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Hiszek a Szentlélekben 

Hiszem, 
hogy megszabadít előítéleteimtől. 

Hiszem, 
hogy megváltoztatja szokásaimat. 

Hiszem, 
hogy legyőzi közömbösségemet. 

Hiszem, 
hogy szeretettel tölti el lelkemet. 

Hiszem, 
hogy megállít a rossz előtt. 

Hiszem, 
hogy felbátorít a jóra. 

Hiszem, 
hogy legyőzi szomorúságomat. 

Hiszem, 
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt. 

Hiszem, 
hogy elveszi kicsinyhitűségemet. 

Hiszem, 
hogy megerősít szenvedésemben. 

Hiszem, 
hogy áthatja egész lényemet. 

Karl Rahner 

 


