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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

5. hitelv

A Szentlélek Isten
„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek,
hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg,
mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt,
mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14:16, 17).
Milyen csodálatos módon szól a Vigasztaló, az Igazság Lelke azokhoz, akiknek szüksége van a vezetésére! A Szentháromság harmadik személye azt
mondja el nekünk, amit az Atyától és a Fiútól hall. A Szentlélek számos módon vezet bennünket.
Egy utazó éppen az afrikai vadonban járt, amikor egy nap útonállók támadták meg. Elvették a kocsiját és mindenét, amije volt. Magára hagyták
sebesültem, élelem és felszerelés nélkül. Tehetetlenül feküdt az út mellett, elcsüggedve és teljes reménytelenségben. Végső kétségbeesésében már a
halál beköszöntét várta.
Nagyon rosszul érezte magát, de megpróbált megmozdulni. Ekkor arra
lett figyelmes, hogy egy csodálatos virág nő a feje mellett. Mindig is szerette a természetet, és a pompás színek és formák elbűvölték őt. Ennek a virágnak a szépségében is tudott gyönyörködni. Azután eszébe jutott egy
bibliaszöveg, amelyet az anyja tanított neki évekkel korábban: „Figyeljétek
meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek… Ha pedig a mező füvét… így
öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket… a ti mennyei Atyátok pedig
tudja, hogy szükségetek van minderre” (Mt 6:28-32).
Ezen a kis virágon keresztül azt üzente neki a Szentlélek: „Isten lát téged,
és törődik veled. Van reménység számodra.” Félelme megszűnt, és kezdett
felengedni a feszültsége. Belekapaszkodott a gondolatba: „Nem fogok
meghalni, hanem túlélem!”
Az elcsigázott ember felült, majd feltápászkodott. Talált egy botot,
amelynek a segítségével aztán lassan vánszorogni tudott az ösvényen. Roskatag lábait egy kívülről jövő erő tartotta és késztette az előrehaladásra.
Tudta, hogy valaki más irányítja a dolgokat.
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Miközben meg-megállt pihenni, eszébe jutottak a szavak: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Körülbelül három kilométert haladt már az ösvényen, amikor hangokat hallott. Istenben bízva legyőzte félelmét, és bement a kis faluba. Itt barátságos törzs lakott. Látták, hogy egyedül van és megsebesült. Ezért fogták, bekísérték egy házba, ahol gondját viselték, míg fel nem épült. Aztán folytathatta tovább felfedező utazását.
A Szentlélek a reménység üzenetét küldte a gyenge kis virágon és a korábban tanult bibliai ígéreten keresztül. Jézus azt mondta: „...ő (a Szentlélek)
tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek” (Jn 14:26).

Elöljáróban
Vajon a Szentlélek tényleg Isten? A Biblia világossá teszi, hogy a Szentlélek a Szentháromság harmadik tagja, egyenrangú az Atyával és a Fiúval.
Mt 28:19-ben a keresztségi megbízás azt mondja, hogy az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében kell keresztelnünk.
Figyeljük meg az apostoli áldást is 2Kor 13:14-ben:
„Az ___________________ ______________ __________________ kegyelme, az ____________________ szeretete és a __________________ közössége legyen mindnyájatokkal! Ámen.”
Mint a Szentháromság része, Ő az „__________________ Lelke” (Róm 8:2).
Krisztus úgy nevezi, mint az „__________________ ___________________”
Jn 16:13-ban. A szeretete és szentsége Róm 15:30-ban „a Lélek ___________”,
és Ef 4:30-ban „Isten Szentlelke” van kifejezve.
A Szentlélek mindnyájunknak ad lelki ajándékokat, „aki úgy osztja szét
___________ – ___________ ajándékát, amint akarja” (1Kor 12:11). Ott van
mindenütt (mindenütt jelenvaló): „veletek legyen ______________________”
(Jn 14:16). Minden dolgot tud (mindentudó): „mert a Lélek _______________
megvizsgál, még Isten ___________________________ is” (1Kor 2:10).

Mérlegelésre
1. Részt vett-e a Szentlélek a teremtésben?
Jób 33:4: „Engem Isten Lelke ____________________________________, a
_________________________________________________ lehelete éltet.”
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2. Része lesz a feltámasztásunkban is?
Róm 8:11: „...aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre
kelti halandó testeteket is a bennetek lakó _______________________ által.”
3. Hogyan szállt le a Szentlélek Jézusra a keresztségekor? Jn 1:32:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Melyik a Szentlélek legfontosabb munkája?
Jézus azt mondta a Szentlélekről, hogy „Ő engem fog dicsőíteni” (Jn
16:14). A Szentlélek veszi a drága ajándékot az Atyától és a Fiútól, és nekünk
adja tovább.
Jézus azt is mondta: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába” (Jn 3:5). A Szentlélek az újjászületés és a megszentelés közvetítője.

Gyakorlati alkalmazás
A Szentlélek nem egy befolyás, egy hatalom vagy erő, és nem is csupán az Atya Isten egyik megnyilvánulása. Ő isteni személy, akit megismerhetünk és akivel kapcsolatban lehetünk. Kegyelmes, kedves és jó.
1. Mit tudunk a Szentlélek személyéről?
1Móz 6:3: „Ne maradjon _________________ örökké az ______________.”
Ez azt mutatja, hogy a Lélek kérleli a bűnös halandókat a bűnbánatra.
Lk 12:12: „Mert a Szentlélek abban az órában ________________ majd titeket arra, amit mondanotok kell.”
Jn 16:8: „És amikor eljön, ____________________ a világ előtt, hogy mi a
bűn, mi az igazság és mi az ítélet.”
ApCsel 13:2: „Ezt mondta a ___________________: Válasszátok ki nekem
Barnabást és Sault arra a ________________, amelyre _________________
őket.” Eszerint a Szentlélek irányítja Isten egyházának az ügyeit.
Róm 8:26: „De maga a Lélek _______________________________ értünk
kimondhatatlan fohászkodásokkal.”
2Pt 1:21: „A Szentlélektől _________________ _________________ meg az
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Istentől küldött emberek.” A Szentlélek közreműködött a Biblia könyveinek
inspirálásában.
Ef 4:30: „És ne ________________________ meg az Isten Szentlelkét.”
A Léleknek érzései vannak, amelyek megbánthatók.
Csupán egy isteni személy rendelkezhet mindezekkel a tulajdonságokkal!
Emberi értelemmel lehetetlen felfogni a Szentlélek titkát. De talán kaphatunk képet róla azon keresztül, ahogyan megérinti életünket a parányi
csillogó harmatcseppeken keresztül, amelyek egy napos reggelen a gyémánthoz hasonlóan szórják a fényt. A nedvességből és hűs levegőből formálódott harmat leginkább a sötét tárgyakon vagy anyagokon alakul ki,
amelyek a legjobban sugározzák a meleget, de gyorsan kiadják és hamar
lehűlnek. Ezért akarja Isten, hogy vagy forrók vagy hidegek legyünk. Csupán akkor tud a Szentlélek harmatja ránk hullani. A harmat és a Szentlélek
is felfrissít, megújít, mindegyik a maga módján. Mindkettő a növekedést
mozdítja elő, és a mennyből ered. Egyik sem pusztító, hanem mindkettő
helyreállító és gyengéden gyógyító.
A harmat nem szeles éjszakákon képződik, mert az állandóan mozgó levegő nem marad elég ideig kapcsolatban a tárgyakkal, hogy lehűtse a
harmatpontig. A feltételeknek pontosan meg kell felelnie. A Szentlélek harmatja vagy esője csak olyan szívre hullik, amely alkalmas, vagyis összhangban van a mennyel.
A harmat naplemente után képződik, és napkelte után hamarosan felszárad. Lehet, hogy a harmat egy áldott titkot tár fel számunkra? A Szentlélek áldásainak elnyerésére a legjobb alkalom az este csendessége és a
kora reggeli órák, mielőtt lefoglalnánk magunkat a napi teendőkkel.
A harmat átjár és átitat mindent, amire rátelepszik a maga csendes alaposságával. Nincs határa a mennyei harmatnak, amelyet folyamatosan
megkaphatunk, ha készek vagyunk megállni és engedjük, hogy ránk hulljon.
2. A Szentlélek minden tevékenysége Krisztus üdvözítő missziója köré
összpontosul.
Ezért a Lélek teljességének kiáradása előtt, Krisztusnak el kellett jönnie a
földre. Elvégezte a nagy áldozatát, és megdicsőíttetett (Mt 3:11). „Ő majd
________________________________ és tűzzel keresztel titeket.”
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3. Mit ígért Jézus a feltámadás utáni időre?
Lk 24:49: „És íme, én elküldöm nektek, akit __________________________
_______________________, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem
ruháztattok mennyei ______________________.”
4. Mi történt a mennyben, ami képessé tette Jézust, hogy elküldje a
Szentlelket?
ApCsel 2:33: „Miután tehát felemeltetett az __________________________
__________________, és megkapta az Atyától a ________________________
__________________.”
5. Mi történt ugyanakkor a földön, miközben 120 hívő összegyűlt imádkozni?
ApCsel 2:4: „Mindnyájan ____________________ ___________________.”
Megjegyzés: Mind Jézus, mind a Szentlélek küldetése teljesen következetes és egymástól függő.
6. Figyeljük meg, hogy Jézusnak is szüksége volt a Szentlélekre.
Mt 1:18-21: A Szentlélektől _________________________________________.
Lk 1:41, 67; 2:25, 26: Erzsébet, Zakariás és Simeon a Szentlélek __________
alatt cselekedtek.
Mk 1:9, 10: A Szentlélek ___________________________________________.
Lk 4:1: A Lélek ______________________________________________ őt a
pusztába.
Mt 12:24-32, 28: Csodáit a ____________________________ ereje által végezte.
Róm 8:11 szerint Jézus a ____________________________ által támasztatott fel.
7. Jézus megígérte, hogy elküldi nekünk a Szentlelket.
Jn 14:16: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik ___________________
ad nektek.”
Jn 16:7: „Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a
_______________________ nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm ______________ hozzátok.”
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8. Mi a Szentlélek szerepe?
Jn 16:8-11: „Amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a _____________,
mi az ____________________ és mi az ____________________.”
Jn 16:13: „____________________ titeket a teljes ____________________…
az _________________________ dolgokat is ____________________________
nektek.”
Mt 28:20: „______________ vagyok minden ___________________.” Jézus
ígérete, hogy mindig velünk lesz, a Szentlélek által teljesedett be, aki által
Jézus állandó jelenlétét tapasztaljuk.
ApCsel 15:28: „Mert a _________________________________ jónak látta,
és vele együtt ________________ is.” A Szentlélek irányítja az egyház ügyeit a
földön, a misszionáriusok kiválasztásától a nézetkülönbségek megoldásáig.
1Kor 12:11: „De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy
_______________ ________________ ________________–________________
ajándékát, amint akarja.”
Tit 3:5: „Az _________________ üdvözített minket újjászülő és megújító
_________________ a ________________________ által.”

Kulcsszavak
A Szentlélek éltető, fenntartó, ösztönző, felhatalmazó hatalom, aki mindig együtt dolgozik az Atyával és a Fiúval.
Éltető: erőt adó.
Fenntartó: támogató, életet és táplálékot adó.
Ösztönző: bátorító, cselekvésre késztető.
Felhatalmazó: erőt és képességet ad a célok megvalósításához.
Káromlás: ellene szólni és elvetni a Szentlelket.

A különbség
Megigazítás és megszentelés: a megigazítás az a változás, amelyet Isten végez el, ahogy az istentelent igazzá nyilvánítja abban a pillanatban,
amikor elfogadja az Úr Jézus Krisztust. Ezt az újjászületés pillanatának is nevezzük.
A megszentelés egy életen át tartó együtt járás Istennel, távolodva a bűnösségtől a szentség felé.
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Õszintén hiszem
Krisztus és a Szentlélek ereje nélkül semmit sem tehetek (Jn 15:5). Nincs
erőm, hogy legyőzzem a bűnt, nem tudok segíteni másoknak sem, hogy
Krisztushoz jöjjenek. Ugyanakkor, ha a Szentlélek által kapcsolatban vagyok
Jézussal, „mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4:13).
Gondolkozz el figyelmesen az alábbi kijelentéseken! Ha szívből egyetértesz velük, jelöld be őket a négyzetben!
 Arra kérem Istent, hogy tegyen mások szolgálatának és Jézushoz
való vezetésének eszközévé a Szentlélek segítsége által.
 Hiszem, hogy a Szentlélek Isten értékes ajándék a számomra. Azt
kérem ma, hogy töltsön be engem.
 Azért imádkozom, hogy a Szentlélek vonjon Jézus oldalára, és
értesse meg velem, hogy mennyire nagy szükségem van Megváltómra.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm a Szentlélek csodálatos ajándékát, aki képessé tesz a Jézussal való közösségre, hogy eggyé lehessek vele. Köszönöm neked a Szentlélek gyümölcsét, amely isteni hasonlatosságra formál engem. Tölts be Szentlelked hatalmával, hogy dicsőíthessem a nevedet! Ámen.
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