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SZELLEMI AJÁNDÉKOK – 8. A nyelvek nemei 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 07. 18. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy békességben járj! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Külön köszöntjük Miklóst, aki először van közöttünk. Többen 
vagytok érzékenyek szellemben, ez jó dolog. Ha érzékelitek, hogy valami nyomás van, vagy 
valami miatt nem tud úgy mozdulni a Szent Szellem, ahogyan kellene, akkor nyugodtan 
szóljatok, hogy imádkozzunk egy pár percet nyelveken. Jelezzétek nyugodtan, ha a jövőben 
lenne ilyen, mert előfordulhat, hogy van, akinek éppen gondja van, vagy nehéz teher nyomja, 
de sok más dolog előfordulhat. Akkor a nyelveken való imával meg tudjuk változtatni a 
légkört. Nyugodtan jelezzétek, ha ennek a szükségességét látjátok.  

Szeretnénk Miklóst meghívni egy közös imára, ha szabad. Az élet legfontosabb imáját 
szeretnénk elmondani veled. Hogyha hiszed, hogy Jézus megszületett, meghalt és feltámadt, 
akkor nyugodtan csatlakozhatsz hozzánk. Fölvezetjük egy dicsérettel. Én mondom az imát és 
tudjátok utánam ismételni. A Van ott fent egy ország című dal következik. Ez egy nagyon 
ideillő dicséret.  

Van ott fent egy ország, hallottuk a dicséretben és az Úr hazavár. Ahonnan jöttünk, oda 
fogunk visszaköltözni, mert bennünk Jézus lakik és megvan a mennyei útlevelünk. Ezt az 
üzenetet kell elvinnünk minden emberhez. Éppen tegnap olvastam egy statisztikát, hogy 
naponta negyvenkilencezer olyan ember hal meg, aki nem hallott Jézusról. Ők nem kerülhetnek 
a mennybe. Most Pál apostol szerinti hiszekegy imát fogjuk elmondani. A Római levélben Pál 
apostol azt mondja, hogy aki hiszi a szívében Krisztust és a szájával megvallja, megnyeri az 
üdvösséget, az örök életet. A belső embere, a szelleme újjászületik. Igazából a Krisztusba vetett 
hitünkről kell megvallást tennünk. Kérlek benneteket, hogy mondjátok utánam: 

Teremtő Istenem! Eléd állok és fennhangon imádkozom.  
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.  
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.  
Kérlek Jézus, legyél az én Uram, megváltóm és gyógyítóm! 
Kérlek Jézus, költözz a szívembe! 
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.  
Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.  
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Ámen. 
Aki hittel befogadta Jézust a szívébe, annak megvan a mennyei útlevele, megvan a 

mennyei állampolgársága. Amikor a földön lejár az ideje, akkor haza fog költözni. Akik nem 
fogadják be Jézust, akik visszautasítják Őt, azok egy nagyon forró helyre kerülnek és ez nem 
mese, ez valóság. Jézus mindenkiért meghalt, mindenkinek megvan a lehetősége a megváltást 
elfogadni. Nekünk fel kell kínálnunk az újjászületés lehetőségét az embereknek. Előtte 
természetesen imádkozunk azért, hogy az Úr nyissa meg a szívüket és fogadják be az Urat. 
Van egy másik imádságunk is, a Lukács 11,13 alapján. Azt mondja az Ige, hogy Isten, amit 
kérünk, azt nagy örömmel és szívesen megadja. Aki kér, az kap. Miután Jézust befogadtuk, a 
házunk tiszta, mert a szent vér megmosott mindannyiunkat. Isten Szent Szelleme, a szent-
háromság harmadik személye, amit a magyar fordításokban sok helyen a Bibliában Szent 
Léleknek olvashatunk, de az eredeti görögben a Szent Szellemről van szó. Isten nagyon 
szívesen odaadja a Szent Szellemet, hogy bennünk lakozzon. Ő hordozza a feltámadás erejét. 
A Szent Szellem volt ott, amikor Jézus feltámadt a halálból és kijött a sírból. Ezt a hatalmas 
erőt tudjuk befogadni a következő imádsággal.  

Mennyei Atyám! A Te Igéd alapján, Jézus nevében, kérem Tőled a Szent Szellemet.  
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Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel!  
Keresztelj meg a Szent Szellemmel! 
Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat és megkereszteltél a Szent Szellemmel.  
Én betöltekeztem, beteljesedtem és teljes lett a szívem a Szent Szellemmel.  
Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.  
A Szent Szellem örökké bennem él, velem marad és elvezet minden igazságra.  
A Jézus nevében. Ámen. 
Amikor érezzük azt, hogy Isten jelenléte milyen erőteljes, ez a Szent Szellemnek 

köszönhető, mert Ő most is itt van. Itt van az Úr Jézus és a Szent Szellem. Halleluja! Kriszti 
lányunkon keresztül jön ez az üzenet hozzátok. Ez egy nagyon fantasztikus könyv: Szeretet az 
út a győzelemhez.  

Engedjetek meg egy pár sor idézetet. Ha valaki el akar menni a postára, és én elmondom 
neki, hogyan jut el oda, az már az ő hibája, ha mégsem jut el oda. A Biblia pontosan meg-
mondja nekünk, hogyan juthatunk az el úticélunkhoz. Viszont nekünk kell az Ige világosságá-
ban járnunk, ha el akarjuk venni azokat az áldásokat, amik ott le vannak írva. Azt hiszem, ez 
egy egyszerű példa, hogy Isten az Igéjével megmutatja nekünk az útirányt, sőt, én magam is 
imádkozom, meg az imakönyveinkben is benne van, hogy kérünk útjelzőket és útmutató 
oszlopokat, hogy mindig tudjuk a helyes irányt. Ha mégsem érünk célba, akkor nem Istent 
kell okolnunk, hanem mi tévesztettük el valahol. Egyébként is, Isten megadta az újjászületett 
hívőknek a kulcsokat. Ez a hatalmat jelenti, a hatalmi kulcsokat. Az oldás-kötés hatalma 
többek között. Tehát innentől fogva nem okolhatjuk Istent, hogy miért kerültünk egy ilyen 
helyzetbe, mert a kulcs nálunk van. Lehet, hogy előfordult veled is, hogy kerested a 
lakáskulcsot a táskádban, mert a nélkül nem tudsz bemenni a házba.  

A szellemi kulcsok is ilyenek. Ha nem használjuk azokat, akkor nem tudunk bemenni 
abba a dicsőségbe, nem tudunk bemenni azokba az áldásokba, amit az Úr Jézus a kereszten 
nagyon komoly áron megszerzett nekünk. Az Úr nemcsak a testi bűnök miatt fog megítélni 
bennünket. Meg fog ítélni minket a szellemi bűnök miatt is. Mit ért Jézus szellemi bűnök 
alatt? Nos, például szellemi bűnnek számítanak a rejtett szándékok és indítékok. Mi nem 
tudjuk, hogy milyen indíttatásból cselekednek az emberek, Jézus azonban ezt tudja, mert aki a 
szíveket vizsgálja, az az Úr, mondja a Biblia. Ritkán előfordul, hogy rossz indíttatásból 
jönnek istentiszteletre az emberek. Pesten nem egyszer előfordult, hogy kémkedni jönnek, 
hogy mi folyik itt? Tehát nem azzal az indíttatással, hogy én az Úr jelenlétében meg akarok 
fürödni, meg akarok mártózni, fel akarok töltődni, hanem egyszerűen rossz indíttatásból, 
kémkedni jönnek. Ők inkább a vallásos körökből kerülnek ki. Egy esetben én is fent voltam 
Budapesten, amikor szó szerint felállt valahol az első sorokból egy férfi, és egyenesen ment a 
pulpitus felé, és rá akart támadni a főpásztorra. Tehát milyen a szív indítéka, ha elmegy egy 
alkalomra. Ezt hozta most az Úr elém.  

Szeretnék veletek megosztani egy dicsőséges dolgot. Az Úr nyitott egy hatalmas ajtót az 
üdvösségre egy olyan helyen, ahova nem könnyű bejutni. A börtönszolgálatról van szó. 
Kedden voltunk megbeszélésen. Azért nem beszéltem eddig erről, mert a végeredményét 
szerettem volna látni és ami még fontosabb, hogy egy folyamatban lévő dologról volt szó, így 
a Szent Szellem vezetését vártam, hogy mikor oszthatom meg veletek. Olyan nyitott a 
vezetőség, hogy szinte tanácsolják, hogy melyik nap a legjobb, és azon belül melyik időpont a 
legjobb. Ha viszünk szóróanyagot, bejuttatják a cellákba. Van zárt láncú tévé. Evangelizációs 
alkalommal kezdünk. Augusztusban fog kezdődni ez a szolgálat. Azt mondják, hogy videó 
kamerával fölveszik és leadják az egész börtönben. A zárkájában, a cellájában ezt végig tudja 
nézni, aki akarja. Tehát azok is megkapják az üdvösségnek a lehetőségét, akik nem tudnak 
kijönni. Ez egy óriási dolog. Ma a Márk evangélium végén olvasunk egy igesort. Erről 
kaptam két napja egy kijelentést. Első helyen van az üdvösség és utána van a gyógyulás. 
Eddig is mondtam, de most Igében is, kijelentésben is megkaptam. Fontos a gyógyulás, fontos 
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az egészség, de hiába gyógyul meg valaki kézrátétel és ima által, vagy az ajándékok által, ha 
nincs üdvössége, akkor nem tud a mennybe kerülni. A börtönszolgálathoz pásztori kenet 
szükséges. Köszönjük az Úrnak ezt a lehetőséget és hisszük, hogy nagyon sok gyümölcs fog 
teremni, az az új élet. Mert az Evangéliumnak megváltoztató ereje van. Amikor másfél 
évtizede szolgáltunk, volt egy fiatalember, aki újjászületett, betöltekezett Szent Szellemmel. 
A következő héten megyünk és azt mondják a nevelők, hogy a … valamit elvétett és egy 
napra be kellett zárni egy egyes zárkába. Ott elkezdett énekelni, imádkozni és Istent 
dicsőíteni. Mit tud magával csinálni? Istennel foglalkozni és beszélni. Azt mondta a nevelő, 
ha nem tudnánk, hogy ez az ember van bent, akkor azt hinnénk, hogy egy papot zártunk oda 
be. Ekkora változást hozott az életében.  

Isten a katonáit felszereli mindazzal, amire szüksége van a szolgálathoz. Fölszereli. Egy 
katonát se küldenek ki fegyver nélkül, ruha nélkül, élelmiszer nélkül. A teljes ellátást megadja 
a hadsereg. Mivel mi Isten katonái vagyunk, nekünk is abban kell hinnünk, hogy minden 
felszereltséget megkapunk. Mert Istennek fontosak az elveszettek. Halleluja! 

 
Készen álltok az Igére? Folytatjuk A Szent Szellem ajándékai sorozatunkat. A 8. rész 

következik: A nyelvek nemei. 
Kilenc szellemi ajándékot sorol fel a Biblia az 1Korinthus 12-ben. Három csoportra lehet 

ezeket osztani:  
• a kijelentés ajándékai  
• az erő ajándékok 
• az ihletettségi ajándékok 

Ezeket kezdjük ma taglalni. Az ihletettségi ajándék más néven kiejtés ajándéka. Ennek 
csoportjába tartozik a nyelvek nemei, a nyelvek magyarázata és a prófécia ajándéka. Ezek az 
ajándékok kimondanak valamit a Szent Szellem által.  

1. Fogalom meghatározás 
1Korinthus 12,10. 
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyik-

nek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyel-
vek magyarázata; Ámen. 

A King James fordítás a nyelvek nemeit úgy fejezi ki, hogy különféle nyelvek nemei. Ami 
arra enged következtetni, hogy a nyelveknek több fajtája van. A nyelvek nemei egy 
természetfeletti kijelentés a Szent Szellem által, olyan ismeretlen nyelven, amelyet a beszélő 
soha sem tanulhatott. A nyelveken szólást nem lehet megtanulni iskolában, mert a Szent 
Szellem adja a szótagokat a szánkba és ezt senki nem érti. Titkokat beszélünk, amikor 
nyelveken szólunk. Csak az Atya érti. Még az ördög sem. Amikor nyelveken szólunk, akkor 
egy nyugalom és egy békesség árad ránk. Ez a nyelv általában nem érthető a beszélő által és 
nem feltétlenül érthető a hallgató által. Ez az ajándék egy hallható csoda. Semmi köze a tanult 
nyelvi képességhez és az elméhez. Találkoztam már olyannal, aki kérte, hogy akkor írjuk le, 
és otthon ő is majd így imádkozik. Ezt nem lehet leírni, mert a szótagokat Isten mindenkinek 
másképp adja. Ez az ajándék egy ajtó, ami elvisz bennünket a mennyei természetfeletti dolgok 
felé. A nyelvek nemei a leglátványosabb ajándék a három szólás ajándék közül. Miért 
foglalkozunk a nyelveken szólással? Öt pontban röviden felsorolom: 

1. A tudatlanság miatt muszáj az igazságot az emberekkel megosztani. Tapasztaljuk azt is, 
hogy emberek kérdeznek erről a témáról.  

2. A nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezés jele.  
3. A nyelveken szólás széles körben elterjedt és a leggyakrabban használt ajándék. 
4. A nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata a gyülekezeti korszaknak adatott. Tehát ez a 

két ajándék az Ószövetségben nem működött. Ez a két ajándék csak pünkösd óta létezik. 
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5. Pál kiemelten tanít a nyelveken szólásról, mert abban az időben is nagyon sokan 
félreértették ezt a témát.  

2. Természetfeletti jel 
Márk 16,15-18. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űz-

nek; új nyelveken szólnak. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ámen. 
Ebből az igesorból kaptam világosságot.  
a) Van egy küldetésünk. Mivel tudjuk, hogy hogyan lehet a pokoltól megmenekülni, ezt el 

kell mondani másoknak is. Aztán ez már az ő választása, hogy elfogadja, vagy visszautasítja.  
b) Aki hisz Krisztusban, megkeresztelkedik Jézus nevére. Befogadja Jézust. Ez a legelső 

pont, ami szükséges egy elveszett ember életében, hogy új teremtéssé váljon.  
Ezt követik majd azok a jelek, amelyek le vannak írva, hogy mit tudnak a hívők csele-

kedni Jézus neve által. Tehát Jézus azt mondja, hogy az újjászületett hívőket öt jel követi, és 
ez az öt jel mind természetfeletti. Még a nyelveken szólás is, illetve a nyelvek nemei, amiről 
ma tanulunk. A nyelveken szólás nem azt jelenti csupán, hogy valaki elhagyja a trágár 
beszédet. Mert ezt félreértelmezik, és félremagyarázzák, hogy a nyelveken szólás annyit 
jelent, hogy szebben fog ezután beszélni. Az is egy jó dolog egyébként és biztos, hogy ilyen 
változást hoz az üdvösség az ember életében. De a nyelveken szólás és a nyelvek nemeinek az 
ajándéka egy természetfeletti ajándék, ami egy mennyei nyelvet jelent. Képesek leszünk 
mennyei nyelven beszélni, angyali nyelven, így is mondja a Biblia. A kételkedők gyakran 
felteszik a kérdést, hogy az ószövetségi próféták nem szóltak nyelveken, akkor nekünk miért 
kell? Keresztelő János próféta volt. A Szent Szellem ott volt felette. Jézusra is rászállt a Szent 
Szellem. Ő se beszélt nyelveken. Nekünk miért kell? Tudni kell, hogy abban az időben, még 
Krisztus előtt a király, a pap és a prófétai hivatalban levőkre szállt rá a Szent Szellem, ami 
képessé tette őket arra, hogy megálljanak a hivatalukban. Tehát a szolgálatukhoz szükséges 
volt, hogy a Szent Szellem ott legyen. Mivel az Ószövetségben nem volt újjáteremtett 
szellemük az embereknek, így nem voltak beteljesedve Szent Szellemmel sem. Mert a Szent 
Szellem csak tiszta házba költözik. Különbség van az Ószövetség és az Újszövetség között. 
Az Ószövetségben rajtuk volt a Szent Szellem, az Újszövetségben pedig bennünk van. Ez a 
különbség. Ami akkor történt az Ószövetségben, az számunkra példa. Mi azonban egy jobb 
szövetség alatt élünk és kívánjuk, hogy a Szent Szellem a gyülekezeti kornak megfelelően 
munkálkodjon az életünkben.  

Zsidó 8,6. 
6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek 

közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Ámen. 
Egyértelmű, hogy az Újszövetség egy jobb szövetség az Ószövetséghez képest. Nekünk az 

Apostolok cselekedeteinél kell kezdenünk mintát venni, hogy hogyan haladjunk ezen a 
krisztusi úton, és nem kell visszatérnünk az Ószövetségbe. Ha az Ószövetségbe visszatérünk, 
akkor mindenhol Krisztus előképét keressük. Mert nagyon sok helyen megtalálható elrejtve. 
Ma mi is ugyanazt követjük, amit az Apostolok cselekedeteiben olvasható a korai gyüleke-
zetekben történtekről. Az újjászületés, a Szent Szellem keresztség, az úrvacsora, és egyéb 
gyakorlatok.  

Az Apostolok cselekedeteiben öt mintát fogunk megnézni, amire építhetjük a keresztény 
életünket, a keresztény utunkat, mert mi is ugyanabban a szövetségben vagyunk, mint ők. 
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Krisztustól számítjuk az Újszövetséget. Az Apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, ma pedig 
a 29-et írhatnánk. Most van a 29. fejezetnek az időszaka.  

a) Felház 

Lukács 24,49. 
49. És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok 

Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. Ámen. 
Jézus, mielőtt felemeltetett az Atya jobbjára, megígérte a hívőknek, hogy elküldi a Szent 

Szellemet, hogy ne legyenek egyedül. A Szent Szellem pünkösdkor áradt ki és azóta is itt van. 
A Szent Szellem Isten földi képviselője a gyülekezeti korszakban. Olvassuk tovább az Igét az 
Apostolok cselekedetei 2-ben.  

Apostolok cselekedetei 2,1-8. 
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.  
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és 

eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. 
3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.  
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Szellem adta nékik szólniuk.  
5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, 

melyek az ég alatt vannak. 
6. Minekutána pedig ez a zúgás lett, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivel-

hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. 
7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: 

Nemde nem galileabeliek-é ezek mindnyájan, akik szólnak? 
8. Mimódon halljuk hát őket, ki-ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?  
Azt tudjuk, hogy pünkösdkor egy százhúsz főnyi sokaság a felházban imádkozott, amikor 

kiáradt a Szent Szellem és mindannyian beteljesedtek Vele és nyelveken szóltak. Erre az 
ünnepre sokféle nemzetből gyűltek össze emberek, és mégis mindenki a saját nyelvén hallotta 
az Istenről szóló csodálatos dolgokat. Az összegyűlt emberek különböző nyelvterületről 
jöttek, mégis a saját nyelvükön hallották az üzenetet. Meggyőződésem, hogy a nyelvek több 
fajtája működött ebben az esetben.  

b) Fülöp szolgálata 

Apostolok cselekedetei 8,5-17. 
5. És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.  
6. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, 

hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. 
7. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimené-

nek; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. 
8. És lett nagy öröm abban a városban. 
9. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi 

tudományt és elámította Samaria népét, magát valami nagynak állítván: 
10. Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy 

ereje! 
11. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. 
12. De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tarto-

zó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. 
13. És Simon maga is hitt, és megkeresztelkedvén, Fülöppel tarta; és látván, hogy 

jelek és nagy csodák történnek, álmélkodik vala. 
14. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samaria befogadta az 

Isten Igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; 
15. Kik mikor lementek, imádkoztak érettük, hogy vegyenek Szent Szellemet: 
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16. Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr 
Jézus nevére. 

17. Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet. 
Samaria lakosai Fülöp szolgálatában üdvösséget nyertek. Aztán jöttek az apostolok és 

beteljesedtek Szent Szellemmel az ő szolgálatuk által. Az Ige említést tesz egy Simon nevű 
mágusról, aki fizikai bizonyítékát látta a Szent Szellem beteljesedésének, mert nagy 
valószínűséggel ő a nyelveken szólást tapasztalta meg, a nyelveken szólást hallotta. Mert a 
beteljesedést mindig nyelveken szólás követi. 

c) Saul megtérése 

Foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, de most másik szemszögből nézzük meg.  
Apostolok cselekedetei 9,3-17. 
3. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény 

sugárzá őt körül a mennyből: 
4. És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, miért 

üldözöl engem? 
5. És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te 

üldözöl: nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. 
6. Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig 

monda néki: Kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell 
cselekedned. 

7. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. 
8. Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért 

kézenfogva vezeték be őt Damaszkuszba. 
9. És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott. 
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. 
13. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok 

bosszúsággal illeté a Te szentjeidet Jeruzsálemben: 
14. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a Te 

nevedet segítségül hívják.  
15. Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy 

hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai előtt.  
16. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. 
17. Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reávetvén, monda: Saul 

atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy 
szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Szellemmel. Ámen. 

Pál üldözte a keresztényeket, és amikor a damaszkuszi úton ment, Jézus megjelent neki. 
Megjelent és Pál megtért. Egy nagyon érdekes üzenetet hallottam a vasárnapi tanításban. 
Jézus mit mondott a kereszten? Hogy Uram, bocsásd meg nékik, mert nem tudják mit 
cselekesznek! Tehát Jézus feloldozta a katonákat, hogy ne legyenek bűn alatt, bűntudat alatt. 
Istvánt, amikor megkövezték, mit mondott? Ugyanezt mondta, hogy ne számítsd be nekik, 
nem tudják mit cselekesznek! Minden bizonnyal ez az ima közrejátszott abban, hogy Isten el 
tudja érni Sault a damaszkuszi úton. Mert amikor mi valakit feloldunk a kötelékekből, akkor 
Isten kegyelme, az a kegyelem-köntös körbe tudja őt venni. István megkövezésénél ott volt 
Pál. Sőt valószínűleg ő vezényelte le az egész menetet.  
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Tehát itt egy összefüggést lássatok, hogy amit István imádkozott, annak volt egy hatása 
Pál életére, hogy a kegyelem által az Úr Jézus őt meg tudta szólítani, meg tudta fordítani az 
úton. Ebben az igesorban, ha nagyon figyelünk, meglátjuk, hogy Pál mikor született újjá és 
mikor töltekezett be Szent Szellemmel. Valahol az elején azt mondja az Ige, amikor leesett a 
lóról a dicsőség miatt.  A 3. versben mondja az Ige, hogy körülvette Pált a dicsőség, ő pedig 
emiatt leesett a lóról. Aztán elhangzik egy mondat, amikor Pál megkérdezi, kicsoda vagy, 
Uram? Itt már elismerte Őt Urának. Tehát ő ebben a pillanatban már újjászületett ember.  

A miáltalunk használt üdvösségima túl van biztosítva azért, hogy ha nem ezen az úton, de 
a másik úton, valahogy elfogadja az illető az Úr Jézust. Egyszerűen annyi is elég, hogy 
befogadja Jézust, ha például egy nagyon súlyos beteget veszünk példának, hogy kimondja: 
Úrrá teszlek, Jézus, az életem felett. Ha ezt hittel megteszi, akkor ugyanaz, mint mikor 
elmondjuk ezt a hosszú üdvösségimát.  

Aztán mikor Ananiás elment Saulhoz és rátette a kezét, akkor ő befogadta a Szent Szelle-
met. Tudjuk az Írásokból, hogy Pál beszélt nyelveken. Hamarosan olvassuk az 1Korinthus 14-
ben majd az Igét. Tehát ebben az igeszakaszban is azt láttuk, hogy Pál újjászületett, és 
betöltekezett Szent Szellemmel és nyelveken beszélt.  

d) Kornélius házanépe 

Apostolok cselekedetei 10,30-33. 
30. És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig böjtöltem, és kilenc 

órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg előttem fényes ruhában, 
31. És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid 

emlékezetbe jutottak Isten előtt. 
32. Küldj el azért Joppéba, és hivasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; ez 

Simon tímár házában van szálláson a tenger mellett: ő, minekutána eljön, szól néked. 
33. Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi 

mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked 
parancsolt. Ámen. 

Folytassuk az olvasást.  
Apostolok cselekedetei 10,44-47. 
44. Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik 

hallgatták e beszédet.  
45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt 

mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. 
46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Isten. 
47. Akkor felele Péter: Vajon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztel-

kedjenek, kik vették a Szent Szellemet, miképpen mi is? Ámen. 
Pünkösd után, sok-sok évvel történt ez az eset. Péter az Evangéliumot hirdette az első nem 

zsidó közösségnek. Mind újjászülettek, beteljesedtek Szent Szellemmel és nyelveken szóltak. 
Kezdetben azt hitték, hogy csak a zsidóság lehet a gyülekezet tagja, csak a zsidóság születhet 
újjá, de aztán menet közben kiderült, hogy mivel Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, így 
mindenki az üdvösség birtokosa lehet. Még itt van egy érdekes sorrend. Újjászületés, Szent 
Szellem keresztség és a harmadik a vízkeresztség.  

Tehát vízkeresztség van, én is bemerítkeztem, de a vízkeresztséget nem az első helyre kell 
tenni, mert a vízkeresztség nem ad üdvösséget. A vízkeresztség egyébként bemerítést jelent, 
vagyis alámerülést jelent. A nem látható dolgoknak – az újjászületésnek és a Szent Szellem 
keresztségnek – az ünnepélyes, ceremóniás része. Tehát itt megadja a sorrendet, hogy első 
számú az üdvösség, aztán a Szent Szellem keresztség, és lehet vízkeresztséget is venni, 
hogyha valaki óhajt. Ezt a történést nézzük meg még a következő fejezetben. Ennek is van 
mondanivalója. 

Apostolok cselekedetei 11,13-16.  
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13. És elbeszélé nékünk, mimódon látta, amint az angyal megálla az ő házában és ezt 
mondá néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek 
neveztetik; 

14. Ő szólni fog hozzád oly Igéket, melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe. 
15. Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Szellem őreájuk, miképpen 

mireánk is kezdetben.  
16. Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondá: János ugyan 

vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni. Ámen. 
Itt a példa, hogy igehirdetés által hogyan üdvözült ez a csoport. Tehát mindenképpen 

szükséges először egy keveset prédikálni az elveszettnek, akiben még nincs benne Krisztus, és 
mivel az Ige felkent, a Szent Szellem is leszáll, Ő fogja megnyitni az ő szívét, hogy igenis 
fontos dolog, hogy befogadja Jézust.  

e) Az efézusi tanítványok 

Apostolok cselekedetei 19,1-7.  
1. Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a 

felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék; és mikor némely tanítványokra talált,  
2. Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek? 

Azok pedig mondának néki: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem.  
3. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A 

János keresztségére. 
4. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a 

népnek, hogy aki utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. 
5. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.  
6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk: és szólnak vala 

nyelveken, és prófétálnak vala.  
7. Valának pedig azok a férfiak összesen mintegy tizenketten. 
Ez az eseménysor is sok-sok évvel pünkösd után történt. Pál az Evangéliumot hirdette és 

az efézusiak újjászülettek, és miután a kezét rájuk tette, beteljesedtek Szent Szellemmel és 
elkezdtek nyelveken szólni. Ők a János keresztségét ismerték, a vízkeresztséget. De mint az 
előbb említettem, az nem ad üdvösséget. Vízkeresztséggel nem lehet a mennybe jutni. A mai 
napon is a Szent Szellemmel való beteljesedésnek egyértelmű bizonyítéka és jele a nyelveken 
szólás.  

3. Kétféle cél 
A nyelvek ajándéka egy olyan ajándék, amelynek használata egy odaszánást igényel Isten 

irányába. 
a) Személyes imaélet 

1Korinthus 14,18. 
18. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken;  
Ezt Pál mondja magáról. Pál a nyelveken szólás célját tanítja, ezen túlmenően arról is szól, 

hogy milyen hasznunk származhat ebből. Mint az elején említettem, amikor nyelveken 
imádkozunk, egy békesség árad ránk, egy nyugalom, és titkos nyelven beszélünk, mert ez 
közvetlenül az Atya trónja elé száll. Amikor az anyanyelvünkön beszélünk, akkor Jézushoz 
száll az imánk, Ő megszépíti és továbbítja. De amikor angyali nyelven beszélünk, erre nincs 
szükség. Volt egy pásztor, aki szakácsként egy konyhán dolgozott. Tett egy bizonyságot 
egyszer, hogy valami nagyon felbosszantotta. Elkezdett nyelveken imádkozni és érezhető 
volt, hogy hogyan csendesedik le, hogyan nyugszik meg. A nyelveken szólást elsősorban a 
személyes imaéletünkben használjuk Isten dicséretére és imádatára. A nyelvek nemeivel 
kevesen szolgálnak, mégpedig nyilvános alkalmakon. Nyelvek nemei az az ajándék, amiről 
ma tanulunk.  

1Korinthus 12,30. 
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30. Avagy mindnyájuknak vannak-é gyógyításra való ajándékai? Vagy mindnyájan 
szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é? Ámen. 

Itt az ajándékokról beszél és természetesen, mivel tudjuk, hogy a Szent Szellem időnként, 
és bizonyos személyeknél kapcsolja be az ajándékokat, ezért erre a kérdésre az a válasz, hogy 
nem mindenkinél. Ezt az Igét tévesen úgy is magyarázzák, hogy nem mindenkinek adatott 
meg a nyelveken szólás. Az általános nyelveken szólás. Ők ugyanis nem értik, hogy a Szent 
Szellem keresztség után mindnyájan képesek vagyunk nyelveken szólni. Ők összekeverik a 
nyelveken szólást a nyelvek nemeinek az ajándékával. A nyelveken szólás mindenkinek 
adatott, a nyelvek ajándéka pedig csak a Szent Szellem akarata szerint. A nyelvek imája 
nemcsak első bizonyítéka a Szent Szellem teljességnek, hanem a hátralevő életünkre szóló 
folyamatos megtapasztalás, ami segít bennünket Isten imádatában. Egy folyamatosan áradó 
forrás, aminek nem szabad kiszáradnia, hogy az életünket szellemi gazdagsággal töltse be, és 
áldásokban áradhassunk. Aki hűségesen imádkozik nyelveken, az érzékennyé válik a Szent 
Szellemre. Ahhoz, hogy halljunk Istentől, ahhoz érzékenyeknek kell lennünk. Köszönjük az 
Úrnak, hogy közöttünk is vannak szellemben érzékenyek. Hallanak az Úrtól, érzékelnek 
dolgokat, és másfél évtizede elöljárónk megerősített abban, hogy tiszta szellemi látással 
rendelkezem. Ez áldás számotokra is, mert olyan összefüggéseket tudok átadni, olyan 
szellemi látásokat, ami hasznos a számotokra, építő. Akkor vagyunk Istenhez legközelebb, 
amikor nyelveken imádkozunk, mert azonos nyelven beszélünk.  

1Korinthus 14,19. 
19. De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy másokat is 

tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken. Ámen. 
A nyelveken szólás nem egy tanító ajándék, nem egy prédikáló ajándék. Tehát hasznos, 

hogyha a gyülekezetben anyanyelven tanítunk. Nem azt jelenti, hogy a nyelveken szólás nem 
fontos, de a nyelveken szólásból nem fogtok olyan mértékben épülni, mint amikor 
meghallgattok egy tanítást. Nyelveken szólásnak is megvan a helye. Az elsősorban az 
imaszobába való, mert a világ megbotránkozna rajta. Pál szétválasztja a nyelveken szólásnak 
a fajtáit.  

b) Nyilvános használat 

Eddig szóltam a személyes használatról, most pedig áttérünk a nyilvános használatra. A 
személyes használat és a nyilvános használat között különbség van. Ugyanis, amikor mi 
imádkozunk nyelveken, az az ima fölfelé megy, a menny felé, a trónterem felé. De amikor a 
nyelvek nemeinek az ajándéka által Isten üzen valakin keresztül, akkor az információ lefelé 
jön. Tehát más az irány. A nyelveken szólásnál, és az ajándék működésénél.  

1Korinthus 14,27-28. 
27. Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás 

után; és egy magyarázza meg: 
28. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon 

és az Istennek. Ámen. 
Isten olykor használ embereket nyilvános szolgálatban a nyelvek nemeiben, de ez az aján-

dék nem mindenkié, ahogy azt előtte is megbeszéltük. Viszont ez az Ige ad egy útmutatást, 
hogyha a gyülekezetben valaki nyilvánosan nyelveken szól, egymás után szóljanak, tehát ne 
egyszerre, és legfeljebb kettő vagy három legyen. Még egy Igénk van.  

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

sodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyulások-
nak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit. Ámen. 

A nyelvek nemei egy szolgálati ajándékhoz kapcsolódó szellemi ajándék. Az Efézus 4,11-
ből tudjuk, Isten helyezi az elhívottakat az öt szolgálati hivatalba. Pásztor, tanító, evangélista, 
próféta, apostol. Ők igazi kincsek a helyi gyülekezet számára.  



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 
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Zárógondolatként: Érzékenynek és nyitottnak kell lennünk a Szent Szellem dolgaira. Isten 
így tud vezetni bennünket. Nekünk már csak a hajlandóságunkat kell hozzátenni, meg az 
engedelmességünket. Mindig hívjuk meg a Szent Szellemet, hogy munkálkodjon közöttünk. 
Akár valakivel imádkozol, akár alkalmat kezdünk, elmentek szolgálni a kórházba, vagy 
szociális otthonba. Amikor elmegyünk szolgálni a börtönbe, meg fogjuk hívni a Szent Szelle-
met, hogy munkálkodjon közöttünk. Halleluja! 

 
A kézrátételes imádságot a Biblia tanítja, a krisztusi alaptanoknak az egyike. Jézus maga 

is imádkozott kézrátétellel, és ilyenkor az isteni erő, ami bennünk van, ez árad ki az illetőre és 
segíti a testének a helyreállítását.  

Dicsőség az Úrnak, köszönjük, hogy eljöttetek. Halleluja! 
Áldásözön rátok! 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


