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A KARIZMÁK CÉLJA AZ EGYHÁZBAN 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2022.11.06. 
 

Ma egy olyan üzenetet hoztam, ami kapcsolódik ahhoz, amiről a legutóbb szóltam. Az első 
Korinthusi levél 12. részét fogjuk ma egy kicsi tanulmányozni, és a szellemi ajándékok területét 
fogjuk megvizsgálni egy kicsit. Nagyon sokan gondoljuk, hogy erről a területről már mindent 
tudunk, pedig hát ez koránt sincs így, de ha már hallottunk ezekről, akkor sem árt feleleveníteni, 
hiszen a kegyelem korszakában élünk. Amikor Jézus a földön járt a tanítványaival, akkor Ő személy 
szerint volt velük. Azt mondta Jézus, hogy Ő el fog menni, de küld maga helyett valakit, és az 
sokkal jobb lesz nekünk, mert Jézus egy testhez volt kötve. Jézus azt mondta, hogy el fogja küldeni 
Isten Szellemét, és a Szellem által leszünk neki tanúi. Azt mondta akkor, hogy Júdeában, tehát ott 
helyben, Samáriában és akkor a föld végső határáig. És tudjuk, hogy miután Jézus meghalt és 
feltámadt, az ötvenedik napon, pünkösd napján elküldte a Szent Szellemét, és minden Jézus 
Krisztusban lévő és hívő személy vehet Szent Szellemet, betöltekezhet Szent Szellemmel. Sőt a 
Szent Szellem ereje által születik újjá a hívő. Azt írja az Írás, hogy „Aki pedig az Úrral egyesül, egy 
szellem Ővele.” Tehát Isten Szelleme él bennünk, Isten Szelleme él minden hívőben, és Isten 
Szelleme a hívőkön keresztül akar cselekedni, szeretne mozdulni, szeretne cselekedni. Ma arról lesz 
szó, hogy hogyan és mi módon.  

Az első Korinthusi levélben az úrvacsorát a 11. fejezetből olvastam fel, most csak egyet kell 
lapozni, és a 12. résztől a 14. részig a szellemi ajándékokról van szó. Igen, jól hallottátok, oda-
tartozik a nagyon-nagyon jól ismert szeretethimnusz, az 1Korinthus 13. is. Sokan úgy gondolják, 
hogy az 1Korinthus 13, ami a szeretetről szól, az egy külön önálló életet él, hiszen még a világ is 
használja. Úgy gondolják még talán Hollywoodban is, hogy a Bibliában is van valami jó, lehet on-
nan is idézni az 1Korinthus 13-at. De egy dolgot szeretnék elmondani, hogy a bibliai igehelyeket, az 
igeverseket a helyén kell, hogy értelmezzük, hogy ott és akkor Isten Szelleme miért adta, és mit 
mondott az akkori hívőknek, mert ugyanazt kell, hogy mondja ma, itt és nekünk is. Bár mások az 
idők, eltelt azóta kétezer év, de azok az igazságok ugyanúgy igazságok a mi számunkra is, mint a 
korai hívők számára.  

Amikor olvassuk a Bibliát, látjuk, hogy Pál írt tizenhárom vagy tizennégy levelet, mert a 
Zsidókhoz írt levelet vitatják, hogy Pál írta-e vagy sem. Hálát adunk Istennek, hogy van, egy dolog 
biztos, hogy Isten Szelleme adta, és ha így nézzük, akkor Pálnak van tizennégy levele, és azt nem 
véletlenül címezte bizonyos gyülekezeteknek. Miért volt erre szükség, hogy külön írjon a 
rómaiaknak, külön írjon a korinthusiaknak, külön az efézusiaknak, külön esetleg a zsidóknak? Miért 
volt erre szükség? Mert felmerültek kérdések, és mindenki más háttérből jött. Van, aki mielőtt 
hívővé lett, és kereszténnyé vált, zsidó háttérből jött. Nyilván más kultúrából, más vallásból jött. 
Aztán voltak olyanok, akik előtte pogányok voltak, ők a görögök. Ők viszont megint egy más 
kultúrából jöttek, és nagyon sok konfliktus adódott a kultúrák keveredéséből, illetve a kulturális 
háttér keveredéséből. Éppen ezért Istennek, a Szent Szellemnek helyre kellett tenni bizonyos dol-
gokat a hívőkben, mert összekeveredtek a pogány múltjukkal, vagy éppen a zsidó múltjukkal. A 
Római levél megírásának éppen ez volt az oka, hogy jöttek a pogányok, voltak a zsidók, voltak a 
zsidókból lett keresztények, a pogányokból lett keresztények, és mindegyik a másik ellen fújta a 
saját igazát, egyik a másik ellen felfuvalkodott, és bizony a Római levélben a megigazulás tekinte-
tében. Pálnak helyre kellet tennie a pogányokat is, és a zsidókból lett keresztényeket, hogy ne pöf-
feszkedjetek már egymás ellen, mert Isten kegyelme nélkül mindannyian szűken vagyunk. Az 
üdvösség nem a származásunk miatt van, nem az számít, hogy valaki pogány háttérből jött, vagy 
zsidó háttérből, hanem az Isten kegyelméből van az örök élet, és Istennek jogában áll üdvözíteni 
ugyanúgy a pogányt, mint a zsidót, bárkit, aki hisz Őbenne. Tehát Isten igazságosságának a kérdése 
merül fel.  
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Mi a helyzet a Korinthusi levéllel? Ha meg akarjuk érteni az egész levelet, vagy meg akarunk 
érteni egy szakaszt, akkor nem szabad kiragadnunk csak egy kis részt a Bibliából, hanem meg kell 
vizsgálnunk a szövegkörnyezetet. És ahhoz, hogy megértsük a Korinthusi levél 12. részét, el kell, 
hogy olvassuk az egész levelet, sőt nem árt a 2Korinthusi levelet is elolvasni, hiszen a Szent 
Szellem nem ok nélkül adta Pál szájába azokat, amiket leírt, és ebből mi is épülhetünk. Korinthus 
annak idején egy feltörekvő új város volt, amely nem messze volt Athéntól, és pogányok lakták. 
Amit megtudunk a levél elejéből, hogy ez egy nagyon-nagyon aktív gyülekezet volt, és működtek a 
szellemi ajándékok, és Pál apostol ezt mindjárt az elején le is írja, a Korinthusi levél 1. rész 7. 
versében: 

1Korinthus 1,7. 
7. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak megjelenését, 
Egy pogány gyülekezet, ahol nem igazán voltak erkölcsösek, hiszen, ha valaki egy picit olvasott 

már a görög kultúráról, akkor tudja, hogy ott volt az égvilágon minden. Ott volt a Delphoi jósda, az 
Apollós-templom, az Artemisz-templom, és ezek az erkölcstelen pogány vallások nem Isten szíve 
szerint valók voltak, a Biblia erkölcsiségével össze nem egyeztethető kultuszok voltak. A templom-
ról mi jut eszébe ma az embernek? Leginkább egy imádkozó néni, aki szépen, csendesen ül a temp-
lomban és imádkozik, és keresi Istent. Ma körülbelül ez a képünk a templommal kapcsolatban. De 
mi volt akkor a templom? Ezt csak azért mondom el, hogy még jobban megértsük a Korinthusi 
levelet, és még jobban megértsük az üzenetét. Az Apollós-templomból akkor kijött mondjuk száz 
vagy ezer prostituált nő, és felajánlotta a szolgálatát, mert bennük a termékenység meg a bőség 
istenét látták, és őt imádták. Tehát egyáltalán nem volt olyan meghitt környezet, ez egy kultikus 
paráznaság volt, és ez volt annak a közegnek a háttere, ahova Pál apostol levelet írt. Megkérdez-
hetné valaki: szeretnél-e egy ilyen gyülekezetben pásztor lenni? Volt élet, az biztos, hogy nem volt 
unalom! Ez volt az egyik része.  

A másik rész: tudjuk, hogy Korinthusban azért voltak zsidók is, Akvila és mondjuk Priszcilla, ők 
is Korinthusba keveredtek. Voltak ott más zsidók is, az meg a másik háttér, az pedig a vallásos 
háttér. Most gondoljatok bele, hogy amikor egy ilyen vegyes közeget egybeengedünk, milyen 
feszültségek lehetnek, milyen kulturális különbségek feszülnek egymásnak, és ma ugyanezeket 
megéljük, ugyanez vonatkozhat ma ránk is. Ha itt bárkit megkérdeznék, meglátnánk, hogy van, aki 
vallásos környezetből jött ide ma, van, aki teljesen ateista volt, van olyan is talán, aki buddhista 
vagy nem tudom, milyen más vallási háttérrel rendelkezett, mielőtt hívővé lett volna. Mindenki 
azért valamilyen szinten hozza magával a múltját, és azt a kultúrát, amiben szocializálódott. Így volt 
ez Korinthusban is, és azt mondja, hogy ennek ellenére működtek a szellemi ajándékok. Ennek 
ellenére ajándékozottak voltak. Krisztusban hívők voltak. De mi volt a probléma? Nem az aján-
dékok hiánya volt a probléma, hanem a probléma az ajándékok használatával volt. Hogy hogyan 
használták az ajándékokat. 

1Korinthus 1,10. 
10. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan 

egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek teljesen egyek, 
ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. 

Mit mondott az egyik?  
1Korinthus 1,12. 
12. Azt értem pedig ezalatt, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, 

én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. 
Mi történt itt? Az, hogy ott voltak az ajándékok, de nem az ajándékozó akarata szerint használták 

őket. Mi volt az ajándékozó akarata? Miért adta Isten a Szent Szellemét? Azért, hogy eggyé 
kovácsoljon bennünket, hogy egy testté kovácsoljon bennünket a Krisztusban. De épp az ellen-
kezője történt. Isten szándéka ellen volt. Isten azért adta, hogy egybekovácsolja az embereket, hogy 
egybeszerkessze a Krisztusban. De ők az ajándékokat mire használták? Mondjuk, adtál te már a 
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gyermekednek ajándékot, aztán egymást püfölték vele, volt már ilyen? Vagy éppen 
megajándékoztad a gyermekeidet, és összevesztek rajta? Bizony a keresztények között is így van, 
mert Pál azt mondta nekik, hogy még csecsemők vagytok. A csecsemők viselkednek így, amikor 
ajándékot kapnak, azt nem a megfelelő célra használják, hanem arra, hogy szakadás legyen, hogy 
viszály legyen, és ugyanez történt itt a Korinthusi gyülekezetben. Mert ott voltak a görögök, ott 
voltak a zsidók, és Pál apostol ezt említi a 18-as versben. Most nem végig olvasom, csak kiragadok 
részeket, ami az üzenet szempontjából releváns: 

1Korinthus 1,18. 
18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, 

akik üdvözülünk, Istennek ereje. 
A görögöknek a feltámadás bolondság volt. A gnosztikusoknak is, ugye János írt a gnosztikus-

oknak levelet, és a doketisták is a gnosztikusoknak egy csoportja. Az volt a hitük, hogy a test egy 
teljesen rossz dolog, a test nem számít, csak a lélek az, ami számít, mert a test eleve bűnös, és éppen 
ezért nem hittek a test feltámadásában. Tehát, amikor Pál az Areiopagoszon prédikált, és a 
feltámadásról kezdett beszélni, az botrány volt a görögöknek. A doketisták pedig tagadták Jézus 
emberségét, azt mondták Jézusról, hogy Ő csak Isten volt. És ez megint komoly teológiai, illetve 
dogmatikai feszültséget és hitbéli feszültséget okozott a gyülekezeteknek. Ezért mondja Pál, hogy a 
keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Amikor a feltámadásról beszélt Pál, 
azon megbotránkoztak. És mert meg van írva, azt mondja: 

1Korinthus 1,19–20. 22–24. 
19. Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az értelmeseknek értelmét 

elvetem. 
20. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é 

Isten e világnak bölcsességét? 
Még visszatérnék Jézus istenségére vagy emberségére. Jézus ugyanúgy volt Isten, mint ember. 

Ha Jézus nem Isten, akkor nem tud minket megváltani, ha viszont nem ember, akkor meg nem 
tudott volna meghalni, akkor meg nincs megváltás. Tehát Jézus ugyanúgy ember, és ugyanúgy 
Isten. Ezt a hittételt, ez a dogmát már a négyszázas években lefixálták a korai keresztények, és ez a 
hitünk alapja. Jézus ugyanúgy Isten, mint ember, és ezt tagadták annak idején az ariánusok, meg 
sokféle olyan csoportosulás volt és még ma is vannak ezeknek a leszármazottai, akik tagadják Jézus 
istenségét. Most nem mennék ebbe bele, mert nem ez az üzenet tárgya. Azt mondja a 22-es vers:  

22. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. 
A zsidók mivel nyaggatták állandóan Jézust? Milyen jelt mutatsz nekünk? Bizonyítsd már be, 

hogy te vagy a Messiás! Jézus adott bőséggel jelet, és mégsem hittek benne, mert nem akartak hinni 
benne. A görögök pedig mit kerestek? A bölcsességet, az okoskodást, a filozófiát, a különféle ilyen 
elmebeli dolgokat.  

23. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a 
görögöknek pedig bolondságot; 

Tehát ez a háttere, amit Pál leírt: mi a Krisztust prédikáljuk!  
24. Ámde maguknak az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, 

Istennek erejét és Istennek bölcsességét. 
Pál máshol azt mondja, hogy én nem akarok senki másról tudni, csak a feltámadt Krisztusról! 

Nem érdekel a görög bölcsesség, nem érdekel a zsidók jelkívánása, engem egyetlen egy dolog 
érdekel, a Jézus Krisztus keresztje, munkája! Ha Pál üzeneteiből kivennénk a keresztet, akkor 
megszűnnének, szinte semmivé válnának ezek az üzenetek. Pál üzeneteinek ez az alapja, a Jézus 
Krisztus keresztje, és ezt nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozza, és ezt nekünk is a szívünkbe kell 
vésni, hogy a mi hitünk alapja a Jézus Krisztus keresztje.  

1Korinthus 2,4–5. 
4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, 

hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott:  
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5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. 
Itt visszatérnék. Tehát nem üres bölcselkedések, nem üres fecsegések, hanem Isten Szellemének 

a munkájáról van itt szó. Kell, hogy az Isten erejét az Isten beszéde, Isten Igéje adja, a Szent Szel-
lem ereje adja, és a Szent Szellem munkálja mindezeket.  

1Korinthus 4,20. 
20. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.  
Az Apostolok cselekedeti 1,8-ban olvassuk, azt mondta Jézus:  
Apostolok cselekedetei 1,8/a. 
8/a. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok… 
Isten Szelleme nélkül az egyház csak egy üres vallás. Nincsen benne erő! Pál apostol nem 

véletlenül beszél a korinthusi gyülekezetnek a szellemi ajándékokról.  
Tehát megállapítottuk azt, hogy a kérdés nem az, hogy szellemi ajándékok vannak-e a gyülekez-

etben. Az sem kérdés, hogy ezek működnek-e a gyülekezetben, hanem az, hogy az ajándékok irigy-
séget, gőgöt, fennhéjázást, széthúzást okoztak a korinthusiaknál, és Isten nem erre adta. Pártos-
kodtak, személyválogatás volt a hitükben. A görögök Apollóst akarták hallgatni, volt, aki Pétert 
akarta, mert Péternek még az árnyékától is meggyógyulunk, nekünk Péterre van szükségünk, vagy 
éppen Pálra van szükségünk, mások pedig azt mondták, hogy én pedig a Krisztusé vagyok, engem 
nem érdekel sem Pál, sem Apollós. Ma nem hallunk ilyen hangokat? „Engem nem érdekel a 
gyülekezet, én nem járok közösségbe, én csak a Krisztusé vagyok!”. Én elgondoltam és eszembe 
jutott, hogy egyetlen olyan levél nem íródott a Bibliában, amely a gyülekezeti háttér nélküli, le-
szakadt keresztényeknek szólna, akik egyetlen közösségbe sem tudnak beilleszkedni. Én ilyen 
levélcímzést nem láttam sehol, és nagyon sokszor hívnak fel emberek, hogy ők nem járnak 
közösségbe, de mindenkit kritizálnak, akit csak néznek. Mindenkit néznek a YouTube-on, ugye 
elérhető sok-sok gyülekezet, és mindenkiről megvan a véleményük. Egy tökéletes van, az 
gondolom, csak ők maguk, és nem járnak gyülekezetbe. Kapunk ilyen telefonhívásokat, éppen a 
múlt héten mondtam el valakinek és kérdeztem, hogy jár-e gyülekezetbe, azt mondta, hogy nem, de 
neki véleménye van valamelyik üzenetünkról. Mindegy, hogy az enyémről, vagy az Attiláéról, vagy 
bárkiéről, és mi nem tetszik. Kérdeztem: Jársz-e gyülekezetbe? Azt mondta, nem! Mondtam neki, 
hogy ha járnál gyülekezetbe, akkor ilyen ostoba kérdéseket nem tennél föl, másrészt hiteltelen vagy. 
A gyülekezeti háttér nélkül lévő emberek kritizálnak mindenkit. 

Tehát alapvető dolog a gyülekezetbe járás. A Szent Szellem mit munkál? Az egységet és a kö-
zösséget. Nincs olyan levél, ami nem ebből a célból íródott volna. Még János apostol levele is 
közösségnek szól. Most, hogy ezt mondom, néhányan biztosan kikapcsolják a videót, de Isten 
közösségpárti, Isten gyülekezetpárti! Tetszik, nem tetszik, jó dolog a gyülekezet, akár jó élményeid 
vannak, akár rossz élményeid vannak vele kapcsolatban. Isten közösséget akar építeni, és a Szent 
Szellemet erre adta, és nem pedig arra, hogy szakadást okozzon. A Szent Szellem nem okoz szaka-
dást. A Szent Szellem mindig, mindenkor az egységet munkálja, de egy kicsit magam elé szaladtam.  

Nézzük az 1Korinthus 12,1-től az Igét:  
1Korinthus 12,1–3. 
1. A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.  
És itt meg is állnék. Mit állít itt Pál? Azt, hogy ezeknél a korinthusiaknál működnek a szellemi 

dolgok, de tudatlanok mégis a szellemi dolgok felől. Mi volt a tudatlanságuk oka? Elolvastuk az 
elején: rossz dologra használták Isten ajándékát. Nem azt tették, és nem úgy éltek a Szent Szellem 
ajándékaival, ahogy az ajándékozó azt szándékozta tenni, hanem pontosan az ellenkezőjét. Az 
egységet kellett volna, hogy munkálja, de láttuk, hogy szakadások lettek. Tehát Pál apostol azt 
akarja, hogy amit kaptunk Istentől, azt helyesen alkalmazzuk. Nézzük a 2-es verset: 

2. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz.  
Itt megcélozza, megszólítja azt a közösséget, akik a pogány háttérből jöttek, és itt egy nagyon 

érdekes dolog van, hogy: vitetvén vitettek a néma bálványokhoz. Kik voltak ezek a néma bál-
ványok? Sokféle lehetett, és nem is ez az érdekes most az üzenet szempontjából, hanem az, hogy ha 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 
 

 5 

megnézzük a RÚF fordítást, ott másféleképpen, hogy „ellenállhatatlanul vonzódtatok a néma 
bálványokhoz”. Vitetvén vitettetek, azaz az emberek nem a szabad akaratukból tették mindezt, 
hanem volt egy kényszerítő, ahol az embernek ki volt kapcsolva a szabad akarata. Tehát nem az a 
kérdés, hogy vannak-e ajándékok a gyülekezetben, és megnyilvánulnak-e ezek, hanem hogy mi az 
ajándék háttere. A szellemieknek a háttere jöhet Isten Szellemétől, és jöhet az ellenségtől, jöhet 
okkult helyről is, tehát nem a megnyilvánulás a lényeg, és ezt a 3. versbe fejti ki Pál: 

3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja 
Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. 

Senki nem mondhatja Jézust átkozottnak, tehát itt bemutatja az Ige a Szent Szellem és a 
démonok közötti különbséget, különbségeket. Itt nem az érzések számítanak elsősorban. Nem az 
számít, hogy hogyan nyilvánultak meg az emberek, hogy bizseregtek, hogy nem bizseregtek, vagy 
milyen megnyilvánulásai voltak a szellemi háttérnek, hanem amikor a démonoknak szolgáltak, 
akkor nem az a kérdés, hogy az ördög tud-e szellemi élményt adni, vagy nem tud? Persze, hogy tud. 
Nézzétek meg, hogy hamisítani csak értékes dolgokat szoktak. Tehát nem hiszem, hogy az ötfo-
rintost nagyon hamisítják, de lehet, hogy mondjuk a húszezrest már érdemesebb hamisítani. Az 
ördög is ugyanígy tesz, és minden eredetinek megvan a hamisítványa. Ma is vannak olyan meg-
nyilvánulások, például az extázis, meg transzba esnek emberek, és ha kívülről valaki tudatlanul 
ránéz, akkor nem tudja megkülönböztetni, hogy az isteni eredetű vagy sátáni eredetű.  

Egy dolgot biztosan tudunk, hogy vitetvén vitettetek, ebben benne van az, hogy az embernek ki 
van zárva a szabad akarata. A gonosz az, aki kényszeríti az embert, aki kikapcsolja az embert. A 
Szent Szellem soha nem kapcsolja ki az ember szabad akaratát. Mikor valaki azt mondja, hogy 
„engem a Szent Szellem kényszerített és nem tehettem semmit!”, akkor nem a Szent Szellemnek 
nyitotta meg magát, biztos lehetsz benne. Lehet, hogy te nem akartad leállítani a Szent Szellem 
megnyilvánulásait, de a Szent Szellem nem kényszerít. Fel kell ismernünk a különbséget! Ha valaki 
azt mondja, hogy a Szent Szellem kényszerített és nem tehettem ellene semmit, akkor nagyon fogjál 
gyanút, biztos, hogy nem a Szent Szellem volt! A Szent Szellem vezet bennünket, a Szent Szellem 
tanácsol bennünket, sőt, Pált a Szent Szellem eltiltotta, hogy arra a helyre menjen, de Pálnak 
megvolt a szabad akarata arra, hogy felülírja a Szent Szellem tiltását! Nekünk is megvan arra a 
szabad akaratunk, hogy megnyitjuk magunkat és engedelmesek vagyunk a Szent Szellemnek, vagy 
pedig nem.  

Ugyanez a helyzet a nyelveken szólással, erről majd később lesz szó. A Szent Szellem nem fog 
helyetted nyelveken szólni. Ahhoz ott kell, hogy legyen a te szabad akaratod, meg kell nyitnod a 
szádat, és együtt kell működnöd a Szent Szellemmel. Isten Szent Szelleme az együttműködésre 
szólít fel bennünket. Tehát nem a megtapasztalás a lényeges, hanem az, hogy hogyan? Ha tehát vi-
tetvén vitettetek, ott a szabad akarat ki van iktatva. A Szent Szellem megnyilvánulásainál a tudat-
unknál vagyunk. Ott van például az az átkozódás kérdése. Ez még keresztényeknél is divat. Senki 
ne mondja a Krisztust átkozottnak. Akkor a Krisztus Testét sem mondja átkozottnak, igaz? Ezek 
démonikus dolgok, démonikus erők és démonikus uralom alá szeretnék tenni az embert. De egy 
hívőt, egy keresztényt nem lehet megátkozni! De ha a keresztény erről tudatlan, akkor mindent 
megkaphat. Nem tudom megszámolni, hogy hány testvérem az Úrban keresett már meg, hogy őt 
megátkozták és most mit csináljon. Verd ki a fejedből ezt a badarságot! – ilyenkor ezt szoktam mond-
ani. Ki mondta, hogy te meg vagy átkozva? A Bibliám azt írja, hogy meg vagyunk áldva az Úr 
Jézus Krisztusban! Még Izraelt sem tudta megátkozni Bálám. Igaz? Azt mondta, hogy mert Isten őt 
megáldotta. Ezek az átkozódások gonosz démonoknak, ördögi erőknek nyitják meg a kaput. A 
szellemvilág egy valós világ. Az ördögnek csak annyi ereje van, amennyit te megengedsz neki. Nincs 
hatalma a sátánnak egyetlen egy hívő fölött sem. Mindegy, mennyi átkot szórnak rád, mindegy, ki 
mit mondott, egy hívő az Jézus Krisztusban áldott! 

Kell erről ma beszélni, mert még mindig vannak átkozódó keresztények, pedig írja az Írás, hogy 
szerette az átkot és az esett rajta [Zsoltárok 109,17]. Tehát nem átkozódunk, ez nem krisztusi dolog!  
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1Korinthus 12,3–4. 
3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja 

Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. 
Mindenki, aki Isten Szelleme által szól, az nem mondja a Krisztust átkozottnak. Itt mit tagadtak? 

Jézus istenségét tagadták valójában, illetve volt, aki az emberségét. Sokféle dolog volt abban az 
időben és sokféle kultusz. Viszont senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem 
által. Mit vonhatunk le ebből? Nem számít az ajándék, nem számít az, hogy milyen megnyilvá-
nulások vannak, hogy pogányok voltak, vagy zsidók voltak, egyetlen egy dolog számít, a Jézus 
Krisztus! Ez az alap, Jézus Krisztus! Senki sem mondhatja Úrnak, csak a Szent Szellem által. A 
Szellem pedig nem fog arra indítani senkit, hogy bárkit megátkozzon, főleg keresztényt. Ha a 
szellemi megtapasztalás nem egyezik azzal, amit Jézus tanít, akkor teljesen mindegy, hogy milyen 
érzés kerít valakit a hatalmába. Nem az érzés, nem a megnyilvánulás számít, hanem a háttér, hogy 
az honnan jön. Jöhet a gonosz oldaláról és jöhet Isten Szellemétől és meg kell különböztetni. Ezek a 
pogányok nem tudták megkülönböztetni, csak az élmény számított, az eksztázis számított, az, hogy 
gyakorolják a régi kultuszokat, amiket pogány korukban gyakoroltak.  

Mit jelent az ajándék egyáltalán? A karizma! A görögből kiírtam, hogy kegyelmi ajándék. Ke-
gyelmi, tehát charis, és a másik jelentése jóindulat, vagy kegy. Ebből a görög szóból a karizma.  

A 12,1-ben ha az eredeti Károlit megnézitek, vagy a King Jamest, az ajándék szó szögletes 
zárójelbe van téve. A mi Bibliánkban nem így van, van, ahol azt írja, hogy a szellemiekre nézve. A 
lényeg az, hogy az eredetiben nincsen ott az ajándék szó, de mégis a szövegértés szempontjából 
odakívánkozik. Ezt a bibliafordítók általában úgy jelzik, hogy szögletes zárójelbe teszik. Ha az 
eredeti Károlit megnézitek, akkor ott szögletes zárójelbe van téve. Tehát a szellemi dolgokról van itt 
igazából szó, és nyilván a Szent Szellem az ajándék és az Ő ajándékai.  

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. 
Ha megnézzük, voltak olyan szolgálók, olyan szolgálatok, akik azt idézték elő az emberekben, 

hogy úrnak szólítsák őket. Emberek, akik hatalmaskodtak, akik nem Isten úr voltát hangsúlyozták, 
hanem a Szent Szellem megnyilvánulásait és az ajándékokat a saját előmenetelük céljából próbálták 
meg felhasználni, pedig ez nem ezért van. A Szent Szellem nem azért adatott, hogy keresztény 
sztárokat faragjon. A Szent Szellem azért adatott, hogy szolgáljunk általa. A Szent Szellem szol-
gálatra adatott, és nem azért, hogy különféle rangokat, különféle titulusokat nyerjünk az ajándékok 
által. Azért ajándék, mert nem a mi érdemünk. Kegy, isteni jóindulat.  

A Krisztus Testének építésére adja Isten, és nem azért, hogy embereket magasztaljon föl. Mit 
mondott Jézus, hogy kit fog dicsőíteni a Szent Szellem? Ő az enyémből vesz, Ő engem dicsőít 
majd. A Szent Szellem Jézusra mutat, soha nem saját magára. Majd látunk olyan részeket a Bib-
liában, az Apostolok cselekedeteiben van, amikor a Simon mágus varázsolt.  

Elment Szamáriába prédikálni Fülöp evangélista, és ott az emberek hívőkké lettek. Ott voltak 
varázslók, ott volt Simon mágus, és azt írja ott az Írás, hogy magát valami nagynak tartván el-
ámította Szamária népét ördögi tudományokkal. Aki nem Isten Szellemétől szól, az mindig magára 
mutat, saját magát akarja igazolni a szellem által. A Szent Szellem pedig mindig Jézusra mutat, 
Jézus nagyságára mutat. Ez egy óriási különbség! 

 A lényeg az, hogy a baj mindig az volt ezekkel az ajándékokkal, hogy szakadoztak az emberek. 
A mai gyülekezeteknek is ez a problémájuk, hogy az ajándékok, amik arra adattak, hogy egységet 
kovácsoljanak, sok esetben a pártoskodás miatt széthúzást és gyülekezeti szakadásokat okoz. A 
legtöbb szakadás a karizmatikus gyülekezetekben van napjainkban. Miért? Mert ugyanaz a prob-
léma, mint a korinthusi gyülekezet idejében, hogy nem arra alkalmazzák, amire adattak. Ezért kell 
erről szólni, hogy ez figyelmeztetés legyen a számunkra, mert a Szent Szellem mindenkinek a javát 
szolgálja, és mindenkinek haszonra adatik.  

A Szellem az egységet munkálja. Melyik a nagyobb? Melyik a kisebb? Ostoba kérdések! Nem erről 
szól a történet. Én Pálé vagyok, engem kövess! Vagy X.Y. pásztort kell követni, mert ő hatalmas próféta, 
és a prófétát kell követni! Vagy egy apostolt kell követni. Mit mond Pál az 1Korinthus 11,1-ben?  
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1Korinthus 11,1. 
1. Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. 
Krisztus követésében legyünk egymás követői! Az ajándékok nem hatalmaznak föl senkit arra, 

hogy magára mutogasson, vagy magának hírnevet, dicsőséget szerezzen. A Szent Szellem nem erre 
adatott. Ezeket látjuk napjainkban, és óriási veszély minden karizmatikus gyülekezetben, a miénk-
ben is, ez minden gyülekezetben veszélyes. Erről feltétlenül kell, hogy gondolkodjunk és olvasgas-
suk el az Igét. Mi zajlik ma a karizmatikus gyülekezetekben? Nem az a döntő például, hogy mennyit 
imádkozol nyelveken.  

1Korinthus 12,5–11. 
5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. 
Isten nem fénymásolón gyártott le bennünket és nem mindenkinek ugyanaz az ajándéka, hogy 

egyformák legyünk. Teljesen különbözőek vagyunk és teljesen különböző ajándékaink vannak, ami 
nem a mi érdemünk, hanem Isten adta. A Testnek szüksége van mindegyik ajándékra.  

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

Tehát ne az egyformaságra törekedjünk, ne arra, hogy uniformizálódjunk. Az ajándékozó szá-
mára az egység a lényeg. Nem a mi saját érdemünk.  

A másik az, hogy nem az élmény a meghatározó. Fogom ismételni többször magam, csak azért, 
hogy megjegyezzük ezeket. Mit mondott Jézus a Máté 7-ben, honnan fogjátok megismerni, hogy az 
én tanítványaim vagytok? Az ajándékokról? Nem! A gyümölcsökről! A gyümölcséről ismerni meg 
a fát. Nézd meg, hogy ennek a korinthusi gyülekezetnek volt bőséggel ajándéka, de nézzétek meg a 
gyümölcsöket. Olyan erkölcstelenség volt, olyan feslettség volt, ami még a pogányok között sem! 
Leírja, hogy volt, aki atyjának a feleségével élt. Elég súlyos dolgok voltak abban a gyülekezetben.  

Az ajándékoktól még bárki lehet kiskorú. Mielőtt beszélnék az ajándékokról, egy kicsit előre 
szaladok, de mindjárt odajutunk egyébként, menjünk csak sorban. Azt mondja: különbség van a 
cselekedetekben, de ugyanaz az Isten cselekszi mindegyiket.  

7. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. 
Épülésre van. A Szent Szellem pontosan tudja, hogy kit hogyan szólítson meg. Tehát még 

egyszer, a Szent Szellem nem a mi hitelességünket igazolja, hanem a gyümölcsök igazolnak bennü-
nket. Nem pozíciószerzésre adja Isten a Szent Szellemet, nem rangszerzésre és nem is arra, hogy 
szórakoztasson bennünket, hanem arra, hogy építse a Krisztus Testét, hogy építse a közösséget.  

Mindjárt meg fogjuk nézni a Szent Szellem ajándékait. A Szent Szellemnek nem csak kilenc aján-
déka van, ezt korábban tanultuk. Annyi van fölsorolva az 1Korinthus 12-nek az elején. Ha össze-
számolod, húsz fölött vannak az ajándékok, amiket a Biblia említ és csak egyetlen egy ajándék van, 
ami magát a hívőt építi és nem a Gyülekezetet. Ennek üzenetértéke van. Melyik az az ajándék, 
amelyik csak a hívőt építi? A nyelveken szólás, az csak a hívőt építi! Abban az esetben, amikor 
otthon vagy az imaszobádban és imádkozol. A nyelvek imája. Az összes többi ajándék nem ön-
célúan adatott, hanem az a Krisztus Testének építésére. Minden ajándék!  

Azt hiszem, hogy ez helyreteszi azt a kérdést, hogy Isten akarata szerint való, vagy nem, hogy 
valaki jár-e gyülekezetbe? Azt hiszem, hogy teljesen helyére teszi ezt a kérdést. Világosan tanítja az 
Írás azt, hogy ne maradjatok el az egybegyülekezéstől! Ez ugyanúgy Isten akarata, hogy mi 
közösségben legyünk. Jézus nem egy tanítványt választott, hogy magányos farkasként járjon. Nem 
is remetéket hívott el, hanem tizenkét tanítványt. Sőt nem csak tizenkét tanítványa volt, azok voltak 
a közvetlen tanítványai, hanem a Lukács 10-ben olvassuk, hogy hetven tanítványt küldött ki, de volt 
még több tanítványa Jézusnak. Ezeket jó, ha szem előtt tartjuk! 

8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig 
ismeret szava ugyanazon Szellem szerint; 

Mit mond Pál? Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólok, de nem e világnak veszendő 
fejedelmeinek bölcsességét, hanem az Istentől való, azt a titkon való bölcsességét, amit a világ nem 
értett meg, mert különben az ördög nem feszítette volna keresztre Jézust. Tehát nem világi 
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bölcsességről van szó. Nem egy tanult bölcsességről, hanem egy isteni fajta bölcsességről, ami a 
Szellem által van.  

Ismeret szava ugyanazon Szellem szerint. Azt mondja az Írás, hogy Jézusnál minden ajándék 
működött. Ismerte és tudta, hogy mi van az emberben.  

9. Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy 
Szellem által; 

Mi a különbség a hit és a hit ajándéka között? A különbség annyi, hogy a hit ajándéka az, 
amikor ott és akkor olyan természetfeletti dolgot teszel, amit egyébként nem a te természetes hited 
alapján nem tudnál. Valahogy így lehetne ezt megfogalmazni.  

Olvastam egy történetet, hogy egy idős néni kapálgatta a kis kertjét és egy kutya megtámadta, és 
ő egyszerűen átugrott egy olyan magas kerítést, hogy utána elemezték a szakértők, hogy nincs az a 
sportoló, nincs senki, aki azt képes lett volna átugrani. Ott és abban a helyzetben egy olyan termé-
szetfölötti erőt, egy olyan természetfölötti hitet kapott ott, hogy egyszerűen olyan dolgot tudott 
megtenni, amit egyébként soha nem tudott volna.  

Vagy olvastatok olyan esetről, amikor a kocsi alá szorult az anyának a gyereke, és az anya 
megemelt egy olyan autót, amit lehetetlenség. Ezek természetfeletti dolgok, ezek a hit ajándékai, 
ezek nem a természetes képességeink. Vagy amikor valami olyan dolog történik és hitet kapsz arra 
és Isten Szelleme fölindít arra, hogy most imádkozz azért a halottért, hogy föltámadjon. Ez egy 
természetfölötti hit és ez is Isten Szellemétől lehetséges.  

A gyógyítások ajándékai egyazon Szellem által. Ez megint csak a Szellem ajándéka, ezek nem 
tőlünk függenek.  

A végén olvassuk, hogy a Szellem ezeket úgy osztogatja, ahogy Ő akarja. Nem mi vagyunk a 
gyógyítók, nem tudunk gyógyítani. Tudunk imádkozni a gyógyulásért. A Biblia világosan tanítja, 
hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. De a gyógyító Isten! Nem tudjuk azt sza-
bályozni, hogy valaki mikor gyógyuljon meg. Van, akiért imádkozunk és nem történik semmi, de 
három hónap alatt szépen meggyógyul. Van, aki azonnal meggyógyul. Volt olyan, hogy másnap 
nyílt meg a szeme, akiért imádkoztunk. Sok minden előfordul, nem tudjuk szabályozni.  

Meg kell érteni, hogy a mi dolgunk az, hogy imádkozzunk az emberekért. Ha az emberek 
meggyógyulnak, az nem a mi érdemünk, nem a mi kenetünk, és ha nem történik ott semmi, az nem 
a mi szégyenünk, mert nem mi vagyunk a gyógyítók, mi csak megtesszük a magunk részét. De ha 
figyelünk Isten Szellemére, hogy mit tegyünk, nem mindig sikerül mindenkinek, de ha elkapjuk a 
Szellem vezetését, akkor biztos, hogy az történik, amit Isten Szelleme mond.  

10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek 
pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek 
magyarázata; 

A csodatévő erők munkái, amikor természetfeletti dolgok történnek, olyanok, amiket nem tudunk 
igazolni ok és okozati összefüggéssel. Mondjuk Péter járt a vízen. Hogy tudod ezt igazolni? Fizi-
kával biztos, hogy nem lehet igazolni. Vagy mondjuk például föltámad egy négynapos halott, Jézus 
esetében. Hogy lehet ezt igazolni a biológiával? Sehogyan! Egy dolgot tudni kell, hogy Isten kívül 
és belül van ezen a teremtett világon, de Isten nincs ennek a teremtett világnak a törvényszerűsége 
alá vetve. Mi igen, de Ő nem. Ő természetfölötti! 

 Prófétálás. Ezek is a Szent Szellem ajándékai. Némelyeknek pedig szellemek megkülönböztetése, 
másoknak nyelvek nemei, nyelvek magyarázata. Nem megyünk bele egyesével az ajándékok 
boncolgatásában, de a 11-es versre nagyon fölhívnám a figyelmet, és ha ezt megjegyezzük ma, akkor 
nagyot léptünk előre.  

11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, 
amint akarja. 

Magával a prófétálással nincs problémám, hiszen az a Szellem ajándéka, és jó dolog, azzal 
viszont van, hogy némelyek hogyan használják. „Ma reggel nyolc órakor prófétai alkalom lesz. 
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Odarendeljük a Szent Szellemet.” Szerintetek ezzel mi a baj? Ezzel nagyon sok baj van. Mi nem 
tudjuk megmondani a Szent Szellemnek, hogy Ő mikor adjon nekünk próféciát.  

A gyógyítások ajándékait sem tudjuk megmondani, hogy Isten mikor adja. Azt viszont tudjuk az 
Igéből, hogy bármikor imádkozhatunk, sőt imádkoznunk kell a betegekért. De mi a Szent Szellemet 
nem tudjuk rávenni semmire. Ezt nagyon jól jegyezzük meg, mert itt megint óriási problémák 
vannak! Honnan veszik ezt az emberek, hogy mi a Szent Szellemet fölgerjesztjük, majd mi a Szent 
Szellemet táncba visszük – mondják sokan. A Szent Szellem hagyja magát táncba vinni? Fordítva 
ülünk a lovon, ha így gondolkodunk. A Szent Szellem akar minket táncba vinni! De akkor mi a 
helyzet velünk, akkor legyünk passzívak, semmit ne csináljunk? Nem!  

A Szent Szellem bennünk van, de mi Istent nem tudjuk manipulálni sem az imáinkkal, sem 
semmi mással. A Szent Szellem úgy osztogatja az ajándékait, amint Ő akarja. Figyelj oda azokra, 
akik mindig tudnak prófétálni, annak a kilencven százaléka hústest!  

Van, hogy jön a prófécia. Majd ezt a 14. fejezetben Pál apostol rendbe rakja, valószínű, hogy ma 
nem jutunk el odáig. Nagyon oda kell figyelni a próféciára is, mert az jöhet Isten Szellemétől, jöhet 
az embertől, sőt megnyithatja magát valaki még gonosz erőknek is. A Szent Szellemet nem tudod 
rávenni semmire. A Szent Szellem az, aki együtt akar munkálni veled. Nem lehet a természetfeletti 
világot a saját érdekembe állítani, ezt az okkultizmus csinálja, Isten Szelleme soha! Nekem abban 
kell mozogni, amibe Ő visz bele. Ez fontos!  

Amikor a zsidók a pusztában vándoroltak, és azt mondta Isten, hogy én akkor talán most nem 
megyek veletek. Azt mondta Mózes, hogy ha te nem jössz velünk, akkor mi sehova nem megyünk, 
nincs értelme! Ugyanez a helyzet velünk is, tehát ha Isten Szelleme nincsen benne, akkor semmi 
értelme! Isten akar minket, hogy együtt munkálkodjunk vele. Sőt még a dicsőítéssel és az imádko-
zással sem lehet manipulálni Isten Szellemét. Nem manipulálható Isten Szelleme. Beleesünk néha 
mi is ebbe a hibába.  

1Timótheus 4,14–15. 
14. El ne hanyagold a benned lévő kegyelmi ajándékot, amely prófétálás által, a 

presbitérium kézrátétele által adatott néked. 
15. Ezekre legyen gondod, ezeknek szenteld magad, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen 

mindenki előtt. 
Azt mondja, hogy el ne hanyagold a benned lévő kegyelmi ajándékot. Ki adja az ajándékot? 

Isten adja az ajándékot. Én nem tudok neked ajándékot adni, semmilyen szolgáló nem tud neked 
ajándékot adni. Isten szólhat a prófétán keresztül bárkihez, és bárkin keresztül. Ezek az ajándékok 
bárkin keresztül működhetnek. Tehát attól, hogy valakinél működnek az ajándékok, nem biztos, 
hogy érett és felnőtt keresztény, de ettől függetlenül Isten képes megnyilvánítani az ajándékait 
bárkin keresztül. Ő ezt személyválogatás nélkül adja. Nekünk kell az Ő rendelkezésére állnunk és 
nem fordítva.  

Meg kell, hogy értsük, hogy Isten Szelleme akar vezetni minket. Jézus tanított minket 
imádkozni: Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ezt nem lehet 
megfordítani, hogy legyen meg az én akaratom, hanem Isten akarata legyen meg. Igaz? Ugyanez a 
helyzet, amikor a Szent Szellemet akarjuk manipulálni. Jaj, Szent Szellem, van nekem egy jó 
ötletem, van nekem egy akaratom, állj mellém! Fog ez így működni? Sokszor csináltunk már ilyet 
mindannyian, ennek ellenére. Most nagyon kisarkítom és kihegyezem a dolgokat és ezt azért 
teszem, hogy gondolkodjunk el ezen, hogy Isten Szelleme haszonra és építésre adatott. Még egyszer 
mondom, nem azért, hogy belőlünk sztárt csináljon, vagy hatalmas embert, hanem azért, hogy 
szolgáljunk a közösségnek, építésre. Ez az ajándékok célja. Ha az ajándékok nem ezt a célt szolgá-
lják, hanem a pártoskodást, akkor azt az illető nagyon eltévesztette. Amikor személyeket követnek 
és nem a Szent Szellemet. Lehet látni ezt. Napjainkban is vannak olyanok, hogy otthagyták a gyüle-
kezeteiket és elmentek, mert valamilyen prófétát követnek. Nagyon eltévesztették! Vagy éppen 
valaki azt hirdeti magáról, hogy ő mekkora apostol és őt kövessék. Mi van, ha te apostol vagy? 
Akkor te nagyobb vagy, mint bárki más, akinek, mondjuk csak egy tanítási ajándéka van? Akkor te 
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már egy hatalmas ember vagy attól? Ez felfuvalkodottság, és ez nem az Isten ajándékainak a helyes 
értelmezése. Mert az ajándékot egy dologra kaptuk, azért, hogy építsük vele a közösséget, építsük 
vele Krisztus Testét. Ha az rombol, akkor nem Isten Szellemétől van, akkor az a gonosztól van. Ha 
nem az egységet munkálja, ha nem a közösség épülését munkálja, akkor az a gonosztól van. 
Nagyon egyszerű megállapítani.  

Most lapozzunk a 2Timótheus 1,6-ra.  
2Timótheus 1,6‒7. 
6. Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely 

benned van az én kezeimnek reád tétele által.  
7. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és 

józanságnak szellemét. 
Itt van egy szó, az hogy gerjeszd fel. Ez a szó a görögben azt jelenti, hogy megújít, újra megújít, 

feléleszt, lángra lobbant, feléled, magához tér, megelevenedik, új erőre kap. A felgerjesztés itt nem 
az önszuggesztió, hogy most aztán mi fölgerjesszük, mert sokat imádkozunk nyelveken és akkor 
majd Isten Szelleme föl fog ettől gerjedni! Csak azért mondom, mert ha kivesszük a szöveg-
környezetéből ezt az igeverset, akkor megint rossz következtetésre jutunk. Mi volt a problémája 
Timótheusnak? Meg kell nézni a szövegkörnyezetet. Timótheus egy nagyon fiatal szolgáló volt és 
egy kicsit félénk. Nem véletlenül írta neki, hogy használd bátran ezeket az ajándékokat. Erről szól, 
hogy ne hanyagold el, ami benned van. Ne hanyagoljuk el Isten Szellemének a munkáját és hagyjuk 
felszabadulni magunkon keresztül Isten erejét. Bátorítja Timótheust. Mi nem tudjuk Isten Szellemét 
fölgerjeszteni, Ő viszont föl tud bennünket. Értelmezzük helyesen ezeket a dolgokat, különben úgy 
járunk, mint a korinthusiak, hogy Isten adott ajándékokat és ugyanúgy, mint a rossz gyerekek, egy-
más püfölésére használjuk, holott nem erre kaptuk, hanem arra, hogy az egységet építsük, az 
egységet szolgáljuk, és szolgáljunk vele a hívők felé. Nagyon sok ember van szükségben és fontos, 
hogy használjuk az ajándékokat. A Biblia világosan mondja az 1Korinthus 14,1-ben: 

1Korinthus 14,1. 
1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy 

prófétáljatok.  
Akkor most ki kell dobni a próféciát, ne prófétáljunk? Dehogy nem! Sőt, ha valakinek van pró-

féciája, annak szabadon kellene működnie a gyülekezetben. Ha Istentől valakinek van egy kijelen-
tése, egy buzdítása, egy biztatása, akkor annak kellene működnie a gyülekezetben. Ebben azt 
hiszem, hogy van hova fejlődnünk. Most egy kis önkritikát hadd gyakoroljak. Itt a mi gyüleke-
zetünkben is. Igen, sok embernek ott a prófécia.  

Valaki egyszer mondta nekem, hogy ott volt nála a nyelvek magyarázata, csak nem szólalt meg. 
Pedig ilyenkor teljesen normális dolog, hogy valaki megszólal a gyülekezetben. Vagy éppen egy 
próféciát kap valaki, ami Istentől van. De mi a helyzet a prófétával? Ezt is tanítja a Biblia. A 
próféciát meg kell ítélni. Nem a prófétát, hanem a próféciát. A próféta is tévedhet, mert emberből 
van. A próféta nem tökéletes, anélkül, hogy megítélnénk. A próféciát kell megítélni, amit mond, 
hogy az valóban Isten Szellemétől van-e. Azt meg lehet ítélni az Igéből és az Ige alapján.  

Az 1Korinthus 12,28-ban van egy ajándék, amit még megemlítenék, mert nem csak kilenc 
ajándék van, amit eddig felsoroltunk: 

1Korinthus 12,28.  
28. És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben először apostolokul, másodszor 

prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, 
segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit.  

Vannak itt olyan ajándékok felsorolva, ami nem volt az előbb: segítőket és vezetőket. Például az 
apostoli szolgálat is egy szolgálati ajándék, azért adta Isten, hogy azzal a kegyelmi ajándékkal 
szolgáljunk. Ezek az ajándékok nem egymás alá és fölé rendelt ajándékok. A 12. fejezetben nagyon 
egyszerűen elmagyarázza a Test felépítését Pál apostol a korinthusiaknak. Itt vannak a próféták és a 
tanítók is, de például nincsenek megemlítve az evangélisták. Vannak még ajándékok az Efézusi 
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levélben, az öt szolgálati ajándék. Ott is fölsorolja ugyanezeket, hogy apostolokul, prófétákul, 
evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Erről elméleteket írnak emberek. Ezeknek az ajándékoknak 
egymással karöltve kell működniük. Nem egymás alá- és fölérendeléssel működnek. Igen, vannak 
vezetők és van alárendeltség is. Azt mondja az Ige, hogy vessétek alá magatokat egymásnak az 
Isten félelmében. Erről szól a Szent Szellem ajándéka!  

1Korinthus 12,31/a. 
31/a. Törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra.  
Mit jelent az, hogy törekedjetek erre? Kívánjátok, ugyanaz a szó, amit az 1Korinthus 14,1-ben ír. 

Az eredeti görög szó azt jelenti, hogy lelkesen törekszik, fáradozik, igyekszik, buzgólkodik, csodál, 
boldognak mond valakit, utánoz. Még az is volt, hogy irigykedik, féltékenykedik. Lehet, hogy innen 
van ez a szent irigység szó, amikor jó értelemben irigykedik. Nem tudom, hogy ez mennyire 
kegyelmi ajándék, de a szó itt van.  

1Korinthus 12,31/b. 
31/b. És mindezek felett megmutatom néktek a legkiválóbb utat. 
Azt mondja az Írás, hogy mindez nem számít. Mindez nem annyira fontos, van ennél sokkal 

fontosabb, hogy hogyan használjuk az ajándékokat. 
1Korinthus 13,1‒13. 
1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énbennem, 

olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.  
Mindegy, hogy mennyi ajándékod van, mindegy, hogy milyen szépen imádkozol nyelveken, 

mindegy, hogy hány ajándék működik, hogy ha ezt nem a megfelelő módon tesszük, ha nem a 
szeretet van mögötte, ha nem a szeretet motiválja. Ugyanis az ajándék, ha nagyon le akarjuk szű-
kíteni, magának Istennek, a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai rajtunk keresztül. A Szent Szel-
lem ajándékai, a Szent Szellem megnyilvánulása a hívőn keresztül. Tehát Isten megnyilvánulásai. 
Mert az Atya, a Fiú és a Szent Szellem ugyanúgy Isten. Egy személyben három.  

2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és 
ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig 
nincs énbennem, semmi vagyok.  

Mire utal itt vissza Pál apostol? A szolgálati ajándékokra, a kegyelmi ajándékokra mutat vissza az 
1Korinthus 13. Mindegy, hogy milyen megnyilvánulások vannak, mindegy, hogy hány halott támad fel 
a szolgálatodban, mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy hány gyülekezetet alapítottál, vagy hány 
egyházat, nem számít. Semmi nem számít, ha nincs helyén az alap. Az pedig a szeretet.  

3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs 
énbennem, semmi hasznom abból.  

Semmi hasznunk az ajándékokból, ha rossz a motiváció, ha az nem Istent dicsőíti, ha az nem 
Isten szívéből való. És itt leír még sok mindent. 

4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 
fuvalkodik fel. 

Mi volt a probléma a Korinthusi levél elején? Az, hogy felfuvalkodtak egymás ellen, hogy én ezé 
vagyok, én azé vagyok, én amazé vagyok. Oda utal vissza Pál. Ne vegyük ezt ki a szöveg-
környezetéből, mert nem véletlenül került az 1Korinthus 12. és 1Korinthus 14. közé, ahol a szellemi 
ajándékokról van szó. Nem a megnyilvánulás számít, hanem a hogyan és a motiváció. Itt erről szól! 

5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja 
számon a gonoszt,  

 Nem cselekszik éktelenül. Mit jelent ez? Hogy nem dicsekszik azzal, ami nem az ő érdeme, ami 
nem a mi érdemünk. Nem fuvalkodik fel, nem a maga hasznát keresi, nem a saját dicsőségét keresi, így 
is lehetne ezt fogalmazni. Ha van egy ajándék, az nem a te dicsőséged, az én dicsőségem, vagy valaki 
másé, hanem Isten dicsősége. Ebben a tekintetben van hova hova növekednünk mindannyiunknak. 

6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;  
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Egy hívő nem támogat hamisságot, egy hívő nem támogat hazugságot. Nem áll oda Isten 
igazságával szemben a hazugság, a képmutatás mellé. Ennek is a szeretet motivációjából kell fakad-
nia. Nem gerjed haragra és nem tartja számon a gonoszt. Ebben sokunknak kell növekednie. Nem 
kell sokáig visszagondolnod, hogy mikor fordult elő veled utoljára. Lehet, hogy nem kell vissza-
menni egy órát se az időben.  

7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.  
Itt van a mondanivaló lényege, ami visszamutat az előző részhez. 
8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár 

nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. 
Azt mondja az Írás, hogy mindezek az ajándékok itt, a földi tartózkodásunkhoz szükségesek, de 

ezek mind meg fognak szűnni.  
9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:  
10. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint valók eltöröltetnek. 
Vannak olyan csoportok, akik nem keresztények és azt hirdetik, hogy na, látod meg van írva, 

hogy eltöröltetett a nyelveken szólás. Egy részt elfelejtettek elolvasni, hogy ez mikor fog meg-
történni? Amikor eljön a teljesség. Mikor lesz ez? Amikor az Úr Jézus vissza fog jönni, utána 
valószínűleg ezeket az ajándékokat nem fogjuk használni, vagy nem így fogjuk használni. Innentől 
kezdve lehet találgatni, vagy lehet hipotéziseket felvetni, de semmi értelme. 

11. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, 
úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő 
dolgokat.  

Azt mondja az Írás, hogy növekedjünk föl ebben, növekedjünk föl az ajándékokban, de a helyes 
motiváció legyen, amikor az ajándékokat használjuk. Igenis kívánjátok ezeket az ajándékokat. A te 
személyes hívő életedben is kell működnie a Szent Szellem valamilyen ajándékának. Ha te azt 
hiszed, hogy csak egy-két embert ajándékoz meg Isten, akkor tévedsz. Istennél nincsenek művész-
bejárók. Sokan úgy gondolják, ha X.Y. imádkozik, akkor azt majd Isten meghallgatja. Hidd el 
nekem, hogy az én imámat semmivel jobban nem hallgatja meg Isten, mint a tiédet. Hidd el nekem, 
hogy ez így van. Ha nekem nem hiszed, akkor hidd el a Bibliának, hidd el az Igének. Nincs 
művészbejáró Istenhez! Nincsenek azok a különleges személyek, akik odamehetnek, hogy majd 
őket Isten meghallgatja. Meg ha ő téged megátkoz, akkor majd neked milyen rossz lesz. Miről szól 
ez? Ez nem Isten beszéde! Ez nem Isten Igéje. De lehet hallani ilyet keresztény körökben is. 

12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint 
van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem.  

13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a 
szeretet. 

Az ajándékokról szól itt az Ige és hogyan használjuk az ajándékokat. Egyben olvassuk el az 
egész részt. Ne legyen külön rész a szeretet. A szeretet parancsolatát nem azért adta Isten, hogy 
mutogassunk a másikra, hogy ő nem jár szeretetben. Ez nagyon megy nekünk! X. Y. nem jár 
szeretetben. És amikor te megítélted őt, akkor szeretetben jártál? Egyetlen bűnt tudunk elkövetni 
mindannyian, mert egy parancsolatunk van, az a szeretet parancsolata. Sajnos, mindannyian meg-
szegjük ezt a parancsolatot. De a szeretet, az maga Isten. A szeretet maga a Szent Szellem, aki 
munkálkodik bennünk. Nekünk a Szent Szellem indítékait kell figyelembe vennünk, nem a saját 
érdekeinket és a saját elgondolásainkat. A Szellem ajándéka az maga Istennek a megnyilvánulása a 
hívőn keresztül. Ha annak nem a szeretet az alapja, akkor eltévesztettük az egészet, akkor nagyon 
elrontottuk az egészet. Erről szól az 1Korinthus 13, hogy kövessétek a szeretetet, kívánjátok a 
szellemi ajándékokat, leginkább, hogy prófétáljatok. Mit kell követnünk? A szeretetet és utána 
pedig fognak jönni a próféciák.  

1Korinthus 14,2‒5. 
2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, 

hiszen a Szellem által szól titkokat.  
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Amikor nyelveken imádkozunk, akkor ki szól rajtunk keresztül? Isten Szelleme, de nekem kell 
megnyitni a számat, benne van a szabad akaratom. Sokszor találkoztam drága testvérekkel és 
mondták, hogy nekem még nem indult meg a nyelvek imája. Hát, várhatsz rá sokáig, hogy az 
meginduljon neked, ha meg nem nyitod a szádat! Nekem sem indul meg a szó a számból, ha nem 
nyitom ki. Ugyanez a helyzet, ugyanúgy nekem kell megtenni, én imádkozom nyelveken a Szellem 
által. Hagyom, hogy Isten Szelleme szóljon rajtam keresztül.  

3. Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.  
4. Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.  
Nézzétek meg egy kicsit az ajándékokat ilyen szemmel. Ahogy az elején is említettem, ez a 

nyelveken szólás az egyetlen ajándék, ami a hívőt építi. De a nyelveken szólás építheti a gyüle-
kezetet is, mégpedig úgy, hogy ha van magyarázó és megmagyarázza. Ez pedig a nyelveken szó-
lásnak a magyarázata. Ezek is természetfeletti ajándékok, a Szent Szellem ajándékai. Isten azért 
adta, hogy bátran használjuk a gyülekezetben.  

Nekünk is ebben föl kell bátorodni, nekünk is föl kell gerjesztenünk ezeket az ajándékokat. Ha 
ez nem a viszálykodáshoz meg a pártoskodáshoz vezet, hanem ahhoz, hogy építse a közösséget, 
építse az egységet, akkor minden ajándék rendben van. Köszönjük Istennek az ajándékokat! Csak 
azért beszélek erről, hogy annyi mindent kaptunk, annyi mindent adott nekünk Isten, annyi mindent 
adott a személyes hívő életünkben, és nem merjük használni mindezt. Úgy gondoljuk, hogy ehhez 
mi olyan kicsik vagyunk! Igen, azok vagyunk, de ez ajándék. Ajándékot pedig még a legkisebb is 
kaphat. Sőt, ők kapnak a legtöbb ajándékot. Vágyjunk ezekre az ajándékokra és merjük ezeket 
használni! Azt mondja Pál: 

5. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de méginkább, hogy prófétál-
nátok; mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagyarázza, 
hogy a gyülekezet épüljön.  

„Látjátok, meg van írva, hogy nagyobb a próféta!” De tovább is el kell olvasni, mert itt nincs 
vége. Letelt az időm, de ezen még fogunk itt egy kicsit időzni, mert sok dolog maradt ki a mai 
üzenetből és nagyon izgalmas a szellemi ajándékok témája.  

Készítettem egy listát a szellemi ajándékokból. Ezek az ajándékok nem végesek, vagyis nem 
mondhatom azt, hogy huszonkét ajándék van, vagy huszonhárom, mert nagyon sok ajándéka van a 
Szent Szellemnek, olyan, amiről nem is gondoljuk, hogy az a Szent Szellem ajándéka. Az Efézusi 
levélben van: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók. Az 1Korinthus 12-ben van: 
bölcsesség szava, ismeret szava, hit, gyógyítások ajándéka, csodatevő erők, prófétálás, szellemek 
megkülönböztetése, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata, segítők, vezetők. Ezek is szellemi 
ajándékok. A segítők és a vezetők is Isten ajándékai. A Róma 12-ben találhatók még ajándékok: 
szolgálat a szolgálatban. Egyik szolgálati konferenciára összeszámoltam, hogy tizenkilenc fajta 
szolgálat van, csak ebben a mi kis egyházunkban. Mit kezdenénk azok nélkül az emberek nélkül, 
akik segítettek nekünk? Át sem tudtunk volna költözni, ha ezt ketten kellett volna nekünk Attilával 
megcsinálni. Nem tudtuk volna azért sem, mert nem hiszem, hogy van annyi technikai ismeretünk. 
De azért adta Isten a szolgálatokat, hogy épüljünk. Minden egyes testrész fontos! Ezt itt a 12. 
részben elmagyarázza Pál apostol. Nem mondhatja a test a kéznek, hogy nincs rád szükségem, meg 
hogy az orrom miért ott van, ahova Isten tette és miért nem máshol. Ahhoz, hogy egy test egyben 
működjön, hogy egy fizikai test is egészségesen működjön, minden testrésznek a helyén kell lenni. 
Ugyanígy a Krisztus Testében is minden ajándéknak, minden szolgálatnak, minden hívőnek ott kell 
lenni a helyén. Ne akarjon a kéz láb lenni, a láb meg orr vagy fej, hanem amit Isten megalkotott, 
mert így tud egészségesen működni a Krisztus Teste.  

Szolgálati ajándékok még a buzdító, az adakozó is. Ha Isten nem buzdítja föl a szíveteket, akkor 
hogyan tudnánk most átalakítani? Szükség van Krisztus Testében is anyagiakra és ahhoz is ott kell 
lennie a megfelelő hozzáállásnak. Nem hiszek a szegénység evangéliumában, amit sokan hirdetnek, 
mert a kapzsisággal van a probléma és nem a pénzzel. A Biblia nagyon sokat beszél a pénz helyes 
kezeléséről, a pénzhez való helyes hozzáállásról. Isten rendel el egy gyülekezetben adakozókat, ez 
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is egy szolgálati ajándék. Ismerek olyan gyülekezetet, hogy egy vállalkozónak Isten fölindította a 
szívét, hogy vegyen egy gyülekezeti házat a gyülekezetnek. Isten megáldotta a vállalkozását és meg 
tudta tenni. Ez nem nálunk történt, de hálát adok érte Istennek, nem irigykedem. Ha Isten ezt más 
gyülekezetben megtette, akkor nálunk is meg tudja tenni, emeljük fel oda a hitünket. Ez egy teljesen 
rendjén való dolog. Az anyagiakhoz is kell lennie egy helyes hozzáállásnak. Az adakozó is egy 
szellemi ajándék, egy szolgálati ajándék, hiszen a Test építésére van.  

Elöljárók. Igen, vannak elöljárók is a gyülekezetben. Még van egy olyan szolgálat is, hogy 
könyörülő. Ezt még nem tanulmányoztam, hogy ez alatt mit ért a Biblia, de nézzetek utána, és ha 
valami eredményre juttok, akkor nagy örömmel várom.  

Most itt abbahagyom, és azt mondom, hogy dicsérjük az Urat, mert van miért dicsérnünk, van 
miért imádnunk Őt. Köszönjük Istennek, hogy elküldte a Szent Szellemet, hogy itt van és munkál-
kodik közöttünk, és hogy az ajándékai megnyilvánulnak közöttünk. Azt mondja Jakab, hogy akinek 
nincs bölcsessége, kérje Istentől. Kérjük Isten bölcsességét, hogy a szellemi ajándékokkal úgy gaz-
dálkodjunk, ahogy az Ajándékozónak a szándéka. Az ajándékozó szándéka pedig az, hogy a gyüle-
kezetünk növekedését és az egységét szolgálja és munkálja és a mi növekedésünket is egyenként. 
Hálát adunk ezért Istennek! Köszönjük az Ő kegyelmét! 
 

*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 
 

 


