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Szent Lélek: a tanítványság kulcseleme                                                   Józsué Iskola 

 

1Kor 6, 19-20 „…testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szent Lélek temploma…” 

 

Isten Lelkével való naprakész, folyamatos és kitartó együttműködés Krisztus tanítványának a 

legfőbb jellemzője és erénye.  

 

1. A Szent Lélek igérete 

     

Hogyan lakozhat a Szent az ember bűnnel és halállal mérgezett testében?  

Megoldás: Isten üdvössége:  (Látomás a Lélekről, mint kristály tiszta óceánról) 

- Krisztus engesztelő áldozata a keresztfán 

- Krisztus feltámadása 

- Krisztus mennybemenetele 

- A Szent Lélek kitöltetése pünkösdkor 

Jn 7, 37-39 

Mit jelent, hogy még nem jött el a Szent Lélek? Hiszen már a teremtés óta ott 

munkálkodik az emberek között a Földön (Izrael története, próféták, Jézus szolgálata 

stb.)? Mi a különbség a Szent Lélek munkájában Jézus Krisztus megdicsőülése előtt és 

után? Fontos és óriási különbségek vannak!  

- Egyéni, személyes módon kíván a hívőben lakozást venni   Jn 16, 7; 1Kor 3, 16 

- Benne akar maradni!   Jn 14, 16-17 

 

a. Az Atya igérete (legnagyobb és legfontosabb igérete) 

Gal 3, 13-14 

o a Lélek igéretét hit által nyerjük el!  Gal 3, 1-5 

o az Atya igérete   Lk 24, 49 + ApCsel 2, 4-5 

Vagyis az Atya igérete nem más mint a Szent Lélekben való keresztség, amelynek 

célja a mennyei erővel való felruházás 

o ApCsel 2, 38-39 

A Lélek igérete=az Atya igérete=a Lélek ajándéka=Ábrahám áldása (Ter 12, 2-3; 

             Ter 22, 17-18)  

 

b. A menny pecsétje Jézus Krisztus engesztelő áldozatán 

o Zsid 9, 11-12    Jézus bement a Mennyei Szentélybe 

o Zsid 12, 24   Elhintette a vért! 

Krisztus azzal a mozzanattal tette befejezetté a megváltás művét, hogy – mint 

Főpap –  bemutatta az engesztelés vérét (saját vérét) az Atyának a Mennyben. 

Ezért nem adatott a Lélek ajándéka Jézus mennybemenetele előtt. A Szent Lelket 

ugyanis nem a saját érdemeik elismeréseként kapják a hívők, hanem Krisztus 

engesztelő áldozata alapján, a hit által. Az Atya pedig Krisztus feltámadt testén 

keresztül kitöltötte Lelkét pünkösdkor az apostolokra. Ezzel adta nyilvános 

bizonyítékát annak, hogy Jézus vérét örökre elfogadta, mint a bűnre teljesen 

elégséges engesztelést. 

 

Összefoglalva:  

Isten már Ábrahámnak megígérte, hogy a Lélek áldása minden ember számára 

rajta keresztül fog kiáradni. Ez az ígéret teljesedett be Krisztusban (Ábrahám 

magvában), aki mindenki előtt megnyitotta a kaput az áldásra, mégpedig a 

következőképpen: 
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ApCsel 2, 33    

 Krisztus a kereszthalál által kifizette az emberek megváltásának árát 

 Feltámadása után negyven nappal felment a Mennyei Szentélybe és 

bemutatta az Atyának az engesztelés vérét 

 Az Atya elfogadta a vért 

 Jézus megkapta a Lélek ajándékát, Akit kiárasztott és mind a mai napig 

áraszt  

 

2.  A Szent Lélek mukája a hívőben 

a. Ujjászüli   Jn 3, 3-5; Tit 3, 4-6 

b. Lakozást vesz és megmarad benne   Róm 8, 11; 1Kor 3, 16; Jn 14, 16 

c. Megkereszteli: erő és felkenetés   Lk 3, 16; Lk 24, 49; ApCsel 1, 4-5; pünkösd 

d. Megszenteli   2Thessz 2, 13 

e. Szolgálatra válaszja el    ApCsel 20, 28; ApCsel 13, 2 

f. Vezeti   Jn 16, 13; ApCsel 8, 29;  ApCsel 16, 6-7 

g. Vigasztalja és örömet ad neki   Jn 14, 16-26; Róm 14, 17 

h. Ajándékokat ad neki és gyümölcsöt terem benne   1Kor 12, 3-11; Gal 5, 22-23  

 

3. A Szent Lélek keresztség 

ApCsel 1, 4-5 

Mint láttuk, a Szent Lélek keresztség nem újdonság, hanem Isten már kezdettől fogva 

tervbe vette, sőt több prófétán keresztül meg is erősítette: Eze 36, 25-27; 37, 14; Joel 3, 1 

Újszövetségi utalások: Mt 3, 11; Mk 1, 8; Lk 3, 16; Jn 1, 33; ApCsel 1, 5; ApCsel 11, 16; 

                                     1Kor 12, 13 

- A megtapasztalás jellege 

o Inni a Lélekből   Jn 7, 37-39, 1Kor 12, 13 

o Megtelni a Lélekkel, betöltekezni   Apcsel 2, 4 

o Venni Isten Lelkét   ApCsel 8, 15-17; 10, 47; 19, 2 

Vagyis elnyerni a Lélek teljességét! 

o Felülről jövő elárasztás (külső) 

Bemerítkezni úgy is lehet, hogy felülről áraszt el egy vízesés!  

ApCsel 2, 2;  2 ,17;  2, 33;  8, 16;  10, 44-45;  11, 15;  19, 6 

o Felszakadnak a mélység forrásai (belső) 

Amikor az ember veszi Isten Lelkét, végül annyira megtelik, hogy mint az ő 

lényének mélyéről előtörő folyó, a Szent Lélek elkezd kifelé áradni a belsejéből.  

Ter 7, 11 (csak jelképes), Jn 7, 37-39 

Nehéz ezt megmagyarázni. Jobb tapasztalni és benne lenni! 

 

- Az apostolok példája 

Az egyházban a Lélek keresztséggel kapcsolatban ellentmondásos vélemények vannak. 

Azonban az apostolok példájára alapozva nyílvánvalóan el lehet különíteni két időben 

eltérő megtapasztalást:  

o az életátadáskor (hit és megtérés) megkapott Szent Lélek élményét  

o a Szent Lélekben való keresztség élmenyét 

     Megeshet tehát egy keresztény életében, hogy bizonyos értelemben vette Isten Lelkét,  

     más értelemben viszont nem. Figyeljük meg mit éltek át az apostolok: 
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o A feltámadás vasárnapja   Jn 20, 22 

Ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, hinnie kell Jézus feltámadásában (Róm 10, 9). Az 

apostoloknak megadatott, hogy lássák a feltámadt Urat és ezután higgyenek benne. 

Jézus pedig rájuk lehellte a Lelkét. Ámde negyven nappal később Jézus ezt mondja 

nekik: ApCsel 1, 5 és 8.   

o Pünkösd vasárnapja   Apcsel 2, 4 

Leszállt a Lélek az egybegyült testvérekre erővel. 

Tehát: 

A feltámadt Krisztus által belehellt Lélek eredménye élet lett. 

A megdicsőült Krisztus által kitöltött Lélek eredménye kenet és erő lett. 

 

Ha végignézzük az Apostolok Cselekedeteinek könyvét, megfigyelhetjük a Szent 

Lélek további kitöltetéseinél is hasonló mintát találunk.  

 ApCsel 8. Samariaiak megtérése és Lélek keresztsége két külön 

esemény. 

 ApCsel 19, 1-7. Az efezusi tanítványok. Pál kérdése! 

 Apcsel 10, 44-45;   11, 15-17. Kornéliusz százados és házanépe. 

Egyedül az ő esetükben esik egybe a megtérés és a Lélek keresztség, de 

ők különleges helyzetben voltak, mert ők voltak az első teljesen pogány 

háttérből megtérő hívők. Az akkor még főleg zsidókból és 

prozelitákból álló egyháznak kellett ez a jel, hogy elhiggyék: a 

pogányokat is befogadja az Isten! 

 

- Jézus tanítása 

Lk 11, 13   Ahhoz, hogy az Atyát kérni tudjuk, fiaknak kell lennünk.  

Jn 14, 15-17   Először szeressetek engem és utána kérem az Atyát! 

Mindkét esetben a Szent Lélek ajándéka a hívőknek adatik. 

 

- A jel 

A Lélek minden hívőt megajándékoz. 1Kor 12, 7-11 

A nyelveken szólás és a nyelvima közötti különbség. Nem mindnyájan szólnak 

(prófétálnak) nyelveken, DE: 

A Lélek keresztség általános jele a nyelvima beindulása (bár nem minden esetben). Talán 

ez az a külső bizonyíték, amiről az apostolok beszéltek, hogy látni és hallani lehet. 

Jn 3, 8; ApCsel 2, 33 

 

o Péter a nyelvima megindulását fogadta el döntő bizonyítékként   ApCsel 11, 15 

o Apostolok pünkösdkor   ApCsel 2, 4 

o Szamária ApCsel 8, 15-16 

o Pál megtérése 1Kor 14, 18 

o Kornéliusz   ApCsel 10, 44-46 

o Az efezusi tanítványok   ApCsel 19, 6 

 

Személyes tanúságtétel. 
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4. Szent Lélekkel való folyamatos betöltekezés és együttműködés 
 

Ef 5, 18 

Ez az ige folyamatos jelen időben van. Az Apostolok Cselekedeteinek könyvében látjuk, 

hogy a Lélek keresztség után a hívők újra és újra betöltekeznek.  

o ApCsel 4, 8   Péter 

o ApCsel 4, 31   Még a hely is megremegett 

o ApCsel 6, 5 és 55  István hittel és Szent Lélekkel teljes férfi 

o ApCsel 11, 24    Barnabás 

o ApCsel 13, 52    Tanítványok Ázsiában 

o ApCsel 16, 25-26    Pál a Filippi börtönben. Még a hely is megremegett.  

 

Fontos, hogy mindennapi törekvésünk legyen a Szent Lélekkel való betöltekezés. Az 

imáinkban folyamatosan kérjük, engedjünk időt rá és hagyjuk, hogy eltöltsön. Amikor 

Isten Lelke átitat, akkor élünk igazi keresztény életet. Akkor tudjuk meg, hogy minden 

kegyelemből van. A jó, amit sikerül megtennem, nem az én érdemem, hanem Isten Lelke 

cselekszik bennem. Nem pusztán a bűneink bocsánatára van szükségünk. Halottak voltunk 

és életre van szükségünk!! Pál apostol azt mondja: „Nem beszédben áll Isten országa, 

hanem erőben!” (1Kor 4, 20). Vallásos erőlködéseink egy módon érnek véget, ha 

beteljesedünk Szent Lélekkel. Akkor Isten országának valódi ereje kezd el megnyilvánulni 

az életünkön Zsid 2, 4.  

Ahogy növekszik bennünk a hűség és egyre inkább merünk betöltekezni és engedni a 

Lélek vezetésének, egyre bátrabbak és érzékenyebbek leszünk. És egyre szentebbek. És 

egyre szabadabbak. És egyre könnyedebbek. Krisztus megismerésének és követésének 

távlatai megnyílnak előttünk és életünk új megvilágításba kerül. Kibontakozik előttünk 

Isten akaratának titka és a Krisztusban elrejtett élet erejének jelentőssége. Megjelenik 

életünkben az a harmónia, ami az Isten Igéjének és Egyházának való alázatos 

engedelmeskedésből és a Lélek prófétai, megelevenítő jelenlétére való érzékenységnek 

egységéből fakad.  

 

 

 

      

      

   

 

   


