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Bizonyos körökben nagyon sokat beszélnek az ún. Szentlélek-keresztségről, vagy a Szentlélekkel való
betöltekezésről, melynek legfontosabb jeleként általában a nyelveken szólást említik. Vannak, akik
egyenesen azt állítják, hogy ha nem szólsz vagy szóltál még nyelveken, akkor még nem töltekeztél be
Szentlélekkel. Nos, az Apcselben valóban látunk arra példát, hogy egyes emberek elkezdenek
nyelveken szólni, amikor leszáll rájuk a Szentlélek. Igaz, hogy ezekben az esetekben nem újjászületett
hívő emberekről van szó (samáriai keresztyének [Apcsel 8], Kornéliusz és háznépe [Apcsel 10], János
tanítványai [Apcsel 19]), akiknek épp csak a Szentlélek hiányzott az életükből ahhoz, hogy teljessé
legyen a hitük.
Nem vonom kétségbe, hogy lehetnek és vannak olyanok, akik a Szentlélek-keresztség átélésekor
megkapják a nyelveken szólás ajándékát. Az Ige alapján én is hiszem és meg is vagyok győződve arról,
hogy amikor valaki megkapja a Szentlelket, Vele együtt valamilyen lelki ajándékot is kap, melyek
egyike lehet akár a nyelveken szólás is. Én például a tanítás ajándékát kaptam anno.
Sokan hivatkoznak előszeretettel Jézusra mondván, hogy lám, még neki is szüksége volt a Szentlélekkeresztségre, pedig Ő Isten Fia volt már a születésétől fogva és ott volt már benne a Szentlélek.
Akárhogy is értelmezzük Jézus bemerítkezését, t.i. hogy miért volt rá szüksége és miért kellett, hogy a
Szentlélek rászálljon, van egy mozzanat, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül.
Érdekes, hogy a Szentlélek-keresztség hangsúlyozói előszeretettel hivatkoznak Jézus példájára, de az
még érdekesebb, hogy valamiért elfelejtik megemlíteni azt, hogy mi volt Jézus Szentlélekkeresztségének a jele. Pedig ez számunkra is rendkívüli jelentőséggel bír, főleg ha következetesen
szeretnénk Jézus példáját követni. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt az epizódot.
Kezdjük keresztelő János színre lépésével. János a pusztában meghirdeti Isten országa evangéliumát
és sokakat megkeresztel a Jordán vizében. Ám amikor farizeusok és szadduceusok jönnek hozzá, a
következőket mondja nekik:
Mt 3:9 És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom
nektek, hogy Isten e kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
Kövekből fiak? János azt állítja, hogy “e kövekből” is képes Isten Benne hívő, Jézusért égő szívű
embereket csinálni, egészen pontosan “támasztani” (egeiró, feltámaszt). János bizonyára konkrét
kövekre mutathatott, maga körül, de nem kizárt, hogy valójában a körülötte álló kőszívű emberekre
célzott. Jézusnál is látunk később egy hasonló mozzanatot, amikor a tanítványai elé állít példaként
egy kisgyermeket és azt mondja, hogy jaj annak, akik megbotránkoztat egy ilyen kisgyermeket, “akik
énbennem hisznek” (Mt 18:6). Vagyis a “kisgyermek” valójában “gyermeki hitű tanítványt” jelöl.
János tehát azt állítja, hogy Isten képes kőszívű, lelkileg halott embereket is életre kelteni, azaz élő,
hússzívet adni nekik. Hihetetlen, hogy János milyen bölcsességet, milyen teológiai látást kapott ott
kint a pusztában Istentől! Vagy egyszerűen csak ismerte az ÓSZ-et, hiszen bizonyára rengeteg ideje is
volt tanulmányozni a Messiásra és az általa hozott új szövetségre vonatkozó ígéreteket.
És hogy fogja ezt megtenni Isten? A Szentlélek, pontosabban a Szentlélek-keresztség által!
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Mt 3:11 Én [keresztelő János] ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön…
Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.
Ezt jövendölte meg ugyanis Ezékiel próféta:
Ez 36:26-27 És adok nektek új szívet és új Lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és
adok nektek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én
parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megôrizzétek és betöltsétek.
Majd rögtön ez után megjelenik Jézus, aki bemerítkezik és a következőket olvassuk:
Mt 3:16 És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijött a vízből; és íme megnyílt neki az ég, és látta az
Isten Lelkét alászállni, mint egy galambot és őrá szállni.
És mi volt a legelső jele a Szentlélek Jézusra való alászállásának? A fiúság tudatában való
megerősítés!
Mt 3:17 És íme egy égi hang ezt mondta: Ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
Ez a fiúság tudat, ez a szeretve létel volt aztán Jézus erőforrása! És ez ébred föl, jelenik meg bennünk
is a Szentlélekkel való betöltekezés, a Szentlélek-keresztség, újjászületés által (ez a három fogalom
ugyanarra az egy eseményre utal) és ez lesz a mi erőforrásunkká is az élethez és az Istentől kapott
küldetésünk betöltéséhez.
Rm 5:5 mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nekünk.
Rm 8:16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Csodálatos belső bizonyosság ez: Isten szeretett gyermekei vagyunk, csakúgy, mint Jézus! Az Atya
ugyanúgy szeret minket, mint Jézust!
Jn 17:23 te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.
Így, a Szentlélek által a szívünkbe áradó szeretetével töri össze, lágyítja meg Isten a mi kőszívünket.
így válunk mi, kőszívű, nem zsidó emberek is “Ábrahám fiaivá”, azaz Isten választott népének teljes
jogú tagjaivá.
Gal 3:27-29 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöztétek föl. 28 Nincs zsidó, sem
görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő: mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus
Jézusban. 29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint
örökösök.
A farizeusoknak, a zsidó vallási vezetőknek azért volt kőszívük, mert nem érezték, nem tapasztalták
Isten szeretetét, nem volt fiúság tudatuk! Nem érezték szeretettnek magukat. Ábrahám csak vér
szerinti apjuk volt, de nem Lélek szerinti.
Jézus Ábrahám fia volt mind vér szerint, mind Lélek szerint. Ugyanaz a hit volt benne is mint
Ábrahámban és ugyanez a hit van mindazokban, akik Jézus Krisztushoz tartoznak, azaz akik az
“Ábrahám hitéből valók” (Rm 4:16) azaz a “Krisztus hitéből valók” (Rm 3:26). Ilyen volt Zákeus, a
kapernaumi százados és a kánaáni nő is.
Fontos, hogy lássuk, hogy a Szentlélek erejével, a szeretett fiúi tudatában megerősödve volt képes
Jézus szembeszállni a kísértővel és legyőzni őt.
Mt 4:1-2 Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. 2 És miután
negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végre megéhezett.
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Mit támad meg a sátán? Mit kérdőjelez meg? Jézus fiúság tudatát!
„Ha Isten Fia vagy…” – mondja 2x is (Mt 4:3, 6).
És velünk is ugyanezt teszi. Mindig a fiúságunkat akarja megkérdőjelezni: „Tényleg Isten szeretett
gyermeke vagy?” A kísértések, a hitharc lényege és tétje, hogy meg tudjuk-e ragadni a fiúi
identitásunkat, hogy meg tudjuk-e ragadni Isten szeretetét. Csak akkor fogunk tudni megállni a
kísértővel szemben, ha bennünk van Isten Szentlelke és Általa erős tud maradni a szeretett fiúi
identitástudatunk.
Ezért kell nagyon vigyáznunk arra, hogy meg ne szomorítsuk (Ef 4:30), se meg ne oltsuk (1 Thessz
5:19) Isten bennünk levő Szentlelkét.
Ha nem bírok megállni a kísértésekben, az azt jelenti, hogy elbizonytalanodtam Isten szeretete felől,
elbizonytalanodtam a fiúságomban, gyenge vagy rossz identitástudattal bírok. Így könnyedén két
vállra fektet az ellenség.
Az érzelmi lefojtottság hátterében is ez állhat, a Szentlélek megszomorodása, megoltása, amely
hátterében a szeretett fiúság tudatunkban való elbizonytalanodás állhat vagy egy visszatérő bűn, egy
fel nem dolgozott trauma, testies életvitel, az Istennel való kapcsolat hanyagolása.
Nem véletlenül imádkozik Pál mindenek előtt az identitástudatunk megerősödéséért:
Ef 3:16, 19 adja meg nektek [Isten] az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek
az ő Lelke által a belső emberben… és megismerjétek a Krisztus minden ismeretet meghaladó
szeretetét.
Júd 1:21 Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében!
A Szentlélek-keresztség tehát elengedhetetlen a hívő élethez, melynek legfontosabb jele a fiúi
identitás megjelenése, azaz hogy Istené vagyok és Ő szeret engem. Csak ez a szeretet és ez a fiúság
tudat lesz képes átvinni bennünket tűzön-vízen, sőt akár még a mártírhalálon is át.
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