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A SZELLEMI AJÁNDÉKOK – 2. Ismeret szava 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 05. 30. 

 
Köszöntsd a szomszédodat egy üzenettel: békességed legyen Krisztusban!  
Megjelent az ÖHM ságvári újságunk, most időben, mert elseje még csak szerdán lesz. 

Szeretném a figyelmeteket ráirányítani a címoldalon levő kis üzenetre, ami a hanghullámok 
erejéről szól. Tudományosan bizonyítva van, hogy a hangunk erőt hordoz. Kísérletekkel 
kimutatták, hogy a víz reagál a hangra. Miután tudjuk, hogy a testünk 70%-a víz, akkor a 
testünknek is reagálni kell a hangunkra, ezért nem mindegy, hogy mit mondunk ki. Jajgatunk, 
hogy, nagyon fáj, már megint fáj, vagy megtiltom a fájdalmat. Ebben, azt hiszem, el fogtok 
mélyedni alaposan. A második oldalon található az Ima a vezetőkért című írás. Erről már 
tanítást is hallottatok. A harmadik oldal a nemzetek felszabadításáról szól. Az evangelizációs 
munkát imádságnak kell megelőznie. A negyedik oldalra egy képpel tudtam beletenni a 
gyülekezeti szülinapról szóló néhány soros megemlékezést. Látszik a tortán, hogy 15 évesek 
vagyunk. Van egy bizonyság az ima erejéről, amit hallottatok már a korábbi a tanításokban. 
Tanulmányozzátok és épüljetek belőle! 

Amikor nagyon személyes, bizalmas okok miatt otthon hívjátok fel a pásztort imakéréssel, 
természetesen az imák elmennek azokért a dolgokért, helyzetekért. Ám amikor itt úgy 
imádkozunk, hogy akik a szívünk tábláján vannak, akkor azok is benne vannak, akik név 
szerint nincsenek megemlítve. Ott vannak vagy a ti szívetekben, vagy mindannyiunk szíve 
tábláján. Ezt megerősítésképpen mondom, hogy amikor arról beszélünk, illetve a szívünk 
tábláján levőkért imádkozunk, akkor benne van mindenki, akikért eddig is imádkoztunk Akár 
írásban, telefonon, vagy más módon történt az imakérés. Ismét kaptam egy nagyon érdekes 
telefonhívást. Egy pásztor hívott fel, aki nem tartozik az egyházunkhoz. Egyszer már 
beszéltem vele egy keveset és átadta a telefont a feleségének. Először is a pásztor 
szabadkozott, hogy nem volt ideje elolvasni még a Békevár könyveket, de a felesége már 
nekilátott a piros színűnek. Miután átadta a feleségének a telefont, körülbelül húsz percet 
beszélgettünk. Minden szakasz egy Igével kezdődik. Abban erősített meg, hogy az Igék 
nagyon odaillőek, találóak. A tanítás pedig nagyon egyszerű és érthető. Minden tanításnak az 
a lényege, hogy mindenki számára érthető legyen. Mondott egy esetet. Volt, amikor hozzájuk 
is ment egy feleség és mondta, hogy elege van már a férjéből, ő már mindent megpróbált és 
nem használt semmi. Majdnem azt is mondta, hogy feladja. Eddig, eddig, eddig van! 
(mutatja) Az a pásztorfeleség az Úr örömében elkezdett örvendezni és hallelujázni, ezért 
furcsán nézett rá ez a hölgy, hogy te minek örülsz? Hát annak, hogy te már belefáradtál, és 
most jöhet az Úr. Mert sok esetben a házaspárok testből próbálnak tenni valamit azért, hogy a 
párjuk ne győzze le őket. Ne uralkodjon felettük. Ez a pásztorfeleség felismerte azt, hogy ha 
feladjuk az elképzelésünket, és nem a mi erőnkkel megyünk tovább, hanem azt mondjuk, 
hogy Uram, én már belefáradtam. Te menj előttem és intézd a dolgokat! Nagyon tanulságos 
volt ez, mert rögtön a szívemen volt, hogy megosszam veletek, és fel is írtam a papíromra, 
mert ezek a történetek nagyon sok esetben építőek. De nemcsak a házasságra lehet ezt 
vonatkoztatni, hanem minden más területre, hogy Uram, én már mindent megpróbáltam, de 
azt teszem, amit az Ige mond, hogy minden gondotokat Őrá vessétek, mert neki gondja lesz 
reátok. Isten milyen utakat tud használni arra, hogy eljuttasson egy üzenetet valakinek. Ha 
most itt valakinek szüksége volt erre az Igére, vagy erre az üzenetre, akkor lásd, hogy 
felhívnak az Északi-középhegységből, nagy távolságból és az Úr a szájukba ad olyan 
szavakat, melyek végül egy üzenetté válnak. Ő ezt valószínűleg nem tudta, hogy ez egy 
üzenet. Üzenetté vált az én szívemen, és erre valakinek biztos szüksége volt.  

1Péter 5,7. 
7. Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. Ámen.  
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Haladjunk tovább a tanításban. A múlt héten elkezdtük a szellemi ajándékokról a 

tanítássorozatunkat, és a szellemi ajándékok csoportosításáról volt szó. Folytatjuk a 2. résszel 
ezt a sorozatot: Az ismeret szava 

Három csoportra osztottuk a szellemi ajándékokat.  
1. Kinyilatkoztatási ajándékok 
2. Erőajándékok 
3. Kijelentés ajándékai 

Mindegyikhez három ajándék tartozik. Ma a kinyilatkoztatás ajándékainak az első ele-
mével foglalkozunk. Ez az ismeret szava. Más néven a tudás szava, ami tényeket közöl.  

1Korinthus 12,8. 
8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a szellem által; másiknak pedig 

ismeret szava ugyanazon Szellem szerint; Ámen. 
A kinyilatkoztatás ajándékaihoz tartozik a bölcsesség szava, az ismeret szava, és a 

szellemek megkülönböztetése. Ma az ismeret szavának működésével fogunk megismerkedni.  
1. Fogalom meghatározás 
Még útközben is kaptam Igét a mai anyaghoz. Amíg a lányok vásároltak, addig én az 

autóban átolvastam még egyszer a jegyzetemet, és kiegészítette az Úr egy Igével. Ilyen a 
Szent Szellem. Nem lehet lezárni egy tanítást. Az ismeret szava így határozható meg: 

Egy természetfeletti kinyilatkoztatás a Szent Szellem által Isten elméjéből, a múlt vagy 
jelen tényeiről, amelyek jelentkezhetnek látomás, álom, prófécia, ritkábban nyelvek nemei és 
magyarázata formájában. Van, amikor ez egy belső bizonyosság. Egyszerűen tudod azt a 
bizonyos dolgot, más esetben pedig szinte „hangként” jelentkezik. Ez volt az ismeret 
szavának a meghatározása. El kell ismernünk, hogy Isten maga a mindentudás, Ő mindenkiről 
mindent tud. Azt mondja az Ige, hogy még a hajunk szálát is számon tartja. Ez ebben a 
pillanatban jött fel bennem. Amint mondtam, nem lehet egy tanítást lezárni, Isten mindig ad 
hozzá valamit. Tehát Isten a mindentudás, de nem fed fel mindent, csak egy bizonyos részt. 
Olyan, mint a kirakós kép. Lerakunk egy képet, két képet, és haladunk így előre. Az ismeret 
szava csak egy töredéke Isten teljes tudásának, ezért nevezhetjük részleges tudásnak is. Ő azt 
közli velünk, amit szeretne, hogy egy adott időben tudjunk. Az ismeret szava nem természetes 
szavakból áll. Az ismeret szava nem intellektuális tudás, tehát nem lehet iskolában 
megtanulni, mert ez egy természetfeletti kinyilatkoztatás. Nézzünk bibliai példákat arra, hogy 
hogyan működik az ismeret szava. Mert példákon keresztül mindig sokkal könnyebben meg 
lehet érteni dolgokat.  

2. Látomás által 
Mint említettem, nemcsak látomás által jöhet hozzánk az ismeret szava. Tehát nem szabad 

csak a látomásokra koncentrálni. Egyébként a látomás és az álom között különbség van. 
Ahogy olvassuk az Ószövetségben, hogy a vének álmokat álmodnak, a fiaitok pedig látomá-
sokat látnak. Ha olvastátok a kiküldött anyagot, akkor felfigyelhettetek arra, hogy az álomhoz 
egy nagyobb bölcsességre van szükség, ezért mondja az Ige, hogy az Úrban idősek álmokat 
kapnak, a fiatalabbak pedig látásokat. Erre eddig nem figyeltem fel én sem.  

a) János látomása 

Jánost Páthmos szigetére száműzték, ahol elszigetelten élt. Jézus megjelent neki 
látomásban és mondott neki dolgokat. – Vállban, ízületben jelent meg a gyógyító kenet. Lehet 
máshol is, mozgassátok meg a vállaitokat, karjaitokat. 

Jelenések 1,10-11/a. 
10. Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint 

egy trombitáét, 
11. Amely ezt mondta: Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és utolsó; és: Amit 

látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van… Ámen. 
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Abban az időben nem volt kommunikációs eszköz a füstjelzéseken kívül. Nem volt tévé, 
rádió, internet, telefon. János az üzenetet az Úrtól kaphatta egyedül, vagy az ismeret szava 
által. Mégpedig Jézus látomásban felfedte a hét kisázsiai gyülekezet szellemi állapotát. Hogy 
melyik gyülekezetben mi a hiba, mire kell figyelni és mit kell kijavítani. Megkérte Jánost, 
hogy ezt írja le. Itt van számunkra a Bibliában, mert ha tovább olvassátok, akkor a hét 
gyülekezet állapotát ott fogjátok látni. 

b) Saulról megtérése 

Apostolok cselekedetei 9,10-12. 
10. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, névszerint Ananiás, és monda annak 

az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok, Uram!  
11. Az Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és 

keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik.  
12. És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét 

reáveté, hogy lásson. Ámen. 
Ez a bizonyos Saul nem más, mint Pál apostol. Ő akkor még a keresztényeket üldözte. 

Katona volt, és arra képezték ki, hogy a keresztényeket meg kell fogni, meg kell verni, 
börtönbe kell zárni, többeket meg is öltek. Ez volt a mestersége, ez volt a szakmája. Amikor a 
kezében egy ilyen paranccsal ment a damaszkuszi úton, egyszer csak Isten dicsősége 
megjelent, ő leesett a lóról és hangot hallott. Három napig nem látott. A következő Igékben 
két esetben ismerhetjük fel az ismeret szavát. Egyszer szólt a Szent Szellem Ananiáshoz, hogy 
menjen el abba a házba, ahol most Pál van és nem lát. Akkor még Saulnak hívták. Figyeljétek 
meg, hogy Ananiás a damaszkuszi gyülekezetnek egy egyszerű hívője volt. Ez azt jelenti, 
hogy a szellemi ajándékok nemcsak felkent szolgálókon keresztül működnek, hanem 
mindannyiunkon keresztül. Az Ige azt is mondja, amit a múlt héten vettünk, hogy nekünk 
kívánni kell a szellemi ajándékokat. Nem egyenként, hanem közösen egy gyülekezet, vagy 
Krisztus Teste. Ma egy olyan imádságot mutatott az Úr, amit ehhez kapcsolva el tudunk 
imádkozni. Az Úr megmondta Ananiásnak, hogy menjen el Saulhoz és imádkozzon érte. Ez 
az ismeret szava volt. Saulnak pedig ugyanakkor megmutatta, hogy Ananiás el fog menni 
hozzá, a kezét rá fogja tenni, imádkozik és ő visszanyeri a látását. Fizikai síkon egyikük sem 
tudott a másikról, csak természetfeletti úton nyertek információt, hogy melyiküknek mit kell 
tennie. Tehát itt két esetben is látjuk, hogy működött az ismeret szava.  

3. A Szent Szellem hangja által 
a) Kornélius 

Apostolok cselekedetei 10,5. 7-9. 
5. Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki Péternek 

neveztetik; 
7. Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliussal beszélt, szólíta kettőt az ő szolgái 

közül, és egy istenfélő vitézt azok közül, kik rendelkezésére álltak. 
8. És elmondván nékik mindent, elküldé őket Joppéba. 
9. Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a 

háznak felső részére imádkozni hat óra tájban. Ámen. 
Kornélius, az itáliai hadsereg tisztje, de istenfélő ember volt. Imádkozott, adományokat 

adott, és Istennél ez megjelent a trón előtt. Isten elküldött egy angyalt Kornéliushoz egy 
üzenettel. Az üzenet úgy szólt, hogy hívd magadhoz Pétert. Ő engedelmes volt, így három 
emberét elküldte Péterhez. Most azt tanulmányozzuk, hogy a Szent Szellem hangja által 
hogyan működik az ismeret szava. Ha folytatjuk az olvasást, akkor meg fogjuk látni, hogy 
nemcsak Kornéliushoz szólt az Úr, hanem Péterhez is.  

Apostolok cselekedetei 10,17-20. 
17. Amint pedig Péter magában tűnődék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé azok 

a férfiak, kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz, 
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18. És bekiáltván megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é 
szálláson? 

19. És amíg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Szellem: Ímé, három 
férfiú keres téged: 

20. Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük: mert én 
küldöttem őket. Ámen. 

Milyen érdekes, hogy abban az időben nem volt GPS, Ananiás mégis odatalált Saulhoz. 
Ez a három férfi, akit Kornélius küldött, odataláltak ahhoz a házhoz, ahol éppen Péter volt. Ez 
mind a Szent Szellemnek a vezetése. Bennünk egy élő GPS van, a Szent Szellem. Tehát a 
három küldött odaért Péter házához. Ekkor a Szent Szellem Péterhez szólt, hogy megérkeztek, 
és menj el velük bátran. Péternek szüksége volt a bátorításra, mert abban az időben a zsidók 
nem kerülhettek közösségbe nem zsidókkal. Péternek tudni kellett biztosan, hogy ez nem 
csapda-e? A Szent Szellem így adta tudtára, hogy igen, bátran menjél el Kornéliushoz! Gya-
korlatilag Kornélius háza népe így nyert üdvösséget, hogy Péter elment és prédikált nekik.  

b) Sámuel 

1Sámuel 3,1-10. 
1. És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen 

ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilt látomás. 
2. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni 

kezdének, hogy látni sem tudott,  
3. És az Istennek szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában 

feküdt, hol az Istennek ládája volt: 
4. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok! 
5. És Élihez szalada, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem; ő pedig felele: 

Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elméne azért és lefeküvék.  
6. És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és monda: Ím-

hol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdjél le. 
7. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak 

Igéje. 
8. Szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt; ő pedig felkelvén, Élihez ment és monda: 

Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a 
gyermeket. 

9. 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 Ő 
helyére. 

10. Akkor eljövén az Úr, odaállott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És 
monda Sámuel: Szólj, mert hallja a Te szolgád! Ámen. 

Nekünk is így kell tennünk, hogyha valamit hallunk az Úrtól, és nem írtuk le papírra és 
utána kiszállt az elménkből. Uram, szólj még egyszer! Most engedelmes leszek, hallja a te 
szolgád és most leírja. Többünkkel megtörtént már ez. A történet arról szól, hogy ez az ifjú 
Sámuel Éli mellett szolgál a templomban. Amikor este az ágyban egy hangot hall, elszalad 
Élihez, mert azt hitte, hogy ő hívja. De Éli visszaküldi, hogy menj és aludjál! Ez kétszer 
megtörténik. A harmadik esetben, amikor ismét megy Sámuel Élihez, akkor Éli vett egy 
kijelentést arról, hogy ezt a gyermeket az Úr szólította. Ez a hang belülről hallható, a 
szellemünkben. Ezt a hangot Éli nem hallotta, csak Sámuel. Utána mondta azt, hogy menj 
vissza, és hogyha még egyszer szólítanak, akkor mondd, hogy ímhol vagyok, hallja a Te 
szolgád! Nekünk is ilyen nyitott szívűnek kell lennünk Isten dolgaira.  

c) Egy pásztor története  

Egy pásztorhoz szólt a Szent Szellem, hogy a bárányaid éppen most aláírást gyűjtenek 
azért, hogy téged leváltsanak. Meg akart győződni erről, hogy ez valóban így van-e? Úgy 
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ahogy volt, festékes ruhában beült az autóba és elment annak a szentnek a lakására, ahova a 
Szent Szellem vezette, és ott találta körülbelül harminc bárányát. Elmondta nekik, hogy mit 
mutatott az Úr, hogy ők el akarják mozdítani a hivatalából, pedig Isten hívta őt el arra a 
helyre. A bárányai nagyon megdöbbentek és azonnal bűnbánatot tartottak. Bocsánatot kértek 
az Úrtól és a pásztoruktól is, és abbahagyták ezt az aknázó munkát. Gyakorlatilag Isten a 
Szent Szellem közlése által, az ismeret szava által megóvta a pásztort egy torpedótól, egy 
támadástól.  

4. Belső kijelentés által 
Nagyon hasznosak ezek a történetek, sokat lehet belőlük tanulni, vagy a jövőben 

alkalmazni.  
a) A szamaritánus asszony 

János 4,16-19.  
16. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide! 
17. Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: 

Nincs férjem; 
18. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. 
19. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy Te próféta vagy. Ámen. 
Jézusnál működött az ismeret szavai is, ami által közli a kútnál a szamaritánus asszonnyal, 

hogy már öt férjed volt és akivel jelenleg élsz, az csak az élettársad. Honnan tudta ezt Jézus? 
Úgy, hogy a Szent Szellem az ismeret szava által kijelentette neki. Jézus ezt az ajándékot arra 
használta, hogy az asszonyt az üdvösség felé terelje. Hogyha elolvassátok a szövegkör-
nyezetet, akkor többet megtudtok belőle.  

b) A baptista testvér 

A pünkösdi tanításban hallhattatok egy bizonyságot arról a testvérről, aki elment egy 
templom mellett, és egy belső késztetést érzett arra, hogy álljon meg és menjen be a paphoz – 
emlékeztek a történetre. Erre szeretnék visszautalni. Ez egy baptista testvér volt. Ahogy 
elhaladt a templom mellett, ott volt a szívén egy késztetés, hogy menjen be a paphoz, mert a 
pap imádkozik, és neki szüksége van valamire.  

Ez a baptista testvér egy teljes evangéliumi üzletemberekből álló csoport regionális elnöke 
volt. Tehát valószínű, hogy nagy körben ismerték a nevét. Egy kis várakozás után természe-
tesen engedelmes volt a Szent Szellemnek, és bement a paphoz. Imádkozott érte, rátette a 
kezét, ő betöltekezett Szent Szellemmel és nyelveken kezdett el szólni, mert egyébként ez volt 
a kívánsága. Ez a baptista hívő csak az ismeret szava által tudta meg mindezt, hogy álljon 
meg a templom parkolójában, menjen be, mert a pap szeretne betöltekezni Szent Szellemmel 
és szeretne nyelveken imádkozni.  

Jézus meglátogatja az éhes szíveket. Ő nem veszi figyelembe az ősi felekezeti határokat, 
sem a közösségekre ragasztott címkéket. Isten a teljes gyülekezeti testben gondolkodik, a 
teljes globális egyházat tekinti.  

c./ Ananiás és Safira 

Apostolok cselekedetei 5,1-5. 
1. Egy ember azonban, név szerint Ananiás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát. 
2. És félretett az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostolok-

nak lábai elé letette. 
3. Monda pedig Péter: Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsal-

tad a Szent Szellemet, és a mezőnek árából félretégy? 
4. Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Mi-

ért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. 
5. Hallván pedig Ananiás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy 

félelem támada, kik ezeket hallják vala. Ámen. 
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Ananiás és Safira egy házaspár volt. Eladtak egy földterületet. Mielőtt az apostolokhoz 
mentek volna, megegyeztek, hogy nem vallják be az igazságot. Semmi baj nem lett volna, 
hogyha a földnek az árából egy bizonyos összeget a saját céljukra visszatartanak, a 
fennmaradó összeget pedig az Úr szolgálatára ajánlják fel. Ugyanis szabad akarattal rendel-
kezünk. A mai napon is az egyházunkban úgy van, hogy senkinek nincs megszabva, hogy 
milyen összeggel támogassa az Úr szolgálatát. Úgy teszi mindenki, ahogy a szíve diktálja. 

Amikor Ananiás bevitte a pénzt az apostolokhoz, akkor ő egy hazugságot mondott, mert 
megkérdezték, hogy ez a földnek a teljes ára? És azt mondta, hogy igen. Megtarthattak volna 
belőle egy részt és nem lett volna probléma. Az volt a baj, hogy ők előtte megegyeztek, hogy 
valótlant fognak mondani. Emiatt egy azonnali ítélet szállt Ananiásra, aki ott a küszöbön 
meghalt. Aztán néhány órával később jött a felesége, ő is ugyanezt a hazugságot mondta és ő 
is meghalt. A Szent Szellem az ismeret szaván keresztül fedte fel Péternek az igazságot, mert 
megkérdezte, hogy valóban annyiért adtátok el, valóban ez a teljes ár? Nem mintha Péter 
követelte volna ezt az összeget, csak tisztán akart látni.  

Tudni kell azt – és a pesti tanításokban erről régebben hallottam –, hogy a hazugság vagy a 
szavahihetőség hiánya aláássa a hitet. Azt tudjuk, hogyha nem működik a hitünk, akkor az 
nekünk nem jó. Tudnunk kell azt is, hogy a hazugság a „régi” embernek a szokása, természe-
te. Mielőtt nem voltunk újjászületve, olyanok voltunk, mint a világ, és a világ tele van 
hazugsággal. A hazugság vagy a szavahihetőség hiánya alá tudja ásni a hitünket. Mondok egy 
példát: Nem egyszer hallani főképp hölgyektől, hogy én soha nem tudok pontosan elindulni 
sehová. Bocsánat, hogy most a hölgyekre irányítom a példázatot, de ezt tőlük lehet legtöbb-
ször hallani. Hogyha ezt valaki sokszor mondja, el is hiszi, majd eljut odáig, hogy a saját 
szavát sem hiszi el, vagyis aláássa a saját hitét. Ebben van egy veszély. 

5. Az Ószövetségben 
Tudnunk kell, hogy mindkét szövetségben működtek szellemi ajándékok. Az Ószövetség-

ben a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata nem működött. Ez a két ajándék csak 
pünkösdtől kezdve működik. 

Az Újszövetségben Jézus szolgálatában jelentkezett először a hét szellemi ajándék. 
Pünkösdöt követően, miután kiáradt a Szent Szellem és beteljesedtek a hívők Szent 
Szellemmel, kezdett el működni mind a kilenc szellemi ajándék. Nézzük meg, hogy milyen 
célból működött az ismeret szava az Ószövetségben. Itt csak egy-egy Igét fogok említeni, de 
ha szeretnétek többet tudni, akkor a szövegkörnyezetét át tudjátok jobban tanulmányozni, 
mert némelyik elég hosszú történet és az időnket be kell osztanunk. 

a) Bátorítás céljából 

Illés nagyon bátor volt, amikor a hegyen tüzet imádkozott le, de amikor hírül vette, hogy 
Jezabel – aki a bálványimádókkal tartott – Illés fejét akarja venni, akkor nagyon megrettent 
Isten embere. Elszaladt és meg akart halni. Meg akart halni, mert azt hitte, hogy ő egyedül 
maradt a próféták közül, mivel a bálványimádók nagyon sok prófétát megöltek. De Isten Illés 
segítségére sietett és tudtára adta az ismeret szava által, hogy Istennek van még hétezer 
embere. és Ez bátorságot öntött Illés szívébe, hogy nem maradt egyedül, és össze tud fogni a 
hétezer istenfélő emberrel.  

1Királyok 19,18. 
18. De meghagyok Izraelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a 

Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Ámen. 
Baál a bálványisten. Tehát Isten közölte Illéssel, hogy igenis, fiam, nem vagy egyedül, van 

melletted még hétezer istenfélő ember. Ez az ismeret szava által jött Illéshez és így bátorságot 
kapott. 

b) Leleplezés céljából 

Naámán elment Elizeushoz, mert beteg volt és meg akart gyógyulni. Isten dicsőségére meg 
is kapta a gyógyulását. Ennek fejében ajándékot akart adni Elizeusnak, de Elizeus ezt 
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visszautasította. Találkozunk olyan esetekkel, amikor egy szent imádkozik valakiért és ő 
megkérdezik, mennyibe kerül. Ez nem a pénzről szól, ez nem üzlet. Tehát Naámán is 
visszautasította az ajándékot, de a szolgája, Géházi, aki ezt meghallotta, Naámán után futott és 
egy hazugsággal teljes kéréssel kikunyerált bizonyos dolgokat, ajándékokat. Mivel Naámán 
nagyon örült, hogy meggyógyult, kétszer annyi ajándékot adott Géházinak, mint amennyit 
kért. Géházi ezt az ajándékot elrejtette. Tehát innentől kezdve már nemcsak hazug, hanem 
tolvaj is. Elizeus szellemben ott volt és mindent látott, miközben ő otthon a karosszékében ült, 
mert a Szent Szellem az ismeret szava által ezt mind megjelentette neki. Tehát Isten az isme-
ret szava által természetfeletti módon leleplezte ezt a képmutatót. Olvassuk el ehhez az Igét.  

2Királyok 5,25-26. 
25. Ő pedig bemenvén, megálla az ő ura előtt, és monda néki Elizeus: Honnét, 

Géházi? Felele: Nem ment a te szolgád sehova. 
26. Ő pedig monda néki: Nem ment-é el az én szívem veled, mikor az a férfiú le-

szállott szekeréből elődbe? Most az ideje, hogy szerezz ezüstöt, és hogy végy ruhákat, 
olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat?! Ámen. 

Amikor azt mondja Elizeus, hogy nem ment el az én szívem veled? – akkor ő szellemben 
ott volt, és mindent tudott. 

c) Figyelmeztetés céljából 

Izrael szomszédságában van Szíria. Szíria többször lerohanta Izraelt, de Isten ezt képes volt 
leleplezni az ismeret szava által. A szír király arra gyanakodott, hogy áruló van a 
vezérkarában, mert biztos, hogy valaki megmondja Izraelnek, hogy hol és mikor támadnak, 
így ők mindig védekeznek. De elmondták a szír királynak, hogy valójában az a helyzet, hogy 
Izraelben van egy Elizeus nevű ember, aki megjelenti, hogy mikor és hol fogunk támadni, így 
fel tudnak készülni. Meg tudják magukat védeni. Az ismeret szaván keresztül kapott infor-
máció alapján Elizeus figyelmeztette Izrael királyát és így megmentette, megóvta a hazáját. 

2Királyok 6. 9-12. 
9. És elkülde az Isten embere az Izrael királyához, mondván: Vigyázz, ne hagyd el azt 

a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni. 
10. És elkülde az Izrael királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, 

és őt megintette, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer. 
11. És felháborodott ezen a szíriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit, monda 

nékik: Miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közülünk az Izrael királyával?! 
12. Akkor monda egy az ő szolgái közül: Nem úgy, uram király, hanem Elizeus 

próféta, aki Izraelben van, jelenti meg az Izrael királyának a beszédeket, melyeket te a 
te titkos házadban beszélsz. Ámen. 

Tehát Elizeus szellemben ott volt, amikor a szír vezérkar kidolgozta a haditervet és az 
ismeret szava által Elizeus ezt megkapta. 

d) Felkutatás céljából 

Saul apjának elvesztek a szamarai. Embereket küldött a keresésükre, de ez eredménytelen 
volt. Tehát fizikai síkon nem találták meg a szamarakat. Ekkor valaki azt tanácsolta neki, 
hogy kérdezze meg Sámuel prófétát, mert tudták a prófétákról, hogy ők Isten emberei, akik 
közösségben vannak Istennel. Isten valóban közölte Sámuellel az ismeret szava által, hogy 
megtalálták az állatokat.  

1Sámuel 9,20. 
20. A szamarak miatt pedig, melyek tőled ezelőtt három nappal elvesztek, ne aggód-

jál, mert megtaláltattak. Ámen. 
Tehát egyszerűen Isten kijelentette, hogy megvannak a keresett szamarak. 
e) Felfedés céljából 

Sámuel már felkente Sault Izrael királyává, mégis amikor sorsot vetettek, hogy ki legyen a 
király, elrejtőzött. Ebben az esetben nem indultak a keresésére, hanem egyenesen Istentől 
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tudakozódtak, mert ez volt a leggyorsabb és a legcélravezetőbb megoldás. Isten megmondta, 
hogy hol találják meg Sault, mert az ismeret szava felfedte a számukra ezt a tényt. 

1Sámuel 10,21-23. 
21. Akkor előállatá a Benjámin nemzetségét az ő házanépei szerint és kiválaszték a 

Mátri házanépe, azután kiválasztaték Saul, Kisnek fia; és keresék őt, de nem találták 
meg. 

22. Megkérdezték azért ismét az Urat: Vajon eljön-é ide az az ember? És az Úr mon-
da: Imé, ő a holmik közé rejtőzék el. 

23. Akkor elfutának, és előhozták őt onnan. És mikor a nép közé álla, kimagaslék az 
egész nép közül vállától kezdve felfelé; Ámen. 

Tehát amikor megkérdezték Istent, megmondta, hogy elrejtőzött a holmik közé, vagy 
bebújt a spájzba vagy a szekrénybe, mert ez több helyet jelölhet. Viszont ahova elmentek 
megkeresni, ott meg is találták, mert Isten mindig pontos információt ad. Itt említem az 
Ézsaiás 8,19-et, amit útközben kaptam az Úrtól, miszerint a népnek az Istenétől kell 
tudakozódni, és nem varázslóktól vagy egyéb okkult tevékenységet folytató emberektől. 

Ézsaiás 8,19. 
19. És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmon-

dóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért a 
holtaktól kell-é tudakozni? Ámen. 

Egyértelmű, hogy nem kell ilyen látó emberekhez, meg halottidézőkhöz menni egy 
kereszténynek, hanem Istentől kell kérdezni.  

Az ízületekben tovább munkálkodik az Úr, most a boka területén. Hazafelé futni fogtok, 
vagy táncolva mentek. 

A szellemi ajándékok összekapcsolódva is működhetnek. Például az ismeret szava jöhet a 
nyelvek nemein és magyarázatán keresztül, valamint a prófécia ajándékán keresztül, illetve a 
bölcsesség szava által is. Istennek sok eszköze van arra, hogy információkat juttasson el 
hozzánk. Eszembe juttatta az Úr azt az esetet, amikor az egyik szent a gyülekezetben nem 
akarta elhinni, hogy a pásztor képes hallani az Úrtól, és azt feltételezte, hogy telefonon vagy 
egyéb más módon megmondták neki az információt.  

Az ismeret szava az ima segédeszköze is lehet, mert Isten ki tudja nyilatkoztatni, hogy ki 
került bajba és kiért kell imádkozni. Tudom, hogy ilyen imakésztetést már többen éreztetek. 
Ha az értelmünkkel nem is tudjuk, hogy kiért vagy miért, de ha késztetést érzünk a Szent 
Szellemtől az imádságra, akkor el kell kezdeni nyelveken imádkozni. 

A gyógyítások ajándékait is az ismeret szava által tudja meg a pásztor. És Amikor fel van 
sorolva, hogy mire van gyógyító ajándék, az mind az ismeret szavának köszönhető. 

Hallottátok azt a fogalmat, hogy látók. Hogyha egy hívő önerőből működteti a szellemi 
ajándékokat, akkor gyakorlatilag láttató szellemeknek nyitja meg magát, és kap információt 
onnan is, csak ez a rossz oldal, és valószínű, hogy nem a helyes információt kapja meg. 
Halleluja. Köszönjük a figyelmeteket. 

Így szépen sorban majd végigmegyünk a szellemi ajándékokon, mert különösen azoknak 
fontos, akik valamilyen formában szolgálnak, mert így nagyobb rálátásotok lesz az ajándékok 
működésére és könnyebben bele lehet folyni ezekbe a szellemi munkákba. 

 
Kézrátételes imádság következik. 
Ima a pásztorért: Köszönjük a pásztorunk életét. Köszönjük az ő egészségét Jézus nevében. 

A teste olyan, ahogy Isten megteremtette, teljes épségben, erőben. Az immunrendszere 
tökéletességben működik Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a Szent Szellem 
szerelmében átöleled őt, Jézus nevében. És a testének határain őrjáratot jársz Jézus nevében. 
Köszönjük, drága Szent Szellem a jelenlétedet, Jézus nevében. Köszönjük az egységet Jézus 
nevében. Köszönjük a drága bárányok életét, akik a köpönyeged alá tartoznak, Jézus nevében, 
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mert te megsuhintod a köpenyeged és a köpönyeged alatt tartod őket, Jézus nevében. 
Köszönjük, mennyei Atyám, hogy felemeled őt Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, 
hogy megmutatod az utat neki Jézus nevében. Köszönjük, hogy megáldod őt Jézus nevében.  
Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy vezeted őt a drága szent Igével Jézus nevében. 
Megáldjuk a családodat Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, a szeretetedet, ami a 
adtál pásztornak, Jézus nevében. Köszönjük, hogy ez a szeretet kiárad a bárányok felé, az 
emberek felé, Jézus nevében, és áldássá válik sokak számára. Köszönjük mennyei Atyám, 
hogy felemeled őt. Jézus nevében állunk itt előtted. Köszönjük a drága szent kenetet, ami 
szétárad az ő testében és immunrendszerében, a fejében Jézus nevében, és feje tetejétől a lába 
ujjáig átjárja, és teljes egészségben van Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám Jézus 
nevében Ámen. 

Most megparancsoljuk Jézus nevében, hogy teljes egészségben működj, a tüneteket 
elparancsoljuk ebből a testből és hálákkal teljes a szívünk, hogy a drága Úr Jézus drága vére     
uralkodik az élete fölött, a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei Atyám. Köszönjük a drága 
Úr Jézust, és Őt ünnepeljük a mai napon Jézus nevében. 

Kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, és Jézus Krisztus szent nevében 
kiárasztjuk Isten dicsőségét a drága kenetet. Áradj kenet! És hozz szabadulás a beteg testek 
számára, hozz gyógyulást, áttörést Jézus nevében! Köszönjük, Úr Jézus, mindezt neked 
köszönhetjük, mert Te voltál a kereszten, és a haláloddal legyőzted az ellenséget, és az 
úrvacsorában is azt hirdetjük a sötétség erőinek, hogy Jézus uralkodik! Halleluja! Áradj, 
kenet, a Jézus nevében! Tied minden dicsőség, Uram. Köszönjük, hogy velünk vagy a Jézus 
nevében. Ámen. 

A szellemi ajándékokat közösen kell kívánni, úgyhogy most közösen kívánjuk, mert egyi-
kőtöknél az egyik fog jelentkezni, a másiknál meg a másik, a harmadiknál pedig a harmadik. 
Tehát elimádkozzuk a zöld imakönyvből a „Kívánom a Szent Szellem ajándékait”. Halleluja. 

Annus néni verse: 
Eljött a legszebb nap, a neved napja,  
Ragyogjon az életed, mint egy nyíló rózsa! 
Szerencsecsillagod fényesen ragyogjon. 
A jó Isten neked hosszú, boldog életet adjon!  
Ne nyíljon, csak virág az életed útján, 
Legyen virágoskert neked ez a világ!  
Mit adjak, mit adjak, aranyom nincsen.  
Azt kívánom neked, hogy áldjon meg az Isten! 
Az többet ér, mint az arany. 
Köszönjük az Úrnak az életeteket, nyitott szíveteket. 
 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


