
 
Kilenced a Szentlélekhez 

 
 
 
“ Ma este arra hívlak meg benneteket, hogy az elkövetkező 9 nap alatt imádkozzatok a Szentlélek kiáradásáért családotokra és 
plébániátokra. Imádkozzatok és nem fogjátok megbánni. Isten olyan ajándékokat akar adni nektek, amelyekért életetek végéig 
áldani fogjátok Őt. ”   Medjugorje 1984. junius 2. 
 
 
“ A lélek gyűmölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, szelídség, jóság, hűség, ömegtartóztatás. ” Gal. 5,22 
 
 
I. nap: A SZERETET GYÜMÖLCSE    “ Szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él és Isten őbenne ”   I Jn.4,16  
 
“ Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeretetben éljetek Istennel és embertársaitokkal. Szeretet nélkül, drága 
Gyermekek, semmit sem tehettek. Ezért, drága Gyermekek, meghívlak titeket arra, hogy egymás között szeretetben éljetek. ”                         
                                                               Medjugorje 1986. május 29. 

 
Szentlélek Úristen, Szeretet Lelke, aki bennünk, élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket minden 
szeretetlenségtől saját magunkkal szemben, felebarátunkal szemben. Szabadíts meg minket minden bizalmatlanságtól és félelemtől 
Istennel szemben. Szentlélek, taníts meg minket az igazi szeretetre! 
 
 
II nap: AZ ÖRÖM GYÜMÖLCSE    “ Legyetek mindig derüsek! Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát mindenért,                            
                                                            mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban! ”       I Tesz. 5,16-18 
 
“ Imádkozzatok, hogy életetek örömteli hálaadás legyen, amely mint az öröm folyója árad a szívetkből. Drága Gyermekek, 
adjatok hálát szüntelenül mindenért, amitek van, minden kicsiny ajándékért, amit Isten ajándékoz nektek. ” 

         Medjugorje 1988. Szeptember 25. 
 
Szentlélek Úristen, Öröm Lelke, Aki bennünk élsz. Te változtass meg minket új teremtményekké! Szabadíts meg minket minden 
negatív gondolattól és érzéstől! Szabadíts meg a reménytelenségtől és az értelmetlenségtől! Szentlélek Úristen, taníts meg minket 
az igazi örömre! 
 
 
III.  nap: A BÉKE GYÜMÖLCSE     “ Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. ”    

Kol.3,15 
 
“ Isten a Béke maga, ezért közeledjetek hozzá személyes imáitokkal és akkor megélitek a békét a szívetekben. Így a béke 
szívetekből, folyamként fog kiáradni az egész földre. ”    Medjugorje 1991. Február 25. 
 
Szentlélek Úristen, Békesség Lelke, Aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új tetremtményekké! Szabadíts meg minket  minden 
aggodalomtól és félelemtől! Szabadíts meg  minden gyülölettől és elutasítástól, ami szakadáshoz vezet. Szentlélek Úristen, taníts 
meg minket az igazi békességre! 
 
 
IV nap: A TÜRELEM GYÜMÖLCSE    “ Nyugodj meg az Úrban és remélj benne! ”    Zsolt. 37,7 
 
“ Ne a kis dolgokra figyeljetek. Törekedjetek az égiekre! ”   Medjugorje 1987. Julius 25. 
 
Szentlélek Úristen, Türelem Lelke, Aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké! Szabadíts meg minket attól, hogy 
emberi dolgok iránti vágyaink fogva tartsanak minket! Szabadíts meg minket attól, hogy megfeledkezzünk Istenben remélni! 
Szentlélek Úristen, taníts meg minket igazi türelemre!  
 
 
 
 
 
 



V nap: A KEDVESSÉG GYÜMÖLCSE     “ Távol legyen tőletek minden keserüség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és   
                                                                     káromkodás, minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatuak,      
                                                                     könyörületesek és bocsássatok meg egymásnak, amint isten is meg megbocsátott     
                                                                     nektek Krisztusban. ”   Ef.4,31-32 
 
“ Ezért arra hívlak titeket, hogy imáitok és életetek által segítsetetek minden emberben megsemmisíteni a gonoszságot és 
felismerni a tévedést, amely a Sátántól ered. ”    Medjugorje 1986. Szeptember 25. 
 
Szentlélek Úristen, Kedvsség Lelke, Aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké! Szabadíts meg minket minden 
panaszkodásunktól felebarátainkkal szemben! Szabadíts meg minket minden vakságunktól felebarátaink szükségleteivel szemben. 
Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi kedvességre! 
 
 
VI.  nap: A JÓSÁG GYÜMÖLCSE    “ Valaha ugyan sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Úgy éljetek mint a  

                     világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és     
                     egyeneslelküségben  mutatkozik meg. ”    Ef. 5,8 

 
“ Mindegyikőtöket arra hívlak, hogy mától kezdve azt az életet éljétek, melyet Isten kíván tőletek, a szeretet és az irgalmasság 
cselekedeteit tegyétek. ”   Medjugorje 1987. Március 25. 

 
Szentlélek Úristen, Jóság Lelke, Aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké! Szabadíts meg minket minden 
szigorúságtól és irigységtől! Szabadíts meg minket attól, hogy másokban először a rosszat lássuk meg! Szentlélek Úristen, taníts 
meg minket az igazi jóságra! 
 
 
VII. nap: A HŰSÉG GYÜMÖLCSE    “ Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját. ”    Jel. 2,10 
 
“ Drága Gyermekek! Arra hívlak meg benneteket, hogy teljesen átadjátok magatokat Istennek. Imádkozzatok, drága Gyermekek, 
hogy a Sátán ne tudjon benneteket ide-oda rángatni, mint az ágakat a szél. Legyetek erősek Istenben! “ 

    Medjugorje 1988. Május 25. 

 
Szentlélek Úristen, Hűség  Lelke, Aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké! Szabadíts meg minket minden 
kétkedéstől és állhatatlanságtól! Szabadíts meg minket attól, hogy máshol kerssünk gyógyulást, mint Istennél! Szentlélek Úristen, 
taníts meg minket az igazi hűségre! 
 
 
VIII. nap: A SZELÍDSÉG GYÜMÖLCSE     “ Isten előtt a rejtett belső ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki   
                                                                       nyugalmában. ” I Péter 3,3 
 
“ Drága Gyermekek! Arra kérlek benneteket, hogy adjátok át az Úrnak egész múltatokat, mindazt a rosszat, ami a szívetekben 
összegyült. ”   Medjugorje 1987. Február 25. 
 
Szentlélek Úristen, Szelídség  Lelke, Aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket a múlt 
terhétől! Szabadíts meg minket a kiegyensúlyozatlánságtól és az elégedetlenségtől! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az igazi 
szelídségre! 
 
 
IX.  nap: AZ ÖNMEGTARTÓZTATÁS GYÜMÖLCSE     “ Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az  
                                                                                              erőss lelkületet”      Zsolt. 51,12 
 
“ Drága Gyermekek! Isten megáld benneteket napról napra és életetek megváltozását kivánja. Ezért imádkozzatok, hogy legyen 
erőtök életetek megváltoztatására. ”    Medjugorje 1990. május 25. 
 
Szentlélek Úristen, Önmegtartóztatás Lelke, Aki bennünk élsz! Te alakítasz minket új teremtményekké. Szabadíts meg minket 
minden rendetlen kivánságtól és szenvedélytől! Szabadíts meg minket az önsajnálattól! Szentlélek Úristen, taníts meg minket az 
igazi önmegtartóztatásra! 

 Ámen. 
 
 


