
2018.02.25. DNT: A Szentlélek, a Szentlélek munkája I. 
János 16:7-11 
 
Testünknek szüksége van a levegőre és a napfényre – ez a tüdőnkön és a bőrünkön keresztül jut a szervezetünkbe. 
Mint ahogy szervezetünknek szüksége van levegőre és napra, a lelkünknek-szellemünknek is szüksége van az élő 
Istennel való kapcsolatra. Ez által regenerálódunk. Egy istentiszteleten ez megvalósulhat. A legerősebb életenergiát 
az Istennel való kapcsolat adja. Amikor újjászületünk, először akkor kapjuk ezt meg, de utána ezzel élni kell, ez ter-
mészetessé kell hogy váljon. Növekednünk, fejlődnünk kell. Az élő lélek jelzi, ha ez nincs meg; a belső világunk ordít a 
hiánytól. 
 
A Szentlélek meggyőz, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. János 16,7 
A Szentlélek munkája hogy meggyőz arról, hogy valami elválaszt Istentől. Ez még nem jelent „gyógyulást”. De már 
tudod, hogy mi a probléma és mi a megoldás. A felismerés, a megértés kegyelem. De még nem vetted igénybe a 
„gyógyulást”. 
János 8:32 „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”  
A megértés mellé kapsz motivációt és erőt is. Ezzel az erővel már meg tudsz változni. Ha ember akar meggyőzni, az 
csak ellenszenvet vált ki. A meggyőzés a Szentlélek munkája. Belülről kell motiválttá válni, nem embereknek kell 
megfelelnünk. 
Olyan nem létezik, hogy valakinek egyáltalán nincs akaratereje. Ha bármilyen pici is az akaraterő, azt lehet használni, 
és ha használjuk, akkor növekszik az akarat. 
Ne könyörögjünk senkinek, inkább menjünk az Úr elé, és imádkozzunk, járjunk közbe másokért. A Szentlélek egy pil-
lanat alatt tud felismerést adni. 

1Tim 2,1 Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadáso-
kat minden emberért     1Tim 2,8 Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve 
imádkozzanak.  Ha látod, hogy valakiért nem imádkozik senki, imádkozz érte. 
 

Jak 1,26-27 Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, 
annak a kegyessége hiábavaló. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvá-
kat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. 
 

Kell hogy tényekben, cselekedetekben megmutatkozzon a belső változás. Isten azt akarja, hogy ne csak hallgatói, de 
cselekvői legyünk az igének – ne csak zenehallgatók legyünk, hanem zenészek. 
Keress fel árvákat, özvegyeket… lecsúszottakat és gondoskodj róluk. Segítsd a reménytelent. Adj méltóságot a mél-
tatlannak. Egy kórházi betegnek a méltóságot a látogatói adják. Ha cselekszed ezeket, az bizonyított istenfélelem. 
Ne fuvalkodj fel a jótetteid miatt, mindezt alázattal tedd. A felfuvalkodás már a világhoz tartozik. Vigyázz a szádra, 
indulataidra, cselekedeteidre! És mindezt alázattal tedd! Nem mondhatod, hogy „ez nekem jár”, ne légy lusta, vesd 
el a kényelemszeretetet. Add akaratod a Szentlélek akaratához. 

Ap 5:32 „…a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki." 
Ján 7,37-38 „Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és 
igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" 

 
A víz és a Szentlélek közt párhuzam van. 
Mit jelent engedni a Szentléleknek? (a pohár, a víz, és a vízcsap példája): 
− A pohár szája felfelé legyen 
− A pohár legyen üres – Pl. azt mondod, nincs időm. Tele pohárba, csukott szájba nem megy víz. 
− A pohár szája legyen a csap alatt – Ez az engedelmességet, alázatot példázza. A víz van felül, a pohár alul. Isten-

nek mindig igaza van. Az ő logikája magasabb rendű, hozzá kell igazodnom. 
 
Így hozhatjuk magunkat helyzetbe, ez a mi felelősségünk. A megértés, mikor leesik a tantusz, az kegyelem. 
Megtetted amit Isten előzőleg mondott? Ha nem, akkor Ő nem szól újra. Ne új kijelentést akarj, tedd meg az előzőt. 
Tedd meg, amiről tudod, hogy Isten kérte tőled. Engedj a Szentléleknek! 


