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Lukács evangéliumát tanulmányozva feltűnő, hogy milyen nagy hangsúlyt helyez Lukács a
Szentlélekre és annak különböző megnyilvánulásaira. Már rögtön a bevezetőben szinte az összes
szereplő betöltekezik Szentlélekkel.
Keresztelő János:
Lk 1:15 nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik
Szentlélekkel.
Ez ugyanaz a Szentlélek lesz, aki Illésben volt:
Lk 1:17 Ő előtte jár majd Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és az
engedetleneket az igazak bölcsességére térítse.
SZL megnyilvánulása: a megtérés erőteljes prédikálása.
Mária:
Lk 1:35 A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is
szentnek hívják, az Isten Fiának.
Szintén Lukácsnál gyakran összekapcsolódik a Szentlélek az erővel. Mondhatnánk úgy is, hogy a
Szentlélek, mint Isten, a menny ereje jelenik meg Lukácsnál.
Lk 5:17 És az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson.
Lk 6:19 mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 8:46 Jézus pedig azt mondta: Valaki megérintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt
ki belőlem.
Ugyanezzel ér véget az evangélium:
Lk 24:49 én elküldöm nektek, akit Atyám ígért [Szentlélek], ti pedig maradjatok a városban,
amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.
SZL megnyilvánulása: Jézus, egy gyermek fogantatása, ld. Izsák, Sámuel.
Erzsébet:
Lk 1:41-42 Erzsébet betelt Szentlélekkel, és hangos szóval felkiáltott: Áldott vagy te az asszonyok
között, és áldott a te méhednek gyümölcse!
SZL megnyilvánulása: erőteljes áldás mondás.
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Zakariás:
Lk 1:67 Apja, Zakariás pedig beteljesedett Szentlélekkel, és így prófétált…
SZL megnyilvánulása: prófétálás.
Simeon:
Lk 2:25-27 a Szentlélek volt rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg,
amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indításából éppen akkor ment a templomba, amikor a
gyermek Jézust szülei bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek.
SZL megnyilvánulása: személyre szabott isteni kijelentés, vezetés.
Jézus:
Lk 3:16 ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.
Lk 3:21-22 Jézus is megkereszteltetett és imádkozott, megnyílt az ég, és leszállt rá a Szentlélek
galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam,
benned gyönyörködöm!
SZL megnyilvánulása: a szeretett fiúság tudatban, identitásban történő megerősítés, vö. Rm 8:16.
Lk 4:1 Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélektől vezetve a pusztában töltött
SZL megnyilvánulása: kitartó böjt, ellenálló képesség a kísértővel szemben.
Lk 4:14-15 Jézus pedig a Lélek erejével visszatért Galileába, és híre ment az egész környéken. Tanított
zsinagógáikban.
SZL megnyilvánulása: erőteljes, hatalommal bíró tanítás.
Lk 4:32, 36 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje volt… Micsoda beszéd
ez, amely olyan hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy azok távozni
kényszerülnek?
Lk 4:18-19 Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot
hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük
megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.
SZL megnyilvánulása: evangélium hirdetése, démoni megkötözöttségekből és a bűn rabságából való
szabadítás, testi-lelki látás helyreállítása, kegyelem hirdetése.
Lk 5:17 És az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson.
Lk 6:19 mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 8:46 Jézus pedig azt mondta: Valaki megérintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki
belőlem.
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SZL megnyilvánulása: gyógyítás.

Lk 11:20 Ha pedig Isten ujjával [a Szentlélekkel, vö. Mt 12:28] űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül
elérkezett hozzátok az Isten országa.
SZL megnyilvánulása: ördögűzés.

Lk 10:21 Abban az órában Jézus így ujjongott a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám…
SZL megnyilvánulása: öröm, az Atya dicsőítése, magasztalása, vö. Rm 14:17, Gal 5:22.
Tanítványok:
A tizenkettő
Lk 9:1-2, 6 Összehívta tizenkét tanítványát, és erőt és hatalmat adott nekik minden ördög fölött és a
betegségek gyógyítására. Elküldte őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket
gyógyítsanak… Elindultak hát, bejárták a falvakat, hirdették az evangéliumot, és mindenütt
gyógyítottak.
A hetvenkettő
Lk 10:1, 9, 17, 19 Ezek után pedig az Úr további hetvenkettőt választott, és kettesével elküldte őket…
Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa… A
hetvenkét tanítvány örömmel tért vissza, és azt mondta: Uram, még az ördögök is engednek nekünk
a te neved által!... Íme, hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok és az
ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek.
SZL megnyilvánulása: ördögűzés, gyógyítás, evangélium hirdetése, teljes védelem az ördöggel
szemben (ugyanaz, ami Jézusnál!), vö. Ef 6:16.
A Szentlélek a legfontosabb dolog, ajándék, amit kérnünk kell! És Jézus azt ígéri, hogy aki teljes
szívéből kéri a Szentlelket, az mind meg fogja kapni Őt.
Lk 11:9-13 Én is mondom nektek: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. 10 Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 11
Ugyan melyik apa az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az
halat kér? 12 Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki? 13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a
fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik
kérik Tőle!
A legsúlyosabb bűn a Szentlélek káromlása.
Lk 12:10 Ha valaki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem
nyer bocsánatot.
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A Szentlélek ki fogja jelenteni nekünk, hogy mit kell mondanunk egy-egy szorult helyzetben.
Lk 12:11-12 Amikor majd zsinagógákba hurcolnak, felsőbbségek és hatóságok elé állítanak
benneteket, ne aggodalmaskodjatok, hogy miként védekezzetek, vagy mit mondjatok, 12 mert a
Szentlélek abban az órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.

És végül megígéri az ő tanítványainak azt is, hogy ők is meg fogják kapni a Szentlelket, Aki által ők is
felruháztatnak majd ugyanazzal a mennyei erővel, ami Jézusban volt és Jézusból áradt, hogy képesek
legyenek folytatni ugyanazt a küldetést, amit Jézus elkezdett: Isten országa hirdetését és terjesztését
erővel és hatalommal, tanítva, betegeket gyógyítva és ördögöket űzve.
Lk 24:49 Azért én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem
ruháztattok mennyei erővel.
Ez történt Pünkösdkor, ezt ünnepeljük ma, azaz hogy mi, akik Jézusban hiszünk, is ezzel a mennyei
erővel élhetjük az életünket, a Szentlélek bennünk lakozása és a Szentlélek különböző ajándékainak
gyakorlása által.
Mk 15:17-18 Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki
hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen
jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek,… betegekre teszik kezüket, és azok
meggyógyulnak.
Jn 14:12 Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a
cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz.
2 Kor 9:15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!
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