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A Szent Szellem szolgálata egy láthatatlan Istentől kapott szolgálat. Csendben, 
láthatatlanul segít és bátorít, anélkül, hogy bármilyen elismerést várna a munkájáért. 
Megelégszik azzal, hogy az emberek egyedül az Atyának és Jézusnak adják a 
dicsőséget, Ő teljesen láthatatlan marad. Milyen csodálatos szolgálat!  

Mit jelent akkor egy ilyen Szellemmel való betöltekezés? Azt jelenti, hogy mi is 
hasonlóak leszünk, azaz megelégszünk azzal, hogy olyan szolgálatunk legyen, mint 
neki: csendes, láthatatlan, nem részesülünk elismerésben és megelégszünk azzal, hogy 
az elismerés másoknak jár. Valóban ezzel a Szellemmel vagyunk betöltekezve? 

Sokan azt állítják magukról ma, hogy „Szent Szellemmel teljesek”, mégis elismerést 
várnak azáltal, hogy keresztyén platformokon gyakorolják ajándékaikat, népszerűsítik 
magukat és pénzt keresnek vele. Ez nem a Szent Szellem munkája! Ezt egy másik 
szellem cselekszi, amely egy hamis szellem, ezért kötelességünk az egyházban 
leleplezni az ilyen hamis szellemeket és azok megtévesztő munkáját. 

Mi az ismertetőjele annak, hogy be vagyunk töltekezve Szent Szellemmel? Jézus 
nagyon világosan megmondta az Ap.csel. 1:8-ban: az erő. Jézus egyetlen szóval sem 
beszélt arról, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés egyértelmű jele a nyelveken 
szólás. Az apostolok sem említették ezt egyetlen szóval sem. Ha odamentél volna a 
Szent Szellemre várakozó tanítványokhoz és megkérdezted volna őket, hogy „miről 
fogjátok megtudni, hogy betöltekeztetek Szent Szellemmel?" – nem azt mondták volna, 
hogy nyelveken fogunk szólni. Azt mondták volna: Jézus azt mondta nekünk, hogy erőt 
fogunk kapni. Most megkérdezheted: „Honnan tudhatom meg, hogy megkaptam-e ezt 
az erőt?" Isten ugyanúgy bizonyossá teheti ezt számunkra, mint ahogyan bizonyosságot 
adott arra is, hogy a bűneink megbocsáttattak. A Szent Szellem az, aki bizonyságot tesz 
a mi szellemünkkel együtt, hogy a bűneink megbocsáttattak, tehát bizonyosságot fog 
adni arra is, hogy felruházott minket erővel. Kérd Istent, hogy adjon neked 
bizonyosságot erre a két fontos dologra. A tanítványok tehát az erőre vártak, de amikor 
megkapták az erőt, megkapták az ismeretlen nyelveken szólás ajándékát is. 

Isten akarata minden bizonnyal az, hogy minden keresztyén rendelkezzen ezzel az 
erővel. Az erő megkapása nem azt jelenti, hogy tüzes evangélista leszel. Erőt fogsz 
kapni arra, hogy betöltsd a saját szolgálatodat Krisztus testében. Figyeljétek meg az 
emberi testet. Az emberi test tagjának lenni azt jelenti, hogy át kell folyni a vérnek azon 
a testrészen. Egy műkéz nem lehet része egy testnek, mert nem folyik át rajta vér. 
Hasonló módon, csak, ha Krisztus vére megtisztított valakit, akkor lehet része Krisztus 
testének.  Ha egy tagon folyik is át vér, attól még lehet béna, ezért egy használhatatlan 
tag lesz. Ha azonban a béna testrész meggyógyul, a kéz megerősödik, de lesz belőle 
nyelv? Nem! Erős kéz lesz belőle. Hasonló módon, ha egy néma nyelv erőt kap, nem 
lesz belőle kéz, hanem egy erős nyelv lesz. Ha tehát Isten arra hívott el téged, hogy anya 
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legyél és betöltekezel Szent Szellemmel, nem lesz belőled evangélista, hanem 
Szellemmel betöltekezett, erővel felruházott anya leszel.  

A tanítványok feje fölött megjelenő tüzes nyelvek azt jelezték, hogy a testünk 
legfontosabb része, amit Isten használni fog az Újszövetség korában, az a nyelv lesz - a 
Szent Szellem által feltüzesített és állandóan ellenőrzés alatt álló nyelv. Ez is a nyelvek 
ajándéka szimbolikájának része. Isten a nyelv által meg akar áldani másokat nemcsak 
akkor, ha prédikátor vagy, hanem az emberekkel folytatott mindennapi 
beszélgetésekben. Ehhez azonban meg kell engednünk, hogy a Szent Szellem a nap 24 
órájában, a hét minden napján teljes ellenőrzést gyakoroljon a beszédünk felett. 
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