
Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

9/1 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem ajándékai – Erı ajándékok 3.  

 

ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
Erı ajándékok 3. – Csodatévı erık munkái 

 
Az erıajándékokról szóló tanítássorozat kazettái közül ma a csodatevı erık munkáiról lesz szó. 
 
1Korinthus 12:7-11 
„A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Némelyiknek ugyanis 

bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem 
szerint; Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy 
Szellem által; Némelyiknek csodatévı erıknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; 
némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig 
nyelvek magyarázata; De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek 
osztogatván külön, amint akarja .” 

 
Ugyanebben a fejezetben található Pálnak az a megjegyzése is a 31. versben, hogy: „törekedjetek 

a nagyobb kegyelmi ajándékokra.”  
Természetesen mi a nagyobb és a jobb kegyelmi ajándék? Amire éppen szükségünk van. Van, 

amikor az emberek zavarban vannak, hogy melyik is a legjobb kegyelmi ajándék. Eltévesztik, és 
nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy vannak körülmények, hogy a legértékesebbnek tartott 
kegyelmi ajándék abban az esetben talán az ı számukra nem szükséges, egy másik ajándékra lenne 
szükség. Mert bizonyos idıszakokban lehet, hogy egy másikfajta ajándékra van szükséged.  

Példának esetéért, ha a bölcsesség szava van mőködésben, amely egy kijelentés Isten jövıbeni 
terveirıl és céljairól, ez a legnagyobb ajándék az összes ajándékok közül. Azonban, ha betegségben 
van a tested, akkor nem erre az ajándékra van szükséged, mert akkor a gyógyítások ajándékai 
megnyilatkozásának kell mőködnie. Tehát ezen körülmények esetében a számodra a legjobb 
ajándéka a gyógyítások ajándékai, és nem a bölcsesség szava.  

Tehát a legjobbnak nevezett szellemi ajándék, a bölcsesség szava, nem minden esetben, és nem 
minden körülmény között a számunkra a legjobb és legszükségesebb ajándék.  

Tehát a legjobb ajándéknak azt nevezhetnénk másik értelmezésben, amelyikre éppen az adott 
helyzetben a számodra szükség van.  

Ahogy Pál írja a Korinthusiaknak a levelében: „törekedjetek a nagyobb és hasznosabb kegyelmi 
ajándékokra.” És ahogy a következı fejezetben írja: kívánkozzatok ezen szellemi ajándékok iránt. 
Ahogy Pál tehát figyelmeztette a tanítványait, hogy: kívánjátok ezeket a szellemi ajándékokat.  

Sokszor az emberek ezt az Igét is személyesen, magukra értelmezik, és úgy értelmezik ezt az 
Igét, hogy mindenkinek saját személyében kellene törekednie ezekre az ajándékokra, hogy az 
életében mindannyian mőködjenek. Pál azonban ezt a levelét nem az egyéneknek, személy szerinti 
egyéneknek írta, hanem az egész gyülekezetnek! Tehát a Jézus Krisztus gyülekezeti testében nem 
egyetlen egy személynek írta ezt a levelet! A teljes korinthusi gyülekezet számára írta a levelet. Úgy 
írta nekik a levelet, hogy mint a teljes gyülekezet, az egész gyülekezet, egységében kívánkozzanak 
az ajándékokra - és ez vonatkozik a mi napi Krisztus gyülekezeti testére is.  

Azért beszélünk ezekrıl az ajándékokról, mert a mai napon is nagyon fontos, hogy a helyi 
gyülekezetekben ezek az ajándékok mőködjenek. Természetesen szeretnénk, ha minden 
gyülekezetben mőködnének ezek az ajándékok - ezek az ajándékok viszont csak akkor mőködnek, 
ha a hívık ezekrıl tanításokat hallanak. Mert tudjuk azt, hogy a hit hallásból, a hallás pedig Isten 
Igéjébıl van. Nem hihetünk olyanban, amirıl nem hallottunk - és ahhoz, hogy halljunk, ahhoz 
tanításokra van szükség.  

Ha egy egész hívı közösség, egy csoport, együttesen kívánkozik a szívében ezekre a szellemi 
ajándékokra, akkor a Szent Szellem abban a szellemi környezetben ki tudja magát nyilatkoztatni. De 
tudnunk kell azt is, hogy a Szent Szellem úgy osztja ezeket az ajándékokat, ahogy azt İ akarja! 
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Az az Ige, amely azt mondja, hogy a Szent Szellem osztja mindenkinek ezeket az ajándékokat, 
külön, amint İ akarja - ez azt jelenti, hogy egyszerre Jézus Krisztus testében ezek az ajándékok nem 
fognak mindenkin keresztül egyszerre egy idıben mőködni.  

Azok, akiket az Úr Jézus elhív az öt szolgálat valamelyikébe, az ı számukra szükséges, hogy fel 
legyenek fegyverkezve ezekkel az ajándékokkal. Az Úr Jézus Krisztus szolgálóit az Úr felfegyverzi 
bizonyos ajándékokkal, hogy meg tudjon állni az adott hivatalban. Ezért ezeknek az embereknek a 
szolgálatában folyamatosan megtapasztalható ezen ajándékok megnyilatkozása, és gyakrabban 
elıfordulnak ezen az ajándékok, mint Jézus Krisztus testének többi tagjain keresztül, de senkin 
keresztül nem nyilatkozik meg mind a kilenc ajándék egyszerre!  

Példának esetleg az én példámat hozhatnám, hogy rajtam keresztül a gyógyító ajándékok nagyon 
sokszor megnyilatkoznak, gyakrabban, mint a többi gyülekezeti tagokon keresztül. De Jézus 
Krisztus gyülekezeti testének bármelyik tagján keresztül létrejöhetnek ezek az ajándékok 
alkalmanként. A Jézus Krisztus szolgálati hivatalaiban megálló szolgálók esetében szükséges, hogy 
a kegyelmi ajándékok bizonyos rendszerességgel mőködjenek.  

Hadd figyelmeztessem itt a szolgálókat! Abba a hibába ne essünk bele, hogy mindenben 
kotnyelesek akarunk lenni, és így aztán egyiknek sem válunk a mesterévé! Szellemi értelemben 
szólva tehát, ahelyett, hogy megállnánk abban a hivatalban, amit az Úr adott, és használnánk azon 
ajándékokat, amelyeket kaptunk ebben a hivatalban, a szolgálók megpróbálnak bejutni a más 
szolgálók hivatalaiba, és az ı feladataikat akarják mőködtetni, és megpróbálhatnak olyan 
ajándékokat használni, amelyet a másik szolgáló kapott. Azt kell megtanulni, hogy mindenki 
azokban az ajándékokban maradjon, és ott mőködjön, amelyet Isten adott neki! Más szóval nagyon 
fontos, hogy abban a szolgálatban maradjál meg, amelyre az Úr téged elhívott! 

Hallottam bizony már mondani ezt, szolgálók szokták mondani: hogyha a másik meg tudja tenni, 
akkor én is megtudom! Nagyon sok olyan emberrel kellett foglalkoznunk, aki saját erejébıl akart 
szolgálatba menni. És ez Krisztus testében nagyon sok zavart okoz, és ezek a zavarok hibákban 
végzıdnek. Mert ezek a fajta emberek elıbb utóbb nagyon szélsıséges tanításokban kötnek ki.  

Vegyük illusztrációként a saját testünk példáját. Vegyük példának, hogyha a nagylábujjunk azt 
mondaná: hogy ha a szem alkalmas arra, hogy lásson, akkor én is meg tudom tenni. Természetes 
dolog, hogy a lábujjunk nem fog tudni soha látni, mert nem az ı szerepe a látás, mert nem is kell 
neki tudni. És más szóval a szem pedig nem tudja betölteni a láb feladatait.  

Emlékszem, egyszer egy alkalmon voltam, ahol egy asszony megkérte a szolgálót, hogy 
imádkozzon az ı gyógyulásáért. Ez a szolgáló azt felelete, hogy: asszonyom, ne haragudjon, de 
menjen a feleségemhez, ı fog imádkozni, mert én nagyon ritkán imádkozom a betegekért! Elmondta 
ez a szolgáló, hogy: ez nem az én szolgálatom.  

Tudom azt is, hogy bármelykınk képes arra, hogy imádkozzon a betegekért, ha más nincs jelen. 
De nem mindenki kapott elhívást arra, hogy a betegekért imádkozzon!  

Ez a szolgáló azt felelte az asszonynak, hogy: az Úr az én feleségemet használja a gyógyítások 
ajándékaiban, mert ezek az ajándékok az én feleségemben mőködnek, és nem mőködnek rajtam 
keresztül. És azt is hozzátette ez a szolgáló, hogy: engem Isten a Szent Szellemmel való 
beköltekezésénél használ ajándékok sorozataként. Én, a kezemet amikor rájuk teszem, betöltekeznek 
Szent Szellemmel. És nagyon ritka az, hogy valaki a kezeimet rátéve nem töltekezik be Szent 
Szellemmel. Ez az én szolgálatom – válaszolta.  

Láttam már ilyet a mi gyülekezetünkben is, hogy vannak olyanok, akik a kezeiket a többiekre ha 
ráteszik, akkor nagyon nagy valószínőséggel betöltekeznek Szent Szellemmel. Ez pedig a hit 
ajándéka mőködése, amikor kézrátétellel a Szent Szellemmel az illetı betöltekezik. Amikor ez az 
ajándék mőködik, akkor nagyon kicsi számban esik csak meg, hogy valaki nem tud betöltekezni 
Szent Szellemmel.  

Ha valakiben a gyógyítások ajándékai mőködnek, akkor viszont az nagyon ritka, hogy az illetıre 
rátéve a kezét, ne gyógyulna meg ez az illetı.  

De Isten mindenképpen megjutalmazza annak a hitét, aki hisz Benne.  
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De gyorsabban el lehet érni az eredményt, ha olyan szolgálókhoz mész, akiket az Úr azon a 
területen nagyon gyakran használ. Mert ıket természetfeletti úton Isten felszereli ezekkel a szellemi 
ajándékokkal, és ezért, amikor hozzájuk mész, hamarabb és gyorsabban elérik ugyanazt az 
eredményt, mint amit más hívıknél elnyerhetnél. 

Most pedig meg fogjuk határozni a csodatévı erık munkáit. Ezt hívhatnánk úgy is, hogy a 
csodatevı erık ajándéka. A csodát meghatározhatjuk úgy: természetfeletti közbelépése Istennek, a 
természet normális rendjébe való természetfeletti beavatkozás.  

Természetesen úgy, mint a magyar nyelvben, úgy az angolban is a ’csodák’ szó és kifejezés 
nagyon sok értelemben használt. Sokszor szóképekben, metaforákban is használjuk. Például 
csodaszerekként hirdetnek valamit a TV-ben. Egy csodálatos naplementére mondhatjuk azt, hogy: 
micsoda csoda ez. Vagy egy csodálatosan kinyílt rózsába hajolunk, és amikor annak az illatát 
érzékeljük, azt mondjuk, hogy: milyen csodálatos illata van.  

De ha specifikusak akarnánk lenni, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek nem csodák. Általános 
értelemben természetesen csodák. Egy csodálatos napfelkelte - ha belegondolunk, a nap pontosan azt 
teszi, amit a természet rendje szerint tennie kell: minden reggel felkel. A virágok is pontosan abban a 
rendben nyílnak ki, ahogy a természet rendje azt elrendeli tılük. Specifikus értelemben ezek nem 
csodák - mert a csoda az egy természetfeletti beavatkozás, közbelépés a természet normális rendjébe.  

Egy másik példája a természeti csodának, vagy egy általános értelemben vett csodára egy jó 
példa a gyermekszületés. Az orvosok nagyon sokszor és gyakran használják a születés csodájának. 
Általános értelemben véve a gyermek születését mondhatnánk, hogy mekkora csoda. De ha 
pontosabban belegondolunk, akkor ez egyáltalán nem egy csoda, mert a természet normális rendje 
szerint mőködı folyamatról van szó.  

Ugyanezt a hasonlatot elmondhatnánk a természetfeletti újjászületés példájára is. Általános 
értelemben véve az üdvösség csodának számít. De ha specifikusak akarunk lenni, akkor azt kell 
mondanunk, hogy a szellemi újjászületés legalább annyira nem csoda, mint a fizikai 
gyermekszületés. A természetfeletti birodalomban a szellemi újjászületés egy természetes folyamat. 
Természetfeletti cselekvés által jön létre, mert egy halott szellembe, egy sötétség oldaláról való 
szellembe az örökkévalóság fényes szelleme kerül bele. Az ember új teremtménnyé válik abban a 
pillanatban Krisztusban, és minden újjá válik, és az addig volt régi dolgok eltőnnek. De ekkor sem a 
csodatevı erık munkája van mőködésben.  

Tehát ha általános értelemben beszélünk, akkor mondhatjuk, hogy a gyermekszületés is és a 
szellemi újjászületésünk is csodaként megy végbe. De ha pontosak akarunk lenni, akkor ezek 
egyáltalán nem számítanak csodának, mert nem szegik meg a természet rendjének szabályait. Az 
egyik a természetes rendben halad, a másik pedig a természetfeletti rend szerint megy végbe – tehát 
nem csoda. A szellemi újjászületés a szellemi birodalomban történik meg, a szellemi síkon születik 
újjá a szellem - és a ’csoda’ szó definíciója alapján ezt nem nevezhetjük szellemi csodának. Mert a 
csodát a következıképpen fogjuk meghatározni: természetfeletti beavatkozás a természet rendjébe. 
Természetfeletti jelenség a természet síkjában. Ezért a szellemi újjászületés nem tartozik a szellemi 
csodák közé. Természetesen természetfeletti jelenség a szellem birodalmában.  

A gyermek születése a természeti síkban egy normális folyamat.  
Az egyik születés szellemi, a másik születés pedig természeti - de egyikıjük sem csoda abban az 

értelemben, amirıl mi most beszélni fogunk.  
Amikor mi a csodatévı erık munkáiról beszélünk, akkor egy szent, isteni beavatkozásról 

beszélünk - a természet mindennapi rendjébe avatkozik be Isten.  
Például, amikor a próféta a köpönyegét a vízre vetette, és a víz ettıl kettévált – ez a csodatévı 

erık munkája. Miután Illés elragadtatott a tüzes szekéren a mennybe, Elizeus kapta meg Illés 
köpönyegét, és ezzel a köpönyeggel ütött rá a Jordán folyó vízfelszínére - és hogy ezáltal a víz 
kettévált, ez a csodatévı erık munkái volt, mert természetfeletti beavatkozás által jött létre. Isten a 
természet rendjébe avatkozott bele természetfeletti módon.  

A gyógyulás területén sokszor fogadnak az emberek csodát magukba. De ezek a csodák sem a 
csodatévı erık munkái által jönnek létre. Ezeket gyógyulási csodáknak nevezhetnénk.  
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Mert egy bizonyos értelemben mindaz, amit Isten tesz, az csodálatos. De gyógyulást elfogadni 
természetfeletti módon mégsem tartozik azok közé a csodák közé, mint amikor például a föld 
porából Mózes pálcájára tetvekké váltak. Mert ezek a csodák varázslók által is létrejöttek.  

Másik példa, amikor a tiszta vizet Jézus borrá változtatta - ez is a csodatévı erık munkái.  
Ezek lehetnek nagyon jó példái a csodatévı erıknek!  
Amikor a víz borrá válik az idı során azáltal, hogy megerjesztik, tehát a természet rendje szerint 

válik a víz borrá, akkor az egy természeti jelenség. De amikor a víz borrá válik egy szempillantás 
alatt, a kimondott szavak által, ahogy Jézus kimondta, ez egy csoda, az elıbb megtett definíciónk 
szerint. A természeti rendbe természetfeletti úton való beavatkozás.  

Egy csoda ezek szerint természetfeletti beavatkozást jelent a természet mindennapi rendjébe. 
Tehát idıleges felfüggesztése a természeti szabályoknak és rendnek. Tehát a természet rendjének 
idıleges felfüggesztése. És ez a Szent Szellem ereje által tud mőködésbe lépni.  

Ahogy meghatároztuk a csodát, nézzük meg a továbbiakban a Biblia példáiban ennek az 
ajándéknak a mőködését! El fogunk menni Mózes és az izraeli nép példáira, mert ezt az ajándékot 
Isten nagyon sokszor használta az ı népének megszabadítására. Ez az ajándék nagyon sőrőn 
elıfordult Egyiptom területén, amikor Isten meg akarta gyızni a fáraót arról, hogy engedje el az ı 
népét szabadon. 

Ezeket a csodákat elolvashatjátok ti is a 2Mózes 7. fejezettıl a 14. fejezetig.  
Ebben az idıszakban nagyon sok csodát vitt végbe Isten. Amikor Áron az ı vesszejét a földre 

dobta, akkor kígyóvá változott. Ezt mondhatjuk, hogy a csodatévı erık munkái által jött létre. 
 
2Mózes 7:9-12 
„Ha szól hozzátok a fáraó mondván: tegyetek csodát; akkor mondd Áronnak: Vedd a te 

vesszıdet és vesd a fáraó elé; kígyóvá lesz. Beméne azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy 
cselekedének, amint az Úr parancsolta; veté Áron az ı vesszejét a fáraó elé és az ı szolgái elé, 
és az kígyóvá változott. És elıhívá a fáraó is a bölcseket és a varázslókat, és azok is, Egyiptom 
írástudói, úgy cselekedének az ı titkos mesterségükkel. Elveti ugyanis mindegyik az ı vesszejét 
és kígyókká lettek; de az Áron vesszeje elnyelé azok vesszejét.” 

 
Van egy másik példa is erre, amikor a föld porából Isten tetveket varázsolt.  
 
2Mózes 8:16-18 
„És szóla az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Nyújtsd ki a te vesszıdet és sújtsd meg a föld 

porát, hogy tetvekké legyen egész Egyiptom földjén. És akképpen cselekedének. Áron kinyújtá 
kezét az ı vesszejével és megsújtá a föld porát, és tetvek lınek emberen és barmon; a föld 
minden pora tetvekké lın egész Egyiptom földjén. És úgy cselekedének az írástudók is az ı 
varázslásukkal, hogy tetveket hozzanak elı, de nem teheték; és valának a tetvek emberen és 
barmon.” 

 
Az összes többi csapás, amely ezt követte, mind a csodatévı erık munkáinak mőködése által jött 

létre.  
Amikor Izrael gyermekei kijöttek Egyiptom földjérıl, és a Vörös tenger irányába tartottak, akkor 

a fáraó és az ı serege a nyomukba eredt. Újra fogságba akarták ejteni Izrael népét, és újra 
rabszolgaság alá akarták vetni ıket. 

 
2Mózes 14:5-9 
„És hírül vitték az egyiptomi királynak, hogy elfutott a nép, és megváltozék a fáraónak és 

az ı szolgáinak szíve a nép iránt és mondának: Mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izraelt a 
mi szolgálatunkból? Befogata tehát szekerébe és maga mellé véve az ı népét. És vett hatszáz 
válogatott szekeret és Egyiptom minden egyéb szekerét és hárman-hárman voltak 
mindegyiken.  
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És megkeményíté az Úr a fáraónak, az egyiptomi királynak szívét, hogy őzıbe vegye az 
Izrael fiait; Izrael fiai pedig mentek vala nagy hatalommal. És az Egyiptombeliek utánuk 
nyomulának és elérék ıket a tenger mellett, ahol táboroznak vala, a fáraónak minden lova, 
szekere, meg lovasai és serege Pi-Hahirót mellett, Baál-Cefón elıtt.” 

 
Az izraeli nép teljesen lehetetlen helyzetben volt, mert a pusztaság volt az egyik oldalukon, a 

másik oldalukon a hegyek, és elıttük pedig a tenger, és az ellenség pedig mögöttük volt üldözıben. 
Úgyhogy minden teljesen reménytelennek tőnt a számukra. De Mózes az Úrra tekintett, és az Úr azt 
mondta neki, hogy: nyújtsd ki a botodat! És ahogy Mózes a pálcáját a tenger felé nyújtotta, a Vörös 
tenger kettévált.  

 
2Mózes 14:15-31 
„És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. 

Te pedig emeld fel a te pálcádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre és válaszd azt kétfelé, hogy 
Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger közepén. Én pedig ímé megkeményítem az 
egyiptombeliek szívét, hogy bemenjenek utánuk, és megdicsıíttetem a fáraó által és az ı egész 
serege által, szekerei és lovasai által. És megtudják az egyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, 
ha majd megdicsıíttetem a fáraó által, az õ szekerei és lovasai által. Elindula azért az Istennek 
angyala, aki jár vala az Izrael tábora elıtt, és méne mögéjük; a felhıoszlop is elindula elılük s 
mögéjük álla. És odaméne az egyiptombeliek tábora és az Izrael tábora közé; így lın a felhı és 
a sötétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. 
És kinyújtá Mózes az ı kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erıs keleti széllel hajtá a 
tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek. És szárazon menének az Izrael 
fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kıfal gyanánt voltak nékik jobb kezük és bal kezük felıl. 
Az egyiptombeliek pedig utánuk nyomultak és bementek a fáraó minden lovai, szekerei és 
lovasai a tenger közepébe. És lın hajnalkor, rátekinte az Úr az egyiptombeliek táborára a tőz- 
és felhıoszlopból és megzavará az egyiptombeliek  táborát. És megállítá szekereik 
kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az egyiptombeliek: Fussunk az Izrael 
elıl, mert az Úr hadakozik érettük Egyiptom ellen. És szóla az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki 
kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az egyiptombeliekre, az ı szekereikre s 
lovasaikra. És kinyújtá Mózes az ı kezét a tengerre, és reggel felé visszatért a tenger az ı 
elébbi állapotjára; az egyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, és az Úr beleveszté az 
egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatértek tehát a vizek és elboríták a szekereket és 
lovasokat, a fáraónak minden seregét, melyek utánuk bementek a tengerbe; egy sem maradt 
meg közülük. De Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén; a vizek pedig kıfal gyanánt 
voltak nékik jobb és bal kezük felıl. És megszabadítá az Úr azon a napon Izraelt az 
egyiptombeliek kezébıl; és látá Izrael a megholt egyiptombelieket a tenger partján. És látá 
Izrael azt a nagy dolgot, amelyet cselekedék az Úr Egyiptomban: félé azért a nép az Urat és 
hívének az Úrnak és Mózesnek, az İ szolgájának.” 

 
Ez a csodatévı erık munkája volt. A természet mindennapi rendjébe Isten természetfeletti szent 

módon avatkozott be.  
Pontosabban szólva két természetfeletti ajándék is volt mőködésben a Vörös tenger 

kettéválasztásánál. A csodatevı erık választotta ketté a tengert, de mi volt az, ami a kettéosztást 
megtartotta? A hit ajándéka volt mőködésben. A hit ajándéka tartotta a tengert kétfelé, a víz falát 
egymástól függetlenül hosszú idın keresztül, ezért Isten emberei szárazon tudtak átkelni a Vörös 
tengeren. Az ellenség is megpróbálta ugyanezt megkísérelni, de amikor benne voltak már a tengerbe, 
akkor a tenger falai újra összeértek – és ezért az Egyiptombeliek mind elvesztek a tenger fenekén, 
megfulladtak. 

A csodatévı erık az Ószövetségben több helyen megtalálható, amikor szükség betöltését adja 
meg Isten pénz, vagy olaj formájában például.  
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Biztos ismeritek az özvegyasszony példáját, aki a csodatévı erık munkái folytán az összes 
edényét tele tudta tölteni olajjal, sıt, még a szomszédoktól kölcsönkért edények is mind tele lettek.   

Magyarországon is szükség lenne erre a csodára, hogy az olajkutakból folyamatosan folyjon az 
olaj!  

Miután az edényeit megtöltötte az özvegyasszony, még mindig folyt az olaj.  
 
1Királyok 17:8-16 
„És lın az Úrnak beszéde ıhozzá, mondván: Kelj fel, és menj el Sareptába, amely 

Szidónhoz tartozik, és légy ott; ímé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy 
gondoskodjék rólad. És felkelvén, elméne Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, ímé 
egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt, monda néki: Hozz, kérlek, 
egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, 
utána kiáltott, és monda néki: Hozz, kérlek, egy falat kenyeret is kezedben. Az pedig monda: 
Él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a 
vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és 
megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük és azután meghaljunk. Monda 
pedig néki Illés: Ne félj, menj el, cselekedjél a te beszéded szerint; de mindazáltal nékem süss 
abból elıször egy kis pogácsát, és hozd ide; magadnak és a te fiadnak pedig azután süss; Mert 
azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg 
nem kevesül addig, míg az Úr esıt ád a földnek színére. És ı elméne, és az Illés beszéde szerint 
cselekedék, és evett mind ı, mind amaz, mind annak házanépe, naponként. A vékabeli liszt 
nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet 
szólott Illés által.” 

 
Nézzük meg a következıkben Jézus Krisztus példáját, amikor az 5000 ember táplálásánál csodát 

tesz! Amikor Jézus a kisfiú uzsonnáját vette, és egy ima által 5000 embernek elegendı kenyeret és 
halat teremtett elı. 

 
János 6:5-14 
„Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jön hozzá, monda 

Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondá, hogy 
próbára tegye ıt; mert İ maga tudta, mit akar vala cselekedni. Felele néki Fülöp: Kétszáz 
dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Monda néki 
egy az İ tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére: Van itt egy gyermek, akinek van 
öt árpakenyere és két hala; de mi az ennyinek? Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. 
Nagy fő volt pedig azon a helyen. Leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus 
pedig vette a kenyereket, és hálákat adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a 
leülteknek; hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, 
monda az İ tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne 
vesszen. Összeszedték azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpakenyérbıl való 
darabokkal, amelyek megmaradtak az evık után. Az emberek azért látva a csodát, amelyet 
Jézus tett, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendı volt a világra.” 

 
Ez egy kisfiúnak a napi élelme volt - és ötezer embert számláltak meg azon a napon. De ha a 

feleségeket és a gyermekeket is hozzá számolnánk, akkor legalább 15 ezer embernek kellett kint 
lenni azon a helyen. A csodatévı erık által tudta Jézus megetetni az ötezer embert a kisfiú 
uzsonnájával, és ezután a tanítványok 12 kosarat is szedtek össze, és halakat is szedtek össze.  

Emlékszem egyszer Ausztráliában ismertem egy pásztort, aki gyermek keresztény tábort 
szervezett, és az egyik nap elfogyott a leves, ideje elıtt. Ezért aztán imádkoztak, és elkezdték a 
gyerekeknek felszolgálni a levest, és mindenkinek jutott. 150-200 gyereknek jutott a nagyon kevéske 
levesbıl. Csodatévı erık voltak mőködésben! Isten ma is tesz csodákat!  
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A csodatévı erık mőködnek akkor is, amikor szent ítéletet tart Isten a földön. Ananiás és Safira 
esetében olvashatjuk ezt. A csodatévı erık mőködött, természetesen ebben az esetben máshogy, 
mert halva estek össze mind a ketten. De ez is ebben a definícióban állja meg a helyét, hogy a 
természeti rendbe Isten természetfeletti módon avatkozik be. 

 
Apostolok Cselekedetei 5:1-10 
„Egy ember azonban, név szerint Ananiás, Safirával, az ı feleségével, eladá birtokát. És 

félretett az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé 
letette. Monda pedig Péter: Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a 
Szent Szellemet, és a mezınek árából félretégy? Nemde megmaradva néked maradt volna meg, 
és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem 
embereknek hazudtál, hanem Istennek. Hallván pedig Ananiás e szavakat, lerogyott és 
meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala. Az ifjak pedig 
felkelvén, begöngyölék ıt, és kivivén eltemeték. Történt aztán mintegy három órai szünet 
múlva, hogy az ı felesége, nem tudva, mi történt, beméne. Monda pedig néki Péter: Mondd 
meg nékem, vajon ennyiért adtátok-é el a földet? İ pedig monda: Igen, ennyiért. Péter pedig 
monda néki: Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak Szellemét megkísértsétek? Ímé, a 
küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged is. És azonnal 
összerogyott lábainál, és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találták ıt, és kivivén 
eltemeték férje mellé.” 

 
Abban az idıben a keresztényeket a Szent Szellem arra indította, hogy a birtokaikat és a 

vagyonukat eladják, és a kapott árat az apostolok lábai elé tegyék le. Isten nem parancsolta meg ezt 
nekik - és a Szent Szellem indította a szívüket a hívıknek, hogy ezt megtegyék. És ahogy látjuk 
késıbb a Bibliában, egy pár évre rá ez a város teljesen lepusztult. Ananiás és Safira is eladta az ı 
földjét, de egy részét visszatartotta magának az árból. És rendjén lett volna minden, ha úgy állnak az 
apostol elé, hogy azt mondják, hogy: eladtuk ugyan a telket, és a felét döntöttünk úgy, hogy beadjuk 
a közösbe. Isten nem parancsolta meg, hogy minden pénzüket az apostoloknak adják! Az lett volna a 
becsületes, ha úgy állnak az apostolok elé, hogy: itt a pénz fele, a másik felét pedig megtartjuk 
magunknak! Ananiás viszont a fele pénzzel állt az apostolok elé, és ugyanazt az odaszánást mutatta, 
mint mit a többiek, hogy a teljes pénzt hozta elı. És Péter rákérdezett, hogy: ennyiért adtátok el a 
földet? És Ananiás hazudott, mert azt mondta, hogy: ez az az összeg, amiért eladtuk a földet - pedig 
csak egy részét tette le az összegnek.  

És nagyon jó, ha az igazságot mondjuk el mindig! Sok kereszténynek túl kell jutnia azon a 
problémán, hogy csak a féligazságokig mer eljutni, és csak a felét mondja el.  

Péter azonban tudta az ismeret szaván keresztül, hogy Ananiás visszatartja a pénz egy részét. És 
Péter megkérdezte, hogy: miért engedted, hogy a sátán elfoglalja a szívedet, és megcsald a Szent 
Szellemet? És a szent ítélet jött létre a csodatévı erık által: holtan esett össze Ananiás. A csodatévı 
erık voltak mőködésben.  

Egy pár órára rá feleségével, Safirával is ugyanez történt – tehát kétszer volt mőködésben 
ugyanaz a csodatévı erık munkája. Három órára rá jött a felesége, Safira az apostol elé. 

Meg kell azt állapítanunk, hogy az Újszövetségben a gyógyítások ajándékai sokkal gyakrabban 
elıforduló erıajándék, mint a csodatévı erık ajándéka. A csodatévı erık munkája egy nagyon 
fontos megnyilvánulása a Szent Szellemnek. Isten szent ereje áramlik keresztül egy emberen 
ilyenkor. Mondhatnánk úgy, hogy amikor ez az ajándék mőködésben van egy illetın keresztül, akkor 
az illetı ugyanabban az erıben részesül, amely akkor volt jelen, amikor Isten az egész világot 
teremtette. Mert Isten akkor csodát dolgozott ki, amikor a hitével és a szavaival elıszólította a 
világot.  

Amikor az Úr lehetıvé teszi, hogy az ı erejével egy ember a saját szavait kimondja, és a csoda 
megjelenik, akkor Isten lehetıvé teszi, hogy az İ szent, és csodatévı ereje azon az illetın keresztül 
mőködésbe lépjen.  
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De emlékezz arra, hogy ezek a szellemi ajándékok – és most ide tartozik, ide értem a csodatévı 
erık munkáit is -, úgy mőködik, ahogy azt a Szent Szellem akarja!  

A csodatévı erık munkái által történt meg, hogy Isten szent népe, amely fogságban volt 
Egyiptom földjén, onnan ki tudott jönni Isten dicsıségére!  

Láttuk, hogy csodálatos módon Áron vesszejét, amikor a földre dogba, kígyóvá változott.  
Tudjátok-e azt, hogy a csodatévı erık munkái a mai napon a mi számunkra is érvényesek? 

Mégis fogsz olyanokat hallani, akik úgy tanítanak, és azt vallják, hogy a csodatévı erık nem a mai 
nap számára léteznek. Ki mondja ezt? A Biblia nem ezt mondja. 

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

prófétáljatok .” 
 
Valaki azt mondja, hogy: ha ezek a csodálatos dolgok a mai nap számára is igazak lennének, 

akkor köztünk is mőködésben lennének.  
Én azt mondom, hogy ha Isten Igéje azt mondja, hogy a mi körünkben is történhetnek ezek a 

szellemi csodák, akkor nekünk ezeket magunkénak kellene tudni.  
Sok teljes evangéliumi gyülekezet kritizálja a többieket, mert nagyon kevés ajándék figyelhetı 

meg csak az ı köreikben mőködésben.  
Például a gyülekezeti alaptanok közé tartozik a szellemi újjászületés. Mégis lehet, hogy a 

pásztoraik és hívıik legtöbbje nem tapasztalta meg a szellemi újjászületést. Számtalan olyan példa 
van, hogy valaki a saját gyülekezetébıl ellátogat egy másik gyülekezetbe, és ott kapja meg a 
szellemi újjászületését. Ez azt jelenti, hogy soha nem kerültek személyes ismeretségbe és 
kapcsolatban Jézus Krisztussal.  

Amikor Tulsában voltunk két évvel ezelıtt, egy olyan nyugdíjas pásztorral beszélgettünk, aki 
elmondta, hogy miután nyugdíjba vonult - tehát egész életében pásztori munkát végzett -, utána 
született újjá. Az egész életét úgy szolgált az Úrnak, hogy nem volt szellemében újjászületve.  

Tehát, habár megtalálható, hogy a teljes evangéliumi szolgálók kritizálják a többi 
gyülekezeteket, hogy amit papíron leírnak, az nem mőködik náluk, közben maguk, akik kritizálnak, 
a teljes evangéliumi gyülekezetek is, hibásak lehetnek ugyanebben. Sok teljes evangéliumi 
gyülekezet vallja, hogy hiszi a szellemi ajándékokat, de az ajándékok nincsenek mőködésben a 
gyülekezetükben. Nemcsak hogy hinnünk kell a szellemi megnyilvánulásokban, a szellemi 
ajándékokban, hanem arra is szükség van, hogy azok megnyilatkozásra kerüljenek a mindennapi 
gyülekezeti életünkben! 

Miért nincs akkor – kérdezheti valaki – több szellemi ajándék a gyülekezetek életében? Azért, 
mert nem teljesítjük azokat a feltételeket, amelyeket Isten adott. Isten azt mondta, hogy komolyan 
kívánkozzunk ezek után az ajándékok után. Ha példának vesszük a helyi gyülekezetünket, és 
nincsenek a köreinkben szellemi ajándékok mőködésben, akkor az azért van, mert nem kívánkozunk 
ezek után az ajándékok után úgy, ahogy nekünk azt kellene. Komolyan kellene törekednünk és 
vágyakoznunk és kívánkoznunk ezek után a kegyelmi ajándékok után - és akkor nagyobb mértékben 
meg fognak nyilvánulni ezek az ajándékok, mint valaha is az megtörtént.  

Akkor, ha csak beszélünk róla, és mondjuk, hogy: ó, hát bárcsak itt is lenne – attól még nem fog 
megtörténni, mert Isten azt mondta, hogy törekedjünk, kívánjuk ezeket az ajándékokat!  

Ha valaki nagyon vágyik valamire, nagyon akarja, hogy megtörténjen valami, akkor annak 
irányában erıfeszítéseket is fog tenni. 

 
1Korinthus 12:31 
„Törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra.” 
 
Sokszor az emberek nem kellı módon töltik ki ezt a vágyukat az ajándékok felé.  
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Úgy kell igyekeznünk, törekednünk és vágyódnunk ezekre az ajándékokra, hogy meg is 
nyilatkozzanak köztünk. Úgy törekedjünk ezekre az ajándékokra, mint egy teljes csoport - köztünk 
megnyilatkozzanak ezek az ajándékok. És imádkozni kell azért, hogy a mi körünkben ezek az 
ajándékok megjelenjenek! Mert az teljesen igei, hogy úgy imádkozzunk, hogy a Szent Szellem 
nyilatkoztassa ki ezeket az ajándékokat, úgy osztva szét közünk, ahogy İ akarja! És úgy 
imádkozzunk, hogy kérjük a Szent Szellemet, hogy az összes ajándéka legyen mőködésben köztünk!  

Hadd bátorítsalak most benneteket, mint hívıket, hogy imádkozzatok, hogy a Szent Szellem 
ajándékainak mindegyike megnyilvánuljon és mőködjön a köreitekben. Ez nem egy olyan imádság, 
amit csak egyszer kell elmondani, és utána föladni. Minden nap elmondhatod az Úrnak: Uram, ezek 
a Szent Szellem megnyilatkozások és ajándékok a mai napra is vannak a mi számunkra. Uram, te 
nem vetted el ezt a gyülekezetektıl. Azt mondtad, hogy a gyülekezetek számára adod ezeket!  

 
 
 
 


