üdvösséget hozó hitet a 
számunkra, és a speciális hitet, amelyet Isten a saját akarata szerint mőködtet. Amikor az egyszerő, 
vagy általános hitrıl beszélünk, ami az üdvösséget hozza, sokszor mondják a hívık, hogy: ha Isten 
adja nekem ezt a hitet, akkor lesz hitem, ha nem adja, akkor nem lesz - és aztán elolvassák az elıbbi 
Igét az 1Korinthus 12-bıl, hogy adja az Isten az egyiknek a hitet, a másiknak meg nem. Mert így 
gondolják, hogy így mőködik a hit. De ahogy erre már utaltunk, a speciális hit ajándéka, és az 
egyszerő hit, amely által üdvösséget kapunk, ez két különbözı dolog.  

Fontos látnotok, hogy a speciális hit ajándéka nem összekeverendı azzal az egyszerő hittel, 
amely által Isten az összes szükségedet ki tudja elégíteni, meg tudja adni! Az a hit, amely által Isten 
a szükségeidet be tudja tölteni, az az egyszerő hit, az Isten Igéjének hallásából származik. Ez pedig a 
Róma 10:17 verse. És minden hívı megkapja Istentıl ennek az egyszerő hitnek a mértékét. Ez pedig 
a Róma 12:3-ban olvasható. Mindannyiunknak megadta Isten a hit mértékét. Ez hozzátartozik Isten 
természetéhez, amelyet nekünk ad az újjászületésünkkor a szívünkbe.  

Másrészt a hit ajándéka nem az a fajta hit, amely a Szellem gyümölcseként növekszik a 
szívünkben a kersztény életünk során. A speciális hit ajándéka nem az a hit, amely által imáinkra 
választ kapunk Istentıl.  

Tudjuk tehát, hogy az üdvösségünket is hit által kapjuk Istentıl, a Szent Szellemmel való 
betöltekezésünket is hit által kapjuk Istentıl – ezek mind az egyszerő hit által mőködnek. Azt is 
tudjuk, hogy az imáinkra választ Istentıl szintén az egyszerő hit alapján kapjuk meg.  

Jézus az egyszerő hitrıl így tanít a Márk 11:24-ben: 
 
Márk 11:24 
„Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek.” 
 
Ezáltal az egyszerő hit által nagyon sokan kaptunk választ már az imáinkra, még mielıtt a Szent 

Szellemmel teljesek lettünk volna, már akkor is. Ezekre az imáinkra azért jött válasz, mert hitben 
mondtuk el, az Ige alapján, hitben imádkoztunk - de ez még mindig nem a hit ajándéka! Ha az 
egyszerő imáink megválaszolására a speciális hitre lett volna szükség, legyen az gyógyulásért 
mondott imádság, legyen az anyagi szükségeinkért mondott imádság, legyen az másokért elmondott 
imádság, akkor nem jött volna válasz az imáinkra sok esetben, addig, amíg az illetı be nem 
töltekezik a Szent Szellemmel.  
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Tegnap találkoztam egy emberrel, aki két éve járt az alkalmunkon, és azóta rendszeresen 
imádkozik a kék imakönyvbıl. Nem hiszem, hogy az illetı teljes lenne a Szent Szellemmel, mégis 
minden imájára választ kapott az Úrtól. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki megkapta a 
gyógyulását Jézustól, még mielıtt beteljesedett volna Szent Szellemmel. Gyógyulást úgy kapunk 
Istentıl, hogy az egyszerő hitünket gyakoroljuk az Ige alapján.  

Szóval azt szeretném mondani, hogy ha az egyszerő imáinkra kapott válaszok a speciális hit 
ajándékán keresztül mőködnének, akkor nem kapna senki választ az imádságaira, még azok sem, 
akik teljesek a Szent Szellemmel. Mert ehhez a speciális hit ajándéka kellene, hogy mőködjön.  

Mert ahogy az Ige mondja: az egyiknek adatik ez az ajándék, a másiknak a másik. Az egyiknek 
adatik az egyik ajándék, a másiknak pedig a hit ajándéka.  

Ha arra kellene várnunk, hogy az imáinkra válasz jöjjön, mert szükségünk lenne a speciális hit 
ajándékára, akkor nem kapnánk választ az imádságainkra. Az egyszerő hit szükséges ahhoz, hogy az 
imáinkra választ kapjunk, és ez a hit növelhetı Isten Igéjének a hallsásával, és életünk minden 
területén gyakorolni kell ezt a hitet. És mindannyiunknak lehet folyamatosan egyre növekvı hitünk!  

A speciális hit ajándéka pedig akkor lép mőködésbe, ha Isten és a Szent Szellem ezt úgy akarja, 
és akkor természetfeletti erı jön mőködésbe. A speciális hit ajándéka különbözik a csodatévı erık 
munkáitól, habár mind a kettı csodát hoz létre. Úgy is mondhatnánk: az egyik ajándék egy aktív 
ajándék, a másik pedig egy passzív, fogadó ajándék. A csodatévı erık munkái egy aktív ajándék, 
mert az hozza létre a csodát. A speciális hit ajándéka nem dolgozza ki a csodát, az fogadja a csodát 
Istentıl, ezért hívjuk passzívnak. Még egyszer tehát: a csodatévı erık munkái hozza létre a csodát, 
és mőködik aktívan, és a speciális hit ajándéka fogadja ezt a csodát.  

Amikor Dániel az oroszlánok között volt, akkor ı is egy csodát fogadott el. Hiszen, ha az 
oroszlánok közé bedobnak egy embert, akkor az oroszlánok szétmarcangolják. Miért nem falták föl 
az oroszlánok Dánielt?  

 
Dániel 6:23 
„Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a verembıl. És kivevék Dánielt a 

verembıl, és semmi sérelem nem találtaték ırajta: mert hitt az ı Istenében.” 
 
„Semmi sérelem nem találtaték ırajta, mert hitt az İ Istenében.” 
Nincs kétségünk, hogy Isten Dánielnek speciális hitet adott! Isten a speciális hit ajándékát adta 

Dánielnek mőködésben, hogy egy ilyen hatalmas csodát megélhetett. Dániel nem tett semmit. 
Lefeküdt alkudni. Az ı hite mondhatnánk, hogy passzívan, és nem aktívan mőködött, mégis el tudta 
fogadni a csodát.  

Láthatjuk Jézust is, ahogy ezt az ajándékot mőködteti - ahogy a viharban a csónakban Jézus 
aludt. Ez a Márk 4:38–ban olvasható. Valaki érvelhetne úgy is, hogy: igen, de hát İ Jézus volt, Isten 
Fia! Azonban Jézus nem tett soha semmit a Szent Szellemen kívül. Mert Jézus kiüresítette magát 
isteni mivoltából és erejébıl, amikor a földre jött. A Filippi 2:7-ben olvashatjátok. Jézus Krisztus 
pontosan annyira Isten fia volt, mielıtt a Szent Szellem felkente İt szolgálatra, mint utána. Addig 
viszont nem tett egyetlen egy csodát sem, 30 éves koráig, amíg a Szent Szellem kenete rá nem szállt. 
Mivel kiüresítette magát mindazon isteni hatalmából, amellyel İ rendelkezett, amikor a földre jött, 
Jézus nem tett addig csodát, amíg Keresztelı János meg nem keresztelte, és a Szent Szellem az égbıl 
le nem szállt rá galamb formájában. Jézus Krisztus a földön tehát olyan formában szolgált, mint egy 
ember, felkenve a Szent Szellem ereje által. Ha olyan erı által szolgált volna, amely az İ ereje lett 
volna, mint Isten fiáé, akkor nem mondta volna nekünk, hogy mi is meg tudjuk azokat a csodákat 
tenni majd, amiket ı tett, sıt nagyobbakat is tudunk tenni azoknál.  

 
János 14:12 
„Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én 
Atyámhoz megyek.” 
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Jézus Krisztus a csodákat úgy tette, mint ember, aki Szent Szellem kenetét kapta. Akkor ez azt 
mutatja, hogy a mai ember is Isten ihletésére, és a Szent Szellem kenetére meg tudja ugyanazokat a 
csodákat tenni!  

Amíg a tanítványok félelemben voltak, attól félvén, hogy a hajó elsüllyed, addig Jézus teljes 
hitben és nyugalomban aludt. Jézust nem zavarta a tenger hullámzása, vihara.  

Amíg az oroszlánok a ketrecben voltak, Dániel teljes nyugalomban feküdt le aludni. Miért? Mert 
Jézus esetében, és Dániel esetében is  a speciális hit ajándéka volt mőködésben, amely nem ugyanaz 
a hit, amelyet a hívı az egyszerő hitéletében gyakorol.  

Láthatjuk azt a Biblia során, hogy hogyan mőködik a speciális hit ajándéka olyan esetekben, 
amikor az illetı életveszélyben van, és ezáltal az ajándék által nyugalmat kaptak ezek az emberek, és 
egy biztonságot, amely természetfeletti biztonság volt.  

A csodatévı erık munkái hozzák létre a csodát - a speciális hit ajándéka fogadja azt a csodát, 
amelyet Isten létrehoz. Ez azt jelenti, hogy amikor szükséges, hogy hosszú idı is eltelik a speciális 
hithez, míg az a csoda a folyamatában végbemegy. Az illetı csöndes biztonságban van, mindenféle 
veszélyérzettıl és félelemtıl menetesen.  

Amikor a hit ajándéka mőködésben van, lehet, hogy úgy tőnik a kívülálló számára, hogy semmi 
nem fog az ı javára történni, ennek ellenére a speciális hit által az illetı kitart hosszú-hosszú idın 
keresztül is. Kitart, és ezáltal az ajándék által láthatólag passzivitásában tudja fogadni a csodát.  

Van egy példa az Ószövetségben, Mózes idejébıl és a pátriárkák idejébıl, Jákób, és Izsák 
idejébıl. A hit ajándéka által helyezték rá a kezüket a saját gyermekeikre, és imádkoztak felettük. És 
áldást, vagy átkot imádkoztak rájuk, amely lehetséges, hogy sok-sok év elteltével következett be. 
Láthatjuk ezt Ábrahám, Izsák és Jákób történetében. Ez volt a hit ajándéka mőködésben. 
Természetfetti hit volt. Speciális hit volt mőködésben. Ezek a pátriárkák hitték azt, hogy amit ık 
mondanak, az valóságba jön. Még akkor is, ha sok-sok évet vett igénybe.  

A hit ajándéka az egy szent ajándék, amely a Szent Szellem által lehetıségeket, képességeket ad, 
hogy amit az ember kíván, és kimond, vagy amelyet Isten kimond, az akár hosszú idı múlva is, de 
valóságba jöjjön. 

Következıképpen hadd mondjam ezt: amikor a speciális hit ajándéka ihletésében kimondunk 
valamit, akkor az valóságba fog jönni. Legyen az egy szent, Istentıl elrendelt csoda, kiejtés, áldás, 
vagy átok, teremtés, vagy pusztítás, változás, vagy elmozdítás – ezek mind valóságba fognak jönni, 
ha a speciális hit ajándékának ihletésében lett kimondva. 

Istennek volt egy embere, aki valóban csodálatosan mőködött ebben az ajándékban, az İ neve 
Smith Wigglesworth volt, és ı Angliában élt. İ azt mondta, az az út, ahogy ı imádkozik és 
mőködik, hogyha megléped az egyszerő hit lépéseit, és ha eljutsz ennek a hitnek a határára, a végére, 
akkor nagyon gyakran ez a természetfeletti hit fog mőködésbe lépni.  

Ez az egyik oka, hogy az emberek általában nem látják ezt a fajta ajándékot mőködésben. Nem 
látják ezt az ajándékot mőködésben, mert a természetes hitüket nem mőködtetik a végsı határokig.  

Smith Wigglesworth szolgálatában három embert támasztott fel a halálból. Lehet, hogy ennél 
sokkal több volt. Az egyik esetben, amikor ima által feltámasztott a halottat, az egyik közülük Smith 
Wigglesworth személyes barátja volt. Hazajött az alkalmáról, egy nyitott alkalma volt Smith 
Wigglesworthnek, megtudta, hogy a felesége a szomszédban van. Az elızı este, amikor Smith 
Wigglesworth meglátogatta ezt az embert, nagyon közel volt már a halálhoz. És ahogy ment a 
szomszédba, hallotta az asszonyt sikítozni, és ahogy ment a ház felé, Wigglesworth, hallotta az úr 
feleségét sikoltozni, hogy: meghalt, meghalt. Most pedig idézni fogom, mit válaszolt Smith 
Wigglesworth: elmentem a feleség mellett és bementem a szobájába, és láttam azonnal, hogy az úr 
meghalt. Nem tudtam megérteni, de elkezdtem imádkozni. A feleségem mindig attól tartott – mondja 
Wigglesworth-, hogy túlmegyek a határokon. Azt mondta nekem, hogy: hagyjad, hagyjad! Hát nem 
látod, hogy meghalt már? De ı azt mondta, hogy folyamatosan tovább imádkozott. Eljutottam 
egészen az én hitem határainak a végéhez - és akkor jött Isten. Eljutottam oda, hogy bármit el 
tudtam hinni. Jézus Krisztus hite ragadott meg. És egy végtelen békesség jött a szívemre, és azt 
kiáltottam, hogy: ı él! Él! Él - és ma is él.  
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Ez a hit ajándéka. A halott visszahozatala a testébe, ez mindannyiunknak a természetes hitén 
kívül esik. A mi természetes hitünkkel megpróbálhatjuk azt, amit Smith Wigglesworth tett. Vagyis 
megragadhatjuk a halottat, fölállíthatjuk, és megparancsolhatjuk neki, hogy újra éljen, de ettıl még 
nem fog újra éledni. Miért? Mert ehhez Istennek a természetfeletti csodatévı erejére van szüksége, 
hogy az illetı visszatérjen.  

Sokszor ezek az erıajándékok együtt mőködnek. Ahogy az elıbb említettem, a hit ajándéka, a 
csodatévı erık munkái, és a gyógyítások ajándékai közösen, együtt mőködnek. A halott 
feltámasztása esetében mind a három erıajándéknak együtt kell mőködni. Vagyis a hit ajándékának, 
a gyógyító ajándékoknak, és a csodatévı erık munkáinak együtt kell mőködni.  

Ez az egyik oka, hogy nem látunk túl sok ilyen esetet megtörténni. Lehet, hogy ezen ajándékok 
közül egy, vagy kettı gyakorta együttmőködik, de nem túl sok szolgáló van, akinek az életében 
mindezek az ajándékok együtt mőködnek.  

Elıször is halottat föltámasztani, ahhoz egy természetfeletti hitre van szükség, amit úgy 
nevezünk, hogy a hit ajándéka. Vagyis visszahívni az illetı szellemét, amely elhagyta a testét, 
visszahívni a testébe. Szükség van a csodatévı erık munkáira, mert miután a szellem elhagyta a 
testet, a test bomlásnak indul - mint ahogy ez láttuk Lázár esetében is. A halott feltámasztása a 
gyógyítások ajándékait is szükségessé teszi, mert ha az illetı, aki meghalt, föltámadt, de nem 
gyógyul meg a teste, akkor az a betegség, amelyben meghalt, újra halálhoz fogja vezetni a testét. 
Ezért mind a három ajándéknak együtt kell mőködnie ahhoz, hogy a halott feltámadjon, és 
egészségben tudjon élni.   

Gondolják sokszor az emberek, hogy a hit ajándéka szükséges ahhoz, hogy a betegek 
meggyógyuljanak. A gyógyulás esetében azonban a gyógyítások ajándékai vannak mőködésben. 
Ahhoz, hogy a leprás megtisztuljon, vagy bármilyen más gyógyíthatatlan betegség meggyógyuljon, 
legyenek azok nyomorékok, ahhoz a gyógyítások ajándékai kell, hogy mőködjenek.  

Egy másik nagy területe a szolgálatnak, ahol a hit ajándéka szükséges, az a démonok kiőzése. De 
a gonosz szellemek kiőzésénél is elıfordulhat, hogy más ajándékok is mőködnek a hit ajándékán 
kívül. A démonok kiőzéséhez, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, és/vagy a tudás 
szavának ajándéka, és a hit ajándéka kell, hogy mőködjön. Mert ha te nem tudod megkülönböztetni 
azt a szellemet - nagyon sokszor a gonosz szellem jelenlétét az ismeret szaván keresztül 
nyilatkoztatja ki Isten. De ezután még szükség van a hit ajándékára, azt gyakorolván ki tudjuk őzni a 
gonosz szellemet. Mert az ördöggel nem tudunk hadakozni a saját erınkbıl, de Isten nekünk adta az 
İ szavát, az İ erejét, az İ hatalmát. És az egész szellemi fegyverzetet, amely ahhoz szükséges, 
hogy a gonosz szellemeket el tudjuk őzni - és ennek a szellemi fegyverzetnek része a természetfeletti 
hit ajándéka.  

A hit ajándéka mőködik tehát, amikor ördögöket őzünk ki, amikor halottakat támasztunk föl, és 
újra életre kelnek. És ehhez szükséges, hogy az illetı a mindennapos hitén fölül mőködjön, a 
természetfeletti hitben.  

Ahogy említettem, a csodatevı erık munkái az mindig egy aktív cselekedete, a hit ajándéka 
mőködésben pedig egy passzív, fogadó állapot. Más szóval a csodatévı erık munkái hozza létre a 
csodát, a hit ajándéka pedig fogadja a csodát.  

Összegezve: láttuk a hit ajándékát mőködésben már az Ószövetségben, a pátriárkák idejében. 
Amikor a halálhoz közel voltak már ezek a pátriárkák, akkor ık Ábrahám ölébe költöztek. És tudjuk 
azt, hogy Ábrahám ölében lévık ma már mind a mennyországban vannak, mert Jézus a foglyokat 
magával vitte a mennyországba, miután föltámadt a halálból. Ezért lehetett Jézus feltámadása után 
ószövetségi szenteket feltámadva látni Jeruzsálemben. Élı, megdicsıült testükben látták ıket. És 
három elragadtatás is volt már ez ideig. Négy további elragadtatás lesz. Ábrahám ölében lévık 
számára, mindannyiuk számára elhangzott az örök élet ígérete, mert ık még azelıtt haltak meg, 
mielıtt Jézus Krisztus kereszten meghalt volna. Nekünk most már megvan az újjászületés. Most már 
számunkra az üdvösség nem ígéret, hanem valóság, újjászületünk, és tudjuk fogadni a Szent 
Szellemet én annak a munkáit az életünkben valóságként. Ezt nagyon fontos megérteni!  
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Amikor ezek a pátriárkák érezvén a közeli halálukat, kezüket a fiaikra tették, és hitben 
imádkoztak felettük, amit mondtak, az mind valóságba jött. Ezt pedig a természetfeletti hit ajándéka 
által tudták megtenni.  

Láttuk továbbá, hogy az Ószövetség folyamán is mőködésben volt ez az ajándék, akkor, amikor 
szent emberek életveszélyes állapotba, helyzetbe kerültek, mint például amikor Dánielt az 
oroszlánok közé vetették.  

Látjuk ezt az ajándékot mőködésben, amikor nagyon hosszú ideig nem volt esı, és Isten mégis 
gondoskodott az emberek táplálásáról. Láthatjuk ezt Illés esetében, amikor Illést az Úr Isten hollók 
által táplálja.  

 
1Királyok 17:3-6  
„Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán 

felé folyik. És a patakból lesz néked italod; a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy 
tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék; és elméne és leüle 
a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak néki kenyeret és húst 
reggel és este, és a patakból ivott.” 

 
Illés számára Isten természetfeletti hitet adott, mert az ember természetes hitével nem tudná 

elfogadni, hogy a hollók fogják táplálni kenyérrel, de valóban, reggel és este hússal és kenyérrel 
etették a hollók. Ne felejtsétek, hogy a hitünk Isten Igéjének hallásából származik – Róma 10:17! 

A speciális hit ajándéka által pedig a Szent Szellem természetfeletti dolgokat tud elvégezni, az İ 
akarata szerint. A természetfetti hit ajándékával halottakat is fel tudunk támasztani.  

A természetfeletti hit ajándéka szükséges a gonosz szellemek kiőzésénél és elparancsolásánál is. 
Amikor ördögöket őzünk és parancsolunk ki, akkor hinnünk kell, hogy Isten a mi szavunkat úgy 
tiszteli, és úgy veszi, mintha Isten saját szavai lennének. Ezt nagyon fontos megérteni! És azt 
tanácsolom, hogy csak elhívott szolgálók próbálkozzanak ezzel, mert a démonok kiőzéséhez két 
kinyilatkoztatás ajándék kell, és még hozzá a hit ajándéka. Ezek az ajándékok pedig a tudás szava, 
vagy a szellemek megkülönböztetésének ajándéka. Ez a két ajándék rajtam keresztül is szokott 
mőködni. Nagyon nehéz leírni szavakban ennek a mőködését. Van, amikor az ember látja, van, 
amikor belsı tudással tudja - és miután felfedezed a helyzetet, utána szükséges hozzá a speciális hit, 
hogy foglalkozzál az esettel, hogy meglegyen ez a békéd. Nem szabad hitetlenségbe kerülni, 
végtelen békességben kell maradni - és ez pedig a hit ajándéka, amely hozza ezt a békességet. Ez 
egy folyamatos dolog. Nagyon sok bolondság van ezen a területen, és nagyon sok téves ember.  

Amikor igazán, valóban felkent szolgálókról van szó - láttam már szolgálókat, akik valóban 
mőködtek ebben az ajándékban -, miután a helyzettel foglalkozott, vége, többet meg sem említi. 
Soha nem térnek vissza rá.  

Így kellene neked is a hit életedben mőködni, az imaéletedben! Utána csak dicsıíteni, köszönni, 
hálát adni az Úrnak! Mert az egy abszolút tény, hogy a gonosz szellemeknek engedelmeskedni kell 
Jézus Nevére! Ha csak egy egyszerő személynek tartod magad, és helyzetekkel kell szembesülnöd, 
és az életed során idırıl idıre a sötétség erıivel kell szembesülnöd, akkor beszélj hozzájuk, 
emlékeztesd ıket, hogy engedelmeskedniük kell Jézus Nevére! Napról napra, hétrıl hétre 
emlékezted ıket! De természetesen a Szent Szellem vezetése alatt kell lenned, hogy ezen a területen 
tudjál mőködni. Nincsenek formulák, nincsenek elıre meghatározott utak, és nagyon óvatosnak kell 
lenned, és mindig várj az Úrra, és az İ Szellemére! 

Van, amikor ez az ajándék lép mőködésbe kézrátétel során az illetı Szent Szellemmel való 
betöltekezésénél. 

 
Galata 3:5 
„Annakokáért, aki a Szellemet szolgáltatja néktek és hatalmas csodákat tesz közöttetek, a 

törvény cselekedeteibıl, vagy a hit hallásából cselekszi-é?” 
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Ki az tehát, aki a csodákat végzi köztetek? Itt Pál a csodatévı erık munkáira utal. De még ezelıtt 
azt mondja, hogy: „aki a Szellemet szolgáltatja néktek.” Elıször Pál tehát a Szellem szolgálatáról 
beszél, és utána említi a csodatévı erık munkáit.  

Pál azt kérdezi ezt követıen, hogy a törvény cselekedeteibıl, vagy a hit hallásából történik-e ez? 
Természetesen a hit hallásából, amely minden hívıhöz hozzátartozik. A Krisztus Jézus testében sok 
szolgálóhoz tartozik ez, és a hit ajándéka hozzátartozik a szolgálatukhoz. Ez az ajándék sokszor 
mőködésbe lép, mikor a szolgáló a hívık felé szolgál a Szent Szellem betöltekezése céljából. Ez az 
ajándék sokszor mőködésbe lép kézrátétel során, azoknál a szolgálóknál, akik elhívottak, és ezen a 
vonalon mőködik az ajándék. Mert természetesen minden hívınek megadatott a kézrátétel a 
természetes hit munkálásából, és így is be lehet töltekezni Szent Szellemmel.  

Amikor szolgáló teszi a kezét a hívıre, és a Szent Szellemnek ez az ajándéka mőködésben van, 
akkor a Szent Szellem ajándékai jönnek. Ha valakire a kezedet gyógyulás végett teszed, vagy bármi 
más áldásért, a Szent Szellem ajándékainak mőködése nélkül, az illetı így is elfogadhatja hitben 
azokat az ígéreteket, amelyet a Biblia ígér. Ilyenkor a kézrátétel egy egyszerő pontkontaktus a hitük 
felterjesztésére. Ebben a pontban, a kézrátétel pontjában az illetınek hitben el kell fogadnia, amit 
kért - és amikor az illetı hitben elfogadja az áldásokat, ez is Isten erejének kinyilatkozódására vezet. 
Isten mindkét úton kinyilatkoztatja természetfeletti erejét, mind az egyszerő hit munkálása során, 
mind pedig a speciális hit munkáiban. És ezt fontos megérteni!  

Láthatjuk azt is, hogy prédikátorok életében hogy végeznek az angyalok ırzı és óvó szerepet 
ezen ajándék mőködése közben. Dániel esetében, hogyan védelmezte meg Isten ıt az oroszlánoktól. 
Azon emberek életében, akik felé ez az ajándék kinyilatkozódik, egy természetfeletti békesség 
költözik a szívükbe. Péter esetében, amikor halálra ítélték, és a kivégzését megelızı éjszaka teljes 
nyugalomban aludt. 

 
Apostolok Cselekedetei 12:6-11 
„Mikor pedig Heródes ıt elı akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz 

között, megkötözve két lánccal; és ırök ırizék az ajtó elıtt a tömlöcöt. És ímé az Úrnak 
angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöcben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté ıt, 
mondván: Kelj föl hamar! És leesének a láncok kezeirıl. És monda néki az angyal: Övezd fel 
magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd magadra felsıruhádat, 
és kövess engem! És kimenvén, követé ıt; és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az 
angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. Mikor pedig általmentek az elsı ırsön és a 
másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz; mely magától megnyílék elıttük: és 
kimenvén, egy utcán elıremenének; és azonnal eltávozék az angyal tıle. És Péter magához 
térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az İ angyalát, és megszabadított 
engem Heródes kezébıl és a zsidók népének egész várakozásától.” 

 
A hit ajándéka által a hívık testébıl kimennek az ördögök is, amely megszennyezte az ı 

testüket, a gonosz szellemek jelenléte által.  
Ez az ajándék mőködésbe tud lépni a Szent Szellemmel való betöltekezés során is.  
És ezen ajándék lép mőködésbe, amikor áldást mondunk valaki felett, és ez az áldás 

bekövetkezik akár hosszú idı elteltével is, és az illetı egész életét meg tudja változtatni.  
Ahogy tehát a Szent Szellem ezen ajándékait közelítjük, ahogy errıl beszélünk, és ezzel 

megismerkedünk, valószínő, hogy ezentúl, miután ismerjük az ajándékot, gyakrabban elıfordul majd 
a szolgálatunkban ez az ajándék, minta addig, amíg nem tudtunk róla. Mert a Szent Szellem 
ajándékai így tudnak mőködésbe lépni a gyülekezetben, ha elıször tanításokat hallunk róla. Ezáltal 
jönnek a gyógyulások ajándékai is kinyilatkoztatásban a Szent Szellem által, ha tanítást hallotok.  

Ebben az órában, amelyben mi élünk, a Szent Szellem ajándékaira szükségünk van, hogy 
megtudjuk, mi Isten akarata és kívánsága itt a földön.  
 


