
Szentlélek tehát, mint az Atya és a Fiú szeretete 

ezt a közelséget és különbözőségét személyesíti 

meg. Ebben a kitáruló szeretetben az Atya szá-

mára a Fiú egészen az ő Fia, a Fiú számára az 

Atya egészen az ő Atyja. A Szentlélek az em-

ber felé is ezt a hatást gyakorolja. Azért jött el, 

hogy általa újjászülessünk s az Atya számára 

igazi gyermekek legyünk, ő pedig a mi szá-

munkra igazi Atya legyen. A Szentírás erre 

utal: „Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét 

árasztotta szívünkbe az Isten, aki őt így szólítja: 

Abba, Atya!” (Gal 4, 6). A Szentlélek az én-te 

közösség táplálója, erősítője, s ezt úgy viszi 

végbe, hogy a szerető feleket a maguk igazi 

valóságában mutatja meg egymásnak. Ő az Iga-

zság Lelke, ezért a tárgyi igazságot juttatja ki-

fejezésre. Amikor Krisztus testének tagjává 

tesz, megadja a lehetőséget, hogy Krisztust 

egészen főnek, megváltónak, az üdvösség szer-

zőjének és az Atya Fiának lássuk, akire ráha-

gyatkozhatunk. Amikor pedig az Atyához kap-

csol, akkor arra nyitja ki a szemünket, hogy 

meglássuk gondviselését, és gyermeki bizalom-

mal ragaszkodjunk hozzá. Emberileg is igazol-

ható, hogy minden szeretet és barátság csak 

addig áll fenn, amíg a másik fél „te”, nem pedig 

„ő”. Isten és az ember kapcsolatában hasonló a 

helyzet. Az ő-t lehet nélkülözni, lehet mással 

helyettesíteni, az igazi te azonban az elkötele-

zettség és a felszabadító jelenlét légkörében 

jelentkezik, s ezért válik mi-kapcsolattá. Mond-

hatjuk tehát, hogy a Szentlélek az Atya és a Fiú 

számára nem ő, hanem a „mi”. A személyek 

kölcsönös egymásban levése is a mi-

közösségben gyökerezik. Az Atya és a Fiú 

nemcsak a lényeg alapján egyek, hanem a sze-

retet egysége és teljessége alapján is. Itt a két 

különbözőnek az abszolút közelsége válik sze-

méllyé. Ezért a Szentlélek elküldése valóban a 

belső isteni élet kitárulása volt az ember felé.  

A Szentlélek szellemi adományokat ad, mégpe-

dig a fogadott gyermekség vonalán. A mértéket 

a Szentháromság 

életéből kell 

venni. Ott a 

Szentlélek az 

Atya és a Fiú szeretetközösségét, mi-

közösségét fejezi ki. Ez az ő személyisége. 

Őbenne az Atya egészen megéli, hogy ki 

neki a Fiú, és a Fiú is megéli, hogy ki neki 

az Atya. A Lélek adományai bennünk is a 

személyes kapcsolatot teszik lehetővé. Ál-

taluk megéljük, hogy Isten egészen Atya a 

mi számunkra, és mi is igyekszünk gyer-

mekei lenni. A Krisztussal való kapcsolat-

ban pedig azt tudatosítják, hogy ő az első-

szülött, a testvér, a főpap, a közbenjáró. Ide 

kívánkozik az Lk 11, 13 értelmezése. Jézus 

a kitartó ima teljes meghallgatását abban 

látja, hogy az Atya megadja a Szentlelket 

azoknak, akik kéréssel fordulnak hozzá. A 

Lélek a hiten, reményen és szereteten ke-

resztül új szempontokat ad az értékelésre. 

A kegyelem belülről alakít és tökéletesít. 

Amikor valamit kérünk, mindig életünket 

akarjuk gazdagítani és a hiányérzetet le-

győzni. A teljes meghallgatás abban áll, 

hogy a Szentlélek révén lassan megszűnik 

elégtelenségünk. A kegyelem arra segít, 

hogy Krisztus lelkületével álljuk meg he-

lyünket a kötelességek között, a megpró-

báltatásban, a példaadásban és a nagylelkű-

ségben. 

Részlet: Gál Ferenc:  

A Szentlélek kiáradása c. kötetből. 
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Szentlélek 

Azér t  vagyunk a vi lágon,  hogy szeressük I stent  és a  többi  

embert .  Ez a  drámai  helyzet ,  amelyben most  vagyunk,  arra  

ösz tönöz,  hogy ko molyan vegyük az t ,  ami komoly;  ne 

vesszünk el  a  lényegtelen do lgokban; fedezzük fel ,  hogy az 

éle tünk nem hasznos,  ha  nem szolgálunk.  Mer t  az élet  mércéje a  

szeretet .   

Ferenc pápa Twit ter  üzenete  
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http://www.ppek.hu/konyvek/Gal_Ferenc_A_Szentlelek_kiaradasa_1.pdf


Könyvajánló 

Szabó T. Anna: Tükörcicák 

ill.:Maul Ági 

 

Bajáth Mária válogatása: 

Pont, pont, vesszőcske, legkisebbek magyar 

népmeséi 

ill.: Kürti Andrea 

 

 

 

Karst, Patrice: A láthatatlan fonal 

 

 

 

Móricz Zsigmond: Állatmesék 

 

 

 

 

 

Lázár Ervin: Öregapó madarai 

ill.: Bódi Kati 

 

 

 

 

Forssén Ehrin, Carl Johan: Szép álmokat, 

Ella! 

ill.: Agócs Írisz 

 

 

Pappné Gazdag Zsuzsann: Szék, Tartásjaví-

tó, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgás-

ügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások 

és kisiskolások számára 



MESE 

Kinek kö szö nt a szege ny ember? 
 
Együ tt ütazött a Sze l, A Hideg megy a Meleg, jö tt ra jük szemkö zt a sze-
ge ny ember, ma r messzirö l kö szö nt: 
–Jö  napöt, nagysa gös üram! 
Azt möndja a Meleg: 
–Kinek kö szö nt az az ember? 
Azt möndja a Sze l: 
–Nekem! 
–Nem teneked, hanem e nnekem! - möndja a Hideg. 
Addig ösztözködtak, högy a szege ny ember ma r elment mellettü k. Azt möndja a Me-
leg: 
–Menjü nk vissza, ke rdezzü k meg! 
Visszamentek megke rdezni. Azt möndja a Meleg. 
–Ugye, nekem kö szö nte l, te szege ny ember? 
–Nem e n, ke rem, a Sze l nagysa gös ü rnak. 
–Mega llj, te szege ny ember, jö jjö n csak el ka niküla, majd adök e n neked, ölyan meleg 
lesz, högy elölvadsz! 
–Ba nöm is e n, csak a Sze l nagysa gös ü r ött legyen! 
Azt möndja a Hideg: 
–Ha t akkör nekem kö szö nte l? 
–Nem e n, ke rem, hanem a Sze l nagysa gös ü rnak! 
–Mega llj, jö jjö n el a te l, ölyan hideg lesz, högy megfagysz! 
–Ba nöm is e n,  csak a nagysa gös ü r, a Sze l nagysa gös ü r ött ne legyen! Kütya ba nja a 
hideget sze l ne lkü l! 
 
In: Icinke-picinke, ne pmese k ö vöda söknak 

Weöres Sándor: A mese 

  

 

A meséhez mennyi unalom kell, 

hogy a boszorkányos madarak 

röppenjenek izgatott seregben 

s aprót-nagyot mulattassanak. 

 

A meséhez mennyi szánalom kell, 

mennyi gyűlölet és sérelem, 

hogy a gonosz mind pokolba vesszék, 

a jó végül győzelmes legyen. 

 

 

 

A meséhez mennyi bizalom kell, 

hogy kavics-mód sok legyen a kincs, 

és a mondott rózsa illatozzék, 

és nyisson az álmodott kilincs. 

 

A meséhez mennyi félelem kell, 

kályha mellett, hol semmi veszély, 

minden zugból manó leskelődjék, 

torkot tátson odakinn az éj.   
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