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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Biblia megértése 8. – Nık a szolgálatban 3.  
 
Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben 

kell-e maradniuk állandóan. 
 
1Korinthus 14:34-36 
„A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nékik, hogy 

közbeszóljanak; hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Hogyha pedig 
tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ı férjüket; mert éktelen dolog asszonynak 
közbeszólni a gyülekezetben. Avagy tıletek származott-é az Isten Igéje, avagy csak hozzátok 
jutott el?” 

 
Ahogy már azt az elızı tanításokban említettük, a görög eredeti szövegben az asszonyokra és a 

feleségekre ugyanaz a szó van, nincs tehát megkülönböztetve, ugyanígy a férfi és a férj szavakra 
sincs külön szó a görögben, tehát nincs megkülönböztetve. Az Ige, ami így szól: „a ti asszonyaitok 
hallgassanak a gyülekezetekben” - így kellene szólni: a ti feleségeitek hallgassanak a 
gyülekezetekben. Ez az Ige nem vonatkozhat minden asszonyra, hiszen minden asszonynak, illetve 
hölgynek nincsen férje otthon, akit megkérdezhetne. Hiszen azt mondja a következı Ige: „hogyha 
pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ı férjüket.”  

Tehát Pál ebben az Igerészben a feleségeknek szól, és nem általában az asszonyoknak, illetve a 
nıknek. Azok a hölgyek, akik nem férjezettek, azoknak ez az Igerész természetesen nem vonatkozik. 
Tehát úgy kell értelmeznünk ezt az Igerészt, hogy: a ti feleségeitek.  

Van egy másik fordítás, ami szerint a következı Igevers - elfogadott dolog, és nézet, hogy ez a 
fajta fordítás áll a leges legközelebb az eredeti görög szöveghez -, amely szerint azt mondja az Ige, 
hogy: a feleségek maradjanak csöndben a gyülekezetekben, mert nekik nincs megengedve, hogy 
szóljanak. És legyenek engedelmesek, ahogy a törvény mondja. Ha pedig tanulni akarnak, akkor 
otthon kérdezzék meg a férjüket. Mert szégyenletes dolog az, hogy egy feleség az alkalmakon, a 
gyülekezetben szóljon.  

Tudnotok kell azt is, hogy abban az idıben az asszonyok nem voltak képzettek, nem tanulhattak, 
ellentétben a férjekkel, akik képzettek voltak. Tehát, ezáltal ha ez teljesül, akkor az alkalmak 
menetét nem zavarják a tudatlan asszonyok.  

 
1Timóteus 2:11-15 
„Az asszony csendességben tanuljon, teljes alárendeltségben. A tanítást pedig nem engedem 

meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám 
teremtetett elsınek, azután Éva. És nem Ádám csalattatott meg, hanem az asszony 
megcsalattatván, bőnbe esett:  Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak 
a hitben és a szeretetben és a szentségben józansággal.” 

 
Ha ezt a szót ’feleségnek’ fordították volna az ’asszonyok’ helyett, sokkal jobb értelme lett volna. 

Az Ige itt nem az asszonyokra utal általában, hanem a feleségekre, hiszen az elsı emberpárra, 
Ádámra, Évára utal vissza, az pedig egy férj-feleség kapcsolat.  

Arról is szól az Ige, hogy tanulniuk kell.  
Az elsı, amit meg kell érteni, ha ezt a szövegrészt tanulmányozzuk, hogy Pál nem általában a 

nıkrıl és asszonyokról beszél, hanem a feleségekrıl, és arról beszél, hogy ha valamit meg 
szeretnének tanulni, és ha kérdezni akarnak!  

Mind a két felolvasott Igerészben, az 1Korionthusi levélben és az 1Timóteus levélben is ugyanez 
igaz. De azt tanítja itt Pál, hogy a feleségek várjanak addig, amíg hazaérnek, és akkor kérdezzék meg 
a kérdéseiket.  
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Az az görög szó, amely betőzve: GYNE – úgy kellene hogy fordításra kerüljön, hogy ’feleség’, 
és nem úgy, hogy ’asszony’.  

Általánosságban nincs meg annak a veszélye, nem áll fenn a veszély, hogy az asszonyok és a 
feleségek uralkodjanak a férjük felett. A feleségeknél elfogadott kell, hogy legyen, hogy a férjüknek 
engedelmesek legyenek. Pál annyit mond itt, hogy a feleségnek nem szabad uralkodni a férje felett, 
és nem szabad ıt utasítani, hogy mit tegyen.  

És ha ezen a területen összezavartak az elképzeléseid, és eljön az ideje, hogy meghalsz, és az 
Úrhoz kerülsz, az Úr ugyanezeket a dolgokat fogja neked a mennyországban elmondani.  

Beszéltem már olyan szolgálókkal, akik ezen a területen teljesen tudatlanok, és nem hajlandók 
változtatni az elképzeléseiken, vagyis mindig is tudatlanságban maradnak ezek szerint.  

Pál azért írja az Igében az asszonyoknak, a feleségeknek, hogy maradjanak csöndben, és 
várjanak, amíg hazaérnek, és akkor kérdezzenek, mert abban az idıben a férjek sokkal jobban 
képzettek voltak, mint a feleségek. Viszont ma ez nem igaz. Mert azok tények, hogy abban az idıben 
a feleségeknek nagyon kicsi, vagy szinte semmiféle képzettségük nem volt. Pál pedig erre utal, hogy 
mivel a férjeknek sokkal magasabb képzettségük volt abban az idıben, ezért az asszonyok, a 
feleségek, mikor hazamennek, otthon kérdezzék meg a jól képzett férjüket.  

Mai napon ez nem igaz, mert nagyon sok feleség és asszony meghalna az alapján, amit a férje 
hitébıl tud meríteni. Mert ha a feleségeknek abból kellene táplálkozniuk, azokból a primitív, és 
féligazságokból, amit a férjük esetleg hisznek, akkor akár meg is halhatnának. Ha a férfiak mégis 
ragaszkodnak ehhez az igazsághoz, hogy a feleségek otthon kérdezzenek, akkor viszont nagyon 
szorgalmasan meg kellene tanulniuk az igei igazságokat, hogy otthon a feleségüket tudják tanítani!  

Tehát itt az Igék értelmezésében óvatosnak kell lenni! Mert minden Igét a többi Ige tükrében kell 
értelmezni, amely azzal a témával kapcsolatos! Tehát ezeknek az Igéknek, egyes témakörökben 
harmonizálniuk kell, és egyetértésben kell lenniük egymással! Nem mondhatnak ellent! És nagyon 
sok hibát kiküszöbölhetnénk, ha az Igék értelmezésénél ezt az alapszabály megtartanánk! És mivel 
ezt nagyon sokan nem tartják szem elıtt, ezért kerülnek téves és hibás tanításokba az asszonyok és 
feleségek területén.  

Tehát a következı Ige, amit megnézünk a Bibliából, annak teljesen összhangban kell lennie az 
eddigi Igékkel. Mert meg lehet azt is tenni, hogy egy-egy Igét kiragadunk a Biblia 
szövegkörnyezetébıl, az ı saját szövegkörnyezetébıl, és úgy értelmezzük, ahogy mi csak azt 
szeretnénk.  

Voltak olyan csodálatos emberek, akiknek a szellemük teljesen tele volt szeretettel, betöltekeztek 
Szent Szellemmel, akik hatalmas tanúbizonyságok, és áldások voltak mások számára egy bizonyos 
ideig. Késıbb pedig téves tanításokban kerültek, mert elkövették azt a hibát, hogy egy-egy Igét nem 
a többi Ige tükrében magyarázták. 

Isten engem megóvott attól, hogy én gyors döntéseket hozzak az életemben! Elmondják néha az 
emberek, hogy hogyan kaptak Istentıl hatalmas kinyilatkoztatásokat. Szinte nap mint nap hallom 
ebben az országban. A kinyilatkoztatások addig rendben vannak, amíg azok az Ige vonalában 
történnek. De ha nem az Igét türközik, akkor felejtsd el azonnal! Az Igében világosság angyalának 
hívja az ördögöt sokszor az Ige. De az a világosság az nem igazság! És néha ezek az egyének olyan 
hatalmas igazságokkal jönnek elı, amelyet senki más nem tudott. De akik már elég régóta ezen a 
területen utaznak, nagyon sok mindennel találkoztak. Ezek a téves dolgok, ezek egy bizonyos ideig 
felülkerekedhetnek, késıbb azonban eltőnnek.  

Szeretnék valamit itt most megemlíteni! Nagyon örülök neki, hogy Isten megszabadított engem a 
megszabadító szolgálat tanításaitól, mert azok a legrosszabbak! És ugyanez a helyzet az illetı 
kinyilatkoztatott tudásával. A keresztények hajlamosak csodálatos neveket ragasztani az ı 
kinyilatkoztatásaikra: visszaállítás, örök visszaállítás, kiengesztelés - és nagyon sok minden más 
található itt. Ez a fajta elmélet például azt tanítja, hogy minden helyreállítódik, és mindenki 
üdvösséget nyer. Sıt még azt is tanítják, hogy maguk a gonosz szellemek, és az ördög is helyre 
állítja a kapcsolatát Istennel. Egy pár Ige alapján építették ki ezt az elméletet, amirıl ık úgy 
gondolták, hogy azt mondja az Ige.  
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És ez az ember azt mondta, hogy olyan boldog volt, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkapta a 
Bibliából. Tehát ezek az elméletek nem helyesek. Olyan boldog voltam – mondja -, amikor végre 
megtaláltam a Bibliából azt, hogy minden ember üdvösséget nyer. Mindegy, hogy mit csinálsz, ez így 
lesz, és ez milyen csodálatos így. Hiszen azt mondja az Ige, hogy Istennél minden lehetséges. 
Istennek az az akarata, hogy senki el ne vesszen.  

Nézzük meg! Minden lehetséges Istennél? Természetesen! Isten mind maga az erı, mind a 
bölcsesség, mind a tudás. És valóban azt is mondja a Biblia, hogy Istennek az az akarata, hogy senki 
el ne vesszen. De ezt félreértelmezték, és azt mondták, hogy ezek szerint senki nem fog elveszni.  

Láttam már olyan szolgálókat, akik hosszú-hosszú évekig az emberek felé szolgáltak, Szent 
Szellemmel teljesek voltak, és a végén ilyen hibás elméletekbe estek bele. És azt tanították, hogy a 
rokonaik, akik alkoholt ittak, és káromkodtak, azok a pokolba kerültek. És akkor találkozván ezzel a 
hatalmas kijelentéssel, azt tanították nekik, hogy: nem, nem, az is a mennyországban van, hiszen 
Isten akarata, hogy senki el ne vesszen, és İ olyan hatalmas erejő, hogy bármit megtehet! És ezek 
szerint az a nagybácsi is, aki egész életében csak káromkodott, és soha Jézus Krisztust nem vallotta 
meg Urának, ı is a mennyországban van.  

Természetesen ezt csak egy példaként használjuk. Látjátok-e ennél a példánál, hogy az Igéket 
idézik? Hiszen mondja ezt az Ige több helyen is, a Máté Evangéliumban is, hogy Istennél minden 
lehetséges. És a 2Péter levele 3. részében azt is olvashatjátok, hogy Isten akarata az, hogy senki el ne 
vesszen. Isten mindent meg tud tenni? Minden ereje megvan Istennek, hogy bármit megtegyen? 
Természetesen ez így igaz, de ezek az emberek túlértelmezték ezeket az Igéket, és ezeket az Igéket 
nem hozták összhangba a többi Igeverssel! Maga Jézus Krisztus is azt mondja, hogy lesznek, akik 
elvesznek. 

 
Márk 16:15-16 
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” 
 
Elsı vers azt mondja, hogy: „hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.” Vagyis nem 

azáltal kaptál üdvösséget, hogy valamelyik gyülekezethez tartozol, vagy vízkeresztséget vettél 
bármelyik gyülekezetben. Ez is egy nagyon hamis tanítás!  

Jézus Krisztus arról is tanít, hogy az ítélet napján, az ítélıszék elıtt lesznek, akik megtartatnak, 
lesznek, akik elítéltetnek. És ha kecskebaknak számítasz ebben a világban, akkor a másik világban is 
az leszel. Meghalsz ezen a világon, és kecskebakként halsz meg, ne leszel nyáj a túlvilágon. Újjá kell 
születned ahhoz, hogy Jézus juhnyájába tartozz! Nagyon sok hamis tanítás van ezen a területen! És 
ezek a fajta tanítások Isten automatikus kiengesztelıdésével kapcsolatban ezek szinte már 
ironikusak, károsak, ördögiek, és nagyon sok kárt okoztak Jézus Krisztus testében! Természetesen 
csak azért használtam, hogy példaképet tegyek elétek, hogy hogyan mőködnek. 

Menjünk vissza most a nık kérdésére! Nem látjátok azt, hogy ezen a területen ugyanezeket a 
hibákat elkövethetjük? Amikor ezek a téves elméletek megszületnek, akkor mindig úgy történik, 
hogy egyetlen egy Igepontot kihangsúlyoznak a többi rovására. És amikor egy másik Igére 
mutatunk, akkor azt válaszolja rá, hogy: igen, az lehet, hogy kivétel. De az az Ige, ahogy ı 
gondolkodik, az az út, ahogy Isten is gondolja. Ha egy Igének a magyarázata nem áll összhangban az 
összes többi Igével, a témával kapcsolatban, akkor az az Igemagyarázat téves!  

Hagyjuk most azt, hogy Pál maga magyarázza meg a többi Igével ezeket az Igéket! İ írta a 
Bibliában ezeket! 

 
1Korinthus 11:5 
„Minden asszony pedig, aki befedetlen fıvel imádkozik vagy prófétál, megcsúfolja az ı 

fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyíratott volna.” 
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Pál itt nem lett volna teljesen logikus? Hiszen az egyik részben azt mondja, hogy az asszonyok 
prófétálhatnak, meg imádkozhatnak a gyülekezetben, csak fedjék be a fejüket, a másikban meg azt 
írja, hogy hallgassanak. Hiszen Pál itt az 5. versben azt írja, hogy imádkozhatnak és prófétálhatnak a 
gyülekezetben - és sokaknak az a véleményük, hogy a prófétálás az egyben jelenti a prédikálást is. 
Az egyik fajtája a prédikálásnak valóban lehet a prófétálás - abban az esetben, hogy amikor ha 
prédikálsz, akkor a Szent Szellem azonnali ihletettségére mondasz ki szent dolgokat, akkor valóban 
prófétálsz.  

Mondhatnánk tehát azt, hogy Pál logikátlan lett volna a Szent Szellem ereje alatta, mikor az 
egyik versben azt írja, hogy prófétáljanak, a másikban meg azt, hogy hallgassanak, és a 14. 
fejezetben pedig azt írja, hogy az asszonyok hallgassanak?  

Ha a Szent Szellem Pált arra ihlette, hogy így írjon, figyeljük meg, hogy Texasban egy 
gyülekezetben milyen fél józan emberek vannak. Volt Texasban egy gyülekezet, akinek a pásztora 
elment a gyülekezetbıl, és szükségük volt egy másik pásztorra, és ezért aztán a gyülekezet meghívta 
a pásztorjelölteket, hogy hadd prédikáljanak a gyülekezetben. 14 pásztor érkezett meg, és mind a 14 
azt mondta, hogy Isten küldte ıket ide. És ezt a viccnek szánt példát azért mondom, hogy 
illusztráljam nektek, hogy mi a helyzet itt. Ez a félig józan fiú felállt, és azt mondta az egyik 
gyülekezeti vénnek, mert feladták a kérdést, hogy van-e valakinek imakérése. Ez a félig józan fiú azt 
mondta, hogy imakérést kér Istentért, Istenért kellene imádkozni! Hogyan érted te ezt – kérdezte a 
gyülekezeti vén -, hogy imádkozni Istentért? Azt mondja: igen, imádkozni kellene Istenért, úgy 
látom, mert 14 pásztort küldött ide, pedig nekünk csak egyre van szükségünk. Hiszen mindegyik 
pásztor azt vallotta, hogy ıt Isten küldte ide. Isten csak egyet küldött oda.  

Ezzel szeretném jelképezni ezt a pontot. Ha Isten Szent Szelleme az 1Korinthus 11. fejezetben 
azt mondja, hogy az asszonyok prófétálhatnak, és vannak, akik azt mondják, hogy ez még a 
prédikálást is átfedi, és akkor egy pár fejezettel arrébb a Szent Szellem azt akarja nekünk, hogy az 
asszonyok maradjanak csöndben a gyülekezetben - akkor most nekünk a Szent Szellemért kellene 
imádkoznunk, hiszen összezavarodott szegény.  

Ugye látjátok, hogy a Szent Szellemnek nincs szüksége imádságra? Hanem nekünk kell józanság 
ahhoz, hogy megértsük, hogy ezekben az Igékben a Szent Szellem mit üzen a számunkra. Pál 
utasításokat ad az asszonyoknak és a feleségeknek abban az idıkorszakban. Hiszen abban az idıben 
volt kötelezı, hogy befedjék a fejüket a gyülekezetben, ha imádkoztak, vagy prófétáltak – és errıl is 
fogunk tanítani majd, ha eljön az idı. Mert itt is ezek az asszonyok, úgy kellene, hogy a szó 
szerepeljen, mint feleségek. Hiszen abban az idıben, ha egy asszony feleséggé lett, akkor a jele az 
volt, hogy ı feleség lett, hogy be kellett fednie a fejét. Mint ahogy manapság a jegygyőrőt tesszük fel 
a győrősujjunkra, mutatván és jelezvén ezzel, hogy mi is házasságban élünk. De abban az idıben 
nem így volt. Abban az idıben az asszonynak, ha férjhez ment, akkor be kellett fednie a fejét a 
gyülekezetben. És Pál azokkal az asszonyokkal foglalkozott itt az Igében, azoknak ír, akik már 
férjezettek voltak, és mégis úgy mentek be a gyülekezetbe, mintha férj nélküliek lettek volna, mert 
nem volt befedve a fejük, és ezáltal nem adták meg a tiszteletet a férjük felé. Tehát ez olyasmi, 
mintha Pál azt írná manapság nekünk, hogy amikor a gyülekezetben fölállunk és prédikálunk, vagy 
prófétálunk tegyük föl a jegygyőrőnket, mert abban az idıben, ami nekünk most a jegygyőrő, akkor 
az a fej befedése volt, hogy a férjük felé a tiszteletet mutassák.  

De nem errıl akartam ma igazából tanítani - most nézzük meg a folytatást! 
 
Jóel 2:28 
„És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és 

leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.” 
 
Itt tehát az asszonyokat is jelzi az Ige: minden testre. Vagyis a Szent Szellem kiöntetik éppen 

úgy a férfiakra, mint az asszonyokra. Amikor vallásos agymosást kaptál, ahelyett, hogy az igei 
helyes tanítást kaptad volna, akkor ez sokkolóan hathat rád. Nem?  
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Másképpen szólva ez egy fellegvár lehet az elmédben. És azt is válaszolhatod, hogy: mi ezt nem 
hisszük, mert a mi gyülekezetünkben ezt nem tanították. Pedig Pál azt írja, hogy le kell rontani 
minden okoskodást.  

Sok gyülekezetben azt tanítják a hívıknek, hogy maradjanak távol ezektıl a tanításoktól. Azok 
az emberek is beszélnek nyelveken, kezüket a betegekre teszik, és azt mondják, hogy: az már 
biztosan az ördögtıl van, mert hátrafelé esnek el, pedig elıre kéne elesni. Errıl még egy könyvet is 
lehetett olvasni. És az ószövetségi Igékre épültek a tanítások. Ha megnézitek Jézus Krisztus esetét a 
Gecsemáné kertben, a katonák, akik jöttek ıt elfogni, mindannyian hátra hanyatlottak – és ennek 
ellenére egy egész könyvet lehetett olvasni, hogy ha ez nem így van, akkor az az ördögtıl van. És a 
nyelveken szólás, azt is csak az ördögtıl lehet.  

Egyszer egy ember elmondta, hogy ı bőnös volt, egy baptista gyülekezetnek volt az egyik vénje, 
egy alkoholista, és egy jól ismert feleséggyötrı volt, és megverte rendszeresen a feleségét. És aztán 
újjászületett, és betöltekezett a Szent Szellemmel, nyelveken kezdett beszélni. Azonnal kirúgták a 
gyülekezetbıl. Azt mondták neki, hogy az a nyelveken szólás, az csak az ördögtıl lehet. Azt 
válaszolta erre, hogy: ne haragudjatok, de az egész életemet kocsmákban és bárokban töltöttem, 10-
20 évet töltöttem ott, de ott senki nem beszélt soha velem nyelveken, soha senkit nem hallottam így 
nyelveken! Tehát neki nem lehetett bemagyarázni, hogy a nyelveken való imádság az ördögtıl lenne, 
mert ı nagyon jól tudta, ı az ördögök között volt 20 évig.  

Azt is tudnám javasolni nektek, hogy ha szerintetek ez így nem helyes, akkor hagyjatok minket 
magunkra, mert mi így boldogok vagyunk! 

 
Apostolok Cselekedetei 2:16-18 
„Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától: És lészen az utolsó napokban, ezt 

mondja az Isten, kitöltök az én Szellemembıl minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és 
leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én 
szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellemembıl, és 
prófétálnak.” 

 
Ez az idézet Jóel próféta könyvébıl van. Száz évekkel pünkösd napja elıtt Jóel próféta már 

prófétál a pünkösd napjáról. Isten azt mondja, hogy: minden testre kiöntök az én Szellemembıl. És 
Péter azt prédikálja felállván a csodálkozók elıtt, hogy: ez az, amit már Jóel próféta is megmondott! 
És mi mg mindig ebben az idıszámításban élünk. Ez a Szent Szellem idıkorszaka. Isten kiöntötte a 
Szent Szellemét minden testre! Ez pedig magában foglalja az asszonyokat és a férfiakat is. És: a 
lányaitok, és a fiaitok pedig prófétálni fognak. Vagyis a leányok éppúgy fognak prófétálni, mint az 
ifjak.  

Fiatalkoromban nagyon sok baptista ember és prédikátor körül voltam, és jól emlékszem, hogy 
mindig csak kinevették a pünkösdistákat, hogy hogyan vezetik az alkalmaikat, és hogy hogyan 
beszélnek azon a furcsa nyelven. És mindig is fegyelmeztettek arra, hogy: azoktól az emberektıl 
aztán tartsd magad távol, tartsd magad tisztán. Elismerték ugyan, hogy jó emberek, még azt is 
elismerték, hogy jobban élnek, jobb életet visznek, mint mi, de azt mindig hozzátették, hogy: az a 
nyelveken való imádság, az vigyázz, mert az az ördögtıl van! Megkérdeztem: tényleg? Olyan furcsa 
volt ez mindig nekem, hogy valami, ami az ördögtıl van, hogyan teheti jobbá, és vonzóbbá és 
szebbnél az életüket. Mert az ördög munkái az emberek életét a pusztulás felé kellene, hogy vigyék, 
és nem a jobb irányba. Azt mondták, hogy: az a gyógyulás, az is az ördögtıl van, az ördög gyógyít! 
Az ördög bizony nem gyógyít, az ördög pusztítani jön, az ördög csak a betegséget hozza. És abban 
az idıben természetesen nem értettem a nyelveken való szólást, mint ahogy most már értem. De 
ahelyett, hogy ez engem akadályozott volna, segített abban, hogy lássam, hogy ennek csak jónak 
lehet lenni, ez nem lehet más, csak jó. 

Amikor én bőnös voltam, és az összes barátom, akivel együtt ittam, még mielıtt természetesen 
újjászülettem volna, kereszténnyé váltam volna, egyikıjük sem beszélt nyelveken.  
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Minden nap bőnös emberekkel voltam körülvéve, egyikıjükön sem volt rajta Isten békessége, 
egyikıjük sem imádkozott szellemben a Szent Szellem nyelvén. Azt pedig mondják, hogy:  

- Azokkal a teljes evangéliumi pünkösdistákkal, azokkal aztán valami baj van ám.  
Megkérdeztem, hogy:  
- Miért?  
- Hát képzeld el, még nı prédikátoraik is vannak! Képzeld el, még a gyülekezetben is hagyják, 

hogy tanítsanak, hogy prédikáljanak. Hát ez borzasztó!  
Megkérdeztem, hogy:  
- Ez rossz?  
- Hát persze hogy rossz, hát az asszonyok nem vezethetnek alkalmakat! Hiszen a Biblia azt 

tanítja, hogy az asszonyoknak csöndben kell maradniuk.  
- Hát pedig a mi asszonyaink nem maradnak csöndben. Mert vannak olyan vasárnapi tanítások, 

ahol az asszonyok tanítanak.  
Azt válaszolták, hogy: ez nem jó így. Hát ez náluk teljesen furcsa.  
Pontosan ez az, amit Jézus mondott a zsidókról. Mert a templomnak az oltár része az szent – 

mondták -, de a templom többi része már nem szent. Ott már bármit, amit csak akarsz, megtehetsz. 
Ott már árulhatod a juhnyájadat, koldulni is lehet. Jézus pedig ostort font és kizavarta a 
pénzváltókat a templomból.  

Vagyis ez a vasárnapi hitoktatás az pontosan olyan szent hely, mint maga a szent hely. Másrészt 
pedig gyülekezet mindaz, ahol már ketten, vagy hárman összejönnek. Nem maga az épület Isten 
szent gyülekezete! Az épület az csak egy hely, ahol összejövünk. A gyülekezetet az Újszövetségben 
nem lehet összekeverni és összetéveszteni magával az épülettel! Pál sokszor vonatkozik a 
gyülekezetekre, hogy az egyes házaknál jön össze. A szabadban is lehet gyülekezeti alkalmat tartani, 
vagy egy istállóban, vagy pedig a belvárosi épületben, vagy pedig kint egy sátorban is, vagy egy 
hatalmas katedrálisban is.  

Ezek az emberek úgy gondolták, hogy a prófétálás annyit is jelent, mint prédikálni. Nem hitték a 
Szent Szellem ajándékait. 

Nemrégiben voltam nyugat Texasban, és a húgomnak és a sógoromnak a gyülekezetében a 
pásztor a szellemi ajándékokról tanított. És a gyülekezeti vének teljesen fel voltak háborodva ezen, 
mondván, hogy: errıl nem lehetne tanítást adni a gyülekezetben! Másrészt úgy is próbáltak ezek alól 
az ajándékok alól mentesülni és kibújni, hogy a prófétálás az annyit jelent csak, hogy prédikálni. 
Ebben van egy kis igazság így, de minden prófétálást nem lehet a prédikálásra rávonni, és minden 
prédikálás pedig nem egyben prófétálás. De tudom, hogy hogyan interpretálják ezeket az Igéket, 
hogy: a prófétálás annyit jelent, mint prédikálni.  

Tehát amit Jóel próféta megprófétál az utolsó idıben: fiaitok, és leányaitok prófétálni fognak. És 
ha a prófétálás egyben prédikálást is jelent, akkor végül is most szabad prédikálni a nıknek és az 
asszonyoknak, vagy nem szabad?  

Amíg még a témánál vagyunk, említsük meg azt is, hogy nık is mennek misszionáriusi 
szolgálatba tengeren túlra is. Mert ha egy kicsit elgondolkodunk ezen a kérdésen, ezek a nık idegen 
országokba mennek prédikálni, tanítani. És azokban az országokban tanítják a nıket, a férfiakat, és a 
gyereketeket is. Vagyis mit tesznek? Elmennek, és helyi gyülekezetekben szolgálnak - és a legtöbb 
gyülekezet elfogadja ıket. De amikor hazamennek, a saját gyülekezetükbe, ott aztán megtiltjuk 
nekik: ott aztán nem beszélhettek! A mi fı gyülekezeti alkalmainkon nem beszélhettek, mert mi azt 
nem ismerjük el. Pedig az elmúlt 40-50 évben Istentıl elrendelt nıi szolgálók is vannak! Régebben 
ugyan csöndben kellett lenniük, de most már el kell ismernünk rajtuk Isten elhívását!  

És milyen buta dolog az, kiküldeni ıket a szolgálatba a világ minden tájára, hogy szolgáljanak, 
de amikor a hazai gyülekezetbe visszaérkeznek, ott aztán csöndben kell lenniük! Ott, ahol a 
legnehezebb munka vár rád, ott beszélhetsz, ott prédikálhatsz.  

Mi a különbség prédikálni az elveszetteknek a messzi országokban, vagy prédikálni az 
elveszetteknek itt, otthon? 
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Apostolok Cselekedetei 1:13-14 
„És mikor bementek, felmenének a felsıházba, ahol a szállásuk volt: Péter és Jakab, János 

és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a zelóta, és Júdás 
a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a 
könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az İ atyjafiaival együtt.” 

 
Mit szóltok ehhez, hogy az asszonyokkal együtt voltak egy szívvel-lélekkel?  
 
Apostolok Cselekedetei 2:1 
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.” 
 
Vagyis 120-an, nık és férfiak, összejöttek Jeruzsálem felsı házában. És amikor pünkösd napja 

eljött, a Szent Szellem hatalmas erıvel leszállt rájuk, és mindannyian elkezdtek nyelveken beszélni, 
ahogy betöltekeztek. Ez volt az elsı reggel, amikor a nık nem maradtak csöndben, pünkösd reggele. 
Valaki mondhatja: igen, az a felsıház volt. Ugyanolyan gyülekezeti alkalmuk volt, mint neked, ha 
egy oratóriumban tartod - mert nem a teremtıl lesz egy gyülekezet. Amikor az egyének összejönnek, 
és imádkoznak Istenhez, akkor válnak gyülekezetté. Még akkor is, ha a nappali szobádban tartod az 
alkalmat! Ez volt az elsı dicsıséges reggel, amikor az asszonyok nem maradtak csöndben.  

Kornéliusz házában sem voltak csöndben az asszonyok.  
 
Apostolok Cselekedetei 11:13-14 
„És elbeszélé nékünk, mimódon látta, amint az angyal megálla az ı házában és ezt mondá néki: 

Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; İ szólni fog hozzád 
olyan Igéket,  melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe.” 

 
Kornéliusz háza népe nem csak férfiakból állt: a feleségekbıl, a gyermekekbıl, a lányokból, a 

fiúkból, és mindenki más, aki oda tartozott. És amikor Péter hozzájuk érkezett, akkor összegyőltek 
gyülekezetbe. Vagyis lehet, hogy a házban tartották, de gyülekezeti alkalmat tartottak, mert az Igét 
hirdették. 

 
Apostolok Cselekedetei 10:44-46 
„Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e 

beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, 
hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka.. Mert hallják vala , hogy ık 
nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.” 

 
Nem azt mondja az Ige, hogy hallották, hogy a férfiak beszéltek nyelveken, az asszonyok meg 

csöndben voltak! Pétert Isten az egész háza néphez küldte prédikálni! És a Szent Szellem 
mindazokra leszállt, akik hallgatták a beszédet, és mind az asszonyok és mind a férfiak hangosan 
beszéltek nyelveken. Vagyis minden intelligens embernek el kell ismernie, hogy az asszonyok is 
hangosan beszéltek, nyelveken imádkoztak, és Istent dicsıítették! 

Nézzünk meg további Igéket! Amikor a Szent Szellem Máriára szállt, Jézus anyjára, aztán 
keresztelı János anyjára, Erzsébetre, és Annára, a prófétaasszonyra – ık sem maradtak csöndben, ık 
is beszéltek! 

 
Lukács 1:39-55 
„Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel ment a hegységbe, Júdának 

városába; És bement Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet. És lın, mikor hallotta 
Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett az ı méhében; és betelék Erzsébet Szent 
Szellemmel; És fennszóval kiáltott, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te 
méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön énhozzám?  
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Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel 
kezdett repesni az én méhemben. És áldott az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr 
néki mondott. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, És örvendez az én 
szellemem az én üdvözítı Istenemben. Mert reá tekintett az İ szolgálóleányának alázatos 
állapotjára; mert ímé, mostantól fogva áldottnak mondanak engem minden nemzetségek. Mert 
nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas; és szent az İ neve! És az İ irgalmassága 
nemzetségrıl nemzetségre vagyon azokon, akik İt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának 
ereje által, elszéleszté a szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le 
trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezıket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött 
el üresen. Felvette Izraelnek, az İ szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az İ 
irgalmasságáról, Amiképpen szólott volt a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ı magva iránt 
mindörökké!” 

 
Az Ige itt azt örökíti meg, amikor a Szent Szellem Erzsébetre és Máriára szállt, és hatalmas 

próféciát adnak mind a ketten. 
Nézzük meg Anna prófétaasszony esetét! Prófétaasszonynak hívják. Ha az Ószövetségben 

lehettek prófétaasszonyok, miért ne lehetnének az Újszövetségben? Hát milyen bolondság ez? Persze 
hogy vannak prófétaasszonyok, és tanító asszonyok, pásztor asszonyok, és evangélista asszonyok! 
És a teljes szolgálati hivatali skálát betölthetik asszonyok! 

 
Lukács 2:36-38 
„És volt egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségébıl. Ez sok idıt élt, 

miután az ı szüzességétıl fogva hét esztendeig élt férjével, És mintegy nyolcvannégy esztendıs 
özvegy volt. Nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és könyörgésekkel szolgál vala 
éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órában odaállván, hálát adott az Úrnak, és szólt İfelıle 
mindeneknek, akik Jeruzsálemben a megváltást várták.” 

 
A Biblia Anna, Fánuel leányát, próféta asszonynak hívja. Anna hol prófétált? Hogy a 

mondanánk: Isten házában. És Pál biztosan nem azt tiltotta meg az asszonyoknak, hogy a Szent 
Szellem ihletése alatt üzeneteket adjanak át Istentıl. Hiszen az Úr azt mondja, hogy: a leányaitok 
prófétálni fognak. Pál nem hamisíthatja meg, és nem is hamísította meg Isten parancsolatait, amikor 
is azt mondja az Úr, hogy: a leányok prófétálni fognak. És senki más nem teheti ezt, meg, ezt a 
hamisítást! Pál itt csak annyit mond, hogy a feleség szerepét töltsük be, és ne uralkodjunk a férjünk 
felett!  

De ha egy férj nem keresztény, akkor mire tudná tanítani a feleségét? Lehet, hogy a feleségnek 
kell ıt tanítani! És ha a férj nem keresztény, akkor még a gyerekeket is a feleségnek kell tanítani, 
hiszen a gyerekeket meg kell tanítani! Ha a férj nem foglalja el ezt a szerepkörét, és nem olvassa a 
Bibliát, és nem tanítja a gyerekeket, akkor a feleségnek kell megtenni. És ha így cselekszik a feleség, 
akkor ezzel nem mondhatjuk rá, hogy ı engedetlen Istennek!  

Lehet, hogy a Római Birodalom idıszakában, abban az idıben, az egy bölcs tanács volt, hogy az 
asszonyok és a feleségek ne tanítsanak a gyülekezetben. De még azok is, akik úgy tanítanak 
manapság, tévesen, hogy az asszonyok ne tanítsanak a gyülekezetben, még azok is, akik így 
vallanak, a vasárnapi hitórákon megengedik a tanítást az asszonyoknak, és megengedik az 
iskolákban is. Ennek ellenére vannak prédikátorok, akik ragaszkodnak ehhez a téves tanhoz, hogy: 
az asszonyok aztán nem prédikálhatnak, nem taníthatnak. 

 
Apostolok Cselekedetei 18:26 
„És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta ıt Akvila 

és Priscilla, maguk mellé vevék ıt, és pontosabban kifejtették elıtte az Istennek útját.” 
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Akvila és Priscilla Pál kíséretéhez tartozott, és Pál nagyon meg volt elégedve az ı munkájukkal, 
és Priscila, asszony lévén, tanította Apollóst. Valaki vitaérvként azt vághatná vissza, hogy: jó, hát 
egy embert, egy férfit még lehet, úgy az még rendben van. Ha egyet lehet neki tanítani, akkor 
tizenkettıt is lehet. Ez olyan dolog, mint vitatkozni, hogy: száz forintot még ellophatsz ugyan, de 
100 forintot már nem lophatsz el.  

Vagyis valaki megadja magát, és azt mondja, hogy: jó, hát taníthatnak bárhol az asszonyok, csak 
nem a gyülekezetben! Ki mondja ezt? Akkor is voltak gyülekezetek, hiszen az a három ott az İ szent 
nevében jött össze. Jézus nem rögzítette, hogy hol kell összejönniük! 

Az asszonyoknak választ kell-e adniuk Istentıl jövı elhívásukra? Én személyesen - és ez az én 
személyes véleményem most -, nem látok semmi sérelmet abban a gyülekezeti testre nézve, ha egy 
nı tölti be az elhívását, amit az Úrtól kapott. Azt hiszem, hogy ha egy asszonynak kell betöltenie a 
pásztori hivatalt, egy kicsit nehezebb a dolga, mint egy férfinek. Pedig Isten ıket is elhívja, és 
használja ott.  


