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A Szentlélek az Örömhír és
a keresztény remény szíve

Az Újszövetségben Isten Lelkének
adománya együtt jár azzal a külde-
téssel, hogy reményt és az életnek
értelmet adó örömhírt vigyünk a
szegényeknek, hogy megnyissuk a
börtönöket, szabadon bocsássuk a
foglyokat, és elkezdjünk cselekedni
az elnyomottak és kisemmizettek
felemeléséért.

A Lélek közösségteremtı eljövetele
egyben konfliktusokat, kényelmet-
lenségeket is jelent.

A Lélek nem hagyta el a keresztre
feszített Jézust, aki halálos gyötrı-
dést vállalt az emberi méltóság,
szabadság és jövı érdekében, fı-
ként a kiszolgáltatottak jövıje érde-
kében.

A Szentlélek nem csak galamb, ha-
nem tőz és szélvihar is. Olykor úgy
jön, mint egy hurrikán.

A Lélek nem idegnyugtató, nem úgy
teremt egységet, hogy elfedi a kü-
lönbözıségeket, hanem azt akarja,
hogy éljünk a különbözıségekkel.

A Lélek békéje nem édesség, ha-
nem erı, mely szembeszáll az iga-
zságtalansággal, erıszakkal, el-
nyomással.

A Lélek azért jön, hogy képessé te-
gyen minket a föld  újjáteremtésére,
s nem azért, hogy álomba ringas-
son.

A Lélek éppen a rázós történelmi
helyzetekben van jelen.

(Samuel Rayan)
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Nógrádsápon, egy iskolában a hittan-
terem falán találta valaki az alábbi le-
veleket, melyeket a gyerekek Istenhez
írtak (csak egy részüket idézzük ).

Kedves Isten!
Ha vasárnap figyelsz a templomban,
megmutatom az új cipımet!
Kedves Isten!
Várom a tavaszt, de még mindig nem
jött. Ne felejtsd el!
Kedves Isten!
Lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte vol-
na egymást annyira, ha külön szobá-
juk lett volna. Nálunk ez mőködik a
bátyámmal.
Kedves Isten!
Azt tanultuk, hogy Edison csinálta a
fényt. De a hittanórán azt mondták,
hogy Te csináltad. Biztos vagyok ben-
ne, hogy ellopta az ötleted.
Kedves Isten!
Fantasztikus, hogy a csillagok mindig
jó helyre kerülnek!
Kedves Isten!
Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy
csak véletlenül alakult így?
Kedves Isten!
Ahelyett, hogy hagyod, hogy az embe-
rek mindig meghaljanak, és mindig
újakat kell csinálni, miért nem tartod
meg azokat, akik most vannak?
Kedves Isten!
Jobb lenne, ha az emberek nem jön-
nének szét olyan könnyen. Rajtam há-
rom öltés van, és kaptam injekciót is.
Kedves Isten!
Nem gondoltam, hogy a narancssárga
megy a lilával, amíg kedden nem lát-
tam a naplementét, amit Te készítet-
tél. Klassz volt.

(Az interneten terjedt.)
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