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Boncz Zoltán

Színes ajándékok

den adandó alkalommal, hangsúlyozzák a fontosságu-
kat. Megtérésem után kb. egy évvel találkoztam először 
a kérdéssel. Misszionáriusok érkeztek a városunkba, akik 
beszéltek Isten Lelkének ajándékairól, különösen a nyel-
veken szólásról, amelyet mindenkinek meg kell kapnia. 
Kértem tőlük egy napot, elolvastam sok igeverset, majd 
másnap visszamentem hozzájuk azzal a kéréssel, hogy 
imádkozzanak értem, hogy megkapjam az ajándékot. 
Miközben imádkoztak, annyit mondtam Istennek, hogy 
amennyiben ez az akarata, akkor örömmel fogadom, ha 
nem, akkor viszont ne történjék semmi.

Nem kaptam meg a nyelveken szólás ajándékát.
Ezek után sokkal többet olvastam a lelki ajándékokról, 

érdekelni kezdett. Többféle módon próbáltam felismerni 
az ajándékaimat, szinte kivétel nélkül mindig a testvére-
immel, nem csak egyedül. Épp ezért amikor ez a könyv a 
kezembe került, és hallottam, hogy egy online teszt lesz 
a segítségemre abban, hogy felismerjem az ajándékaimat, 
kétkedéssel fogadtam. Ugyanakkor úgy véltem, mivel 
alapvetően már jól megismertem az ajándékaimat, egy 
esélyt mégis adok a könyvnek, különösen mivel az NCD 
felmérést már elvégeztük a gyülekezetünkben, így jó ki-
egészítés lehet.

Általában nincs gondom egy könyv elolvasásával, de 
ez esetben valamiért nehezemre esett. Nem azért, mintha 
rossz lett volna, hanem mert rengeteg mindent belefoglal-
tak 140 oldalba. Alig olvastam el néhány lapot, már egy 
teljesen más témába vágott a szerző. 

Ami leginkább újdonságként hatott rám, az a három kü-
lönböző szín, illetve amit Schwarz jelölt ezekkel. Az alap-
felvetés az, hogy a Szentháromság három tagja, Atya, Fiú és 
Szentlélek több területen is hasonló tagolást fed. Ilyen sor-
rendben zöld, piros és kék színekről beszél; Isten munkája 
szempontjából a teremtés, a Golgota és pünkösd; az élet 
három dimenziója tekintetében test, psziché, lélek; három 
irányzat szempontjából liberális, evangéliumi és karizmati-
kus felosztást alkalmaz, de további kategóriák is vannak. A 
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A Lélek ajándékainak 3 színe

Istentől kapott lehetőségeink felfedezése és kiaknázása
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A lelki ajándékok kérdése érdekes terület a keresztények 
körében. Egyesek hallani sem akarnak róluk. Amikor fel-
jön témaként, arra törekszenek, hogy más síkra tereljék 
a beszélgetést. Mások előszeretettel beszélnek róluk min-
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lyeket korábban, legutóbb épp a Johannes Reimer által 
írt A Lélek kegyelmi ajándékai a gyülekezet életében című 
könyv segítségével ismertem újra fel. Számomra ez mond-
hatni megerősítést jelentett a hitelességet illetően. 

Mindemellett volt olyan része a kiértékelésnek, amivel 
azért tudok vitatkozni. Nem igazán értettem, miért lett 
a három legerősebb ajándék külön kiemelve. Számomra 
kettős veszélyt is hordoz ez. Egyfelől azt, hogy ha valaki 
például két ajándékot kapott a Lélek által, úgy a három 
legmagasabb pontszámú ajándék kiemelése becsapós le-
het. Másfelől ha valaki öt ajándékot kapott, akkor köny-
nyen háttérbe szorulhat ezekből némelyik. 

A másik problematikus terület számomra az, hogy 
nincs egyértelműen meghatározva, melyek azok az aján-
dékok, amelyekre bizonyosan tekinthetek, és melyek azok, 
amelyek már nem tartoznak ebbe a kategóriába. Ennek 
értelmezéséhez segítséget is kértem egy olyan személytől, 
aki az NCD felmérés magyarországi alkalmazásában részt 
vesz. Vele sikerült megfelelően értelmezni, így az ajándé-
kok kiértékelésekor látható „törésvonalat” lehet egyfajta 

„vízválasztónak” tekinteni. Ez azonban nem volt így leírva, 
vagy legalábbis én nem találtam meg. 

Persze ezek nem olyan dolgok, amelyek levonnak a 
könyv és a teszt értékéből, mindössze korrigálandó pon-
tok. Különösen annak fényében mondom ezt, hogy a 
könyv utolsó harmada, negyede kifejezetten hasznosnak 
tűnt számomra. A végén ugyanis nemcsak bemutatja a 
szerző a harminc különféle ajándékot, de elmondja azt is, 
milyen lehetséges feladatok kapcsolódnak hozzájuk, mik 
a veszélyek, amelyeket hordoznak, hol beszél a Biblia az 
adott ajándékról, ötleteket ad azok fejlesztésére nézve, il-
letve kérdéseket vet fel, amelyeket érdemes magunknak, 
de akár kis csoportban is megválaszolni.

A könyv végére érve áttekintettem ismét a korábbi fe-
jezeteket, és valahogy ezúttal már sokkal érthetőbb volt. 

hangsúly nem a csoportosításokra esik, hanem hogy fontos 
felismernünk mind egyéni, mind gyülekezeti szinten, hogy 
e három irányból melyik felé tolódunk el, milyen messze 
vagyunk a középtől. Minél inkább eltávolodunk ugyanis 
attól, annál könnyebb szélsőségekbe esnünk. Megismerhet-
jük a zöld színt, azaz a bölcsesség színét, a pirosat, azaz az 
elkötelezettség színét, és a kéket, az erő színét. 

Mikor eddig jutottam az olvasásban, le kellett tennem a 
könyvet, és meg kellett emésztenem az olvasottakat. Ez a 
fajta felosztás párhuzamba állítható az NCD felmérés hár-
mas felosztásával, ami elvileg megkönnyíti az értelmezést, 
de nekem így is idő kellett ahhoz, hogy magamévá tegyem 
ezt a látásmódot. Ezek után kezdtem újra neki a könyvnek, 
megvizsgáltam a lelki ajándékokat az online teszt és több 
testvérem segítségével, majd konstatáltam több dolgot is:

A könyv és a teszt alapján felfedezett lelki ajándékok 
szoros átfedésben voltak azokkal az ajándékokkal, ame-
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kezd a témával, úgy nagy eséllyel fel fog merülni egyik 
vagy másik kérdés.

Amint említettem, nehezemre esett elkezdeni a könyvet. 
Azonban minél tovább jutottam benne, annál hasznosabb-
nak, értékesebbnek találtam. Abban biztos vagyok, hogy 
nem olyan irományról van szó, amit gyorsan átfutok, és 
máris tisztában leszek az adott területtel. Úgy vélem, időt 
igényel, amelyet nem szabad, nem érdemes megspórolni. 
Sőt, ajánlott egy idő után újra elővenni és átrágni, hogy 
még emészthetőbb és még táplálóbb legyen. Aki csak arra 
kíváncsi, milyen ajándékai lehetnek, annak elég az online 
tesztet kitöltenie – bár úgy vélem, azzal még nem kap egy 
átfogó képet, csupán röpke bepillantást a területre. Aki 
viszont szeretne többet is tudni, annak javaslom, hogy 
olvassa végig, töltse ki a tesztet is, sőt, úgy gondolom, ér-
demes emellé amolyan „ellenpróbaként” Johannes Reimer 
témába vágó könyvét is végigvennie. Mindezt a legjobb 
nem egymagunkban, hanem egy csoport tagjaként elvé-
gezni, hogy mások is visszajelzést adjanak nekünk, és mi 
is eszközök lehessünk az ő életükben. Hiszen egyébként is 
arra adattak az ajándékok, hogy szolgáljunk velük mások 
életében…

Nem tudom, azért-e, mert volt közben időm átgondolni az 
új látásmódot, vagy csak azért, mert ezúttal már másod-
szorra néztem át a különböző színeket, területeket. Min-
denesetre hasznosnak látom a visszatekintést a befejezés 
után. Számomra más perspektívába állította az olvasot-
takat. Jónak és szükségesnek láttam a felkészítés módját 
a tesztre, hogy kihangsúlyozták, ne csak egy elvégzendő 
elemzésként tekintsünk az egészre, hanem valóban Isten-
hez igazodva, tőle elkérve érdemes nekiállni a munkának. 
A kedvencem mégis a negyedik és az ötödik fejezet volt. 
Itt egyrészt azon van a fókusz, hogy az adott ajándéka-
inkat hogyan tudjuk helyesen használni, másrészt pedig 
azon, hogy alaposabban megismerjük az egyes ajándéko-
kat. Ez nemcsak a saját talentumok felfedezésére alkalmas, 
hanem vezetőségeknek különösen praktikus lehet arra is, 
hogy egy-egy tag felismert ajándékát miképpen kezeljék, 
aknázzák ki vagy épp segítsék fejlődését. 

A könyv legvégén lévő „GYIK”-ot ötletesnek, sőt, egyes 
pontjait különösen hasznosnak találtam. Sokat segít 
olyan kérdések felvetésével, amelyek talán eszünkbe sem 
jutnának, pedig praktikus tudnunk a rájuk adott választ 
is, mert ha egy gyülekezet vagy egy személy foglalkozni 


