FELNŐTT HITTAN
CREDO / HISZEK A SZENTLÉLEKBEN…
-

Mit jelent, hogy „hiszek a Szentlélekben”?

Azt jelenti, hogy őt éppen úgy Istenként imádjuk, mint az Atyát és a Fiút. A Szentlélek nélkül
Jézust nem lehet megérteni. Isten Lelkét nevezzük Szentléleknek, akinek jelenléte sehol
máshol nem mutatkozik meg úgy, mint Jézus életében.
„Isten dolgait senki nem ismeri, csak Isten Lelke” 1Kor 2.11
-

A Szentlélek tulajdonneve:
„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népeket. Kereszteljétek meg őket az
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,…” Mt.28.19
A Szentlélek személy, tehát saját tulajdonneve van. Nem lehet összekeverni a „szent”
és a „lélek” más használatával.
A Szentlélek más elnevezései Szent Pálnál: ígéret Lelke, fogadott fiúság Lelke,
Krisztus Lelke, az Úr Lelke, Isten Lelke / Szent Péternél: Dicsőség Lelke.

-

Milyen forrásokból ismerhetjük meg a Szentlelket? / Sugalmazott írásokból,
hagyományokban, egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásaiban, szentségi liturgiában,
imádságban, karizmák és szolgálatok, apostoli és hittérítő élet jegyeiben, szentek
tanúságtételében.
Mik a Szentlélek szimbólumai? / víz (keresztség) – Szentlélekben adott új élet,
termékenység szimbóluma, kenet (olaj- bérmálás), tűz – átalakító erő szimbóluma,
felhő, fényesség – Ószöv.: eltakarja Istent, teofáiákban, Újszöv.: Szűz Mária
fogantatása, Színeváltozás, mennybemenetel, pecsét – a három megismételhetetlen
szentség eltörölhetetlen jegyét mutatja (keresztség, bérmálás, egyházi rend), kéz –
kézrátétellel gyógyított, áldott meg, apostoli jogfolytonosság, Szentlélek hívások pl. a
liturgiában, ujj – Isten a kőtáblára ujjával írta a törvényeket, Jézus ujjával űzi ki a
gonosz lelkeket, galamb – vízözönben az olajágat galamb hozza, Jézus
keresztelésekor a Szentlélek galamb formában száll rá

-

Milyen módon nyilvánult meg a Szentlélek:
-

-

az Ószövetségben? / teremtésben, próféták által
Jézus életében? / Jézus életre hívása Szűz Mária méhében Mt.1.18, igazolta mint
szeretett Fiút Lk.3.22, vezette Mk.1.12, éltette a beteljesedésig, mikor Jézus kilehelte
Lelkét a kereszten Jn.19.30, föltámadása után tanítványainak adta Jn.20.22, ezzel
Lelke átszállt az Egyházára („Amint küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”
Jn.20.20).
Az Egyházban? / fölépíti, élteti, emlékezteti küldetésére, elmélyíti az Istennel való
közösséget, embereket hív szolgálatára és megadja nekik az ehhez szükséges
adományokat. KÖNYV

-

-

Mikor kezdődött az Egyház kora? / Pünkösd: „pentekoszte”- görög = „ötvenedik nap”
(Húsvét után) Eredetileg az a nap, amikor Izrael a Sínai hegyen Istennel kötött
szövetséget. A jeruzsálemi esemény a keresztények számára a Szentlélek ünnepévé
tette ezt a napot. ApCsel 2.2-4.
Mit tesz a Szentlélek az én életemben? / Nyitottá tesz Isten iránt, hitet ad, megtanít
imádkozni, segít, hogy másokért éljek. KÖNYV
Mit jelent a Szentlélek templomának lenni? / Testtel és lélekkel rendelkezésére állni a
bennünk lakó Istennek.
Mik a Szentlélek gyümölcsei? / szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás Gal.5.22-23.
(Mik a test cselekedetei? / paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás,
ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás,
irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonlók. vö.Gal.5.19)

