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A Jelenlét 

Bevezetés 

Jahve Samma (Az Úr jelen van)   → Mindenütt, mindig 

     → Megnyilvánulóan 

 

Tartalom 

 

1. Általában 

Ter 1, 1-3 →  Mielőtt megteremtette volna a teret és az időt (a jelenvaló kort) Ő VAN! 

  Példák Isten állandó és megnyilvánuló jelenlétére a történelem során… 

 

2. A hívő életében 

 

i. A feltámadás napja 

 

Isten állandó, konstans jelenléte az életünkben. 

 

Tit 3, 3-7 → evangélium! Kereszt, Feltámadás, Megdicsőülés, Megígért visszatérés. 

Hit és Megtérés → ajándékok:  Örök élet 

    Bűneink bocsánata/Megigazulás 

    Lélek ajándéka 

Példa → megtérésem 

Valami megváltozik bennem. Nem tudom, hogy csinálja, vagy mit csinál, de érzem, 

tapasztalom a változást: 

 

Szentírás szeretete 

Érzékenység Isten és az emberek iránt, újszerű törődés velük 

Öröm az imádkozásban 

Öröm a keresztények között 

Mély tudata annak, hogy Isten gyermeke vagyok 

Bűnök bomlanak le rólam → Mérnök. Káromkodás a főiskolán, rajzok, jön ki a szaft… 

hideg vízben lezuhanyoztam… kb. fél órát működött… 

Vicc: Prédikátor fél órát késik az alkalomról. Amikor megérkezik, azt mondja: az 

autópályán defektet kaptam, és amikor szereltem a kereket elütött egy kamion… Egy 

kamion? Hogyan lehet, hogy nincs egy karcolás sem rajtad????  

Kell, hogy látsszon rajtunk, ha Krisztussal találkoztunk! Átment rajtunk a kamion és 

ez meg is látszik! 

Ez a feltámadás napja → Isten állandó, konstans jelenléte az életünkben. Testem a 

Szent Lélek temploma! 
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ii. Pünkösd napja  

 

Isten megnyilvánuló jelenléte az életünkben. 

 

Alkotóelemek:  kész emberek 

  kiválasztott, beimádkozott hely és idő  

 

Kész emberek: 

 a szív felemelése 

 vágyakozás 

 várakozás 

 ima 

 

Kabod → dicsőség → súly, teher 

 

Szent Lélek keresztség, illetve, ha már megvolt, Szent Lélekkel való betöltekezés.  

Lk 3, 16 → Jézus Szent Lélekkel és tűzzel keresztel 

1 Kor 4, 20 → Nem beszédben áll az Isten Országa, hanem erőben 

ApCsel 1, 8 → Erőt kaptok… 

A fegyelemnél többre van szükségünk!  

 

Betöltekezés:  

 kegyelmi ajándékok 

 érezhető „légkör-változás” → az eljövendő világ erői 

 erő és bátorság a cselekvésre (főleg a tanúságtételre), hogy 

elhívásunkban működjünk 

Példák:  

 Szent Lélek keresztség 

 Charmes 

 Korai major alkalmak, Tűz-ek 


