
457. A lélek-menyasszony együtt uralkodik isteni Urával 

  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

Imádkozzuk a 263. sz. éneket:  

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívvel szeretlek.  

 Vallom magam kereszténynek, hitelt adok mindennek,  

 Amit Krisztus hitén vallnak, mert mindezek Tőled vannak. 

 E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts.  

 

 A lélek-menyasszony, vagyis az Istennek egészen átadott lélek élménye: együtt tud 

cselekedni isteni Urával. Ha méltóztatik az Úr részesíteni az együtt-szenvedésben, akkor vele 

együtt szenved is, vele együtt részesedhet isteni Urának prófétai küldetésében, hogy Istenről 

beszéljen az emberekkel, az embereknek beszéljen Istenről; illetve részesedik az általános 

papságra való kiválasztás által is Jézus isteni főpapságában, amellyel áldozatot mutat be az 

emberek nevében Istennek, illetve Isten áldását közvetíti az embereknek.  

 ..Amikor a második isteni Személy emberré testesül, akkor nemcsak az emberiség 

tanítója, nemcsak az emberiség főpapja, hanem az egész Világmindenségnek az Ura is. 

Krisztusnak ezt a harmadik vonását próbáljuk szemlélni a mai alkalommal. 

 

 .. Amikor a lélek-menyasszony isteni Urát nézi, akkor látja, hogy egész földi élete nem 

más, mint Isten uralmának érvényre juttatása. Azt akarja, hogy Isten országa, vagyis Isten uralma 

elérkezzék az emberek szívébe, hogy kiűzze onnan a gonosz léleknek a hatalmát, és Istennek az 

uralmát ültesse az emberi szívekbe (vö. Mt 6, 13. 10). Az apostolok, különösen Péter is tanítja: 

„Isten Úrrá és Messiássá tette azt, akit ti keresztre feszítettetek” (ApCsel 2, 36). A lélek-

menyasszony pedig szívesen elfogadja Jézust isteni Urának és Messiásnak, vagyis az ő 

Megváltójának. ..Ő is szívesen használja azt a legrövidebb Hitvallást, amelyet az első 

keresztények mondtak: Jézus Krisztus az Úr! (Fil 2, 11) (1 Kor 12, 13??). Ezzel a lélek-

menyasszony is megvallja: Jézus, aki a Szentlélek erejéből testesült meg, és született Szűz 

Máriától, a Krisztus, a Messiás. És ez a Messiás Jézus az Úr az egész világ fölött, de leginkább az 

ő szíve-lelke fölött.  

 

 

Első gondolatunk legyen:  

1. A feltámadással és a mennybemenetellel megvalósul Jézus végleges uralma 

 

 Amikor az emberi lélek átadja magát isteni Urának, akkor mintegy az ő hatalma alá veti 

magát. Ez az önátadás pedig összhangban van azzal, amit a mennyei Atya ajándékozott nekünk. 

Isten az ő egyszülött Fia hatalma alá vetett égben és földön mindent (vö. 1 Kor 15, 25). Ez nem 

egy gyötrelmes rabság, amelynek a végét az ember fogcsikorgatva várja, hogy mikor lesz a 

szabadulás órája. Ez a szeretet-köteléke (?) által megvalósuló önátadás élménye. Mert amikor az 

isteni Vőlegény kiválasztotta magának a kiváltságos lelket – hogy a menyasszonya legyen – 

akkor ő is, mint isteni Vőlegény mindent átad az ő választott menyasszonyának. Jézus feltámadás 

és mennybemenetele ugyanis már előre jelzi azt az állapotot, amely majd megvalósul Isten 

választottai számára. A lélek-menyasszony ezért tud már itt a földön a feltámadás reményével 

betöltődve mennyországi életet élni. Az ő földi élete már tulajdonképpen a mennybe ment 

Krisztussal közös élet. A mennyben élő Krisztus az ő választott menyasszonya lelkében is él. 

Ezért azután Jézusnak ez az uralma a választott lélek számára mennyei öröm.  



A kiválasztott lélek is tudja (ismeri) Szent Pál apostol szavait: Jézus nevére meg fog hajolni 

minden térd a mennyben, a földön és a holtak birodalmában (vö. Fil 2, 10). Látja: Jézusnak 

vannak alárendelve az angyalok (Ef 1, 20). Az angyaloknak a különböző karát, csoportját is nagy 

tisztelettel látja a lélek-menyasszony. Szent Pál arról beszél, hogy ezek az angyalok a 

fejedelemségek, a hatalmak, a szellemi erők és az uralkodó szellemek (ezek) mind-mind 

hódolnak az egyetemes Uralkodó Jézus előtt. Amikor az imádkozó lélek meghajol Isten uralma 

előtt, akkor ebben is az angyalok társa lesz. Ezek a szent angyalok azért kapnak ilyen dicsőítő 

neveket, hogy ők fejedelmek, hatalmas angyalok, szent erők és uralkodó szellemek, mert ezek az 

ő jellemzőik (vö. Ef 1, 21). Ők valóban tudtak uralkodni magukon azért, hogy Istennek 

szolgáljanak. Ők a hűségüket nyújtogatták Istennek, amikor ő kinyilvánította az akaratát az 

angyaloknak. Nem úgy, mint Lucifer és társai, akik Isten szolgálatát elutasították. 

 A lélek-menyasszony is részesül a szent angyaloknak az örömében: Istennek, ennek a 

hatalmas Úrnak szolgálni! Mert Jézus a királyok Királya, az uralkodók Ura. Uralma átfogja a 

jelen világot, és a jövő világot (vö. Jel 1, 5, ill. 19, 6). ? A Messiás királyságában részesülő 

emberi lélek is minél többet van isteni Urával, annál többet fedez föl annak isteni hatalmából, 

uralma erejéből, országa szilárdságából. Vele együtt tudja a múltat, a jelent és a jövőt szemlélni. 

Látja azt is, hogy akik hűségesek Jézushoz, az Úrhoz, azok előmozdítják Istennek az uralmát az 

emberek lelkében. A lélek-menyasszony látja, hogy hogyan bontakozik Jézusnak az uralma a 

világtörténelem folyamán. Amikor azután majd mindent az ő uralma alá vetett a világ végén, az 

ítéletkor, átadja országát, vagyis uralmát a mennyei Atyának, hogy Isten legyen minden 

mindenben! (1 Kor 15, 28). Isten tehát mindeneknek az Ura, a választott lélek pedig részesülhet 

Istennek ebben az uralmában. Jézus az apostoloknak is megígérte: majd velem fogtok uralkodni 

tizenkét széken ülve a világ fölött (Jel ??). A lélek-menyasszonynak is ott van a helye azok között, 

akik elítélik a rosszat, a bűnt, és akik uralkodva saját maguk fölött - Istent juttatják diadalra 

magukban.  

 

Második gondolat:  

2. Jézusnak természetfölötti hatalma kiterjed az egész Egyházra 

 

 Krisztus a feje a benne hívők közösségének. Ez az ő titokzatos teste. Életét ez a közösség 

Krisztustól, a főtől kapja. De Krisztusnak az uralma kiterjed az összes emberre, sőt, a 

mindenségre, amelyeket a mennyei Atya őáltala is őérette a teremtett (vö. Kol 7, 16???).  

 A lélek-menyasszony látja, hogy Krisztus hogyan uralkodik az Egyházban. Mint ahogyan 

a főtől jönnek a gondolatok, úgy Krisztustól, a titokzatos test fejétől ered a tanítás az Egyházban. 

Jézus az, aki a gondolatait nemzedékről nemzedékre közli az ő Egyháza tagjaival.  

 Krisztus gondolata a hierarchia, vagyis a szent hatalom. Ahogyan az apostolok Péter 

fősége alatt Istennek a hatalmát, megszentelő erejét, a kegyelmet, a bűn megbocsátásának a 

kegyelmét, de mindenféle karizmát, vagyis közösség építésére adott ingyenes ajándékot is a 

közösség javára tudjanak hasznosítani. Krisztus az Egyházat jegyesének vallotta, aki felé 

titokzatos szeretettel fordul (vö. Ef 5, 23?). De ez az általános, mindenki felé irányuló jegyesi 

szeretet a lélek-menyasszony szívét még inkább megérinti. Igazi jegyes módjára teljes készséggel 

engedelmeskedik isteni Urának. Szeretettel fordul feléje mindenben. Lesi a gondolatát, amelyet 

ma is áraszt az isteni Fő az ő titokzatos teste tagjaiba. Szolgálja ezen gondolatokat elsősorban 

azáltal, hogy magába fogadja be, és engedi, hogy növekedjen benne a tudás, az istenélmény, az 

istenismeret; de azáltal is, hogy másokkal is megossza ezt az Istenről való fölséges tudást. Így 

szerette és szereti ma is a mennyei Atya a világot, és az Egyházat, hogy egyszülött Fiát adta oda 

érte (vö. Jn 3, 16) a kereszten is és a szentségekben, hogy választott jegyesét lelki kincsekkel 



gazdagítsa, egyre jobban felékesítse, magához méltóvá, előtte kedvessé tegye. Ha Isten így 

szereti az Egyház-közösséget, mint ahogyan a vőlegény a menyasszonyt, akkor az Egyház is 

mind inkább viszonozni akarja ezt a szeretetet, és belevonja az embereket az isteni dicsőségbe, az 

Úr életébe, Istennek az örök mennyei világába.  ..Amikor ugyanis Isten átadta a hatalmat 

egyszülött Fiának, akkor azt akarta, hogy egyszülött Fia által az egész Mindenség részesedjen 

Isten birtokolásában, Isten uralmában. Krisztus uralma tehát lényeges része az ő megváltói 

működésének. Nem választható el a prófétai és papi tisztétől, hiszen a hatalom arra szolgál, hogy 

az emberek tudatos hittel alávessék magukat a mennyei Atya akaratának. Ehhez eszköz az 

evangélium hirdetése, a kegyelem kiárasztása, és a bűn megbocsátása, vagyis mindaz, amit 

Krisztus az ő papi és prófétai tevékenységével megszerzett számunkra. 

 

Harmadik gondolat:  

3. Jézus uralma fokozatosan bontakozik ki a földi életben 

 

 Jézus élete itt a földön a kiüresítés korszaka volt. Amikor a Filippi levél 2. fejezete 

tanítása szerint kiüresítette önmagából mindazt, ami rá, az Istenre jellemző vonás, ragyogás 

fényessége, és csak úgy jelent meg közöttünk, mint egy ember, egy szolga. Báruk? 

szóhasználatával: mint egy rabszolga, legutolsó az emberek között (Bár ?). De isteni tekintélye 

mégis már Jézus földi életében fel-felcsillant.  

 Ki az, aki új törvényt adhat a régi, ószövetségi törvények helyett azok tökéletessé 

tevésére? Csak az,  

 aki isteni tekintéllyel rendelkezik,  

 aki nemcsak parancsot hoz, hanem számon is tudja kérni, illetve meg is tudja jutalmazni 

azok megtartását. Amikor Jézus bűnöket bocsátott meg, akkor ezzel a cselekedetével és csodáival 

igazolta, hogy hatalma van a természet, az élet és a halál fölött. A lélek halála fölött is. Az ember 

ugyan el tudja követni a bűnt, de a maga erejével nem képes eltörölni a bűnt. Jézus pedig 

kimondja: „Bűneid bocsánatot nyertek” (Mk 2, 5). És mindezt csodáival is igazolja. Kitűnik az ő 

földi életéből is, hogy hatalma van a természet, az élet és a halál fölött. És joga volt közösséget, 

Egyházat alapítani. Olyan közösséget, amelyben Isten Lelke a közösségi erő, az az Atya és a Fiú 

Szeretete.  

 A lélek-menyasszony az Egyház történelmének az évezredeiben már látja, hogy mennyire 

erős az az abszolút ígérete Jézusnak, hogy a földöntúli erők sem mozdíthatják el. A gonoszság 

szüntelenül támadja, de végül is Isten uralma fog győzni (). Jézus feltámadása és 

mennybemenetele közé esik az a tanítás, hogy várni kell a Szentlelket. Jézus mennybemenetele, 

és második dicsőséges eljövetele közé esik az Egyháznak az a korszaka, amely a Szentlélekkel 

való betöltődés hitének és a feltámadt Krisztusról szóló tanúságtételnek az időszaka. Ez az 

időszak is a kiüresítés misztériumához? tartozik. Mert itt a földön nem látjuk még, hogy hogyan 

nyilvánul meg Krisztus uralkodói hatalma, hogyan ragyogja át az ő isteni dicsősége az ő 

Egyházának a tagjait. Ezért ezt csak a hittel tudjuk felismerni, és az élő hitből fakadó tanúságtétel 

által bizonyítani. Azok az istenszerető lelkek, akik a hitben Istenhez kapcsolják az életüket, a 

szent Istenhez tartozás cselekedeteivel tudnak bizonyságot tenni Istennek az uralmáról. A szentek 

életében is folyamatosan bontakozik Isten uralma. Krisztus jelenlétét teszi nyilvánvalóvá a 

szeretet parancsának nemcsak hirdetése (), hanem megvalósítása is. Krisztus uralmát mozdítja elő 

a bűnök megbocsátása, és a megszentelő kegyelemnek a növekedése. Krisztus hatalma nyilvánul 

meg az Eukarisztia és a többi szentség megszentelő erejében, és az Egyházban is, amelyet 

nyolcadik szentségnek szoktak nevezni, mert az Egyház is krisztusi alapítás azért, hogy ez a 

látható szervezet láthatatlan kegyelmet közvetítsen. Ahogyan a szentségek hatékony jelképek, 



vagyis közvetítik a bennük jelzett kegyelmi erőt, úgy az Egyház élete is át van szőve 

karizmatikus hatásokkal. Jézus ezért mondja: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, 

amelyeket én viszek végbe. Sőt, még nagyobbakat is tesz azoknál, mert én az Atyához megyek (Jn 

14, 12).  

 Krisztus hároméves földi működése alatt kinyilatkoztatta Isten szeretetét. Az Egyháznak 

pedig évezredeket adott. Ezért is mondható: az Egyház még nagyobbakat is tesz Jézus tetteinél. 

Jézus világosan tanítja: Az ő küldetése Izrael népére irányul (). De a tanítványait a világ minden 

nemzetéhez küldi (Mt 28, 19), hogy az ő tanítását, erejét, szeretetét vigyék az emberekhez! Az 

Egyház tehát Krisztus uralmának a fokozatos kibontakozásáról tesz tanúságot. Bár az Egyház 

közösségében az erény mellett ott van a bűn, meg a bűnbánat is, Isten igéjének a magja, a búza 

mellett ott van a konkoly is, a gonosznak (Mt 13, 38) a tevékenysége.  

 

 

 

 

 

 

Negyedik gondolat:  

4. Isten uralma abban is megnyilvánul, hogy a kegyelem nem a természetes értékes ára? 

szerint hatékony  

 

 Már Pál apostol is szembeállította Istennek a látszólagos balgaságát az emberi 

bölcsességgel. Az ember azt mondaná: Isten Fiát nem lehet keresztre feszíteni emberi 

mivoltában, és a keresztre feszített Jézusról szóló tanítás a világ szemében ostobaság (vö. 1 Kor 

1, 27?-28). Isten másképpen gondolkodik, mint a földi ember. A földi életnek a távlatai 

korlátozottak. Nem lát tovább sokszor a saját orránál, vagy a szoba falánál, vagy városa, országa 

határainál. Isten azonban az egész világ Ura, és ezért ő isteni távlatokban tud gondolkodni.  

 A lélek-menyasszony éppen ezért megérti, hogy ez a küzdelmekkel teli földi élet mégis 

alkalmas arra, hogy megvalósuljon benne Krisztus uralma. A Krisztus iránti hűség azért értékes, 

mert általa az ember megvallja a hitet, és tudatosan állást foglal Isten mellett. És önként, 

szeretetből vállalja az áldozatot Isten uralmának az érdekében. A lélek-menyasszonyban a 

szeretet a nagylelkűség jele. Ő az önátadás által válaszol az emberek közömbösségére, vagy akár 

Isten elleni gyűlöletére. Az ő Isten iránti önátadása, Isten imádása igazi teremtményi hódolattá 

válik.  

 A lélek-menyasszony olyan teremtmény, akiben Isten uralma hatékonyan bontakozik, aki 

be tudja fogadni Krisztus szelíd uralmát, amely elsősorban Isten irgalmának a kiáradása. Isten 

azáltal uralkodik az emberiségen, hogy megszerezte számunkra a kiengesztelődést, vagyis a 

mennyei Atya bocsánatát, sőt, választottait megbízta a kiengesztelődés szolgálatával is.  

 A lélek-menyasszony látja, hogy Istennek a megbocsátó irgalma nagyobb az emberi 

természetes gondolkodásnál. Ahogyan Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni, úgy Istennek 

ezt az irgalmas szeretetét is szinte nem lehet elképzelni (sem lehet). De az Atya, a mennyei Atya 

feltárta örök tervét. A lélek-menyasszony is tudja már: szeretetből arra rendelt bennünket, hogy 

Jézus Krisztus által akarata szerint gyermekeivé legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, 

amellyel szeretett Fiával jóságosan megajándékozott minket (Ef 1, 5-6).  

 A lélek-menyasszony éppen azért, mert isteni Urára emeli szíve tekintetét, szeretetét, látja 

ennek az isteni Szeretetnek a kibontakozását. A mennyei Atya örök akarata volt, hogy Fia által 

gyermekei lehessünk. A mennyei Atyának köszön(het)i a kiválasztott lélek is, hogy úgy 



szeretheti isteni Urát, mint ahogyan a menyasszony tudja a vőlegényét szeretni. Ahogyan a férj és 

a feleség egy földi életen át nem tudnak betelni egymás magasztalásával, egymás értékeinek a 

felsorolásával, az egymás iránti szeretetnek a kifejezésével; úgy a lélek-menyasszony is 

szüntelenül magasztalja Istennek kegyelmét, önmagát ajándékozó szeretetét, amellyel az 

egyszülött Fiúban, az ő isteni Urában lett megajándékozva. Ez a jegyajándék nem valami tűnő, 

mulandó dolog, hanem maga a második isteni Személy. A mennyei Atya ilyen nagy kegyelmi 

ajándékot akart adni az ő választottjának. A lélek-menyasszony nem győzi magasztalni Istennek, 

az Atyának ezt a jóságát. Már nem a saját maga kicsinységén van a tekintete, már nem önmagát 

nézi, az ő tekintetét felemelheti isteni Urára. Ez szüntelenül az ő isteni Urának a nagyságát 

juttatja eszébe. Benne bontakozik ki az isteni élet, Isten uralma. Isten ezért is szereti egyszülött 

Fia választottját, a lélek-menyasszonyt, mert készséges, és akadály nélkül akarja befogadni Isten 

szeretetének az uralmát.  

 

Ötödik gondolat:  

5. Krisztus uralma a természetfeletti élet kiárasztására és táplálására szolgál 

 

 Isten minden embert üdvözíteni akar (2 Tim ? Róm 11, 32). Ez az egyetemes üdvözítő 

szándék azt eredményezi, hogy Isten az ő életét bele akarja árasztani az emberek lelkébe. Ő 

megvilágosít minden embert (Jn 1, 9), vagyis az ő isteni létének ragyogó fényességét, isteni 

mivoltát akarja beleárasztani az emberekbe. Az egyetemes üdvrend valósul meg így, vagyis Isten 

az ő kegyelmével szeretete uralma alá akarja vonni az embereket. Az ő kegyelme működik 

mindenkiben, aki bárhol is bűnbánattal felsóhajt Istenhez, vagy legalább az igazságot keresve 

tapogatózik utána. Nélküle senki sem juthat az Atyához (vö. Róm 11, 36?). Isten uralma azonban 

jobban felismerhető azokban, akik tudatos hittel követik őt, vagyis nemcsak az egyetemes 

üdvrend részesei, hanem a különleges üdvrendet hordozzák. Tehát egy olyan kiváltságos 

állapotban vannak, amelyben felismerik Isten Fiát, felismerik Isten szeretetét, és részesei akarnak 

lenni annak a közösségnek, amelyet Jézus azért alapított Egy-ház gyanánt, hogy az Isten uralma a 

hitben megtapasztalhatóvá váljék. Az emberek elfogadják Istennek az uralmát, ha felismerik, 

hogy Isten mindig nagyobb náluknál a szeretetben. Felismerik, hogy az Egyház közösségének, 

vagyis tagjainak a tanúságtétele egyrészt a Szentlélek jelenlétére támaszkodik, másrészt pedig a 

Szentlélek által lesz megvalósítva. A Szentlélek vezetése alatt kell ugyanis az Egyháznak 

meggyőzni a világot az igazságról, a bűnről és az ítéletről (Jn 16, 8), ahogyan ezt Jézus mondja. 

Mivel a keresztényeket Isten Szentlelke járja át, ezért a kereszténység nem maradhat pusztán e-

világi és egy természetes szervezet, hanem arról kell tanúskodnia, hogy Isten ebbe a világba 

beleoltotta a természetfölötti élet csíráit. A kereszténységnek nemcsak horizontális feladatai 

vannak, vagyis nemcsak az emberek iránti kötelességeket kell a keresztényeknek szem előtt 

tartaniuk, hanem a kereszténységnek a természetfölötti irányulása (is) van. A földi életből a 

természetfölötti világba irányul. A földi kötelességek teljesítésével Istent, a világmindenség Urát 

dicsőíti meg.  

 Aki megteszi a mennyei Atya akaratát, az elismeri Istent üdvözítő Urának, és pontosan 

ezen engedelmesség által részesül Isten életében. Isten akaratát szeretetből teszi meg a lélek-

menyasszony, ezért azután az ő életében is egyre jobban eluralkodik Isten. Isten szeretete a lélek-

menyasszonynak az élete. A kiválasztott lélek egyetlen vágya, hogy mindjobban betöltse őt 

Isten élete, eluralkodjék benne Isten szeretete (vö. Dr. Gál Ferenc: Dogmatika 320-323. oldal).  

 

 Szent Pál apostol mondja (írja): Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek 

által (1 Kor 12, 3). A lélek-menyasszony pedig szüntelenül ezt énekli Jézusnak, az isteni 



Vőlegénynek: Te vagy az Úr! Te vagy az egyetlen Fölség, te vagy a Jézus Krisztus! (vö. Mk 12, 

29 ?). Amikor ezt megvallja, akkor a Szentlélek ereje járja át nemcsak a gondolatait, sokkal 

inkább a szívét, az egész életét. Amikor az isteni Vőlegény ezt a lelket kiválasztotta, hogy 

menyasszonya és hitvese legyen, akkor ezt szeretetből tette, vagyis a Szentlélekben valósította 

meg.  

 Jézus mindig szerette övéit. Ez nemcsak az ő földi élete végére utal, hogy belehal az 

irántunk érzett (való) szeretetébe, hanem arra az örök szeretetre is, amellyel ő a mennyei hazában 

is részesíteni fogja övéit. A lélek-menyasszony, aki már nem annyira magában él, nem annyira az 

e-világban él, hanem sokkal inkább isteni Urában; azt a boldogságot éli meg, hogy ez számára a 

legalkalmasabb életforma. Ez már itt a földön mennyei boldogság. Ez nem a földi ifjú házasok 

néhány hetes mézeshetek időszaka, hanem az isteni Vőlegény ajándékából örökké(re) tartó 

szeretetujjongás. Az ember megélheti, hogy ugyan még él, de már nem magában, hanem isteni 

Urában (vö. Gal 2, 20). Az isteni Vőlegény ugyanis szüntelenül közli az ő szeretetét a 

Szentlélekben a választott lélekkel. Ahogyan a friss levegőből tudunk mélyet lélegezve betöltődni 

életerővel, úgy a lélek-menyasszony is ebből az isteni légkörből egyre jobban be tudja fogadni 

Istennek éltető erejét.  

 Egyre jobban átszellemül a lélek-menyasszony élete.  

 Egyre fölségesebb magasságokba ragadja őt isteni Urának szeretete.  

 Egyre boldogabb lesz.  

 Egyre inkább felismeri, hogy eltölti őt Jézus szelíd uralma, vagyis eltölti a lelkét Isten, aki 

Úr minden felett (vö. Zsolt 46, 3), aki Úr őfelette és a szegény kicsi teremtmény fölött is. És 

amiatt az Istennel való betöltődés miatt lesz a lélek-menyasszony élete is egyre istenibb. Átveszi 

isteni Urának a ritmusát, engedi, hogy egyre inkább eluralkodjon emberi lelkében az isteni 

Szentlélek, a Szentlélek ereje és szeretete. A lélek-menyasszonynak ez a készsége –amellyel 

hagyja, hogy őt átjárja őt Isten uralma - hasonlít ahhoz, amikor a búzamag hagyja, hogy a földbe 

vetett lénye, a földön való élete a napsugárzás és az égből származó eső hatására a föld fölé 

emelkedjen, és az ég magasságáig bontakozzon. Olyan ez, mint amikor a fény átjárja azt a kis 

növényt, amikor benne az élet bontakozik, és kalászt hoz, bőséges termést.  

 A lélek-menyasszony is a földön élve egyre inkább a mennyország felé ágaskodik, egyre  

inkább hagyja, hogy átjárja Isten szeretete. Hagyja, hogy eluralkodjék az ő emberi életében is az 

Istenség, az az isteni életet adó Nap. Az Istennek átadott lélek így hoz egyre több lelki termést.  

 Amikor Jézus a szőlőtőről és a szőlővesszőkről beszél, akkor kifejezi akaratát: Azt 

akarom, hogy egyre több gyümölcsöt hozzatok! (vö. Jn 15, 5). Amikor az apostolait küldi a 

világba, akkor azt akarja, hogy az ő választottai maradandó gyümölcsöt hozzanak! Így azután az 

emberi lelkekben megsokszorozódik Istennek az uralma, és az emberek elismerik, hogy 

Isten az ő életüknek is az értelme! Hogy az ő számukra is az a kibontakozás, hogyha helyet 

adnak az életükben Istennek, elfogadják Isten uralmát. Az az élet – amelyet Isten az övéivel 

akar közölni – hozza azt a maradandó gyümölcsöt, Istennek a szeretetben való eluralkodását az 

emberi lelkekben. Isten örökre megmarad Úrnak. A mennyországban is ez lesz a dicsőségünk, 

hogy az angyalokkal együtt elismerjük Istent életünk Urának. Isten pedig, a minden hatalom 

Istene befogad bennünket az ő szelíd uralmába, szeretetének mérhetetlen mennyei 

boldogságába!  
 

Befejezésül a szentmise dicsőítő imájából az utolsó részletet imádkozzuk:  

 

 Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!  

 Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr,  



 Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus,  

 A Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Ámen.  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 


