A Szent Szellem teljessége

Jel 4:5 A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek
[vala] ki. És hét tűzlámpás ég [vala] a királyi szék előtt, amely az Istennek hét
Szelleme;
Jel 5:6 És láték a királyi szék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy
Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, ami az
Istennek hét Szelleme, amely elküldetett az egész földre.
Hét Szellem: 7 a teljesség, tökéletesség száma a Bibliában.
Egy Szent Szellem, Aki teljes, tökéletes. Különböző megnyilvánulása, munkája van a
hívőben. Képessé tesz!!!
Ézs 11:1 - 11:2 És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy
virágszál nevekedik. Akin az Úrnak szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és
értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és
félelmének szelleme.
Luk 4:1 Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatére a Jordántól, és
viteték a Lélektől a pusztába
Luk 4:14 Jézus pedig megtére a Szellemnek erejével Galileába: és híre
méne neki az egész környéken.
Apcs 10:38 A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Szellemmel
és erővel, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög
hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.

A Szent Szellem nevei, munkái, megnyilvánulásai a Bibliában:
Mennyei Erő:
Luk 24:49 És íme én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig
maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Apcs 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és
lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és
Samariában és a földnek mind végső határáig.
Atya Szelleme:
Máté 10:20 Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Szelleme
az, aki szól tibennetek.
Bölcsesség Szelleme:
2Móz 28:3 És szólj minden bölcs szívűeknek, akiket betöltöttem a bölcsesség
szellemével, hogy csinálják meg az Áron ruháit, az ő felszentelésére, hogy
papom legyen.
Ef 1:17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon
nektek bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében;

Dicsőség Szelleme:
1Pét 4:14 Boldogok [vagytok], ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert
(megnyugszik rajtatok) megnyugtatja a bensőtöket – belül nyugalmat ad a
dicsőségnek és az Istennek Szelleme, [amit] amazok káromolnak ugyan, de ti
dicsőítitek azt.
Élet Szelleme:
Róm 8:2 Mert a Jézus Krisztusban való élet Szellemének törvénye
megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
Jel 11:11 De három és fél nap múlva életnek Szelleme adaték Istentől ő beléjük,
és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala.
Az élő Isten Szelleme:
2Kor 3:3 Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által
szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Szellemével írva; nem
kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.
Engedelmesség Szelleme:
Zsolt 51:14 Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség
Szellemével támogass engem.
Erő Szelleme:
2Tim 1:7 Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten; hanem erőnek
és szeretetnek és józanságnak Szellemét.
Erős Szellem:
Zsolt 51:12 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd
meg bennem.
Értelem Szelleme:
Ézs 11:2 Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek
Szelleme, tanácsnak és hatalomnak Szelleme, az Úr ismeretének és félelmének
Szelleme.
Az Ő Fiának Szelleme:
Gal 4:6 Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának
Szellemét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!
Fiúság Szelleme:
Róm 8:15 Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a
fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
A hit Szelleme:
2Kor 4:13 Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a Szelleme van
meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
Igazság (valóság) Szelleme:

Ján 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert
nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek
marad.
Ján 15:26 Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától,
az igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, az tesz majd én rólam
bizonyságot.

Ítélet Szelleme:
Ézs 4:3 Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét
eltisztítá belőle az ítélet Szellemével, a megégetés Szellemével:
Ján 16:8 És az, mikor eljő, megfeddi – rámutat, napvilágra hoz, rábizonyít - a
világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:
Józan gondolkodás Szelleme:
2Tim 1:7 Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten; hanem erőnek
és szeretetnek és józanságnak Szellemét.
Kegyelem Szelleme:
Zak 12:10 A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a
kegyelemnek és (könyörületességnek) könyörgés Szellemét, és reám tekintenek,
akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek
utána, amint keseregnek az elsőszülött után.
Kijelentés Szelleme:
Ef 1:17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon
nektek bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében;
Könyörgés Szelleme:
Zak 12:10 A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a
kegyelemnek és (könyörületességnek) könyörgés Szellemét, és reám
tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és
keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után.
Krisztus Szelleme:
Róm 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyan az Isten
Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.
1Pét 1:11 Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté [azt] ki a
Krisztusnak ő bennük levő Szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus
szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.

Prófétaság Szelleme:
Jel 19:10 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nekem:
Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok neked és a te atyádfiainak, akiknél a
Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a
prófétaság szelleme.
Szelídség Szelleme:
1Kor 4:21 Mit akartok? Vesszővel menjek-e hozzátok, avagy szeretettel és
szelídségnek szellemével?
Gal 6:1 Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti szellemiek,
igazítsátok útba az olyant szelídségnek szellemével, ügyelvén magadra, hogy
meg ne kísértessél te magad is.

Szentség Szelleme:
Róm 1:4 Aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Szelleme
szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől,
Szeretet Szelleme:
2Tim 1:7 Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten; hanem erőnek
és szeretetnek és józanságnak Szellemét.
Az Úrnak Szelleme:
Apcs 8:39 Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Szelleme elragadá Filepet;
és többé nem látta őt a komornyik, mert [tovább] méne az ő útján örömmel.
Megelevenítő Szellem:
1Kor 15:45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó
Ádám megelevenítő – életet adó szellemmé.
Vigasztaló – Pártfogó, Aki megnyugtat, megfrissít és visszaküld a harcba:
Ján 14:16 És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek
maradjon mindörökké.
Ján 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert
nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és
bennetek marad.
A Szent Szellem további munkái:
Ján 14:26 Ama vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az
Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat,
amiket mondottam nektek.
Ján 16:8 - 16:11 És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet
tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem; És igazság
tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem; Ítélet
tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.

Ján 16:13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket
minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall,
és a bekövetkezendőket megjelenti nektek.
Ján 16:14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek.
Gal 5:22 De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Kérni a Szent Szellemet?
Luk 11:13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat
adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik
tőle kérik.
Ján 7:37 - 7:39 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta,
mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz
énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak
belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, amelyet veendők valának az
őbenne hívők: mert még nem vala Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem
dicsőítteték meg.
Ef 5:18 - 5:19 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem
teljesedjetek be Szent Szellemmel, beszél(get)vén (egymás között) magatokhoz
zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet
mondván szívetekben az Úrnak.
1. Ismerjük fel, hogy a Szent Szellem bennünk élése, munkája nélkül nem tudunk
eredményes, hatékony, sikeres hívő életet élni. Az új keresztyének igényeljék a Szent
Szellemet! A mennyei Apukánk mindennél jobban akarja adni az Ő újszülött
gyermekeinek a Szent Szellemet. Gerjeszd fel a benned lévő Szent Szellemet.

2. A Szent Szellem teljessége bennünk van. De alázzuk meg magunkat és kérjük, valljuk
meg, tudatosítsuk magunkban, hogy a bennünk lévő Szent Szellem egy-egy
tulajdonsága, munkája, megnyilvánulása, aminek eddig híján voltunk, amiben hiányt
mutattunk, legyen a miénk, legyen láthatóvá bennünk, rajtunk keresztül!

3. Szent Szellemmel. mint személlyel való közösség. Ő Isten. Ő Isten jelenléte bennem.
Ő az Úr bennem. Ő vezet. Közösség: idő töltés, beszélgetés, ráhallgatás,
engedelmesség.

