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ALAPTANÍTÁSOK 
A Szent Szellem ajándékai 

A kinyilatkoztatások ajándékai 1. – Ismeret, tudás szava 1.  
 
1Korinthus 12:1-14 
„A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. 

Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz. Azért 
tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja Jézust 
átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. A 
kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is 
különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, 
aki cselekszi mindezt mindenkiben. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. 
Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret 
szava ugyanazon Szellem szerint; Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig 
gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által; Némelyiknek csodatévı erıknek munkái; 
némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak 
nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata; De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem 
cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja. Mert amiképpen a test egy és sok 
tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a 
Krisztus is. Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy Testté kereszteltettünk meg, akár 
zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk 
meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok.” 

 
Azt mondja az Ige, hogy: „ne legyetek tudatlanok a szellemi dolgok felıl!”  Ha a Szent Szellem 

Pál apostolon keresztül üzeni a korinthusi gyülekezetnek, hogy: ne legyetek tudatlanok - akkor 
hiszem, hogy a Szent Szellem ma sem karja, hogy a gyülekezet tudatlan legyen a szellemi ajándékok 
felıl. Azonban nagy tudatlanságban van a gyülekezet ezen dolgok felıl. A legtöbb keresztény nem 
tud egyáltalán arról, hogy ezek a kegyelmi ajándékok léteznének. A legtöbben azt hiszik, hogy ezek 
az ajándékok már megszőntek. Vannak olyanok, akik egy keveset tudnak, de az ı tudásuk nagyon 
korlátozott.  

Azt mondja Pál a 2. versben, hogy amikor még pogányok voltatok, a néma bálványokhoz 
vezettek benneteket. Ezek a hívık, akik megtértek régebben bálványimádók voltak. A 
bálványimádók pedig rossz szellemek által voltak vezérelve, és ezért nagyon sok olyan dologban 
hittek és mondták, amelyek helytelenek, hibásak voltak. A keresztény történelembıl tudhatjátok, 
hogy voltak közöttük olyanok, amikor ebben a keresztény közösségben a Szent Szellem 
kinyilatkoztatta magát, voltak köztük olyanok, akik rossz szellemnek nyitották meg magukat, és a 
rossz szellemiség hatása alatt mondtak dolgokat.  

Olyanok is voltak köztük, akik miközben a kiejtések ajándékai mőködtek az újjászületett 
keresztényekben, azt mondták a többieknek, hogy Jézus átkozott. A Biblia pedig azt mondja, hogy 
aki Szent Szellemben szól, az nem mondja, hogy Jézus átkozott: 

 
1Korinthus 12:3 
„Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja 

Jézust átkozottnak;” 
 
Amikor a Szent Szellem kinyilatkoztatja magát, akkor azt mondja, hogy: Jézus az Úr! Ez egy 

kiejtés ajándék, prófécia ajándéka - vagy pedig különbözı nyelvek nemei és nyelvek magyarázata 
együttesen adhatja a próféciát. Amikor a Szent Szellem adja a kinyilatkoztatást, akkor İ azt mondja, 
hogy Jézus az Úr! Amikor a Szent Szellem megnyilatkozik, akkor mindig Jézus Krisztussal való Úr-
kapcsolatot erısíti – nem embert helyez magasabb szintre, hanem Jézus Krisztust. Tehát nem 
emberre vonja a figyelmet, hanem Jézus Krisztus felé irányítja. 
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Hallottam nagyon sok olyan hibát magyar gyülekezetben, hogy ember felé irányul a figyelem, 
ahelyett, hogy Jézus Krisztus felé irányulna.  

Megtudhatjuk tehát ebbıl a versbıl, hogyha valaki kiejtés ajándékokon keresztül Jézust 
átkozottnak nevezi, vagy pedig Jézus ellen szól, akkor nem a Szent Szellemben szól.  

Pál azt is mondja ebben a versben, hogy ha valaki Jézus Krisztust magasztalja, akkor csak a 
Szent Szellemben teszi. A Szent Szellem mindig is Jézus Krisztust magasztalja föl.  

Voltam már olyan alkalmakon, amikor a sorok között észrevettem, hogy vannak emberek, akik a 
rossz szellemmel vannak ott. Megkérdezem ıket, hogy újjászülettek-e, újjászületett keresztények-e. 
Sokszor válaszolják, hogy újjászülettek, és Szent Szellemmel betöltekeztek. Megkérdezik, hogy: 
akarod, hogy nyelveken beszéljek? És valami olyasmire kezdenek, ami úgy hangzik, mint a 
nyelveken szólás, pedig nem az volt, és ezért elıször az üdvösség imáját kellett elmondatni velük.  

Amikor imát mondasz, akkor a Mennyei Atyának mondod az imádságot, és el kell ismerned 
Jézus Krisztust, mint az İ Fiát, és azt, hogy Jézus Krisztus testben jött el – és egy démon ezt 
megtagadja, ezt nem mondja, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, és hogy testben jött el. És ha ezt 
megtagadja, akkor ez a rossz szellem, nem a helyes szellem van az illetıben.  

Tehát ez nem a Szent Szellem nyelve volt, amilyen nyelven ı beszélt.  
Megfigyelhetı sokszor, amikor részeg emberek jutnak el az alkalmainkra, és megpróbálják 

Jézust megvallani, hogy ez a rossz szellem a fogságában tartja ıket, nem tudják kimondani az 
imádságot, de mindenkinek a saját szabad akaratát kell gyakorolni ahhoz, hogy ettıl a rossz 
szellemtıl megszabaduljon. Senkit nem tud visszatartani a rossz szellem Jézustól! Minden 
alkalommal megkötözzük ezt a szellemet, és kiőzzük az illetıbıl, és utána az illetı el tudja fogadni 
Jézus Krisztust az üdvösség imádság által, és utána tud betöltekezni az illetı a Szent Szellemmel, és 
utána tud folyékonyan imádkozni az igazi nyelvvel, a Szent Szellem nyelvével.  

Amikor a Szent Szellem nyilatkoztatja ki magát, akkor mindig Jézus Krisztust magasztalja föl, 
İt teszi Úrrá. A rossz szellem pedig nem fogja Jézus Krisztust Úrnak tekinteni.  

 
1Korinthus 12:4-6 
„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban 

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

 
Ebben a három versben említés van kegyelmi ajándékokról, szolgálatokról, és erı-

megnyilvánulásokról.  
Megfigyelitek, a 4. versben a Szellemrıl szól az Ige, az 5. versben az Úrról, a 6. versben pedig 

Istenrıl. Ez tehát kétfajta gondolatmenetet is lehetıvé tesz ezekkel a versekkel kapcsolatban.  
Az egyik gondolatmenet, hogy a Szent Szellem kegyelmi ajándékai különbözı emberekben, 

különbözı szolgátokban különbözı erı-megnyilvánulásokként mutatkoznak. A kegyelmi ajándékok 
különbözıek tehát, különbség van a szolgálatokban is, és az erı-megnyilvánulásokban is különbség 
van. Különbözıek tehát a kegyelmi ajándékok, különbözıek a szolgálatok, és az erı-
megnyilvánulások is.  

Pál apostol bár itt a három versben három különbözı dologról beszél. Nem csak ajándékokról, 
hanem szó van ajándékokról, szolgálatokról, és erı-megnyilvánulásokról. Pál itt olyan dolgokat 
említ és különböztet meg, amelyet nagyon kevesen értenek meg. Nem könnyő tehát elmagyarázni 
sem. Isten Szellemére van szükségünk, hogy megnyissa a megértésünk szemeit ezzel kapcsolatban!  

 
1Korinthus 12:7 
„De mindenkinek a Szellem megnyilvánulását haszonra, vagyis elıbb-vitelre adják.” 
 
Itt is különbséget kell tennünk, hogy a kegyelmi ajándékok nem olyan ajándékok, amelyet mi a 

saját értelmünk szerint használnánk, hanem úgy mőködnek, ahogy a Szent Szellem azt akarja.  
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Ezek a kegyelmi ajándékok úgy nyilvánulnak meg a szolgálókon keresztül, ahogy azt a Szent 
Szellem akarja. A szellemi ajándékokat nem tehát maga az egyén kapja, a szolgáló. Azért kapja, 
hogy szolgáljon vele a teljes gyülekezeti test felé. 

 
1Korinthus 12:8 
„Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret 

szava ugyanazon Szellem szerint.” 
 
Pál apostol itt a következıkben 9 szellemi ajándékot, vagy kinyilatkoztatást sorol föl. A 

kinyilatkoztatás ajándékok három csoportba sorolhatók. A kinyilatkoztatás három ajándéka tartozik 
a legelsı csoportba, a legmagasabb ajándékok közé sorolhatjuk. Ez a bölcsesség szava, a tudás 
szava, és a szellemek megkülönböztetésének ajándéka.  

A következı három, úgynevezett erıajándék, amellyel Isten erejét mutatja meg. Ez a három 
ajándék: a hit ajándéka, a csodatévı erık munkái, és a gyógyítások ajándékai. Figyeljétek meg, 
mindkettı többes számban: a gyógyítások ajándékai.   

Az utolsó három pedig az úgynevezett kiejtés, vagy pedig ihletettség ajándékok. Ezek azok a 
szellemi ajándékok, amelyek kimondanak valamit. Ide tartozik a prófécia, különbözı nyelvek nemei, 
nyelvek magyarázata. Gyakran ezek az ajándékok együttmőködnek - mint például különbözı 
nyelvek nemei nyelvek magyarázatával együtt jár. De mivel az 1Korinthus 12-ben külön vannak 
említve, és mivel most mindegyikrıl külön lesz szó, ezért említjük mi is ıket egyenként. De sokszor, 
tudnotok kell, hogy ezek a szellemi ajándékok együttesen nyilvánulnak meg. Például egy 
próféciában gyakran a bölcsesség szava, mint szellemi ajándék is ott szerepel - de ez nem az 
egyszerő prófétálás ajándéka akkor. Mert az egyszerő prófétálás ajándékában nincs kinyilatkoztatás, 
vagyis a jövıvel kapcsolatban az egyszerő prófétálás nem mond semmit.  Az úgynevezett egyszerő 
prófétálás ajándékát Isten épülésre, buzdításra, vigasztalásra adja, mint ahogy ezt az 1Korinthus 
14:3-ban olvashatjuk:  

 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Ezekrıl késıbb lesz majd szó. 
Az elıbb felsorolt ajándékokat a fontossági sorrendben soroltuk fel. Az elsı három ajándék a 

kinyilatkoztatás ajándéka. Ezek közül a legjobbnak mondható ajándék a bölcsesség szava, azért, 
mert ez adja meg a természetfeletti kinyilatkoztatását Istennél a jövıvel kapcsolatos dolgokról és 
tervekrıl. 

A három erı ajándék közül a legmagasabb ajándék a hit ajándéka, mert ez adja meg a 
természetfeletti képességét annak, hogy a csoda létrejöhessen.  

A három kiejtés ajándék közül a legjobbnak nevezhetı ajándék a prófécia ajándéka, mert az 
teljes önmagában, és mindenki számára bátorítást hoz, és vigasztalást a gyülekezeti test számára, és 
buzdítást hoz.  

A Biblia azt is tanítja, hogy törekedjetek jobb ajándékokra.  
 
1Korinthus 12:31 
„Törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra. És mindezek felett megmutatom 

néktek a legkiválóbb utat.” 
 
A bölcsesség szava tehát a legnagyobb kegyelmi ajándék, mert ez hoz természetfeletti 

kinyilatkoztatást Isten szent tervérıl és jövıjérıl.  
Bár a bölcsesség szava van elsıként említve, elıször az ismeret, vagy tudás szavát fogjuk 

megnézni. Mert miután a tudás, vagy ismeret szavát már megértettük, jobban és könnyebben fogjuk 
megérteni, hogy mit fed a bölcsesség szava.  
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Ezt az ajándékot a tudás, vagy ismeret szavának hívja a Biblia. Ez nem a tudás ajándéka! Mert 
ilyen nincs a Bibliában, hogy a szellemi tudás ajándéka. Bár van szellemi ajándék, amely ismeret 
szavának neveztetik. A következı ennek a meghatározása: az ismeret szava természetfeletti 
kinyilatkoztatás a Szent Szellem által, bizonyos tényekrıl, Isten elméjébıl. Isten maga a 
Mindentudás. İ mindent tud! De nem nyilatkoztat ki mindent, nem fed fel mindent az ember 
számára abból, mit İ tud. İ csak egy részét adja annak, amit İ tud. Egy szót ad belıle, a szó pedig 
egy része a teljes mondtatnak. Tehát ezért az ismeret szava egy töredéke Isten teljes ismeretének, 
másképpen szólva tudásának. Hiszen Isten maga a Mindentudás. İ maga a mindent tudás - de nem 
közli velünk a teljes tudását, hanem a tudásából csak szavakat közöl velünk. Azt közli velünk, amit 
szeretné, ha tudnánk az adott idıben.  

Az ismeret szava nem természetes szavakból áll, ez egy természetfeletti kinyilatkoztatás. Mint 
ahogy az összes szellemi ajándék természetfeletti. Egyik sem természeti ajándék, hanem 
természetfeletti. Úgy, ahogy az egyik természetfeletti, ugyanúgy az összes természetfeletti. Ha 
valamelyik természeti jellegő lenne, akkor az összesre mondhatnánk, hogy természeti jellegő. 

Vannak, akik azt mondják, hogy a szellemi ajándékok, a bölcsesség szava, a természeti tudásra 
vonatkozik. Ha ez igaz lenne, akkor az összes szellemi ajándékra igaz lenne, hogy természeti, és 
nem természetfeletti lenne.  

Ha ez igaz lenne erre a példára, akkor a gyógyítások ajándékai sem lennének természetfelettiek, 
hanem egyszerő gyógyulások lennének azáltal, amit a fizikai tudásunk, az orvostudomány lehetıvé 
tesz. Természetesen hálát adunk, és köszönetet adunk Istennek azért az orvostudományért, amely 
jelenleg rendelkezésünkre áll, de ebben a bekezdésben a Szent Szellem természetfeletti ajándékairól 
van szó. Természetfeletti tudásról, természetfeletti gyógyulásról, és így tovább.  

Ha ezek az ajándékok csupán természeti síkon lennének, akkor a különbözı nyelvek nemei egy 
olyan nyelv lenne, amit az ember természetes úton megtanul, mint például egy idegen nyelvet. 
Akkor mondhatnánk, hogy azok, akik még akár újjá sincsenek születve szellemben, azoknak is meg 
lenne ez az ajándékuk. Természeten a keresztények tudják, hogy a különbözı nyelvek nemei 
természetfeletti ajándék. A különbözı nyelvek nemei egy olyan nyelv tudását, beszélését teszi 
lehetıvé, amelyet soha nem tanult az illetı, mert ezt a Szent Szellem adja kiejtésként. Ha belátjuk, 
hogy ezek közül egy vagy kettı természetfeletti, akkor az összes ajándék természetfeletti kell, hogy 
legyen. Ezért az ismeret szava, tudás szava sem természeti tudást fed, hanem természetfeletti tudást. 
Természetfeletti tudását abból, amely Isten elméjében van.  

Azok, aki összekeverik a természetit és a természetfelettit, mondják, hogy nincs szükség ezekre 
az ajándékokra. Úgy gondolják, hogy megvan a tudás ajándéka, és amire ık olyan büszkék, ez csak 
egy sima, egyszerő intellektuális tudást takar. Egy egyszerő tudás, amelyre saját erejükbıl tettek 
szeret, a saját képességeik által, a Szent Szellemtıl függetlenül – de nem errıl szól az Ige itt!  

Nézzünk meg a Bibliából példákat, hogy hogyan mőködik az ismeret szavának ajándéka! 
Nézzük meg, hogy János apostolnál hogyan mőködött az ajándék Pátmosz szigetén. Az Úr napján 
János a Szellembe került, Jézus jelent meg neki egy látomásban. 

 
Jelenések 1:10-20 
„Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy 

trombitáét,  Amely ezt mondta: Én vagyok az Alfa és az Omega, az elsı és utolsó; és: Amit 
látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, 
Szmirnában, Pergámumban, Thiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. 
Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt; megfordulván pedig, láttam hét 
arany gyertyatartót; És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érı ruhába 
öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az İ feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér 
gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tőzláng; És a lábai hasonlók voltak az izzó 
fényő érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek 
zúgása. A jobb kezében pedig hét csillag volt, és a szájából kétélő éles kard jött ki; és az İ 
orcája, mint a nap, amikor fénylik az ı erejében.  
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Mikor pedig láttam İt, leestem az İ lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az İ jobb kezét, 
mondván nékem: Ne félj; én vagyok az elsõ és az utolsó, És az élı; pedig halott voltam, és ímé, 
élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, 
amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek: A hét csillag titkát, amelyet láttál az 
én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és 
amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.” 

 
Itt János apostol egy látomáson keresztül kapta a tudás, vagy ismeret szavának ajándékát. 

Nagyon sokat tanulunk ebbıl a részbıl, de nem feltétlen látomáson keresztül jön az ismeret szava. 
Jézus egy látomásban fedte fel János számára a hét kihívott gyülekezet állapotát - és itt le is van írva 
a János Jelenések könyvében.  

Különbözı módokon lehet tekinteni és tárgyalni a hét gyülekezetekrıl írottakat, de az igazság az, 
hogy mind a hét gyülekezet létezı gyülekezet volt akkor. János számőzött volt Pátmosz szigetére, és 
fizikai lehetıségeit tekintve semmi lehetısége nem volt arra, hogy betekintést lát majd ezekbe, de 
Jézus Krisztus felfedte neki ezen gyülekezetek szellemi állapotát. Ez volt az ismeret szava.  

Most Ananiás példáját nézzük meg! 
 
Apostolok Cselekedetei 9:10 
„Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és monda annak az Úr 

látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok, Uram!” 
 
A tudás, vagy ismeret szavának ajándéka itt egy egyszerő hívıhöz jut el látomásban. Ananiás 

nem volt apostol, sem pedig pásztor, sem pedig tanító, sem pedig evangélista. A Biblia egyszerően 
tanítványnak nevezi. A damaszkuszi gyülekezetnek egy egyszerő tagja volt. Ha ez az Úr akarata, 
akkor épp úgy kaphat tudás szavának kinyilatkoztatott ajándékát egy egyszerő hívı, mint egy 
elhívott szolgáló. De ez igaz az összes Szent Szellem kinyilatkoztatott ajándékára is.  

Nézzük meg az Ige folytatását! 
 
Apostolok Cselekedetei 9:11-12 
„Az Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl 

a Júdás házában egy Saulus nevő tárzusi embert, mert ímé imádkozik. És látá Saulus látásban, 
hogy egy Ananiás nevő férfiú beméne hozzá és kezét reáveté, hogy lásson.” 

 
Az Úr tehát megmondta Ananiásnak egy látomásban, hogy mit kell tennie.  
Ananiás a természeti ismeretet tekintve nem tudhatta, hogy hol van ez a ház, ahol Saul annak 

idején tartózkodott. Hogyan tudhatta volna, hogy egy Saul nevő tarzusi ott, abban az utcában éppen 
imádkozik? És azt sem tudhatta Ananiás a látomáson kívül, hogy Saulnak volt egy látomása, látott 
egy embert bemenni hozzá, aki a kezeit ráteszi, hogy újra lásson. Sehogy máshogy nem tudhatta ezt 
Ananiás, csak egy természetfeletti látomás által. A tudás szaván keresztül kapta meg.  

Isten abban a pillanatban, amikor ezt a látomást küldte, tudott mindenki másról a világ minden 
egyes részén, hogy ki mit tesz, mikor imádkozik, de nem adott tudást Ananiásnak mindenkirıl, csak 
Saulról. Egyetlen emberrıl adott csak ismeretet Ananiás számára. Ez pedig a tarzusi Saul volt. Ez 
egy természetfeletti kinyilatkoztatás volt Isten elméjének gondolataiból. Ismeret szava volt, amely 
látomás formájában nyert kinyilatkoztatást.  

Meg kell említeni, hogy az ismeret szava az nem egy egyszerő tudását jelenti a Bibliának! 
Természetesen Isten nagyon szeretné, ha mindenki megértené a Bibliát! De ha ez egy 
természetfeletti ajándék lenne, hogy megértsük a Bibliát, akkor nem kellene tanulmányoznunk a 
Bibliát. Isten azt üzente Timóteusnak, hogy: tanuljál! Ez a fajta tudás, amely a Biblia tudását takarja, 
ez tanulás által jön. Az ismeret szava pedig egy természetfeletti kinyilatkoztatás által jön.  

 



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

 

8/6 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem ajándékai – A kinyilatkoztatások ajándékai 1. 

 

Az ismeret szava nem azáltal jön, hogy Istennel egy szoros közösségben állsz, vagy kapcsolatban 
vagy. Ez is egy téves elképzelés, hogy Istennel való szoros együtt járás eredményeként jön ez az 
ajándék. Természeten Istennel való szoros együtt járásban Istent nagyon közelrıl meg lehet ismerni, 
de ez teljesen különbözik attól, amikor természetfeletti módon Isten az elméjébıl bizonyos dolgokat 
kinyilatkoztat valakinek. 

 
1Sámuel 3:4-10 
„Szólott az Úr Sámuelnek, ı pedig felele: Ímhol vagyok! És Élihez szalada, és monda: 

Ímhol vagyok, mert hívtál engem; ı pedig felele: Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elméne 
azért és lefeküvék. És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és 
monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. És ı felele: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdjél 
le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak Igéje. 
Szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt; ı pedig felkelvén, Élihez ment és monda: Ímhol vagyok, 
mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Monda azért Éli 
Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja 
a Te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ı helyére. Akkor eljövén az Úr, odaállott és 
szólítá, mint annak elıtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a Te 
szolgád!” 

 
Sámuel fiatal korában a templomban Éli próféta segítségére szolgált, és Sámuel hallotta, hogy 

valaki hívja, nevén szólítja, és gondolván, hogy Éli szólítja, szaladt Élihez, és mondta, hogy: itt 
vagyok. Éli válaszolt neki, hogy: nem hívtalak, menj vissza az ágyadba. Amint visszament, újra 
hallotta, hogy szólítják a nevén: Sámuel, Sámuel! Megint Élihez szaladt. Éli megint válaszolt neki: 
nem hívtalak, feküdj vissza az ágyadba. Amikor ez harmadszor már megismétlıdött, Éli felfedezte, 
hogy bizonyára Isten szól a fiúhoz, és Éli azt mondta a fiúnak, Sámuelnek, hogy: mikor a 
következınek szólít a hang, azt mondd, hogy „itt vagyok, Uram.”  Azt mondta végül is Sámuel: szólj, 
mert hallja a te szolgáld.  

Természetesen ez a hang nem kívülrıl jön, ez a hang belül a szellemünkhöz szól. Ez egy nagy 
hiba, amelyet az emberek gondolnak, hogy ez a hang kívülrıl hallható! Ez a hang belülrıl hallható, a 
szellemünkben.  

Éli az öreg próféta Istennel járt, de nem volt olyan hőséges a gyermekei nevelésében, mint kellet 
volna, hogy legyen. Éli természetesen tudta Istennek, és ismerte Istennek a dolgait, de azon az estén 
ı nem hallotta Isten hangját - Sámuel hallotta.  

Láthatjuk ebbıl a példából tehát, hogy ennek az ajándéknak a  mőködése nem egyértelmően 
azzal jár, hogy valaki már régóta Istennel járna. Mondtam természetesen, hogy azáltal, hogy Istennel 
együtt járunk, minél hosszabb ideig járunk Vele, annál jobban megismerjük İt - mint ahogy egy 
családtaggal minél több idıt eltöltünk, annál jobban megismerjük. Ugyanig van, ahogy Istennel 
együtt járunk nap mint nap az életünkben, egyre inkább megismerjük İt. De az, hogy Istent 
megismerjük, és egyre jobban ismerjük, ez nem egyenértékő azzal a szellemi ajándékkal, amelyet az 
ismeret szavának hív a Biblia. 

Megnézünk egy következı példát az ismeret szavára a Bibliában, Péter példáját! 
 
Apostolok Cselekedetei 10:9-19  
„Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak 

felsı részére imádkozni hat óra tájban. Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok 
ételt készítének, szálla ıreá elragadtatás; És látá, hogy az ég megnyílt és leszálla hozzá valami 
edény, mint egy nagy lepedı, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre: Melyben 
mindenféle földi négylábú állatok voltak, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. És szózat 
lın hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél! Péter pedig monda: Semmiképpen sem Uram; mert 
sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant. És ismét szózat lın hozzá másodszor is: 
Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak.  
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Ez pedig három ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe. Amint pedig Péter 
magában tünıdék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé azok a férfiak, kiket Kornélius 
küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz, és bekiáltván 
megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson? És amíg Péter a látás 
felıl gondolkodék, monda néki a Szellem: Ímé, három férfiú keres téged.” 

 
Péter egy természetfeletti kinyilatkoztatást kapott. Ismeret szavát kapta. Péter nem tudta, hogy 

kik azok, akik ıt keresik, csak annyit tudott, hogy keresik ıt. Látomásba esett, amikor ezt kapta, és 
egy lepedıszerő edényt látott leereszkedni az égbıl. Amíg Péter gondolkodott, hogy mit jelent ez a 
látomás, addig a Szent Szellem a következıt mondta neki: két férfiú keres téged. Ezek az emberek 
már ott álltak az ajtóban. Péter nem látta ıket - Péter tehát nem vehetett róla máshogy tudomást, 
csakis a Szent Szellem kinyilatkoztatása által.  

Hogy kapta ezt a kinyilatkoztatást? Néha az ember csak úgy tudja magában. Néha olyan erısen 
jön ez a szellemünkben, hogy szinte egy hallható hangként halljuk meg. Ez a fajta kinyilatkoztatása 
a Szent Szellemnek nemcsak a korai gyülekezet éveiben volt érvényes, hanem a mai napon is.  

Van egy nagyon jó példa az én tarsolyomban is, amit egy barátomtól hallottam - neki megvolt a 
megtapasztalása ezen a vonalon. Egy nagy lélekszámú katolikus templom mellett ment el kocsival, 
és valamilyen belsı indíttatás azt mondta neki, hogy álljon meg, ezért a templom parkolójában 
megállt, és egy kicsit imádkozott. Akkor megint csak azt a vezetést kapta, hogy a pap bent van a 
templomban, és imádkozik, és azt is mondta ez a belsı hang, hogy a barátom tegye rá a kezét, mert 
akkor a pap beteljesedik Szent Szellemmel, és nyelveken fog beszélni. A barátom 
elbizonytalanodott. Nem akarta magát bolonddá tenni, úgyhogy még egy kicsit csak ott ült, és 
imádkozott. Végül is úgy határozott, hogy az azért még nem egy olyan nagy dolog, hogy bemegy, és 
megpróbálja ıt megtalálni, és megnézi, hogy valójában Isten azt akarja, erre vezeti?  

Mondanám nektek most, hogy sok-sok hang van, és ne kövessétek mindegyiket. Sokszor az 
emberek összezavarodnak ezeken a hangokon, mert eléje mennek annak, hogy Isten szólna nekik, 
még elıtte lépnek, ahelyett, hogy türelmesen várnák Isten vezetését, és hagynák, hogy Isten nyissa 
meg számukra az ajtót.  

Tudjátok, mi az országban nagyon sokfelé utazunk, és amikor megyek át, vezetek át bizonyos 
helyeken, úgy érzem, hogy ott is szükség lenne az Evangélium hirdetésére, legyen ez egy falvacska, 
egy falu, vagy egy kisebb város, és késıbb, Isten idızítésében, megfelelı idejében Isten megnyitja 
azt az ajtót. Hagyjátok, hogy Isten hadd nyissa meg az ajtót! Ezért kell követnünk a Szent Szellem 
vezetését, és azután menni. Ne kerüljetek soha sietségbe!  

Ez az illetı tehát, akirıl a példát mondom, végül is elhatározta magát, és kopogtatott az ajtót, 
hallott egy hangot, aki szívesen fogadta, hogy: gyere be! Látott egy embert az íróasztalánál ülve, és 
sok-sok könyv fölhalmozva az asztalán. A pap fölkelt, és nagyon barátságosan üdvözölte, 
bemutatkoztak egymásnak, és amikor a pap meghallotta, hogy ki az illetı, azt válaszolta, hogy: hála 
és dicsıség az Úrnak! Éppen azokról a napokról olvasok, amit Isten azokban a korai gyülekezeti 
napokban tett a Szelleme által. Éppen a Szent Szellemmel való betöltekezésrıl olvastam, és arról, 
hogy akkor hogyan imádkoztak nyelveken, és az Úr éppen most mondta a szellememnek, hogy 
pontosan erre lenne szükségem! Azt is elmondta a pap, hogy: tudatában vagyok annak, hogy ez 
nekem nagyon hiányzik, és ezért lehajtottam a fejemet, és kb. egy tíz perccel ezelıtt ezért 
imádkoztam. Azt mondtam az Úrnak: Uram, és nem ismerek senkit, aki Szent Szellemmel teljes lenne. 
Nem, ismerek senkit ebben a városban, aki ennek az ismeretével teljes lenne. Küldj hozzám valakit, 
aki ezért velem együtt tudna imádkozni - és látod, most itt vagy te.  

Sok-sok alkalommal az lenne szükséges, hogy sokkal érzékenyebbek, fogékonyabbak lennénk a 
Szent Szellemre! Nagyon sokszor arra is szükség lenne, hogy ne tegyünk címkéket a Szent Szellem 
megmozdulásaira, hogy ez ez, ez pedig az. Itt ebben a példában, csak mivel most errıl tanítok, 
elmondom nektek, hogy ez az ismeret szava volt, amelyet Isten küldött mindkettıjük számára - mert 
ı imádkozott azért, hogy megkapja ezt a megtapasztalást.  
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Sokszor az ismeret szava egy belsı kinyilatkoztatásként jön. Van, amikor az ismeret szava a 
Szent Szellem hallható hangján érkezik a szellemedbe.  

Sokszor van, hogy ezeknek egy kapcsolataként jelentkezik. Van tehát sokszor, amikor ezek az 
ajándékok együttesen jönnek. Mi most csak azért különböztetjük meg ıket, hogy tanítani lehessen 
róluk. Például, ahogy már mondtam az elıbb, hogy az ismeret szava sokszor jön különbözı nyelvek 
nemei, és nyelvek magyarázatán keresztül. Vagy az ismeret szava jöhet a prófécia ajándékán 
keresztül, vagy akár egy angyal jöhet az üzenettel. Az ismeret szava ott lehet kiegészítésként a 
bölcsesség szava mellett, például. Istennek nagyon sok eszköze van arra, hogy amit ki szeretne 
nyilatkoztatni, azt eljuttassa hozzánk.  

Azért ismertettük ezeket a példákat a Bibliából, hogy ebbıl jobban megértsétek, hogy azokban 
az idıkben milyen módokon közeledett Isten az ismeret szaván keresztül, de tudnotok kell, hogy a 
mostani modern idıkben is ugyanúgy végzi Isten a munkát.  

Az is döbbenetes, ha körülnéztek, mi folyik itt Magyarországon! Isten meglátogat magyar 
szíveket mindenfelé az országban, és a természetfeletti erejét, a természetfeletti ajándékokon 
keresztül kinyilatkoztatja mindenfelé! Az egyik ilyen ajándék az ismeret szavának ajándéka. Ez 
pedig olyan ismeret Istentıl, amit Isten Szelleme természetfeletti módon közöl veled.  

Egyszer egy pásztor festette a házát, és a Szellem szólt hozzá, hogy az ı gyülekezete éppen egy 
alkalmat tart, hogy a gyülekezete éppen összejött, hogy aláírjanak egy körlevelet arról, hogy ıt a 
pásztori hivatalból elmozdítsák - pedig maga Isten volt az, aki ıt a gyülekezetbe helyezte. És mivel 
hogy szeretett volna meggyızıdni ennek az igazságáról, gyorsan ott a festékes ruhájában ült a 
kocsijába, és elment annak az egyénnek a lakására. Ahogy belépett, látta, hogy kb. 20-30 tagja a 
gyülekezetének éppen összecsoportosult. Elmondta nekik, hogy az Úr éppen csak most mutatta meg 
neki, hogy most készülnek arra, hogy egy petíciót hozzanak nyilvánosságra, és írjanak alá az ı 
elmozdításáról. Azt mondták erre, hogy: hát végül is még semmi nem történt komolyabb ezzel 
kapcsolatban. Az igazság az, hogy tényleg itt van a kezemben ez a petíció. De azt mondta, hogy: ó, 
Uram, irgalmazz nekem! Ha Isten ezt neked így megmutatta, hogy mi itt mire készülünk, és erre itt 
összejöttünk, akkor gyorsan inkább bőnbocsánatot kérünk, és eltépjük ezt a petíciót, és elfelejtjük az 
egészet. Isten ebben az esetben megvédelmezte, megóvta a pásztort egy emberi támadástól, és 
megóvta a pásztori helyét, mert Isten hívta el ıt arra a helyre.  

Nagyon sokszor kaptam ismeret szavaként kinyilatkoztatást, fıleg, amikor Ausztráliában 
pásztori munkát végeztem. Egyszer az történt, hogy egy újságban feladtunk egy hirdetést, a gyógyító 
alkalmunk hirdetését, és nem akarta az illetı, aki feladta a hirdetést, az én telefonszámomat betenni 
az újságba, mert akkor mindenki felhívott volna, és a gyülekezet legtöbbje úgy volt vele, hogy nem 
akarták a telefonszámukat megadni, mert az borzasztó sok háborgatással jár. Volt köztünk egy 
ember, egy tag, aki nem sokat volt még a gyülekezetben, talán egy pár hete volt ott. İ felajánlotta, 
hogy nyugodtan használjuk az ı telefonszámát. Én az ismeret szavaként azt kaptam az Úrtól, hogy 
töröljük ki az ı telefonját, ne használjuk, és úgymond az egyik gyülekezeti vént, egy régóta a 
gyülekezetünkhöz tartozó tagot felhívtam, és elmondtam neki, hogy az ı telefonszámát töröljék 
ebbıl a hirdetésbıl, most azonnal, még mielıtt megjelenik a hirdetés az újságban! Megkérdezte, 
hogy: biztos vagy benne, hogy ezt akarod tenni? Azt mondtam, hogy: ennél biztosabb már nem 
lehetek. Isten mondta. Nem nagyon hitt nekem, de végül is megtette, és az ı saját telefonszámát 
használta helyette. Szombatnapon jött ki a hirdetés. Nagyon szomorú volt, hogy ennek a 
fiatalembernek a telefonszáma egy másik gyülekezeti hirdetésben is szerepelt. Hála az Úrnak, hogy 
az Úr szólt hozzám ez ügyben, mert ez nagyon megszégyenített volna minket.  

 


