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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Biblia megértése 4. – Szent Szellem bennünk és rajtunk 
 
János 14:17 
„Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem 

ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert nálatok lakik , és bennetek marad.” 
 
Apostolok Cselekedetei 1:8 
„Hanem vesztek erıt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim 

úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végsı 
határáig.” 

 
János 4:14 
„Valaki pedig abból a vízbıl iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 
ıbenne.” 

 
János 7:37-39 
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki 

szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élı 
víznek folyamai ömlenek annak belsejébıl. Ezt pedig mondja vala a Szellemrıl, akit az 
İbenne hívık vesznek majd: mert még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még 
nem dicsıítteték meg.” 

 
Vegyük észre, hogy az elıbb felolvasott Igék kétfajta jelenlétérıl beszélnek a Szent Szellemnek: 

a Szent Szellem bennünk, és a Szent Szellem rajtunk. Ezekbıl az Igékbıl látszik, hogy a Szent 
Szellemnek egy kettıs munkája van azokon, akik hiszik Jézus Krisztust. Kettıs munkát végez a 
Szent Szellem azokon, akik Jézus Krisztusban hisznek. Istennek a Szent Szellemmel betöltekezett 
gyermekeiben egy kettıs munka végeztetik el.  

Az Apostolok Cselekedeteiben láthatjuk, hogy a hívık elıször üdvösséget kaptak Jézus 
Krisztusban, és azt követıen betöltekeztek Szent Szellemmel. Négy teljesen különbözı eseménybıl 
figyelhetjük meg, négy különbözı helyen figyelhetjük meg az Apostolok Cselekedeteiben, hogy 
elıször a hívık újjászülettek, és azt követıen betöltekeztek Szent Szellemmel.  

Az elsı esemény, amely rögzítésre került az Apostolok Cselekedeteiben, az ortodox zsidóknál 
történt. 

 
Apostolok Cselekedetei 2:1-4 
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lın nagy 

hirtelenséggel az égbıl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol 
ülnek vala. És megjelentek elıttük kett ıs tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És 
megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem 
adta nékik szólniuk.” 

 
Itt nem csak a tizenkét apostol, hanem 120 tanítványa Jézusnak volt együtt. 
 
János 20:22 
„És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet:” 
 
Szeretnék kérdezni valamit: ezek a tanítványok, akikre Jézus rálehelt, vettek Szent Szellemet, 

vagy nem? Természetesen vették magukba a Szent Szellemet.  
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Meg fogjuk nézni a következıkben a Szent Szellemnek a kettıs munkáját! Mert ettıl a 
pillanattól kezdve, amikor Jézus ezt mondta, az újjászületés lehetséges volt a gyülekezet számára. 
Mielıtt Jézus Krisztus meghalt, és föltámadt volna, addig az újjászületés csak ígéret volt, de ebben 
az idıpillanatban, amikor Jézus így szól, Jézus már föltámadt a halálból.  

Nagyon kevés ember látja tisztán ezt a kettıs gondolatmenetet! Úgy gondolják egyrészt, hogy a 
gyülekezet a pünkösd napján született újjá. De én úgy hiszem, hogy az újszövetségi gyülekezet 
akkor született meg, amikor Jézus Krisztus így szólt a tanítványaihoz: „vegyetek Szent Szellemet” – 
és ettıl a pillanattól kezdve a Szent Szellemnek egy kettıs munkája van. Ezért szeretnénk az Igéken 
végigmenni, és ezt megmutatni nektek. Ha nyitottak vagytok az Ige felé, akkor nagy megértést, és 
nagy fényességet fogtok kapni. Nemcsak hogy az újjászületést, hanem a Szent Szellem 
betöltekezését is. 

 
Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Elızıleg Jézus Krisztus még nem támadt fel a halálból - de amikor János 20-ban Jézus a 

tanítványaihoz szól, akkor Jézus már föltámadt, és megdicsıült teste van.  
Nézzünk meg valamit itt a János Evangéliumában. Figyeljétek meg, hogy Jézus Krisztus hogyan 

szól Máriához! 
 
János 20:17 
„Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem 

menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az 
én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” 

 
Késıbb Jézus megjelenik a tanítványoknak. Ebben az idıpillanatban, amikor Jézus szól 

Máriához, felvette újra a testét, a megdicsıült testét. Három napot töltött a pokol mélységében, és ezt 
követıen a sírboltban felöltötte magára a megdicsıült testét. Megfizette az árat, és megváltotta az 
emberiséget, és gyızedelmet aratott az ördög felett. És most, hogy magára öltötte a megdicsıült 
testét.  

Nézzünk meg egy idetartozó másik Igét! 
 
Lukács 24:37-39 
„Megrémülvén pedig és félvén, azt hitték, hogy valami szellemet látnak. És monda nékik: 

Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én 
kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a 
szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van!” 

 
Az idı között, míg Máriához beszél, és azt mondja neki, hogy: „ne érints engem”, és az idı 

között, mikor megjelent a tanítványoknak késıbb, a Zsidó levél szerint Jézus Krisztus felment a 
mennyei trónra. Jézus belépett a mennyei szentek szentjébe, és bemutatta az egyszer és mindenkorra 
szóló véráldozatát a mi bőneinkért, és örök megváltást szerezett a számunkra.  

Abban az idıpillanatban, amikor Máriához beszél, és így szól hozzá, hogy: „ne érints engem” – 
ettıl az idıpillanattól kezdve Jézusnak föl kellett mennie a mennybe, a mennyei szentek szentjébe 
véráldozatot bemutatni, hogy örök megváltást szerezzen a számunkra. Ezt követıen vált az 
újjászületés, vagyis az üdvösség valósággá az ember számára. Krisztus fizetett meg értünk, İ 
szerzett minket vissza! 

 
 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

12/3 Jim Sanders – Alaptanítások: A Biblia megértése 4.  

 

János 20:22-23 
„És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet: Akiknek 

bőneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.” 
 
Figyeljétek meg, hogy: „vegyetek Szent Szellemet” – összefüggésben van a bőneink 

bocsánatával. Nehogy félreértelmezzük ezt az Igét! Ez az Ige nem azt jelenti, hogy az embernek 
hatalmában lenne a bőnöket megbocsátani, hiszen a Biblia tanítja, hogy ki tudná megbocsátani a 
bőnöket? Egyedül csak Isten tudja. 

 
Lukács 5:21 
„Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván: Kicsoda ez, aki ily 

káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bőnt, hanemha egyedül az Isten?” 
 
Ézsaiás 43:25 
„Én , én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl nem emlékezem 

meg!” 
 
Mirıl szól Jézus itt a tanítványainak? Jézus Krisztus a mostani pillanattól kezdve, hogy a 

tanítványaihoz beszél, örök megváltást szerzett az embernek. És a Szent Szellem képes arra, és 
megteheti, hogy az ember szellemébe költözzön, és újrateremtse azt. És ettıl a pillanattól kezdve a 
tanítványok hirdethetik Jézust, mint Megváltót, és Urat. Ezért prédikálhatjuk, hogy a ti bőneitek 
eltöröltettek. Ezért a számunkra ez az üzenet adatott meg, hogy a bőneink eltörlıdtek, nem a 
hatalom, hogy mi törölnénk el a bőnt. 

Jézus Krisztus által végzıdik el ez a munka a szívünkben és a szellemükben. Az ember örök 
életet tud elfogadni a szívébe, a szellemébe - és ez Isten ajándéka.  

A tanítványok látják, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, hiszen köztük van, és több, mint 
500 embernek megjelent a feltámadása után. Amikor Jézus ott állt közöttük, akkor nagyon könnyő 
azt hinni, hogy Jézus feltámadt a halálból. Szívvel kell hinnünk azt, a szívünkben, hogy Jézus 
feltámadt a halálból. Felolvastuk már ezt az Igét a Róma 10:9-10-ben.  

És amikor a Szent Szellemet befogadták, miután Jézus mondta, hogy: „vegyetek Szent 
Szellemet” – hiszem, hogy vettek Szent Szellemet, és ebben a pillanatban született meg a gyülekezet. 
Befogadták a Szent Szellemet a saját szellemükbe. 

Nézzük meg a következıkben az Apostolok Cselekedeteiben ezt a négy külön történést. Négy 
külön Istenfélı csoporttal történik meg. Ezek a tanítványok, akiknek Jézus mondta, hogy: „vegyetek 
Szent Szellemet” – újjászülettek, hiszen visszatértek Jeruzsálembe nagy örömben, az öröm pedig az 
újjászületett szellemük gyümölcse. 

 
Lukács 24:52 
„İk pedig imádván İt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe;” 
 
Több mint 500 ember tért vissza itt örömmel! Várakozván arra, hogy Isten ereje eljön a 

magasból, hogy a Szent Szellem kitöltetik rájuk. 
Mondják néhányan, hogy a gyülekezet pünkösd napján született meg – de ez nem igaz. A 

gyülekezet ebben a pillanatban született meg, amikor Jézus így szólt: „vegyetek Szent Szellemet.”  
Pünkösd napján a 120 hívı betöltekezett Szent Szellemmel, a Szent Szellem leszállt rájuk. Ez 

történt pünkösd napján a vallásos zsidó hívıkkel. 
 
Apostolok Cselekedetei 1:8 
„Hanem vesztek erıt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim 

úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végsı 
határáig.” 
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Pünkösd napján tehát erıt vettek. Ez egy másik munkája a Szent Szellemnek.  
Nézzük meg a következıkben a második hívı csoportot, akiket a Szent Szellem meglátogatott, 

és rájuk szállván betöltekeztek Szent Szellemmel. Ezek a samaritánusok fél zsidóknak számítottak, 
pontosabban szólva a zsidók úgy tekintettek rájuk, mint kutyákra.  

Emlékeztek rá, amikor Jézus Krisztus egy samáriai asszonnyal beszél a kútnál. 
 
János 4:14 
„Valaki pedig abból a vízbıl iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 
ıbenne.” 

 
Ez az asszony még csak az ígéretét kapta meg a Messiás megváltásának, hiszen ez az asszony 

még nem hihetett benne, hogy Jézus feltámadt a halálból, mert ebben a pillanatban Jézus még nem 
támadt fel a halálból. Nézzük meg a következıkben Fülöp evangélista esetét! 

 
Apostolok Cselekedetei 8:5 
„És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.” 
 
Azt is mondhatnánk, hogy Fülöp az újjászületést prédikálta nekik. Azt is mondhatnánk, hogy 

Fülöp a bőneik eltörlését prédikálta nekik. 
 
Apostolok Cselekedetei 8:5-8 
„És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig 

egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván a jeleket, 
melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva 
kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. És lett nagy öröm abban a városban.” 

 
Nagy öröm volt abban a városban – írja az Ige. Az öröm pedig az újjászületett szellem egyik 

gyümölcse. Emlékezzetek, amikor Jézus rálehelt a tanítványaira, és azt mondta: „vegyetek Szent 
Szellemet” – és, ahogy megnéztük Lukács Evangélium utolsó elıtti versében, nagy örömmel tértek 
Jeruzsálembe.  

 
Apostolok Cselekedetei 8:12 
„De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó 

örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.” 
 
Apostolok Cselekedetei 8:14-17 
„Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samaria befogadta az Isten 

Igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; Kik mikor lementek, imádkoztak érettük, hogy 
vegyenek Szent Szellemet: Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak 
keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet.” 

 
Sok gyülekezet úgy tanítja, hogy amikor újjászületünk, akkor beteljesedünk Szent Szellemmel. 

És ez okozza Jézus Krisztus gyülekezeti teste számára a legnagyobb károkat, a féligazságok. 
 
Róma 8:16 
„Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” 
 
Az igazság az, amikor újjászületünk, a Szent Szellem a szívünkbe kerül, és örök életet kapunk 

általa, és az újjászületett szellemünkkel együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem, hogy Isten 
gyermekei vagyunk.  
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De ahhoz a Szent Szellemnek a szívünkbe kell kerülnie, hogy bizonyságot tudjon tenni arról, 
hogy Isten gyermekei lettünk!  És a korai gyülekezeti idıkben helyesen úgy hitték, hogy ez a 
megtapasztalás, az újjászületés, elıször kellett, hogy jöjjön, és azt követte a Szent Szellem 
betöltekezése. Újra vissza fogunk ide térni, hogy megértsük a Szent Szellemnek ezt a kettıs 
munkáját! 

Visszatérve az Apostolok Cselekedetei 8:12-re: 
 
Apostolok Cselekedetei 8:12 
„De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó 

örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.” 
 
 
Láthatjuk nagyon tisztán ebbıl az eseménysorozatból a Szent Szellem kettıs munkáját. 

Újjászülettek-e ezek a samáriai lakosok, mielıtt Péter és János lement hozzájuk?  
 
Márk 16:15-16 
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” 
 
Itt a válasz arra, hogy mit jelent a gyülekezet elhívása. Hitték, hogy Jézus Krisztus feltámadt a 

halálból, és amikor ezt megvallották, akkor újjászülettek, a Szent Szellem megkeresztelte ıket Jézus 
Krisztus gyülekezeti testébe.  

Kérdezzük meg Pétert, hogy mit szól ehhez! 
 
1Péter 1:23 
„Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek 

Igéje által, amely él és megmarad örökké.” 
 
Az apostol, Péter apostol hitte, hogy ık újjászülettek, mert befogadták Jézust, Isten Igéjét - mert 

Jézus maga Isten Igéje. Mivel Fülöp Isten Igéjét hirdette, Jézus Krisztust hirdette, és ezt fogadták be.   
A Szent Szellem név szerint nem említıdik az Igében, de jelek és csodák történtek, tehát a Szent 

Szellemnek itt megtalálható az újjászületésben végzett munkája. A Szent Szellem örök életet ültet a 
szívünkbe, amikor befogadjuk Jézus Krisztust. Másképp szólva, amikor Isten Igéje hirdettetik, és a 
szívünkbe befogadjuk ezt az Igét, Jézus Krisztust, akkor a Szent Szellem örök életet helyez a 
szívünkbe az Ige által. És ezt a pillanatot követıen a Szent Szellem bizonyságot tesz az újjászületett 
szellemeddel együtt, hogy Isten gyermeke vagy. Ez a munka a Szent Szellem bennetek.  

A következı csoportjára megyünk a hívıknek, akikkel ez a kettıs munka megtörtént. Az 
Apostolok Cselekedeteiben olvassátok ezt is, Kornéliusszal történt. Kornéliusz egy zsidó prozelita 
volt. Az Apostolok Cselekedetei 8:16-ban láthatjuk a Szent Szelem következı munkáját, amikor 
betöltekeztek Szent Szellemmel.   

 
Apostolok Cselekedeteiben 8:16 
„Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus 

nevére.” 
 
Láthatjátok, hogy mikor újjászülettek, akkor még a Szent Szellem nem szállott rájuk. Ezért ment 

Péter és János apostol el Szamáriába, hogy a kezüket rájuk tévén a Szent Szellem rájuk szálljon. Ez 
volt a betöltekezésük Szent Szellemmel.  

A következı történetbıl ez még világosabban fog látszani. 
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Apostolok Cselekedetei 10:1-19 
„Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevő férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregbıl. 

Jámbor és istenfélı egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és 
szüntelen könyörög vala Istennek. Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilencedik 
órája körül, hogy az Istennek angyala beméne hozzá, és monda néki: Kornélius! İ pedig 
szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, uram? Az pedig monda néki: A te 
imádságaid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. Most azért küldj 
Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; İ egy Simon nevő 
tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. İ majd megmondja néked, mit kell 
cselekedned.  

Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliussal beszélt, szólíta kettıt az ı szolgái közül, és 
egy istenfélı vitézt azok közül, kik rendelkezésére álltak. És elmondván nékik mindent, elküldé 
ıket Joppéba.  

Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felsı 
részére imádkozni hat óra tájban. Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt 
készítének, szálla ıreá elragadtatás; És látá, hogy az ég megnyílt és leszálla hozzá valami 
edény, mint egy nagy lepedı, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre: mindenféle 
földi négylábú állatok voltak, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. És szózat lın hozzá: 
Kelj fel Péter, öljed és egyél! Péter pedig monda: Semmiképpen sem Uram; mert sohasem 
ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant. És ismét szózat lın hozzá másodszor is: Amiket az 
Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt; és ismét 
felviteték az edény az égbe.  

Amint pedig Péter magában tünıdék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé azok a férfiak, 
kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz, És 
bekiáltván megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson? És amíg 
Péter a látás felıl gondolkodék, monda néki a Szellem: Ímé, három férfiú keres téged:” 

 
Az elsı hely, ahol a Szent Szellem említtetik az Igében, a 19. vers, bár a Szent Szellemnek végig 

munkája van az 1. verstıl a 19. versekig. 
 
Apostolok Cselekedetei 10:20-28 
„Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ıvelük: mert én küldöttem 

ıket. Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött hozzá, monda: Ímé, én 
vagyok, akit kerestek: mi dolog az, amiért jöttetek? Õk pedig mondának: Kornélius százados, 
igaz és istenfélı férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által 
megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tıled valami dolgokról.  

Behíván azért ıket, szállására fogadá. Másnap pedig elméne Péter ıvelük, és a joppébeli 
atyafiak közül is némelyek együtt menének ıvele.  És másnap eljutának Cézáreába. Kornélius 
pedig várja vala ıket, egybegyőjtvén rokonait és jó barátait. És lın, hogy amint Péter beméne, 
Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá ıt. Péter azonban felemelé ıt, mondván: Kelj 
fel; én magam is ember vagyok. És beszélgetve vele belépett, és talála sokakat egybegyőlve; És 
monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy 
hozzá menni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy 
tisztátalan embernek:” 

 
Milyen jó lenne, ha a gyülekezet akár csak ezt az egy dolgot meg bírná érteni, hogy senkit se 

mondjunk tőközönségesnek, vagy tisztátalannak! 
Nézzük a következı részt. 
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Apostolok Cselekedetei 10:29-43 
„Annakokáért vonakodás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, mi 

okból hivattatok engem? És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig böjtöltem, és 
kilenc órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg elıttem fényes ruhában, 
És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe 
jutottak Isten elıtt. Küldj el azért Joppéba, és hivasd magadhoz Simont, ki Péternek 
neveztetik; ez Simon tímár házában van szálláson a tenger mellett: ı, minekutána eljön, szól 
néked. Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi 
mindnyájan az Isten elıtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked 
parancsolt.  

Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az 
Isten; Hanem minden nemzetben kedves İelıtte, aki İt féli és igazságot cselekszik. Azt az 
Igét, melyet elkülde az Izrael fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által: İ 
mindeneknek Ura. Ti ismeritek azt a dolgot, mely lın az egész Júdeában, Galileától kezdve, 
azután a keresztség után, melyet János prédikált, A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten 
Szent Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az 
ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt İvele. És mi vagyunk bizonyságai 
mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; akit 
megölének, fára feszítvén. İt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy İ 
megjelenjék nyíltan, Nem az egész népnek, hanem az Istentıl eleve választott bizonyságoknak, 
nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk İvele, minekutána feltámadott halottaiból. És 
megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy İ az Istentıl 
rendelt bírája élıknek és holtaknak. Errıl a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy 
bőneinek eltörlését veszi az İ neve által mindenki, aki hiszen İbenne.” 

 
Mi volt Péter üzenete? Mindaz, aki hiszen az İ nevében, bőneinek eltörlését veszi. Szívvel 

hiszünk az igazságra! 
 
Apostolok Cselekedetei 10:44 
„Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e 

beszédet.” 
 
Hittek a szívükben annak, ami hirdettetett nékik, és a Szent Szellem leszállt mindnyájukra.  
Emlékezzetek, hogy két dologról beszélünk: a Szent Szellem bennünk, és a Szent Szellem 

rajtunk. Ahogy láttuk ezt a samáriabeliek történeténél, amikor újjászülettek, akkor még a Szent 
Szellem nem szállt rájuk.  

 
Apostolok Cselekedetei 10:45-48 
„És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy 

a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy ık nyelveken 
szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: Vajon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy 
ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Szellemet, miképpen mi is? És parancsolá, 
hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék ıt, hogy maradjon náluk néhány 
napig.” 

 
Apostolok Cselekedetei 11:1 
„Meghallák azonban az apostolok és a Júdeában levı atyafiak, hogy a pogányok is bevették 

az Istennek beszédét.” 
 
Bevették Isten beszédét, vagyis Jézust fogadták be.  
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Figyeljétek meg a sorrendet: elıször a Szent Szellem leszállt rájuk, és nyelveken dicsérték Istent, 
nyelveken beszéltek, és utána mondta Péter, hogy: akkor a vízkeresztséget sem tilthatjuk el elılük.  

Nézzük meg, Péter mit ír a levelében késıbb! 
 
1Péter 1:23 
„Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek 

Igéje által, amely él és megmarad örökké.” 
 
Befogadták Isten Igéjét. 
 
Apostolok Cselekedetei 11:2-4 
„Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedének ıvele a zsidóságból valók, 

Mondván: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Elkezdvén pedig 
Péter, megmagyarázta nékik rendre, mondván:” 

 
Apostolok Cselekedetei 11:12-14 
„Mondá pedig nékem a Szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljöve 

pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába: És elbeszélé nékünk, 
mimódon látta, amint az angyal megálla az ı házában és ezt mondá néki: Küldj embereket 
Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; İ szólni fog hozzád olyan 
Igéket, melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe.” 

 
Kornéliusz nem tudott semmit Jézusról, Kornéliusz prozelita volt. Angyalok figyelmeztették, 

hogy küldessen Joppéba Péterhez, aki majd szól neki olyan Igéket, amely által üdvözül ı, és az ı 
egész háza népe. Emberek vannak elrendelve arra Istentıl, hogy az Evangéliumot hirdessék, és nem 
az angyalok! Az angyaloknak az a dolguk, hogy elvezessék az embereket olyan helyre, ahol Isten 
Igéje hirdettetik, és Isten örök Igéje által romolhatatlan magból újjászülessenek Isten Igéje által.  

A következı csoport, akik az Apostolok Cselekedetei könyvében üdvösséget nyertek, pogányok 
voltak. 

 
Apostolok Cselekedetei 19:1-4 
„Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsıbb tartományokat, Efézusba 

érkezék; és mikor némely tanítványokra talált, Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent 
Szellemet, minekutána hívıkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Hiszen még azt sem 
hallottuk, hogy van Szent Szellem. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok 
pedig mondának: A János keresztségére. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével 
keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki utána jövendı, abban higgyenek, tudniillik a 
Krisztus Jézusban.” 

 
Ezek a pogányok annak a fénynek a teljességében jártak, amely a birtokukban volt. 
 
Apostolok Cselekedetei 19:5-7 
„Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájuk 

vetette kezét, szálla a Szent Szellem ıreájuk; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala. 
Valának pedig azok a férfiak összesen mintegy tizenketten.” 

 
Ezek a pogányok még nem hallottak róla, hogy Jézus Krisztus eljött. És ahogy Pál prédikált 

nekik Jézusról, befogadták a szívükbe.  
Nézzük meg a következıkben Pálnak azon leveleibıl a tanításokat, amely leveleket azoknak írt, 

akik ezt az új örök életet elfogadták. A mai napon egy új szövetség alá tartozunk, és ennek az új 
szövetségnek az üzenete, hogy nem kell az ószövetség életét élnünk, miután újjászülettünk.  
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Másképp szólva: nem saját erıbıl kell megigazulnunk, hanem a bennünk lakozó Szent Szellem 
vezetésére, irányítására kell figyelnünk. Ez nagyon valóságossá válik, ez a vezetés, azon hívık 
életében, akik a szellemükben felnövekednek, azáltal, hogy az Igén táplálkoznak.  

Jézus megígérte a tanítványoknak és a hívüknek a Szent Szellem jövetelét, és a Szent Szellem 
szívünkbe költözését, és a Szent Szellem kitöltését. 

 
János 14:17 
„Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem 

ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert nálatok lakik , és bennetek marad.” 
 
„Bennetek marad” – mondja az Ige. 
 
Apostolok Cselekedetei 1:8 
„Hanem vesztek erıt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim 

úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végsı 
határáig.” 

 
Nem azt mondja itt az Ige, hogy: újjászülettek - hanem „vesztek erıt a magasból.”  
Nézzük meg még egyszer a János 4:14-et: 
 
János 4:14 
„Valaki pedig abból a vízbıl iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 
ıbenne.” 

 
Ez a Szent Szellem bennünk lakozását jelképezi.  A víz mindig a Szent Szellemnek a példája. 

Örök élet lakozik bennünk. Ez az örök élet a görögben ’dzoé’, amelyet Isten ültet a szívünkbe az 
újjászületésnél.  

Ez az Igevers, János 4:14 tehát a Szent Szellem szívünkben lakozásáról beszél. 
A János 7:37 pedig a Szent Szellemmel való betöltekezésrıl beszél.  
  
János 7:37 
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki 

szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék.” 
 
Ez pedig a külsı munkája a Szent Szellemnek rajtunk. Az elsı példában a víz bennünk, a kútban 

lakozott, és a kútból tör elı a víz. A Szent Szellem teljességnél Jézus pedig a folyóvíz példáját 
mondja.  

Láthatjuk tehát ebben a csodálatos két hasonlatban a Szent Szellem két külön munkáját. Ezért 
mindannyiunknak meg kellene tapasztalnunk a Szent Szellem kettıs munkáját. 

 
János 14:16 
„És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.” 
 
Az Úr Jézus itt egy másik vigasztalót ígér meg nekünk. Vagyis itt Jézus arra utal a 

tanítványainál, hogy a jelenlegi vigasztalójuk, Jézus, el fog menni tılük, és egy másik vigasztalót, 
egy másik segítıt fognak kapni.  

 
Róma 8:9 
„Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.” 
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A János 14:17 pedig azt mondja:  
 
János 14:17 
„Mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert nálatok lakik , és bennetek 

marad.” 
 
A Szent Szellemrıl szól az Ige, Krisztus Szellemérıl. Hiszen Krisztus az İ hús-vér testével nem 

tud a hívıkben lakni. Krisztus maga felmagasztaltatott az Atya Úr Isten jobbjára, a trónra, és ott 
könyörög örökkön örökké érettünk, és az İ Szent Szellemének az erején keresztül lép mőködésbe a 
mi életünkben. 

 
Kolosse 1:27 
„Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok 

dicsıségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tibennetek van, a dicsıségnek ama 
reménysége:” 

 
Csodálatos Ige ez az angol Bibliában. Azt mondja: „Krisztus tibennetek a dicsıségnek 

reménysége.” Sajnos a magyar fordítás „ti köztetek” – így írja, pedig ez egy hatalmas Igazság az 
Igében. 

 
Ezékiel 36:25-27 
„És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és 

minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok 
belétek, és elveszem a kıszívet testetekbıl, és adok néktek hússzívet. És az én Szellememet 
adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet 
megırizzétek és betöltsétek.” 

 
Zsidó 8:10 
„Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az 

Úr : Adom az én törvényemet az õ elméjükbe, és az ı szívükbe írom azokat, és leszek nékik 
Istenük és ık lesznek nékem népem.” 

 
Zsidó 10:16 
„Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én 

törvényemet az ı szíveikbe, és az ı elméjükbe írom be azokat,” 
 
Nézzétek meg, Ezékiel próféta próféciájában három tényre kerül említés. Az elsı ígéret, hogy 

tiszta vizet hintek reátok, hogy megtisztuljatok. Mit ért ezalatt Isten? 
 
Titus 3:5 
„Nem az igazságnak cselekedeteibıl, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az İ 

irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdıje és a Szent Szellem megújítása 
által,” 

 
Mit ért ezalatt az Ige: az újjászületésnek fürdıje? 
 
Efezus 5:26 
„Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdıjével az Ige(Rhema) által,” 
 
Krisztus megtisztítja a gyülekezetet az Ige által a víznek fürdıjével.  
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Ez azt jelenti, hogy ha valaki aláveti magát Isten Igéjének, mint ahogy olvastuk azt az elıbbi 
Igékben, hogy befogadták az emberek Isten Igéjét, mint ahogy az Apostolok Cselekedetei 8:14-ben 
olvastuk, hogy az apostolok meghallották, hogy Samária bevette Isten Igéjét, amely a víz fürdıje 
által megtisztította ıket. Az Ige tisztította meg ıket. 

 
János 15:3 
„Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.” 
 
Vagyis tiszták vagytok az Ige által, amely megmosott titeket. Az Ige tiszta fürdıje által 

tisztultatok meg.  
Emlékezzetek arra, amelyet az angyal mondott Kornéliusznak: küldess el Péterhez, aki olyan 

dolgokat fog neked mondani, amely által te, és a te egész házad népe üdvösséget kap. Látjátok-e? 
Krisztus a gyülekezetét az Ige vizének fürdıje által tisztítja meg. Az üdvösségünknél az Ige tiszta 
vizének fürdıje által tisztulunk meg. Az Ige élı vizének fürdıje által tisztulunk meg.  

Kérdezhetik sokan, hogy: hát nem a vér az, amely megtisztított minket? Nem tudnánk semmit a 
vérrıl, ha Isten Igéje nem mondaná el nekünk.  

Ahogy Ezékiel prófétálta, a tiszta víznek kell megtisztítania minket! 
A második ígéret Ezékiel próféciájában, hogy a szellemi természetünk fog megváltozni. A 

harmadik ígéret pedig, hogy: „az én Szellememet adom belétek”- mondja Isten. És ennek 
eredményeképpen azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Vagyis a Szent Szellem 
belénk költözésekor, az újjászületéskor erre a három dologra kell emlékeznünk, amikor a Szent 
Szellem belénk költözik, és bennünk lakik, hogy a Szent Szellemnek van egy folyamatos megújító 
munkája bennünk. És ez a megújítási munka azáltal jön létre, hogy folyamatosan kapcsolatban 
maradunk a Mennyei Atyával az Ige által. Imádság által, és Isten Igéjének a táplálása által.  

A második nagyon fontos dolog, amit meg kell említeni, hogy a szellemben kell járnunk! És 
azáltal, hogy a szellemben járunk, fogja biztosítani, hogy úgy vezessük az életünket, ahogy az 
Istennek örömére van.  

Mert fontos azt megérteni, hogy a korai gyülekezetek számára nem állt még rendelkezésre a 
teljes Biblia, úgy ahogy az nekünk megvan. Úgy, amilyen formában nekünk a teljes Biblia 
rendelkezésünkre áll, az a korai gyülekezeti években nem volt meg a hívık kezében. Ezért a 
gyülekezetnek a Szent Szellem vezetését kellett követnie, szellemben kellett járnia. Nem csak egy 
fejbéli tudást jelentett ez, hanem a szívbéli tudást, mert az Ige, és Szellem mindig megegyezik. 

A harmadik, amit meg kell említeni: meg kell tanulni a Szellem útjait! Ezért Istennel kell együtt 
járnod a mindennapjaidban, a mindennapjaid ügyes bajos dolgaiban is mindig Istennel kell járnod.  

Tehát nagyon fontos látnunk azt a tanítás végeztével, hogy a Szent Szellemnek kettıs munkája 
van minden egyes hívı életében!  

Amikor ezt megértjük, akkor az segít minket az életünk mindennapjainak a sikeres járásában.  
Isten Igéje tehát egy kettıs munkára utal, a Szent Szellem kettıs munkájára, azok életében, akik 

hiszik Jézus Krisztus. És mivel Istennek egy kettıs munkája van, ezért egy kettıs fejlıdésben kell 
járnunk.  

A gyülekezet akkor született meg, amikor Jézus Krisztus rálehelt a tanítványaira, és azt mondta 
nekik, hogy: ”vegyetek Szent Szellemet.” És ez volt az elsı megtapasztalása a hívık életében, 
amikor a Szent Szellem beléjük költözött. Az újjászületésnél a Szent Szellem a szívünkbe költözik, 
újra teremti a szívünket, és Isten örök életété teszi a szívünk részévé. 

 
János 5:24 
„Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki 

engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az 
életre.” 
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Ez az élet a ’dzoé’, az isteni eredető élet. Vagyis a szellemi halálból átment az örök életre, az 
isteni örök életre.  

 
János 5:26 
„Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete 

legyen önmagában:” 
 
Meg kell tanulnunk ebben az új életben járni, ebben az új fényben járni, amelyet az 

újjászületésnél kapunk! Mert az ember szelleme az újjászületés pillanatában újjáteremtıdik, és az 
örök élet, Isten örök élete kerül a szívünkbe, a szívünk részévé válik. És ebben az örök életben kell 
felnövekednünk, és megtanulnunk ebben járni! Meg kell tanulnunk alávetni magunkat ennek az örök 
életnek, engedelmesnek lenni!  


