
 

 
„Ott van a Szentlélek minden cselekedetünknél, Ő cselekszik 

velünk. Minden tettünket velünk műveli. 
És tetteinket a szentség útjára irányítja, igazítja, vezeti,  

a Szentlélek él bennünk, éli a mi életünket velünk.” 



Pünkösdhétfő 
Joel 3,1-5 

Róm 8,22-27 
Jn 7,37-39 

 
 
A Lélekről mondta Jézus: az élő víz folyamai. 
És a szívet önmaga szíveként gondolta,  
az Ő lándzsával átvert szívéből tör elő a Lélek, mint bővizű folyam,  
és aki hisz benne, annak életét elárasztja. A Szentlélek jelen van bennünk. 
Jézus megígérte, hogy minden nap velünk marad Ő, de a Szentlélekről ugyanezt 
ígérte meg. 
Azt ígérte, hogy elküldi, hogy legyen Ő a mi Társunk, aki velünk van. 
Velünk van mindig és mindenben, soha nem hagy magunkra. 
Ott van a Szentlélek minden gondolatunk születésénél, és nem tétlen, 
Ő az, aki gondolkodik a mi gondolkodásunkkal együtt, és felemeli 
gondolatainkat, az Égre irányítja. 
A Szentlélektől kapjuk meg azt, hogy Isten felé tekintve tudunk élni. 
A Szentlélek ott van minden imádságunk, minden fohászunk szavában, Ő 
imádkozik velünk. 
És egyedül az Ő kimondhatatlan sóhajtása miatt emelkedhetünk mi is, a mi 
imáink is az égig. 
Mert a Szentlélek belép, szabadon jár-kel az Isten mélyében, és visz magával 
minket,  
viszi magával az imáinkat.  
Ott van a Szentlélek minden cselekedetünknél, Ő cselekszik velünk. Minden 
tettünket velünk műveli. 
És tetteinket a szentség útjára irányítja, igazítja, vezeti,  
a Szentlélek él bennünk, éli a mi életünket velünk. 
Úgy van velünk a Szentlélek, ahogyan a fúvó szél áthatja a levegőt. 
A lelkünket járja át, és az életünket frissíti fel. 
Ő a bővizű Folyam, aki Jézus szívéből tör elő. 
Mi pedig ott állunk e megnyitott Szív előtt, hiszünk benne,  
fölemeljük tekintetünket e Szívre, és látjuk, hogy a Lélek árad reánk. 
Hisszük, hogy valóban mindig és mindenütt velünk van a Szentlélek. 
Higgyük is, és figyeljünk reá, támaszkodjunk a Szentlélek erejére és 
vigasztalására,  
számítsunk a Szentlélek jelenlétére és cselekvésére, hogy Ő cselekszik a mi 
cselekedeteinkben,  
hogy Ő imádkozik a mi imáinkkal, hogy Ő gondolkodik a mi 
gondolkodásainkkal. 
És amikor így hiszünk a Szentlélekben, akkor engedjük át az életünket  



a Szentlélek erejének, az Ő fuvallatának, az Ő sodrásának,  
hadd vigyen bennünket az Ő akarata szerint, és az Ő hatalma vigyen bennünket 
az égig, 
vigyen oda az Atya Trónja elé, és állítson oda a Bárány színe elé, kísérjen el 
bennünket az Égbe. 
Ámen. 
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