Megtelni, folyamatosan betöltve lenni Szent Szellemmel

Plétho – Plérész – Pléroó – Pléroma
G4130 πλήθω (pléthó) 1) megtölt, betölt, teletölt, jóllakat, kielégít passzív alak: 2) megtelik,
tele van 3) beteljesedik, megvalósul 4) eltelik, letelik (idő)

Luk 1:67 És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála
mondván:
Apcs 2:3 - 2:4 És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre
azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni
más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok.
Apcs 4:8 Akkor Péter, Szent Lélekkel megtelve, monda nekik: Népnek
fejedelmei és Izraelnek vénei!
Apcs 13:9 De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá vetve,
Apcs 4:29 - 4:31 Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te
szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, A te kezedet
kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a
Jézusnak neve által. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol
egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét
bátorsággal szólják vala.
Egy adott pillanatban betöltve lenni Szent Szelemmel, „kívülről” való betöltekezés
G4134 πλήρης (plérész) 1) teli, teljes, megtelt vmivel 2) teljes, hiánytalan, egész Etimológia:
a G4130-ból

Apcs 6:8 István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket
cselekszik vala a nép között.
Luk 4:1 Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a
Lélektől a pusztába
Apcs 11:24 Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy
sokaság csatlakozék az Úrhoz.
G4137 πληρόω (pléroó) 1) megtölt, teletölt, feltölt; teljessé tesz 2) jóllakat, kielégít 3)
végrehajt, teljesít 4) befejez passzív alak: 5) megtelik, eltelik, megelégszik 6) teljesül,
megvalósul, beteljesedik 7) eltelik (idő); betelik (létszám)

Ef 5:18 - 5:19 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem
teljesedjetek be Szent Lélekkel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és
dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben
az Úrnak.
Apcs 13:52 A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.
Fil 1:11 Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus
[teremt] az Isten dicsőségére és magasztalására.
folyamatosan betöltve lenni, belülről való feltöltődés, megtelés - aktív

G4138 πλήρωμα (pléróma) 1) teljesség, befejezettség, tökéletesség 2) beteljesítés,
beteljesedés 3) teljes létszám 4) pótlás, kiegészítés 5) bőség, nagy mennyiség, gazdagság
Etimológia: a G4137-ből

Ef 1:22 - 1:23 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek
fölötte az egyháznak fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Ő neki, aki
mindeneket betölt mindenekkel.
Jézus a felkenő, Szent Szellem a kenet, mi vagyunk a felkentek.
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 Lélekről, amelyet veendők valának az
őbenne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem
dicsőítteték meg.
Ján 4:14 Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké
meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó
víznek kútfeje lesz ő benne.
Apcs 8:17 - 8:18 Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Lelket. Mikor
pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent
Lélek, megkínálá őket pénzzel,

Apcs 10:44 - 10:45 Mikor még szólá Péter ez igéket, leszálla a Szent Lélek
mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból
való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is
kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.
Apcs 19:2 - 19:6 Monda nekik: Vajon vettetek-e Szent Lelket, minekutána
hívőkké lettetek? Azok pedig mondának neki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy
ha vagyon-e Szent Lélek. És monda nekik: Mire keresztelkedtetek meg tehát?
Azok pedig mondának: A János keresztségére. Monda pedig Pál: János
megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána
jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig [ezt]
hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájuk
vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájuk; és szólnak vala nyelveken, és
prófétálnak vala.

