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Az Apostolok cselekedetei 2. fejezetében azt látjuk, hogy amikor a 120 ember a Szent 
Szellemre várakozott, nem tudták, hogy mennyi ideig kell várakozniuk, mert Jézus nem 
mondta meg nekik. Ha tudták volna, hogy csak 10 napot kell várniuk, akkor könnyebb 
lett volna. Amikor Isten valami miatt várakoztat bennünket, rendszerint nem mondja 
meg nekünk mennyi ideig kell várnunk egy válaszra. Isten azt akarja, hogy hit által 
várakozzunk, mert ez az egyetlen módja a szellemi növekedésnek: a várakozás 
megerősíti a hitünket. Ha a tanítványok tudták volna, hogy mennyi ideig kell várniuk, 
akkor az nem lett volna hit. Csak miután hátranézünk, akkor mondhatjuk el: "várnom 
kellett három napot (vagy három évet).” 

Ha odamentél volna a várakozó tanítványokhoz és megkérdezted volna őket, "honnan 
fogjátok tudni, hogy mikor lesztek bemerítve Szent Szellemmel?" – ők nem mondhatták 
volna el, hogy nyelveken fognak szólni. Azt mondták volna, Jézus azt mondta nekik, 
hogy erőt fognak kapni. Megkérdezhetitek: "honnan fogom tudni, hogy megkaptam az 
erőt?" Isten bizonyosságot adhat arról ugyanúgy, ahogyan bizonyosságot adott arról is, 
hogy a bűneink megbocsáttattak. A Szent Szellem, aki tanúskodik a szellemünkkel 
együtt, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, úgy tanúskodik arról is, hogy 
felruháztattunk erővel. Kérd Istent, hogy adjon neked bizonyosságot mindkét fontos 
dologra. Ők az erőre vártak, de amikor megkapták az erőt, megkapták az ismeretlen 
nyelveken szólás ajándékát is. A tragédia ma az, sokan állítják, hogy rendelkeznek a 
nyelveken szólás ajándékával, de egyáltalán nem látszik, hogy erővel rendelkeznének. 
A nyelveken szólást lehet utánozni, ezzel szemben az erőt, ami győzedelmeskedik a bűn 
felett és bátran tanúskodik Krisztusról, azt nem lehet utánozni. 

Figyeljetek a következő magyarázatra: bemész egy üzletbe, hogy vegyél egy 
számítógépet (erőt). A kereskedő azt mondja neked, hogy egy ingyen CD-t (nyelvek) is 
ajándékoz minden számítógép vásárlónak. Konkrétan nem azért mész be az üzletbe, 
hogy egy CD-t vegyél, hanem hogy egy számítógépet. Miután azonban ingyen adnak 
egy CD-t, elfogadod a számítógéppel együtt azt is. Egy barátod meglátja a CD-t és 
bemegy ugyanabba az üzletbe. Kifizeti a számítógépet, de csak egy ingyen CD-t visz 
haza! Milyen ostoba! Ez egy kép azokról, akik megkapták a nyelveken szólás ajándékát, 
de nem kapták meg az erőt.  

Azt olvassuk, hogy zaj és szél töltötte be a házat, ahol a tanítványok imádkoztak és 
lángnyelvek ültek mindegyikük fején. Ezek azonban csak külsőségek voltak. A 
felkenetés és az erő megkapása volt a fő cél. A külsőségek mások voltak Jézus 
felkenetésénél. Az Ő esetében nem volt szél és tűz, hanem egy galamb és egy hang, de 
az erő és a felkenetés ugyanaz volt, mint az apostolok esetében. Mindenkinek szüksége 
van rá, hogy "fel legyen kenve Szent Szellemmel és erővel", ahogyan Jézus is volt. 
(Apcsel. 10:38). A fizikai és érzelmi megtapasztalások egyénenként különbözők 
lehetnek. Ha valaki egy drága gyémántot adna neked ajándékba, fontos lenne az 
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számodra, hogy egy durva csomagoló papírba vagy egy fényes papírba, szép szalaggal 
átkötve lenne becsomagolva? Az ajándék, ami belül van az a fontos. Csak a csecsemőt 
érdekelné a külső csomagolás: a szél, a tűz, a zaj, az izgalmas érzések stb. A felnőtteket 
az ajándék érdekli: a felkenetés és a Szent Szellem ereje. Amikor az emberek 
bizonyságot tesznek a fényes csomagoló papírról, amiben az ajándékot kapták, abból 
megtudhatod, hogy ők még csecsemő keresztyének. 
 
Az, hogy tűznyelvek ültek mindenkinek a fejére azt jelzi, hogy a testünk legfontosabb 
része, amit Isten használni akar az újszövetségi korban az a nyelv: a nyelv meggyújtva 
a Szent Szellem által és folyamatosan az Ő ellenőrzése alatt maradva. Ez a nyelvek 
ajándékának jelképes része. Isten arra akarja használni a nyelvünket, hogy másokat 
megáldjon vele, nem csak akkor, ha igehirdető valaki, hanem a mindennapi 
beszélgetéseidben is az emberekkel.  Ehhez azonban meg kell engedned a Szent 
Szellemnek, hogy ellenőrzés alatt tartsa a beszédedet folyamatosan, a nap 24 órájában. 
Az Apcsel 2:14-ben az apostolokban benne lakó Szent Szellemnek egy csodálatos 
eredményét látjuk. Itt azt olvassuk, hogy "Péter felállt és vele tizenegy". Amit Jézus 
egész földi élete alatt nem tudott megvalósítani az most beteljesedett: A tizenkettő ekkor 
olyan volt, mint egy test. Nem versenyeztek azért, hogy kié legyen a megtiszteltetés, 
hogy szóljon. Támogatták Pétert és 100%-ban mögötte álltak, amikor beszélt. Ez a 
legcsodálatosabb munka, amiről Jézus beszélt nekik, amit megcselekszenek, ha a Szent 
Szellem eljön rájuk: a Szent Szellem bemerítette őket egy testbe. 
 
Az Apcsel. 2:17-ben Péter azt mondta, hogy a Szent Szellem kiáradása Joel 
próféciájának beteljesedése volt. Minden férfira és asszonyra most kiáradhat a Szent 
Szellem és prófétálhatnak. Ez az előjog csak a királyok és a papok számára volt 
fenntartva az Ószövetség idején. Az Újszövetség idején azonban mindenki megkaphatja 
a Szent Szellemet. Fel kell fedeznünk, hogy ez milyen hatalmas megtiszteltetés.  
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