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A Szentélek nevei

Név
Irgalom és imádság lelke

Igehely
Zak 12,10
Zsid 10, 29

Igazságnak lelke

Jn 14,17
Jn 15,26

Jn 16,13

Fiúságnak lelke

Rm 8,15

Bölcseségnek,
kinyilatkoztatásnak lelke

Ézs 11,2
Ef 1,17

Erő ek, szeretete ek,
józanságnak lelke
Értelemnek lelke

2Tim 1,7

Tanácsnak lelke

Ézs 11,2

Hatalomnak lelke

Ézs 11,2

Pecsét

Ef 1,13

Az Úr ismeretének lelke

Ézs 11,2

Az Úr félelmének lelke

Ézs 11,2

Szentség lelke

Rm 1,4

Világosság
Vigasztaló

Ef 5,13
Jn14,26
(Jn15,26)

Reménység

Rm 15,13

Tűz

Lk 12,49

Ézs 11,2

ApCsel 2,3-4

Pártfogó

Jn14,16

Ige
És kiöntöm Dávid házára és Jeruzsálem lakóira az irgalom és az
i ádság lelkét; és ők ajd rá teki te ek.
Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki
Isten Fiát megtapossa, és a szövetség vérét, mely által
egsze telődött, egsze tségtele íti, s a kegyele Lelkét
kigúnyolja?
az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és
e is eri őt.
Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az
Atyától, az igazság Lelkét, aki az Atyától szár azik, ő ajd
tanúságot tesz rólam;
A ikor pedig eljö az igazság Lelke, ő elvezet ajd titeket a
teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja
o da i, a it hall, és az eljöve dő dolgokat hirdeti ektek.
Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak
féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt
kiáltjuk: »Abba, Atyánk!«
Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács
és erő lelke, az ÚR is ereté ek és félel é ek lelke.
Uru k, Jézus Krisztus Iste e, a di sőség Atyja adja eg ektek a
bölcsesség és a ki yilatkoztatás Lelkét, hogy egis erjétek őt.
Mert e a félele lelkét adta ekü k Iste , ha e az erő, a
szeretet és a józanság lelkét.
Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács
és erő lelke, az ÚR is ereté ek és félel é ek lelke.
Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács
és erő lelke, az ÚR is ereté ek és félel é ek lelke.
Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács
és erő lelke, az ÚR is ereté ek és félel é ek lelke.
Ő e e pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét,
üdvösségetek eva géliu át, és hívőkké lettetek, eljegyzett
pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,
Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács
és erő lelke, az ÚR is ereté ek és félel é ek lelke.
Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács
és erő lelke, az ÚR is ereté ek és félel é ek lelke.
szentség Lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával
Isten hatalmas Fiának bizonyult.
mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz.
Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az
Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja
mindazokat, a miket mondottam néktek.
A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel
és ékességgel a hivés e , hogy ővölködjetek a re é ység e
a Szent Lélek ereje által.
Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire
szeretném, ha már lángolna!
Majd vala ilye lá g yelvek jele tek eg előttük, a elyek
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4Mindnyájan
megteltek Szentlélekkel,
én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek,
hogy veletek legyen mindörökké:
forrás: Dohány János, Hol van megírva? Hitélet kiadó, 1916 évi utánnyomás
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A Szentlélek munkája
1. Erőt ad
 Életet ad


Fizikai életet
1Móz 2,7
Zsolt 33,6
Zsolt 104,30
Jób 34,14-15
Lk 1,35



Lelki életet
Jn 3,6-7
Jn 6,63
2Kor 3,6
Tit 3,5

Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte
az orrába. Így lett az e er élőlé y.
Az ÚR igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.
Ha kiárasztod lelkedet, új tere t é yek keletkez ek, és egújítod a ter őföldeket.
Ha csak magával gondolna, visszavenné magához lelkét és leheletét, 15egyszerre
ki úl a i de élőlé y, és az e er visszatér e a por a.
Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz
e téged, ezért a születe dőt is Sze t ek evezik ajd, Iste Fiának.

egtérés, újjászületés,

egsze telődés, örök élet
7

A i testtől született, test az, és a i Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt
mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én
mondtam nektek: Lélek és élet.
Ő tett alkal assá i ket arra, hogy az új szövetség szolgái legyü k, e a etűé, ha e a
Léleké, ert a etű egöl, a Lélek pedig egeleve ít.
e az általu k véghezvitt igaz selekedetekért, ha e az ő irgal á ól üdvözített i ket
újjászülő és egújító fürdője a Sze tlélek által

2. Megtisztít (Szentlélek)
Jn 16,8-11

ApCsel 7,51
1Kor 6,11
2Kor 3,18

Gal 5,22-23
2Thessz 2,13

Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem
egyek el, a Pártfogó e jö el hozzátok, ha pedig el egyek, elküldö őt
hozzátok. 8És a ikor eljö , leleplezi a világ előtt, hogy i a ű , i az igazság, és i
az ítélet. 9A ű az, hogy e hisz ek é e e ; 10az igazság az, hogy én az Atyához
megyek, és többé nem láttok engem; 11az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme
megítéltetett.
Ti ke é y yakú, körül etéletle szívű és fülű e erek, i dig elle e szegültök a
Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is.
Pedig éhá ya ilye ek voltatok: de eg osattatok, egsze telődtetek, és eg is
igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.
Mi pedig, iköz e fedetle ar al, i t egy tükör e sze léljük az Úr di sőségét
mindnyája , ugya arra a képre for álódu k át az Úr Lelke által di sőségről
di sőségre.
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az
Úr, ert kiválasztott titeket Iste kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek egsze telő
munkája és az igazságba vetett hit által.
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3. Kinyilatkoztat
 Prófétai/Apostoli kijelentés
4Móz 24,22
Ez 11,15

Zak 7,12
Mt 22,43
Lk 1,41-42

Lk 1,67-68
Lk 2,25
Jn 16,13

2Péter 1,21

Mégis megsemmisül Kain, amikor fogságba viszi Assúr.
E erfia! A te testvéreidről, roko aidról és Izráel egész házáról így eszél ek
Jeruzsále lakói: Messzire vetődtek az ÚRtól; a ié k lett, a i irtoku k a került az
ország!
Szívüket gyémántkeménnyé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket,
amelyeket a Seregek URa küldött lelke által a régebbi prófétákkal.
Ő azt kérdezte: Hogya evezheti akkor Dávid a Lélek által urá ak, a ikor ezt
mondja:
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében.
Betelt Erzsébet Szentlélekkel, 42és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok
között, és áldott a te méhed gyümölcse!
pja, Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált: 68Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy
eglátogatta és egváltotta az ő épét.
És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes
ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.
a ikor azo a eljö ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; ert e
ö agától szól, ha e azokat o dja, a iket hall, és az eljöve dő dolgokat is
kijelenti nektek.
mert sohasem ember akaratából származott a prófé ia, ha e a Sze tlélektől
i díttatva szóltak az Iste től küldött e erek.

 Bizo yságot tesz Iste ről / Jézusról
Jn15,26
Jn 16,14
ApCsel 5,32
Rm 8,16
Rm 15,19
2Kor 1,22
2Kor 5,5
1Kor 12,7-11

1Kor 2,4
Gal 4,6
Zsid 2,4

Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az
Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam;
Ő e ge fog di sőíte i, ert az e yé ől erít, és azt jele ti ki ektek.
Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak
adott Isten, akik engedelmeskednek neki.
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei
vagyunk.
jelek és sodák erejével, a Lélek erejével: így hirdethette Jeruzsále től kezdve
mindenfelé egészen Illíriáig Krisztus evangéliumát.
pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.
pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.
A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. 8Mert
van, aki a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon
Lélek által. 9Az egyik e er ugya attól a Lélektől a hitet, a ásik ugya azo Lélek
által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10Va , aki az iste i erők u káit vagy a
prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig
a nyelveken szólás magyarázását kapta. 11De mindezt egy és ugyanaz a Lélek
munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.
Beszédem és igehirdetésem sem az emberi öl sesség egejtő szavaival ha gzott
hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével,
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja:
„Abbá, Atyám!”
Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és sodákkal, sokféle erővel és a
Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.
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 Vezeti a hívőket
Ézs 40,31
Mt 4,1
ApCsel 8,29
ApCsel
10,19-20
ApCsel 13,2
ApCsel 20,28
ApCsel 16,67
Rm 8,14
Gal 5,16.18

De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és
nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.
Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!
Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres
téged: 20kelj fel hát, menj le, és eredj el velük! Semmit ne tétovázz, mert én küldtem
őket!
Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek:
Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, a elyre elhívta őket.
Viseljetek go dot tehát agatokra és az egész yájra, a ely ek őrizőivé tett titeket a
Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.
Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik,
hogy hirdessék az igét Ázsiában. 7Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába próbáltak
eljut i, de Jézus Lelke e e gedte őket.
Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. 18Ha pedig
a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.

 Szent jelenléte megnyilvánul az egyén/közösség életében
Jn 16,8-11

Rm 5,5
1Kor 14,33

8

És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy i a ű , i az igazság, és i az ítélet. 9A
ű az, hogy e hisz ek é e e ; 10az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és
többé nem láttok engem;11az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.
a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a
nekünk adott Szentlélek által.
Mert Iste e a zűrzavar ak, ha e a ékesség ek Iste e.
Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik,

 Bizonyosságot ad
Rm 8,16
1Jn 3,24

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei
vagyunk.
Aki pedig egtartja az ő para solatait, az ő e e arad, és ő is a a ; és hogy ő
e ü k arad, azt a Lélektől tudjuk eg, akit ekü k adott.
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 Tanít és megvilágosít
Lk 2,26
Lk 12,12
Jn 14,26
Jn 16,13

ApCsel 11,28
ApCsel 21,4
1Kor 2,10
1Kor 2,12
Ef 1,17-19

Azt a kijele tést kapta a Sze tlélektől, hogy e hal eg addig, a íg eg e látja
az Úr Krisztusát.
mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.
A Pártfogó pedig, a Sze tlélek, akit az é eve e küld az Atya, ő egta ít ajd
titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
a ikor azo a eljö ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; ert e
ö agától szól, ha e azokat o dja, a iket hall, és az eljöve dő dolgokat is
kijelenti nektek.
Előállt egyikük, év szeri t Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy
éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében.
Felkerestük a ta ítvá yokat, és ott aradtu k hét apig. Ők a Lélek i dítására azt
mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál,
még Isten mélységeit is.
Mi pedig e a világ lelkét kaptuk, ha e az Iste ől való Lelket, hogy egis erjük
mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.
és kére , hogy a i Uru k Jézus Krisztus Iste e, a di sőség Atyja adja eg ektek a
öl sesség és a ki yilatkoztatás Lelkét, hogy egis erjétek őt; 18és világosítsa meg
lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen
gazdag az ő örökségé ek di sősége a sze tek között, 19és milyen mérhetetlenül nagy
az ő hatal a rajtu k, hívőkö . Mi thogy hatal á ak ezzel az erejével

4. Egyesít
ApCsel 2,1618

ApCsel 2,4447

1Kor 12,7
1Kor 12,13

Ef 2,18
Kol 3,14

16

ha e ez az, a iről Jóel így prófétált: 17„Az utolsó napokban, így szól az Isten,
kitöltök Lelke ől i de hala dóra. Fiaitok és leá yaitok prófétál i fog ak, és
ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; 18még szolgáimra és
szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelke ől, és ők is prófétál ak.
Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45Vagyonukat és
javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt
rá. 46Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és
amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az
ételben; 47di sérték Iste t, és kedvelte őket az egész ép. Az Úr pedig apról apra
övelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.
Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár
görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.
Mert általa va sza ad utu k i dkettő k ek egy Lélek e az Atyához.
indezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.

forrás: Wayne Grudem, Systematic Theology, 634-653.o. InterVarsity Press, Leicester 1994

Ez az összefoglaló a teljesség igénye nélkül készült.
Azért hagytam üres sorokat, hogy Ti magatok is kiegészíthessétek. Áldott tanulmányozást!

