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Jézus föltámadása és mennybemenetele 
után sem hagyott minket árván, hanem 
elküldte a Szentlelket. 
A Szentlélek az Atya és a Fiú egymás 
iránti szeretetének személye. Által leszünk 
Isten gyermekeivé s a mennyország 
örököseivé. “ A Lélek maga tesz tanúságot 
lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. 
Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: 
Istennek örökösei, Krisztusnak 
társörökösei. 
Szent Pál azt is mondja a Szentlélekről: “ 
Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a 
szabadság. Mi pedig mindannyian, akik 
fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr 
dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra 
hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke 
által (2Kor 3,17). A Szentlélek munkálja 
tehát bennünk a Krisztushoz való 
hasonlóságot, vagyis a szentséget és a 
jövendő megdicsőülést. A Szentlélek a hét 
isteni ajándék adományozója: bölcsesség, 
értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, 
jámborság, istenfélelem. 
A Szentlélek egyéni megszentelődésünk 
és apostoli tevékenységünk forrása, és 
Krisztus közösségének, az Egyháznak a 
Lelke. 
Az első pünkösdkor, a Szentlélek 
kiáradásakor született az Egyház. Az 
egyház a Krisztus által rendelt látható 
közösség, amely a világ végéig Krisztus 
megváltói művét folytatja a Szentlélek 
vezetésével; tanúságot tesz a Feltámadott 
állandó jelenlétéről; megvalósítja Isten 
tökéletes tiszteletét, és megszenteli az 
embereket. 
Az Egyház közösségét Szent Pál a 
leveleiben Krisztus Testének nevezi.  
 
Abban a pillanatban, amikor Isten felé 
nyújtottam a kezem, és “igent” 
mondtam neki, felfedeztem életem 
értelmét.               (Dag Hammarskjöld) 
 

 
A Lelket várom a nagyszer űt, 
Mi szépségekben szívem üt, 
A Lelket, ki az Atyától lett 
S a vizek felett lebegett. 
A Lelket, akiben élet forr, 
És rózsáival teleszór... 
A Lelket, mely gyújt, csodát mível, 
És betölt kegyelmeivel, 
Mi föntr ől, egekb ől árad át, 
Az örök élet áramát, 
Mi telít, ürít és újra tölt 
És újjá születik a Föld! 
A Lelket várom, dús égi szél, 
Ott fú, ahol akar és beszél. 
Mond kimondhatatlan szavakat 
És kormányoz virágokat. 
 Puszta S.: A Szentlélek himnusz 
 
Hiszek egy Istent, ki három személy, 
Az élő Istent, aki bennem él, 
S akiben élek, mozgok és vagyok, 
Kinek tenyerén megsimulhatok. 
Akinek rám is éber gondja van, 
És cselekszik bennem és általam. 
Aki mozdítja minden mozdulásom, 
S én jóban - rosszban boldogan imádom 
Intéző édes mély akaratát. 
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát. 
 
Égnek és földnek testté vált frigyét: 
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét, 
Akit az Atya örök óta szül, 
És akiben szépségessé lesz a zûr. 
Kinek emberré tetszett válnia, 
Hogy Isten legyen az ember fia. 
Ki hogy mindennap eljöhessen hozzánk, 
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát. 
Benne az élet és benne az út. 
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút. 
 
Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet: 
A Szellemet, aki a Szeretet. 
Aki Szent Péter ajakán rivall, 
Hegyeket bont, szíveket áthidal, 
És hét csatornán csorgatja beléd 
Az élesztő kegyelem kútfejét. 
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak, 
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak 
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. 
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket. 
  Sík Sándor: Hiszek 
 


