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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
A kinyilatkoztatások ajándékai 3. – Bölcsesség szava 

 
1Korinthus 12:7-11 
„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.” 

 
Ahogy tanulmányozzuk a Szent Szellem kilenc ajándékát, és látjuk a Biblia alapján, hogy ezek 

az ajándékok a Szent Szellem szétosztása szerint mőködnek. A Szent Szellem akarata szerint 
kerülnek szétosztásra ezek az ajándékok.  

Azt is szeretném hangsúlyozni újra, hogy mint a gyülekezet egésze, különösen egy helyi hívı 
gyülekezet, mint egésze kell, hogy kívánja ezeket az ajándékokat, hogy kinyilatkoztatást nyerjenek, 
és a Szent Szellem akaratára kell hagyni, hogy İ hogyan fogja szétosztani.  

A Szent Szellem nem fog mindenkit ugyanolyan módon használni. A Szent Szellem ezeket az 
ajándékokat szétosztja külön-külön mindenkinek, ahogy elhatározza, ahogy İ akarja. Lehet, hogy 
valaki kívánja, hogy ı azon az ajándék területen legyen használva, de lehet, hogy Isten nem arra a 
területre hívta el, nem az az Isten akarata. De nekünk nyitottan kell maradni Isten akarata felé - még 
a szellemi ajándékok területén is.  

Nagyon sokszor bajba kerülünk akkor, ha a saját akartunk szerint akartunk menni, és azt 
szeretnénk magunknak, amit mi kigondolunk, és nem azt, amit Isten szeretne. Például egy ember 
életében ezek az ajándékok nem fognak mind mőködni, azért, mert a Biblia így tanítja. Mert az 
egyiknek adatik ez, a másiknak pedig a másik ajándék. Az egyiknek a bölcsesség szava, a másiknak 
az ismeret szava, ugyanattól a Szellemtıl.  

Tehát nagyon egyszerően érthetı, hogy az összes ajándék nem fog ugyanannak az embernek az 
életében mőködni, de mint a Jézus Krisztus testének egésze, kell, hogy kívánjuk, vágyódjunk ez után 
az ajándéksorozat után, és hagynunk kell a Szent Szellemet megnyilvánulni az İ akarata szerint, és 
ily módon az Ige alapján maradunk.  

Néha a helytelen gondolkodás megrabol minket attól, hogy az Istentıl elkészített legjobbat 
megkapjuk.  

Nézzük meg a 8. verset még egyszer: 
 
1Korinthsu 12:8 
„Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret 

szava ugyanazon Szellem szerint;” 
 
Azt is említettük már, hogy az emberek néha hibásan a bölcsesség ajándékának, és az ismeret 

ajándékának hívják ezt - és ez nem pontos. Úgy kell hívnunk ezeket az ajándékokat pontosan, 
ahogyan a Biblia hívja, mert különben zavar keletkezik. Ha például egy kutyát macskának nevezel, 
akkor az emberek azt fogják rólad mondani, hogy megzavarodtál. Ilyen módon például a tudás 
szavának ajándéka az nem a tudás ajándéka. Ugyanígy a bölcsesség szavának ajándéka, az nem a 
bölcsesség ajándéka - legalább annyira nem, mint ahogy egy macska nem kutya.  

Azt is tudnunk kell, hogy itt a 8. versben nem a természetes bölcsességrıl van szó, amelyet a 
mindennapi életben értünk alatta. Természetfeletti bölcsességrıl, és természetfeletti tudásról van szó. 
Tehát nem természeti ajándékok ezek, hanem természetfeletti ajándékok.  
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Istennél van a mindentudás. İ mindent tud, de soha senkinek nem nyilatkoztatja ki az összes 
tudását, hanem különbözı embereknek az İ tudásából közöl egy részt, egyes szavakat. Így tehát az 
ismeret szava csak egy kis töredéke annak, ami Isten tudását képezi. Ugyanaz a helyzet a bölcsesség 
szavának kinyilatkoztatásával is.  

Tehát nem a bölcsesség ajándékáról van szó, a bölcsesség szavának ajándékáról van szó.  
Isten maga a teljes bölcsesség és a teljes tudás, és Isten csak azt a kis részt fed fel az embernek, 

amit abban az idıben szeretne közölni az illetıvel. 
A következıkben össze fogjuk hasonlítani a bölcsesség szavát a tudás szavának ajándékával.  
Az ismeret, vagy tudás szavának ajándéka Isten elméjébıl egy rész közlése az emberrel, 

tényekrıl, emberekrıl, helyekrıl, a múltból, vagy a jelenbıl.  
A bölcsesség szavának ajándéka szintén természetfeletti kinyilatkoztatás Isten Szelleme által, 

amely közli Isten szent céljait és terveit velünk. Így mondhatjuk, hogy a bölcsesség szavának az 
ajándéka a legjobb ajándék, mert ez mindig egy kinyilatkoztatás, amely Isten elméjében szereplı 
tervekrıl és célokról ad kinyilatkoztatást.   

A különbség a két ajándék között - az ismeret szavának ajándéka, és a bölcsesség szavának 
ajándéka között -, az, hogy a tudás szavának ajándéka kinyilatkoztatás által, a jelenbıl, vagy pedig a 
múltban megtörtént dolgokról kapunk kinyilatkoztatást. Másik oldalról a bölcsesség szava pedig 
minden esetben a jövıvel kapcsolatban fed föl.  

Ezért föloszthatjuk ezt a két ajándékot a célból, hogy a következıkben tanítani szeretnénk róluk.  
Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy ezek a szellemi ajándékok nagyon gyakran együtt 

mőködnek, és ahogy látjuk ezt a két ajándékát a Szent Szellemnek, az ismeret szavát, és a bölcsesség 
szavát, látjuk mőködésben végig az Ószövetségben, éppen úgy, mint az Újszövetségben. És 
különösen, amikor vizsgáljuk a bölcsesség szavát, és az ismeret szavát, megfigyelhetjük, hogy együtt 
mőködve jelentkeztek a prófécia ajándékán keresztül.  

Az ószövetségi próféták gyakran mőködtek ezekben az ajándékokban, a prófécia ajándékán 
keresztül. Az ószövetségi próféták nemcsak a jelenrıl prófétáltak, amely az ismeret szavának 
mőködését jelenti, hanem a jövıvel kapcsolatban is prófétáltak, amely a bölcsesség szavának 
mőködését jelenti. Úgyhogy ezek a próféciák megmondták az eseményeket a jövıben. A közeli 
jövıben éppen úgy, mint a távoli jövıben, az Újszövetségrıl és a jövendı Messiásról.  

Az Újszövetségben is láthatjuk az ismeret szavának és a bölcsesség szavának mőködését. 
Megfigyelhetjük ezeknek az ajándékoknak mőködését János levelében, a Jelenések könyvében, 
Pátmosz szigetén. A Jelenések könyvében íródott Igék nagyon jó példája annak, hogy az ismeret 
szava és a bölcsesség szava együtt mőködik. Pátmosz szigetén az Úr szólt Jánoshoz látomás 
formájában. Jézus megjelent neki egy látomásban, és szólt neki a KisÁzsiában lévı hét gyülekezet 
akkori, jelenlegi állapotáról. Ezáltal az ismeret szavának ajándéka volt mőködésben. Az ismeret 
szavának ajándéka által egy látomásban kapott János az Úrtól a hét gyülekezetrıl ismeretet. Ezt 
követıen az Úr Jánosnak a bölcsesség szaván keresztül szólt. Mert az Úr megmondta minden egyes 
gyülekezetre vonatkozólag a jövıbeni teendıket, az Úr tervei és céljainak megfelelıen.  

Az elıbbiekben tanulmányoztuk már Ananiás esetét is. 
 
Apostolok Cselekedetei 9:10-16 
„Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és monda annak az Úr 

látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok, Uram! 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.  Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertıl 
hallottam e férfiú felıl, mily sok bosszúsággal illeté a Te szentjeidet Jeruzsálemben: És itt is 
hatalma van a fıpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a Te nevedet segítségül hívják. 
Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ı nékem választott edényem, hogy hordozza az én 
nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai elıtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell 
néki az én nevemért szenvedni.” 
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Itt láthatjuk a bölcsesség szavának és az ismeret szavának ajándékát együtt mőködni. A 

bölcsesség szava Ananiásnak felfedte az Úrnak jövıbeli terveit és céljait. Az ismeret szavának 
ajándéka pedig felfedte Ananiásnak a jelenbeli tényeket. Istennek volt tervében, hogy Ananiást 
megkérje, hogy Saulért menjen, és imádkozzon. Az ismeret szava pedig felfedte, hogy pontosan 
hova kell mennie: az utcának a pontos nevét, a pontos házat, és azt az embert a házban, akihez 
beszélnie kellett. Még azt is megmondta az Úr Ananiásnak, hogy Saul most imádkozik. Ezek mind 
jelen idejő tényeknek a közlései voltak.  

A 12. versben még azt is elmondja az Úr Ananiásnak, hogy Saulusnak is van egy látása, lát egy 
Ananiás nevő férfit bemenni hozzá, aki kezét ráveti, hogy lásson. Ez tehát Ananiásnak adatott, ez a 
kinyilatkoztatott tudás, Saullal kapcsolatban. Ez az ismeret szavának ajándéka. Ananiásnak az Úr a 
következıt mondja - Ananiás tudott arról, hogy Saulus milyen győlölettel kergette a keresztényeket 
abban az idıben, és erre a kérdésére az Úr a következıt felelte Ananiásnak, szintén látomásban, és 
további kinyilatkoztatott tudást adott neki. Ez a kinyilatkoztatott tudás, ez a bölcsesség szava volt, 
mert Istennek a céljairól és terveirıl adott kinyilatkoztatást. Itt a 15. versben tudjuk, meg, hogy Saul 
választott edénye az Úrnak. Olvassuk el ezt a verset újra: 

 
Apostolok Cselekedetei 9:15 
„Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ı nékem választott edényem, hogy hordozza az én 

nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai elıtt.” 
 
Ez kinyilatkoztatott tudás volt az Úrtól, az Úr terveirıl és céljairól. Ez kinyilatkoztatás volt arról, 

hogy Pálnak mit kell tennie a jövıben. Bölcsesség szaván keresztül jött, mert a jövıvel volt 
kapcsolatos. Kinyilatkoztatta az Úr az İ céljait és terveit. Az Úr Pált választotta arra, hogy az İ 
nevét hordozza a pogányok, a királyok, és Izrael fiai elıtt. Isten azt mondja, hogy: ı az én választott 
edényem – ez a jövırıl egy kinyilatkoztatás, mert Istennek a jövıbeli terveit nyilatkoztatta ki Pálról. 
Ezt nevezzük bölcsesség szavának.  

Ahogy Ananiásnak további kinyilatkoztatást ad az Úr a 16. versben: 
 
Apostolok Cselekedetei 9:16 
„Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni.” 
 
Ez nem azt jelenti, hogy az Úr azt mondta volna, hogy Pál majd beteg lesz, hanem üldözésben 

lesz része. A körülményeiben és a feltételeiben bekövetkezett nehézségekre utal. A 2Korinthus 
11:23-27-ig - az a bölcsesség szava volt. Pált megkövezték, majdnem halálig. Amerre csak járt Pál, a 
sátán mindenhol ellene buzdította az embereket - mert az Evangélium egyetlen ellenzıje az a sátán. 
Úgyhogy mondhatjuk, hogy Pál nagyon sokat szenvedett az Evangéliumért. És Ananiás itt 
kinyilatkoztatást kapott bölcsesség szaván keresztül Pál jövıjérıl. Ez a Szent Szellem 
kinyilatkoztatott ajándékai közül a bölcsesség szava volt.  

Ahogy az elıbb már említettük, az ismeret szavának ajándéka az Isten elméjébıl bizonyos 
tényeknek a közlése a jelenbıl, vagy a múltból - helyekrıl, tényekrıl, dolgokról a jelen idıbıl, vagy 
a múltból.  

A bölcsesség szavának ajándéka pedig természetfeletti kinyilatkoztatás az Úr elméjébıl, az Úr 
céljairól és terveirıl a jövıben. Azért mondhatjuk, hogy ez a legjobb ajándék, mert a bölcsesség 
szavának ajándéka az Isten terveirıl és céljairól szól a jövıbıl.  

A prófétáknál az Ószövetségben a bölcsesség szavának ajándéka mőködnie kellett az ı 
szolgálatukban, hogy megállhassanak az ószövetségi prófétai hivatalban, mert Isten elıre vetítette a 
jövıt. A prófécia egyszerő ajándékában, nincs benne a jövıre vonatkozó közlés, vagy a jövıbe való 
látás. Azok az elıre jelzések, amelyet az ószövetségi próféciák adtak, még akkor is, ha a prófécián 
keresztül érkeztek, azok, ha pontosan nézzük, akkor a bölcsesség szavának ajándékaként mőködtek. 
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 Például, lehet, hogy autón utazol, de attól még te nem vagy autó. Más szóval, néha a bölcsesség 
szavának ajándéka a prófécia autóján érkezik, de attól még az nem prófécia magában, hanem 
bölcsesség szava. Más szóval, a prófécia csak maga a jármő, amelyen keresztül a bölcsesség szava 
érkezik.  

Nézzük meg az egyszerő prófécia ajándékának definícióját. 
 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál , embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Ez az egyszerő prófétálás ajándéka, amely épülésre, intésre, buzdításra, vigasztalásra szolgál. 
 Nagyon fontos ennek a megértése, mert ezen a területen sokan meg vannak zavarodva. Mert az 

egyszerő prófétálás ajándékában nincs a jövıre vonatkozó jelzés. Azt is meg lehet mondani, amikor 
egy kiejtés ajándékban már nem csak az egyszerő prófétálás ajándéka mőködik, mert a jövıre 
vonatkozó kijelentés jelenik meg benne. Amikor a jövıre vonatkozó utalás megtalálható, azoknál az 
elhívottaknál, akik a prófécia hivatalába hivatalosak, még akkor is, ha ez az elıre jelzés, ez prófécián 
keresztül érkezik, akkor a bölcsesség szava van kinyilatkoztatásban. Ez kimondottan igaz, ha ez a 
kinyilatkoztatás prófétán keresztül érkezik, akinek a hivatala a prófétahivatal. Ebben az esetben a 
prófécia csak a jármő, amelyen keresztül a bölcsesség szava elérkezik hozzánk.  

A saját, személyes imaéletedben, amikor imádkozol, akkor is lehetséges, hogy prófécián 
keresztül érkezik a bölcsessé szava, de ez mindig, ahogy a Szent Szellem akarja, ahogy a hívı a 
nyelvek imája által imádkozza Isten akaratát az életében. Errıl még a késıbbiekben beszélünk. De a 
nyilvános szolgálatokon a bölcsesség szava leginkább a prófécia ajándékán keresztül jön.  

Ha folyamatosan a bölcsesség szava a prófécia ajándékán keresztül érkezik egy nyilvános 
szolgálaton, akkor ez maga a prófécia hivatala.  

A kinyilatkoztatás ajándékok a szolgálatokban legsőrőbben a próféta szolgálatában jönnek, de 
mind az öt szolgálatban elıfordulhatnak. Ha valaki csak az egyszerő prófécia ajándékában van 
használva, és nem fordulnak nála elı ezek a kinyilatkoztatott ajándékok, akkor az ı próféciája az 
egyszerő prófécia ajándékába tartozik - és ez szolgál épülésre, intésre, vigasztalásra, nem pedig 
kinyilatkoztatott tudást közöl.  

Ezért a bölcsesség szava érkezhet hang ajándékokon keresztül, prófécián keresztül, vagy pedig 
különbözı nyelvek nemei és nyelvek magyarázatán keresztül. A bölcsesség szava érkezhet egy 
látomáson keresztül is, vagy egy álmon keresztül. Például, az Ószövetségben József egy álomban 
kapta meg a bölcsesség szavát, amely felfedte Józsefnek Isten tervét az ı jövıjével kapcsolatban.  

Mózes az ószövetségi törvényeket mint a bölcsesség szavának kinyilatkoztatott ajándékát, 
hallható hang formájában kapta. Ezek a törvények Isten céljait és terveit foglalta magában Izrael 
számára. Ezért mondhatjuk, hogy ez a bölcsesség szava volt mőködésben. Azok a próféták is 
idetartoznak, akik Izrael jövıjérıl adtak próféciákat rendszeresen. Még olyan próféciákat is, amelyek 
még a mai napig sem teljesültek be. Ez is a bölcsesség szaván keresztül keletkezett. Az ószövetségi 
próféták prófétálták, de bölcsesség szava volt. Kinyilatkoztatódott bölcsesség szaván keresztül - 
azért, mert jövıbeli eseményekrıl adott kinyilatkoztatást.  

Volt egy újszövetségi próféta, Agabus – az Apostolok Cselekedeteiben lehet olvasni -, aki Isten 
Szelleme által nagy szárazságról prófétált. 

 
Apostolok Cselekedetei 11:28 
„Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelenté a Szellem által, hogy az 

egész föld kerekségén nagy éhség lesz; amely meg is lett Klaudius császár idejében.” 
 
Az emberek hittek Agabus jelentésének, mert volt egy bizonyított szolgálata. Amikor Agabus a 

szárazság felıl prófétált, a tanítványok azonnal elhatározták, hogy segítséget küldenek arra a 
területre, ahol a szárazság és éhség lesz.  
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Magyarországon, ahogy az országot járjuk, sokszor találkozunk emberekkel, akik mindenféle 
dologról adnak próféciát. Szeretnék nektek egy figyelmeztetést adni! Ne figyeljetek mindenre, amit 
bárki bármikor csak úgy prófétál, mert nektek meg kell vizsgálni ezeket a dolgokat! Meg kell ítélni a 
prófétált dolgokat Isten Igéje alapján! Azt is fel kell fedeznetek, hogy azok az emberek, aki azt 
gondolják, hogy valami szellemi specialitás van körülöttük, meg kell nézni, hogy biblikusan 
elfogadható-e próféciának az, amit mondanak.  

Ismertem két olyan prófétát az életem során, akik az emberek felett bibliai Igéket prófétáltak, és 
bárki élı embernél jobban ismerték a Bibliát. 30-40-50 éve álltak már a szolgálatban. Vannak 
azonban olyan próféták, akik egyszerően az Ige vonalán kívül mőködnek. Ezeket magányosaknak 
nevezzük, akik az Isten Igéjén kívül szolgálnak - úgynevezett bután mőködı embereknek. Ezekre az 
emberekre egyáltalán nem figyelek, nem fordítom a figyelmemet arra, amit mondanak. Amikor ık 
prófétálnak, az legtöbbnyire csak a fejükbıl jön. 

Ezek a tanítványok, akiket a Bibliában olvasunk, ismerték Agabus szolgálatát, és azt is tudták, 
hogy az az üzenet, amit mond, az az Úrtól van. Olvashatunk még mást is a Bibliában Agabusról. Pál 
és a többiek egy evangélista, Fülöp házában tartózkodtak. 

 
Apostolok Cselekedetei 21:10-11 
„Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, név szerint 

Agabus. És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, 
monda: Ezt mondja a Szent Szellem: A férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók 
Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.” 

 
Figyeljük meg, hogy a Szent Szellem kinyilatkoztat tényeket Agabuson keresztül.  
Amikor kinyilatkoztatás jön a Szent Szellem kenete által, ez mindig a bölcsesség szaván 

keresztül érkezik, vagy a tudás szaván keresztül, vagy a szellemek megkülönböztetése ajándékán 
keresztül. Mert ez az a három ajándék, amelyen keresztül a Szent Szellem felfed valamit. Nincs más 
ajándék, amelyet a Biblia felsorolna!  

Az elıbb felolvasott vers a Bibliából, az Apostolok Cselekedetei 21:11-ben a Szent Szellem 
üzenete a bölcsesség szaván keresztül jött, mert a jövıre utalt, hogy mi fog történni a jövıben.  

Az ismeret szavának ajándéka a jelennel és a múlttal kapcsolatban fed fel dolgokat. Isten tud 
mindent az İ szent terveirıl és céljairól a jövıben is, és İ ennek a jövıbeli terveinek egy részét, 
darabját, felfedi az embernek a bölcsesség szaván keresztül. 

 
Apostolok Cselekedetei 21:12-14 
„Mikor pedig ezeket hallottuk, mind mi, mind a helybeliek kértük, hogy ne menjen fel 

Jeruzsálembe. De Pál felele: Mit cselekedtek, sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én 
nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak 
nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak 
akaratja.” 

 
Amit Agabus prófétán keresztül az Úr kinyilatkoztatott, az a jövıre vonatkozott, és be is 

következett.  
Az is figyeljétek meg, hogy Agabus próféta nem mondta meg Pálnak, hogy mit tegyen!  
Nagyon sokszor a próféta a magán imaéletében kap kinyilatkoztatásokat, de ezt nem azért kapja, 

hogy bárkinek is elmondja! Hacsak az Úr nem irányítja, hogy valakinek elmondjad, akkor legjobb, 
ha ezt magadnak tartod meg, mert az Úr nem tud benned megbízni, ha a szádat nem tudod csukva 
tartani.  

Nem mondja az Ige, hogy milyen módon jött a bölcsesség szava mőködésbe. Mert Agabus azt 
mondja: ezt mondja a Szent Szellem – de hogy milyen formában, azt nem tudjuk. Tehát lehet, hogy a 
prófétálás segítségén keresztül érkezet, lehet, hogy nem, mindenképpen a bölcsesség szava volt 
mőködésben.  
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Vannak olyan próféciák az Ószövetségben, amelyek Isten bölcsesség szaván keresztül jöttek 
életre, de mégsem jöttek valóságba. Tudnotok kell, hogy a bölcsesség szava mindig feltételes. 
Mindig függ attól, hogy a személy mennyire engedelmes annak az adott üzenetnek.  

Az Ószövetségben Ézsaiásnak küldött az Úr bölcsesség szaván keresztül üzenetet Ezékiás 
királynak, az ı jövıjét illetıen. Istennek a tervét és célját Ezékiás életével kapcsoltban, a jelen 
feltételek mellett.  

 
2Királyok 20:1 
„Ebben az idıben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az 

Ámós fia, monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz.” 
 
Figyeljétek meg, hogy Ézsaiás átadta az üzenetet, és utána ment tovább az útjára. Ezékiás pedig 

akkor arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, és bőnbocsánatot tartott az ı gonosz tetteiért. 
Imádkozott és könyörgött Istenhez, és emlékeztette az Urat, hogy: Teelıtted hőséggel és tökéletes 
szívvel jártam, és azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid elıtt – és Ezékiás nagy sírással sírt. 
Ezékiás bőnbánatot tartott. Ézsaiás új üzenetet kapott az Úrtól, egy másik bölcsesség szava érkezett 
Ézsaiáson keresztül az Úrtól. Megint a jövıvel kapcsolatos volt az üzenet - tehát a bölcsesség szava 
volt mőködésben. Azt üzente az Úr Ezékiásnak, hogy: még 15 évet kapsz. 

 
2Királyok 20:5-6 
„Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, 

Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te 
könnyhullatásodat, ímé én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába; És a te 
idıdet tizenöt esztendıvel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Asszíria 
királyának kezébıl, és megoltalmazom e várost énérettem és Dávidért, az én szolgámért,” 

 
Figyelhetitek, hogy az 1. versben olvasott üzenet szerint az akkori feltételek szerint az üzenet az 

volt, hogy Ezékiás meghal. Ez az üzenet azonban feltételes volt, vagyis más szóval, ha Ezékiás nem 
tart bőnbánatot, és nem tért jó útra, akkor meghalt volna. Miután azonban imádkozott, és bőnbánatot 
tartott, és jó útra fordult, Isten még 15 esztendıt adott az életéhez, miután meggyógyította. Az is 
lehet, hogy Ezékiás a további imádságai folytán még több idıt nyert az Úrtól.  

Bizony meg tudjátok változtatni a jövıbeli dolgokat imádsággal! 
 
Ézsaiás 43:25-26 
„Én , én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl nem emlékezem 

meg! Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál!” 
 
Nézzük meg Jónás próféta esetét, akinek az Isten üzent Ninive városával kapcsolatban. Isten azt 

üzente Jónáson keresztül, hogy ezt a várost elpusztítja, ha az emberek nem térnek bőnbánatra. A 
bölcsesség szava érkezett Istentıl Jónáson keresztül Ninive városához, Ninive városának jövıjével 
kapcsolatban, ha nem tér meg. Tudjátok, Jónás prófétát nem az bántotta, hogy Ninive városa 
elpusztul, vagy nem, és ennek eredményeként nem akarta a ninivei embereket figyelmeztetni, és 
ezért Istennek megvolt az eszköze rá, hogy Jónást figyelmeztesse, hogy engedelmes legyen. És 
miután kiszabadult a cethal gyomrából Jónás, elment, és engedelmesen átadta az üzenetet. Az az 
üzenet, amelyet Jónás adott a niniveieknek, az feltételes volt. Az üzenet lényege az, volt, hogy ha 
Istenhez fordulnak, akkor minden jóra fordul, ha viszont nem fordulnak Isten felé, akkor a város 
elpusztul. Ninive városa Isten felé fordult, bőnbánatot tartott, és ezért az ítélet nem került 
végrehajtásra. A következı generációk során került az ítélet végrehajtásra.  

Nagyon sok példája van a szolgálók életében a bölcsesség szava kinyilatkoztatott ajándékának, 
hogy feltételes formában hoz üzenetet.  
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Kenneth Haginnel történt meg a szolgálata során, hogy egy prédikátor alkalmára ment el, és az 
Úr egy bölcsesség szava, és ismeret szava üzenetet küldött a prédikátornak Kenneth Haginen 
keresztül. Kenneth Haginnek nagyon sokszor adott az Úr bölcsesség szava, ismeret szava 
kijelentéseket, de nem mondta, hogy bárkinek is tovább adja. Ez alkalommal felszólította, hogy 
mondja el a prédikátornak. Az volt az üzenet, hogy: mondd el a prédikátornak, hogy meghal, ha 
három területen nem egyenesíti ki az életét. Az egyik probléma, hogy túlette magát. Mindent, ami a 
szeme elé került, azt megette rögtön. Van, amikor az ember az étellel ássa meg a sírját. Nincs ördög 
a problémába bevonva.  A második probléma, hogy a pénz területén meg kell ítélnie önmagát. A 
prédikátorok néha annyira pénz-centrikussá válhatnak, hogy a pénz elıbbre kerül a listájukon, mint 
maga Isten. A harmadik terület pedig az volt, hogy meg kell ítélnie magát a szeretetben járás 
területén. Ennek a szolgálónak is szeretetben kellett volna járnia a többi szolgáló társával.  

Ez a példa egy nagyon jó példája annak, hogy a bölcsesség szava és az ismeret szava együtt 
mőködik. Mert az Úr felfedett dolgokat a szolgálónak a jelen idejő állapotával kapcsolatban, és 
sajnos ez a szolgáló nem ítélte meg pontosan magát, és nem változott. És a bölcsesség szava is ott 
volt az üzenetben, mert Isten azt is megmondta, ha nem változik meg, akkor meg fog halni. 

 
1Korinthus11:30-31 
„Ezért van tiköztetek sok erıtlen és beteg, és alusznak sokan. Pedig ha mi megítélnénk 

magunkat, nem ítéltetnénk meg.” 
 
A 30. vers mondja: ez az az ok, ami miatt közöttetek sok erıtlen és beteg van, és meghaltak 

sokan - hisz az „alusznak” szó itt arra utal, hogy már meghaltak.  
A 31. vers mondja: „mert ha mi ítélnénk magunkat, akkor nem kapnánk ítéletet” - vagyis nem 

jönne a gyengeség, a betegség és a halál ránk, és egészségben élhetnének a teljes életük idejét, ha 
saját magukat megítélnék. És nem tudom, hogy ez hogy ferdülhet el ez az Ige a bőnök 
megvallásában – erre még soha nem jöttem rá. Akiknek leginkább meg kellene magukat ítélni, azok 
a prédikátorok és a pásztorok.  

Bármi, amit ez a prédikátor tett, és az Úr figyelmeztette rá, hogy ne tegye, ezek a cselekedetei 
nem akadályozták ıt meg, hogy a mennyországba kerüljön, csak kirabolták a földi áldásaiból, ami 
járt volna neki. Ez egy jelen idejő ténynek a kinyilatkoztatása volt. Vagyis ennek a prédikátornak 
meg kellett volna magát ítélnie, és a jövıvel kapcsolatban is adott Isten egy kinyilatkoztatást: ha nem 
ítéli meg magát, akkor meg fog halni - és nem ítélte meg magát, és valóban meghalt, két évre rá.  

Amikor az ember kikerül az ördög területére, akkor az ember lerombolja a saját védıkerítését, 
amelyet az Isten szeretne köré kiépíteni. Beszéljünk csak egy prédikátor esetérıl: ha egy prédikátor 
kikerül Isten akaratából, más szóval, ha olyan dolgokat szeretne tenni, amelyre Isten ıt nem hívta el, 
akkor az ı saját védelmi kerítését lerombolja. Hiszen nagyon fontos, hogy a prédikátorokról is 
beszéljünk, mert ezek az ajándékok leginkább prédikátorokon keresztül mőködnek, és nagyon sok 
olyan van, aki jelenleg fejleszti a szolgálatát. És legjobb lenne, ha ezek felfigyelnének erre a 
figyelmeztetésre!  

Nagy hálát adunk Istennek ezekért a csodálatos kinyilatkoztatott ajándékokért! És amikor egy 
valóban felkent szolgálója Istennek áll szolgálatba, nagyon fontos, hogy meghallgassa ezeket az 
üzeneteket. Ma is szükségünk van ezekre a természetfeletti megértésekre és kinyilatkoztatásokra! 

Egy másik figyelmeztetést is szeretnék adni! Egy csodálatos könyvet olvastam a napokban, 
Kenneth Hagin könyvét: İ adott ajándékokat az embereknek. Mondja a könyvében Kenneth Hagin, 
hogy az újszövetségi prófétákat nem azért adja Isten a szolgálatban, hogy irányítsák a gyülekezet 
életét. Az a szándék, hogy valamelyik másik testvérünknek az életét irányítsuk, ez jóslással 
egyenértékő. Leírja a könyvében, hogy ismer olyanokat, akik régen nagy anyagi áldással megáldott 
üzletemberek voltak, akik próféciák alapján kezdtek üzleti lépéseket meglépni, és tönkrementek. 
Hamis próféták jövendöléseire hallgatva tönkrementek ezek a vállalkozók.  



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

 

9/8 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem ajándékai – A kinyilatkoztatások ajándékai 3. 

Ezért mindenkinek nagyon oda kell figyelni, hogy kik azok, akikkel szellemileg összekapcsolja 
magát! Nagyon sokszor a saját személyes imaéletedben kapsz ajándékokon keresztül ilyen 
figyelmezetéseket.  

A bölcsesség szaváról folyik ma tanítás. Nagyon sokszor az emberek a bölcsesség szavának 
ajándékát összekeverik a természetes világi bölcsességgel. De a mindennapi életünkhöz szükséges 
bölcsesség, amelyben élnünk kellene, az nem a bölcsesség szavának szellemi ajándékával 
egyenértékő. 

Láthatjátok, hogy Józsué, miután Mózes helyébe lépett, és Isten azt tanította neki, hogy: minden 
siker titka, hogy az én Igémrıl gondolkodj éjjel és nappal - és így tett szert Józsué bölcsességre a 
mindennapok életében. 

 
Józsué 1:8 
„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és 

nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed 
gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.” 

 
Akkor tudod a te saját útjaidat fejlıdésben vinni, és te leszel képes arra, hogy bölcsen lépjed meg 

az életed minden lépését. És bizony bölcsesség van abban, ha Isten Igéjét megnyerjük magunknak a 
szívünkben, de ez nem a természetfeletti megnyilatkozása a bölcsesség szavának.  

Sokan gondolják, hogy Salamon bölcsessége az a bölcsesség szavának ajándéka volt 
mőködésben - de az sem ez volt. Salamon bölcsessége Istentıl származott, és ti is kérhetitek ezt a 
bölcsességet Istentıl. 

 
Jakab 1:5 
„Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentıl, aki mindenkinek 

készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki.” 
 
Isten mindenkinek megígéri ezt a fajta bölcsességet. Ezt a fajta bölcsességet a mindennapok 

életének bölcsességének hívjuk, és ez mindenki számára rendelkezésre áll, aki kéri. Isten 
bölcsességet ültet a szellemünkbe, de ez a bölcsesség nem a természetfeletti ajándéka a bölcsesség 
szavának.  

Jakab a gyülekezetnek írja a levelet, és azt mondja, hogy ha bárki közületek bölcsesség 
hiányában szenved, kérjen Istentıl. Ez a mindennapi élethez szükséges bölcsesség, ezt mindenki 
kérheti Istentıl. Jakab tehát arról a bölcsességrıl beszél, amely a mindennapok életéhez szükséges, 
hogy az életünket fejlıdésben vigyük. Ez a bölcsesség arra is kiterjed, hogy tudjuk, hogy hogyan kell 
vezetni a keresztény életünket. 

Azonban van egy másik útja a bölcsességnek, amikor Isten a jövıben tervekrıl, célokról ad 
kinyilatkoztatást az ember életével kapcsolatban. Ez pedig a természetfeletti ajándékon keresztül 
teszi, a bölcsesség szavának ajándékán keresztül. És a bölcsesség szavának természetfeletti ajándéka, 
az nem mindenki számár adatik meg. Mert Pál is írja a levelében: mert az egyiknek a bölcsesség 
szavát, és a másiknak az ismeret szavának az ajándékát - és ez nem az egyénnek az ajándéka, hanem 
a gyülekezeti test egészének adatik ajándékba. A bölcsesség szavának kinyilatkoztatott ajándéka 
adatik az egyiknek – nem az összesnek! Pál ezzel azt akarja kihangsúlyozni: az egyiknek, a másiknak 
- hogy a Szent Szellem a saját akarata szerint osztja el ezeket az ajándékokat a gyülekezeti test 
számára. Ez tehát érthetı lesz, hogy nem mindenkin keresztül fognak mőködni ezek a szellemi 
ajándékok. 

Sokszor elıfordul, hogy addig prófétálnak valakinek, amíg rá nem veszik a saját akaratuk 
teljesítésére - pedig az újszövetségi hívıknek a saját szellemük által kellene a vezetést nyerni. Mert 
Isten nem azért helyezi az Újszövetségben a prófétákat, a prófétálás ajándékát, és a többi szellemi 
ajándékot, hogy más hívık életét vezessük általa. És bizony tragédiák történnek gyakran, amikor a 
magukat prófétáknak nevezık ilyen próféciákkal akarják kényszeríteni mások életét.  
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Vannak nagyon sikeres üzletemberek, akik ma teljesen elszegényedtek, mert próféták vezetése 
alapján lépték meg az üzleti lépéseiket.  

Isten azt szeretné, ha az út közepén haladnánk szellemi értelemben is, és élveznénk a szellemi 
ajándékok mőködését az életünkben. De a mindennapjaink életében a belsı bizonyosság, a belsı 
vezetés által fog vezetni Isten bennünket, és jobb lenne, ha mindenki óvatos lenne, mert ha a 
természetes ész érveinkre figyelünk, sokszor elhanyagoljuk a természetfeletti belsı isteni vezetést, 
ami alapján lépnünk kellene.  

 
 
 
 
 


