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A Szentlélekben, Jézus Krisztus Lelkében
hinni azt jelenti: tudni – s ezt manapság éppen
a karizmatikus és szentlelkes mozgalmakra
való tekintettel különösen meg kell
fontolnunk –, hogy a Lélek sohasem a saját
lehetõségem, hanem mindig Isten ereje,
hatalma, ajándéka. A Lélek sohasem profán
emberi szellem, korszellem, egyházi szellem,
rendi szellem, csoportszellem,
hanem mindig Isten szent
Lelke, aki ott és akkor fúj,
ahol és amikor akar, s aki nem hagyja,
hogy abszolút tanítói vagy kormányzati
hatalom, megalapozatlan dogmatikus
teológia, jámbor fanatizmus
és hamis hitbeli bizonyosság igazolására
vegyük igénybe.
Hans Küng1

Hét ajándék bõ kútfeje,
Istennek áldó jobbkeze,
Atyánk végsõ ígérete,
Légy ajkunk termõ ihlete.
Hrabanus Maurus himnusza2

Elõszó
Te lélegezz bennem, Szentlélek!
Szent Ágoston
Akik gyengéden csókolják egymást,
kölcsönösen belélegzik egymás leheletét.
Úgy érzik, olyan illat ez, amely
csodálatosan áthatja õket.
Uram, vedd föl magadba egészen
leheletemet… és leheld belém egészen
a tiédet – hiszen teljesen kitölti a te illatod –,
hogy illatodtól áthatott leheletemnek
ne legyen többé rossz szaga.
A te édes illatod, ó, Legédesebb,
mindenkor maradjon meg bennem
a jövõben!3

A 12. századi misztikus, Saint-Thierry Vilmos
írja le így a Szentlelket mint az ember kedvesét, aki a maga szent leheletét az emberbe leheli. Lehet-e ennél szebben és érzékibb
módon írni a Szentlélek mûködésérõl?
Errõl a Szentlélekrõl, az õ mûködésérõl
szól ez a könyv. Elõször mélylélektani szem-
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pontból tárgyalom a bennünk lévõ mélység
jelentõségét és a mérhetetlenrõl szerzett tapasztalatokat. Mert érintkezni saját mélységünkkel, és érezni, hogy már most, ebben
az életben a mérhetetlenhez, a határtalanhoz
kapcsolódunk, lényeges elõfeltétele annak,
hogy ne csupán beszéljünk a Szentlélekrõl,
hanem egyszersmind megtapasztaljuk jelenlétét és mûködését.
A továbbiakban arra szeretnék rámutatni, hogy a Szentlélek nem valamiféle fantom, hanem sokféleképpen találkozhatunk
vele – mindenekelõtt a szeretet által, amikor
konkrétan „kinyúlunk” embertársaink és Isten felé, valamint abban a képességünkben,
hogy érzékileg meg tudjuk tapasztalni Istent. Ennek kapcsán azt is részletesen tárgyalom, hogy mi a jelentõségük az Újszövetség
szövegeiben a Szentlélek megtapasztalása
szempontjából Jézusnak, az egyháznak, a
spirituális gyakorlatoknak, az imáknak és
az istentiszteleteknek.
Végül megpróbálok mondani valamit a
Szentlélek erejérõl, sõt lendületérõl is – megvizsgálom, hogyan mûködik életösztönünkben, erószunkban, és miféle dinamika árad
belõle. A Szentlélek gondoskodik arról, hogy
életünk mindvégig dinamikus, és ezáltal eleven is maradjon. Õ áll vágyakozásunk mögött, amely életünk végéig elkísér bennünket, amíg be nem töltjük rendeltetésünket.
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Annak hite, hogy a Mérhetetlen megtapasztalásában a Szentlélekkel és az õ mûködésével találkozunk, bátorságot kíván. Megkívánja, hogy higgyünk abban: ilyenkor isteni
erõvel, sõt magával Istennel találkozunk.
Szövegeimmel és meditációimmal arra szeretném bátorítani az olvasót, hogy merje
megtenni ezt a lépést. Így bekapcsolódhatunk
a pünkösdi himnuszba, amelyet Canterbury
érseke, Stephan Langton írt 1200 körül:4
Jöjj, Szentlélek Istenünk,
Add a mennybõl érzenünk
Fényességed sugarát!
Ihleted ha fényt nem ad,
Emberszívben ellohad
Minden érõ, minden ép.

Apámnak ajánlom ezt a könyvet, 85. születésnapjára.
Wunibald Müller
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