A megszentelődés
1Thessz 4:1-11
Bevezetés: Pál apostol a megtért, újjászületett hívőket inti arra, hogy Isten akarata az ő
megszentelődésük.
A megszentelődés alapja
Hit által bizonyos vagy abban, hogy Istennek a Szentlélek által elpecsételt gyermeke, vagyis
szent (az Ő elkülönített gyermeke) vagy. A következő Igék megvalósultak az életedben:
Jn5:24, 2Kor5:17,Ef2:4-10, Kol3:3, Fil3:20-21, 1Pt1:3-9, Róm8:15-17.
Ismered a jó Pásztor hangját Jn10:4-5, Csel.16:6-10.
A következő négy hitbeli lépés megtörtént az életedben:
- Hiszel Istenben, a teremtő Atya-Istenben, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban
- Elismered, hogy kárhozatra méltó bűnös vagy, szükséged van Isten Krisztusban megjelent
kegyelmére.
- Hit által elfogadtad Jézus Krisztus váltságát, a halála és feltámadása által szerzett bocsánatát
és az örök életet
- Hívtad és elfogadtad, hogy a Szentlélek benned lakozzék, hogy Jézus Krisztust tegye életed
Urává.
A megszentelődés szükségessége
- Az új élet bizonyossága ellenére érzékeled, hogy a test maradt bűnös. (vágy, indulat,
kívánság) Éles kettősség van benned: Gal5:16-21. Pál őszinte vallomása: Róm7:18-24.
(Számtalan fájdalmas elesés, bukás igazolja ezt a tényt)
- Miért? = A test nincs megváltva: Róm7:25, 8:10, 23.
- Miért engedi ezt Isten? (1) Tiszteletben tartja személyiségünket.(Nem bábukat akar) (2) A
szellemi harcban próbálja, tisztítja, erősíti a hitünket. 1Pt 1:3-9. (3) Harc ez, amelyben a
Szentlélek segít győzelemre, de igényelnünk kell! Róm.8:11-13.
- Sátáni erők ellen is harcolnunk kell: Ef 6:12 (Démoni erők sodrásában élünk)
A Győzelem útja
- Maradj a hit bizonyosságában, vagyis Jézus Krisztusban! Jn15:1-11 Eszközök: Ige, ima,
gyülekezet, bizonyságtevés.
- Ne feledd: egyedül nem győzhetsz! Szükséged van Szentlélek személyére, erejére és
fegyverzetére Ef 6:14-18
- Tudnod kell: a megszentelődés folyamat = levetkőzés és felöltözés Ef 4:22-24.
- A folyamatos győzelem a Szentlélek teljes uralma által valósul meg: ApCsel 2:4, Ef 5:18.
A megszentelt élet néhány területe
- 1Thessz.4:2-5 = a paráznaság
6-8 = Becsületesség, megbízhatóság
9-10 = Testvéri szeretet
11-12 = Csendes, szorgalmas, munkás élet

Karizmák a Szentlélek fegyelme alatt
1Kor12:1-11
Bevezetés: A 16. századi reformáció a kolostorokba láncolt Bibliát adta ismét az emberek
kezébe. Ezáltal Jézus Krisztus személyét, váltságát, a kegyelem Evangéliumát, a hit által
kegyelemből elnyerhető üdvösség útját tárta az emberek elé. A 20. században a karizmatikus
reformáció bontakozott ki, amely a Szentlélek személyének, munkájának, gyümölcsének és
ajándékainak (a karizmáknak) a fontosságát hangsúlyozza. Ezzel is az eredeti forráshoz: az
első keresztyén gyülekezeteknek, Jézus Krisztus élő Testének, a Szentlélek által való
működéséhez szeretnénk visszatérni.
Krisztus Testét, a kihívottak Gyülekezetét a Szentlélek építi
- A megtérőket újjászüli Jn3:6-8.
- Az újjászülötteket bekereszteli Krisztus Testébe 1Kor12:13. (Szentlélekkeresztség)
- Embereket használ eszközül, akiket Ő „adott” erre a szolgálatra Ef4:11
- Pl. Az első gyülekezet születése: ApCsel 2:37-41.
- A Lélek az ajándékait erre a szolgálatra adja: 1Kor12:7, Róm12:6.
- Minden élő gyülekezet: a Szentlélek fegyelme alatt működő karizmatikus gyülekezet!
- Két lista a karizmákról: Róm12:3-8, 1Kor 12:1-11.
Kik kapnak kegyelmi ajándékot (karizmát)?
- Hit által életre jutott emberek. (Lelkileg halott csak idegen lelket kaphat! Veszély!)
- Aki Jézus Krisztust Úrrá tette életében. 1Kor12:3.
- Aki odaszánta testét Krisztus uralma alá. Róm12:1
- Aki józan és alázatos, a hit mértéke szerint. Róm12:3-4
- Krisztus Testének tagjaként látja a saját és a mások feladatát Róm12:4-5.
- Szellemileg érett az építésre. Ef 4:11-15. (Gyerek kezébe kés?)
- Termi a Szentlélek gyümölcsét. Gal5:22,(Különben hamis próféta: Mt7:15-20.)
Ki adja, ki határozza meg, hogy melyik ajándékot kapjuk?
- Izgalmas kérdés. Vannak, akik kijelölt ajándékért tusakodnak.
- „A Lélek úgy osztja szét kinek-kinek, amint akarja” 1Kor12:11 Ő jobban ismer téged
is, a szükséget is, mint te. Róm8:26-27.
- A leggyakoribb sorrend: (1) A Lélek indítására (esetleg egy vezető, vagy a
gyülekezet kérésére) beállsz egy szolgálatba. (2) Imában felajánlod magadat az Úrnak
és kéred áldását, vezetését a vállalt feladathoz. Mások is imádkoznak érted (3) Örömöt
és áldást (gyümölcsöt) tapasztalsz a szolgálatban. (= Ez a jele, hogy Isten karizmával
ajándékozott meg a Krisztus testének építésére)
- A két említett lista nem zártkörű. Isten sok más – ma szükséges – ajándékot ad
(Példák)
Három extrém ajándék: prófétálás, nyelvek, beteggyógyítás
E három ajándék működésében tapasztalható leginkább a Szentlélek fegyelmének hiánya. Ok:
különleges élménnyel, vagy földi, testi vonatkozással kapcsolatosak lehetnek.
Prófétálás
Jézus megkülönbözteti az Újszövetségi, és az Ószövetségi prófétálást: Lk16:16, Mt 11:13.
Újszövetségi prófétálás tehát: „Isten országának Örömhíre”, az Evangélium hirdetése a
Lélek hatalmával. Emberek építése, bátorítása, vigasztalása: 1Kor14:3. Pál ezt az ajándékot a
legfontosabbnak mondja: 1Kor14:1, 24-25.

Ószövetségi prófétálás: a nép, a város, egy személy konkrét jövőjére vonatkozó kijelentés.
Pl. Jer28:1-17. (Jeremiás és Hananja vitája) Kérdés: hogyan viszonyuljunk az ószövetségi
jellegű prófétáláshoz? (1) Ma Isten általában a Szentlélek által indít, tilt, vezet: ApCsel 16:67, 13:9-12. (2) Előfordul, hogy konkrét problémában külön kijelentést ad: ApCsel16:9-10,
21:10-11. (Az én életemben is többször adatott ilyen) (3) Az ilyen próféciát az igazolja, hogy
egyértelmű, igeszerű, teljesül és áldást hordoz (4) Veszély: Nem Istentől való homályos
képek, látomások, hangok megkötözést, kényszerpályát eredményeznek.(pl. Bfoki lányok
„kijelentésben” kapták meg a jövendőbeli férjük nevét.)
Nyelvek
- Van ilyen ajándék
- Nem a Lélek jelenlétének hitelesítő jele. 1Kor12:30 (Nem kapja minden hívő)
- Az Ige és a Szentlélek fegyelme szerint használható: (1) Mindig ima: 1Kor14:2, (2)
Az ajándékozott személyt építi (1Kor14:4) (3) A gyülekezetben egyenként, és
legfeljebb ketten-hárman éljenek vele. 1Kor14:27. (4) A gyülekezetben csak akkor
szólaljon meg, ha van magyarázó. 1Kor14:28. Vagyis - úgy tűnik - hogy ezen ajándék
által leggyakrabban a titkos kamrájában erősíti az Úr azokat, akik ezt nyerték.
Beteggyógyítás
- Isten hatalmas arra, hogy minden beteget és betegséget meggyógyítson.
- Isten szuverén abban, hogy kit, hogyan (ima által, ima nélkül – orvos által, orvos
nélkül, gyógyszer által, gyógyszer nélkül) gyógyít meg.(Ézs.38:1-5 és 21) Mindig Ő
gyógyít!
- Isten nem gyógyít meg minden beteget. 2Kor12:8-9, 2Tim4:20.
- A gyógyítás fontos eszköze az ima. Jak5:14-16. Áldásos és hasznos gyakorlat!
- Van gyógyítás ajándéka: 1Kor12:9 Elsősorban szellemi, lelki betegségekre vonatkozik
A test gyógyítására koncentrálni veszélyes: test-központúvá tesz, ritkán eredményez
hitre jutást (Lk17:11-19) Az ajándékozottnak nagy kísértés a manipulálásra. (Konkrét
történetek)
- Jézus nem hirdetett test-gyógyító alkalmakat, az Evangéliumot prédikálta és az
odajövő betegeket meggyógyította
- Jézus célja csodatételeivel az Ő Isten-Fiúságának elismertetése, nem a földi életünk
meghosszabbítása volt.Jn11:41-42.
- Jézusnál nincs sablon a gyógyításra. Szinte mindig más-más módot alkalmazott.
- A betegség gyakran eszköz Isten kezében: megtérésre késztet, alázatra nevel, elkészít
a hazaköltözésre.
- Ha Isten gyógyít, mindig az Ő dicsősége válik nyilvánvalóvá. (Mt.9:8.)
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