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4. IMA A LÉLEKÁRADÁSÉRT  
„amikor leszáll rátok a Szentlélek, erı tölt el benneteket, és tanúim lesztek.» (ApCsel 1,8)  
 
 

Jöjj, Szentlélek, keresztelj meg szereteted tüzével! Átadtam neked magam 

legjobb képességem szerint, most szeretnék eltelni a Te lelkeddel. Szükségem 

van az erıdre életemben. Kérlek, jöjj, és tölts be! Uram, hiszem, hogy mikor 

átadtam magam neked, akkor eggyé lettünk. Te vagy a szılıtı, én meg a 

szılıtınek egy vesszıje. Az életem belıled fakad. Hiszem, ha rád figyelek és 

kérlek, Te kiárasztod erıdet, bölcsességedet, gyógyításodat, amire szükségem 

van ebben az órában. Várom, hogy megkapjam megszentelı ajándékaidat: a 

bölcsességet és megértést, a tanácsot és erısséget, a tudást és az istenfélelmet. 

Kérlek, add meg a szolgálatomhoz szükséges adományokat! 

Jöjj Szentlélek! Csak a Te erıddel és vezetéseddel lehet az életem 

gyümölcsözı. Formálj engem, töltsd be szívemet, használj akaratod szerint! Adj 

lehetıséget, hogy ajándékaidat használjam a Te szereteted és irgalmad 

kinyilvánítására! Azt akarom, hogy életemmel megvalósuljon Isten minden 

szándéka. Szükségem van rád, Isten hatalmas lelke, hogy ezeket a szándékokat 

megvalósítsd. Jöjj, Szentlélek!  

Tudom, amikor átáradsz rajtam mások megsegítésére, átjársz engem is az én 

életem gyógyítására. Köszönöm, hogy elárasztod életem mélyebb rétegeit is 

áradó szereteteddel. Köszönöm, hogy megmosod és megtisztítod múltam sebeit 

és sérelmeit, mert még mindig van hatalmuk eluralkodni gondolataimon, 

elnyomni fizikai és érzelmi szabadságomat. Köszönöm, hogy világosságot és 

meleget hozol lelkem hideg, sötét zugaiba. Könyörületes Szentlélek, köszönöm, 

hogy eljöttél és elıhoztad az el nem sírt könnyeket, feldolgozatlan 

szomorúságokat, a veszteségek fájdalmát, a traumákat, a félelmet, az érzelmi 

sebzettségeket! 

Bölcsesség Lelke, köszönöm, hogy a krónikus kudarcok gyökerét érintetted. 

Gyengéd Szentlélek, köszönöm, hogy velem jártad végig korai éveimet és velem 



 2 

néztél szembe a múlttal. Köszönöm, hogy emlékeztetsz: Jézus szeretete mindig 

velem volt, betöltve a szakadékot a szeretet közt, amire szükségem volt, és amit 

ténylegesen kaptam. 

Köszönöm, Szentlélek, hogy velem vagy, szabadon áradva bennem és 

általam. Köszönöm, hogy barátom, tanítóm, közbenjáróm vagy! 

Ámen. 

 


