
Krisztus Szeretete Egyház, Ságvár — Szeretettel várunk egy látogatásra: www.bekevar-portal.hu  

1/12 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

KARÁCSONY ÉS A SZELLEM GYÜMÖLCSE 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2021. december 18. 
 
Horváthné Éva: 
Drága, szeretett mennyei Atyánk, drága Úr Jézus, drága Szent Szellem, köszöntünk a mai 

napon, Jézus nevében. A drága Jézusunk születésnapját ünnepelve itt állunk a trónod előtt, 
magasztalunk, imádunk és szeretünk Téged, Uram. Köszönjük Neked, hogy egész évben 
megtartottál minket szeretetben, jóságban, mértékletességben, örömben, békességben, Uram. 
Köszönjük, hogy vezettél minket keskeny ösvényeden, és mi megálltunk és Rád tekintettünk 
minden problémában, minden helyzetben, minden feladat megoldásban, Uram. Köszönjük 
Neked, hogy ellenállhattunk Jézus nevében az ellenség minden támadásának, minden 
erejének, amit Te lerontottál a kereszten, a pokolban. Köszönjük ezt neked drága, Úr Jézus és 
köszönjük a drága Istenünknek, hogy elküldte a drága ajándékot nekünk, az Úr Jézust, aki 
megváltott minket és ezért örök életünk lehet, új életünk lehet, isteni természettel 
rendelkezhetünk. Isten jellemvonásait munkába állíthatjuk a szívünkből, kiáraszthatjuk mások 
felé, Jézus nevében. Köszönjük Neked, drága Istenünk, drága Atyánk, drága Úr Jézus. 
Köszönjük a drága Szent Szellemnek is, hogy munkálkodik bennünk, átformálja a szívünket 
folyamatosan. Köszönjük, hogy minden napon elvezet minket minden igazságra. Hálákat 
adunk a Te drága Igédért, mennyei Atyánk, amit adtál nekünk, hogy megújítsuk vele az 
elménket. Minden napon többet és többet tudunk meg a Te Igédből Terólad, Uram. 
Köszönjük, hogy mi csak a Te igazi szeretetedet mutatjuk mások felé, amely a szívünkbe 
kitöltetett a Szent Szellem által. Köszönjük, hogy ez a szeretet a drága Úr Jézus, aki bennünk 
él. A Te drága Igédet, ahogy magunkhoz vesszük és kimondjuk, azok élővé válnak és eljutnak 
a szellemnek, a léleknek, és a velőknek a megoszlásáig. Valóságba jönnek a gyógyulások, a 
megújulások, a szabadulások, az öröm, a békesség, Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, 
magasztalunk Téged. Köszönöm a drága testvéreimet, akik itt jelen vannak és megáldjuk 
azokat is, akik nincsenek itt, Jézus nevében. A Te szeretetedet kiárasztod, Uram, Jézus 
nevében, hogy a Te örömödben, békességedben éljenek, éljék a mindennapjaidat. Áldunk, 
magasztalunk, dicsérünk Uram, Jézus drága, szent nevében. Ámen. 

Köszönjük a drága Szent Szellem jelenlétét és a kenetet, ami ma itt jelen van. Köszönjük, 
hogy a drága Szent Szellem vezeti a mai alkalmat is. Átadjuk Neki a mai alkalmat, Jézus 
nevében. Azt szóljuk, amit a Szent Szellem akar mondani rajtunk keresztül, Jézus nevében. 
Ámen. 

Köszöntelek benneteket ezen a drága, szent ünnepen az Úr Jézus születésnapját meg-
ünnepelve. Hálákat adunk a drága Úr Jézusért, aki megszületett. Minden évben megünne-
peljük az Ő születésnapját karácsonykor, ünnepi hangulatban. De a szívünkben él minden 
napon és minden nap ünnepelhetjük Őt. Ez nem csak karácsonyra vonatkozik. A mai napon a 
Szent Szellem gyümölcséről szeretnék tanítani nektek. 

Galata 5,22‒23. Egyszerű fordítás 
22. A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, 

türelem, szívesség, jóság, hűség, 
23. szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.  
Azt mondja, hogy a Szent Szellem ezeket teremti meg bennünk. Ez mind egyben a Szent 

Szellem gyümölcse. Nem gyümölcsei, hanem gyümölcse. Ezek jellemvonások, és ezeket 
mind Istentől kaptuk a szívünkbe, amikor újjászülettünk. Isten jellemvonásai kerültek a szí-
vünkbe. A Szent Szellem gyümölcse Krisztus életének és jellemének a megnyilvánulása raj-
tunk keresztül. Ez nagyon fontos! Megnézzük külön-külön ezeket a krisztusi jellemvonásokat.  

� Ahogy olvastuk az Igében az első jellemvonás a szeretet. Igazából a szeretet átöleli az 
összes többit, mert a többi jellemvonás a szeretetből ágazik ki. Vagyis az isteni szeretetből 
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ered. A szeretetnek három típusa van a görög nyelvben. Az első az eros. Ott háromfajta 
szeretetet jelöl meg. A világban egyfajta szeretetet ismernek, mi most már ismerjük az isteni 
szeretetet is.  

Az első az eros, egy fizikai szeretet, amikor meglátunk valakit és külsőleg vonzónak 
találjuk. A második a philia, a lelki szeretet, ami azt jelenti, hogy gyengéd érzelem, a 
személyiségen alapul. Az, amit kedvelünk valakiben, vagy amit nem kedvelünk, vagy ami 
nem tetszik benne. Először a fizikai vonzalom alakul ki, majd érzelmivé válik. Vagyis az eros, 
a fizikai szeretet és a philia, a lelki szeretet világi szeretetek, ezekkel a világ él. A harmadik a 
görögben az agapé szeretet, ami azt jelenti, hogy isteni fajta szeretet. Ez azért adatott, hogy az 
isteni fajta szeretet elválassza az emberi szeretetet. Ketté tudjuk venni az isteni szeretetet, az 
emberi szeretettől. Tudjuk azt, hogy az emberi szeretet önző. Az isteni szeretet pedig 
önzetlen. Isten nem szenvedélyből szeret, nem érzelmileg szeret, nem a kapcsolatokra 
alapozza a szeretetét és nem arra, hogy milyen vagy külsőleg. Isten nem személyválogató, 
hanem mindenkit egyformán szeret. Mondhatom a nap példáját, hogy mindenkire egyformán 
süt. Ez egy feltétel nélküli önzetlen szeretet, ami Istentől jön. Az 1Jánosban megírja az Ige, 
hogy ki a szeretet. 

1János 4,7‒10. Egyszerű fordítás 
7. Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől 

származik. Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. 
8.  Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. 
Isten Igéje leírja, hogy Isten maga a szeretet. Mennyire szeretett minket Isten? 
9. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a 

Földre az egyetlen Fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. 
Ez az isteni szeretet, nem, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy Ő szeret bennünket. 

Nagyon sokan emberi szeretettel szeretik Istent. De Isten mindenkit egyformán szeret, 
önzetlenül.  

10. Ez az isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret 
bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját Fiát küldte a Földre azért, hogy 
engesztelő áldozat legyen a bűneinkért.  

1János 4,16. 
16. Mi pedig megismertük és tapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét, ezért bí-

zunk ebben a szeretetben. Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli 
az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne. 

Gyönyörűen leírja Isten Igéje, ahogy Jézus is a János 14-ben mondta, hogy az Atya él 
bennem és az Atya akaratát bemutatom a földön. Abban benne van a szeretet és az összes 
többi jellemvonás is. Amit a Galata 5-ben is felolvastam. Ezeket itt megnézzük részletesen. A 
Róma 5,5-ből még felolvasom, hogy bennünk is ott van az a szeretet.  

Róma 5,5. 
5. Ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Hiszen Isten szeretete be-

töltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra. 
Ez a jellemvonás egy ajándék a számunkra. Isten ezt a szeretetet és az Ő természetét is 

nekünk adta, ezért mi is képesek vagyunk úgy szeretni, ahogy Ő szeret minket. Jézus is a 
János 13,34- és 35-ben elmondja nekünk, hogy új parancsolatot adott nekünk. 

János 13,34–35. 
34. Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, 

nektek is úgy kell szeretnetek egymást!  
35. Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek 

egymást. 
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Ez a legfontosabb. az isteni fajta szeretet, amely kitöltetett a szívünkbe. Az újjászületéskor 
megkaptuk ezt a jellemvonást is, a Szent Szellem által. Ezt a szeretetet, ahogy Isten működteti 
felénk, mi is ugyanúgy tudjuk működtetni mások felé.  

� A következő jellemvonás az öröm. A görög meghatározása szerint azt jelenti, hogy az 
öröm egy belső és örökös Istenben, függetlenül attól, hogy milyenek a körülmények. Az 
Istenben levő öröm nem függ össze azzal, hogy milyenek a körülményeid, milyen helyzetben 
vagy. Nem függ össze azzal, hogy milyen hangulatban vagy. Most én szomorú vagyok, de 
attól még Isten öröme bennem van, és az működik. Ez egy isteni öröm és a természetes fizikai 
öröm, amivel mi rendelkezünk. Isten öröme bennünk van! Az Istentől kapott öröm állandó és 
nem változik, soha nem múlik el. Úgy, ahogy a szeretete sem. A Nehémiás 8,10 azt írja, hogy 
az Úr öröme a mi erősségünk.  

Nehémiás 8,10. 
8. És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle 

részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne 
bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. 

Bármilyen helyzet is adódik, mégis örömben vagyunk, mert tudjuk, hogy Isten ki tud 
vinni minket abból a helyzetből, abból a megpróbáltatásból. Az isteni örömöt nem a világ 
adta, ezért nem is tudja tőlünk elvenni. Az öröm Jézustól jön, aki a szívünkben él. 
Habakuknak voltak problémái, de Isten figyelmen kívül hagyta ezeket, ezért Habakuk 
csalódott Istenben. Panaszkodott neki folyamatosan, hogy Istenem, nem teszel semmit? Mit 
válaszolt Isten? Az igaz a hite által él. Megtaláljátok a Róma 1,17-ben és a Galata 3,11-ben is, 
hogy az igaz ember hitből él. Ennek a hitnek egy része az Úr örömében való járás. Ez az, 
amikor az ember hitből él.  

Róma 1,17. 
17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van 

írva: Az igaz ember pedig hitből él. 
Galata 3,11. 
11. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az 

igaz ember hitből él. 
Habakukhoz visszatérve, a végére megértést kapott. 
Habakuk 3,16–18. Egyszerű fordítás 
16. Hallottam mindezt, és egész testem remeg! Fogaim vacognak a félelemtől, csont-

jaim reszketnek, lábam rogyadozik. Mégis nyugodtan várom, amíg a látomás beteljesül, 
amíg a pusztítás pusztítónkra szakad. 

17. Bár a fügefa nem fog virágozni, s nem terem a szőlő, sem az olajfa, a szántóföldön 
elmarad az aratás, kipusztul az akolból a juhnyáj, s az ökrök istállója üresen áll. 

18. Én mégis örvendezem az Örökkévalóban, ujjongok szabadító Istenemben. 
Azt mondja, hogy a félelemtől a csontjai reszketnek. Amikor jön egy megpróbáltatás, 

vagy valami bántás, vagy haláleset, az emberbe egy félelem jön, egy fájdalom, egy rosszkedv, 
mindenféle szorongató érzés. Félelemmel van tele, de mégis azt mondja, hogy nyugodtan 
várom a megoldást. Nyugodt vagyok. Azt mondta: Ha minden elromlik is, rosszra fordul, ha 
az életemben minden körülmény negatív, akkor is örvendezzek az Úrban, az én szabadító 
Istenemben. Ámen. Erre kell tekinteni! Az örömünknek Istenben kellene lenni, nem a körül-
ményeinkben. Ez nagyon fontos, hogy mindig Istenre tekintsünk, akármilyen körülményben 
vagyunk. Állandó örömünk lehet, mert Isten állandó, soha nem változik, ahogy mondtam az 
előbb. Nagyon sok Igét föl tudnék sorolni, de akkor nagyon sok időbe telne, és a pásztor 
társamat is szeretném szóhoz jutni.  

� Békesség. A békesség görög meghatározása a nyugalom és pihenés, az ember lelkében 
a háborúság hiánya. Ez azt jelenti, hogy nincs háborúság a szívedben. Nyugalom, békesség, 



Krisztus Szeretete Egyház, Ságvár — Szeretettel várunk egy látogatásra: www.bekevar-portal.hu  

4/12 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

pihenés van az ember lelkében. Honnan származik? A Róma 15,33-ban olvassuk el az Igét, 
Egyszerű fordításból. 

Róma 15,33. Egyszerű fordítás 
33. Isten, aki békességünk forrása, legyen veletek! Ámen. 
Isten a békesség forrása. Istentől származik a békesség és Jézuson keresztül vált 

elérhetővé, a Szent Szellem által részesültünk benne. Ámen. Azt mondja a Lukács evangélium 
2,14-ben, hogy amikor a drága Jézusunk megszületett, a pásztorok legeltettek és az angyalok 
szóltak nekik.  

Lukács 2,14. 
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jó 

akarat az emberekhez! 
Békességet hozott az embereknek, jóakaratot. Itt ebben az Igében látjuk, hogy megjött a 

békességünk, a jóakarat. Isten akaratát elhozta, hogy azt bevégezze itt a földön, és 
megmutassa nekünk, hogy mi hogyan menjünk tovább. A János evangéliumban pedig azt 
mondja Jézus, mielőtt elment a keresztre: 

János 14,27. 
27. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én 

néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! 
Jézus békességet hagyott nekünk. Azt mondta, hogy élj békességben, és ne úgy, ahogy a 

világ, mert ha a világban körülnézünk, békétlenek az emberek. Ez nem olyan békesség, ami a 
világnak van, mert a világnak csak akkor van békessége, amikor minden rendben van, amikor 
minden jól megy. Akkor van békességük, amikor minden úgy van, amivel ők egyetértenek. 
Isten békessége olyan, hogy amikor az egész világ széthullik is körülöttünk, mi még mindig 
békességben járunk. Ámen.  

� Hosszútűrés. Másnéven mondhatjuk úgy is, hogy béketűrés, mert a mi fordításunkban 
így van írva. Hosszútűrés, béketűrés, ez ugyanazt jelenti. A meghatározása: rendíthetetlen, 
türelem és kitartás, ami képessé tesz minket, hogy kitartsunk a nehéz körülmények és a nehéz 
emberek ellenére is. Ez a legfontosabb, a hosszútűrés. Isten is hosszan tűrt, és hosszan tűr a 
mai napig értünk. Az életben meg kell tennünk néha olyan dolgokat, amiket nem szeretünk. 
Napi szinten szembenézzünk valamilyen megpróbáltatással, de Isten nélkül nem tudunk 
kitartani, és hosszan tűrni az élet nehézségeiben. Isten hosszútűrésének a szívünkben kell 
lennie és azt munkába kell állítanunk. Ha mi engedünk ezeknek a jellemvonásoknak, hogy 
megtörténjenek az életünkben, akkor azok meg fognak történni. Mi kellünk hozzá, nekünk 
kell változni, Isten nem változik. Ezt is Istentől kaptuk, a hosszútűrést. Ha Isten hosszútűrő, 
akkor mi is hosszútűrővé tudunk válni. Isten azt akarja, hogy megváltoztassa minden ember a 
gondolkozásmódját, a hozzáállását a dolgokhoz. Akkor könnyebb lesz a hosszútűrés, ha az Ő 
türelmével várjuk meg a végét a dolgoknak. Ésaiásban elolvasok egy részt, nagyon 
megérintette a szívemet, mert ez Jézusról szól. Ez egy prófécia, hogy mi történik Jézussal, és 
hogy mennyit kellett Neki tűrnie, miértünk. 

Ésaiás 53, 7–8. Egyszerű fordítás 
7. Bántalmazták s megsebesítették, de alázattal viselte. Szó nélkül tűrte, s nem tilta-

kozott, mint a bárány, ha levágni viszik, mint juh, mikor némán tűri, hogy megnyírják. 
8. Erőszakkal fogták el, és igazságtalanul ítélkeztek fölötte. Kortársai közül senki 

sem értette meg, hogy népem bűnei miatt ítélték halálra, és irtották ki az élők közül. 
Ésaiás 53,3–7. Egyszerű fordítás  
3. Az emberek lenézték Őt, még barátai is elhagyták. Tudta mi a fájdalom, és hogy 

mit jelent a betegség, de mi arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk. Nem törődtünk Vele. 
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek Rá. S mi még azt hittük,  

hogy Isten csapásai sújtják, hogy Ő veri és bünteti! 
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5. Bizony, bűneinkért kapott sebeket vétkeinkért törték össze Őt! Békességünk 
büntetést Ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. 

6. Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mind nyájtól a 
juhok, de az Örökkévaló az Ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. 

Ez az igerész csodálatos, és tényleg így történt az Úr Jézussal. Ha belemélyedünk ezekbe 
az igeversekbe, és elgondolkodunk rajta, bizony Ő hosszan tűrt értünk, és miattunk. 

� Szívélyesség. Más néven kedvesség, szívesség. Meghatározása: melegszívű, gyengéd-
ség. Meglágyítja azt, ami durva és nyers, vagyis megfinomítja azt, ami érdes volt. Az 
Ésaiásban elolvashatjuk, hogy Istentől való a szívélyesség, a kedvesség.  

Ésaiás 40,11. Egyszerű fordítás  
11. Mind pásztor, úgy vezeti nyáját. Gondjukat viseli, karjára gyűjti a bárányokat, s 

ölébe veszi, a szoptatósakat gyengéden vezeti. 
Isten a kedvesség, a szívélyesség. Ez az Ószövetségben van le írva, de az Újszövetségben 

is olvashatjuk, hogy milyen a jó pásztor. A mi pásztorunk, Jézus ugyanígy vezeti a nyájat, 
eteti, dédelgeti, gondoskodik róla. Kedves a nyájjal és minden emberrel, a teremtményeivel és 
a gyermekeivel. A szívélyesség forrása Isten. Van egy példa a Máté evangéliumban is, amikor 
Jézus a kisgyermekeket magához hívta. Nem akarták engedni, hogy odamenjenek hozzá, és 
Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám a kisgyermekeket is. Megszeretgette őket és 
kedves volt velük is. Bemutatja a Szentírás az Evangéliumokban, hogy akár rosszindulatú 
emberek, akár gyermekek, bármilyen szenvedéllyel küszködők kerültek elé, Ő mindenkivel 
egyformán bánt. Próbálta őket irányítani, azt is, aki rossz gondolatokkal volt feléje. Az Efézus 
4,31–32. Isten Igéje azt írja: 

Efézus 4,31–32. Egyszerű fordítás 
31. Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle 

egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra, ne kívánjatok rosszat 
senkinek, ne átkozódjatok! 

32. Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együtt érzők! Bocsássatok meg 
egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. 

Azt mondja, hogy akik gonoszul gondolkodnak, negatív módon vagy bármi rossz dolog 
van a gondolatukban, vagy a természetükben, segíteni kell rajtuk, mert lehet, hogy 
öntudatlanul teszi, amit tesz. Segíteni kell az embereken! Azt kéri, hogy legyünk kedvesek 
hozzájuk. Mi akkor is mutassuk meg a gonoszoknak a jót. Ezt is írja Isten Igéje, hogy mindig 
a jóval fizess a gonoszért.  

� A jóság. A jóság az egyedüli, ami cselekvésre utaló szó. Meghatározása: jónak lenni, 
vagy mások hasznára lenni. Be kell mutatnunk a jóságot, mások hasznára lenni, vagy jót tenni 
másokkal. A jóság is Isten jellemvonása. Jót tenni másokkal, segíteni őket. Isten jósága 
rávezeti az embereket a bűnbánatra is. Isten jósága ránk tekint, és jóval szolgál felénk. A Máté 
evangéliumban van egy történet, a gazdag ifjú története. Ő is ismerte az összes törvényt, 
megpróbálta betartani a törvényt, hogy minden parancsolatot megtegyen, ahogy meg van írva 
a tízparancsolatban, amit nem lehet betartani. Amikor Jézus színre lépett, odament hozzá, és 
ezeket mind kikérdezte tőle, azt mondta, hogy én ezt mind betartottam. De egyben még 
hibázott, mert azt kérdezte Jézustól, hogy mit kell tennie, hogy üdvözüljön?  Azt mondta neki, 
hogy oszd el a vagyonodat, add el mindenedet, és kövess engem! De nem tette meg. Mert nem 
látta azt, hogy Jézus jósága volt ebben, hogy őt elhívja, és amit elvesztett vagy eladott volna, 
az százszorosan megtérült volna neki. Isten jósága hatalmas hozzánk.  

A gondolkodásunkkal van nagyon sok gond. Erre rájöttünk, mióta tanulmányozzuk a 
bibliaiskolát, hogy a két fülünk között van a probléma. Az elme a probléma, a korlát 
mindenben, hogy előrelépjünk bármiben is. Meg kell újítani az elménket és az összes 
jellemvonás tud működni. Ha megújítjuk, ha Isten Igéjébe belemélyedünk, akkor engedni 
tudjuk ezeket a jellemvonásokat kifelé áramlani. 
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� A következő, úgy írja, hogy hit, vagyis hűség. Illetve a hűséget jobban tudom 
jellemezni. Hithűségnek írja a mi Bibliánk. Meghatározása: rendíthetetlen elkötelezettség, 
vagy rendíthetetlen elköteleződés. Mindannyian megkaptuk a hit mértékét, Isten belénk 
helyezte ezt, ajándékként kaptuk meg. Ez egy elköteleződést is jelent, Efézus 2,8. írja, hogy 
hit által kaptuk és nem cselekedetekből. 

Efézus 2,8. 
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
Isten hűséges, vagyis elköteleződött irántunk és nekünk is ebben az elköteleződésben kell 

járnunk. Mindenkit elhívott Isten valamilyen szolgálatra, ezért el kell köteleződnünk! Például 
abban, hogy a másiknak segítsünk. De mindenben el kell köteleződni! Isten hűséges, mert Ő 
hűségesen megtartja a szavát, megtartja az ígéreteit, Ő hűségesen ott van, ahova mondja, hogy 
ott lesz, megment mindenkit, aki hívja Őt. Isten hűséges, mert megőriz minket a bukástól és a 
kudarctól. Mivel Isten ilyen, minket is ilyennek teremtett. Ez a jellemvonás bennünk is ott 
van, ez a természetünk. Hűségesnek kell lennünk az adott szavunkhoz is. Mindig tartsuk meg 
a szavunkat! 

� Szelídség, alázatosság. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan erő, vagy képesség, amely 
engedi, hogy Isten, vagy bárki más igazságosan bánjon veled anélkül, hogy megvédenéd 
magad. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell engedned, hogy valaki megfeddjen, vagy 
megdorgáljon olyan miatt, ami nem igaz. Erre vigyáznunk kell. De Isten, amikor foglalkozni 
akar veled valamilyen dolog kapcsán, akkor az igaz. A szelídség azt mondja, hogy látom ezt 
és megváltozom. Ha bennünk van a szelídség és alázatosság és tudjuk azt, hogy valamiben 
változnunk kell, akkor azt meg tudja tenni, ha engedjük. Vagyis Isten meg tud változtatni 
minket az Ő szelídségével, ami bennünk van a Szent Szellem által a szívünkben. Fontos, hogy 
hogyan állunk a másik ember felé, meg kell nyilvánulnia a szelídségnek rajtunk. Lehet, hogy 
sokszor az érzéseinkre fókuszálunk, legszívesebben fellöknénk, vagy nem is akarnánk szóba 
állni vele, de az isteni szelídség megteszi. Megteszi, hogy a rosszat jóra fordítsuk. 

� Az utolsó a mértékletesség, vagyis az önuralom. A meghatározása: szigorú önfegyelem, 
szilárd önfegyelem. Ezt a tulajdonságot is birtokoljuk, hogy de tőlünk függ, hogyan döntünk, 
gyakoroljuk, vagy sem. Mindenki tudja, hogy mit ejtünk ki a szánkon, a mi döntésünk, hogy 
változtatunk-e a beszédünkön, mert ez a képesség bennünk van és tudunk dönteni. Tudunk 
dönteni arról, hogy ne egy kiló kenyeret egyek meg együltő helyemben, hanem csak húsz 
dekát. Tudni kell dönteni! Tudni kell uralkodni az étvágyunkon, vagy bármi más problémán, 
amivel küzdünk! Senkit nem akarok evvel bántani, mert mindannyiunknak vannak rossz 
szokásai, vagy szenvedélyei, amiben még javulni kell.  

Még felolvasom az Egyszerű fordításból az 1Korinthus 13-ban a szeretet tulajdonságait. 
Ha figyelmesen hallgatjátok, meghalljátok benne ezeket a jellemvonásokat is. 

1Korinthus 13,4‒8. 
4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 

nem fuvalkodik fel. 
5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 

tartja számon a gonoszt, 
6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 
7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. 
8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy 

akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. 
Ámen. Fel lehet ismerni a hosszútűrést, az örömöt, a kedvességet, az összeset. A 8. versben 

azt mondja, hogy a szeretet soha nem fogy el. De nem csak a szeretet, hanem egyik 
jellemvonás sem fogy el, nem változik, örök marad az összes. Mert az 1Korinthus 13,1‒3. 
versekben le van írva, hogy bármit teszel is, akármilyen hangosan tudsz nyelveken imádkozni, 
mintha egy nagy zenekar lenne, vagy a vagyonodat odaadod bárkinek, mert segíted vele, vagy 
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csak azért, mert gazdag vagy, vagy olyan imát mondasz, hogy tényleg megmozdítod a 
hegyeket, ha ez szeretet nélkül megy, akkor semmi se vagyok, ezt mondja Isten Igéje. 

1Korinthus 13,1‒3. 
1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énben-
nem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 
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. 
3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig 
nincs énbenne, semmi hasznom abból. 
Az isteni szeretetet és az összes isteni jellemvonást mindenbe bele kell tennünk. Ezért meg 

kell ismernünk és tanulmányoznunk kell, hogy megértsük, hogyan működik. Engedjünk neki, 
engedjük, hogy Isten természete és jelleme kiáradjon belőlünk. Ámen. 

 

Bor Ferenc: 
A SZELLEMI AJÁNDÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA 
Szeretettel köszöntelek benneteket és az internet hallgatóságot is! Úgy gondolom, hogy 

nagyon kedves dolog egymást megajándékozni, például így karácsony küszöbén, de én most a 
Jézus által osztott ajándékról fogok szólni. A szellemi ajándékok ezek, gyűjtőnéven, és ez az 
újjászületett és a Szent Szellemmel teljes hívőknél működik. Először elolvassuk az Egyszerű 
fordításból az Efézus 4-ben a 7-es, 8-as verset: 

Efézus 4,7–8. Egyszerű fordítás 
7. Közülünk mindenki kapott valamilyen ajándékot, annak megfelelően, hogy Krisz-

tus milyen célra adta neki a kegyelmet.  
8. Ezért mondja az Írás: Amikor felment a magasságba, foglyokat vitt magával, és 

ajándékokat adott az embereknek. 
Nagyon érdekes utalása van ennek, a Zsoltár 68,18.  
Zsoltárok 68,18. Egyszerű fordítás 
18. Örökkévaló Isten, felmentél a magasságba. Dicsőséges győzelmi felvonulásodban 

foglyokat vezettél. Embereket kaptál ajándékba, még a lázadók közül is, hogy közöttük 
lakjál. 

Először is nagyon megragadott a győzelmi felvonulás. Ez a Kolosse 2,15-nek az utalása. 
Kolosse 2,15. 
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. 
Itt beszél az Ige arról, hogy Jézus, amikor legyőzte az ellenséget a pokolban, akkor győztes 

hadvezérként a hadifoglyokat felvezette. Úgy, mint régen a piactérre az ellenséget a győztes 
hadvezér kipellengérezte és mutogatta, hogy ezek le vannak győzve.  

„Embereket kaptál ajándékba”, ennek egy másik értelme az, hogy ajándékokat osztottál az 
embereknek. Így szerepel az Efézus 4,8-ban is. Ezeknek a szellemi ajándékoknak vannak 
különböző fajtái. Ezeket szeretném felsorolni. (Táblázat a dokumentum végén található.) 
a) Karizmák. Ebből kilenc darab van. Ez az 1Korinthus 12-ben található meg, a 8-tól 12-ig. 

Ezzel a témával a következő modul fog foglalkozni, ezért most részletesen nem is említem 
tovább ezt a részt. A karizma egyébként azt jelenti, hogy isteni tehetség és különleges 
képesség. 

b) Szellem gyümölcse. Kilenc darab van belőle, és most hallhattátok a pásztorotoktól ezeknek 
a részletezését. Galata 5,22. foglalkozik ezzel.  

c) Szolgálati ajándékok. Ez öt hivatalt takar. Tudjátok: apostol, próféta, evangélista, pásztor 
és tanító. Ez az Efézus 4,11-ben található. 
Efézus 4,11. 
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11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélis-
tákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. 

d) Motivációs ajándékok vagy más néven cselekvő ajándékok. Ebből hét darab van. Az Igét 
majd ott fogom elolvasni, amikor ezt részletezem.  

e) Tálentumok. Ezek velünk született képességek, és ezt mindenki különböző mértékben 
kapja. Nem egyformán, mint az újjászületett hívő például a Szellem ajándékainak a 
lehetőségét vagy a Szent Szellem gyümölcsét. Más és más a mértéke mindenkinél, akinél 
ez megnyilvánul. Például a Bibliában a tálentumok példázatában, az egyik szolga kapott öt 
tálentumot, a másik kettőt, a harmadik csak egyet. Ahhoz, hogy ezek a tálentumok ki 
tudjanak fejlődni, használnunk kell. Többek között lehet egy zenei készsége valakinek, 
vagy festő készsége, vagy valaki nagyon jól tud burkolni, csempézni. Ez is egy isteni 
képesség. Ez mind gyakorlat által fejlődik ki. Ezek nem tanult képességek. A tálentu-
mokról olvashattok a Máté 25-ben, a 14-től 19-ig.  
Máté 25,14–19. 
14. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, eléhívatá az ő 
szolgáit, és amije volt, átadá nékik. 
15. És ada az egyiknek öt tálentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, 
kinek-kinek az ő erejéhez képest;és azonnal útra kelt. 
16. Elmenvén pedig aki az öt tálentumot kapta, kereskedék azokkal és szerze más öt 
tálentumot. 
17. Azonképpen akié a kettő volt, az is más kettőt nyert. 
18. Aki pedig az egyet kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának 
pénzét. 
19. Sok idő múlva pedig megjött ama szolgáknak ura, és számot vetett velük. 
A mondás is úgy szól, hogy Isten ezt a gyermeket erre a dologra teremtette, mert olyan 
ügyes ebben. Viszont különbséget kell tenni a tálentumok és az ajándékok között. Az 
ajándékokról a Lukács 19,13-24-ig szól.  
Lukács 19,13-24. 
13. Előszólítván azért tíz szolgáját, adott nékik tíz gírát, és monda nékik: Keresked-
jetek, míg megjövök. 
14. Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldtek utána, mondván: Nem 
akarjuk, hogy ő uralkodjék mirajtunk. 
15. És lőn, mikor megjött a királyság megszerzése után, parancsolá, hogy az ő 
szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. 
16. Eljött pedig az első, mondván: Uram, a te gírád tíz gírát nyert. 
17. Ő pedig monda néki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hű, legyen 
hatalmad tíz városon. 
18. És jött a második, mondván: Uram, a te gírád öt gírát nyert. 
19. Monda pedig ennek is: Néked is legyen birodalmad öt városon. 
20. És jött egy másik, mondván: Uram, ímhol a te gírád, melyet egy keszkenőben 
eltéve tartottam; 
21. Mert féltem tőled, mivelhogy kemény ember vagy; elveszed, amit nem te tettél el, 
és aratod, amit nem te vetettél. 
22. Monda pedig annak: A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy 
én kemény ember vagyok, ki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én 
vetettem. 
23. Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén, 
kamatostól kaptam volna azt vissza? 
24. És az ott állóknak monda: Vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek tíz 
gírája van. 
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Itt a tíz gíráról van szó, és minden szolga egyformán egy gírát kapott. Ez a mostani időkre 
vonatkoztatva azt jelenti, hogy az újjászületésünkkor az ajándékokból mindenki egyformán 
részesült, míg a tálentumok különbözőek, nem egyforma mértékűek.  
 

A MOTIVÁCIÓS AJÁNDÉKOK 
Most rátérek a cselekvő ajándékokra vagy más néven motivációs ajándékokra. Motiváció 

azt jelenti: késztetés. Van egy belső késztetés, hogy valamit megtegyünk, valamit megcsele-
kedjünk. A felsorolt pontokból a legtöbbet ismerjük, mert hallottunk róluk tanításokat, de a 
cselekvő ajándékokról nagyon keveset hallottunk, vagy csak érintőlegesen. Én most kaptam 
ebből mély megértést, és mondhatom, hogy megelevenedett bennem ez a rész. A Károli 
fordításban nem tűnik ki ez a hét ajándék, ezért az Egyszerű fordításból olvasom a Róma 12-
ben 6-tól 8-ig. Ha figyelmesen hallgatjátok, meg is tudjátok számolni ezt a hét ajándékot.  

Róma 12,6–8. Egyszerű fordítás 
6. Különböző ajándékokat kaptunk aszerint, hogy Isten mire adott nekünk kegyel-

met. Használjuk hát ezeket! Ha például valaki a prófétálás ajándékát kapta, akkor a 
hite mértéke szerint használja ezt az ajándékot!  

7. Aki a gyakorlati dolgokban való szolgálat ajándékát kapta, azzal szolgáljon! Aki a 
tanítás ajándékát, az tanítson! 

8. Aki a bíztatás és bátorítás ajándékát kapta, az biztassa és bátorítsa a többieket! 
Aki az adakozás ajándékát kapta, az adakozzon egyszerűen és tiszta szívvel! Aki azt az 
ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát! Aki azt kap-
ta, hogy a szenvedőkkel jót tegyen, az tegye ezt jókedvűen és barátságosan! 

Itt hét ajándék található, és ezeket szeretném röviden részletezni.  
A cselekvő ajándékok természetfeletti ajándékok, és mint említettem, motiválnak, cselek-

vésre késztetnek. Ebből hét darab van, de egy mindenkinél túlsúlyban van.  
� A prófétálás ajándéka. Ez segít megkülönböztetni az emberek motivációját, és egyben 

védelmet és bátorítást is ad Krisztus Testének. A két évtizedes szolgálatom alatt, találkoztam 
már önjelölt szolgálókkal, akik azért álltak szolgálatba, mert irigyek és féltékenyek voltak 
arra, akit Isten elhívott. Nekik rossz volt az indíttatásuk. 

� A szolgálat ajándéka. Ez egy olyan vágy, hogy segítsen az illető másoknak. Vagy pedig 
a pásztor ne mindent egyedül végezzen, hanem segítsen a pásztornak részfeladatokat 
megoldani. Akinél működik ez az ajándék az meglát bizonyos szükségeket és örömmel 
betölti. Például észreveheti azt, hogy a pásztor kocsijában a kormányvédő elkopott és kellene 
egy új, és nem az egyház fejéhez szalad, hogy ennek a szolgálónak szüksége lenne erre, 
hanem ő maga ezt megoldja. Megajándékozza egy kormányvédővel.  

� A tanítás ajándéka. Őt az igazság felfedése motiválja. Felkel benne valami, hogy 
megmondja az igazat. Úgy gondolom, ezt mindannyian megtapasztaltuk, például amikor 
vallásos körökben olyanokat hallottunk, akár egy istentiszteleten, egy esküvőn vagy egy 
temetésen, amikor a Szent Szellem megmutatta, hogy az a dolog nem igei, és legszívesebben 
odamentünk volna a mikrofonhoz, hogy elmondjuk, a Biblia hogy szól erről.  

� A buzdítás ajándéka. Ez az emberek ösztönzését jelenti arra vonatkozóan, hogy Istennel 
járjanak. A bátorító mindig azt mondja, hogy ne add fel! Te meg tudod csinálni! Nemrég két 
pásztortársamat kellet bátorítani arra, hogy ne adja fel a szolgálatát, ne zárja be a gyülekeze-
tét, mert csak két báránya maradt mindegyiknek. 

� Az adakozás ajándéka. Ez egy olyan érzés, hogy segítséget akarsz adni valakinek, hogy 
elérjen valamit, hogy meg tudja venni, például azt a szintetizátort, vagy bármit, amire 
szüksége van. Annyira lelkes vagy, hogy motiválni akarsz mást is az adakozásra, és ez igei 
hozzáállás. Itt hozzáteszem, hogy a manipuláció egy teljesen más kategória, amikor kiéneklik 
a hívők zsebéből a pénzt, mert adni önként és örömmel és szívvel kell.  

� A vezetés ajándéka. Ez a személy, akinél működik ez az ajándék, mindig szervezni akar, 
és folyton ötletei vannak különböző dolgokra. Célokat állít fel, és megmutatja másoknak, 
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hogyan érheti el. Az Úrban dicsekedve elmondhatom, hogy engem már régóta ötletgazdának 
neveznek az egyházunk vezetői.  

� Az irgalom ajándéka.  A Biblia úgy mondja, tegyen jót. A jót tevés az irgalomból fakad. 
Az irgalom ajándéka Krisztus Testének egy csápja, ami kinyúl a bajban lévő ember felé. Sőt, 
érzi az illető fájdalmát. Felismeri a sérültet, lép felé, szolgál felé és támogatja őt. Késztetése 
van, hogy tegyen valamit egy bajban lévővel. 

Amikor ezeket én végigtanulmányoztam, megláttam, hogy igazából már mindegyikben 
működtem vagy használt az Úr valamilyen szinten, de azt is megmutatta, hogy melyik az, 
amelyik túlsúlyos nálam. Bízom benne, hogy ti is felismertetek az életetekben több olyan 
ajándékot, ami már működött, csak nem tudtad eddig azonosítani. Te egy különleges egyéni-
ség vagy. Isten egyéni módon ajándékozott meg téged. Értékeld és használd a saját ajándé-
kodat, de soha ne utánozz másokat! Ahogy jöttem ma a gyülekezetbe, út közben kaptam egy 
gondolatot, hogy aki úgy érzi, hogy nincs meg a szolgálatához a megfelelő ajándék, kérje! 
Benne van az Igében, hogy kérjétek a nagyobb ajándékot, és Isten minden fukarkodás nélkül 
mindenkinek ad, aki kér.  

  

Egy kis szösszenetet szeretnék még elmondani, a múltkori alkalomhoz kiegészítendő. Ott 
az egyik téma az volt, hogy első az Úr, és a Máté 6,33-as Igét vettük.  

Máté 6,33. 
33. Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind 

megadatnak néktek. 
Most pedig a mi Bibliánkból olvasok egy nagyon fantasztikus Igét, a 2Krónika 29,11-et.  
2Krónika 29,11. 
11. Fiaim, most ne tévelyegjetek; mert az Úr választott titeket, hogy Őelőtte állván, 

néki szolgáljatok; hogy szolgái legyetek néki és jó illatot szerezzetek. 
A héberben az Őelőtte állni azt jelenti, hogy megjelenni az Úr előtt. Az Egyszerű fordítás 

pedig úgy szól, hogy Isten jelenlétében álljatok! Ez a Zsidó 10,25-nek nagyon jó utalása, hogy 
el ne maradjatok az egybegyülekezéstől.  

Zsidó 10,25. 
25. El ne maradjunk az egybegyülekezésekről, amiképpen szokásuk némelyeknek, 

hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közeleg. 
A múlt alkalommal említettem, ha egy hívőnek vendége van, akkor hivatkozzon a teen-

dőire, és úgy kezelje az Úr dolgait, a gyülekezetbe járást, mintha a munkahelyére menne, mert 
azt senki nem mulasztja el. Hozzájött még egy gondolat, utólag. Mi van, akkor, ha egy hívő 
vendégségben van? Azt is ugyanúgy kezelje, mintha munkába menne, és hivatkozzon arra, 
hogy szolgálatom van, tanulmányokat folytatok, készülnöm kell, és ne hagyja, hogy az ördög 
meglopja az idejét! Mindenki saját maga ossza be az idejét, mert így nem fog sérülni a szabad 
akarata. A hívők példát vehetnének a hűséges szolgálókról, akik soha nem mondják azt, hogy 
közbejött valami, ma nem megyek gyülekezetbe. A pásztor mindent félretesz, minden ügyet, 
családi programot, mert neki ott kell állni, és szolgálni. Ezt a hűséget kellene a bárányoknak is 
követni.  

A gyülekezetbejárással kapcsolatban felmerült korábban egy kérdés, kaptam egy rálátást, 
hogy mi a különbség a törvénykezés, valamint a rendszeresség és a következetesség között. A 
törvénykezés felismeréséről szeretnék egy gondolatot átadni. Igen, különbség van a kettő 
között. A törvénykezés azt jelenti, hogy valamilyen szankciót helyeznek kilátásba, ha nem 
teszed meg ezt vagy azt. Például, ha nem jössz a gyülekezetbe, akkor a törvénykezők azt 
mondják, hogy ez meg ez fog történni veled. Most van egy törvénykezés, a tévében láttam, 
hogy tizenegy napig nem lehet nevetni egy távol-keleti országban, mert tíz éve halt meg az 
államfő, és ezt törvénybe hozták. Az életben van ilyen. Ez törvénykezés. Teljesen más dolog a 
rendszerezettség és a következetesség, mert ezek isteni tulajdonságok. A Biblia világosan 
mondja azt, hogy mi pedig legyünk Isten utánzói. Az Efézus 5,1-ben. 
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Efézus 5,1. 
1. Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek: 
A pásztorok egy kisebb része hetente elmegy a pesti alkalomra, mások általában csak 

havonta egyszer, de ezt rendszerességgel teszik. Ezzel mindkét csoport megtiszteli Istent, és 
megtiszteli az elöljáróit. Továbbá, jó példát mutatnak a nyájnak a pásztorok, és egyúttal jó 
magot vetnek, amit learatnak oly módon, hogy a bárányaik is következetesen fognak járni a 
gyülekezetbe.  

Megköszönöm a türelmeteket, figyelmeteket és Jézust ünneplő, áldott karácsonyt kívánok 
nektek, szeretteiteknek, mindannyiótoknak! Nem a karácsonyfát kell ünnepelni, meg a finom 
ebédet, meg az ajándékot, hanem az Úr Jézust!  

 

Horváthné Éva: 
Köszönjük szépen a tanítást, az Úr szavait! Hisszük, hogy épülünk belőle. Én is áldott 

karácsonyt kívánok mindenkinek! Örömökben gazdag, boldog ünnepeket! Jézus legyen az 
első az életetekben karácsonykor is és minden napon, mert Ő a legnagyobb ajándék a 
számunkra, és ezt tudjuk egymásnak adni, az Ő szeretetét. 

 
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 

Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 

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! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. 
Jézus, te vagy az én Uram és Megváltóm! 
Jézus, te vagy az én Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. 
Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére örökre megtisztított minden bűntől.  
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság! 
Köszönöm neked, drága Jézusom, az örök életemet! 
 

* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
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A SZENT SZELLEM AJÁNDÉKAINAK CSOPORTOSÍTÁSA 
Ezek csak az újjászületett és Szellemmel teljes hívőknél működnek! 

 

Karizmák 
1Kor. 12,8–12. 

 

Karizma jelentése: 

isteni tehetség, 

különleges képesség.  

 

Három csoportban  

9 ajándék van: 

 

1.) Kinyilatkoztatás 

ajándékai: 

bölcsesség szava,  

tudás szava,  

szellemek 

megkülönböztetése. 
Ezek dolgokat közölnek 

Isten elméjéből. 

 

2.) Erőajándékok: 

hit ajándéka,  

csodatevő erők ajándéka, 

gyógyítások ajándékai. 

Ezek Isten természetfeletti 

erejét mutatják be. 

 

3.) Kiejtés ajándékok: 

prófécia ajándéka, 

nyelvek nemei,  

nyelvek magyarázata. 

Ezek kimondják Isten 

üzenetét. 

Szellem gyümölcse 
Gal. 5,22. 

 

Ebből 9 db van: 

szeretet, 

 öröm, 

békesség, 

türelem, 

szívesség, 

jóság, 

(hit)hűség, 

szelídség, 

önuralom. 

 

A „gyümölcs” Krisztus 

életének és jellemének a 

megnyilvánulása rajtunk 

keresztül a Szent Szellem 

által. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgálati ajándékok 
Ef. 4,11. 

 

A Biblia 5 hivatalt említ: 

apostol, 

próféta, 

evangélista, 

tanító, 

pásztor. 

 

Krisztus Testének 

építésére adattak ezek a 

hivatalok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivációs ajándékok 
Róm. 12,6–8. EFO 

 

Ebből 7 db van: 

prófétálás ajándéka, 

szolgálat ajándéka, 

tanítás ajándéka, 

buzdítás ajándéka, 

adakozás ajándéka, 

vezetés ajándéka, 

irgalom ajándéka. 

 

Ezek az ajándékok 

cselekvésre késztetnek. 

Egy ajándék általában 

túlsúlyban van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentumok 
Mát. 25,14–19. 

 

Ez egy vele született, nem 

tanult képesség, amelyek 

egyénenként eltérőek. 

(Pl.: zenei tehetség, 

képzőművész tehetség, 

intarziakészítő iparos.) 

 

A talentum abban tér el  

az ajándékoktól, hogy  

az újjászületéskor  

az ajándékokban  

mindenki részesül. 

(Luk. 19,13–24) 
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