
437 A lélek-menyasszony Krisztus Lelkével betöltődve fordul az Atyához és az 

embertestvérekhez 

 

 

Imádkozzuk a 101. számú éneket: 

  

 Szállj reánk életadó Lélek,  

 Szállj le, igaz Bölcsesség! Szívem Veled elteljék,  

 Botló léptem előtt gyúlj fel, múlhatatlan Fényesség, 

 Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke!  

 

 Az együtt-szeretés imáját tanulmányozzuk, hogyan tudja az Istennek adott lélek az ő isteni 

Urával együtt szeretni Istent és az embertestvéreket. Isten ugyanis az Ő üdvözítő tetteiben 

részesíti a lelket. A lélek kész arra, hogy mindenben megtegye isteni Ura szent akaratát. Krisztus 

lelkülete az életszentségre irányul, míg a jót sugározza. Ez nem olyan, mint a maffia, hogy 

szövetkeznek valami rossz elkövetésére a benne levő tagok, hanem ez szent szeretet-közösség. 

Az ember felmagasztalása, hogy Isten részt ad az üdvözítés munkájában az Ő 

választottjának.   
 

Ebben az együttmunkálkodás imájában legyen az első gondolat: 

 

I. Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma (1 Kor 6, 19. 20) 

 

 Az Egyház nagyon jól tudja, hogy Ki a Szentlélek. Az Egyház ugyanis Krisztus titokzatos 

teste, amelyben titokzatos módon működik Krisztus Szentlelke. Ama első pünkösd óta az Egyház 

szüntelenül tudja, hogy Vele van a Szentlélek, de újra meg újra hívogatja. Mint ahogyan a 

menyasszony meghatódott lélekkel gondol vissza az ő első találkozásuk napjára, sőt órájára, az 

Egyház is a nap harmadik óráját ilyen meghatódott lélekkel a Szentléleknek szenteli. A 

világosság reggel 6 órától a harmadik óra a zsidó időszámítás szerint a délelőtt 9 óra. Akkor jött 

el a Szentlélek azokra a tanítványokra, akik a Szűzanyával együtt imádkozva várták. A délelőtti 

napközi imaóra himnuszában az Egyház ezért hívogatja szüntelenül újra meg újra 9 óra 

táján: „Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát és Fiút Ki egybekötsz! Szívünket kérünk, töltse 

be kegyelmed égi ereje!” (Ni de himn). 

 Milyen merész kérés ez! Az ember azt kéri: Isten Lelke töltse be! Magunk erejével még 

az elgondolásra sem volnánk képesek, hogy ilyet kitaláljunk. De Jézus, ez az isteni Vőlegény 

megígérte nekünk, sőt el is küldte a Szentlelket! Ez a kérés: a Szentlélek – Aki az Atya és a 

Fiú Lelke  – jöjjön, és kössön össze minket is a szeretetben, csak azért lehetséges, mert Jézus, ez 

az isteni Vőlegény akarja. Jegyajándék ez. Ha Alexandriai Szent Katalin vagy más szentek 

megélhették azt, hogy Jézus az eljegyzés alkalmával egy láthatatlan gyűrűt húzott az ujjukra, 

akkor a lélek-menyasszony is megélheti, hogy ilyen láthatatlan, de valóságos ajándékot kap az 

isteni Úrtól, az ő isteni Urától. Nemcsak az ujjára, hanem a szívére bilincseli rá az isteni 

Vőlegény az Ő isteni Szeretetét. Ahogyan a jegygyűrű egybeköti a két szerelmest, és a házasság 

szentségében eggyé lesz kötve a szívük, úgy ez az isteni Vőlegény is összeköti az Ő választott 

menyasszonyát önmagával és az Ő isteni Családjával a Szentlélek által. A Szentlélek mindig az 

egység Lelke. Érdemes tudatosítanunk tehát, hogy a magunk erejéből erre nem vagyunk képesek, 

de az isteni Vőlegény isteni bőkezűséggel, túláradó módon adja az Ő Szeretetét, a Szentlelket. 

Szent Pál mondata is ide illik. Más szempontból már boncolgattuk ezt a kinyilatkoztatott 



igazságot, de most el kell időznünk itt: Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, ti. a 

Szentlélek, mert mi azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni (Róm 8, 26), vagyis 

Istenbe belekapcsolódni, Istennel összeköttetésben lennünk az imádságban.  

 Az imádság ugyanis a lélek egybekapcsolódása Istennel, illetve Isten 

egybekapcsolódása a lélekkel. A lélek-menyasszony már megélte, hogy a Szentlélek Isten 

kapcsolta egybe az ő lelkét Istennel. Ezt az élményt, ezt az ajándékot szeretné embertestvérei 

számára is, hogy ők is egyre gazdagabbak legyenek Istennel! Ha a Zsoltáros tudott így 

fohászkodni: Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hiszen gyönyörűségemet Őbenne találom! 

(Zsolt 103, 34), akkor a lélek-menyasszony is esedezhet: „Bárcsak fogadná tetszéssel az én 

Uram, Istenem az én könyörgésemet!” Hiszen nemcsak én találom gyönyörűségemet Őbenne, 

hanem Ő is gyönyörűségét találja bennem. Isten tetszésére van az, hogyha a lélek-

menyasszony mer nagy dolgokat kérni az Ő isteni Jegyesétől. Mi van nagyobb Istennél? A 

lélek-menyasszony tehát a legnagyobbat kéri az ő testvérei számára. Ennek az isteni Úrnak a 

kinyilatkoztatott szava ad bátorságot az ilyen nagy kérés megfogalmazásához. Már az 

Ószövetségben mondta: Belétek oltom lelkemet, és életre keltek (Ez 37, 14). A lélek-menyasszony 

már tudja, hogy a Szentlélek által életre-kelt, a Szentlélek által meghalt a régi ember bűnös 

cselekedeteinek, és a krisztusi új ember él benne, a Szentlélek által felkent Messiás lelkülete. 

A lélek-menyasszony már él, de úgy él, hogy benne Isten uralkodik el. Vagy benne a Szentlélek 

lakik. Ezt az életet akarja embertestvérei számára is kiesdeni. Mert hiszen ez az ő isteni Urának is 

a szándéka: vele együtt akarja szeretni az embertestvéreket.  

 Az, amit az Ószövetségben az Úr megígért, az, amit az első pünkösd napján valóságosan 

nekünk ajándékozott, az mindnyájunk számára remény. Szent Pál így fogalmazza ezt meg: 

Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe 

Isten szeretete (Róm 5, 5). Nem hiábavaló ábránd, hogy az ember megkaphatja Isten Lelkét. Nem 

egy ernyedt vágyakozás, hogy jaj, de jó lenne, ha megkapnánk; hanem Isten ígéretének a 

beteljesülése. Joggal reménykedhetünk Isten szavának igazságában, hogy nekünk ajándékozza a 

Szentlelket.  

 Amikor Pál apostol arról beszél, hogy a Szentlélek kiáradt a szívünkbe, itt elsősorban a 

belső világunkat, a lelkünket érti alatta. A szív ugyanis a szellemi világunk jelzésére szolgál, 

amellyel Istent fogadjuk be. De Istennek még merészebb ajándéka is van: nemcsak az ember 

lelkében akar lakni, hanem az ember testében is! Szent Pál biztosít bennünket erről is: Krisztus 

bennetek van… Benne lakik annak Lelke, Aki feltámasztotta Jézust a halálból (Róm 8, 10-11). 

Jézust támasztotta fel a Mennyei Atya a Szentlélekkel. Emiatt a feltámadt testű Jézus miatt van 

nekünk is csodálatos ajándékunk, hogy bennünk lakik Isten életet adó Lelke! Ezt a gondolatot 

megerősíti Szent Pál, amikor azt mondja: Ti az élő Isten temploma vagytok (2 Kor 6, 16). Hogy 

ezt hogyan kell érteni: – hogy mi az élő Isten temploma vagyunk –, azt kifejezetten így tanítja: 

Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma... Dicsőítsétek meg (és hordozzátok) Istent 

testetekben! (Vö. 1 Kor 6, 19. 20).  

 Ahogyan a matériából: kőből, fából, akármilyen anyagból készült templomban benne 

lakik Isten, úgy, és még jobban testünk matériájában, anyagában benne lakik a Szentlélek, és 

templommá avatja. Isten hajléka lesz a megkeresztelt ember teste. Ez nem társbérlet, hogy az én 

lelkem mellett még helyet adok Istennek, hogy legyen ott valahol mellettem, hanem ez főbérlet, 

ahol Isten elsődleges birtokosa, tulajdonosa annak a lakásnak, amelyben én, az ember 

lakozom a lelkemmel. Testem Isten temploma azáltal, hogy nemcsak helyet adok az életemben 

Istennek, hanem hogy elfogadom életem Urának, megdicsőítem Őt. Azáltal, hogy szüntelenül az 

Ő akaratát keresem, és vállalkozom arra, hogy az Ő erejével meg is teszem. Hordozni is 

tudjuk Istent a testünkben. Az édesanyák tudják leginkább, hogy mit jelent egy életet 



önmagukban hordozni. Ezt az anyai élményt élhetjük meg mindnyájan, amikor Isten a testünk 

templomában lakik, és azt akarja, hogy élő templomként járjunk akármerre is a teremtett 

világban! Hordozzuk Őt, hogy Isten általunk is megszentelhesse ezt a teremtett világot! 
Ahogyan a templom tájékozódási pont, és az emberek hozzá igazodnak, ahogyan a templom 

tornya az ég felé mutat, és tekintetünket az ég felé irányítja, úgy az emberek azt a keresztényt, aki 

a testében és lelkében hordozza a Szentlelket, az Atya és a Fiú Lelkét, ilyen tájékozódási pontnak 

tekinthetik. Hozzá lehet mérni nemcsak a lépteinket, de a cselekedeteinket is. Ahogyan ez az 

Istent szerető lélek cselekszik, úgy érdemes nekünk is cselekednünk, vagyis szüntelenül megtenni 

Isten akaratát Iránta való szeretetből (vö. Mt 6, 10). Szüntelenül szeretni az embertestvért Isten 

iránti szeretetből (vö. Mt 22, 37. 39). Így az embertestvérek megdicsőítik Istent. Ők is Isten 

Lelkének a temploma lesznek. Ők is ezzel az emelkedett lelkülettel tudnak élni, hogy már 

nemcsak én élek (Gal 2, 20) önmagamban, hanem a Szentlélek munkálkodik bennem. Ő mondja 

kimondhatatlan szavakkal (vö. Róm 8, 26) az imádságnak a mondatait a Mennyei Atya és a Fiú 

felé, vagyis a mi életünket is a Szentlélek köti össze a Szentháromság Személyeivel.  

 

 Miért tud a lélek-menyasszony Krisztus Lelkével betöltődve fordulni a Mennyei Atyához 

és az embertestvérekhez? Erre a kérdésre másodszor az a válasz: mert  

 

                                   II. Benne élünk, Ő pedig bennünk él 

  
 A templom épülete ki van téve az elemi erőknek, záporoknak, szélviharoknak, hóesésnek. 

Milyen vastagon tudja befödni téli időben az a fehér hótakaró a templomot is! De a nyári 

melegben mindez eltűnik, és a templom nem hideg jégverem, hanem meleg hajléka lesz 

Istennek, illetve az oda látogató híveknek, mert a templom falai is átveszik a nyári nap 

melegét. A templom benne van az őt körülvevő világban. Az őt körülvevő világban él.  

 A Szentlélektől átjárt emberek benne élnek Isten szerető sugárzásában. Szent János 

apostol mondja: Arról ismerjük fel, hogy Benne élünk, és Ő mibennünk, hogy a saját Lelkéből 

adott nekünk (1 Jn 4, 13). Benne élünk. Jobban körülvesz bennünket, mint a templomot a levegő. 

Nemcsak a vad, viharzó szél járása, hanem a gyenge, cirógató szellő mozgása is. Az ember, mint 

Isten temploma is ezt a gyenge cirógató szeretetteljes érintést élheti meg, mert nem könnyű 

felismerni azt a kinyilatkoztatott igazságot, hogy mi emberek Istenben élhetünk. Ő pedig 

mibennünk él. Istent nem könnyű felismerni. De amint a figyelmes szemlélő a templom 

épületére tekintve a rásugárzó napfényt, vagy az épületet körülölelő gyenge szellőt fel tudja 

ismerni, úgy az Istent szemlélő lélek is a Szentlélek kegyelméből fel tudja ismerni, hogy benne 

élünk Istenben, Ő pedig mibennünk. A lélek-menyasszony – aki ezt az Istennel való belsőséges 

összeköttetést már tapasztalatból tudja, ismeri, és boldogan, felbonthatatlanul, elszakíthatatlanul 

vállalta, szívesen megosztja ezt az élményét, ezt a kincsét az embertestvérekkel. Ők is vegyék 

észre, hogy Istenben élnek, Isten pedig őbennük!  

 

                               Hogyan lehet ezt észrevenni? 

  

 Szent Pál mondja a pizídiai Antióchiában, amikor a Messiásról szóló beszédet kifejtette 

nekik: Krisztus a megígért Messiás. A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek (vö. 

ApCsel 13, 37. 52). Vagyis a Szentlélek működését a bennünk megtapasztalható öröm által 

ismerhetjük fel. Azok a pizidiai hívek sem látták a Szentlelket. Amikor megbérmálta őket az 

apostol, akkor sem láttak lángnyelveket, mint első pünkösd napján, akik részesültek a Szentlélek 

kiáradásában. De a lelküket öröm járta át. Az ember megélhet valamit abból, hogy több lettem 



tegnapi önmagamnál. Ma gazdagabb lettem Isten Szentlelkével. Ez olyan öröm, amely az 

emberi szív mértékét meghaladja. Magunktól nem tudjuk előidézni. Isten ajándéka az, hogy az 

öröm lelkülete eltölt bennünket. A Zsoltáros is ezért fohászkodott így: Örvendeztesd meg 

szolgádat, mert Hozzád emelem, Uram, lelkemet! (Zsolt 85, 4). Mi emberek az imádságban csak 

próbáljuk kitárni a szívünket Isten befogadására, de Isten érkezésének az örömét Ő 

ajándékozza nekünk. János apostol nyilván sokszor megélte ezt az örömet, azért ismételten 

mondja: Aki megtartja Isten parancsait, az Istenben él, és Isten őbenne. Azt, hogy Ő bennünk él, a 

nekünk adott Szentlélektől tudjuk (1 Jn 3, 24). Ez a lélek-menyasszony stílusa. Nemcsak 

magának tartja meg az örömet, hogy az én szívemet betöltötte az Úr, hanem embertestvéreit 

is ebben az örömben akarja részesíteni. Az apostol lelkületével ő is azt szeretné, hogy Jézus 

többi tanítványa is mind-mind megélje ezt a nagy isteni boldogságot: Isten él bennünk, mi 

pedig Istenben! A lélek-menyasszony tudja: Isten bőkezűen adja a Szentlelket (vö. 1 Jn 3, 34). 

Az Úr ugyanis nem bűnös életre hívott, hanem szentségre… Isten kiárasztotta ránk a Szentlelket 

(1 Tessz 4, 7. 8). Isten tehát nemcsak vékonyan csordogáló módon adja nekünk az Ő szeretetét, 

hanem túláradó mértékben kiárasztja ránk a Szentlelket. Az apostolok ismételt élménye ez: Isten 

ilyen túláradó módon adja a Szentlelket. Szent Pál újra ezt az igét használja, amikor így szól: 

Isten az, Aki minket veletek együtt megerősít, és felken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, 

és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Szentlelket (2 Kor 1, 21-22). Ez a lélek-menyasszony 

életstílusa: Isten veletek együtt részesít engemet is a Szentlélek ajándékozásában. Mi életre-

halálra együtt vagyunk, ahogyan Szent Pál írja a tesszalónikai híveknek. vagyis minden 

körülmények között. Akár élünk, akár meghalunk, minket a Szentlélek éltet. A Szentlélek 

részesít Krisztus felkentségében. Ahogyan a királyokat és a prófétákat az Ószövetségben olajjal 

kenték fel tisztségük végzésére, úgy Krisztus királyságában papi és tanítói feladatában részesülő 

lelket a Szentlélek által keni fel Isten. A Szentlélekkel jelöl meg. A felkentség után van egy 

ragyogó jel a felkent ember fején, homlokán. Ezt a jelet a keresztségben, a bérmálásban és a 

papi szentségben eltörölhetetlenül adja Isten.  
 Akárki ránéz arra az emberre, az látja:  

 – ez Isten felkentje, Istentől lefoglalt ember,  

 – a Szentlélek jelével megjellegzett ember,  

 – a Szentlélekkel megerősített ember,  

 – olyan ember, akit azáltal foglalt le Isten magának, hogy a szívébe árasztotta a 

Szentlelket.  

 Amikor egy vízáradat jön, az mindent pusztít, ami az útjába kerül. Amikor az Úr szeretete 

árad az emberre, akkor ez a kegyelmi áradat életet bontakoztat.  

 Pál azért beszél foglalóról a Szentlélekkel kapcsolatban, mert ez a földi öröm – amelyet Ő 

nekünk ajándékoz – csak előleg, csak jelzés arra, hogy majd amikor az örök hazába 

megérkezünk, milyen nagy lesz az a díj, amelyet megkapunk a mi Megváltónktól, Aki a bűntől 

váltott meg, hogy azután a szívünk ne maradjon üresen, hanem a Szentlélekkel, az Atya és a Fiú 

szeretetével töltődjék be.(kicsit hosszúnak érzem a m-t) 

 Isten szentháromságos Közösség. Ezért akiket Ő arra méltat, hogy Benne élhetünk, Ő 

pedig mibennünk, sohasem csak egyedül, szólóban részesülünk Isten szeretet-áradásában, hanem 

mindig az Egyház közösségében. Mindnyájan egy lélekben ugyanis egy testté lettünk... 

Mindnyájunkat egy Lélek itatott át (1 Kor 12, 12-13), mondja Szent Pál apostol. A Szentlélek 

tehát nemcsak az egyes ember testében lakik, mint templomban tölti be a lelkét, mint templom 

mélyén lakozó Istenség, hanem Krisztus titokzatos testét is átjárja, élteti. A különböző tagokat, 

akik Krisztusba betagozódnak a keresztség által, egy testületté teszi. Ez egy misztikus, titokzatos 

test. Azért titokzatos, mert nem látható módon, de mégis valóságosan egyetlen lélek, a 



Szentlélek, tehát az Atya és a Fiú Lelke járja át Krisztus titokzatos testének tagjait. Mindnyájan 

megélhetjük, hogy Isten bennünk él, mi pedig Őbenne.  

  

A harmadik gondolatban próbáljunk összefoglalni ezt a csodálatos tanítást: 

  

III. Krisztus azt akarja, hogy Vele együtt forduljunk a Mennyei Atyához és az 

embertestvérekhez! 

 

Gondoljunk a saját bérmálkozásunk ünnepségére! Bizonyára kaptunk valami bérmálási ajándékot 

a bérmaszülőtől. Talán már nincs is meg. Talán csak emlékezünk rá, hogy ezt vagy azt kaptuk, 

vagy már az emlékezetünkből is kihullott, mi volt az az ajándék, amely jelképezte a Szentlélek 

ajándékozását. De a bérmálás nagy ajándéka, a bérmálási Lélek most is ott van a lelkünkben. 

Ő eljött, és azóta is aktívan működik bennünk. Hívhatjuk: „Jöjj, segíts!”, de mivel Ő eljött és itt 

van, akkor is szüntelenül segít, ha mi esetleg elfelejtjük Őt hívni. A lélek-menyasszony – aki a 

Szentléleknek is jegyese – segítségünkre van, hogy amit a gyermekek elfelejtenek kérni vagy 

megtenni, azt ő helyettünk tegye és kérje. De maga a Szentlélek is megtesz mindent, hogy 

észrevegyük az Ő működését a lelkünkben. 

 Jeruzsálemi Szent Cirill püspök mondja: „Aki megkapja a Szentlélek ajándékát, annak 

megvilágosodik a lelke, és emberi képességet meghaladó módon szemlélheti azt, amit azelőtt 

nem látott.” (Hitmagyarázatok 16. szám; IL Hv VII.hé). A Szentlélek tehát képesít arra, hogy a 

lelkünkkel tudjunk látni. Ez sokkal világosabb látás, mint a szemmel való nézés. Ha az éjszaka 

sötétjében vagyunk, a testi szem mit sem használ. Ha a lélek az éjszakából eljut a 

megvilágosodás imaállapotába, akkor a valóságot sokkal nagyobb fokban látja, mint amit 

csak testi szemmel lehetne látni. Hiszen a tudós mikroszkóppal vizsgálhatja az atomokat, vagy 

távcsővel a csillagok világát, de az ember, aki a Szentlélek ajándékát megkapta, mindezeken túlra 

is tud tekinteni. Az a makrokozmosz és a mikrokozmosz Teremtőjét is látja. A Szentlélek ad 

ilyen értelmi megvilágosodást. Ilyenek az istenélmények, amikor az ember találkozik Istennel. A 

Zsoltárossal mondhatja: Szememet a hegyek felé emelem (Zsolt 120, 1). De ott, ahol a hegy véget 

ér, kezdődik már az ég. Ott ugyanis az ég lehajol a földre. Ott, ahol az ég és a föld találkozik, a 

lélek találkozhat Istennel, Aki a hegy fölött van! Ilyenkor a Zsoltáros szavával elmondhatja: Én 

megismertem, hogy itt áll mellettem az Úr! (Zsolt 55, 10). Nem látja, de megismeri, belső 

tudása van Istenről. Hányszor és hányszor megtapasztalja az ember Istennek a segítő jóságát, 

oltalmazó szeretetét. Szárnyad árnyékában menedéket találok (Zsolt 35, 8), míg a baj elmúlik a 

fejem fölül. A Zsoltáros szava ez. Ilyenkor azután az ember elmondhatja: Istenhez kiáltok, ehhez 

a hatalmas nagy Úrhoz. Istenhez, Aki mellettem áll, Aki nekem segítséget küld az égből. A Te 

jóságod, Uram, nagyobb, mint amilyen hatalmas az ég. Ezért a lelkemet felemelem Hozzád a 

mennybe, Istenem! A Te dicsőséged, vagyis a Te láthatatlan valód a föld fölött jelenik meg 

számomra. Magasabb az, mint a földi világ. A lélek-menyasszony már tudja, hogy akiket a 

Szentlélek vezet, azok már nem a test vágyait követik. Érzi ugyan a test követelőzését, de 

átadja magát a Lélek, a Szentlélek vezetésének, Akit nemcsak hisz, hanem szellemi módon 

ismer, belülről tud (vö. Gal 5, 16). A lélek-menyasszony így könyöröghet: „Istenem, Te a 

Fényességben lakozol. Küldd el a Te Fényed sugarát a mi szívünkbe, hogy a Te parancsaidat 

megismerjük, és készséges lélekkel járjunk a Te utaidon!” (Az Imaórák zsolozsmája, 2. hét, 

csütörtök déli könyörgés).  

 Vagy a Vesperásban, az esti dicséretben, a Magnifikát antifónában így imádkozik: 

„Boldogok, akik éheznek a Te végtelen igazságosságod után. Te, igazságos Istenem, betöltesz 

minket, mert a Te ajándékaidat ajándékozod nekünk.”   



Mik ezek az ajándékok? A Szentlélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem,.. jóság,… 

tisztaság (Gal 5, 22). Malakiás könyvének az elején üzeni az Úr: „Én szeretlek titeket.” A próféta 

pedig felteszi a kérdést: „Miben nyilatkozik meg, Uram, a Te szereteted?” (vö. Mal 1, 2 ). Szent 

Ágoston püspök élményével lehet válaszolni: „Szentháromságos jó Urunk felébresztett, 

elárasztott és betöltött önmagával!” – Micsoda gyönyörűség ez! Amikor a lélek Istenre figyel, 

akkor mindenben Isten jelentkezését veszi észre. Ha az éjszaka folyamán felébred, és éppen 3 

óra 33 percet mutat az óra, akkor a szíve rádobban Istennek erre a jelentkezésére. A 

szentháromságos Isten ezzel a hármas számmal őt is felébreszti, őt is elárasztja, őneki is 

gyönyörűséget ad, amikor betölti önmagával. Az ember szívében valami melegség áramlik 

át. Olyan, amely túl akar áradni, és mások számára is sugárzik, mások számára is 

tapasztalható lesz. Mások szívét is felmelengeti a Szentháromság tiszteletére, szeretetére. A lélek-

menyasszonynak ez a stílusa: maga a Szentlélekkel betöltődve fordul a Mennyei Atyához, 

isteni Urával és a Szentlélekkel megerősítve az embertestvérekhez ilyen csodálatos 

gyümölcsöket tud teremteni, a Lélek gyümölcseit.  
 

Befejezésül imádkozzuk a 101. számú éneket:  

 

 Szállj reánk, életadó Lélek,  

 Jótanácsnak Szentlelke! Égesd be a lelkekbe:  

 Isten akaratán járjunk, ez az élet értelme.  

 Háznépedre jer le, Jótanács Lelke!  

 


