
Küldd el Szentlelkedet,  
és minden megújul,  

és megújítod a föld színét! 

 

 KI A SZENTLÉLEK ? 
 

 amely meleget ad és világít

amely életet ad

 amely Istenben a legtökéletesebb

 
A SZENTLÉLEK elkül-
désével Isten a maga 
legbelsőbb életét tárja 
fel nekünk, avat be él-
tének legbensőbb titka-
iba. A mi magunk leg-
bensőbb életéről is ne-
hezen beszélünk. Ezért 
mondjuk, hogy valaki 
„zárkózott”. Sokszor úgy 
érezzük, hogy fogalma-
ink nem fejezik ki iga-
zán azt, amit mondani 
szeretnénk. Hogyne 
kezdenénk el dadogni, 
amikor Isten a Szenthá-
romság életéről kellene 
kifejeznünk valami lé-
nyegeset. A Szentírás is 
képekben beszél erről. 
A Szentlelket tűzhöz, 
majd vízforráshoz ha-
sonlítja. És a legtöbbet 
mondja el róla, amikor 
szeretetnek nevezi. 

Imádság a Szentlélekhez 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

TE 
parancsolj nekem,  
Szentlélek Isten, hogy 
ami szent, azt tegyem! 
 

TE 
hívogass engem,  
Szentlélek Isten, hogy 
ami szent, azt szeressem! 
 

TE 
erősíts engem,  
Szentlélek Isten, hogy 
ami szent, azt hűséggel  
megvédjem! 
 

TE 
őrizz engem, Szentlélek 
Isten, hogy szent ke-
gyelmedet el ne veszít-
sem! 
 

TE 
lélegezz bennem,  
Szentlélek Isten, hogy 
ami szent, azt gondoljam! 

 

ISTEN önmagával akar meg-
ajándékozni bennünket. Ezért 
küldi el Jézust, hogy az ő embe-
ri alakjáról, életéről, szavaiból 
olvassuk le, betűzzük ki, hogy 
kicsoda és milyen az ISTEN. 

 
 

 
 
 

De még ezzel sem elégszik 
meg. Elküldi szívünkbe, BE-
LÉNK, életünkbe a Szentlel-
ket, hogy ne csak lássuk őt 
Jézuson, de bennünk éljen, 
szeressen, átalakítsa éle-
tünket, önmagához hason-
lóvá tegyen bennünket. 



 

De azt sem mondhatja senki: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfé-
lék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de 
Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, 
hogy használjon vele.” 

Isten fényében értékelni a 
világot és az életet 

Mélyen bele  
látni a lét titkaiba 

A helyes választás 
ajándéka 

Istennel győzni 
minden lelki küz-

delemben Felismeri a dolgok 
rendjét  

és összefüggéseit 

Isten iránti lelki 
hódolat ajándéka 

Visszariadás Isten 
megsértésétől 

Kedves megbérmált Testvérünk! 
 
Láthattad, mit jelent a bérmálás. A bér-

málás által Krisztus teljes mértékben és 

végérvényesen felvesz a keresztények kö-

zösségébe. Amint Krisztus is elküldte a  

 Szentlelket az aposto-

loknak Pün-

kösdkor, 

úgy min-

den meg-

kereszteltet 

is a bérmálás 

által közeli ba-

rátai közé hív, 

hogy bátorítsa és erősítse őket, hogy 

az Ő követe legyen és az Egyház életé-

ben, azaz az egyházközség életében aktí-

van részt vegyen. 

A bérmálás napja nem csupán egy szép 

ünnepnap, nem fiatal éveid kiemelkedő 

eseményének egyike. Hanem új kezdet, 

új lehetőség, hogy életedet tökéletesítsd, 

keresztény hitedről tanúskodj. 

 Azok az igazi keresztények, 

akik világunkat szebbé, jobbá akar-

ják tenni és ezt önmaguk formálásá-

val kezdik el. A ti közösségetekben is 

akadnak ilyenek, többen, mint gondolnád. 

Tudják, hogy mindig van értelme élni, 

hinni, remélni és szeretni. Neked is mint 

megbérmáltnak, így kell komolyan venni 

életedet, hivatásodat, tanulmányaidat, 

munkádat, hűséged. 

Ez annyit jelent, ne hagyd magad 

legyőzni, ne futamodj meg a nehézségek 

elől, hanem tarts össze azokkal, akik ép-

pen úgy mint te, igaz keresztények akar-

nak lenni. A Szentlélek ajándékai mindig 

segíteni fognak, amikor csak kéred azo-

kat. 

 

Istenem, add nekem Szentlelked!

BÉRMÁLÁS  
 KÉZRÁTÉTEL – Az apa, amikor megvédi gyer-

mekét föléje tartja kezét. A bérmaszülő az 
személyes összetartozás jeleként a bérmálandó 
vállára teszi kezét. A Szentírásban az áldás jele. 
Isten megáldja azt, aki fölött kiterjesztik a kezet. 
Ezért tette Jézus gyógyító és áldó kezét a bete-
gekre.  

 KRIZMÁVAL (SZENT OLAJ) VALÓ MEGKE-
NÉS – A Szentírásban az olajjal való felkenés a 
kiválasztás és az Isteni Lélek közlésének a jele. A 
prófétáknak Isten Lelke adott erőt a felkenés ál-
tal, hogy feladatukat teljesíthessék. Ne feledd! A 
KRISZTUS név „fölkent”-et jelent. A bérmálás ál-
tal nekünk is fölkentté, azaz krisztusivá, olyanná 
mint Krisztus kell lennünk. 

 IMA A LÉLEK AJÁNDÉKAIÉRT – A püspök 
imádkozik a bérmálandók fölött a Szentlélek el-
jöveteléért. A püspök így szól hozzád: Vedd a 
Szentlélek ajándékának jelét! 

 
Hogyan tapasztalható ma meg a Szentlélek? 

Vannak emberek, akikben kitapintható módon működik a Lélek. Például 
azokban, akik a békéért síkra szállnak, azokban, akik az őszinte, önzet-
len felebaráti szeretet gyakorolják, azokban, akik másoknak megbocsá-
tanak, azokban, akik hűek maradnak Krisztushoz és Egyházához. 
 
Minden megbérmált elmondhatja:  
Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, hogy örömhírt 
vigyek a megfáradtaknak.  

Mit jelent számunkra? 
Mit fejeznek ki a jelek? 


