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nap

A Lélek vezetéséért

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és a Fiútól öröktől fog-
va származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. 
Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. 
Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres 
ajándékoddal!

Vesszőszál hajt ki Izáj törzsökéről, 
hajtás sarjad gyökereiről.

Az Úr lelke nyugszik rajta,
a bölcsesség és értelem lelke,
a tanács és erő lelke,
az Úr ismeretének és félelmének lelke.
Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége.

1. 
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Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, 
hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és 
méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában.
Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert 
tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert 
víz borítja.

Iz 11,1-4. 9

Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet ben-
neteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, 
hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja 
hirdetni nektek.

Jn 16,13

A híres rabbi vándorárusnak öltözve 
kiállt a piactérre, és így kiáltozott:
– Ki akar életet vásárolni? Ki akar éle-
tet vásárolni?
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Az emberek köréje csődültek, mert azt hitték, 
hogy valami csodaszert, életelixírt kínál, ahogy ilyen 
felhívások után lenni szokott. Amikor már sokan to-
longtak körülötte, a rabbi nagy komolyan így szólt:

– „Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó na-
pokat látni? Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, 
és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a 
rossztól, és tedd a jót, törekedj a békességre, és járj an-
nak útján!” (Zsolt 34,13-15)

Mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassak 
a Szentlélekkel?

Minden nap add át magad Jézusnak (lehetőleg a reg-
geli imában), és kérd a Lélek vezetését, hogy Ő vezes-
sen előre a Jézussal való egységben.
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Szentlélek Istenünk,
az örök élet fénye és boldogsága
– Jöjj el közénk!

Szentlélek, Jézus Krisztus művének
folytatója és megkoronázója
– Jöjj el közénk!

Küldd el Lelkedet, és életre kelünk!
– És megújítod a földnek színét.

Ima a Szentlélek vezetéséért
Uram, átadom Neked életemet.
Szívemből megbocsátok mindenkinek,

aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem.
Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.
Hálát adok a szenvedésekért

és a rossz napokért is,
mert irgalmad és jóságod

mindent javamra fordított.
Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!
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Add, hogy mindig fölismerjem 
Lelked vezetését,

és készséges szívvel engedelmeskedjem!
Vegyél el belőlem 

minden bizalmatlanságot és félelmet,
és add, hogy gyermeki szívvel 

egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat 

és minden javamat.
Add meg nekem, Uram, 

azokat a lelki adományokat, 
amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet 
és körülményeimet,

odaadom minden kívánságomat és vágyamat.
Kérlek, légy Ura életemnek, 

és változtasd át szívemet olyanná, 
amilyennek öröktől fogva eltervezted!
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