
„»Fiának Lelkét szívünkbe 

árasztotta.« A szív említése 

a szeretetre mutat. Az Atya 

és a Fiú ahhoz jönnek, aki-

ben megvan a Krisztus irán-

ti szeretet (Jn 14,23). Az 

Atya és a Fiú szeretetét a 

Szentlélek fejezi ki, tehát ő 

szükségszerűen ott van, ahol az Atya és a 

Fiú, és így a hívő is benne éli meg az Atya 

iránt való szeretetét. Ő biztosítja a szeretet 

szellemiségét, azt ugyanis, hogy Krisztus 

tanításának megtartásában nyilvánuljon 

meg. Így az nem válik üres lelkesedéssé. 

Istent, akit nem látunk, csak az emberekben 

lehet szeretni, akiket látunk, s akiknek 

szükségük van a szeretetre. A teológia kö-

vetkezetesen használta a bennlakás 

(inhabitatio) szót. Isten nem átmenő vendég 

akar lenni, kegyelmével nem is csupán a 

lélek funkcióit érinti, hanem feldíszíti és 

magáénak vallja. Annyira, hogy testünket is 

a Szentlélek templomának lehet nevezni. 

Ezért megvan a követelmény, hogy a test 

mentes maradjon a kicsapongás bűnétől 

(1Kor 6,19). 

A teológia igyekezett a lélekbenlakást fo-

galmakkal is magyarázni. Személyesen ott 

van a Szentlélek, vagy a kifejezés csak me-

tafora? Hogyan kell felfogni ezt a kapcsola-

tot? Kiindulunk abból, hogy Isten abszolút 

transzcendens és abszolút immanenes. Túl 

van minden tapasztalati léten és mégis áthat 

mindent. Amikor jelenvalónak mondjuk, 

nem ő változik, hanem mi fogunk fel többet 

hatásából. A kegyelem természetfölötti je-

lenlétet fejez ki, tehát ott Isten a személyi 

relációkat érezteti. Amikor kegyelmet ka-

punk és a Lélek eltölt, akkor elsősorban 

nem valami tárgy vagy fény jelenik meg 

bennünk, hanem magunk változunk meg. A 

hit, a remény és a szeretet Isten felé fordít. 

Isten magát ajándékozza, s azt akarja, hogy 

érezzük életünk gazdagodását. 

Az Atya a Fiú Lelkét küldte el, 

s ennek is megvan a jelentése. A Szent-

lélek egyúttal az Atya Lelki is, de az 

apostol a kegyelem különleges megha-

tározására gondol itt, amikor a Fiú Lel-

két említi. A mi keresztény életünk 

Krisztus követése, az ő lelkületét kell 

ápolni magunkban, s az ő fiúi tudatával 

kell Istent atyánknak szólítani. A Fiú a 

Szentháromságban az életet, az örök 

születést, az Atya képének megvalósítá-

sát fejezi ki. El kell fogadnunk azt az 

igazságot, hogy a három isteni személy 

mint egy cselekvő működik, tehát az 

ember megszentelésében is együtt van 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek. De azt is 

el kell foganunk, hogy Istenben végte-

len gazdagság van, s bennünket nem 

tesz mindegyikre fogékonnyá. A végte-

len nem is férne be véges természetünk-

be. Isten úgy jön, mint teremtetlen ke-

gyelem,  ő magát ajándékozza, de az 

ember úgy fogadja be, ahogy az üdvös-

ség történetében is megjelent: az egyes 

személyes külön-külön hívták fel ma-

gukra az ember figyelmét.” 

Gál Ferenc: A Szentlélek kiáradása, 

Budapest, Szent István Társulat, 1986. 

107-108. 
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Szentlélek 

Milyen csodála tos  a  remény követének,  a  húsvét i  üzenet  

egyszerű és örö mte li  közvet í tőjének lenni !  

 

Ferenc pápa Twit ter -bejegyzése  
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Ajánló – könyvek nyárra 

Összegyűjtöttünk néhány kötetet, amelyeket ajánlunk a nyári napokra, lapozgatásra, közös olvasásra. 

 



Versek  

Csanádi Imre 
  
  
KIKELETI KÁNTA 
  
Fújj, fújj, jó szél, 
zöldíts hegyeket, 
utakat fehéríts, 
teleszórd a levegőt 
csicsergő csengőkkel, 
hozsannázó harangokkal, 
hadd örüljön hát Urunk, 
Jézus – 
  
Mi Urunk Jézus 
megindul vala felénk, 
se nem bottal, 
se nem batyuval, 
egy szál arany sugárral. 
  
Nem finom farizeusokhoz, 
inkább békétlen bélpoklosokhoz, 
nem papi fejedelmek palotájába, 
nyit inkább nyájörzők nyűves aklába. 
  
Mink is azért magunkat megalázzuk, 
vállunkról mind e világ hívságát lemálházzuk, 
hogy az Örök Dicsőséget meglássuk. 
  
  
Új aranyhárfa (196.) 

 

 

Weöres Sándor: Ha majd szememre rög borúl 

Ha majd szememre rög borúl, 

tán szótlanúl 

beszél hozzám az Úr, 

tán szótlanúl beszél hozzám az Úr 

a sorson messze túl - 

És apró lángom énekel 

és így felel: 

"Híven végezni el 

mit rám bizol: sem távol, sem közel 

más vágyam nincs nekem. 

Ha evvel szolgálnám javad: 

a poklokat, 

nem-múló kínokat, 

mitől tüdő, verőér, szív ugat, 

mind-mind lelkemre add. 

Ahol házadtól elszakadt 

léptem haladt: 

a Te fény-járt utad? 

vagy sárkány-vágta ösvény, ferde, vad? 

- de ládd szándékomat. 

Vágyam csak ez - más semmi sem: 

hűségesen 

munkálni műveden, 

ahogy parány-erőmmel érthetem. 

És mást ne adj nekem." 

Új aranyhárfa (200-201.) 

 

Weöres Sándor: Ugrótáncot jókedvemből 

  

Ugrótáncot jókedvemből, 
édes rózsám, járok, 
országút visz Fehérvárig, 
széles a két árok. 

Így tedd rá, úgy tedd rá, 
Rozika, Terike, Marcsa, 
kinek nincsen tíz tallérja, 
kötőféket tartsa. 

  
Kisbelényes igen kényes, 
ott terem a jó bor, 
Nagyszalonta, sok szalonka, 

ott vadászni jó sor. 
Így tedd rá, úgy tedd rá, 
Rozika, Terike, Marcsa, 

lompos, kócos, lassan billeg 
öreg kutya farka. 
  
Kifogtunk a Küküllőből 
három rocska rákot, 

Vásárhelynél ágyu bömböl, 
köpködi a lángot. 
Így tedd rá, úgy tedd rá, 
Rozika, Terike, Marcsa, 

hadd forogjon a huncut világ, 
az ő lelke rajta. 
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Kézműves sarok 

A Hírlevél illusztrációinak forrásai: pixabay.com, pagony.hu, 

pxhere.com. 

 

Nyári hangulatú képeket 

gyűjtöttünk össze. Színez-

zétek, egészítsétek ki! 


