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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
A kinyilatkoztatások ajándékai 4. – Szellemek megítélése 

 
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.” 

 
A kinyilatkoztatások szellemi ajándékaival foglalkozunk még mindig, és ezek közül a harmadik 

lesz a mai témánk, amely a szellemek megkülönböztetésének ajándéka.  
Ezek az ajándékok többnyire a szolgálatokon keresztül fejezıdnek ki, habár elıfordulhat, hogy 

az egyszerő közönséges hívık életében is kinyilatkozódnak ezek az ajándékok.  
Ha a Szent Szellem nincs mőködésben, az ember saját magától ezeket az ajándékokat nem tudja 

mőködtetni. Ebbe a hibába esve kerülnek az emberek az okkult erık hatalmába. Megpróbálják 
ezeket az ajándékokat akkor is mőködtetni, amikor a Szent Szellemnek nincs az akaratában. Mert 
nem szükséges az, hogy ezek az ajándékok a Szent Szellem kiáradásában minden alkalommal 
mőködjenek.  Mert a Szent Szellem az, aki ezeket az ajándékokat mőködésbe hozza. Egy próféta 
például bajba kerülhet a szolgálatában, ha azt hiszi, hogy az ajándékok az ı alkalmain minden 
alakommal mőködnek. Lehet, hogy a Szent Szellem a következı alkalommal is kinyilatkoztatja 
magát oly módon, lehet hogy nem. Ez Tıle függ!  

Azt is meg kell érteni, hogy a szolgálati ajándékokon, így a prófétákon is a szolgálatuk 
különbözı szakaszaiban különbözı mértékő kenettel mőködnek. Erre még visszatérünk, de elıször 
határozzuk meg, hogy mit jelent a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, és mit nem jelent.  

Mint már említettük az elızı szalagokon, a legfontosabb a kinyilatkoztatások ajándékai közül a 
bölcsesség szavának ajándéka. A második az ismeret, vagy tudás szavának ajándéka, és a harmadik a 
szellemek megkülönböztetésének ajándéka.  

Minden, ami az ismeretünk köréhez tartozik, legyenek azok tények, legyenek események, célok, 
indítékok, eredet, vagy sorssal kapcsolatos kérdések, emberi dolgok, vagy szent célok, vagy 
legyenek sátáni eredetőek, természetesek, vagy természetfelettiek, legyenek a múlttal, vagy a 
jelennel, vagy a jövıvel kapcsolatosak - mindegyikıjük kapcsolatos a három kinyilatkoztatás 
ajándékával. Ezeken az ajándékokon keresztül minden kinyilatkoztatásra kerülhet, amit Isten tud, és 
nincs semmi, amit Isten ezeken az ajándékokon keresztül ne tudna kinyilatkoztatni abból, amit İ tud 
és ismer. Az útja pedig ennek a kinyilatkoztatásnak ezen három szellemi ajándék közül egy, vagy 
akár több is egyszerre.  

A bölcsesség szava kinyilatkoztatást ad Isten elméjébıl a jövıbeli célokkal és szent tervekkel 
kapcsolatban. Természetesen ez a legfontosabb.  

Az ismeret szavának ajándéka pedig a jelennel, vagy a múlttal kapcsolatos dolgokról ad 
kinyilatkoztatást.  

A szellemek megkülönböztetésének ajándéka egy természetfeletti bepillantást enged a szellemi 
világba. Az, hogy ’megkülönböztet’, vagy ’észlel’, azt jelenti, hogy észrevesz, azáltal, hogy meglát, 
vagy meghall valamit. Ezért a szellemek megkülönböztetése azt jelenti, hogy vagy belátunk a 
szellemvilágba, vagy hallunk a szellemvilágból. Néha még szagló szerveinkkel is érzékelhetjük a 
démonokat. Ez is a szellemek megkülönböztetésének ajándékcsokrába tartozik, amikor például a 
halál szellemét lehet érezni szaglásként.  
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Természetesen a szellemek megkülönböztetésének ajándéka sokkal korlátozottabb körben 
mőködik, mint a másik két kinyilatkoztatás-ajándék. Azért van ez, mert a szellemek 
megkülönböztetésének ajándéka csak egy szők körére vonatkozik a dolgoknak, ez pedig a szellemek 
köre. Más szóval a bölcsesség szavának ajándéka, és az ismeret szavának ajándéka sokkal szélesebb 
körben ad kinyilatkoztatást tervekrıl, célokról, sorsokról, eseményekrıl. Mert a szellemek 
megkülönböztetésének ajándéka egyedül, és csakis egyedül a szellemek birodalmából ad 
kinyilatkoztatást.  

Még egyszer emlékeztetıül: a szellemek megkülönböztetésének ajándéka által beleláthatunk, 
vagy hallhatunk a szellem világából.  

A szellemek megkülönböztetésének ajándéka azt is felfedi, hogy milyen fajta szellem áll egy 
természetfeletti kinyilatkoztatás mögött. Valaki egyszer bölcsen azt mondta, hogy a legjobb út arra, 
hogy meghatározzunk valamit, hogy micsoda, hogy meghatározzuk, hogy mi az, ami nem az. 
Vagyis, most meghatározzuk, hogy mi az, ami nem tartozik bele a szellemek megkülönböztetésének 
ajándékába. Ez pedig egyrészt nem jelent ítélıképességet. Ennek ellenére nagyon sokszor hallani, 
azt mondják az emberek, hogy: nekem megvan a tisztánlátás, vagy a jó ítélıképesség ajándéka. 
Pedig a Biblia nem így említi, hogy a jó ítélıképesség ajándéka. Ez pontosan: a szellemek 
megkülönböztetésének ajándéka. Sokszor az emberek, amit a szellemek megkülönböztetésének 
ajándékának hívnak, ez az ismeret szava tulajdonképpen mőködésben.  

Sokszor az emberek egyszerően tudnak dolgokat Isten Szelleme által, és ezt a szellemek 
megkülönböztetése ajándékának hívják. De ez nem igazán valójában a szellemek 
megkülönböztetése, hanem az ismeret szavának ajándéka mőködik.  

Szintén ki kell zárnunk, hogy a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, az nem egy bizonyos 
fajta szellemi elme leolvasást, vagy kiolvasást jelent, sem pszichológiai betekintést, sem pedig 
mentális behatolást egy másik elmébe, sem pedig azt jelenti, hogy képes lenne valaki arra, hogy 
másoknak a hibáit meg tudja mondani. Mert ha ajándéknak tekintenénk a mások hibáira való 
rátalálást, és rávilágítást, akkor rögtön rájönnénk, hogy ez az ajándék nem csak az újjászületett hívık 
életében mőködik, hanem az újjá nem született, megtéretlen világ életében is - nem kell tehát 
kereszténynek lenni ahhoz, hogy ez az úgynevezett ajándék mőködjön. Az igazság az, hogy a 
másokban való hibák keresése és megtalálása szigorúan tilos a bibliai Igék alapján! Mondja az Ige: 
„ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek” ( Máté 7:1). 

Az egyik célja a Szent Szellemmel való betöltekezésnek, keresztségnek, hogy ezt a fajta 
úgynevezettet ajándékot lerombolja, megszüntesse, hogy a másokban való hibakeresést és hiba 
mutogatást, ami tulajdonképpen nem más, mint a kritizálása a másiknak, ez megszőnjön. És ezt a 
csúnya tulajdonságot, a kritizálást, és ítélgetést egy másik, csodálatosan szép tulajdonsággal 
helyettesítse a Szent Szellem, amely egy nemes ajándék, a béketőrés, a türelem, az elnézés.  

A szellemek megítélésének ajándéka tehát nem hibakeresés másokban! Azok, akik úgy hiszik, 
hogy a másokban való hibakeresés és hibatalálás szellemi ajándék, és ez a megkülönböztetés 
ajándéka, jó lenne, ha magukra bekapcsolnák ezt az ajándékot, és 15 másodperc múlva nem akarnák 
többet mőködtetni ezt az ajándékot.  

Összefoglalva tehát a szellemek megítélésének ajándéka nem jelenti az emberi rossz 
tulajdonságok felfedését. A keresztényeknek egymással szeretetben kell járniuk. A Biblia azt is 
mondja, hogy a szeretet sok vétket elfedez (1Péter 4:8). 

Azt is olvashatjuk az Efezus 4:32-ben:  
 
Efezus 4:32 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.” 
 
Természetesen Pál a keresztényeknek szólt.  
A szellemek megkülönböztetésének ajándéka tehát nem jelenti, hogy karaktereket, hibákat, 

tulajdonságokat kellene felfedeznünk.  
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Nem emberek megkülönböztetésérıl van szó tehát, mert szellemek megkülönböztetésének hívja 
a Biblia, és ez az ajándék a szellemvilágban lévı szellemeket fedi fel.  

Azok a szellemek, amelyek a szellemvilágban vannak, lehetnek szent szellemek, lehetnek 
sátánikus szellemek, vagy emberi szellemek. Mert a szellemek megkülönböztetésének ajándéka 
ugyanúgy fel tudja fedni az emberi szellemeket, mint a szent szellemeket, vagy a sátáni szellemeket. 
Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy a szellemek megkülönböztetésének ajándéka nem csupán 
az ördögi szellemek megismerése, vagy felismerése, tehát nem csak a gonosz szellemekre ad 
kinyilatkoztatást. Tehát félrevezetı azt mondani, hogy csak az ördögökkel és a démonikus 
szellemekkel adnak kinyilatkoztatást a szellemek megkülönböztetése, mert ez az ajándék a 
szellemek minden osztályával foglalkozik. Ide tartoznak a jó szellemek, a gonosz szellemek és az 
emberi szellemek. Szellemi, természetfeletti betekintést ad a szellemvilágba.  

Természetesen a gonosz szellemek megkülönböztetése is idetartozik. De sajnos az emberek 
nagyon sokszor azt hiszik, hogy a szellemek megkülönböztetésének ajándéka csak a démonokkal, és 
a gonosz szellemekkel, az ördögi szellemekkel foglalkozik – és ez így félrevezetı.  

Sajnos az emberek nagyon sokszor, amikor szolgálnak, a szellem helyett testben akarnak 
szolgálni. Sokszor ebbe a hibába azért esnek a szolgálók, mert az hajtja ıket belülrıl, hogy az 
embereknek tudjanak tetszeni a szolgálatukkal, és a dicsıséget saját maguk számára akarják. 

Kb. három évvel ezelıtt, a szolgálatom kezdetén, Szombathelyen volt egy alkalmam. Láttam, 
ahogy prédikáltam a függöny mögött egy fiatalembert - és egy fél órára rá megint odapillantottam, és 
még mindig démonokat számlált és őzött ki másokból. Tudjátok, hogy ı nem a helyes úton volt, és 
teljesen bolond volt? Sajnos nagyon sok olyan rossz tanítást olvasott külföldi szerzık lefordított 
magyar nyelvő irodalmát, ami megártott neki. Félrevezették.  

Az az út, ahogy néhányan tanítanak a démonokról, és a démonok kiőzésérıl, ez nagyon 
megzavar engem is és másokat is, mert nincs egy vonalban Isten Igéjével, és az embereket 
megkötözésekbe teszi és taszítja, ahelyett, hogy megszabadítaná ıket. Hadd mondjak egy példát, 
mert nagyon sok minden, amire az emberek azt mondják, hogy ez az ördögtıl van, nem az ördögtıl 
van, hanem azok a test cselekedetei.  

A test cselekedetei a Galata 5:19-21-ig olvashatók: 
 
Galata 5:19-21 
„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, 

tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, 
győlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek, gyilkosságok, 
részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekrıl elıre mondom néktek, amiképpen 
már ezelıtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem 
lesznek.” 

 
A test cselekedetei közül említi a Biblia az irigykedést is. Amikor egy problémának az 

irigykedés a gyökere, ennek ellenére sokszor démonokat akarnak kiőzni az illetıbıl.  
A győlölködés, az ellenségeskedés is, mint a test cselekedete kerül említésre, és ez nem azt 

jelenti, hogy a győlölet démonát kellene kiőzni valakibıl. Itt ilyenkor a testtel kell foglalkozni. Azt is 
elmondja az Ige, hogy hogyan kell a testtel foglalkozni. Azt tanítja az Ige, hogy meg kell öldökölni a 
test cselekedeteit. Nagyon óvatosan kellene tehát megközelíteni ezeket a dolgokat!  

Ezek a szellemi ajándékok elsısorban szolgálati ajándékokon keresztül mőködnek, 
prédikátorokon keresztül. Ezen a területen is hinnünk kell Isten Igéjét, és gyakorolnunk kell azt, amit 
az Ige ír. És nagyon óvatosnak kell lenni abban, hogy mindig csak azt szabad követni, amit az Ige 
mond, ha szeretnénk, hogy maradandó gyümölcsöket hozzon a szolgálatunk. És bizony szükségünk 
van Istenre ahhoz, hogy segítsen nekünk abban, hogy mindig egyensúlyban tudjunk maradni a 
szolgálatunkban.  

Ez okozza azt, hogy egyes szolgálók, próféták az egyik alkalmukon igaz szolgálatot mutatnak be, 
a másik szolgálaton pedig hamisak.  
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Láttam már igazi, nagy, neves prófétákat, akik a világi problémákba kerülve, így szolgáltak.  
A probléma az, hogy amikor Isten szent kenete ott van, akkor a Szent Szellemben szolgálnak. 

Amikor viszont Isten szent kenete nincs ott, akkor egyedül csak az Igét szabad prédikálni. Mert 
egyetlen egy szolgálatot sem szabad egyedül a Szent Szellem ajándékai alapján fölépíteni, hanem 
Isten Igéjére kell fölépíteni!  

És ez még a próféták számára is igaz. Elsı sorban a prédikálás szolgálatát kell kiépíteniük. És ha 
nem építették ki a prédikálás, vagy a tanítás szolgálatát, akkor természetesen elsısorban a prófétálás 
ajándékát erıltetik. És az ilyen szolgáló a szellemi szemétdombon fog kikötni, mert a szemétdomb 
egy olyan hely, amire azokat a dolgokat dobják ki, amire már nincs szükség. Tehát a szellemi 
szemétdomb azt jelenti, hogy kidobandó lesz a szolgálta, hacsak meg nem változik, mert megsérti 
Jézus Krisztus gyülekezeti testét a szolgálata, és összezavarást okoz, és szétosztottságot, megosztást 
okoz. Mert nem lehet egy szolgálatot felépíteni egyedül a szellemi ajándékokra! És egy szolgálatot 
sem lehet egyedül csupán felépíteni egy szolgálati ajándékra! Ez minden szolgálatra vonatkozik, de 
elsısorban a próféta szolgálatára. Mert egy prófétának a kinyilatkoztatás ajándékok közül kettınek 
kell mőködni a szolgálatában.  

De egy szolgálatot a kenetre sem lehet alapozni. A fiatal szolgálókhoz beszélek most! Nem lehet 
a szolgálatotokat semmi másra felépíteni, egyedül csak Isten Igéjére. És ha egy szolgáló a szolgálatát 
az Igére építi ki, akkor tud a Szent Szellem mozdulni és kiáradni, és tudja magát bemutatni a Szent 
Szellem szellemi ajándékokban, úgy, ahogy az neki tetszik.  

Ahogy Kenneth Hagin is mondja, annak idején ezrével látott prédikátorokat, akik ma sehol 
sincsenek, de ı még a mai napon is prédikálja az Igét. 

Építsd fel az életedet és a szolgálatodat az Igére! És a Szent Szellem kinyilatkoztatott 
megnyilvánulás ajándékait, azt helyezd második helyre. Elıször is prédikáld és tanítsd az Igét. 
Hagyjad, hogy a jelek kövessék az Igét! Hagyjad, hogy a Szent Szellem megnyilatkozásai kövessék 
az Igét! 

 
Márk 16:17-20 
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új 

nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: 
betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, 
felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az 
Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerısíté azt a jelek által, amelyek követik vala. 
Ámen!” 

 
Nagyon sok példája van ennek ellenére annak, hogy prédikátorok, tanítók, szolgálók, a 

szélsıséges jobb, vagy bal oldalra esnek ki a szolgálatukon. Például, tudjuk mindannyian, hogy a 
vízbe való bemerítkezés az egy alaptana a keresztény tanoknak. Ennek ellenére sok szolgáló van, aki 
a vízbe való bemerítkezés tanát kiferdíti, és kiesnek az egyensúlyból. Tanítanak ilyeneket: ha valaki 
nincs vízbe merítve, akkor nincs meg az üdvössége. Sıt, sokan tanítják, hogy a vízbe merítkezés az, 
ami a megváltást adja. Nem is említik meg Jézus Krisztus vérét és véráldozatát. Vannak olyanok, 
akik azt tanítják, hogy ha nem egy bizonyos fajta menetrend és szokás szerint keresztelkednek meg, 
akkor nincsenek megváltva. Ezek szélsıséges tanok, és hibásak!  

Már a rádióban is hallottam ilyet! Azt prédikálta egy: nekem mindegy, hogy hányatok 
keresztelkedtetek meg Jézus Krisztus nevében, ha nem úgy keresztelkedtetek meg, ahogy én 
keresztelek, akkor nincs megváltásotok! Mohácson van egy barátom, akinek szintén ezt mondták a 
hívık: mivel nem a mi gyülekezetünkben keresztelkedtél meg, ezért nincs megváltásod. Én vagyok az 
egyetlen – mondják ezek a téves szolgálók -, aki fel van hatalmazva arra, hogy téged 
megkereszteljen! És nem kerülsz a mennyországba, hacsak én meg nem keresztellek téged 
vízkeresztséggel Jézus Nevében.  

Hát ez már nagyon furcsa dolog! Látjátok, ezek az emberek a szélsıséges hibákba estek. Mivel 
nem követték Isten Igéjét, ezért kerültek ezekbe a hibákba.  
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Én természetesen hiszek a vízzel való bemerítkezésbe, de ha a vízkeresztség, vagy bármelyik 
más bibliai tant a szélsıségekbe viszel, akkor sokkal nagyobb kárt okozol az emberekben, mint amit 
használsz nekik.  

Természetesen megvan a valósága a gonosz szellemeknek is. Természetesen tudnunk kell 
bizonyos mértékig róluk, és arról is tudnunk kell, hogyan kell ıket kezelnünk. De ha a szélsıségekbe 
esel, akkor többet ártasz vele, mint amennyit használsz. Mert ha túl sok szó esik róla, azt kezded 
majd hinni, hogy mindenki, akivel csak találkozol, tele van démonokkal. Nagyon sokszor az 
emberek nagyobb ördög tudattal élnek, mint Isten tudatuk lenne a szívükben - és ennek 
eredményeképpen, hogy ezt hiszik, helyet adnak az életükben az ördögnek, és az ördög pedig 
legyızi ıket a saját életükben.  

Jézus, aki így tanít: és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az 
igazság szabaddá tesz benneteket! Az igazság nem kötésekbe helyez téged! Az nem egy nehéz 
dolog! Nem törvényeket hoz létre az igazság, hogy azt te beteljesítsd!  

Tehát ahogy már említettem, sok-sok minden, amit az emberek az ördög munkáinak neveznek, 
nem az ördögtıl van! Természetesen elıfordul, hogy az ördög kihasználja azt, amikor te helyet adsz 
az életedben a hústest cselekedeteinek. 

 
Róma 12:1 
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti 

testeteket élı, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.” 
 
Róma 6:13 
„Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bőnnek; hanem szánjátok 

oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak 
fegyvereiül az Istennek.” 

 
Ha ezt megteszitek, az ördögnek nem lesz helye az életetekben!  
Természetesen minden probléma és kötés az ördögtıl van, vagy közvetlenül, vagy közvetve, de 

ez nem azt jelenti, hogy közvetlen  jelenléte lenne valakiben egy gonosz szellemnek. Egy gonosz 
szellem kényszerítheti ezt a kötést valakire, és ha a gonosz szellem közvetlenül okozza a problémát, 
akkor, amikor a szellemek megkülönböztetésének ajándéka mőködésben van, akkor a szolgáló 
láthatja ezt a gonosz szellemet.  

De ahogy mondtam az elıbb, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka sokkal többet foglal 
magában, mint csupán a gonosz szellemek meglátását. Ez az ajándék magában foglalja például Isten 
hasonlatosságának a meglátását.  

Mózessel is megtörtént ez, de én személyesen is beláttam a mennyországba, és láttam Isten 
hasonlatosságát a trónon.  

 
2Mózes 33:18-23 
„És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a Te dicsıségedet. És monda az Úr: 

Megmutatom minden jóságomat, hogy elıtted menjen, és kiáltom elıtted az Úr nevét: És 
könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Arcomat azonban, mondá, 
nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén. És monda az Úr: Ímé, van hely énnálam; 
állj a kısziklára. És mikor átmegy elıtted az én dicsıségem, a kıszikla hasadékába állítlak 
téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és 
hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod.” 

 
Mózes tehát a szellemvilágba látott, és ezen ajándék által képes volt megtekinteni Isten 

dicsıségét.  
Van egy másik eset is a Bibliában, ahogy Ézsaiás megpillantotta az Úr dicsıségét. 
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Ézsaiás 6:1 
„Amely esztendıben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett 

székben, és palástja betölté a templomot;” 
 
Ha végigolvassuk a Bibliát, sok esetben fogunk találkozni olyanokkal, akiknek a szellemi világ 

megnyílt, és betekintést kaphattak, megpillanthatták Isten dicsıségét, hasonlatosságát. Nem Istent 
látták, hanem Isten dicsıségét, Isten hasonlatosságát. Ahogy Isten kinyilatkoztatta magát számukra, 
úgy láttak, betekintést kaptak a szellemvilágba. Ez pedig a szellemek megkülönböztetésének 
ajándéka formájában mőködött.  

Láthatjátok tehát, hogy a szellemek megkülönböztetésének ajándékában nemcsak a gonosz 
szellemek nyilatkoztatódnak ki. Mert a szellemek megkülönböztetésének ajándékcsokrához tartozik 
a feltámadt Krisztusnak a megtekintése is. Ez nem azt jelenti, hogy bárki láthatná Jézus Krisztus 
fizikai csont és hús feltámadt testét, miután İ felvitetett a magasba, és a trónon ül! Mert a mai napon 
is a Mennyei Atyának a jobbján ül a trónon, és könyörgı imaszolgálatot folytat értünk. Ezért senki 
nem láthatja İt, hacsak nem a szellemek megkülönböztetésének ajándéka folytán.  

Az elmúlt hónapban több emberrel is megtörtént, hogy megnyílt a szellemvilág, és láthatták 
Krisztust. Ezek a látomások mind a szellemek megkülönböztetésének ajándékcsokrához tartoznak. 
Azonban a szellemek megkülönböztetésének ajándékával jött látomásban, jöhet bölcsesség szava 
vagy ismeret szavának ajándéka is. De maga a látomás a szellemek megkülönböztetésének ajándékát 
jelenti, mert az illetı bepillantást nyer a szellemvilágba.  

Emlékeztetlek benneteket még egyszer, hogy a szellemek megkülönböztetésének ajándéka 
természetfeletti bepillantást ad a szellemvilágba - és a szellemvilágban pedig ott vannak a szent 
szellemek, az ördögi, a gonosz szellemek, és az emberi szellemek is.  

A szellemek megkülönböztetésének ajándéka által gyakran emberi szellemek is 
kinyilatkoztatásra kerülnek. Ez pedig jelenti azt, hogy az emberi szellemnek a jó vagy a gonosz 
szándékai fedezıdnek fel. Nagyon sok sarlatán van közöttünk. A szellemek megkülönböztetésének 
ajándéka három fajtájával foglalkozik a szellemeknek: a szent szellemekkel, a sátánikus 
szellemekkel, és az emberi szellemekkel.  

A szellemek megkülönböztetésének ajándéka gyakran adja Isten hasonlatosságának a felfedését, 
a feltámadt Krisztusról látást, vagy pedig a Szent Szellemnek saját magának a kinyilatkoztatását.  

Ez történt meg János apostollal Pátmosz szigetén, ahol látomásban látta Isten trónja elıüt Isten 
hét Szellemét. Ez azt jelenti egyszerően, hogy a szellemvilágban látta Isten Szellemének hét 
különbözı aspektusát.  

A szellemek megkülönböztetésének ajándékával kerubokat is láthatunk, Isten angyalainak 
seregeit, fıangyalokat, arkangyalokat, kerubokat, tüzes szekereket láthatunk. Azonban a sátánt és az 
ı seregét is megláthatjuk.  

A szellemek megkülönböztetésének ajándéka az erıt is felfedezheti, legyen az jó, vagy legyen az 
gonosz erı, amely éppen létrehoz egy természetfeletti megnyilvánulást - vagy pedig egy bizonyos 
fajta viselkedés mögött áll, és azt kikényszeríti. Ez jelenti azt, hogy egy bizonyos mőködés mögötti 
erıket fel tudjuk fedni a szellemvilágban. Mert a természetfeletti megnyilvánulások különbözı 
forrásokból eredhetnek. Sokszor a természetfeletti megnyilvánulások, az erı-kinyilatkoztatások nem 
Istentıl jönnek - mert emlékeznünk kell arra, hogy a sátán maga is egy természetfeletti lény. Nagyon 
sokszor az emberek hajlamosak arra, hogy mindent, ami természetfeletti, és fıleg, ami látványos, azt 
azonnal kövessék, attól függetlenül, hogy az az Isten Igéjében igazolást nyer, hogy biblikus, vagy 
pedig nem nyer igazolást. Csodálatos dolog az, amikor Isten Szent Szellemének eredeti 
kinyilatkoztatásait, megnyilvánulásait láthatjuk! De azt is tudnunk kell, hogy nem minden szellemi 
megnyilvánulás, kinyilatkoztatás feltétlenül Isten Szent Szellemének a munkája! És mindig tudnunk 
kell azt, hogy egy bizonyos mőködés vagy megnyilvánulás mögött milyen fajta szellemiség áll.   

Láthatjuk az Apostolok Cselekedetei 16-ban, ahogy Pálnak egy szellemi megnyilatkozással 
foglalkoznia kellett, egy gonosz szellemmel. Ahogy láthatjuk, ez a szolgáló kislány az igazat 
mondta.  
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Elmondta ezekrıl az emberekrıl, hogy Isten szolgái, akik az üdvösséget hirdetik minden 
embernek. De a szellem, aki kinyilatkoztatta ezt a kislánynak, az egy jósló szellem volt - és Pál 
közvetlenül a szellemhez szólt, amikor a problémával foglalkozott. Nem a szolgáló kislánnyal 
foglalkozott. És úgy emlékszem, hogy a harmadik napon tette Pál, hogy a problémához szólt. 
Valószínőleg a szellemek megkülönböztetésének ajándéka lépett mőködésbe, és ezért tudott Pál 
közvetlenül a szellemhez beszélni. Ezért beszélt a szellemhez, é megparancsolta, hogy menjen ki a 
kislányból. Ezt követıen a kislány nem tudott jövıt jósolni. Pálnak tehát a problémát okozó 
szellemmel kellett foglalkoznia, és nem a személlyel. És láthattátok, hogy nem Isten Szelleme 
mőködött a kislányon keresztül, hiszen a kislány gazdái sok-sok pénzért használták ezt az ajándékot.  

Nem kell viszont ahhoz a szellemek megkülönböztetésének ajándéka mőködjön, hogy te magad 
meg tudd különböztetni a jó és a rossz dolgokat egymástól. Ha ismerjük Isten Igéjét, és ha 
szellemben járunk, meglesz a belsı bizonyosságunk arról, ha valaki a rossz szellemben mőködik. 
Mert a Szent Szellem, amely a mi szellemünkben lakozik, figyelmeztet minket arra, ha csak egy 
kicsit is odafigyelünk az İ hangjára.  

Ismertem olyan híres Bibliatanítókat, akik félrevezettek prédikátorokat, akik nem voltak 
figyelmesek erre a hangra. Amit ez a prédikátor, ez a tanító tanított, az nem biblikus volt, az teljesen 
téves volt, és a tanok, amiket tanított, nem voltak igazak. Sok alkalommal, amikor az ember ráébred, 
hogy a dolog hamis, már késı, mert a sátán kígyómarásaival megsérti a hívıket. De hála Istennek, 
hogy fiatal hívık, ha figyelnek a belsı hangra, meg tudnak menekülni ezektıl a hamis tanításoktól!  

Ezért nem szabad elszalasztanunk ezt a belsı sürgetı, kényszerítı hangot, ha valamit tennünk 
kell. Mert Isten a mi saját szellemünkkel közösködik, és a mi szellemünk ezért tud elıre olyan 
dolgokat, amelyeket a fejünkben még nem tudunk.  

Ez a fiatal keresztény is a szívében tudta, hogy innen mennie kell, errıl a helyrıl, helytelenül 
tanítanak, nem a fejébıl tudta. Az Úrtól függött, és az Úr vezetése alapján lépett, amit a szívében 
kapott.  

Nem szükséges ahhoz a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, hogy tudjuk azt a 
szívünkben, hogy valami helytelenül mőködik. Tudnunk kell Isten Igéjét, és ismernünk kell ezt a 
belsı vezetést, ahhoz, hogy meglássuk, hogy valami helytelenül mőködik, és kell, hogy hagyjuk, 
hogy a belsı vezetés vezessen minket.  

Ahogy a szellemi ajándékokat olvastuk, láthattuk, hogy azt mondja az Ige, hogy az egyiknek 
adatik, és a másiknak – tehát ezek az ajándékok szétosztva kerülnek megnyilvánulásra, nem 
egyvalaki fogja az összes ajándékot. Ezért lesznek dolgok, amelyeket a Szent Szellem a szellemek 
megkülönböztetésének ajándékán keresztül fed fel, és lesznek dolgok, amelyeket a Szent Szellem a 
mi belsı bizonyosságunk által, a belsı vezetésünk által fog közölni velünk, mert a Szent Szellem a 
mi vezetınk. De a belsı bizonyosság, a belsı tudás nem egyenértékő a szellemek 
megkülönböztetésének megnyilatkoztatásával.  

Sokszor az ismeret szavának ajándéka mőködésben felhozhat ismeretet a szellemvilágból. Az 
ismeret szavának ajándéka hozhat ismeretet a szellem világából a volt és a létezı dolgokról. Ezért 
tehát a tény, hogy egy gonosz szellem birtokol valakit, tudásunkra, ismeretünkre juthat az ismeret 
szavának ajándékán keresztül. De mivel nem látta ezt a gonosz szellemet, ezért nem a szellemek 
megkülönböztetésének ajándékán keresztül tudta ezt meg. Ha te ezt a szellemet a szellemek 
megkülönböztetésének ajándékán keresztül látod meg, akkor meg kell látnod azt a szellemet. Ha 
viszont az ismeret szavának ajándéka mőködik, akkor megkaphatod arról az ismeretet, hogy egy 
embert a gonosz szellem birtokol, de nem látod ezt a gonosz szellemet.  

Az ismeret szavának ajándéka által Isten tényeket közöl az İ elméjébıl a múlttal és a jelennel 
kapcsolatban. Az ismeret szavának ajándéka által Isten közölheti velünk, ha egy szellemi mőködés 
nem az İ saját Szent Szelleme által mőködik, hanem egy másik eredető szellem által.  

A Szent Szellem ilyen módon volt, hogy felfedett nekem dolgokat szolgálatokról - és akkor is, 
amikor a gyógyító sorban imádkoztam az emberekért. Tehát még mielıtt a szellemek megítélésének 
ajándéka mőködött volna, már tudtam a gonosz szellem létezésérıl az ismeret szavának ajándékán 
keresztül.  



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

 

9/8 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem ajándékai – A kinyilatkoztatások ajándékai 4. 

De hadd figyelmeztessek mindenkit! Nem fogjátok mindig tudni, minden esetben, ahányszor 
csak szolgáltok valakinek, mert ezek a kinyilatkoztatások mindig úgy mőködnek, ahogy a Szent 
Szellem akarja!  

És nektek, mint fiatal szolgálóknak mondom, hogy ha alkalmanként vannak ilyenfajta 
megnyilatkozások a szolgálatotokban, mindig is emlékeztetni akarlak majd benneteket arra, hogy 
nem elıadtok, nem színházi elıadásokat tartotok, hanem prédikátorok vagytok! És ha egy prédikátor 
egy kicsit letér az útról, és nem javítja ki magát, akkor az idı elteltével egyre nagyobb mértékben 
fog letérni az útról. Azok, akiket az Úr elhív a szolgálatra, azok nem elıadásokat kell, hogy 
tartsanak! Ha valaki azt hiszi, hogy elıadnia kell saját magától, akkor az nem való a szolgálatba!  

Egész világon láttam már olyanokat, akik rájöttek arra, hogy ıket az Úr prófétai szolgálatra hívta 
el, pedig nem ez az igazság. Az Úr elıször arra hív el mindenkit, hogy az Igét prédikálja. Ha viszont 
a szolgálatodat elsısorban az ajándékokra akarod kiépíteni, akkor abba a hibába fogsz kerülni, hogy 
amikor a Szent Szellem nincs jelen az ajándékaival, a saját testedbıl akarod teljesíteni ezeket az 
ajándékokat. És ez az a terület, amely nagyon veszélyes, mert a sátán az emberi síkon tud belépni és 
mőködni! Ezek a szolgálók nagy veszélybe kerülnek, amikor a saját erejükbıl, a test erejébıl 
próbálják mőködtetni ezeket a szellemi ajándékokat! Azok a szolgálók, akik megpróbálják saját 
erejükbıl legyártani ezeket a szellemi ajándékokat, akkor, amikor ezek nincsenek mőködésben, 
akkor egyrészt félrevezetik az embereket, másrészt pedig ık is elbuknak, mert hibásak!  

Ez az a terület, amirıl szóltunk, hogy ilyenkor kerül a szolgáló a szellemi szemétdombra.  
Az is nagyon fontos, hogy a fiatal szolgálóknak meg kell tanulniuk figyelni a Szent Szellem 

hangjára! Az is elıfordul és lehetséges, hogy egyik alkalommal a Szent Szellem hangjára nyitja meg 
magát valaki, és egy másik alkalommal egy gonosz szellem hangjára.  

Az Írásokban is láthatjuk ezt. Péter, amikor a Szent Szellem által szól, és Jézusnak azt mondja: 
Te vagy a magasságos Szent Istennek a Fia. És Jézus válaszul azt mondja, hogy: nem ember fedte ezt 
fel neked, hanem a Szent Szellem. Amikor Jézus késıbbiekben arról beszél, hogy meg kell halnia a 
kereszten, akkor Péter azt mondja neki, hogy: jaj, Uram, nehogy megtedd ezt. Jézus abban a 
pillanatban megdorgálta, és azt mondta, hogy: távozz tılem sátán! Jézus nem Pétert hívta sátánnak, 
hanem Jézus csak annyit mondott, hogy Péter megnyitotta magát arra, amit a sátán akart mondani, és 
nem arra, amit Isten akart mondani. Tehát Péter egyik alkalommal a Szent Szellem számára nyitotta 
meg magát, egy másik alkalommal pedig a sátán számára.  

Amikor megpróbálod a saját erıdbıl mőködtetni a szellemi ajándékokat, anélkül, hogy a Szent 
Szellem ott lenne, akkor ezek a látó, jósló szellemek tudnak birtokukba keríteni, és ık mondanak 
meg dolgokat.  

Az Ige azt is mondja, hogy nagyon sok hang van a világban, és amikor a hústestben akarsz 
szolgálni a kenet nélkül, akkor nagyon veszélyes területre keveredtél, mert arra a helyre jutottál, ahol 
nagyon sok hang van a világban, és ezek tudnak szólni.  

Egy próféta jobban teszi, ha megtanulja az Úr hangját! Meg kell tanulniuk, hogy nem minden 
hang, amit hallanak, származik Istentıl. Nem minden hang, amelyet hallanak, amely szól hozzájuk, 
nem minden hang jön a Szent Szellemtıl!  

Nem akarom, hogy az emberek most félelembe kerüljenek, hanem azt akarom, hogy az emberek 
óvatosak legyenek, és biztonságba tudják magukat mőködtetni.  

Az ember addig nem szabad, hogy lépjen ezekre a hangokra, amíg belül nincs meg a 
bizonyossága róla. Jobb az, ha semmit nem teszel, mintha bizonytalanul lépsz olyan hangokra, 
amelyekben nem vagy biztos, hogy az Úrtól vannak! Néha nincs semmi más, ami megtanítana 
ezekre a dolgokra, mint maga a szellemedben való növekedés, és Isten kegyelme.  

A szolgálóknak nem szabad, hogy féljenek, csak óvatosnak kell lenniük! És nem szabad, hogy 
bármely hang, amelyet meghallanak, rögtön így kezdjék a mondatukat, hogy: ezt mondja az Úr – és 
elkezdjenek prófétálni.  

Az Úr úgy tud minket kiképezni, hogy a saját szavát, az Igéjét hallgatjuk és tesszük a 
szellemünkbe.  
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Ahogy Isten Igéje egyre bıségesebben, bıvölködıbben lakik bennünk, úgy leszünk egyre inkább 
képesek arra, hogy ezt a két hangot megkülönböztessük egymástól, és így fogjuk tudni megtanulni, 
hogy melyik a Szent Szellem hangja. A Szent Szellem hangja mindig egyetértésben szól Isten 
Igéjével!  

Az is elıfordul, hogy az emberek, a szolgálók a Szent Szellemtıl hallanak, az İ hangját hallják - 
és nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak rajtuk áll a dolog, hanem azoknak is van felelısségük 
benne, akikhez szól a Szent Szellem.  

Jézus is tanítja, hogy van egy hang a világban, amely nagyon közel áll a Szent Szellem 
hangjához, és ez a hang nagyon közel áll a prófécia hangjához. Egyetlen különbség van csak, hogy 
ez a hang embereket dicsıít meg, és magasztal fel, és nem Istent.  

Vannak fiatal szolgálók, akik még nem tanulták meg, hogy különbséget tudjanak tenni e két hang 
között. És ez az egyik oka, hogy nem történik semmi a szolgálatukban, vagy pedig rossz dolgok 
történnek a szolgálatukban.  

Jelenti azt, hogy az illetıben démon van, ha rossz hangra figyel? Nem, nem jelenti! Legalább 
annyira nem, mint Péterben sem volt démon, amikor a rossz hangra figyelt!  

Jakab és János szolgálatában is elıfordult, hogy a démon hangjának nyitották meg magukat, és 
Jézus ıket is megdorgálta.  

Ezért nagyon fontos, hogy a szellemvilágban hallott hangokat szent Ige alapján megítéljük!  
Legalább annyira tudunk hibákat elkövetni, amikor rossz hangokra figyelünk a szellemvilágban, 

mint amikor rosszul tanítjuk a Bibliát.  
A hívıknek nem kell félniük attól, hogy a rossz hangokat követik, addig, amíg az Igében 

maradnak! Ezért nagyon fontos, hogy az Igében maradjunk, mert a Szellem hangja és a Szent 
Szellem Igéje, a Biblia minden egyes esetben megegyezik. 

 
1János 5:7 
„Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben: az Atya, az Ige és a Szent 

Szellem; és ez a három egy.” 
 
János 16:13 
„De mikor eljön İ, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert 

nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendıket megjelenti 
néktek.” 

 
Ezért, ha hallotok valamit a szellemvilágban, hangokat, amelyek ellent mondanak Isten Igéjének, 

akkor azokat a hangokat ne kövessétek! És minden hívınek és minden szolgálónak ezért föl kell 
növekednie a szellemben, és ahogy növekszik a szelemben meg kell tudnia különböztetni ezt a két 
hangot.  

Sokszor semmi más, csak Isten kegyelme, és a saját növekedésünk, az eltelt idı, és az idıvel 
nyert tapasztalatok fognak benneteket megtanítani erre a különbségtételre.  

Sokszor az emberek annyira kívánják, hogy Isten és a Szent Szelleme használja ıket, hogy 
kimozdulnak ezekre a téves területekre, hogy megpróbálnak a saját erejükbıl valamit mőködésbe 
hozni a természeti világban.  

 
 
 
 
 
 


