A Szentlélek személye, munkája, teljessége, gyümölcse és ajándékai
I.

A Szentlélek személye és kívülről ható munkája

1.A Szentháromság titka
Igék:
1 Móz 1:26 Többes számban szólal meg Isten
Mt 28: 19 Jézus nagy jelentőségű kijelentése
2 Kor 13:13 Krisztusból a kegyelem, az Atyából a szeretet, a Szentlélekből a közösség
Három személy, de lényében egy:
Róm 9-10 Isten Lelke – Krisztus Lelke ugyanaz
Jn 14: 9-10 Az Atya Krisztusban lakik
Jn 17:21. Az Atya a Fiúban, a Fiú az Atyában….
Jn 1O: 30 A teljes egység.
Van e rangsor?
Kol 1:15-16. A Fiú az Atyától született. Az Atya teremtett, de a Fiú által
Mt 24:36 : Van, amit csak az Atya tud…
Róm 8:27 Funkciók? A Lélek és a Fiú is közbenjár az Atyánál a szentekért.
Mt 28:18. „Adatott” Kitől ?
Jn 14 :15-16, 26, 28 A Fiú kéri az Atyát…” Az Atya nagyobb”
1 Kor 15: 25-28. A Fiú is aláveti magát az Atyának…
2 A Szentlélek személy
Igék:
Jn 14:17 „aki” az igazság Lelke 26: „aki tanít, eszetekbe juttat „
Jn 16:8, 13-14: „leleplez”, „meggyőz”, „elvezet, kijelent, dicsőít”
Róm. 5:5 Szeretetet áraszt 8:26: Imádkozni tanít
1 Kor.12:13: Bekeresztel a Krisztus testébe
Jellemvonása:
Ef 1:17-21 A kinyilatkoztatás és a bölcsesség Lelke
Ézs 11:2 : A bölcsesség, az értelem, a tanács, az erő, az ismeret és a félelem Lelke
2 Tim 1:7 : Az erő, a szeretet, a józanság Lelke
Miért fontos tudni mindezt ? A Szentlélek nem folyadék, nem személytelen erő, nem
vehető belőle több, vagy kevesebb. A jó pásztor hangján szól Jn 10:4-5. Így tud irányítani.
/ Csel 16:6-10. /
3. A Szentlélek az Ószövetségben
1Móz 1:1-2 : Részt vesz a teremtésben „kotlik” a vizek fölött. / Végrehajtó hatalom /
2Móz 31: 2-3 Képességgel ruház föl
Bir 6:34 Gedeont „felölti”
Bir 11:29 : Jeftét betölti
1 Sám 16:13 Dávidot betölti
Ez 11: 5 Ezékielre rászállt
Jóel 3:1-5 A pünkösd megjövendölése

4. A Szentlélek kívülről ható munkája
A Szentlélek minden ember számára közel van és különféle módon hat ránk.
Róm 10: 6-8. „Közel van hozzád az Ige „
Különféle módon reagálhatunk: Lásd a Magvető példázatát. Mt 13:1-9, 18-23.
Lehet megkeményedni: Mt 11:16-24.
Isten a körülmények által teszi alkalmassá a szívünk
talaját. a befogadásra. Pl Pétert Lk 5:1-11. Pált a damaszkuszi úton ApCsel.9: 1-9.
Isten az Ige meghallása által munkálja, hogy hit által megnyíljon a szívünk Jézus
Krisztusnak és vele a Szentléleknek a befogadására Pl. ApCsel 2: 37-38.
II.

A Szentlélek újjászülő és a Krisztus testét – az Egyházat – építő
munkája

1. Újjászül
Jézus Krisztus befogadása forradalmi jelentőségű változást jelent az életünkben, amelyet a
Szentlélek munkál. Jn 1:12-13 : Istentől való születés ez, melynek eredménye : 2 Kor 5: 17.
Miért szükséges az újjászületés?
Jn 3:1-6. Mert újjászületés nélkül nincs üdvösség. Mert nemcsak testtől, Lélektől is meg kell
születnünk.
Róm 3:10-12, 5:12, Ef 2:1-3. Mert Ádám utódaiként valamennyien a szellemi halál
állapotában, vagyis bűnös emberi természet uralma alatt születtünk e világra.
Hogyan történik az Újjászületés?
Jn 5: 24-25: Az Ige meghallása személyes üzenetként, hitet támaszt bennünk és átvisz a
halálból az életbe.
Jn 3:14-18, Ef 2: 4-10: Istennek Jézus Krisztusban megjelent szeretetét, az Ő váltsághalálában
felismerve meggyőz a bűneink teljes bocsánatáról és kiragad a halálból az életbe
Az újjászületés a földi életünk legjelentősebb eseménye:
Lk 10:20, Jel 20:15 Nevünk bekerült az Élet könyvébe.
Fil 3:20-21, 1 Pt 1:3-9 Élő reménységgel, a Menny polgárai vagyunk.
Kol 3:1-4. Krisztussal együtt Istenben elrejtve, számíthatunk arra, hogy Vele együtt
megjelenünk majd dicsőségben.
Mi történik az újjászületésben?
ApCsel 2:37-38, 1 Kor 3:16: A Szentlélek – az új élet ajándékaként – lakozást vett bennünk.
Róm 8:15-16, Gal 4:6-7: A bennünk megszólaló Szentlélek a fiúság bizonyosságára vezet.
2Pt1:4-5, Ef 3:14-15, 4:24: Isteni természetet, belső embert, új embert teremtett bennünk.
Kiket szül újjá?
Lk 15:11-24, Jn 5:34-25: Akik bűnbánatban összetörve megtérnek – hazatérnek – és akik
hittel felismerik és elfogadják Jézus Krisztust, mint Isten Fiát és személyes Megváltójukat.

2. Jézus Krisztus ígérete a Szentlélek e világban való működéséről
Ígéret az Ószövetségben az egész világra kiterjedő kegyelemről: 1 Móz 22:18, Ézs 60:1-5..
„ Amikor eljön a Szentlélek leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet
„ Jn 16:8-11..
Bűn: Egyetlen bűn
miatt
kell
(lehet)
elkárhozni! Jn 8:24,
6:28-29.,
14:6, ApCsel 4:12, Zsid 2:3.
Igazság: Jézus Krisztus elvégezve a váltságunkat visszatért a Mennybe és az Atya
jobbjára űlve átvette az ég és a föld feletti uralmat. Jn 17:5, Mt 28:18, ApCsel 1:9-10, Fil 2:911, Mk 16:19, Zsid 1: 3.
Ítélet :Jézus Krisztus teljes diadalt vett a Sátán és a démoni hatalmasságok fölött
:Lk 10:18, Kol 2:15, Ef 1:20-21, Jel 1: 17-18.
3. Jézus Krisztus és a Szentlélek
Lássuk, hogy miben és hogyan működött a Szentlélek Jézus Krisztusnak, mint valóságos
embernek az életében!
A Szentlélektől született: Lk 1: 26-38. A szűztől születés jelentősége! Így maradt Istenből
való Isten. Egyedülálló! Inkarnáció!
A Szentlélek betöltötte és felkente – mint embert – a váltság elvégzésére. Jn 1:3233, Lk 4:18, ApCsel 10:38.
A Szentlélek vezette: Lk 4:1.
Isten Lelkével űzi ki az ördögöket: Mt 12:27-28.
A Szentlélek által áldozta fel magát Zsid 9:14.
A Szentlélek támasztotta fel a halálból Róm 8:11.
A Szentlélek által küldte ki az apostolokat.: Jn 20:21.22, ApCsel 1:2.
4. Jézus Krisztus testét – az Egyházat – a Szentlélek építi
Pünkösd napján új üdvtörténeti korszakot nyitott Isten a világ számára.: a kegyelem
korszakát, melyet a Szentlélek korszakának is mondunk .E napon kitöltetett a Szentlélek
minden testre, vagyis azóta minden e földre született ember számára szól az Evangélium
hívása a Szentlélek által. Pünkösd napján arra is lehetőség nyílt, hogy akik Jézus Krisztust
személyes megváltójuknak elfogadták beteljesedjenek Szentlélekkel. Ez történt a felházban
imádkozó és várakozó apostolokkal. ApCsel2:1-4. Az apostolok ezután a Szentlélek
hatalmával olyan gyümölcsöző eredménnyel hirdették az Evangéliumot, hogy ugyanezen a
napon 3000 ember megtért, újjászületett, bemerítkezett és megszületett a Keresztyén Egyház.
Vagyis a Keresztyén Egyházat – a kihívottak szent közösségét – a Szentlélek hozta létre és
azóta is Ő építi.
A Krisztus titka, az egyház titka, amely „ el volt rejtve öröktől fogva Istenben”
Ef 3:1-11. „Most” , az apostolok által nyitotta ki Isten e titkot, hogy azokat a pogányokat és
zsidókat egy testbe építi be a Szentlélek, akik Jézus Krisztust befogadják.
Pál apostol által a kegyelem evangéliumát jelentette ki Isten. Gal 1:11-16, ( 2 Kor 12:15 ) ApCsel 16:30-31, Ef 2:4-10, Kol 2:12-19, 3:10-11.
5. A Szentlélek bekeresztel Krisztus testébe
Az egyetemes egyházba, vagyis Krisztus láthatatlan testébe a Szentlélek keresztel be..1 Kor
12-13.
Hatalmas
jelentőségű
munkája
ez
a
Szentléleknek,
amelyet
az

újjászületés nyomán tudatos akaratunktól függetlenül végez el. Ettől kezdve tapasztalat is
igazolja, hogy Isten családjába tartozunk. Ef 2:19-22.
A bennünk lakozó Szentlélek elpecsételő erejét (Ef 1:13-14 ) Jézus Krisztus megtartó
kegyelmét (Jn 10:27-29..) és a megváltottakkal való szeretetben való egységet (Jn 17:20-23 )
egyaránt belső bizonyossággal tapasztaljuk.

IV.. A Szentlélek munkálja a megszentelődésünket
A bennünk lakozó Szentlélek új helyzetet teremtett az Istennel, a sátáni világgal és az
önmagunkkal való viszonyulásunkban. Megteremtette bennünk a „belső embert”,
az „ Új embert”( Róm 7:22, Ef 3:14-15. 4:24 )Ugyanakkor maradtunk a bűnre hajlamos és
kísérthető testben. ( Róm 7:18, 8:10 )
Helyzetünk = Elrejtve Istenben az üdvösség bizonyosságával: Kol 3:3, Ef 2:6.1 Jn 5:10-12.
Állapotunk = Testben maradtunk,
amely
még
nincs
megváltva: Róm 7:14-24,
8:23, Gal 5:19-21, 1 Jn 1:8-10.
Ez a helyzetünk, illetve állapotunk kettős természet folyamatos jelenlétét eredményezte az
életünkben.
Egyrészt
isteni
természet
részesei
lettünk, (2 Pt 1:4)
másrészt
maradtunk bűnnel terhelt testben.(Róm 8:10)
Ebben az állapotunkban a bennünk lakozó Szentlélek munkálja, életprogrammá teszi a
megszenteltetésünket. 2Kor7:1, 1 Pt 1: 13-19.
A megszentelődés kemény hitharcot jelent a testtel szemben: Róm 8:12-13, Gal 5:1617, Kol 3:5-9,
A megszentelődés a régi ember levetkőzését és az új ember fokozatos
felöltözését eredményezi: Ef 4:22-32, Kol 3:12-17.
A megszentelődés harcot jelent a levegőbeli hatalmasságok, a démoni erők ellen. Ef 6:10-12.
A győzelmet ebben a harcban a Szentlélek biztosítja! Ehhez fel kell vennünk a
Lélek fegyvereit: Ef 6:13-18. Figyelemre méltók ezek a fegyverek: Öv = őszinte igazlelkűség,
páncél = a bűnbocsánat bizonyossága, saru = bizonyságtevő szolgálat, pajzs = karizmatikus
hit, sisak = üdvbizonyosság, kard = gazdag igeismeret, ima = közbenjáró ima másokért is.
A győzelem eszköze még, hogy folyamatosan szemlélnünk kell az Úr halálában és
feltámadásában látható és megragadható dicsőségét: 2 Kor 3:17-18.
A
megszentelődés
hitharcában
óvakodjunk
két veszélytől: az
egyik
a perfekcionizmus Etekintetben fontos az 1 Jn 5:18-20 és az 1 Jn 1:8-2:2 helyes összevetése
és értelmezése.
A másik veszély: megalkuvás a gyarlóságainkkal. Ebben példát mutat nekünk Pál apostol, aki
így vall: 1 Kor 9:24-27.
A megszentelődés olyan életprogram, amely a megtérésünktől a földi életünk végéig tart.
Keserves és gyötrelmes ez a harc, ha nem vesszük igénybe a Szentlélek segítségét és
bukdácsolunk Győzelmes, sőt örömteljes a megszentelődés útja –még szenvedések között is –
ha a Szentlélek erejét, vezetését, fegyvereit igénybe véve szent odaszánással megtapasztaljuk,
hogy „ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” és az Úr dicsőségét szemlélve mi is formálódunk..

