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1. A SZENTLÉLEK AZ ÓSZÖVEGTSÉGBEN 

 
A Teremtés könyvében Ő a Teremtő (1:1-2) és Megelevenítő (2:7) Lélek, akinek az életünket 
köszönhetjük. A Kivonulás könyvében Ő a Szent Kenet (30:22-25). A Léviták könyvében a 
Szentlélek az Emésztő Tűz (9:24) és a Színtiszta Olaj (24:2), aki megtisztít és megszentel 
minket. A Számok könyvében Ő a Más Lélek (14:24), aki megkülönböztet minket a 
hitetlenektől. A Második Törvénykönyvben Ő a Tűz és Felhőoszlop (1:33), aki életünk 
pusztaságain átvezet minket. Józsué könyvében Ő az Áttörés Lelke (6:3-5), aki által leomlanak 
a falak. A Bírák könyvében a Szentlélek az a Természetfeletti Erő (14:6), aki által minden 
nehézségben győztesek lehetünk. Rúth könyvében Ő a Ragaszkodás Lelke (1:16-18), aki nem 
engedi, hogy eltávolodjunk Istentől és a népétől. Sámuel első könyvében a Szentlélek a 
Felkenés Olaja (10:1), aki által az Úr elpecsétel minket magának. Sámuel második könyvében 
a Szentlélek az (23:2), akinek hatására az Úr szólal meg ajkainkról. A Királyok első könyvében 
a Szentlélek az Enyhe Szellő (19:12), akin keresztül Isten megszólít minket. A Királyok második 
könyvében a Szentlélek az Elfogyhatatlan Olaj (4:1-7), aki betölti üres életünket. A Krónikák 
első könyvében Ő az Egység Lelke (12:19), aki által az Úr serege közösséggé válik. A Krónikák 
második könyvében Ő a Megtérés Lelke (15:1-4), aki Isten igaz imádatára hívja a népet. Ezsdrás 
könyvében a Szentlélek az Úr Karja (7:6), aki által hatalommal hirdethetjük Isten Igéjét. 
Nehémiás könyvében Ő a Jó Lélek (9:20), aki oktat minket. Eszter könyvében a Szentlélek a 
Titkos Tanácsadónk (4:13-14), aki a nehéz helyzetekben is vezet minket. Jób könyvében a 
Szentlélek az Alkotónk és Éltetőnk (33:4). A Zsoltárok könyvében Ő a Dicsőítés Lelke (51:12-
13, 17) és az Öröm Olaja (45:8). A Példabeszédek könyvében Ő a Bölcsesség Lelke (1:20-23), 
aki az Úr útján vezet minket. A Prédikátor könyvében a Szentlélek az, aki életünk végén 
visszavezet minket a Teremtőhöz (12:7). Az Énekek énekében a Szentlélek a Galamb (2:14), 
akinek társasága gyönyörűség számunkra. Ézsaiás könyvében a Szentlélek a Szomjas Földre 
Kiáradó Víz (44:3), aki Isten áldását hozza el nekünk. Jeremiás könyvében a Szentlélek a 
csontjainkba rekesztett Emésztő Tűz (20:9), aki szólásra és cselekvésre késztet minket. 
Jeremiás siralmaiban a Szentlélek az, aki siratja bűneinket (2:11). Ezékiel könyvében Ő az Élet 
Lelke (1:20-21), aki dinamizmust ad Isten munkájában, és a Tűzes és Fénylő Alak (8:1-4), aki 
felemel minket földi életünkből. Dániel könyvében Ő a Kiváló Lélek (5:12), akinek hatására 
feltűnnek a társadalom többi tagjának mindazok, akiket betölt. Hóseás könyvében Ő az 
Eljegyzés Lelke (2:21-22), aki által Isten elpecsétel magának minket. Jóel könyvében Ő a Ránk 
Kiáradó Lélek (3:1-5), aki üdvösségre vezet minket. Ámósz könyvében a Szentlélek az 
Olthatatlanul Emésztő Tűz (5:4-6), aki megtisztítja a népet és az igaz imádatra vezeti őket. 
Abdiás könyvében a Szentlélek a Szabadító Tűz (1:18), aki megemészti Isten ellenségeit. Jónás 
könyvében a Szentlélek az Erős Szél (1:4), aki Istentől való elhívásunkban vezet minket. Mikeás 
könyvében a Szentlélek az, aki erővel tölt el minket (3:8), hogy bátran hirdessük az igazságot. 
Náhum könyvében Ő a Harag Tüze (1:6), aki által bosszút áll Isten az ellenségein. Habakuk 
könyvében a Szentlélek az Úr Hangja (2:1), akire csendben várunk őrhelyünkön, hogy 
meghalljuk. Zofóniás könyvében a Szentlélek az Úr Megújító Szeretete (3:17). Haggeus 
könyvében a Szentlélek az, aki kiragad félelmeinkből és bátorrá tesz minket (2:5). Zakariás 
könyvében Ő az Irgalom és Imádság Lelke (12:10), aki által felismerhetjük Krisztust. Malakiás 
könyvében a Szentlélek az Ötvös Tüze (3:1-2), aki által megtisztít minket Isten. 
  



2. A SZENTLÉLEK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN 

 
Máté evangéliumában Ő Krisztus megtestesülésének Lelke (1:18), az Atya Lelke (10:20), a 
Szabadító Lélek (12:28). Márk evangéliumában a Szentlélek az, aki ellen nem szólhatunk 
káromlást (3:29). Lukács evangéliumában a Szentlélek a Keresztség Tüze (3:16-17), aki buzgóvá 
tesz minket Jézus követésében. János evangéliumában Ő az Újjászülő Lélek (3:3-8), az Élő 
Víznek Folyama (7:38-39), a Pártfogónk (14:16-17). Az Apostolok cselekedeteiben Ő a 
Bizonyságtétel Lelke (1:8), Pünkösd Lelke (2:1-4), a Bátorság Lelke (2:38). A római levélben Ő 
a Szeretet Lelke (5:5), a Szabadító Lélek (8:1), a Fiúság Lelke (8:14-16), az Értünk Közbenjáró 
Lélek (8:26-27), a Jeleket és Csodákat Tevő Lélek (15:19). A korinthusi első levélben Ő Isten 
Lelke (2:10-12), a Bennünk Lakó Lélek (6:19), a Karizmák Adományozója (12:11). A korinthusi 
második levélben Ő a minket Átformáló Lélek (3:18), a Hitnek Lelke (4:13). A galata levélben 
Ő a Gyümölcstermő Lélek (5:22-23), aki a krisztusi jellemet kiformálja bennünk. Az efezusi 
levélben Ő a Betöltekezés Lelke (5:18), aki lelki fegyverzetet biztosít a harcunkhoz (6:17). A 
filippi levélben Ő a Közösség Lelke (2:1-2), aki egységbe fogja a gyülekezetet. A kolossé 
levélben a Szentlélek az, akiből szeretet fakad (1:8). A thesszalonikai első levélben a Szentlélek 
az, akit nem szabad kioltanunk (5:19). A thesszalonikai második levélben a Szentlélek a 
Gonoszságot Visszatartó Erő (2:7-8). Timóteus első levelében Ő a Prófétálás Lelke (4:1), aki 
útmutatást ad nekünk a végidőkben is. Timóteus második levelében Ő az Erő, a Szeretet és a 
Józanság Lelke (1:7). Titusz levelében a Szentlélek a Megújító Fürdő (3:5-7), aki által Isten új 
életre szül minket. Filemon levelében Ő a Megbocsátás Lelke (1:17, 25). A zsidókhoz írt 
levélben a Szentlélek Isten (9:14). Jakab levelében Ő az Utánunk Féltékenyen Vágyakozó Lélek 
(4:5), valamint a Gyógyítás Kenete (5:14-15). Péter első levelében Ő Jézus Lelke (1:11), aki 
bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről, valamint a Dicsőség Lelke (4:14), aki megnyugszik 
rajtunk. Péter második levelében Ő a Sugalmazó Lélek (1:20-21), akinek a Szentírást 
köszönhetjük. János első levelében a Szentlélek a Tanító Kenet (2:27), aki elvezet minket az 
igazságra, valamint a Bizonyság Lelke (4:1-3), aki tanúskodik Jézusról. János második levelében 
Ő az Igaz Tanítás Lelke (1:9). János harmadik levelében a Szentlélek az, aki egységben és 
igazságban vezeti a gyülekezetet (1:2-4). Júdás levelében Ő az Imádság Lelke (1:20), aki által 
könyöröghetünk Istenhez. A Jelenések könyvében Ő a Kinyilatkoztató Lélek (1:10), és az 
Evangelizáció Lelke (22:17), aki az Egyházzal együtt bizonyságot tesz Jézusról. 
 
 
 

„Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy, 
és mindeneket betöltesz, minden jónak Kútfeje, és az életnek 
megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden 
szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! Ámen.”  

(Aranyszájú Szent János) 
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