
A Szentlélek, mint bor

A SZENTLÉLEK 
SZIMBÓLUMAI 
A BIBLIÁBAN

Ismerd meg és éld át Isten 
Lelkének munkáját az 

életedben!

Jelentése: öröm, „gátlástalanság”. Pün-

kösd napján azokat, akiket betöltött a

Szentlélek, azzal vádolták, hogy édes

bortól részegek. Pál apostol pedig arra

int, hogy ne részegedjünk meg a bortól,

hanem töltekezzünk be a Szentlélekkel. A

Lélek örömöt tud hozni az életünkbe, és

felszabadít minket, hogy mérlegeléstől és

racionalizálástól mentesen követhessük

Jézust. Tanulmányozáshoz ajánlott ige-

versek: Jóel 2:19, 4:18, Ám 9:13-14, Zak

9:16-17, Mt 9:17, Mk 2:22, Lk 5:37-38,

ApCsel 2:12-13, Ef 5:18.

Jézus Krisztus, mielőtt visszatért volna a

menny dicsőségébe, megígérte, hogy másik

Vigasztalót, Pártfogót, Segítőt küld nekünk: a

Szentlelket. Értünk végzett munkájáról ezt

mondta Jézus: „A Vigasztaló pedig, a

Szentlélek, akit az Atya küld az én

nevemben, megtanít majd titeket mindenre,

és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam

nektek” (Jn 14:26 ). Az ígéret Pünkösdkor be

is teljesedett, amikor a Szentlélek kiáradt az

Egyházra, és betöltötte a hívőket: „Mikor

elérkezett pünkösd napja, mindannyian

együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen

zaj támadt az égből, olyan, mint a heves

szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat,

ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek

jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és

leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor

mindnyájan beteltek Szentlélekkel és

különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint

a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak”

(ApCsel 2:1-4).
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A Szentlélek hatása
A Szentlélek különféle módokon munkál-

kodik az életünkben annak érdekében, hogy

teljesen megváltoztasson minket. Eltölt

minket Isten örömével, melynek hatására a

körülményeinktől függetlenül dicsőíteni

tudjuk Istent. Erővel tölt el és bátorságot ad

nekünk a bizonyságtételhez. Átformál és

megváltoztat minket, hogy egyre inkább

hasonlókká váljunk Jézushoz (2Kor 3:18).

Olyan hatással lehet ránk, mint az alkohol:

elveszítjük a kontrollt magunk fölött, és

kiszolgáltatottá válunk Isten számára.

Amikor ezt az állapotot elérjük,

rádöbbenünk, hogy akkor válunk valóban

önmagunkká, ha engedjük, hogy Isten

uralkodjon bennünk, és azt tegye velünk,

amit csak jónak lát.

Veni Sancte Spiritus!

Jézus ígérete neked 
szól!



A Szentlélek, mint víz

A Szentlélek személyét és életünkben betöl-

tött szerepét könnyebb lesz megértenünk,

ha megismerjük, hogy milyen szimbólu-

mokkal utal rá a Szentírás. Gondoljuk köz-

ben át, hogy az adott jelkép mit árul el ne-

künk a Lélek szerepéről és életünkben

végzett tevékenységéről.

Báránya mellett felhívja a figyelmünket

arra, hogy Isten mindenkitől egyaránt

elfogadja a dicséret és hálaadás áldozatát.

Tanulmányozáshoz ajánlott igeversek: 1Móz

8:8-12, Mt 3:16, 10:16, Mk 1:10, Lk 3:22, Jn

1:32.

“Szentlélek, jöjj, lobogó láng! 

Szentlélek, jöjj, a világ vár! 

Szentlélek, jöjj, viharos szél! 

Jöjj, áradj szét!

A Szentlélek, mint szél

Jelentése: láthatatlan jelenlét, erő, frissesség,

az élet lehelete. A Szentlélekre használt

héber ruach és a görög pneuma szavak egyik

jelentése a szél, lélegzet. Pünkösd napján a

Szentlélek megérkezésére nagy szél zúgása-

ként lettek figyelmesek a helybeliek, amely

betöltötte az emeleti szobát. És elképzelhető,

hogy a teremtéskor is szélként lebegett a

Lélek a vizek fölött. Isten lehelete keltette

életre Ádámot, Jézus pedig a tanítványokra

lehelve adta nekik a Szentlelket. Tanulmá-

nyozáshoz ajánlott igeversek: 1Móz 2:7, Ez

37:9, Jn 3:8, 20:22, ApCsel 2:2, 2Tim 3:16.

Jelentése: megtisztítás, ítélet, isteni erő és

jelenlét. A tűz munkájának kétféle eredmé-

nye lehet: pusztulás és megtisztulás; és

mindkettő igaz a Szentlélekre is. A hívő

életében ugyanis megsemmisíti a világi és

testi törekvéseket, és megtisztítja, megszen-

teli a lelket. A Szentírásban a tűz sok esetben

Isten erejét és jelenlétét írja le. Tűzoszlop

vezette a zsidó népet a pusztában; Mózeshez

Isten egy égő csipkebokorból szólt; tűz

emésztette meg az Úrnak szánt áldozatokat.

A Szentlélek tűzzel jön hozzánk, hogy

szenvedélyünket lángra lobbantsa Isten

iránt. Tanulmányozáshoz ajánlott igeversek:

Ézs 4:4-5, 6:6-7, 1Kir 18:37-39, Mt 3:11,

ApCsel 2:3-4.

Jelentése: felfrissülés, táplálás, megtisztítás,

megelégítés. A Szentlélekre gyakran utal úgy

a Biblia, mint a víz különböző formáira: eső,

harmat, folyó, forrás. A víz jelképe arra utal,

hogy Isten meg akar tisztítani minket.

Miként első születésünk a magzatvízből

történt, úgy újjászületésünk a Szentlélek vize

által történik, mely a keresztségre is utal.

Fontos azonban az is, hogy a Lélek munkája

rajtunk keresztül másokra is tovább

áradhasson. A Szentlélek életünk sivatagát

megöntözi, és termővé, gyümölcsözővé teszi.

Tanulmányozáshoz ajánlott igeversek: Ézs

32:15, 44:3-4, Ez 36:25-27, Jóel 2:23, 28-29,

Jn 3:5, 4:14, 7:37-39, 1Kor 10:1-4.

A Szentlélek, mint 
galamb

Jelentése: békesség, ártatlanság, hűség. Ez a

Szentlélek legismertebb szimbóluma, mivel

Jézus megkeresztelkedéséhez kötődik. A

galamb a madárvilág „báránya” a szelídsége

és a társához és gazdájához való hűsége

miatt. Az Ószövetségben áldozati állatként is

megjelenik, és mint ilyen, Jézus, az Isten

A Szentlélek, mint tűz

A Szentlélek, mint olaj

Jelentése: kenet, üzemanyag, gyógyulás. A

bibliai időkben az olajat több célból is

használták. A mécsesek „üzemanyaga” volt,

és így a világosság forrása is. A sebeket és

betegségeket is olajjal kenték meg, így az

isteni gyógyítás üzenetét is magában

hordozza. Ezen kívül a vezetésre kijelölt

embereket is olajjal kenték fel, elismerve

hivatásukat. Tanulmányozáshoz ajánlott ige-

versek: 1Móz 28:18-19, 3Móz 8:10-12, 1Sám

10:1, 16:13, Zsolt 23:5, 89:20, Ez 16:8-9, Mt

25:1-13, Mk 6:13, Jak 5:14-15.


