4. tanulmány
A Szentlélek személye
Szombat délután – január 21.
Amikor az igazság életelvvé válik, a lélek újjászületik, „mint akik
újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké”. Ez az újjászületés Krisztus elfogadásának – az Ige elfogadásának – eredménye. Ha a Szentlélek
mennyei igazságot plántált a szívbe, az értelmet is megújítja, és az eddig
szunnyadó erőket felébreszti az Atya szolgálatára.
Ezt tapasztalták Péter és tanítványtársai is. Krisztus kinyilatkoztatta
a világnak az igazságot, és elhintette a romolhatatlan magot, Isten Igéjét az emberek szívébe. A nagy Tanító értékes tanaiból azonban hallgatói sok mindent nem értettek meg. Csak miután a Szentlélek Jézus
mennybemenetele után emlékeztette a tanítványokat ezekre a tanításokra, ébredt fel szunnyadó értelmük. Az igazság jelentősége új kinyilatkoztatásként villant át rajtuk, megvilágosodott előttük, és utat tört
magának a tiszta, hamisítatlan igazság. A Megváltó élete így vált életük
csodálatos élményévé. Az Ige általuk, Isten kiválasztott emberei által tett
bizonyságot, és ők hirdették a hatalmas igazságot: „Az Ige testté lett, és
lakozott miközöttünk… aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” „Az
Ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.” (Jn 1:14,
16) – Apostolok története, 520. old.
Tudom, nagy szomorúság számodra, hogy egyedül állsz az Ige mellett.
Azonban honnan tudod, ó, feleség, hogy a hit és engedelmesség következetes élete által nem nyered-e vissza férjedet az igazság számára? Hozd Jézus
elé drága gyermekeidet! Mondd el nekik egyszerű nyelven az igazság szavait! Énekelj kellemes, vonzó énekeket, amelyek Krisztus szeretetét nyilatkoztatják ki! Vidd Jézus elé gyermekeidet, mert Ő szereti a gyerekeket!
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Légy vidám! Ne feledd, hogy van vigasztalód, a Szentlélek, akit
az Üdvözítő küldött el hozzánk. Ezért sohasem vagy egyedül. Ha arra
a hangra hallgatsz, amely most hozzád szól, és késedelem nélkül válaszolsz a szíved ajtaján való kopogtatásra – „Jöjj be, Uram, Jézus, hogy
veled vacsoráljak és te énvelem” –, akkor a mennyei vendég belép az életedbe. Ha ez az isteni személy nálad lakik, békességed és nyugalmad lesz.
– Boldog otthon, 350. old.
A Szentlélek világosságára van szükségünk, hogy Isten Igéjében
meglássuk az igazságokat. A természet világának szépségei nem láthatóak addig, amíg a nap – eloszlatva a sötétséget – nem árasztja el őket
fényével. Isten szavának kincseit sem értékeljük addig, amíg az igazság
Napjának fényes sugarai nem teszik láthatóvá azokat.
A Szentlélek – a végtelen szeretet jóvoltából – eljött a mennyből,
és Isten dolgait kinyilatkoztatja minden olyan léleknek, aki rendíthetetlenül hisz Krisztusban. Hatalmánál fogva bevési a lélekbe azokat
az életadó igazságokat, amelyeken az ember üdvössége múlik. Az élet
útja olyan egyszerű lesz, hogy senkinek sem kell eltévednie. Amikor
a Szentírást tanulmányozzuk, könyörögjünk Isten Lelkének világosságáért! Világítsa meg fénye az Igét, hogy meglássuk és értékeljük kincseit!
– Krisztus példázatai, 113. old.

Vasárnap – január 22.: Jézus meghatározása a Szentlélekről
„Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket és cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.” (Jn
14:12) Jézus ezzel nem azt mondta, hogy tanítványai kiválóbb erőfeszítéseket tesznek, mint Ő, hanem hogy művük nagyobb kiterjedésű
lesz. És ezt nem csupán a csodatételekre értette, hanem mindarra, ami
a Szentlélek ereje által történik. „Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló,
akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától
származik, az tesz majd énrólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva énvelem vagytok.” (Jn 15:26–27) Milyen csodálatosan teljesedtek be ezek a szavak! A Szentlélek kiárasztása után
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a tanítványokban olyan nagy szeretet élt Jézus és azok iránt, akikért az
életét áldozta, hogy szavaik és imáik szíveket lágyítottak meg. A Lélek
erejével szóltak, és e hatalom befolyása alatt ezrek tértek meg. – Apostolok története, 22. old.
Az egyházban felelős tisztséget betöltő férfiak azzal bizonyítják lelkiségük értékét, hogy naponta megtapasztalják Isten vezetését, és erről bizonyságot is tesznek. Krisztus szava édes zeneszó számukra. (…)
Ha a hívők elfogadják a Szentlélek szolgálatát – Isten legnagyobb ajándékát –, áldást árasztanak mindenkire, akivel kapcsolatba kerülnek.
– Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 285. old.
A keresztények addig képesek makulátlanul megőrizni hírnevüket,
ameddig megmaradnak Krisztusban. Isten a Jézus Krisztusba vetett hit
lehetősége révén mindent megmozgatott annak érdekében, hogy az előttünk álló sötét jövő ne bátortalanítson el bennünket. Jézus Urunkat elszomorítja, amikor tanítványait számtalan csapás éri a világ részéről. Felkészíti a benne hívőket a megpróbáltatás és kísértés idejére, és gondolataikat egy másik, reményteljes jövő felé irányítja. A ragyogó, bizakodással
teli történések a sötét eseményekkel együtt tárulnak fel előttük. (…)
Jézus közli követőivel, hogy együtt kell működniük a Szentlélekkel.
Ez a legnagyobb erőforrás – állandó vigaszuk, reményük és életerejük
– mindig a rendelkezésükre áll. Krisztus tanúivá kell válniuk. „De ti is
bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva énvelem vagytok.” (Jn 15:27)
E hitehagyott világban híven kell Őt képviselniük. A világban élőként,
de nem a világból valóként kell hitük bizonyságát tenniük az igazság
ellenében működő gonoszságról és a világi tervekkel szemben álló örök
tisztaságról. – The Upward Look, 137. old.

Hétfő – január 23.: A Szentlélek személyének szempontjai
– 1. rész
Akinek békesség él a szívében Isten és embertársai iránt, az nem
lehet boldogtalan. Szívében nem talál helyet az irigység, gonosz gyanakvás nem lel otthont benne, gyűlölködés nem tud megállni ajtajánál. Az
Úrral összhangban álló szív a menny békéjében részesül, és a béke áldá-
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sos hatását árasztja. A béke lelkülete harmatként száll majd a világi gondoktól megfáradt szívekre.
Krisztus a békesség üzenetével küldi követőit a világba. Aki a megszentelt élet csöndes, öntudatlanul áldásos hatásával Megváltója szeretetét tanúsítja, aki szavával és viselkedésével arra vezet másokat, hogy
elvessék a bűnt, és Istennek adják át szívüket, az békességszerző.
A békességszerzők azért is boldogok, mert ők Isten fiainak mondatnak. Békés lelkületük a mennyel való kapcsolatukat bizonyítja. Az
Üdvözítő édes légköre veszi körül őket. Életük jó illata, jellemük szépsége nyilvánvalóvá teszi a világ előtt, hogy ők Isten gyermekei. Az emberek meglátják és elismerik, hogy Jézus Krisztussal voltak. „Mindaz, aki
szeret, az Istentől született.” (1Jn 4:7) „Akiben pedig nincs a Krisztus
Lelke, az nem az övé”, másrészt „akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai” (Róm 8:9, 14). – Gondolatok a Hegyibeszédről, 27–28. old.
Az ember önmagától sohasem juthat el az istenismeretre. „Magasabb
az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg?”
(Jób 11:8) Egyedül a fiúság lelke jelentheti ki nekünk Isten mélységes dolgait, melyeket „szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg
se gondolt. (…) Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Lelke által:
mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.” (1Kor
2:9–10) „Az Úr bizodalmas az Őt félőkhöz.” (Zsolt 25:14) Maga a tény,
hogy Péter felismerte Krisztus dicsőségét, bizonyítja: ő „Istentől tanított”
volt (Jn 6:45). Ó, valóban, „boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem
test és vér jelentette ezt meg néked” (Mt 16:17)! – Jézus élete, 412. old.
Anániás és Szafira esete a legsúlyosabb természetű volt. Az ár egy részének visszatartásával a Szentléleknek hazudtak. Hasonló vétségekért
a vétek súlya mindenkin hasonló mértékben nyugszik. Ha Isten Lelkének jelenléte meglágyítja az emberek szívét, hajlamosabbak hallgatni
befolyására, és készségesebben döntenek úgy, hogy megtagadják énjüket, és áldoznak a menny ügyére. Amikor a szent fény szokatlan erővel
bevilágít az agy zugaiba, legyőzi bűnös érzéseit, az önzés uralkodó hatalma elernyed, és az a kívánság ébred a szívében, hogy a lemondás és
jó cselekedetek gyakorlásával Jézus Krisztust kövesse. A természetéből
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fakadóan önző ember hajlama szeretetteljessé, irgalmassá válik a bűnös
iránt, ezért Ábrahámhoz és Jákobhoz hasonlóan ünnepélyes fogadalmat
tesz Istennek. Ilyenkor mennyei angyalok vannak jelen. Az Úr és a veszendők iránti szeretet diadalmaskodik az önzés és a világ szeretete felett. Ez különösen akkor történik meg, amikor az igehirdető Isten Lelkével és hatalmával a megváltás tervét ecseteli, amit a menny Fenségese
alapozott meg a kereszten hozott áldozatával. – Bizonyságtételek, 4. kötet, 470. old.

Kedd – január 24.: A Szentlélek személyének szempontjai
– 2. rész
Biztató ígéreteket kaptunk: „Új szívet adok nektek”, „újjá teszem lelketeket”. Krisztus érdemei által mindezek a rendelkezésünkre állnak.
„Lesz az igazság műve békesség és az igazság gyümölcse nyugalom és
biztonság mindörökké.” (Ésa 32:17) Akik átélik ezeket a változásokat,
meg fogják tapasztalni, hogy lassan minden nyugtalanság és aggodalom eltűnik, lelkük menedékre talál Krisztusban. Az Üdvözítő minden
bizalommal teljes lélekkel megosztja igazságának érdemeit, és a hívő
a Szentlélek által belső békére és boldogságra lel. Az Úr minden fiát és
lányát boldognak és engedelmesnek szeretné látni. (…)
A hitben béke lakik, a Szentlélekben pedig öröm. A bizalom nyugalmat ad, az Istenben való hűség pedig boldogságot hoz. Csak higgy,
higgy és higgy, buzdít a lelkem! Lelj megnyugvásra Istenben! Ő megóvja
a benne hívőt. Győzedelmessé tehet benne, aki szeretett téged. – The
Faith I Live By, 121. old.
Néhány keresztény munkás nem kapott kollégiumi nevelést, mivel
nem volt anyagi lehetősége ilyesfajta befektetésre, Isten azonban bebizonyította, hogy Ő maga választotta ki és küldte dolgozni ezeket az
embereket. Az Úr segítségével képesek sikeresen közreműködni ügyében. Ezek a személyek nevelhető lélekkel rendelkeznek, érzik Istentől
való függőségüket, és a Szentlélek segíti őket hiányosságaik betöltésére.
Ő frissíti fel elméjüket, ad erőt nekik, irányítja gondolataikat, és támogatja őket az igazság bemutatásában.
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Amikor a hívőnek az emberek előtt állva kell az élet szavait tolmácsolnia, hangja Krisztust visszhangozza, és mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy Istennel jár, hogy Jézus lábainál ülve tanult, hogy lelkének rejtett szentélyében az igazság lakik, amely számára élő valósággá
alakult át. Lélekben és erőben mutatja be az igazságot. A hallgatók átérzik ennek az üzenetnek az örömteliségét, hiszen Isten szól a szolgálatára
odaszentelődött emberek révén szívükhöz.
Isten munkása valódi ékesszólóvá válik, ha a Lélek által Jézust emeli
magasra az emberek előtt. Őszintén, komolyan és szeretettel dolgozik
másokért. – Tanácsok szülőknek, nevelőknek és tanulóknak, 509. old.
Pálnak rá kellett jönnie, hogy nem saját képességei folytán, hanem
a Szentlélektől kapott tudásnak és befolyásnak köszönhetően végezheti olyan hatékonyan a munkát. A Lélek kegyelemmel teljes befolyása szíve minden gondolatát Krisztus felé irányította. „Mindenkor
testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben” – mondta az apostol (2Kor 4:10), akinek
tanításaiban a Megváltó személye központi helyet foglal el. „Élek pedig
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” (Gal 2:20) Az én nyomtalanul eltűnt a szívéből, és Jézus emelkedett naggyá benne. – Lift Him Up,
246. old.

Szerda – január 25.: Az igazság Lelke
Az Üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés – legyen az bármilyen
logikus – sem lágyítja meg a kemény szívet, nem törheti át a világias
gondolkodás és önzés kérgét. Tudta, hogy tanítványainak az erőtöbbletet a mennyből kell kapniuk. Tisztában volt vele, hogy az evangélium
csak akkor hatásos, ha azt forró szívek és beszédes ajkak hirdetik, akiket áthat annak ismerete, aki az út, az igazság és az élet. A tanítványokra
bízott munka fokozott teljesítőképességet fog igényelni, mert a gonoszság áradata erősen és hatalmasan zúdul rájuk. A sötétség hatalmasságainak parancsnoka buzgó és elszánt vezető; Krisztus követői csak az
Istentől nyert Lélek segítségével harcolhatnak az igazságért. – Apostolok
története, 31. old.
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Megszentelődni annyit tesz, mint az isteni természet részesévé válni,
Jézus lelkét és gondolkodásmódját elsajátítani és folyamatosan Krisztus iskolájában tanulni. „Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan
fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Lelkétől.” (2Kor 3:18) Egyikünk sem
képes saját erejéből és akaratából ilyen változáson keresztülmenni. Csak
a Szentlélek képes, a Vigasztaló, akit Jézus küldött a világba, jellemünket a Krisztuséhoz alakítani: amint ez végbement mibennünk, mintegy tükörben szemlélhetjük Isten dicsőségét. Más szavakkal: jellemünk
annyira az Ő képére formálódik át, hogy bárki lát minket, mintha Jézust
figyelné. Észrevehetetlenül változáson megyünk át nap mint nap: a mi
útjaink és akaratunk az Üdvözítő útjaivá és akaratává alakulnak, jellemének szépsége áthat bennünket. Folyamatosan növekedve Krisztusban
az Ő képét mutatjuk be az embereknek.
A névleges keresztények még mindig túl közel állnak a világhoz. Szemüket közönséges dolgokra függesztik, elméjüket pedig a látottak foglalkoztatják. Vallásos tapasztalataik általában felületesek, szavaiknak
nincs súlya, hiányzik belőlük az érték. Hogyan képviselhetnék ők Krisztust? Hogyan terjeszthetnék az igazság Napjának ragyogó sugarait a föld
koromsötét részein? Az a keresztény ember, aki jellemével, szavaival és
cselekedeteivel Krisztust képviseli. – Reflecting Christ, 20. old.
A Szentlélek ott áll a komoly kutató oldalán. Megvilágítja az Igét, és
új jelentőségében tárja fel az igazságot. A kutatót soha nem tapasztalt
öröm és béke tölti el. Új, mennyei világosság ragyog az Igére, olyan fén�nyel, mintha minden betűje arannyal lenne bevonva. Az Igébe életet és
lelket öntve maga Isten szólította meg a szívet és az értelmet.
Minden őszinte igetanulmányozó Istenhez emeli szívét, és a Lélek
segítségéért esedezik. – Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 2. kötet,
39. old.

Csütörtök – január 26.: Mit számít mindez?
Amikor Isten népe a Lélek egységében él, minden farizeusi, önigazoló magatartás – ami a zsidó nemzet bűne volt – elhagyja a szívet.
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Krisztus átformáló ereje testének minden egyes tagjára kihat, és azok új
tömlővé lesznek, melyekbe Jézus beleöntheti új borát, és az új bor nem
fogja kiszakítani a tömlőket. Az Úr ki fogja jelenteni a korokon át elrejtett titkot. Ki fogja jelenteni, „hogy milyen nagy a pogányok között eme
titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy Krisztus tiköztetek
van, a dicsőségnek ama reménysége” (Kol 1:27).
Jézus azért jött, hogy az emberi léleknek Szentlelket adjon, aki által Isten szeretete tölti be a szívet. Lehetetlen azonban olyan emberekre
árasztani a Lelket, akik megmerevedtek elgondolásaikban, akiknek a tanításai állandósultak és változhatatlanok, akik a Krisztus korában élő
zsidókhoz hasonlóan emberi parancsolatok és előírások szerint járnak.
A zsidók igen alaposak voltak az egyházi szabályok betartásában, nagyon szigorúak saját formaságaik terén, de hiányzott belőlük az életszerűség és a vallási odaadás. A Megváltó mint tömlőként használt száraz
bőrökről beszél róluk. Nem volt helye Krisztus evangéliumának szívükben. Ők nem lehettek azok az új tömlők, amibe Jézus beletölthette volna
új borát. Krisztusnak máshol kellett keresnie az élet és igazság tanítását
befogadó tömlőket, nem az írástudók és farizeusok között. Olyan embereket kellett találnia, akik készséggel vették a szívbéli megújulást. Jézus
azért jött, hogy új szívet adjon az embereknek. „Új szívet is adok néktek” – mondta. – Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. kötet, 386. old.
Valódi változásnak kell végbemennie bennünk. Állandóan alá kell
vetnünk akaratunkat Isten akaratának, elképzeléseinket elképzeléseinek.
Részleges tudásunk folyamatosan felsőbbrendűségért harcol, azonban
mindenben Isten szerint kell cselekednünk. Nem vagyunk mentesek az
emberi hibáktól, de szüntelenül küzdenünk kell annak érdekében, hogy
megszabaduljunk tőlük: nem a saját szemükben kell tökéletesekké válnunk, hanem az isteni dolgokat illetően. Nem szabad kitartanunk negatív hozzáállásunkban. Lelkünknek nem önmagában kell megpihennie,
hanem abban, aki mindenben a minden.
Isten dicsőségét mintegy tükörben szemlélve, a Lélek által látványosan át kell alakulnunk az Ő képmására. Túl keveset várunk és kapunk
csekély hitünk miatt. Nem ragadhatunk bele saját posványos utainkba,
terveink szövevényébe, elképzeléseink útvesztőibe: meg kell változnunk
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elménk megújulása által, hogy Isten jóságos, kedves és tökéletes akarata szerint különlegessé váljunk. Le kell győznünk mélyen gyökerezett bűneinket, helytelen szokásainkon pedig uralkodnunk kell. A rossz
hozzáállást és érzéseket gyökerestül ki kell irtanunk, hogy Isten Lelke
által szent érzések születhessenek bennünk, és természetünk teljesen
megújuljon. – The Upward Look, 218. old.

Péntek – január 27.: További tanulmányozásra
Jézus élete, „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek” című fejezet.

