
438. A lélek-menyasszony testvéreit is átjárja Krisztus Lelkülete 

 

 

Imádkozzuk a 102. számú éneket:  

 

 Szentlélek Isten szállj le ránk, elmét derítő tiszta láng, 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet!  

 

 Kit Isten, mint Vigasztalót nekünk ajándokul adott. 

 Minden javak bő kútfeje, lelkünk világa s élete.  

 

 Az együtt-szeretés imájában a Szentlélek működését tanulmányozzuk: hogyan adja Isten 

olyan bőséges áradatban a Szentlelket, hiszen Ő a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8). Isten szeretete is 

végtelen.  

 De hogyan lehetséges az, hogy ezt a szeretetét nekünk akarja ajándékozni?  

 

 I. Isten a lélek-menyasszony kedvéért is ajándékozza nekünk a Szentlelket 

 

 A lélek-menyasszonyt tehát Isten felbonthatatlan szeretettel szereti. Kérés nélkül is adja 

Isten a Szentlelket. Mert hiszen már a mi megszületésünk előtt is reánk árasztotta Isten a 

Szentlelket. Az, amit a lélek-menyasszony a maga Istennel egyesült életével el tud érni, az, amit ez 

az Istenbe belemerülő imádkozó lélek el tud érni, az Istennek egy személyre szóló ajándéka, 

amellyel az Ő választott menyasszonyát akarja kitüntetni. Már az Énekek énekében, az Ószövetség 

legszebb énekében is van egy ilyen írás Isten részéről: Sion leányai, gyertek, nézzétek: Salamon 

király fején a korona, amellyel szülőanyja megkoronázta lakodalma napján, szíve örömének 

napján! (Én 3, 11). Ez a kitüntetés, hogy a lélek-menyasszony is közreműködik a szeretet 

kiáradásában, nászajándék. A szent író kifejezetten hangsúlyozza, hogy ez a lélek-menyasszony 

lakodalma napján van. Itt a vőlegénynek Salamon király mondja: igazán a Salamon azt jelenti: 

békesség királya. a mi Urunk. Jézus az, Aki a Békesség, Aki a Mennyei Atya Fia. A lélek-

menyasszony ennek az isteni nagy Királynak a választottja lett. Boldogan szemléli isteni Urát, fején 

a dicsőség ragyogását, amelyet emberi szóval koronának mondhatunk. Ez tulajdonképpen az isteni 

lét kisugárzása a megtestesült Istenember emberségén keresztül. A lélek-menyasszony is meg 

akarja osztani szíve örömét azokkal, akik őhozzá tartoznak. Amikor Sion leányait hívogatja az 

Énekek éneke szavával, nemcsak társnőit hívja, hanem Sion városának leánya mindaz, aki Sionhoz 

tartozik. Tehát akik a mennyei Jeruzsálem lakói, akik a mennyei Jeruzsálemhez kaptak meghívást. 

Mind-mind odatartoznak a békesség fia, Salamon, Krisztus király népéhez. Ennek a népnek pedig 

most az isteni Vőlegénnyel való frigy miatt a lélek-menyasszony is királynéja lett. Ezt az örömét: 

– az én Uram, Istenem, Királyom az enyém, én pedig az Övé vagyok – meg akarja osztani 

sorstársaival, akikkel közösséget vállalt, akik fontosak nekik, mert az ő isteni királya népének a 

tagjai. Attól kezdve, hogy őt Krisztus Király Királynévá tette, köze van ehhez a választott néphez.  

Az a ragyogás, amely Krisztusból árad, az a szent szeretés, vagyis a Szentlélekkel való 

betöltődöttség. Hiszen a Fiút betölti az Atya szeretete, Aki a Szentlélek. Az isteni Vőlegény is 

hívja az Ő menyasszonyát. Ugyancsak az Énekek énekében olvassuk: Menjünk ki a szőlőhegyre, 

…ott ajándékozlak meg a szerelmemmel (Én 7, 13). Ez az a hegy, amelyen a szőlőtőke van. Ez az 

a Szőlőtőke, amelynek szőlő-vesszejei mi vagyunk, akik vitális kapcsolatban vagyunk az élő 

Szőlőtővel, Krisztussal. Aki belőle él.  



 Amikor Jézus, ez az isteni Vőlegény a hegyre hívja választottját, hogy ott ajándékozza 

meg a Szerelemmel, a Szentlélekkel, akkor ez a hegy nem más, mint a Kálvária hegye, ahol a 

nagy szüretelés után – mint ahogyan a szőlőt kitapossák, és a mustból bor lesz – Krisztust is a 

keresztre feszítik. Nincs már rajta semmi szépség, nem kívánatos, ahogyan a próféta írja a 

szenvedő Messiásról, s mégis ott fakad fel Isten Szeretetének tüzes bora, a feltámadt Krisztus 

élete. Mert a feltámadás helye nem más, mint Krisztus kereszthalálának a helye. Krisztus a 

Kálvária hegyen lett megfeszítve, ott adta értünk az életét, de ott támadt fel a sírból, és ott adott 

nekünk életet. Ott ajándékozta meg választottait az Ő Szerelmével, isteni Életével. Ez a hívás: 

– „Menjünk ki a szőlőhegyre!” – nyilván elsősorban Isten választott menyasszonyának szól, 

de a menyasszony viszi magával az ő családjának minden tagját a házasságba. Attól kezdve 

mindnyájan rokonai vagyunk az ő isteni Urának. Egy családba tartozunk! Hogyha a választott 

lélek az imádságban Isten ajándékát, a Szentlelket kapja meg, akkor ebből a Szentlélekből 

mindazok részesednek, akik a lélek-menyasszony családjába tartoznak. A lélek-menyasszony nem 

szűkkeblűen szeret, nem önző módon igényli a Vőlegénye szeretetét: – „Csak engem szeress!” –, 

hanem nagylelkűen. Azért esedezik ebben a bensőséges imaállapotban, az Istennel való lelki frigy 

imaállapotában: „Az én családom minden tagját ajándékozd meg a Szentlélekkel, isteni jó 

Uram!” A Vőlegény, Aki igazán szereti az Ő választottját, nem tudja magát sokáig kérlelni: Ha az 

én kis választottam ezért esedezik, hogy az ő családja többi tagja is részesüljön az Atya és a Fiú 

szeretetében, a Szentlélekben, akkor Isten így szól: Új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek… 

Lelkemet árasztom belétek (Ez 36, 26. 27). Az a szív, amelyet Isten ad övéinek, az az isteni 

szerelmes szív. Az az önmagát felejtő szív. Az olyan szív, akiben valami új élet kezdődik. Már 

nemcsak az ő kicsiny emberi világa van benne, hanem Isten szentháromságos élete, az Atya és 

Fiú a Szeretettel, a Szentlélekkel.  

 A prófétánál Isten azt ígéri, hogy már nemcsak vékonyan csöpögteti az Ő szeretetét a 

választott menyasszony testvéreinek a lelkébe, hanem túláradó mértékben, bőségesen árasztja 

beléjük a szeretetet. Ez az áradó istenszeretet a lélek-menyasszony örömére is van. Ahogyan a 

boldogságtól tud repesni a menyasszony, ha látja, hogy Ura valami nagy ajándékot ad az Ő családja 

többi tagjának, a lélek-menyasszony még inkább tud az örömtől ujjongani, hogy Isten az én 

kedvemért is ajándékozza, bőségesen árasztja a szent Szeretetet, a Szentlelket az én családom többi 

tagjának.  

 Ez az együtt-imádkozás csodálatos gyümölcse. Isten és a lélek együtt vannak az 

imádságban. Együtt munkálkodnak az imádság gyümölcsei ajándékozásában, vagyis az 

istenszeretet világba való beleárasztásában. Isten ugyanis szívesen részesíti az embert az 

Üdvözítő tetteiben.  

 Minél inkább szereti az ember Istent, Isten annál nagyobb mértékben teljesíti az Ő 

szíve választottja, az  lélek-menyasszonya vágyait és terveit.  

 

II. A lélek-menyasszony együtt imádkozik a Boldogságos Szűz Máriával a Szentlélek 

eljöveteléért 

 

 A feltámadása utáni napokban – amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal –, akkor 

meghagyta nekik: Ne távozzanak Jeruzsálemből, hanem várjanak a Mennyei Atya ígéretére! 

Néhány nap múlva ugyanis a Szentlélekkel fognak megkeresztelkedni (ApCsel 1, 45). Ez is az 

együtt-imádkozás imaszakasza. A tanítványok azt a Szentlelket várják imádságban, Akit Jézus 

nekik megígért. Hogy legyen miről elmélkedniük, most már tudjuk, a 9 napos lelkigyakorlat alatt, 

megmondja: néhány nap múlva majd a Szentlélekkel fogtok betöltődni, illetve a Szentlélek vesz 

körül benneteket, mint ahogyan az alámerítéses keresztelésnél a víz körülveszi az embert. Ez tehát 



nem egy tétlen várakozás volt, hanem a találkozás reményének a szítása. A boldog találkozás 

örömére való készülődés. De nem akárhogyan, hanem együtt való készülődés.  

 Amikor azután Jézus a hegyre felment, akkor a tanítványai visszamentek az Olajfák 

hegyéről Jeruzsálembe; és az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával, és unokatestvéreivel együtt, 

egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak (ApCsel 1, 14).  

 A közös imádságnak mindig van egy többlet ereje. Együtt állni Isten Atyánk elé, az a 

családtagokat is lelkesíti, az imaközösség tagjait is. Erőt tudunk meríteni egymás hitéből. De Jézus 

ígérete még inkább érvényesül: Ha együtt vagytok ketten-hárman, ott vagyok én is köztetek! (Mt 

18, 20). Tudták azt, hogy Jézus felment a mennybe. De azt is tudták, hogy megígérte: „Veletek 

maradok minden nap a világ végezetéig!” (Mt 28, 20). Nem látták Jézust, de tudták, hogy velük 

van. Látták Jézus édesanyját. Látták Jézus családjának tagjait, az unokatestvéreket. Az ő hitükből, 

reményükből és szeretetükből maguk is több hitet, reményt és szeretetet merítettek.  

 A Szűzanyának, a Szentlélek mátkájának a példája megragadta őket. Azt már tudták a 

Boldogságos Szűzzel való előzetes beszélgetésekből, hogy a názáreti Mária a Szentlélek erejéből 

foganta Fiát, Jézust (vö. Lk 1, 35). Neki már volt találkozása ezzel a végtelen isteni Szeretettel, 

ezzel a teremtő Lélekkel, Aki meg tudta teremteni Jézus emberi természetét férfi közreműködése 

nélkül. Mint aki tapasztalt a magas hegyre való feljutásban, úgy figyelték a Szentlélek Mátkáját: 

hogyan készül ő a Szentlélek ünnepélyes kiárasztására. Végül is tudták, hogy nem Mária miatt fog 

a Szentlélek eljönni, mert hiszen Mária már megkapta, hanem őmiattuk. Azt is boldogan 

elfogadták, hogy Szűz Mária, a Szentlélek Mátkája segít nekik a Szentlélek várásában, hogy a 

szívük megfelelően kitáguljon ennek a mérhetetlen isteni Szeretetnek a befogadására, a Szentlélek 

kegyelme áradásának a beengedésére. Ők Máriával együtt állhatatosan imádkoztak, vagyis 

kitartottak az imádságban. Nemcsak a Miatyánkot imádkozták, amelyet Jézustól tanultak, hanem 

a szív imáját, a kérlelést: „Küldd el a Szentlelket! Jöjj el, Szentlélek Úristen!” Jézus szava 

jogosította fel őket arra, hogy ilyen bizakodó lélekkel várhassák a Szentlelket. A szívükben 

csilingelt Jézus mondata, amelyet az utolsó vacsorán kötött a lelkükre: Én majd kérem az Atyát, 

és Ő majd más Vigasztalót ad nektek. Az igazság Lelkét, Aki örökké veletek marad! (Jn 14, 16-17).  

 – Milyen jó a várakozás a vigasztalásra!  

 – Milyen jó, amikor Isten az Ő Lelkével cirógatja meg az ember Lelkét! Több ez, mint 

a kéz érintésével megtapasztalható cirógatás. Ez inkább a szív örvendezéséhez hasonlít, amelyet 

nem lehet fizikailag kimutatni, de mégis az ember valóságosan tudja, hogy most valami nagy-

nagy boldogság van benne!  
 A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Teremtőjének örvendjen Izrael, …mert népében kedvét 

találja az Úr! Tehát: Örvendjenek Dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön! (Zsolt 

149, 2. 4-5). A tanítványok a Szentlélek várása közben már elkezdenek örülni a Szentlélek 

érkezésének. Már bizonyosak benne, hogy az Atyától elküldi Jézus a Szentlelket, hiszen 

megígérte. Akkor ez az isteni ajándékozás azt is jelenti a tanítványok számára, hogy Isten kedvét, 

gyönyörűségét találja az emberekben, az Ő választottaiban. Ez a legtisztább misztikus élmény: 

az ember megéli: Isten őt előbb szerette (1 Jn 4, 19), ő pedig viszontszeretheti. Isten előbb találta 

gyönyörűségét az Ő választottaiban. A kiválasztott lélek pedig nem keres másban gyönyörűséget, 

ezért azután Istenben találja meg élete igazi gyönyörűségét, örvend az ő Teremtőjének, 

Alkotójának. A Zsoltáros a szentek ujjongását úgy jellemzi, hogy az a nyugvóhelyükön valósul 

meg. Az Istennek való örvendezés a nyugalom állapotában van, a szemlélődés tétlenségében.  

 – Amikor az ember már nem foglalkozik mással, csak egyedül Isten Urával.  

 – Amikor csak rendelkezésre áll az imádságban a Szentlélek számára, hogy eljöjjön, és 

betöltse őt.  



 A Szűzanya, a Szentlélek mátkája nemcsak eligazítást ad a lélek-menyasszonynak, hogy 

hogyan kell együtt imádkozni a Szentlélek eljöveteléért, hanem a lélek-menyasszony 

családtagjainak is, vagyis nekünk is biztos eligazítást ad, hogy az együttes imánk jó eredményt fog 

hozni.  

 Nincs nagyobb eredmény, mint amikor Isten szeretete beleárad a világba, beleárad a 

szívünkbe! 

  

III. A lélek-menyasszony Krisztus lelkületével imádkozik a Szentlélek eljöveteléig 

 

 Szent Pál apostol a Filippi levélben arra buzdítja a tanítványokat: Krisztus lelkületével 

imádkozzanak! Ugyanaz az érzés, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban 

volt! (Fil 2, 5). Krisztus Lelke pedig a Szentlélek.  

 

1. Ezért a lélek-menyasszony Krisztus Lelkével, a Szentlélekkel betöltve fordul 
imájában isteni Vőlegényével, Jézussal együtt a Mennyei Atyához.  

 Ha az ember érzi, hogy a maga ereje kevés, akkor segítséget visz magával. Micsoda isteni 

Pártfogója van a lélek-menyasszonynak az ő isteni Vőlegénye személyében! A Fiúval együtt tud 

a Mennyei Atya felé fordulni nemcsak szavakkal, nemcsak gondolatokkal, hanem a szív 

szeretésével is. A lélek-menyasszony annyira otthon van isteni Ura szívében, annyira szabadon 

járhat-kelhet Jézus szívében, hogy amikor a Mennyei Atya a kis választott menyasszony könyörgő 

szavára figyelmez, akkor feléje fordul. Látja, hogy az imádságban a lélek is felemeli szíve szeretetét 

a Mennyei Atyához, akkor mellette látja az Ő szeretett Fiát, a lélek-menyasszony isteni Urát. Ő 

attól kezdve, hogy egészen Istennek adta az életét, és ez az isteni Vőlegény elfogadta őt ebben a 

lelki frigy imaállapotában, már nem egyedül áll a Mennyei Atya előtt, hanem ők most már mindig 

együtt vannak a Mennyei Atya színe előtt.  

Amikor a Mennyei Atya az Ő Egyszülött Fiára tekint, mindig ott látja ezt a választott 

menyasszonyt is. Amikor a Mennyei Atya szeretettel, vagyis a Szentlélekkel tekint az Ő 

Egyszülött Fiára, akkor ebben a szeretet-áradatban mindig megfürdik a lélek-menyasszony is. Nem 

lehet azt elképzelni, hogy a nap csak a Vőlegényre süssön, a menyasszonyra nem. Az isteni Nap 

szeretetáradása – is a Fiú felé öröktől fogva örökké van – immár a lélek-menyasszonyra is 

irányul.  
  

 2. Krisztus lelkületével imádkozni másodszor azt is jelenti: a lélek-menyasszony be akarja 

fogadni Krisztust. Jézus azt mondja: Az Atya mindent átadott nekem (Mt 11, 27), vagyis a Fiú 

mindent befogadott, ami az Atyáé. Az egész isteni természetet, s ezért egy Isten az Atyával és a 

Szentlélekkel. Csak a Személyiségük különböző. A Fiú tudja azt, hogy az egyetlen isteni 

természetet a Mennyei Atyától kapta öröktől fogva örökké, tehát nincs olyan pillanat, amikor ne 

kapta volna az Istenség teljességét az Ő születésében, amellyel az Örök Atyától öröktől fogva 

örökké születik.  

 Ha a Mennyei Atya mindent átadott Egyszülött Fiának, akkor a Fiú is – amit csak a lélek-

menyasszony be tud fogadni – mindent átad az Ő kicsi választottjának. Ezért amikor a lélek-

menyasszony Krisztus módjára akar imádkozni az ő testvéreiért, hogy ők is megkapják a 

Szentlelket, akkor egyre jobban be akarja fogadni azt az isteni önátadást.  

 A lélek-menyasszony még itt él a földön, de a választott lélek minden nap jobban akarja 

befogadni Istent, vagyis jobban akar növekedni a megszentelő kegyelemben. Egyre többet tud 



befogadni Isten jóságából, Isten Szeretetéből, és így miatta is, és benne is, rajta keresztül is egyre 

több lesz Isten szeretete ebben a világban!   
 

 3. Krisztus szeretetével, Krisztus lelkületével imádkozni harmadszor azt jelenti: a lélek-

menyasszony egy akar lenni az ő isteni Urával, mert Jézus is, mint Fiú egy volt a Mennyei 

Atyával. Azt mondta az Úr Jézus: „Én és az Atya egyek vagyunk” (Jn 10, 30). Így a lélek-

menyasszony is egyre inkább egy akar lenni isteni Urával, hogy az Ő lelkülete egyre jobban átjárja, 

és a Krisztustól átjártság lelkületével legyen a Mennyei Atya előtt. Ha a lélek-menyasszony és az 

isteni Vőlegény a szeretetben egyek, a Lélekben egyesülnek, akkor az imádság még hatékonyabb 

lesz, mert a Mennyei Atya nem két különböző kérlelő hangot fog hallani az imádságban, hanem az 

isteni Vőlegény és a választott lélek-menyasszony együtt énekelnek. Együtt mondják el szívük 

vágyát a Mennyei Atyának a Szentlélekben.  
 

 4. Krisztus lelkületével imádkozni negyedszer azt is jelenti: Istenhez beszélünk a Fiú 

szeretetével a Szentlélekben, a Szentlélek dallamával, a Szentlélek szavaival, a Szentlélek 

szeretet-áradásával. Már a lélek-menyasszony is úgy imádkozik, vagyis irányul a Mennyei 

Atyához, ahogyan a Fiú irányul az Ő isteni Atyjához. Ő, a választott menyasszony, a lélek-

menyasszony már meglátta, megtapasztalta, hogy Isten mekkora örömmel tölti el az ő szívét. 

Erről az örömről szól az ő imájának a szava, amikor ezt a Mennyei Atya felé viszonozza, illetve 

megköszöni.  

 Amikor a lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban beszél Istenhez, a Mennyei Atyához 

a Fiú Szeretetével, a Szentlélekkel, az már nem szavak füzérét jelenti, hanem a lélek 

odakapcsolódását a Szentháromsághoz. A szeretet, az öröm és a békesség köteléke által van az 

egymásba-kapcsolódás ebben az imaszakaszban.  

 

 5. Krisztus lelkületével imádkozni a lélek-menyasszony számára ötödször azt is jelenti: 

Elkezd beszélni az embereknek Istenről. Ahogyan az apostolok befogadták az Atya és a Fiú 

Lelkét pünkösdkor, és szólni kezdtek Isten nagy tetteiről (vö. ApCsel 2, 4), úgy a lélek-menyasszony 

is meg akarja osztani azt az isteni élményét. A Szentlélek túlárad az ő lelkén keresztül is az 

embertestvérek felé. Amikor a lélek-menyasszony Istenről, tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

szeretetéről beszél, akkor azt is megláthatja, hogy a szavai másokat is mennyi örömmel töltenek 

el. A szentháromságos egy Isten – Aki a lélek-menyasszony számára ilyen hatalmas öröm, mennyei 

öröm  – a lélek-menyasszony kedvéért másokat is eltölt ezzel a mennyei örömmel.  

 

 Az emberek megértik, hogy Isten szeretetének ezen befogadásához abba kell hagyni 

minden nem Istenre vonatkozó gondolatot! Vagyis elhagyni minden olyan értelmi 

tevékenységet, amely nem Istenre vonatkozik. Illetve, mivel Isten a szeretet, és csak a szív képes 

Őt befogadni, ezért kezdik megtanulni az emberek, hogy a szívüket ki kell tárni Isten előtt! 

Szívükben egyre jobban elcsendesednek a gondolatok elkalandozásai, és ebbe az elcsendesült, 

megtisztult szívbe szabadon áradhat Isten szeretete, illetve az ő szívükből az Istennek kijáró 

köteles szeretet Isten felé. Ez már a szeretetben való kölcsönös kicserélődés ajándéka is az 

embertestvérek számára, amit a lélek-menyasszony már olyan boldogan megélt a lelki frigy 

imakegyelmében. Ezért azután amikor a lélek-menyasszony Krisztus lelkületével imádkozik, akkor 

ezt a lelkületet másoknak is segít megélni. Amikor a Mennyei Atya ráfigyel az emberek imájára, 

akkor egyre jobban felismeri bennük is Egyszülött Fia vonásait, akiket a Szentlélekben szeret. A 

lélek-menyasszony a szeretet önzetlenségével egyre boldogabb, mert látja, hogy a krisztusi lelkület 



hogyan bontakozik az ő családja többi tagjaiban is. A lélek-menyasszony a Mennyei Atyával együtt 

nézi isteni Urának rokonait, vagy még inkább testvéreit, és együtt szereti őket.  

 

 IV. A lélek-menyasszony azt kívánja, hogy az ő testvéreit is átjárja a Szentlélek!  

 

 Az ember életében gyerekkorától kezdve elsődleges az érzés világa. Ha jól érzi magát, 

mosolyog, ha nem jól érzi magát, sír. A gondolatvilág később bontakozik ki az emberben. De 

felnőttkorban is nem egyszer van olyan élményünk, hogy egy-egy érzés rabul ejt, hatalmába kerít, 

és egy életre megmaradó élményt ajándékoz. Nemcsak egy szép táj gyönyörűsége, nemcsak egy 

szeretetteljes szó a számunkra kedves személy részéről, de még inkább Isten vallomása, amellyel 

elárulja szíve titkát: „Szeretlek téged, gyermekem!” Ez az isteni vallomás egy életre szóló 

elkötelezettséget eredményez kezdve a keresztségtől, folytatva a szentáldozásban, a bűnbocsánat 

szentségében, a bérmálásban, és aki a házasságot kapja hívatásnak, a házasság szentségében. Aki 

pedig a papságra kap meghívást, a pappá szentelésben.  

 Az ember gondolatvilágát egy-egy ilyen élmény után betölti az érzés. Az idő múlásával ez 

nem csökken, hanem még növekszik is. Ezt az élményt – úgy is mondhatjuk:– szívére vonja, 

megszívleli, mint ahogyan egy-egy jó-tanácsot, egy-egy jó gondolatot megszívlel. A lélek-

menyasszony szívét megfogta Jézusnak az a vallomása, amikor így szólt: Értük szentelem magamat 

(Jn 17, 19). Ő is egészen Jézus testvéreiért is akarja szentelni magát, miután életét már egészen 

Istennek szentelte.  
 Ha van olyan élet, amelyre egy művész elmondja: – „Egész életemet a zenének szenteltem” 

–, akkor még inkább jogosult az az életstílus, amellyel a lélek-menyasszony elmondja: „Egész 

életemet Istennek szenteltem”, vagyis a választott menyasszonyt átjárja az istenszeretet élménye. 

Más szóval átjárja a Szentlélek! Ez hatalmas erő!  

 Ahogyan a nemzeti tudat, az összetartozás hatalmas érzés ugyanaz annak a nemzet 

tagjainak a szívében, úgy az Istenhez tartozás élménye is hatalmas erő az ember fejében, 

szívében, életében, mert ez nem más, mint isten-érzés a szívben! A lélek-menyasszony szívét 

egészen átjárta Isten szeretete, amely személy szerint nemcsak reá, egyedül reá vonatkozik, 

hanem mindazokra, akik Jézushoz tartoznak, és a lelki frigy elkötelezettsége miatt most már a 

lélek-menyasszonyhoz is tartoznak. A lélek-menyasszony tehát azt óhajtja, hogy ez az Istentől 

való megérintettség átjárja Krisztus testvéreinek a lelkét is. Azt akarja, hogy Krisztus testvérei 

megszentelődjenek, vagyis szebbé legyenek a Szentlélek működése által.  

 Ahogyan a világi művészek a maguk gondolatainak a kifejezésére törekszenek, és ezáltal 

akarják az emberek életét szebbé, többé tenni, úgy Isten képmására, hasonlatosságára 

teremtményben is (vö. Ter 1, 27) benne van az Alkotó szellemisége, Isten Lelke, a teremtő 

Lélek. Az ember feladata egy földi léten át: ezt a teremtő Lelket kibontakoztassa magában, 

hogy egyre jobban engedje Isten Szentlelkét eluralkodni benne. Mintegy láthatóvá tenni a többi 

embertestvér számára is a benne élő szent Istent!  

A többi ember is az Istennek szentelt életünk miatt egyre jobban meglátja a természetfeletti világot, 

vagyis Istent! Aki több, mint ez a természetes világ, nagyobb Valóság, mint ez a kézzel fogható, 

vagy műszerekkel mérhető Világmindenség.  

A lélek-menyasszonynak ez a boldogsága: Isten lelkületét leesdje az embertestvérekre! Ez az 

élete boldogságának a bontakozása, hogy az embereket egyre jobban átjárja a Szentlélek, akit Isten 

nem szűkösen ad (vö. Jn 3, 34), hanem határtalan szeretettel!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 102. számú éneket: 

  



 Te hét ajándok Istene, az Úr hatalmas jobb keze,  

 Te kit nekünk ígért Atya, nyelvünk kenetdús szózata!  

 

 Ó adjad ismernünk Atyát, és Egyszülötte Szent Fiát,  

 S Téged, ki tőlük származol, valljon, mi ég- s földön honol!  

 


