
429. Az üdvtörténet legnagyobb mozgató ereje a szeretet 

  

  

Imádkozzuk a 83. számú éneket:  

 

 Mint a szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény,  

 Úgy sóhajt, úgy szomjaz, éhez, vajh, elérlek egykor én?  

 Bús hívednek bánat árja éjjel-nappal étke lett,  

 Mert az álnok azt kiáltja, el nem érlek Tégedet. 

  

 Rád gondolva, árva lelkem búbánatban ég, eped,  

 Nem dallhatván hálatelten templomodban éneked.  

 Üdvözít az Isten engem, bár ma Hermon hegy tövén  

 Száz örvény közt, förgetegben tenger kínnal küzdök én.  

  

 Azt az isteni tevékenységet, amellyel Isten az emberiség számára az üdvösséget közel 

hozza, üdvrendnek mondjuk, vagy más szóval üdvtörténetnek. Gaál Ferenc professzor úrnak a 

Dogmatika nagyhírű teológusának a cikke a Magyar Katolikus Lexikon-ban többek közt ezt írja az 

üdvtörténetről: „Ez az egész emberi történelemnek a végső célja. Az embernek az a feladata, 

hogy üdvösség felé meneteljen.”  

 Ez már az ószövetségi vallásban is megvolt. A nép az életet úgy tekintette, mint ami alá van 

vetve Isten akaratának. Amikor a törzsek egyesüléséből kialakult az egységes zsidó nép, már úgy 

értelmezték magukat, mint Isten népe. Egyiptomból való kivonulásuk után a saját történelmükben 

tapasztalták meg Isten vezetését. Bár megpróbáltatások érték őket, amikor nem tartották meg az 

Istennel kötött szövetséget, mégis tudták: Isten gondolata nem a pusztulás, hanem a reményteljes 

jövő (vö. Jer 29, 11).  

 Az üdvtörténet szó egy teológiai fogalom, de megvan a bibliai alapja. Igazán Ádámmal 

kezdődött, akit Isten az üdvösségre hívott meg. Ő az emberiség képviselője. Folytatódott 

Ábrahámmal, akivel szövetséget kötött az Úr, földet ígért neki. Meg egy olyan utódot, akiben áldást 

nyer a föld minden népe, hiszen Ábrahámot nemcsak a választott nép atyjává tette, hanem utóda 

által lelki módon él; minden nemzetnek, minden embernek is atyja (vö. Ter 28, 13-14).  

 Az Újszövetség gondolkodásmódja: Jézussal elérkezett az üdvösség. Tehát amíg az 

Ószövetségben az üdvösség előkészülete folyt, most már ezt az előkészületi időszakot felváltotta a 

teljesség ideje, mert Keresztelő Jánosig tartottak a Mózesi törvény és a Próféták időszaka, 

akik az üdvösségről jövendöltek. Jézus pedig beteljesíti Isten országának, vagyis Isten 

uralmának megérkezését (vö. Mt 11, 13). Továbbá a Szentlélek eljövetele is a végső idők 

megérkezésére figyelmeztet (vö. ApCsel 2, 17; Tit 3, 6). Jézus tettei meghozták a megváltást (vö. 

Zsid 9, 26), szavai pedig a végső kinyilatkoztatást. Krisztus már most uralkodik, mert az Egyház 

elismeri uralmát, bár tudjuk, hogy az Ő isteni dicsősége csak az ítélet napján mutatkozik meg. 

Lukács evangélista érezteti, hogy Krisztus működése a pogányokra is vonatkozik. Üdvözítő 

tevékenységébe beletartozik a pogányok megtérítése is. Ebben kiválasztott eszköze az Úrnak 

Szent Pál apostol. Ennek az újszövetségi népnek a tagjai tehát már nemcsak Ábrahám testi 

leszármazottai, hanem mindazok, akik Krisztushoz tartoznak. Mindnyájan Krisztusban alkotnak 

igazi közösséget, éspedig az üdvösségre meghívottak közösségét.  

 Ez az üdvtörténet egyrészt tehát magába foglal mindent, ami az ember üdvössége 

szempontjából a történelem folyamán lejátszódik, de még inkább jelenti azt, ami Istennek és az 

embereknek a tette kimondottan az üdvösség érdekében. Ez az üdvösség mindenkinek szól. Isten 



külső jelekkel és belső kegyelemmel irányítani tudja a történelmet, hogy az ember elfogadja 

Istennek ezt az üdvözítő akaratát. Az ember az ő konkrét életében és történetében realizálhatja azt 

a transzcendens kapcsolatát, amely Istennel áll fenn.  

 Isten üdvözítő akarata egyetemes, ezért a kereszténységen kívül álló népek életében is van 

valami kapcsolódás Krisztushoz, az Egyházhoz. Ennek alapján a teológusok megkülönböztetnek 

egyetemes üdvtörténetet, amikor Isten minden embert az üdvösség felé irányít általánosságban, 

illetve különleges üdvtörténetet, amely ott játszódik le, ahol a kinyilatkoztatás által Isten 

tapasztalható módon beleszól a közösség életébe, és azt irányítja. A különleges és az általános 

üdvrend tulajdonképpen különbözik egymástól, ha mégis egymás mellett van, illetve a különleges 

üdvrend, krisztusi kinyilatkoztatás benne van az általános üdvrendben, amelyben Isten minden 

embert meghív az üdvösségre végül is Krisztus által. A különleges üdvrend konkrét megjelenési 

formája az a szövetség, amelyet Isten az értünk megtestesült Krisztus Jézus testében és 

vérében kötött, illetve az Egyház, amely Krisztus testének titokzatos megjelenése. Azért 

mondjuk az Egyházat Krisztus titokzatos testének.  

 Az üdvtörténet mindig Isten részéről való megszólítás. Isten az emberhez közelít, és az 

embernek ezt hittel el kell fogadnia, illetve válaszolnia rá. Röviden úgy mondhatnánk: Az általános 

üdvrend terjedelmében egybeesik a világ történelmével. A különleges, tehát a Krisztustól 

kinyilatkoztatott üdvrend eseményei pedig a hit által felismerhető események, hiszen Istenre 

vonatkoznak, Istennel kapcsolatosak.  

 Amikor a szemlélődő ima útjaiban Isten és a lélek együtt munkálkodnak az üdvözítő 

tettekben, akkor most nézzük tovább: hogyan valósítja meg Isten ezt az Ő üdvözítő akaratát? 

Hogyan vonja bele az Ő választottját az imádság állapotában az üdvösség munkálásában? Nyilván 

a szeretet által. Ahogyan a szülők szeretettel tekintenek kicsi gyermekeikre, úgy Istenatya is az Ő 

választottjával – akit hitveséül választott – szeretettel tekint az ember gyermekeire. A keresztény 

lélek tehát szemlélődő lélek, kontemplatív lélek. Egyrészt Isten nagy tetteire érzékeny ember, aki 

szeretettel nézi Istent; másrészt pedig Isten üdvözítő tetteire érzékeny ember, Istennel együtt nézi 

szeretettel az embereket, akiket Isten meghívott az üdvösségre. Ezért mondhatjuk, az első fő címe 

a mai elmélkedésben:  

  

I. Isten szeretete általunk lesz jelen a világban 

  
 A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz a Belső várkastély 6. lakásában, az 1. fejezetben 

mondja: „Az Istenbe átalakult és önmagát elfelejtő lélek egyedüli törekvése, hogy Istennek mind 

jobban tessék, hogy módot találjon az Iránta érzett szeretete kimutatására. Ez a szeretet az 

imádság csúcsa, kiteljesedése. Ennek a lelki frigynek az a feladata, hogy állandóan nagy dolgokat 

műveljen. Az a lélek, akit Isten ilyen lelki kötelékkel fűzött magához, mintegy elfelejtkezik 

önmagáról, és belefeledkezik Istenbe. Akik igazán szeretik egymást, azoknak a nézése egymásra, 

a másikra irányul. Önmagukról elfelejtkeznek. Amikor imádkozunk, akkor egy nagyon fontos 

feladat: elfelejtkezni önmagunkról, belefeledkezni Istenbe! 
 Isten ugyanis az Ő természetfeletti életével benne lakik az emberben, aki elismerte Őt 

Urának, illetve az ember az egyesülés kegyelme által Benne élhet a szentháromságos egy Istenben. 

Így tehát az emberben nemcsak a teremtő és fenntartó Isten van jelen – mint ahogyan minden 

teremtményében benne van –, hanem a legfölségesebb, imádandó Szentháromságban is.  

 Istent nemcsak az Ő benső isteni szeretet-élete jellemzi, hogy egymás felé irányulnak, 

egymásban élnek, hanem Istent az is jellemzi, hogy az Ő szeretete ki akar áradni. Nekünk adja 

önmagát, hogy örvendezhessünk neki. A Szentírás tanúsága szerint Isten sokféleképpen 

ajándékozz a nekünk: bennünk van, mint Atyánk, barátunk, munkatársunk, megszentelőnk; 



és így valóban a mi életünknek szinte Ő a Lelke, a létrehozó oka és mintája (Tanquery: 

Asztétika Misztika 92. szám).  

 Isten tehát életet akar létrehozni bennünk is, mint azokban az emberekben, akiket a lélek-

menyasszony az isteni Vőlegénnyel együtt szeret. Ennek az isteni szeretésnek a célja, hogy az 

emberek eljussanak az üdvösségre. Ezért nagyon fontos világosan látni Isten szándékát, amellyel 

az üdvösségre hív bennünket. Az egész keresztény életmódunk ugyanis nem más, mint egy olyan 

élet, amellyel előkészíthetjük a lelkünket Isten közelségének megélésére, önközlésének 

befogadására. Az üdvösség útján járó ember elhagyja a bűnt, Istenhez fordul, és attól kezdve 

Istennél marad, és Istenhez térve él, vagyis cselekszik, imádkozik, szenved, hal és él az örök 

életben, vagyis az üdvösségben. Istennek ez az emberek iránti szeretete az üdvtörténet, a 

világtörténet legnagyobb mozgató ereje. Amikor az Istennel egyesült lélek isteni Urával együtt 

szereti az embereket, akkor ő is ennek a legnagyobb mozgató erőnek a részese lesz. Mint ahogyan 

Isten a szülők által akarja megteremteni az üdvösségre rendelt új és új generációkat, és hogy a 

szülők Isten munkatársai, úgy a Lélekatyának, a Mennyei Atyának is az a választott 

menyasszonya Isten üdvözítő tervének munkatársa. Ebből a szeretetből már nemcsak a földi 

életre születnek az emberek a házastársak szeretetéből, hanem az örök életre.  

  

II. Isten általunk vonzza magához övéit 
  

 Jézus erről az Ő isteni szeretetéről, erről az univerzális, mindenkit üdvözíteni akaró 

szeretetről mondta: Ha majd felmagasztalnak – tudniillik a keresztre, mint ahogyan Mózes is 

felemelte a fára a kígyót, és általa meggyógyultak a kígyómarásban szenvedő emberek –, úgy 

fogják felmagasztalni az Emberfiát is a kereszt magasába (vö. Jn 3, 14). Kétségtelen, hogy ez a 

vonzás az Istenfia tevékenysége. Ő az első cselekvő. De ebbe a vonzásba Ő bekapcsolja az Ő 

választottját. Vele együtt akarja szeretni az embereket, vele együtt akarja vonzani magához az 

embereket. A lélek-menyasszony itt már nemcsak azt mondja isteni Vőlegényének: „Vonj 

magadhoz, kedves!” –, mert már ott van az Úrnál –; hanem mostantól azt mondja: „Vonjuk őket 

Tehozzád, kedves, jó Uram!” Amikor a lélek-menyasszony megérezte isteni Urának isteni illatát, 

akkor futott az Ő kenetei illata után (Én 1, 4). Most pedig ebből a szerelmes együttlétből, Isten és 

az Ő választottai közötti egyesülésből olyan illat árad a földre, amelyet az emberek előbb-utóbb 

megéreznek, és felfigyelnek rá, elindulnak feléje. Minél jobban megízlelik, annál jobban futnak 

az Ő kenete illata után. Ez a kenet a Szentlélek.  

 Már nemcsak ez van, amit a menyasszony eddig mondott isteni Vőlegényének: Vigyél 

magaddal! (Én 1, 4), hanem mostantól már a lélek-menyasszony így kérleli isteni Urát: „Vigyél 

magaddal mindnyájunkat fel, a magas hegyedre, a mennyország magasába!” Vannak, akik 

nem tudnak futni, mert fáj a lábuk, vagy hiányzik. Itt lelki értelemben a bűn miatti fájdalomról van 

szó, a megszentelő kegyelem hiányáról. Ilyenkor a lélek-menyasszony esdeklő szóval kéri az isteni 

Orvost: „Gyógyítsd meg őt, javítsd meg őt!” Jézus Bossis Gabriellának, ennek a XX. századi 

misztikus hölgynek mondta egyik beszélgetésben: „Ha valami, pl. egy óra javításra szorul, akkor 

az ember mester-embereknek adják. Te pedig csendben helyezkedj színem elé anélkül, hogy 

tennél valamit, én megjavítalak!” Ezt az üzenetet Jézus nemcsak egy személynek mondja, hanem 

az Ő jegyesével mindnyájunknak. Ha úgy érezzük, hogy még nem tudunk eléggé futni a 

Szentlélek kenete, illata után, a Szentháromság Szeretet-közösségének a belsejébe, akkor 

helyezkedjünk csendben Jézus elé! Ez olyan, mint amikor az ember valami balesetet szenved, és 

magatehetetlenül ott ül a baleset színhelyén, és várja a mentők érkezését, akik majd meggyógyítják. 

Ez a mi isteni Orvosunk olyan készséggel, olyan szívesen jön, hogy megjavítson bennünket. 

Nemcsak a kórházba, a gyógyulás helyére, vagy pedig a bűnbocsánat szentségébe visz el 



bennünket; hanem meghív menyegzős asztalához is. Ő az, Aki a lélek-menyasszonnyal együtt üli 

a menyegzős lakomán az együttlét boldogságát, és ezt a boldogságát ki akarja árasztani 

másokra is. Milyen boldogok azok, akiket meghív Jézus az asztalához, vagyis a menyegzős 

lakomára (Jel 19, 9). Az üdvösség ezen elérése eszközéül adja a részesedést Őbenne, tudniillik a 

hit által, azután a szentségek vétele által, szolgái igehirdetése által, akiket kiküldött, hogy hívják a 

meghívottakat a menyegzőre (Mt 22, 3). Itt a menyegzős asztalnál nem valami helye-huja, nagy 

hangoskodás van, hanem az áhítat csendje. Az Istentől való megérintettség áhítata, a 

meggyógyítottság boldogsága. Az embert, akit Isten az üdvösség útján az Ő választottjával együtt 

hív, szinte meg sem tud szólalni. Értelme itt már nem analizál, nem elemezgeti az eseményeket, 

nem önmagára reflektál, nem a külső eseményekre tekint, hogy mi volt, hogyan történt; hanem 

egyrészt befelé, lelke mélyére, másrészt elfelé, a mennyország magasába figyel. Csak megadja 

magát ennek a történésnek, ennek az isteni szeretésnek, amely az ő élete történelmében most 

nyilvánvaló lett. Annak az embernek az akarata is – akit Isten az Ő szeretetével, ezzel a meghívással 

részesített – elcsendesedik. Az embernek most itt nincs más vágya, mint Isten, Aki őt az 

üdvösségre megteremtette, megváltotta, megszentelte, Aki önmagát adta neki Szent Fiában és 

Szentlelkében. Az üdvösségre meghívott embernek a dolga az, hogy önmagát kiszolgáltassa 

Istennek, ahogyan a Szűzanya igent mondott (vö. Lk 1, 38) Isten üdvözítő tervére, az Üdvözítő 

megtestesülésével kapcsolatban. Illetve az embernek az a dolga, hogy Istennek az önmagát 

ajándékozó szeretetét befogadja. Mivel a lélek-menyasszony már ezen az úton járt és jár, az 

embertestvérek is látják azt, hogy hogyan lehet egyre jobban befogadni Istent. Látják azt, hogy 

 –  érdemes befogadni az Urat,  

 –  érdemes engedni az isteni hívásnak,  

– érdemes hagyni, hogy Isten megérintse az ember szívét, 

és most már ezzel az isteni megérintettséggel éljen, amelyben Isten azt mondja: Te az enyém vagy, 

és én a tied (vö. Én 6, 3-5). Ez az Úr Istentől való megérintettség boldogságot fakasztó érintés, sőt, 

életet adó érintés. Az embernek az ugyanis a boldogsága, hogy Isten a megszentelő kegyelem által 

benne él. Az embernek az a feladata, ami a szülőknek is, hogy életet adjanak. A keresztény ember 

feladata, hogy ezt az isteni életet szolgálja, és az Ő örömét továbbadja, segítse az embereket 
a megszentelő kegyelem befogadásában. Isten az Ő választottjával, a kiválasztott lélekkel együtt 

akarja az embereket boldoggá tenni. Ezt egyértelműen látjuk a Szűzanya példájánál. Akik a 

Boldogságos Szűz nyomában járnak, azok mind ebben a vonalban tevékenykedhetnek. Így lesz a 

Szűz anya, így lesz a választott lélek is mások életében közreműködő, az élet fakasztásban 

munkatárs.  

  

III. Istennel együtt szeretjük a mi gyermekeinket 

  
 A szülők, akik Istentől a házasságban gyermekeket kapnak, egy életen át kötelesek 

szeretni gyermekeiket. Ez a szeretés az ő életük állapota. Mondhatjuk úgy is, hogy ők a szeretés 

állapotában élnek, állapotbeli szeretés az ő stílusuk. Mennyivel inkább a lelki frigyben Isten és a 

választott lélek-menyasszony a szeretés állapotában vannak. Együtt szeretik mindazokat, akiket 

Isten az üdvösségre hívott meg. A lélek-menyasszony nagyon jól tudja, hogy ő milyen kicsi. hogy 

isteni Ura nélkül semmire sem menne, de azt is tudja, hogy isteni Urával mindent megtehet, 

mert Istennek semmi sem lehetetlen (Lk 1, 37).  

 Az ember-szeretés művében is megvalósul a kölcsönös kicserélődés az isteni Vőlegény és 

a választott lélek-menyasszony között. Erről a Jézusról elnevezett Avilai Szent Teréz tesz 

tanúságot. Jézus egy alkalommal így szólt hozzá: „Neked legyen gondod az én ügyeimre, a te 

ügyeidre ezentúl nekem lesz gondom!” Amit mi emberek nem tudunk megtenni, azt a mi isteni 



Urunk velünk együtt akarja megtenni. Milyen férj az, aki nem figyel felesége vágyaira, kéréseire, 

igényeire? Az isteni Úr szívesen teljesíti menyasszonya kéréseit. Jézus megígérte: Bármit kértek 

az én nevemben, megadom nektek (Jn 14, 14). Ennél nagyobbat, hogy a többi ember is eljusson az 

üdvösségre, vagyis az Istennel való örök szeretet-kapcsolatra, nem lehet kérni. Ez Jézus gondolata 

szerinti kérés. Ezt a vágyat azért szívesen teljesíti. Jézus ugyanis azt is mondta: „Amint engem 

küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20, 21). Azt is mondta: „Én veletek maradok minden 

nap a világ végezetéig!” (Mt 28, 20), hogy a küldetéseteket meg tudjátok valósítani. Amikor a 

lélek-menyasszony lelkének égő vágyával az emberek üdvössége érdekében isteni Urához fordul, 

akkor biztos lehet abban, hogy azt a vágyát isteni Ura szívesen fogja teljesíteni.  

 Hányszor és hányszor felfakad bennünk, földi halandókban is az a vágy: „Uram, ne engedd, 

hogy ez vagy az a hozzátartozóm elvesszen! Szeretném, hogyha ő is eljutna a mennyországba!” 

Ezeket a vágyakat Isten csepegteti a szívünkbe. Tudnunk kell, hogy itt az isteni Úr és a választott 

lélek-menyasszony együtt rezdül. Azt a hírt az isteni Úr engedi a kezedbe. Ahogyan a szép 

harmóniát, amely egy hangszerből kiárad, hogy hasson az emberekre, megszépülnek a lelkek tőle; 

úgy ennek az isteni együttrezdülésnek is – amellyel az Úr és az Ő választottja az emberek felé 

fordul – hatással kell, hogy legyen az emberre. Megszépülnek, vagyis megszentelődnek, még ha 

emberi szemmel idő is kell ahhoz, hogy az emberek átvegyék ezt az isteni szeretet hullámzást. 

A lélek-menyasszony ennek a szeretetnek a szítása érdekében mondja: „Én úgy szeretlek Téged, 

Uram!” Ezzel mintegy erősíti a hangzatot, mint ahogyan a zeneműben is a pianóból mezo-forte és 

forte lesz, alt hang, hogy erősebb legyen a hangzás. A lélek-menyasszonynak ebben az énekében: 

– „Én úgy szeretlek Téged, Uram!”– belecsatlakoznak mások is. Minél többen énekelnek az 

énekkarban, annál hatalmasabb lesz a szimfónia. „Én úgy szeretlek téged, Uram!” – ezt harsogja 

már a világmindenség. Ez lesz majd az üdvtörténet kibontakozása, amikor Isten lesz minden 

mindenben (1 Kor 15, 28).  

 Ahogyan a zeneműben egy-egy dallam után jön egy következő dallam, úgy a lélek-

menyasszony lelkében is felcsendül a következő vallomás: „Uram, Te működsz bennem!” Micsoda 

örvendetes hír ez! Milyen boldog élmény: Az ember megélheti, hogy Isten Fia eluralkodott 

benne, Isten egyre jobban működik benne! 
 A szóló után jön a kar együtt-éneklése. Együtt mondják: „Uram, Te működsz bennünk.” Ez 

olyan gyönyörű dallam, hogy még sokszor variálódik. Mindig bontakozik. Talán egy zenemű egy 

tételéhez hasonlítható. Az imaszakasz befejezéséhez ezt mondja a lélek-menyasszony: „Uram, 

most már Te szereted őket bennem és általam. Az emberek nem tudják, hogy hogyan, honnan jön 

a kegyelem, hogyan árad a fény, a friss levegő, az éltető szellő, a harmónia, a béke. Mert Isten és 

az Ő választott menyasszonya tudja, mert a választott lélek újra meg újra zengi Istennek a 

vallomást, az esedezést, a kérést: „Uram, de jó, hogy Te szereteted őt bennem és általam!”  

 Ugyanez az élmény ihlette Assisi Szent Ferencet, amikor így fohászkodott:  

  

„Uram, tégy engem békéd eszközévé!  

 Hol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,  

 hol neheztelés, oda békességet,  

 hol széthúzás, oda egységedet.  

 Ó Mester, add, hogy vigasztaljak mást, és ne csak magamnak keressek vigaszt!  

 Ha adunk, akkor kapunk igazán,  

 ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot, és  

 ha meghalunk, akkor nyerjük el az örök életet.” 

 



 Szent Ferenc is biztos léptekkel haladt az üdvösség útján, az örök élet útján. Amikor a 

lélek-menyasszony kéri: „Tégy engem a Te békéd eszközévé!”, akkor azért is esdekel: „Uram, járd 

át őket a Te békéddel! Töltsd be őket a Te irgalmaddal! Add nekik a Te édességedet, hogy ők is 

egyre jobban megtapasztalják: Milyen édes az Úr (1 Pét 2, 3). Őket is rejtsd el szent szívedbe!”  

 Ez az, amiről Szent Pál apostol beszél: Éljünk békében Istennel Urunk Jézus Krisztus által! 

Általa a hit segítségével utunk nyílt a kegyelemhez, …amelyben élünk, és dicsekszünk Isten fiai 

dicsőségének reménységével (Róm 5, 1. 2). Amikor az üdvtörténet legnagyobb mozgató ereje, a 

szeretet eléri a teljességet, akkor mit ad még nekünk a kegyelemhez, amelyben majd örökre 

élhetünk? Amikor majd dicsekedhetünk Isten gyermekének a dicsőségével? Akkor valósul meg 

bennünk az a béke, amelyet Isten akar adni az Ő választottainak. Milyen fontos ez az imádság, 

amely a lélek-menyasszony szívében megvalósul, hogy együtt munkálkodhassanak Isten 

gyermekei üdvösségén.  

  

Befejezésül énekeljük a 113. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, Neked élek,  

 Édes Jézus, Neked halok,  

 Életemben, halálomban,  

 Édes Jézus Tied vagyok! 

 


