
2. A Szent Szellem személye és munkája

(T. Austin-Sparks: A Szent Szellem, a gyülekezet és a nemzetek)

Bevezetésünk végén föltettük a kérdést: Milyen alapon munkálkodik a Szent Szellem? Az
erre  adott  válasz  megfelel  ugyanis  az  előző  kérdésünkre  is:  Mi  vetett  gátat  munkájának  a
kereszténység korai szakaszában? Ezért most további kérdéseket kell föltennünk: Kicsoda a Szent
Szellem, és mi Ő? 

A Szent Szellem – mit nem jelent?

Először  is  nézzük  meg,  hogy  mi  nem  a  Szent  Szellem,  és  bizonyosan  mi  nem  volt
eljövetelének  célja.  Itt  egy  nagyon  komoly  tévedést  kell  elkerülnünk:  hogy  a  Szent  Szellemet
személytelenné tegyük, és a Szent Szellem hatását tegyük a mindenné. A Szent Szellem ugyanis
nem egy hatás. A Szent Szellem nem egy érzet; érzékelhetjük Őt, de Ő nem csak egy érzet. A Szent
Szellem nem egy alapelv, bár munkálkodhat elvek alapján. A Szent Szellem nem is egy erő. Mindig
fennnáll  az  a  veszély,  hogy  a  Szent  Szellem  hatásait  tegyük  meg  mindennek.  Ezek  csak  a
jellegzetességei a Szent Szellemnek.

A Szent Szellem – mit jelent?

Maga a Szent Szellem egy személy, épp annyira valóságosan személy, mint az Atya és a Fiú.
Az Úr Jézus sem személytelenül, „ami”-ként hivatkozott a Szent Szellemre. Habár a görögben a
„szellem”  szó  semlegesnemű,  János  apostol  mindig  úgy  írja  le,  amikor  az  Úr  Jézus  a  Szent
Szellemről  beszél,  hogy „Ő”,  méghozzá hangsúlyosan: „És amikor Ő eljön”,  „amikor eljön Ő,  az
igazság Szelleme” (Jn 16,8.13). Úgy érezhetjük talán, hogy ez a kérdés nem igényli, hogy ennyire
hangsúlyozzuk,  hiszen  a  legtöbb  evangéliumi  keresztény  elfogadja  és  elismeri  ezt.  Gondjaink
támadhatnak azonban, ha nem vagyunk elég óvatosak – ha nagyobb súlyt fektetünk a jellemzőkre,
mint  Magára  a  személyre.  A  Szent  Szellem  személyében  a  mindenható  Istennel  számolunk.
Kérhetjük a szellemi érzékelőképességet, tudatosságot, világosságot, bölcsességet, erőt, kihatást,
de sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy amit valójában keresünk, az nem más, mint az Ő
isteni személye, aki az Atyával és a Fiúval együtt egy Isten. Ő a jelenvaló Isten; pontosan annyira
Maga  a  jelenvaló  Isten  személyesen,  mint  ahogyan  Jézus  Maga  is  a  jelenvaló  Isten  volt
személyesen.

Ha végignézzük a Cselekedetek könyvét, látni fogjuk, hogy az embereknek a gyülekezetben
és  a  gyülekezeten  kívül  nem valami  elvont  fogalommal  volt  dolguk,  hanem  egy  jelenvaló,  élő
személlyel.  Anániásnak,  majd  Szafírának  is  azt  mondta  Péter:  „Miért  töltötte  meg  a  Sátán  a
szívedet, hogy hazudj a Szent Szellemnek?” (Csel 5,3). Egy elvont fogalomnak nem lehet hazudni.
És így volt minden érintkezés során: az emberek egy jelenvaló, élő személlyel kerültek kapcsolatba
– Magával Istennel. Amikor az apostol arról beszél, hogy bejönnek közéjük kívülállók, akik majd
elmondják,  mit  éreznek,  nem úgy  fejezi  ki  magát,  hogy „Azt  fogják  mondani,  hogy  valamilyen
erőteljes  hatás  van  itt!  Milyen  különös  ez  a  légkör,  amit  érzékelek!”  Hanem  úgy:  „Azt  fogják
mondani, hogy Isten van közöttetek!” (1Kor 14,25). Mindent Istennel fognak kapcsolatba hozni, és
azt  mondják:  Istennel  találkozom itt!  Nagyon fontos  dolog,  hogy  a  benyomás  senki  mástól  ne
legyen, mint Magától Istentől. Ha ez így van, akkor annak nagyon messzire mutató hatása van. A
Szent Szellem tehát nem „ami”, hanem „aki”, egy személy.

A Szent Szellem – mi nem volt célja eljövetelének?



A Szent Szellem nem azért  jött,  hogy új  vallást  hozzon létre.  Jól  jegyezzük meg, hogy a
kereszténység nem egy új  vallás.  Nem valami olyasmi, amit  más vallások fölé vagy mellé lehet
helyezni, hogy az „összehasonlító vallástudomány” vizsgálódásának tárgya lehessen. Meglehetősen
hosszú idő telt el, mire maguk a vezető apostolok is felismerték új helyzetük jelentőségét. Nem
azonnal jöttek rá, hogy zsidó vallásuk mint olyan, véget ért, és most a kereszténységben vannak.
Nem volt ilyen elválasztóvonal a tudatukban. Új helyzetük jelentősége nem azonnal világosodott
meg előttük; nem egy pillanat alatt vált egyértelművé, hanem fokozatosan értették meg. Észre sem
vették,  de  szellemben  egy  bizonyos  irányba  kezdtek  haladni  –  lépésről  lépésre  eltávolodva
valamitől,  úgy érezvén magukat, hogy egyre inkább kint vannak valamiből – valamiből,  amiben
korábban benne voltak – és egyre jobban és jobban valami teljesen másvalamibe kerülnek bele, de
hogy ez a másvalami micsoda, az elején még nem volt világos nekik.

Gondoljunk csak Péterre és Kornéliusz házára! Péter egyáltalán nem látta tisztán ennek a
furcsa kezdetnek, Isten eme újdonságának a jelentőségét. Ha Péter számára nyilvánvaló lett volna,
hogy a judaizmus bevégeztetett, és a kereszténység jött, hogy átvegye a helyét, akkor nem lett
volna semekkora küzdelem a szívében amiatt, hogy pogányok közé menjen. Voltak Jeruzsálemben
mások,  vezető apostolok és  vének,  akiknek nagyon sokáig  tartott,  ha ugyan egyáltalán sikerült
nekik, hogy teljesen világosan lássanak ebben a kérdésben. A Szent Szellem tehát nem azért jött,
hogy  egy  új  vallást  hozzon  létre,  melynek  „keresztény  vallás”  a  neve.  Nagyon  fontos,  hogy
fölismerjük ezt.

A Szent Szellem nem is azért jött el, hogy új mozgalmat indítson ebben a világban. Ha ez lett
volna  a  célja,  akkor  ebben  a  könyvben  olyan  feljegyzéseket  találnánk,  melyek  mindenféle
tanácsadó  és  végrehajtó  bizottságok  felállításáról  szólnak,  valamint  a  világ  evangelizálásának
terveiről, minden ehhez kapcsolódó eszközállománnyal és szervezeti háttérrel egyetemben. Nagyon
szembeötlő azonban, hogy az egész könyvben sehol nem találunk semmi olyasmit, ami az induló
munka alapjául szolgálhatna. Semmilyen előre kigondolt kampány nem létezett. Az apostolokat és
a  testvéreket  nagyon gyakran  érte  meglepetés;  olyan  dolgok megtételére  kényszerültek,  amire
soha nem gondoltak, és nem is akarták; teljes mértékben meghaladták az önnön mértéküket. Sok
mindenre,  amit  elterveztek,  sosem  került  sor,  vagy  félre  lett  téve  egy  időre.  Nem,  ez  nem
valamilyen új mozgalom volt – nem nagybetűs Mozgalom – amelyet a Szent Szellem beindítani jött.

Továbbá, a Szent Szellem nem is azért jött, hogy egy új tanítást vezessen be. Fontos, hogy
helyes információink és helyes útmutatásunk legyen ebben a kérdésben. Abszolút semmi alapja
sincs annak a feltételezésnek, és az egész történetben nincs semmi, amire ezt építeni lehetne, hogy
az apostolok azért mentek volna ki a világba, hogy Jézus tanítását hirdessék. Ez meglepőnek, sőt
meghökkentőnek hangozhat. De abszolút semmi nem igazolja azt az elképzelést, hogy ezek a férfiak
Jézus tanítását mentek terjeszteni,  mintha azt  mondanánk, hogy bármit is  tanítson Konfuciusz,
bármit  is  tanítson  Buddha,  bármit  is  tanítsanak  a  nagy  vallási  vezetők,  mi  elmondjuk  Jézus
tanítását. Egyáltalán nem ez volt az elképzelésük, és a Szent Szellemé sem. Semmilyen módon nem
volt szó arról, hogy valamilyen tanrendszert propagálnának.

Az Újszövetség tanítása mindig azok miatt a dolgok miatt vált  szükségessé,  amik éppen
történtek. Mindig minden azelőtt történt, hogy meglett volna a magyarázat – a tanítás az esemény
után érkezett. Történtek dolgok, majd következett a magyarázat. Nem úgy volt, hogy: „Mármost, ez
és ez a tanítás, most pedig menjetek, és ültessétek gyakorlatba, mindent eszerint alakítsatok! Íme,
a helyes tanok – ezért mindent ezekhez szabjatok!” Így helytelen irányból közelítették volna meg a
dolgokat. Nem lehet ezen a módon újszövetségi gyülekezetet létrehozni, nem lehet a Szent Szellem
áramlását ezen a módon előidézni. 



A Szent Szellem tehát a saját kezébe vette a dolgokat, és gyülekezetet azonnal bedobta a
mélyvízbe; és így útjára eresztve jóval a maga felfogóképességén és megértésén túlra juttatta; és
csak ezután állított elő felkent, felruházott férfiakat, akik tanítani tudták a hívőket arról, hogy mit
jelentenek mindazok, amiket megtapasztaltak, mit jelent az, ami történt velük. A helyes irányból
kell tehát megközelítenünk a dolgokat. Az lenne jó, ha visszatérhetnénk ide, hogy a Szent Szellem
tesz  valamit,  és  mi  nem  értjük,  mit  csinál,  vagy  hogy  mire  akar  kilyukadni,  majd  az  Igéhez
fordulunk, és megtaláljuk: „Ez az!” (Csel 2,16). Ez a magyarázat, itt, az Isten Igéjében!

Végül,  a  Szent  Szellem  nem  azért  jött  el,  hogy  létrehozzon  egy  olyan  „valamit”,  amit
gyülekezetnek nevezünk. Való igaz, hogy a gyülekezet pünkösd napján született. De itt egy kicsit
világosabbá kell tennünk az elképzeléseinket, egy kicsit ki kell igazítani ezeket; a „gyülekezet” szóval
kapcsolatos gondolataink ugyanis egy kicsit meg lehetnek kavarva. Lehet ugyanis, hogy valamilyen
dologra gondolunk, egy gyülekezet nevű dologra, ami sok egyéb mellett fut ezen a néven. A Szent
Szellem azonban nem azért jött, hogy egy új, „gyülekezet” nevű dolgot hozzon létre.

Mi célból jött a Szent Szellem?

Ha a Szent Szellem ezek közül egyikért sem jött, akkor miért jött? Azért jött, hogy Jézus
Krisztus életét valósítsa meg az emberek életében. A gyülekezet vagy ez vagy semmi; a tanítás vagy
ezzel kapcsolatos, vagy semmit nem jelent. A Szellem minden irányú mozdulása ebbe az irányba
hat, különben teljesen félreértettük Őt. Ő azért jött, hogy az Úr Jézus életét hozza létre az emberek
életében! Mindent eszerint kell  megvizsgálnunk. Minden tevékenységet, igyekezetet, befektetett
energiát  és  költséget,  minden  meghozott  áldozatot  és  háttérmunkát,  minden  cselekedetet  és
tanítást; azaz mindent, ami a kereszténység részévé vált, egyetlen szabály alapján kell lemérnünk:
az-e a következménye, hogy Jézus Krisztus élete formálódik ki az emberek életében, méghozzá úgy,
hogy mennyei jelek igazolják, hogy Jézus oly valóságosan itt van ebben a világban, mint amennyire
itt volt kétezer évvel ezelőtt? Igen, szükséges, hogy Ő valóban itt legyen, nem csak úgy, mint akkor,
hanem még erőteljesebben,  mert  akkor  úgy  beszélt  Magáról,  mint  aki  korlátozva  van,  amíg  a
Szellem el nem jön. Jelen kell lennie, nem csak olyan cselekedetekben, melyeket akkor tett, hanem
az Ő saját szavai szerint: a hívőknek „ezeknél nagyobbakat” kell cselekedniük, „mert én az Atyához
megyek” (Jn 14,12; 16-18; Jn 16,7-15; Lk 12,50).

Ez így volt az első harminc évben, ezt vették észre az emberek mindenhol. Krisztus jelenléte
volt az,  ami mély benyomást keltett. „Felismerték őket,  hogy Jézussal  voltak” (Csel  4,13).  Ezért
nevezték  a  hívőket  keresztényeknek  –  khrisztianoi  –  Krisztushoz  tartozók.  Csak  így  lehetett
megmagyarázni.  Ez  Krisztus!  Ez  volt  a  Szent  Szellem  eljövetelének  célja.  És  ha  azokat  a
megtapasztalásokat bármilyen mértékben folytatni vagy ismételni kell, akkor az csakis – csakis! –
nem  pusztán  a  Jézus  Krisztusban,  az  Ő  istenségében,  bűntelenségében,  az  Ő  engesztelő
áldozatában való hit, vagy tanítás révén lesz, hanem annak révén, hogy a Szent Szellem által Ő élő
módon jelen van bennünk. Azokban az első napokban egyszerűen így volt, a Szent Szellem által
Krisztus  hatalmasan jelen  volt  a  hívőkben.  Amikor  arra  gondolunk,  vagy  arról  beszélünk,  hogy
„beteljesedni Szent Szellemmel”, hogyan értjük? Mit értünk pontosan ez alatt a kifejezés alatt?
Amit az Újszövetség ért azon, hogy „beteljesedni Szellemmel”, nem jelent mást, mint hogy az Úr
Jézussal vagyunk beteljesedve.

Most megállok itt, de már közeledünk ahhoz, hogy megtudjuk, mit jelent a Szent Szellem; és
ez az a pont, ahol átlépünk a pünkösd valódi jelentőségébe. Ez pedig nem más, mint hogy Krisztust
mintegy  újra  visszahozza,  új  és  hatalmas  eljövetellel;  ám  ezúttal  nem  külsőleg,  hanem  benső
módon. És ismétlem, mindent ennek alapján kell megítélnünk. Amikor az Úrnak helye van, amikor
Övé az Őt illető hely a Neki járó mértékben az Ő népében, akkor történni fognak dolgok, annyira



spontán  módon  és  hatalmasan,  mint  akkor.  És  az  egésznek  az  a  célja,  hogy  Jézus  legyen
megdicsőülve!
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