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2 Mózes 35:31 És betöltötte õt Istennek Lelkével, bölcseséggel, értelemmel 
és tudománynyal minden mesterségben:

4 Mózes 11:25 Akkor leszálla az Úr felhőben, és szóla néki, és elszakaszta 
abból a Lélekből, a mely vala ő benne, és adá a hetven vén férfiúba. 
Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtok a Lélek, menten prófétálának, de nem
többé.

1 Sámuel 10:6 Akkor az Úrnak lelke reád fog szállani, és velök együtt 
prófétálni fogsz, és más emberré leszesz.

2 Sámuel 23:2 Az Úrnak lelke szólott, én bennem, és az ő beszéde az én 
nyelvem által.

Jób 33:4 Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete 
adott nékem életet.

Ézsaiás 11:2 A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és 
értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és 
félelmének lelke.

Mikeás 3:8 Én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével, és ítélettel és
hatalommal, hogy hirdessem Jákóbnak az ő vétkét, és Izráelnek az ő 
bűnét.

Zakariás 4:6 És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez 
Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én 
lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

Máté 12:28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor 
kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

Máté 28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Márk 1:10 És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a 
Lelket mint egy galambot ő reá leszállani;

Márk 13:11 Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és 
magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.

Lukács 2:26 És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem 
lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.

Lukács 4:1 Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és 
viteték a Lélektől a pusztába

Lukács 4:18-21 Az Úrnak lelke van én rajtam, Hogy hirdessem az Úrnak 
kedves esztendejét. 19 És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és 
leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve. 20 Ő 
pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra. 
21 És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves 



beszédein, a melyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a 
József fia-é ez?

Lukács 12:11,12 Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a 
fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mimódon vagy 
mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok; 12 Mert a Szent Lélek 
azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.

János 7:38,39 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek 
folyamai ömlenek annak belsejéből. 39 Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a
melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek;
mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.

János 14:16,17 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy 
veletek maradjon mindörökké. 17 Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ 
be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, 
mert nálatok lakik, és bennetek marad.

János 14:26 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.

János 16:7,8 De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én 
elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha 
pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. 8 És az, mikor eljő, megfeddi a 
világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

János 16:13-15 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd 
titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a
miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. 14 Az engem 
dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. 15 Mindaz, a 
mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és 
megjelenti néktek.

János 20:21,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek
Szent Lelket: 22 A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak 
azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak.

Apostolok 1:2 Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat 
adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának.

Apostolok 1:5 Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel 
fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.

Apostolok 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és 
lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és 
Samariában és a földnek mind végső határáig.

Apostolok 2:1-4 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal 
együtt valának. 2 És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen 
zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. 3 És 
megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 4 
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más 



nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
Apostolok 2:17-19 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök

az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és
a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. 18 És 
épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 
napokban az én Lelkemből, és prófétálnak. 19 És tészek csudákat az 
égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek 
gőzölgését. (Jóel 2:28,29)

Apostolok 2:33 Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a
megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most 
láttok és hallotok.

Apostolok 2:38 Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek 
meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; 
és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

Apostolok 4:31 És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol 
egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten 
beszédét bátorsággal szólják vala.

Apostolok 8:15-17 Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek 
Szent Lelket: 16 Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg 
voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. 17 Akkor kezeiket reájuk veték, és 
vőnek Szent Lelket.

Apostolok 8:39 Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá 
Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján 
örömmel. (1 Királyok 18:12)

Apostolok 9:31 A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és 
Samariában békességök vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a 
Szent Léleknek vígasztalásában, sokasodnak vala.

Apostolok 10:44,45 Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek 
mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. 45 És elálmélkodának a 
zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a 
pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

Apostolok 11:15 Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek ő 
reájok, miképen mi reánk is kezdetben.

Apostolok 13:52 A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent 
Lélekkel.

Apostolok 19:6 És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő 
reájok; és szólnak vala nyelveken,  és prófétálnak vala.

Apostolok 20:23 Kivéve, hogy a Szent Lélek városonként bizonyságot tesz, 
mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság következik.

Rómaiakhoz 5:5 A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek 
szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

Rómaiakhoz 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az 



Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem 
az övé.

Rómaiakhoz 8:13-16 Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test 
cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. 14 Mert a kiket Isten Lelke
vezérel, azok Istennek fiai. 15 Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a 
félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, 
Atyám! 16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten 
gyermekei vagyunk.

Rómaiakhoz 8:26 Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi 
erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem 
tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan 
fohászkodásokkal.

Rómaiakhoz 15:13 A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden 
örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben 
a Szent Lélek ereje által.

Rómaiakhoz 15:19 Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; 
úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig 
betöltöttem a Krisztus evangyéliomát.

1 Korintusi 2:10-13 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: 
mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. 11 Mert 
kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanemha az 
embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem 
ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. 12 Mi pedig nem e világnak 
lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a 
miket Isten ajándékozott nékünk. 13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly 
beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent 
Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.

1 Korintusi 3:16 Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten 
Lelke lakozik bennetek?

1 Korintusi 6:11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok de 
megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi
Istenünk Lelke által.

1 Korintusi 12:3 Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek 
Lelke által szól, ne mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja 
Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.

2 Korintusi 3:17 Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a 
szabadság.

2 Korintusi 13:13(14) Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek 
szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Galatákhoz 4:6 Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő 
Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!

Efézusiakhoz 1:13,14 A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak 



beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, 
megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, 14 A ki záloga a mi 
örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő 
dicsőségének magasztalására.

Efézusiakhoz 2:18 Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy 
Lélekben az Atyához.

Efézusiakhoz 4:30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a 
ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

1 Tesszalonika 4:8 A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az
Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk.

1 Tesszalonika 5:19 A Lelket meg ne oltsátok.
2 Tesszalonika 2:13 Mi pedig mindenkor hálaadásaal tartozunk az Istennek ti 

érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott
titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;

Titushoz 3:5,6 Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi 
cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az 
újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, 6 Melyet 
kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;

Zsidókhoz 2:4 Velök együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg 
csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata 
szerint.

Zsidókhoz 10:15 Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélekk is, 
mert minekutána előre mondotta:

1 Péter 1:2 A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a 
Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való
meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.

2 Péter 1:21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó 
hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

1 János 4:2 Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust 
testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;

1 János 5:7,8 Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az
Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. 8 És hárman vannak, a 
kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is 
egy.

Júdás 1:20 Ti pedig szeretteim, épülvén a szentséges hitetekben, 
imádkozván Szent Lélek által,
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