
439. Isten szeretete beleáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által (Róm 5, 5) 

 

 

Imádkozzuk a 101. számú éneket: 

  

 Szállj ránk, életadó Lélek, szállj le, igaz Bölcsesség! 

 Szívem Veled elteljék, botló léptem előtt gyúlj fel,      múlhatatlan Fényesség,  

Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke! 

 

Szállj ránk, életadó Lélek, szállj le közénk, Értelem! Add a hitet értenem, engedd 

Anyaszentegyházad érverését éreznem.  

Háznépemre jer le, Értelem Lelke! 

 

 Olyan jó a csend, a várakozás! Olyan ez a csend, mint az apostolok várakozása pünkösd 

előtt, amikor a Szentlélek mátkájával, a Szűzanyával várták a Szentlélek érkezését. A lélek-

menyasszony – aki az együttszeretés imájában – már egészen együtt van isteni Urával, nem a 

maga számára várja a Szentlélek belénk-áradását, hanem az ő testvérei számára, mint ahogyan a 

Szűzanya is Jézus testvérei számára, az ő gyermekei számára kérte a Szentlélek eljövetelét. A 

lélek-menyasszony ugyanis – aki már egészen átadta magát isteni Urának, aki részesedik isteni 

Ura szeretetében – szeretné ezt a szeretetet megosztani másokkal is.  

 

Ezért ebben az imaórában nézzük:  

 

Hogyan árad bele a Szentlélek a szívekbe a lélek-menyasszony közreműködésével? 

 

 Szent Pál apostol fogalmazza meg a témát: Áldott legyen Isten, Urunk Jézus Krisztus 

Atyja, az irgalom Atyja, és a minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden 

szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak. Azt a vigasztalást 

nyújtva nekik, amelyet Ő nyújtott nekünk (2 Kor 1, 3-4). A lélek-menyasszony az ő isteni Urának 

a vigasztalását élhette meg. Ezt a lelki megvigasztalódást akarja Jézus testvérei számára is 

közvetíteni.  

 Amikor az ember szomorú, akkor sötéten lát. Persze a vigasztalásunk tárgya akkor is 

ott van, csak nem látjuk. Űrhajósok számolnak be arról, hogy milyen vigasztalanul sötét tud 

lenni a földgömb, amikor éppen a föld túlsó oldalán vannak, ahol nem érvényesül a nap fénye. 

Milyen nagyszerű élmény, amikor egyszer csak a láthatáron elkezd valami kis derengés 

fényesedni, azután megjelenik az izzó napkorong, és az egész földkerekséget betölti a nap 

fénye.  
 A lélek-menyasszony ezt a fényesség sugárzást akarja szolgálni. Nem ő a fényesség, mint 

ahogyan Keresztelő János is csak a Vőlegény barátjának vallotta magát, de szolgálta az isteni 

Fényességet. A lélek-menyasszony is csak az isteni Vőlegény jegyesének vallja magát, de 

szolgálja a világ Világosságát (Jn 11, 9).  

 

Az elmélkedés első részében nézzük: 

  

I. Mit tanít Isten az Ószövetségben Isten belénk árasztott szeretetéről? 

 



 Az ószövetségi bölcs szavával Ő is elmondhatja: A bölcsesség az örök Világosság 

kisugárzása, és Isten működésének tiszta tükre, és jóságának képmása. Bár csak egy, mindent 

megtehet, és jól lehet, magában marad, megújítja a Mindenséget. Nemzedékről-nemzedékre betér 

a Szentlelkekbe. Így teremti meg Isten barátait és a prófétákat (Bölcs 7, 26-27).  

 Ahogyan a szentmisében a ministráns segít az oltár szolgálatában, hogy úgy a hívekkel 

együtt részesedhessék az örök főpap szeretetében, áldozatában, tanításában; úgy a lélek-

menyasszony is az isteni örök bölcsesség világosságának kisugárzását szolgálja. Az Istennek 

adott lélek ugyanis megtisztul. Nem annyira a saját erejéből, hanem isteni Ura újjáteremtő 

hatalmából. Azért azután rajta is átsugárzik Isten ragyogása, szeretetének lángolása. A 

lélekmenyasszony tehát tiszta tükre az isteni tevékenységnek. Isten megszentelő működése 

ragyog fel benne. Ezért tudta Isten maradéktalanul beleárasztani a szívébe a Szentlelket. Ezért 

akarja a lélek-menyasszony a szívébe befogadott Szentlelket tovább ajándékozni. Az életet, a 

Szentlélek éltető erejét Isten ajándékozza, de Ő be akar térni a szent emberek lelkébe. 

Ahogyan a lélek-menyasszony lelkét megszentelte, úgy meg akarja szentelni Isten barátait, akik 

ettől az isteni szeretettől, ebből a lelki barátságtól szentelődnek meg, lesznek maguk is szentek. 

Átjárja őket az égi fényesség. Valami ilyesféléről ad tanítást Izajás próféta: Ragyogj fel, ragyogj 

fel Jeruzsálem, mert elérkezett a te világosságod! És az Úr dicsősége felragyogott fölötted (Iz 60, 

1). A választott nép közössége – amelyet Jeruzsálemnek nevez a próféta – ragyogóvá lesz. Nem 

saját életszentségével ragyog, hanem a hozzá a mennyből érkezett világosság által. Az Úr 

dicsősége nemcsak fölötte ragyog, hanem betölti az Ő választottainak a szívét is. Micsoda 

nagyszerű átalakítás ez! A Szentléleknek micsoda teremtő működése ez! Nem véletlenül mondja 

az Úr: Kőszíveteket elveszem testetekből. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim 

szerint járjatok (Ez 36, 26-27). A föld pora, a megkövesedett szívű ember helyett lelki embert 

teremt Isten Szentlelke, az újjáteremtő Lélek! Akiben Isten Lelke árad, az sokkal jobban él, 

mint ahogyan Ádám teste élővé vált, amikor Isten Lelket lehelt bele. Krisztusról, a második 

Ádámról mondja a Szentírás: Ő élő és éltető ember (vö. 1 Kor 15, 45), vagyis az Ő életét a 

Szentlélekkel eltelt életét adja embertestvéreinek, és ezzel másokat is élővé tesz.  
 Ahogyan egy gyermek születésekor az édesanya mellett ott szorgoskodnak a bábák és a 

segítő személyzet, a lélek-menyasszony is ott szorgoskodik Isten gyermekeinek születésekor, 

amikor új lélekkel születnek meg. Mennyi várakozás, mennyi fohászkodás, imádság előzte meg 

ezt a születést is! Aki imádkozik az embertestvéreiért, az olyan, mint a lélekmenyasszony, az 

már maga is lélek-menyasszonyi feladatot lát el. Ott segítkezik, ott asszisztál annál a csodálatos 

születésnél, amellyel a lélek-menyasszony boldogan látja az új élet születését (vö. Róm 5, 5). 

Igazán ez az isteni irgalom megnyilvánulása, megvalósulása, hiszen a Zsoltáros ezt az élményt 

így fogalmazza meg: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét és törvényét 

megtartják (Zsolt 24, 10). Ahogyan az áldott állapotban levő édesanya irgalomra indul a szíve 

alatt levő kicsi magzata iránt, úgy az Úr is irgalomra, könyörületre indul, amikor ránk tekint, 

amikor ott vagyunk a szívéhez egészen közel. Az Ő szeretete belénk árad. Az irgalom itt 

egyben olyan, mint a kegyelem, amellyel a halálra ítéltnek a király életet ad. Itt Isten 

Nagykirályunk kegyelmet ad, életet ajándékoz azoknak, akik a bűn és a halál rabságában, 

sötétségben éltünk. Milyen nagyszerű, hogy Isten szeretete beleárad a szívünkbe!  

 Mennyi szeretet van elrejtve az Ószövetség soraiban! Isten nagy jóságáról tesznek 

tanúságot ezek az előbb ismertetett idézetek 

 

Elmélkedésünk második részében nézzük: 

  

II. Mit tanít Isten belénk áradó  szeretetéről az Újszövetség? 



 

 Amikor Jézus Keresztelő János kezéből magára vette a keresztséget, hogy annak kapcsán 

kinyilvánuljon a Mennyei Atya szava: „Ez az én szeretett Fiam, Akit a Szentlélekben szeretek”,… 

akkor a Szentlélek indítására a pusztába ment (vö. Mt 3,17-4,1). Jézus, mint ember mindig teljes 

mértékben követte a Szentlélek indításait. A szent evangélisták többször azt is megjegyzik: A 

Lélek arra indította Jézust, hogy gyógyítson (vö. Lk 7, 3). A Lélek ereje nyilvánult meg Jézus 

minden tettében. A lélek-menyasszony csak ámulva nézi Jézus emberségét, amellyel Ő 

maradéktalanul átadta magát a Szentlélek vezetésének. Jézus tanítványai vágyódva nézik, 

hogyan működik a Szentlélek az ember-Jézus cselekedeteiben. A lélek-menyasszony stílusa tehát 

ez: Mindenben engedelmeskedni a Szentlélek indításának! Ez számunkra is egy nagyon jó 

eligazítás. Mi is vágyódjunk követni a Szentlélek indításait Jézus mintájára! Akkor a mi 

életünk is mások vigasztalására szolgál. Akkor a mi szavaink sem sebeznek, hanem gyógyítják 

az embertestvéreink lelkét. Akkor a mi cselekedeteink sem gyilkolják a másik életét, hanem 

megerősítik, kibontakoztatják. Új lendületet adnak, megújult élettel tudnak a krisztusi úton, 

a keresztúton előremenni.  
 Jézus mindig követte a Szentlélek indítását. Nemcsak akkor, amikor a pusztába ment, 

nemcsak akkor, amikor nyilvános működése idején körüljárt, és jót tett mindenkivel, és 

meggyógyított minden betegséget és bajt, hanem akkor is, amikor a mennybe ment. Igazán ezt a 

pusztulásra ítélt földet, a bűn miatt a halál és a gyötrelem állapotát gyógyította, és emelte fel a 

mennyei magasságba, hiszen mint a mennyország lakója ígérte meg: Velünk marad a világ 

végezetéig (Mt 28, 20). Aki követi a Szentlélek indításait, az Jézussal együtt már itt a földön 

is mennyei életet élhet. Ez a lélek-menyasszony boldogsága is. Isteni Urával már itt a földön a 

mennyei boldogság előízét élheti meg boldog örömmel. A lélek-menyasszony is lélekben már 

isteni Vőlegényével a mennybe ment, már nem itt a földön honol a vágyaival, nem önmagában él, 

hanem isteni Vőlegényében. Ó, ez nagyon jó, mennyei életstílus!  

 A lélek-menyasszonynak azért van jogosultsága ezt a mennyei életet mások számára is 

kikönyörögni, esdekelni isteni Urától, mert maga Jézus akarja megosztani az Ő mennyei életét 

velünk, itt a földön élő emberekkel. Főpapi imájában fejezi ki ezt a gondolatot: Atyám, azt 

akarom, hogy ismerje meg a világ, Te küldtél engem, és hogy szeretted őket, amint engem 

szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy 

lássák dicsőségemet, amelyet Te adtál nekem. Hiszen Te szerettél engem (tudniillik a 

Szentlélekben) a világ teremtése előtt. Én ismerlek Téged. Megismertettelek velük, és meg is 

foglak ismertetni, hogy a szeretet (a Szentlélek), amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én 

őbennük (Jn 17, 23-26).   

 Az isteni Vőlegénynek nincs nagyobb vágya, minthogy az embertestvérek – akikhez 

Ő küldetést kapott a Mennyei Atyától – megismerjék a Mennyei Atya szeretetét, a Szentlélek 

életét! Akkor a lélek-menyasszonynak is nemcsak szabad együtt rezdülnie ezzel a vággyal, 

hanem boldogító kötelessége, édes feladata ugyanazt akarni, amit az Ő isteni Ura akar. Jézus 

azt akarja, hogy a szeretet – amellyel a Mennyei Atya szereti Őt – az embertestvérekben legyen, 

és Ő, mint a Fiú, mint az életet fakasztó Megváltó is az embertestvérek szívében legyen! 

Csodálatosan magasztos feladat, az ember a maga erejével nem tudja kigondolni, nincs hozzá 

fantáziája, a maga erejével nem tudja megvalósítani. Nincs rá képessége, hogy ember isteni életet 

élhessen, és Isten benne éljen az Ő teremtményeiben.  

 Ha Szent Pál apostol azt mondja: Ha mi mindnyájan egy Lélekben (tudniillik a 

Szentlélekben) egy testté lettünk (tudniillik Krisztus testévé) …, mert mindnyájunkat egy Lélek 

itatott át (1 Kor 12, 12. 13), akkor a lélek-menyasszony is vágyódhat arra, hogy egy közösséggé 

legyen mindazokkal, akik Krisztushoz tartoznak, akiket Krisztus Lelke járt át, akiket Krisztus 



Szentlelke, éltető Lelke élővé tett, egy közösségben élővé. Mindnyájunkat ugyanaz a Szentlélek 

jár át. Mindnyájunkban az Atya és a Fiú Lelke él. Mindnyájan megtapasztaljuk ezt a szívünkben. 

 Ezt a gondolatot Szent Pál a korintusiaknak újra hangsúlyozza, amikor ezt tanítja: Mi 

mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról-fokra 

Hozzá hasonlókká változunk át az Úr Lelke által (2 Kor 3, 18). Csak azok tudják 

visszatükrözni az Úr dicsőségét, akik képesek arra, hogy befogadják Őt, akiknek a lelkük 

olyan tiszta, mint a tükör, és egyrészt maradéktalanul befogadják, másrészt viszonozzák azt 

a szeretet-sugárzást, azt az isteni ragyogást, amely Istenből felénk, teremtmények felé irányul. 

Ha még nem vagyunk eléggé ragyogóan tiszták, hogy Isten dicsőségét befogadjuk és 

visszatükrözzük, akkor maga Isten alakít bennünket, hogy fokról–fokra átváltozzunk Hozzá 

hasonlóvá gondolatban, szóban, cselekedetben, lelkületben, egész életünkben! Ez a teremtő 

Lélek újjáteremtő tevékenységének a műve: amit mi emberek a saját erőnkkel nem tudunk elérni, 

azt Ő hajlandó nekünk megadni. Hogyha a lélek-menyasszony imával, esdekléssel közbejár 

értünk isteni Uránál, akkor az isteni Vőlegénynek ez a szent szeretete, a Szentlélek hallgat a 

kicsi jegyes szavára, és szívesen megteszi azt, amit ő a testvérekért lángoló buzgalommal kér 

isteni Urától. Így a lelkekben fellobog a Szentlélek öröme, amelyről Pál apostol azt mondja: 

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom: örüljetek! Jóságos emberségeteket 

ismerje meg mindenki! Az Úr közel van! (Fil 4,4-5).  

 Az örömben tehát lehet bontakozni. A lélek-menyasszony szüntelenül közbejár isteni 

Ura testvéreiért, hogy ez az öröm az ember-lelkekben egyre jobban kibontakozzon. Az emberek 

szívét tehát a békesség járja át.  

 Szent Jakab apostol egy negatív hasonlatot hoz, mondván: Honnan vannak háborúságok 

és veszekedések köztetek? Nemde onnan, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni 

bennetek? Kívántok valamit, és nincs részetek benne (Jak 4, 1 2.l). Akkor ennek a pozitív 

megfogalmazása is érvényes:  

 Hogyha szent vággyal kértek valamit magatok számára, meg a testvérek számára,  

 – akkor békesség lesz a szívetekben,  

 – akkor örömtől lángol a lelketek,  

 – akkor Isten uralma tölt el benneteket,  

 – akkor átjár benneteket Isten szeretete, mert egyre jobban bele akar áradni a szívetekbe. 

  

Elmélkedésünk harmadik részében próbáljuk azt megfigyelni: 

  

III. Hogyan újít meg bennünket a Szentlélek? 

 

 Erről Alexandriai Ninibusz ad tanítást a Szentháromság című értekezésében. Ez Az 

imaórák liturgiája második kötetében is szerepel: “A Szentlélek a keresztségben újít meg 

bennünket. A Szentlélek, mint Isten az Atyával és a Fiúval együtt megújít bennünket a 

keresztségben. Elbukott állapotunkból visszahelyez bennünket eredeti szépségünk állapotába, és 

olyannyira betölt bennünket kegyelmével, hogy a nemkívánatos dolgokra már ne is legyünk 

kaphatóak. Megszabadít a bűntől és a haláltól. A földi ember – tudniillik a porból és hamuból 

való ember – lelki emberré, az Isten dicsőség részeseivé, Istenünk és Atyánk gyermekeivé és 

örököseivé, Fia képmásához hasonlókká, és az Ő társörököseivé tesz minket. Az Ő testvéreivé 

leszünk, és Vele együtt fogunk megdicsőülni, Vele együtt fogunk majd uralkodni! A föld 

helyett újra az eget fogja nekünk ajándékozni, és bőkezűen nekünk adja a paradicsom javait, és az 

angyaloknál is tiszteletreméltóbbá tesz bennünket, és a keresztelőkút isteni vízárjával kioltja a 

pokol olthatatlan lángját.”  



 Az embernek ugyanis két születése van: Az egyik: emberi testből, a másik Isten 

Szentlelkéből.  
 Szent János írja: Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. 

Azoknak, akik hisznek benne, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, nem is a férfi 

akaratából, hanem  Istenből születtek (Jn 1, 12-13).  

 Milyen nagyszerű a keresztény ember létmódja: Istenből született ember! Olyan földi 

teremtmény, akiben Isten Szentlelke uralkodik el. Az éltető Lélek, a Szentlélek élteti őt is. 

Mennyire meg kell őriznünk ezt az isteni életet! Mennyire féltenünk kell ezt az isteni kincset, 

hogy a gonosz rabló el ne lopja, meg ne fosszon ettől a nagy-nagy gazdagságunktól!  

 Isten szeretete beleárad a szívünkbe. Ezt senki és semmi ne vegye el tőlünk! Erre Isten 

maga vigyáz, hiszen „féltékenyen szeret az Úr!” (Jak 4, 5), hiszen a lélek-menyasszony a szentek 

közösségével, az angyalok és szentek Királynőjével együtt megtesz mindent, hogy ez az isteni 

élet megmaradjon bennünk, hogy bontakozzon, hogy egyre inkább a mennyország felé hozzon 

virágot, amely egészen a mennyei életbe bontakozik majd bele.  

 

Elmélkedésünk negyedik részében ez legyen a vezérgondolatunk:  

 

IV. Jó, hogy itt vagy velünk, Szentlélek Úristen! 

 

 A Szentlélek nélkül élő ember az önzés állapotában van. Az e-világ embereit az önkeresés 

jellemzi. Isten embereit az önzetlenség, ugyanis nem önmagát keresi már, hanem Istent és 

felebarátait. Amíg itt a földön élünk, állandóan választanunk kell Isten és e-világ, Isten és 

önmagunk között, ehhez van szükségünk a Szentlélek erejére. A Szentlélek beleárad a 

szívünkbe, hogy lelki emberekké lehessünk. Ilyenkor mi is elmondhatjuk Péter apostol szavait, 

amelyet ő a Színeváltozás hegyén sóhajtott el: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17, 4). Jó 

nekünk itt lennünk Teveled! Uram, jó, hogy Te itt vagy velünk!  

 Az ősember már ismerte a barlang belső melegét. Nem tudta kifejezni, hogy az 

geotermikus hő, de a jégkorszakban ott tudta a fagyhaláltól megmenteni az életét. Korunkban a 

biotermikus energiával fűtik a lakásokat, vagyis a földből nyert hő meleget ad az embereknek, 

biztonságot a fagyhaláltól. A lélek-menyasszony már megtapasztalta: Isteni Ura az égből 

származó tűzzel járja át a lelkét. Ezért azután embertestvérei számára is könyörög: “Add a 

mennyből érzenünk Fényességed sugarát! … Felmelengesd a langyost!” (Ho. 97/1. 8).  

 Fájdalmunk nagy örömre vált, …Jézust a sír már nem fedi (Ho. 90/3). Szomorúságunk 

tehát örömre változott. Szívemet is tegye széppé, tüzessé a Szentlélek lángja! (Ho. 98/5), 

ahogyan a lélek-menyasszony is megéli: Szívemben az öröm csendesen izzik, mint ahogyan a 

parázs tartósan őrzi azt a tüzet, amely már átjárta; úgy ezt a tartós melegséget, lángolást a 

lélek-menyasszony szeretné embertársai számára is továbbítani!  
 A Szentlélek beleárad az embertestvéreink szíve mélyébe valahogy úgy, mint ahogyan a 

folyón a zsilipet felhúzzák. Az isteni Szeretet is beleárad annak az embernek a lelkébe, aki be 

akarja engedni Isten szeretet-áramlását a lelke mélyére.  
 A kinyilatkoztatásból ezt a tanítást kaptuk: Szeretet az Isten (1 Jn 4, 8), vagyis Isten 

szeretés. Végtelen szeretet-áramlás Ő, a személyek egymás felé vonzódása és áradása. Isten 

szüntelenül sugározza létét, ajándékozza magát szeretetben. Dicsőségének ez a kisugárzása a 

képmás, a Fiú (Zsid 1, 3), Akinek mindent átadott az Atya, és Akiben szeretik egymást, a 

mindent.  

 Lelki irányulással áradnak egymás felé, és ez az irányulás egy szóval így jellemezhető: 

Te. Ezt mondják egymásnak, a két Személy, az Atya és a Fiú. Egymásban gyönyörködve 



eggyé olvadnak a szeretetben, egymásban léteznek. Egyet gondolnak, egyet akarnak az 

egyetlen végtelen szeretetben, a Szentlélekben.  

 A napnak a bolygókat vonzó gravitációja vagy fényt és éltető meleget adó kisugárzása 

csak gyenge hasonlat. Mi mindnyájan Isten örök erőterében állunk. Mi vagyunk az Ő 

platénái és napraforgói, akik boldogan engedjük, hogy vonzása érvényesüljön rajtunk. Milyen 

nagyszerű: ez a végtelen, vonzó szeretet itt van velünk, hogy mi Ővele lehetünk!  

 

Elmélkedésünk ötödik gondolataként nézzük meg közelebbről:  

 

V. Mi ez a végtelen messzeségből jövő sugárzás? 

 

 A Szentháromság élete: Az Atya szereti a Fiút, a Fiú pedig örvendezve engedi, hogy 

beleáradjon az Atya szeretete. A lélek-menyasszony is engedte, hogy az Atya az ő kicsiny 

teremtményi lelkében is szeresse a Fiút, hogy beléje áradjon az istengyermeki életet adó 

szeretés. Az Atya Fiú iránt való szeretete beáradt a kicsiny teremtményi lelkébe és betöltötte. 

Ezért tudnak örvendezve egymásban élni. A lélek-menyasszony feladata: Fiú módjára éljen az 

Atyában, hogy az Atya és a Fiú módjára szeresse a Szentlelket, az Ő egymásban való 

gyönyörködésükben részesülhessen.  

 Ez a végtelen messzeségből jövő sugárzás egészen közel jött hozzá. Lelke legmélyére 

hatolt, betöltötte, átalakította, életet fakasztott a kicsiny teremtmény szívében örök isteni Életet. 

Persze, hogy a lélek-menyasszony boldogan engedi, hogy Isten betöltse őt, hogy Isten az Ő 

örök életét élje Őbenne. Isten akarata ez, Aki hajlandó megmutatni az embernek az Ő 

üdvösségét. A zsoltárban ugyanis mondja: Megadom neki, hogy meglássa üdvösségemet (Zsolt 

90, 16), vagyis szemlélje. Szemlélje, vagyis részesedjen benne, befogadja, ezt az üdvösséget 

jelentő isteni szeretetet. A lélek-menyasszony engedelmesen befogadta már azáltal is, hogy 

felindította magában az Úr életében való részesedés megtapasztalásának vágyát. De még inkább 

azáltal, hogy az Úr kezébe ajánlotta a lelkét (vö. Lk 23, 46), és attól kezdve már tudta, hogy jó 

kezekben van az élete. De leginkább azáltal, hogy Isten Atyja szívébe ajánlotta az életét, s akkor 

ő, mint teremtmény a legjobb helyen van, a Teremtőben. Ebben az isteni közegben – mint 

valami mennyei üvegházban – hatékonyabban fakad és növekszik benne Isten Atyánk élete. 

Valahogyan inkább úgy, mint az áldott anya-méhben szülei élete bontakozik a gyermekben. A 

lélek-menyasszony engedte, hogy körülvegye őt ez az isteni miliő. Oly láthatatlanul ölelte 

körül, mint a csend, illetve oly valóságosan is, mint a csend, amely a fizikai valósághoz tartozik, 

de ugyanakkor szellemi élményt is közvetít. A lélek találkozását a csend Urával, Aki most nem a 

szavak ruhájában közli magát, hanem a szavak fölötti valóságban, a csend megtapasztalható, 

megélhető kimondhatatlanságában.  

 Az Úr közli magát, és ő, a választott kis lélek-menyasszony kezébe adta önmagát, amikor 

a Szentlelket neki ajándékozta. Ahogyan a Szentlélek indítására ment a készséges, öreg Simeon a 

jeruzsálemi templomba, …és karjaiba fogadhatta Jézust (vö. Lk 2, 27. 28); úgy a lélek-

menyasszony is átölelheti Őt, vagyis körülveheti szeretetével. Dédelgetheti, ringatgathatja, 

gyönyörködhetik Benne. Egymás szemébe tekintenek, egymás szeretetébe belemerülnek, 

egymás lelkébe olvad a lelkük.  
 Ebben az isteni egyesülésben a lélek-menyasszony is elmondhatja az öreg Simeon szavait: 

„Most már magadhoz vonhatsz, Uram”, most már Beléd semmisülhetek. Most már megmutattad 

magadat, „szemeim meglátták az üdvözítő Jézust, az üdvösséget”, a Te isteni életedet, azt a 

„Fényességet, Akit minden ember megvilágosítására ajándékoztál nekünk” (vö. Lk 2, 29-32).  



 Talán így tudja megfogalmazni az élet-élményét: „Uram, Jézusom, de szép ez a nap! De 

örülök, de boldog vagyok! De szép ilyen egységben az élet, mint ahogyan azt Te adtad 

Szentlelked által!” A lélek egysége titokzatos egység, boldog egység, összekötő egység, szent 

közösség, és mégis egy.  

„Ó áldott Lélek, Szentlélek, Szentlélek Úristen, add nekem Uram e szent Egységet örökre, 

és részesíts abban a kegyelemben, hogy ezt az egységet Veled megoszthassam mindazokkal, 

akiket nekem adtál!”  

 

Befejezésül a 103. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Jöjj el égi fényességgel, boldogságra elvezérelj!  

 Én Istenem, és szerelmem, Temagadhoz felemelj!  

 

 Ó mily könnyű, vidám, boldog lészen földön minden dolgod,  

 Ha kegyelmét, szent szerelmét tiszta szívben      megtartod.  

 


