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JÉZUS IFJÚSÁGA 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2021. december 28. 
 
Áldott vagy Uram! Köszönjük, hogy mi is áldottak vagyunk az Úr Jézus Krisztusban, 

minden szellemi áldással megáldottál minket. Hálás a szívünk ezért. Hálásak vagyunk a 
mögöttünk levő évért is, mennyei Atyám. Köszönjük a Te kegyelmedet, a jóságodat, amit 
velünk tettél. Hálákat adunk a Te jóakaratodért. Köszönjük, hogy ezen az úton járhatunk 
továbbra is az elkövetkezendő évben, Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, a drága 
Úr Jézusunkért, aki ideszületett a földre és bemutatta a Te akaratodat, bemutatott Téged, 
mennyei Atyám, és mi sokat tanulhatunk a Te drága Igédből. Köszönjük, hogy a keskeny úton 
járhatunk, és nem inogunk meg, se jobbra, se balra. Köszönjük a Te szeretetedet, amely a 
szívünkbe kitöltetett a Szent Szellem által. Köszönjük, hogy elküldted a Szent Szellemet, 
hogy vezessen minket és tanítson minket ezen az úton. Köszönjük Atyám, a Te dicsőségedet, 
ami megjelenik előttünk. Köszönjük, hogy a mai napon is itt vagy jelen, közöttünk vagy, 
drága Úr Jézus, itt vagy a szívünkben és folyamatosan munkálod a mi szívünket, drága Szent 
Szellem. Hálákat adunk Uram! Hálákat adunk a gyülekezetért! Hálákat adunk azért, hogy a 
mai napon összejöhettünk és szolgálhatunk Neked, mennyei Atyám. Hálákat adunk azokért is, 
akik nem tudtak eljönni. Megáldjuk az ő életüket és gyógyulást, szabadulást és boldog életet, 
a Te örömödet szólítjuk az ő életükre. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei Atyám. 
Köszönöm mennyei Atyám, az itt jelen levőket. Köszönöm, hogy kinyitják a szívüket, a 
szellemi fülüket és a szellemi szemüket arra, hogy befogadják az Igét a mai napon, a Te 
üzenetedet, Uram. Köszönöm a drága Szent Szellemnek, hogy vezeti a mai alkalmat, mert 
átadjuk neki és köszönjük, hogy olyanokat szólunk, ami a Te akaratodban van, mennyei 
Atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk! Köszönjük mennyei Atyám, a gyülekezet tagjait! 
Köszönjük a Krisztus Testében levők életét! Köszönjük a szolgálókat! Köszönjük az ország 
vezetőit! Köszönjük, hogy átformálod a szívüket, hogy csak a jó dolgokat tegyék a néppel, 
Jézus nevében és a Te akaratodban járjanak el. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged, Jézus 
nevében. Ámen.  

Szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon, az év utolsó alkalmán. Hallottátok a 
dicséreteket, hogy voltak közöttük újak és mindig, amikor hallgatjuk a dicséretet, ha még nem 
is ismerjük, de a szövege megérint minket és átvisz a mennyei birodalomba. A dicséret 
hatalmas dolog!  

Még ünnepi hangulatban vagyunk és még a szívünk is az ünnep fényében lobog, ezért 
még ma egy kicsit a karácsonnyal kapcsolatban, de inkább Jézus életével kapcsolatban 
tanítok. Karácsonykor Jézus születésnapját ünnepeltük, amit a múlt alkalommal is említet-
tünk. A mai napon egy olyan üzenetről fogtok hallani, amiről már sokszor hallottatok. 
Bizonyára többen vannak, akik azt mondták, hogy ezt már hallottam, hányszor hallom még, 
de soha nem lehet elégszer hallani az Igét. Az a mondás járja, hogy az ismétlés a tudás atyja 
és mindig jó hallani újra és újra a magyarázatot is hozzá. Egy kicsit összefoglalva Jézus életét 
és földi szolgálatát taglalom és azt, hogy mire utasított minket, hogy amikor Ő elmegy, akkor 
mi mit cselekedjünk.  

Amikor Jézus megszületett, megszületett a Messiás, megszületett a Megváltó. Ugyanúgy 
született meg, mint egy közönséges, átlagos ember. Ugyanúgy megszületett az anyaméhből, 
ugyanúgy természetes módon született meg. Annyi volt a különbség, hogy Ő a Szent 
Szellemtől fogantatott, élő Szellemmel rendelkezett, élő Szellemmel született le ide a földre, 
erre a bukott világra. A Filippi levélben olvashatjuk, hogy ugyanolyan emberré vált, mint 
amilyenek mi vagyunk. 

Filippi 2,7–8. 
7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett; 
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8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes 
lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. 

Az Ige mindig alátámasztja, amiről beszélünk. A szülei ugyanúgy nevelték fel, mint 
bármilyen kisgyermeket, gondoskodtak róla, szeretetben nevelték, mindent megtettek ők is 
érte, mint ahogy értünk is megtettek a szülők vagy mi a gyermekeinkért. Jézus gyermekkorá-
ról nem sok mindent tudunk. Nem sokat ír le az Írás, de amit tudunk, azt most egy kicsit 
felvázolom. A Lukács 2,21-et olvassuk. 

Lukács 2,21. 
21. És mikor betelt a nyolc nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezék az Ő 

nevét Jézusnak, amint Őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. 
Itt azt írja, hogy amikor Jézus nyolc napos lett, elvitték a jeruzsálemi templomba és 

bemutatták az Úrnak. 
Lukács 2,40. 
40. A kisgyermek pedig növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel; 

és az Istennek kegyelme volt Őrajta.  
Jézus növekedett szellemben, szellemi tudásban. Növekednie kellett isteni bölcsességben 

és szellemi tudásban. 
Lukács 2,52. 
52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és 

emberek előtt való kedvességben. 
Leírja az Ige, hogy Jézus ugyanúgy növekedett, mint egy közönséges gyermek, ugyanúgy 

nőtt a teste. Ugyanúgy felnevelkedett, mint egy másik, bármilyen gyermek. Szellemileg és 
testileg is növekedett. A Lukács 2,41-hez visszalépünk, és itt olvasok egy hosszabb igesort. Itt 
Jézus tizenkét éves koráról szól az Ige, addig nem tudunk róla semmit. A nyolcadik napon 
bemutatták és onnantól nem tudunk róla semmit, csak annyit, hogy növekedett szellemben és 
testileg is.  

Lukács 2,41–52. 
41. Az Ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe, a húsvét ünnepére.  
42. És mikor tizenkét esztendős lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint; 
43. És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt 

Jeruzsálemben; és nem vették észre sem József, sem az Ő anyja; 
44. Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egynapi járóföldet mentek, és 

keresték Öt a rokonok és az ismerősök között; 
45. És mikor nem találták, visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. 
46. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták a templomban, a tanítók között ülve, 

amint őket hallgatta, és kérdezgette őket. 
Egy pillanatra itt megállok. Abban az időben évente elmentek a jeruzsálemi templomba, 

húsvét ünnepére. Jézus tizenkét esztendős lett, Ő már elmehetett a templomba, mint férfi. 
Amikor elindultak visszafelé a nagy tömegben, a szülei nem tudták, hogy Jézus a templomban 
maradt. Azt hitték, hogy elkeveredett a sok ember között az úton. Amikor nem találták Őt, 
visszamentek Jeruzsálembe és megtalálták a templomban. Most folytatom az Igét, a 47-es 
igeverssel: 

47. És mindnyájan, akik Őt hallgatták, elálmélkodnak az Ő értelmén és feleletein. 
48. És meglátván Őt, elcsodálkozának, és monda néki az Ő anyja: Fiam, miért 

cselekedted ezt velünk? Ímé, atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. 
A drága Jézus növekedett szellemben, ahogy írta az Ige és már elég sok szellemi tudása 

volt. Tanított a templomban, beszélgetett a papokkal és az írástudókkal. Elcsodálkoztak, hogy 
Ő mennyi mindent tud a mennyei dolgokról. Anyja és apja is elcsodálkoztak ezen. 
Megkérdezte tőle az édesanyja, hogy miért tetted ezt, miért maradtál itt, miért nem szóltál, 
miért nem jöttél velünk? Jézus azt válaszolta neki: 
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49. Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, 
hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai? 

Jézus elkötelezte magát az Atyának. Jézusnak az Atya akaratát kellett beteljesíteni minden 
lépésében, attól a perctől fogva, hogy leszületett a földre. Ezt több helyen is bizonyítja az Ige, 
sőt, a négy Evangéliumban végig bizonyítja az Írás, hogy Jézus az Atya akaratát cselekedte. 
Már itt azt mondta, hogy nekem az Atyám dolgaival kell foglalkozni, nekem fontosabb az, 
minthogy más világi dolgot tegyek. Nekünk is ehhez hasonlóan kell átformálódnunk, sok 
világi dolgot félre kell tennünk ahhoz, hogy az Atya dolgaival foglalkozzunk, hogy el-
mélyedjünk az Igén és nagyon sokszor hallgassuk meg a tanításokat, egy kicsit félrevonuljunk 
és elgondolkodjunk ezeken. Olvassuk a tanító könyveket és gondolkozzunk el rajta! Nézzük 
meg több fordításban azokat az Igéket, amivel foglalkozunk! Higgyétek el, hogy nagyon nagy 
dicsősége lesz az Atyának bennünk, hogy ha ezt tesszük, mert ugyanígy formálódik át a 
családunk, ugyanígy tudunk segíteni embereken, növekedünk a szellemi tudásban, és ha 
eljutunk egy olyan ponthoz, amikor már saját szavainkkal tudunk emberek felé szolgálni, az 
nagyon nagy dolog. De ehhez sokat kell még tanulnunk.  

50. De ők nem értették e beszédet, amit Ő nékik szóla. 
Nem értették, mert nem tudtak még akkor újjászületni. Csodálatos dolgokat mondott 

Jézus, de nem értették meg, mert nem volt szellemi megnyilatkozásuk ebben. Nem voltak 
újjászületve és nem értették, hogy mit mond Jézus. 

51. És aláment velük, és ment Názáretbe; és engedelmes volt nékik. És az Ő anyja 
szívében tartá mindezeket a dolgokat. 

52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és 
emberek előtt való kedvességben. 

Több helyen olvashatjuk az Evangéliumban, hogy az anyja megtartotta a szívében azokat 
a dolgokat, amiket Jézus mondott. Hiszem, hogy már mindenki legalább egyszer elolvasta az 
Evangéliumot és már találkozott ezekkel a gondolatokkal, ezekkel az Igékkel. Ennyit tudunk 
Jézus gyermekkoráról. Tizenkét éves korában ez történt és utána megint nem tudunk róla, 
hogy mi történt vele harmincéves koráig, mert nem ír róla az Írás. El kellett telnie egy bizo-
nyos időnek ahhoz, hogy Jézus felnövekedjen, ahhoz, hogy az Úr el tudja hívni egy szolgálat-
ra, ahhoz, hogy tudjon üzenetet mondani az embereknek.  

Jézus harminc éves lett és a Jordán folyónál találkozunk ezzel a történettel, amikor Jézust 
Isten elhívta szolgálatra és betöltekezett Szent Szellemmel. A Lukács 3,22-re lapozzunk. 
Tudjuk azt, hogy Keresztelő János volt Jézus előfutára. Ő is már az anyja méhétől be volt 
telve Szent Szellemmel, és hirdette azt, hogy jönni fog Jézus, aki Szent Szellemmel fogja 
megkeresztelni az embereket. János pedig Jézus útjára terelte az embereket. Jézust is 
bemerítette Keresztelő János a Jordán folyóba.  

Lukács 3,22. 
22. És leszállt Őreá a Szent Szellem testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn a 

mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, Tebenned gyönyörködöm! 
Itt Jézus betöltekezett Szent Szellemmel, és innentől kezdve indult el a földi szolgálata az 

emberek felé, innentől kezdve történtek a csodák, jelek az életében.  
Továbbmegyünk az Igében, és a Lukács 4. fejezetéhez lapozzunk. Amikor Jézus a Szent 

Szellemmel betöltekezett, rögtön kivitte Őt a pusztába. Ezt én kaptam szellemből, hiszem, 
hogy igaz, hogy kiment és kísértések alatt volt. Isten tudta, hogy Jézus megtesz mindent itt a 
földön, amit Ő akar, de ez a mi tanulságunkra is van, hogy megkísértetett több mindenben. 
Írja az Ige máshol is, hogy Jézus mindenben megkísértetett. Mindenben, amiben mi meg 
vagyunk kísértve. Kivitte a Szent Szellem a pusztába, és Isten próbára tette Őt. Hogy meg-
állja-e ezt a próbát, és hogy tovább tud-e menni ezen az úton. Isten minket is próbára tesz. 
Hogy megállunk-e hitben, megállunk-e az Ő akaratában, az úton, amit nekünk adott itt a 
földön. Megtesszük-e azt, amit Ő kér tőlünk. Kiment a pusztába, tudjuk, hogy negyven napig 
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ott volt, és az ördög megkísértette többször is. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy amikor itt a 
pusztában volt, és ahogy az ördög megkísértette, hogy Isten Igéjével jött felé, Isten Igéjével 
akarta megkísérteni. Nagyon vigyáznunk kell a hamis tanítókra. Írja Isten Igéje azt is, hogy az 
ördög a világosság angyalává tud válni, és bizony hamisan tud hozni dolgokat, és Isten 
Igéjével akarja alá támasztani. Az mind hazugság, amit az ördög másképpen akar átadni, mint 
ahogy Isten Igéje le van írva. A 4. fejezet 14-es versével folytatom.  

Lukács 4,14. 
14. Jézus pedig megtért a Szellemnek erejével Galileába: és híre ment néki az egész 

környéken. 
Jézus negyven nap alatt, mondhatjuk azt is, hogy böjtölt. Sok kísértés között volt, és 

böjtölt, de ellenállt az ördögnek. Azt írja az Ige a Jakab 4,7-ben, hogy engedelmeskedjetek 
Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, ahogy Jézus is tette.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elme-

nekül) előletek. 
Bizony ellen tudunk állni, tudunk parancsolni neki, Jézus nevében, mert mi újjá vagyunk 

születve, és Szent Szellemmel be vagyunk töltekezve. De aki nincs újjászületve, az paran-
csolgathat az ördögnek, ahhoz újjá kell születni, és Szent Szellemmel be kell töltekezni. Nem 
könyörögni kell az ördögnek, hogy légyszíves hagyjál már békén és ne támadjál, hanem 
parancsolni kell neki. Oda kell neki vágni, hogy takarodj innen, Jézus nevében! Tanulnunk 
kell még sokat.  

Azt írja Isten Igéje, hogy megerősödve a Szent Szellem erejével jött ki a pusztából. Utána 
a 18-as versben azt mondja Jézus: 

Lukács 4,18–19. 
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szaba-
don bocsássam a lesújtottakat, 

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. 
Itt kente fel Jézust az Úr a szolgálatra. Azt mondja, hogy az Úrnak Szelleme van énrajtam, 

mivelhogy felkent engem. Innentől kezdve Jézus szolgálatában jelek és csodák történtek, 
gyógyulások, szabadulások, halottakat támasztott föl, megszaporította a kenyeret, a vizet 
borrá változtatta, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent megtett Jézus. Tanított, példáza-
tokban beszélt, amit meg is magyarázott, bemutatta az Atyát, bemutatta, hogy hogyan álljunk 
hozzá a vallásos emberekhez, elmondta, hogy hogyan szolgáljunk az emberek felé. 
Felkészítette a tanítványokat arra, ha Ő nem lesz, ha Ő elmegy, akkor ne essenek kétségbe. A 
János 14. fejezetéhez lapozzunk. Mondta nekik, hogy nem hagylak titeket egyedül, ne esettek 
kétségbe, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Azt írja a 18-as vers: 

János 14,18. 
18. Nem hagylak titeket árván; eljövök tihozzátok. 
Visszalapozzunk a 16-os vershez. 
János 14,16–17. 
16. És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon 

mindörökké. 
17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és 

nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 
Mindörökké bennünk marad.  
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! 
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Legyünk bátrak, ne nyugtalankodjunk, éljünk békességben, és hirdessük az Úr Igéjét. Első 
pünkösdkor jött el a Szent Szellem, és Ő örökké bennünk él. Azt is mondja Isten Igéje, hogy 
ugyanazt meg tudjuk tenni, meg tudjuk cselekedni, amit Jézus cselekedett. Legyünk bátrak, 
cselekedjük meg, amit Ő cselekedett! 

János 14,12. 
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én 
az én Atyámhoz megyek. 

Minket is tud Isten használni, ha mi engedelmesek vagyunk arra, hogy megnyitjuk a 
szívünket, engedelmesek leszünk, alázatosak hogy szolgáljunk emberek felé, üdvösségre 
vezessük őket, hirdessük az örömüzenetet, megszabadítjuk a foglyokat, gyógyulásért imád-
kozzunk értük. Ezt nem akarom kibontani jobban, mert nagyon sokrétű, hogy hogyan lehet 
imádkozni emberekért, milyen módon, hanem folytatnám a Márk evangélium 16. fejezetével. 
Mielőtt Jézus elment, ezt mondta a tanítványainak: 

Márk 16,15–18.  
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 
Azt mondja, hogy az egész világban, mindenhova menjetek el és hirdessétek az Evangé-

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

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

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
Le van írva Isten Igéjében, hogy ezt mind mi meg tudjuk tenni, Jézus nevében. Fontos, 

hogy hirdessük az Evangéliumot. Fontos, hogy úgy álljunk az emberekhez, ha valaki felé 
szolgálunk, hogy hit ébredjen a szívében. Hittel kell odamennünk, hogy hit ébredjen a 
szívében. A Római levélhez lapozzunk, a 10. fejezet 8-as verstől olvasom. 

Róma 10,8–10. 
8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: 

azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. 
Leírta Isten Igéje, hogy a szánkban van az Ige, és a szívünkben, és ki kell mondani! Hittel 

kell kimondani, hittel kell szolgálni az ember felé, hogy neki is hit ébredjen a szívébe. Az 
Igével kell szolgálni feléje.  

9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az 
Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. 

Nagyon fontos, hogy üdvözüljön az egész világ. A legfontosabb, hogy újjászülessen az 
egész világ, minden ember.  

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
A legnagyobb probléma a világban az, hogy kárhoztatják magukat, bűntudat alatt vannak. 

Ezt tettem, azt tettem, ezért Isten nem fog engem szeretni, nem fog engem elfogadni. 
Elvétettem, csúnyán beszéltem, börtönben voltam, veszekedtem, bántalmaztam mást, nagyon 
sok mindent fel lehetne sorolni. Emiatt, amikor odamegyünk egy ilyen emberhez, akkor 
kárhoztatja magát, mert ő ezt tette, azt tette, biztos, hogy őt nem fogja Isten elfogadni. Fontos, 
hogy erről halljanak az emberek, hogy ők igazakká válhatnak Isten előtt, mert minden bűnt 
eltörölt, nem csak besöpörte a szőnyeg alá, hanem minden bűnünket eltörölte Jézus. Igazzá 
váltunk. Hozzáteszem, a hit hallásból van,  a hallás pedig Isten Igéje által, ezért, ha prédiká-
lunk embereknek, és ha a hitünket kimondjuk, ő meghallja. Ha az Igét szóljuk, meghallja a 
személy és hit ébred a szívében. Miért küldte Ő a Fiát? Nézzük meg a János 3,16-ban. 

János 3,16–17. 
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16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hi-
szen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Minden emberért. Mindegy, hogy mit tett, mindegy, hogy milyen bűnösnek érzi magát, 
minden emberért eljött Jézus. Az Atya adta. Ő adott először. A szeretetét adta, a szeretet 
született ide a földre. Ez a szeretet van a mi szívünkben, a Szent Szellem által. 

17. Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, 
hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 

Le van írva minden. Köszönjük az Úrnak, hogy mindent elénk tár.  
Még egy fontos feladat, amit szinte minden alkalommal elmondok, hogy nagyon fontos, 

hogy megújítsuk az elménket. A Róma 12,2. írja, nézzük meg még egyszer, és még számta-
lanszor megnézzük, amíg be nem ül a szívünkbe, hogy ezt meg kell tenni.  

Róma 12,2. 
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek meg-

újítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. 
Azt írja itt Isten Igéje, hogy ne váljatok hasonlóvá, mint a világ! Ne úgy éljünk, mint a 

világ, mert akkor a világ fog legyőzni minket! Ne hagyjuk, hogy a világ a saját képére formál-
jon bennünket! Ne a világ, hanem Isten formáljon bennünket a saját képére. Ezért változtas-
suk meg a gondolkodásunkat, újítsuk meg az elménket, gondolkozzunk úgy, mint Isten! 
Legyünk Isten utánzói! Az Efézus 5,1. azt írja, hogy legyetek Isten utánzói. Ha így teszünk, 
akkor mi győzzük le a világot. 

Efézus 5,1. 
1. Legyetek tehát utánzói Istennek, mint szeretett gyermekek: 

Az utolsó gondolat a hálaadás. Nagyon sok helyen olvashatjuk az Evangéliumokban, hogy 
amikor Jézus valami jót tett az emberekkel, vagy csodát tett, vagy bármilyen dolog jött az 
életébe, előtte mindig imádkozott és hálát adott. Mindig, mindenért. 

1Thessalonika 5,16–18. 
16. Mindenkor örüljetek. 
17. Szüntelen imádkozzatok. 
18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban ti-

hozzátok. 
Ennek az utalását a Filippi 4,6-ban olvashatjuk. 
Filippi 4,6–7. 
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. 
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívei-

teket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 
Ami a szívemből jött, azt imádkozom most értetek, Pál apostol szerint az Efézusi levélből.  
Efézus 1,16–19. 
16. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban; 
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében; 
18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának re-

ménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben, 
19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma 

erejének ama munkája szerint, 
Efézus 3,16–21. 
16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek 

hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben. 
17. Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. 
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18. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden 
szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság. 

19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy 
ekképpen beteljesedjetek Istennek egész teljességéig. 

20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk mun-
kálkodó erő szerint, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, 

21. Néki legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzet-
ségre, örökkön örökké. Ámen! 

Ezzel fejezem be a mai tanításomat, az én részemet. Áldott, békés, kegyelemteljes, boldog 
új évet kívánok mindenkinek! 

 

Bor Ferenc: 
A HÁLAADÁSRÓL 
Szeretettel köszöntelek benneteket! Folytatom a hálaadás témát, mert az egyik témának a 

hálaadást kaptam, másik témám pedig a karizmákról egy rövid összefoglaló.  
Év végén az emberek többsége áttekinti az évet, átértékeli, és Istennek hálát ad, ahogy ezt a 

pásztorotok is már tette. Az 1Timótheus 2-ben az 1-es, 2-es versben van egy utasítás, hogy 
imádkoznunk kell, és van egy felsorolás.  

1Timótheus 2,1–2. 
1. Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, köz-

benjárások, hálaadások minden emberért, 
2. Királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet 

élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. 
Benne vannak a vezetők, a világi vezetők is, meg az Úrban lévő vezetőink is, de benne 

vannak a minden emberért kifejezés is, ami azt jelenti, hogy az elveszettekért is. Miért kell 
imádkoznunk és hálát adnunk a vezetőkért? Azért, mert csak úgy tudnak hatékonyan működni 
a mi érdekünkben. Ha nem árasztjuk ki feléjük Isten bölcsességét, akkor olyan rendeleteket 
hoznak, amelyek nekünk nem jók. Ha folyamatosan szidják a vezetőket, legyenek azok világi 
vagy Úrban lévő vezetők, akkor nem tudnak a mi érdekeinkben jó döntéseket hozni. Ha mi a 
hitünkkel és az imáinkkal körülvesszük őket, akkor egy védőpajzsot képezünk körülöttük. 
Régebben már tanítottam olyan címmel, hogy Kétféle hálaadás. Van az utólagos hálaadás és 
van az előre mondott hálaadás. Például a 2021. évért utólag mondunk hálát, vagy ha valami 
imakérésünk beteljesedett, akkor azért utólag adunk hálát Istennek, hogy az megtörtént. A 
2022. évért pedig előre mondunk hálát, hogy Istentől jönnek a megoldások, minden helyzetre. 
Vagy, amikor az ember benne van egy problémában, akkor azért kell előre hálát adnunk, hogy 
Isten nagyobb annál a problémánál, és ki tud belőle hozni. A hálaadásnak ez a két formája 
van, utólag vagy előre.  

Szeretnék imádkozni én is: Hálát adunk a világi vezetőkért, az elöljáróinkért az Úrban, a 
szolgálótársakért, az oszlopokért, a mecénásokért, a segítőkért, a szent kapcsokért. Kiáraszt-
juk felettük a szent védelmet, a szent időzítést, a szent olajat, a Szent Szellem vezetését, 
bölcsességét, és kihirdetjük felettük a kijelentés, bölcsesség, tisztánlátás szellemét, és hogy 
felettük van a szemgyógyító ír, és így minden helyzetet Isten szemszögéből tisztán láthatunk.  

Most jönnek az elveszettek. Őfelettük pedig kihirdetjük, hogy lehullott a sötétség leple a 
szemükről, és kiárasztjuk felettük a szellemi éhséget, a szellemi szomjúságot, és beszólítjuk 
őket Krisztus Testébe, a helyi gyülekezetekbe. A helyi gyülekezetek felett pedig növekedést 
prófétálunk, mind létszámban, mind szellemi növekedésben, mert vannak éhes szívű emberek, 
még mindig.  

Tegnap kaptam egy levelet a börtönből, amit megkönnyeztünk. Történt, hogy jött az 
indíttatás, hogy a Facebookra írjam ki, ha valaki szeretne a párjának a börtönbe beküldeni 
naptárt, akkor szóljon, és 25 ilyen igény jött. Ez minimum 25 üdvösség lehetősége, de ha még 
figyelembe vesszük a zárkatársakat is, akkor ez sokkal több. Az első levél ma érkezett meg. 
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Ezt egy fiatalember küldte, aki komoly drogfüggő volt, de már úgy él, hogy hálát ad az Úr-
nak, hogy őt már ebből kimentette. A szavai és a sorai alapján azt veszem ki belőle, hogy ő 
már újjászületett a naptáron lévő imádság alapján, és kéri, hogy az anyukája és a felesége is 
kapjon a kiadványainkból, hozzátéve azt, hogy ő köszöni, hogy kitartanak mellette. Ebből 
látszik, hogy vannak éhes szívűek. 

A KARIZMÁK CSOPORTOSÍTÁSA 
A következő téma a karizmák csoportosítása. Az előző alkalmon kaptatok egy olyan 

táblázatot, hogy a Szent Szellem ajándékainak csoportosítása. Az első oszlopban vannak a 
karizmák, és ma erről szeretnék röviden szólni, nem belemélyedve túlságosan, és ehhez is 
készítettem egy táblázatot, mert így könnyebben áttekinthető, bármikor elővehető.  De előtte 
még Pál szavait szeretném idézni. Az 1Korinthusi levél 12. fejezet 1. verse úgy kezdődik, 
hogy a szellemi ajándékokra vagy szellemi dolgokra vagy különleges adottságokra, külön-
böző fordítások másképp írják, ezekre nézve pedig nem akarom atyámfiai, hogy tudatlanok 
legyetek. (Táblázat a dokumentum végén található.) 

1Korinthus 12,1. 
1. A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok le-

gyetek. 
Pál a korinthusiakat tanította, mert ők semmit nem tudtak ezek működéséről. Lehet, hogy 

működött náluk, csak nem értették, hogy miért, és hogyan. Igazából Pál azt mondja ezzel, 
hogy tanítani kell ezeket a dolgokat itt is, hogy a hívőknek meglegyen a hite ezekben. Egy 
mércét adott azzal, ami le van írva a 12. fejezetben. Ha visszagondolok az iskolában is mindig 
új dolgokat tanultunk, soha nem régi dolgokat. Minden nap, minden héten, új és új dolgot 
tanultunk. Ma felhívtam telefonon az egyik elöljárónkat, mert mindenkinek van elöljárója. A 
gyülekezeti tagoknak van a pásztor, a pásztoroknak vannak feljebb lévő elöljáróik, és tanácsot 
kértem, útmutatást kértem, és amiket mondott, igyekeztem leírni. Nem a nyáj dönti el, hogy 
mit tanítson a pásztor. Nem lehet mindig csak a csecsemőknek prédikálni. Hozzá kell őket 
szoktatni a keményebb eledelhez, és ha vegyesen vannak a gyülekezetben a bárányok, tehát 
vannak fiatalok és idősebbek, akkor ott szükség van a tejre is, meg a kemény eledelre is. Ha 
mindig csak tejet kapnak a bárányok, akkor a felnövekedettek nincsenek megelégítve. 
Megfelelő arányban kell a tej, és megfelelő arányban kell a kemény eledel is, és ettől meg-
nyugodtam.  

A karizmák. Az 1Korinthusi levél 12. fejezete írja le azt a kilenc szellemi ajándékot. 
1Korinthus 12,8–11. 
8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig 

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

szellem által; 
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyik-

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

11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván kü-
lön, amint akarja.  

Először is, ezek az ajándékok csak azoknál működnek, akik újjászülettek és Szent Szellem-
mel betöltekeztek. Ezeket az ajándékokat Isten működteti az Ő akarata szerint, az Ő időzítése 
szerint, ezért bárhol és bármikor megnyilvánulhat egy hívőn keresztül, mert ezek az 
ajándékok nem az égből pottyannak, hanem a szenteken keresztül nyilvánulnak meg. Viszont 
az Efézus 4,30. azt írja, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek a Szellemét. 

Efézus 4,30. 
30. És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsétel-

ve a megváltás napjára. 
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Igaz, hogy a Szent Szellem bennünk van, soha nem hagy el, a kenet állandó, de mégis van 
egy tényező, amit mi is tapasztaltunk már, hogy egy zavaró körülmény miatt, mintha a kenet 
szétoszlana, a jelenlét szétoszlana. Ugyanis a Szent Szellemet meg lehet szomorítani, 
akárcsak egy embert, mert a Szent Szellem is egy érzékeny lény. Két okot említek. Ha nem 
engedik meg a hívők a Szent Szellemnek a megnyilvánulásait, tehát nem engedelmesek, hogy 
rajtuk keresztül bizonyos ajándék működjön, vagy amikor megzavarják az alkalmat, akkor Ő 
megszomorodik, és ezért nem lehet érzékelni Isten jelenlétét kellőképpen. Eszembe hozta az 
Úr, hogy két hete, a pesti alkalmon is elhangzott, hogy a tanítás alatti közbeszólás Isten 
szemszögéből rendzavarásnak minősül. 

Három csoportba lehet sorolni a karizmákat. A kijelentés ajándékok, az erő ajándékok és a 
hangzó ajándékok vagy kiejtés ajándékok. 

� A kijelentés ajándékok dolgokat közölnek Isten elméjéből, és ide három tartozik: a 
bölcsesség beszéde, a tudás vagy ismeret beszéde, és a szellemek megkülönböztetése. Fontos 
különbséget tenni, hogy a bölcsesség beszéde a jövőről szól. A tudás szava, a tudás beszéde 
pedig a múlt és a jelen tényeiről. Meg lehet különböztetni, hogy mikor, melyik ajándék 
működik. A szellemek megkülönböztetése egy igen érdekes dolog, mert betekintést ad a 
szellemvilágba és megmutatja, hogy adott esetben milyen szellem működik. Gonosz szellem 
vagy jó szellem. Most az Úr eszembe hozta, hogy amikor páréves pásztor voltam, az én 
pásztorom tapasztalt meg egy olyat, itt a városban, hogy beszélgetett az utcán egy keresz-
ténnyel, és mögötte megjelent egy démon. Ez egy szellemi bepillantás. A szellemek meg-
különböztetésének az ajándéka működött ebben az esetben. 

� Az erő ajándékok Isten természetfeletti erejét mutatják meg. Idetartozik a hit ajándéka, 
ez nem az általános hit, ez egy speciális hit, a gyógyítások ajándéka és a csodatévő erők. 
Tudnunk kell, hogy amikor egy halott feltámad Isten kegyelméből, akkor mind a három erő 
ajándéknak működni kell. Mert aki imádkozik a feltámadásért, annak rendelkeznie kell egy 
speciális hittel, hogy amiért imádkozik, az megtörténik. Ha beteg volt, akkor kell a gyógyí-
tások ajándéka. A csodatevő erő pedig azért kell, mert egy halott, úgy önmagában nem támad 
fel, akár vegyük Lázárt, de vannak a mostani időkben is feltámadások.  

� A hangzó ajándékok vagy kiejtés ajándékok kimondják Isten üzenetét. Idetartozik a 
nyelvek ajándéka, a nyelvek magyarázata és a prófétálás ajándéka. Ez nem tévesztendő össze 
a próféta hivatalával. Ez két különböző kategória. A nyelvek ajándéka egy ismeretlen nyelv, 
és olyan nyelv, amit az ember soha nem tanult iskolában. A nyelvek magyarázata már egy 
ismert nyelven adja át az elhangzott isteni üzenet magyarázatát, például magyar vagy az illető 
által ismert nyelven. A prófétálás ajándéka szintén egy ismert nyelven, anyanyelven szól. Egy 
érdekes dolog, hogy a nyelvek ajándéka és a nyelvek magyarázata, amikor együtt működik, 
akkor ér annyit, mint a prófécia ajándéka. Még a kezdetekben Budapesten találkoztam ezzel, a 
Csepeli Munkásotthonban. A pásztorok közül valaki egyszer csak a dicséret után felállt és 
elkezdett nyelveken szólni. Istentől hallott egy üzenetet, amit nyelveken adott át a 
gyülekezetnek, persze a gyülekezet ezt nem értette. Amikor ő leült, akkor egy másik pásztor 
felállt, mert nála működött a nyelvek magyarázata, és ő elmondta magyarul, hogy előtte 
nyelveken mit üzent Isten. Ez nem olyan fordítás, mint, amikor angolról magyarra fordítunk 
valamit, hanem mind a két személy külön-külön kapja meg Istentől az üzenetet, csak az egyik 
nyelveken kapta meg, a másik pedig az anyanyelvén kapta meg. Dicsőség Istennek! 

A saját életemből szeretnék elmondani három megtapasztalást, ahol valamilyen ajándék 
működött. Nem biztos, hogy mindig meg tudjuk határozni és nem is fontos mindig be-
skatulyázni, hogy milyen ajándék működött, de nagyjából rá lehet látni azért, hogy melyik 
volt. Nagyon régen történt. Kaposváron Sanders pásztor tartott egy gyógyító összejövetelt. 
Odamentünk, miközben olyan állapotban volt a nyakam, hogy nem tudtam fordítani, 
valamiért meghúzódott, és mivel előtte hallottam olyan tanítást, hogy nem feltétlen fontos a 
gyógyító sorban elvenni a gyógyulást, a helyünkön is elvehetjük. Én elhatároztam, hogy a 
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helyemen átveszem a gyógyulásomat, és mire haza kellett jönnünk tökéletesen forgott a 
nyakam. Itt feltételezem, hogy a gyógyítások ajándékai működtek, mert hittel befogadtam, 
átvettem, birtokba vettem azt, amit Jézus elvégzett a kereszten. Ezek nagyon jó megtapasz-
talások, amikor az ember a saját bőrén tapasztalja meg.  

Egy másik eset. Éppenhogy csak újjá voltam születve, ez húsz-huszonöt éve történt. 
Autóval mentünk az úton, amikor egy lejtő tetején voltam, láttam, hogy lefelé sok autó van 
előttem, és ráléptem a fékre. Elkezdte dobálni az autót, először az erdő felé akart menni 
jobbra, utána visszakaptam a kormányt, de nem tudtam uralni a járművet. Tehát az autó a 
lejtőn megy lefelé, elkezd szlalomozni, mert csúszik a nyálkás úton és végül a másik oldalon, 
orral visszafelé belecsúsztunk az árokba. Itt a csodatevő erők működhettek, mert amikor 
lejtőn megy az autó és oldalra van, nagyon nagy a kockázata, hogy felboruljon. Nem történt 
semmi. A másik oldalon belecsúsztunk az árokba. Itt két dolog volt, csúszunk lefelé a lejtőn 
szlalomozva, oldalra fordulunk, de nem borulunk fel, és a másik oldalon nem jött semmi. 
Ahogy becsúsztunk az árokba, mindjárt jött egy daruskocsi, aki ki is húzott bennünket. 
Köszönjük az Úrnak az Ő kegyelmét! Saját lábon (keréken) haza is jöttünk, persze lassan 
mentem, mert a felni egy kicsit eldeformálódott. Nekünk semmi bajunk nem történt, a 
kocsiban is minimális volt a kár. De, amikor irányíthatatlan volt az autó, én olyan békességet 
éreztem. Ez lehet, hogy a speciális hit, mert annak a tulajdonsága, hogy kiűzi a félelmet, de 
mindenképpen működhetett a csodatevő erők, mert azt tanultuk a csodatevő erőkről, hogy 
vészhelyzetben képes kimenteni az embert. Ilyen volt, amikor Jézus a viharban hajózott. 
Pálnak is volt egy hajótörése. Erre vannak bibliai példák is.  

A harmadik eset pedig a tabi szolgálatunkban történt, az is nagyon régen volt. Volt egy 
anyuka, aki rendszeresen járt a gyülekezetbe, és volt egy lánya, aki egy környékbeli faluban 
élt, ő nem járt rendszeresen, de azon a napon bejött Tabra vásárolni. Ott volt a késztetés a 
szívén, hogy jöjjön be a gyülekezetbe. Mivel engedelmes volt, bejött a gyülekezetbe, megvolt 
a tanítás, következett a gyógyító sor, szokás szerint imádkoztunk mindazokért, akik beálltak a 
gyógyító sorba. A kenet alatt ő is eldőlt, és amikor nagy örömkönnyek közepette felkelt, már 
akkor is volt diktafonom, odavittem hozzá: mondd el, hogy mi történt! Hozzáteszem, én akkor 
nem éreztem erőkiáradást rajtam keresztül, de ettől függetlenül ő megnyitotta a szívét, 
befogadta a gyógyítókenetet. Azt mondta, hogy gerincferdülése volt, és azt érezte, mint 
amikor a csontkovács helyre nyomja a gerincet. Ő fizikálisan érezte, hogy jobbra-balra helyre 
nyomja, hogy a gerince helyre lett állítva. Itt feltételezem, hogy a csodatevő erők vagy a 
gyógyítások ajándéka működött, de mint említettem, nem fontos ezt pontosan behatárolni. 
Lényeg az, hogy Isten cselekedett és a jó megoldások megszülettek.  

Erről hosszasan lehetne beszélni. De saját magatoknak érdemes ismét, és ismét áttanul-
mányozni ezt a témát. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már kétszer tanítottam 
az elmúlt évtizedekben erről, valamennyire magamat képeztem, és átismételtem. Erre van 
szükségetek nektek is, hogy magatokat építsétek ezekben az ajándékokban, hogy felismerhető 
legyen, hogy Isten, mikor akar rajtatok keresztül cselekedni, és akkor tudjátok, hogy ez a 
Szent Szellem munkája. Ezeket, amiket én most felsoroltam, gyakorlatilag utólag próbáltam 
beazonosítani, bekategorizálni, hogy mik voltak ezek a megtapasztalások, nem akkor, amikor 
benne voltam. Ott csak erősen kapaszkodtam a kormányba. Igazából az ajándékok csak akkor 
tudnak működni, amikor mi hívők engedelmesek vagyunk. Például, nem a bot választotta szét 
a vizet, hanem Mózes cselekedete, a hit cselekedete. A kánaáni bor, akkor vált borrá, amikor 
elkezdték kiönteni, tehát a cselekedethez kapcsolódik. 

Én is úgy búcsúzom ettől az évtől, hogy az Úr kegyelmére bízunk benneteket, a jövő évben 
is. A Szent Vérrel körülvett sziget jelentsen oltalmat a számotokra!  

 

Horváthné Éva: 
Még a kenyérszaporítás történetével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem előtte 

szaporította meg Jézus, és lett több vékával. Amikor a nagy tömeget meg kellett etetni, akkor 
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csak öt kenyerük volt. De kiküldte a tanítványokat a tömegbe, és akkor szaporodott a kenyér, 
amikor elkezdték törni a darabokat és adták az embereknek. Amíg törtek, mindig minden-
kinek jutott. Tehát a cselekedet hozza működésbe a szellemi ajándékokat! Ez is egy termé-
szetfeletti csoda, a csodatevő erő ajándékával működött. Ez egy isteni késztetés, olyan mintha 
meg fogna valaki, és húzna, hogy gyere már, mintha valaki lökne, hogy indulj meg, menjél! 
Ez egy belső késztetés, hogy nekem el kell indulnom, szolgálni a mások felé. 

Hálákat adunk az Úrnak! Mindegyikőtökért hála, hála! Isten emeljen még magasabbra 
benneteket! Az Ő kegyelme, szeretete öleljen át benneteket! Gyógyulást, szabadulást, egész-
séget, békességet, bővölködést szólítok rátok, a családotokra, a gyermekeitekre, és mindenre, 
Jézus nevében! 

 
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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SZELLEMI AJÁNDÉKOK – KARIZMÁK CSOPORTOSÍTÁSA 
1Korinthus 12,8–10. alapján 

 

Ezek csak újjászületett és Szent Szellemmel teljes hívőknél működhetnek! 
Isten működteti az Ő akarata és időzítése szerint, ezért bárhol, bármikor megnyilvánulhatnak. 

 

A Szent Szellemet is meg lehet szomorítani, akár csak az embereket, mert Ő nagyon érzékeny. Hogyha nem 
engedik meg a hívők a Szent Szellemnek a megnyilvánulásait, vagy amikor megzavarják az alkalmat, akkor Ő 
megszomorodik, és ezért nem lehet érzékelni Isten jelenlétét. (Ef. 4,30) 
 

Bölcsesség beszéde – Természetfeletti kinyilatkoztatás Istentől, az Ő jövőbeni céljairól 
és terveiről. Ez jelentkezhet: belső bizonyosság, hang, látomás, álom; ritkábban 
prófécia ajándéka, nyelvek nemei és magyarázata által. Isten a teljes tudás, amiből Ő 
felfed egy aktuális részletet. 
Csel. 21,11 – Agabus Pálnak prófétál, a rá leselkedő veszélyről. 
Tudás (ismeret) beszéde – Természetfeletti kinyilatkoztatás Istentől, a múlt vagy jelen 
tényeiről. Egy részinformáció emberekkel vagy helyzetekkel kapcsolatban, amely nem 
tárható fel természetes módon.  
2Kir. 5,26–27. Isten felfedi Elizeusnak Géházi hazugságát. 

 
 
 
 
 

Kijelentés ajándékok 
 

Dolgokat közölnek  
Isten elméjéből 

Szellemek megkülönböztetése – Természetfeletti bepillantás a szellemi világba, 
amely megkülönböztet vagy észlel. A szellemek minden osztályával foglalkozik. 
Felfedi, hogy adott esetben milyen szellem nyilvánul meg és milyen szándékkal.  
Csel. 16,16–18. Pál felismerte a szolgáló lányban a jósló szellemet. 
Hit ajándéka – Isten természetfeletti erejét hozza működésbe. Egy rendkívüli hit, 
amely egy természetfeletti megnyilvánulása a korlátlan hitnek, egy különleges 
helyzetben. Nem igényel emberi erőfeszítést és elűzi a kételkedést és hitetlenséget. Az 
ajándék működése által valóságba jön mindaz, amit az ajándék birtokosa kimond, kér, 
vagy Isten kimond rajta keresztül. 
Józs. 10,12–13. Józsué szavára magállt a nap és a hold. 
Gyógyítások ajándéka – Természetfeletti gyógyítása a betegségeknek és kóroknak, 
bármiféle természetes segítség nélkül. Ez többszörös ajándék, ami arra utal, hogy 
sokféle és szerteágazó gyógyítások vannak. A gyógyulás függ a gyógyító kenet 
fokozatától, valamint a fogadó fél hitének mértékétől. 
Márk 5,30. A vérfolyásos asszony azonnali gyógyulása Isten ereje (kenete) által. 

 
 

Erőajándékok 
 

Isten  
természetfeletti erejét 

mutatják be. 
 

Halott feltámasztásához 
mindhárom 

erőajándéknak 
egyidőben kell működni. Csodatevő erők – A természet rendjébe, természetfeletti módon történő hatalmas 

beavatkozás a Szent Szellem által, amely időlegesen felfüggeszti a természet rendjét. 
Emberi érveléssel és okoskodással hatástalaníthatjuk a csodát! 
Ján. 2,1–12. A kánai menyegzőn a víz borrá változása. 
Nyelvek ajándéka – Egy természetfeletti kijelentés a Szent Szellem által, olyan 
ismeretlen nyelven, amelyet a beszélő soha sem tanulhatott. Ez a nyelv általában nem 
érthető a beszélő által és nem feltétlenül érthető a hallgató által. Titkokat beszélünk, 
amikor nyelveken szólunk, és egy nyugalom, egy békesség árad ránk. Semmi köze a 
tanult nyelvi képességhez és az elméhez. 
Csel. 19,5. – Kézrátétel által vettek Szent Szellemet és azonnal nyelveken szóltak. 
Nyelvek magyarázata – A nyelvek magyarázata egy természetfeletti szólás ismert 
nyelven, ami Szent Szellemtől jön, és megmutatja az értelmét, a jelentését az 
elhangzott nyelvek ajándékának. Ez nem a nyelvek ajándékának a fordítása, hanem a 
magyarázata. Isten Szelleme mutatja meg a magyarázónak, hogy mi hangzott el. 
1Kor. 14,27. A nyelvek ajándékán szólókat egy hívő magyarázza meg. 

 
 
 
 
 
 

Hangzó (kiejtés) 
ajándékok 

 
Kimondják  

Isten üzenetét. 
 
 

 
Készítette: 
KSZE Békevár szolgálat 
www.bekevar-portal.hu  

Prófétálás ajándéka – Nem azonos a próféta hivatalával! A prófétálás ajándéka egy 
természetfeletti kiejtés egy ismert nyelven. Magasabb szintű, mint az értelmi tudás. 
Nem jövendőmondás, ami már a varázslás kategóriája. Ez az ajándék magasabb szintű 
az előző kettőnél, mert a nyelvek ajándékának és a nyelvek magyarázatának együtt kell 
működnie ahhoz, hogy a prófétálásnak megfelelő eredményt kaphassunk. 
Csel. 21,8–11. Fülöp lányainál az egyszerű prófécia ajándéka működött. Agabus 
prófétától Pál apostol pedig figyelmeztetést kapott a jövőjére vonatkozóan. 

 


