
431. Gyermekeink, akik a földön vagytok, szeretünk benneteket – mondja a lélek-

menyasszony 

 

 

Bevezető imának a Miatyánkot énekelve imádkozzuk, de a lélek-menyasszony szerető 

gondoskodásával, ahogyan a Mennyei Atyával hogyan nézi Isten gyermekeit: 

 

 Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved;  

 Jöjjön el a Te országod;legyen meg a Te akaratod,  

 Amint a mennyben, úgy a földön is!  

 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.  

 És bocsásd meg a vétkeinket,  

 Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! 

 És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!  

 Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké! Ámen.  

 

 Az együtt-szeretés imáját tanulmányozzuk. Legutóbb láttuk, hogy a Mennyei Atya hogyan 

szereti a Fiút, és mindent, minket is az Ő kezébe adott. Most pedig nézzük azt, hogy a Mennyei 

Atya hogyan szereti az Ő gyermekeit a lélek-menyasszonnyal együtt. Hiszen az isteni Vőlegény 

kiválasztotta magának, és szíve hajlékába vezette a lélek-menyasszonyt. Ő pedig együtt van a 

Mennyei Atyával és a Szentlélekkel együtt.  

 Hogyan imádkozik a lélek-menyasszony ebben a boldog szentháromságos közösségben, 

amely a Mennyei Atya szeretet-közössége nemcsak az Egyszülött Fiúval, hanem Isten fogadott 

gyerekeivel is a Szentlélekkel egységben?   

 

I. A lélek-menyasszony rátekint Isten gyermekeire és a Mennyei Atyával együtt mondja: 

„Ezek a mi gyermekeink!” 

 

A Teremtés könyvéből ismerős a történet: Jákob csellel megszerzi az elsőszülöttségi jogot 

(vö. Zsid 12, 16), de menekülnie kell az igazi elsőszülött, Ézsau haragja elöl. Azután hogy kétszer 

hét esztendőt szolgált Ráhelért,… Leáért (Ter 29, 20. 30), s hazatért, akkor Ézsau találkozott 

hazatérő öccsével, Jákobbal. Ézsau felnézett, és látta az asszonyokat és gyermekeket, és 

megkérdezte: „Kik ezek veled?” „Ezek az én gyermekeim, –  válaszolta Jákob –, akikkel Isten 

megajándékozta szolgádat” (vö. Ter 33, 5).  

 A lélek-menyasszony is, amikor a földi tájakról hazatér isteni Urához, és találkozik a 

Mennyei Atyával, akkor a Mennyei Atya bemutatja neki is az Ő családját, a gyermekeit: „Ezek az 

én gyermekeim, de mostantól kezdve tehozzád is tartoznak kicsiny választottja az én Egyszülött 

Fiamnak.”  

 Ez az élmény: közünk van egymáshoz a Mennyei Atya szeretete által! – meghatározza 

most már a lélek-menyasszony imastílusát. A Mennyei Atyával tekint minden emberre, és így 

tekint saját magára is. Azt mondja: Itt vagyok én, és a fiaim, akiket az Úr adott nekem (Iz 8, 18). 

Boldogan éli meg azt az örömet, hogy Isten az Ő gyermekeivel gazdagította az Ő életét. Isten 

gyermekeire ezentúl neki még jobban gondja lehet isteni Ura, az isteni Vőlegény miatt. Ha  

találkozik a Szűzanyával, a szent angyalokkal, a szentekkel, mindegyiknek elmondhatja: „Nézd, én 

és a gyermekeim, az Úr adta nekem őket” (Zsid 2, 13): Mi most már együtt vagyunk. Ez az Isten 

családjához való tartozás Jézus akaratából is van. Jézus mondta a tanítványairól: „Gyermekeim, 

milyen nehéz bejutni Isten országába” (Mk 10, 24). Jézus tehát a tanítványait gyermekeinek is 



nevezi azért, mert a lélek-menyasszonnyal, a Bárány hitvesével együtt nézi az embereket, akik be 

akarnak jutni Isten uralmába, mennyei országába.  

 Szent Pál apostol is ezt a gyermekség kegyelmet hangsúlyozza, amikor dicséri a Mennyei 

Atyát, és a Vele való kapcsolatunkat így jellemzi: Urunk Jézus Krisztus Atyja szeretetből eleve 

arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk akaratának tetszése szerint 

(Ef 1, 5).  

 A gyermekek száma nemcsak néhány, vagy 12, mint Jákobnak, a későbbi nevén Izraelnek 

volt, hanem a népszámlálás jelenlegi tudása szerint lassan már hétmilliárd a Mennyei Atya 

gyermeke. Ezek mind-mind a lélek-menyasszony gondjára is vannak bízva. Nem vagyunk 

egyedül, egy nagy közösséget alkotunk. Ezért buzdít Szent János apostol is különösen most, amíg 

arra az utolsó napra várakozunk: Maradjatok meg Benne (1 Jn 2, 27) – tudniillik Istenben – 

gyermekeim! Hogyha majd megjelenik, bizalommal lehessünk Iránta, és eljövetelekor ne kelljen 

szégyent vallva távoznunk Tőle, tudniillik hogy ti nem vagytok a mi gyermekeink.  

 Boldog élmény, amikor a lélek-menyasszony Isten szemével tudja nézni az embereket, 
és Isten szíve szeretetével szeretni őket, hiszen ezek most már az Ő isteni Ura gyermekei, illetve 

neki is gyermekei Isten miatt.  
 Úr Jézus a Miatyánkot úgy tanította, hogy mint Isten gyermekei forduljunk Feléje, és 

a mennyei haza imádságos magasából a lélek-menyasszony pedig megkapja azt a lehetőséget, hogy 

az imában szeretettel forduljon Isten gyermekei felé, akik most még a földön vannak.  

 

II. A Miatyánk kérései: 

 

1. Ha a Miatyánkban ezt kérjük: Szenteltessék meg a Te neved! (Mt 6, 9), akkor ezt az első 

kérést a lélek-menyasszony a mi Atyánkkal így mondja Isten gyermekeinek: Szeretettel mondjuk 

ki a ti neveteket! A név az mindig a személy helyett áll. Akinek a nevét kimondjuk, annak a 

személyiségét szólítjuk meg, hívjuk segítségül. Isten éppen Jákobnak, a későbbi nevén Izraelnek 

mondta: Nagy néppé teszlek, megáldalak, és naggyá teszem a te nevedet, és te magad is áldás 

leszel! (Ter 12, 2). Naggyá teszem a te nevedet – ez azt jelenti: – naggyá teszlek téged. 

Gyermekeidnek a száma nagy néppé fog gyarapodni. Mielőtt Jákob találkozott volna bátyjával, 

Ézsauval, amikor még menekült előle, még küzdött Istennel egy éjszakai látomásában. Ekkor kapta 

az Izrael nevet, ami azt jelenti: Istennel küzdő (vö. Ter 32, 25-29). A lélek-menyasszony azonban 

nem küzd az Úrral, hanem az Ő szeretetébe merül bele, vagy emeltetik fel az imádságban, és 

ezért az ő neve immár nem Istennel küzdő ember, hanem Istent szerető ember. Olyan ember, aki 

azonban Istentől is kapta a szeretetet. Így Isten oldaláról nézve a lélek-menyasszony neve: Istentől 

szeretett ember.  
 Amikor tehát az Úr azt mondja: Naggyá teszem a te nevedet, akkor ezt itt nemcsak 

Jákobnak, a későbbi Izraelnek mondja, hanem az Ő választottainak is. Ez a biztosíték arra, hogy a 

lélek-menyasszony imája meghallgatásra talál a Mennyei Atya előtt. Mint ahogyan az Ő isteni 

Ura áldás az egész világnak, úgy az, akit egészen lefoglalt ez az isteni Vőlegény, maga is áldást 

közvetítő lesz, maga is Isten szeretetének a közvetítője lesz.  

 Olyan ember tehát a lélek-menyasszony, aki elmondhatja: Jóságos nevedet hirdetni fogom 

azok előtt, akik hűségesek Hozzád (Zsolt 51, 11). Isten nevének a hirdetése állandó feladata a 

kiválasztott léleknek. Megismétli: Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt, és a gyülekezetben 

dicsőítelek Téged (vö. Zsolt 21, 23). Amikor a lélek-menyasszony kimondja Isten nevét a 

közösségben, akkor Istent teszi jelenvalóvá az őt hallgatóknak a lelkében. Azt, akit ő nagyon szeret, 

mindig szeretettel emlegeti, szeretettel mondja ki Isten nevét. Ezért azután dicsőítik a Mennyei 

Atyát az emberek. A Mennyei Atya pedig szívesen meghallgatja ennek a lélek-menyasszonynak 



a kérését. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Istenem, Te meghallgatod imádságomat, és a neved 

tisztelőinek megadod az örökséget, amit azoknak szántál, akik tisztelik a nevedet (Zsolt 60, 6).  

 Amikor a lélek-menyasszony a Miatyánk imában azt kérte: – Szenteltessék meg a Te neved! 

–, akkor ezt a szent nevet szeretettel hirdeti az Isten nevét tisztelő testvéreknek. Könyörög 

azért, hogy a gyermekeknek szánt örökséget megkaphassák. Hiszen Isten szívesen jutalmazza 

azokat, akik tisztelik az Ő nevét, vagyis Őt magát. A lélek-menyasszonynak tehát vágya az, 

hogy az emberek mind jobban megismerjék Isten nevét. Ezért fohászkodott Salamon király is, 

amikor a templomot felszentelték: A föld minden népe ismerje meg nevedet, és úgy tiszteljen Téged, 

mint ahogyan néped tisztel, és megtudják, hogy a Te nevedet viseli ez a ház, amelyet építettem! (2 

Krón 6, 33). Milyen jó, hogy Salamon király nemcsak az ószövetségi választott népre gondolt, 

hanem a föld minden nemzetére! A lélek-menyasszonynak is ez a szíve-vágya: Minden ember 

megismerhesse azt az Istent, Akinek a nevét olyan szeretettel mondjuk ki, Akinek a nevét 

szentként kell, hogy tiszteljük, aki szeretettel mondja ki a mi nevünket. Mert Isten Atyánk is 

immár a lélek-menyasszonnyal együtt szólít bennünket a mi nevünkön.  

 Jézus is fontosnak tartotta: a Mennyei Atya nevét szeretettel mondja ki a mi számunkra. Az 

isteni Vőlegény ezt tanítja, így imádkozik: Kinyilatkoztattam Atyám nevedet az embereknek, akiket 

a világban nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket, és megtartották tanításodat (Jn 17, 6). 

Akkor nekünk is tisztelettel kell mondanunk Isten Atyánk nevét! Az embertestvérek számára is 

szeretettel kell irányulnunk a nevük kimondásakor a személyük elvállalásakor.  

 Jézus a főpapi imában tovább folytatja ezt a gondolatot, de jelezvén, hogy mi is a célja 

annak, hogy Ő kinyilatkoztatja nekünk a Mennyei Atya nevét. Így szól az imában: 

„Megismertettem velük a nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz 

engem, bennük legyen, és én is bennük legyek!” (Jn 17, 26).   

 A Mennyei Atya akaratából – hiszen Ő küldte Egyszülött Fiát, Jézus közli azt a szeretetet, 

amellyel az Atya Őt mint Fiút szereti. Ez jogosítja fel a lélek-menyasszonyt is arra, hogy a Mennyei 

Atyával együtt szeresse az embertestvéreket. Így azután Isten szeretete bennünk lesz, mi pedig 

Istenben lehetünk! Micsoda kitüntetés ez, hogy Isten szeretettel mondja ki a mi nevünket. Ez azt 

eredményezi: belevon bennünket az Ő szentháromságos szeretetébe. Ez majd dicsőségünkre 

szolgál. Jézus erről így nyilatkozott: „Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre szózat hallatszott az 

égből: „Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem” (Jn 12, 28). Ez tehát azt jelenti: Aki itt a 

földön segítségül hívja Isten nevét, szent módon emlegeti, az megélheti azt is, hogy Isten az ő 

nevét szeretettel mondja ki. Ez majd az ember dicsőségére szolgál. Jézus mellett lehet a mi 

nevünk, a mi egyéniségünk a Mennyei Atya szívében. A lélek-menyasszonynak nincs más vágya, 

minthogy ez a nagy-nagy Valóság, ez a nagy Ajándék megvalósuljon! Ezért is kéri: Jutalmazd meg 

szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, akik félik nevedet, a kicsinyeket és a nagyokat egyaránt! 

(Jel 11, 18).  

 Mivel jutalmazza Isten azokat, akik tisztelettel veszik körül az Ő szent nevét? Örömet 

ad. Ezért tudunk így imádkozni: Örvendjenek mind, akik benned bíznak! Ujjongjanak szünet 

nélkül! Te véded őket. Ők magasztaljanak Téged, és akik neved szeretik, örvendezzenek! (Zsolt 5, 

12). Ha mi kimondhatjuk Isten nevét, ez örömet eredményez nekünk. Milyen öröm az, amikor 

meghalljuk, hogy Isten mondja ki a mi nevünket, személyre szólóan megszólít, szeret!  
 A másik hatása, hogy Isten nevét mi kimondhatjuk, illetve Isten kimondhatja a mi nevünket: 

a magasztalás. Ez az örvendezésnek egy még magasabb fokozata. Az Úr ugyanis igazságot 

szolgáltat a szegényeknek: Magasztaljuk ezért majd nevedet, csak a jók maradnak meg színed előtt! 

(Zsolt 139, 14). Aki Isten nevét kimondja, annak az ajka megszentelődik, megtisztul, 

ujjongással, magasztalással lesz tele. Aki pedig meghallja, hogy Isten az ő nevét  mondja ki, az 

is örvendezni fog, mert az a szeretet – amellyel Isten irányul az ember felé – még 



kézzelfoghatóbbá lesz, még ember-közelibb lesz. Jézus bíztat bennünket erre az örömre és 

magasztalásra. Azt mondja: „Annak örüljetek, hogy nevetek fel van jegyezve a mennyben!” (Lk 10, 

20). Tehát amikor Isten az Ő választott jegyesével szeretettel kimondja a mi nevünket, mi pedig a 

választott jegyes lelkületével boldogan kimondhatjuk Isten Atyánk nevét, akkor van okunk 

örvendezni, mert a mi nevünk is fel van jegyezve a Mennyei Atya, a Fiú és a Szentlélek neve 

mellett a mennyben! Isten mindig szeretettel mond ki bennünket is (vö. Jel 2, 17. 3, 12). 

 

 2. A Miatyánk második kérése így hangzik: Jöjjön el a Te országod! (Mt 6, 10).  

 A lélek-menyasszony ennek kapcsán megélheti isteni Urának a magatartását. Azt mondja: 

Eljövünk hozzátok a szeretet uralmával. A szeretet országa valósul meg köztetek, gyermekeim. 

Krisztus ugyanis Király, Aki Isten uralmát hozta el hozzánk. Ábrahámnak is megígérte: Eljövök 

hozzád és megáldalak (Kiv 20, 24). Isten stílusa: szívesen eljön hozzánk.  

Izajás prófétánál ezt így tanítja: Íme eljövök, hogy összegyűjtsek minden népet és nyelvet. 

Eljönnek és meglátják dicsőségemet (Iz 66, 18). A lélek-menyasszony pedig boldogan sütkérezik 

ebben az isteni dicsőség fényében, mert ő már egészen odaadta életét isteni Urának. Isteni Ura már 

vele együtt szereti az embereket, és vele együtt jön el az emberekhez, hogy összegyűjtse a népeket 

az isteni szeretet-közösség családjába. Jézus maga is mondja: Ha majd a menybemenetelemkor 

elmegyek, helyet készítek nektek. Azután újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is 

ott legyetek, ahol én vagyok! (Jn 14, 3). Ahová az isteni Úr megy, immár vele együtt eljön a lélek-

menyasszony is, mert már nem akar semmit sem isteni Ura nélkül tenni, illetve isteni Ura 

annyira részt adott a választott léleknek az Ő isteni életében, hogy szívesen megy mindenhová az 

Ő kis választott jegyesével. Ha egyszer az összes emberről Jézus azt akarja, hogy mi ott legyünk, 

ahol Ő van, mennyivel inkább akarja ezt az Ő választott jegyesével! Milyen boldog az, aki ezt 

a kitüntető szeretetet megtapasztalhatja. Jézus bíztatja is rá: Amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, 

amíg eljövök (Jel 2, 25). A lélek-menyasszony szava itt újra felcsendül: Megragadtam, mert 

megtaláltam azt, akit szeret az én lelkem. Nem is engedem el soha (Én 3, 4).  

 

 3. A Miatyánk harmadik kérése: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10). 

 A lélek-menyasszony pedig segít isteni Atyjának, hogy az emberek megtegyék az Ő szent 

akaratát. Ahogyan az angyalok engedelmeskedtek, és megtették a mennyben Isten akaratát, Isten 

úgy akarja, hogy az emberek is megtegyék ezt a szent isteni akaratot! Isten minden népnek 

kinyilatkoztatja magát, az Ő szent akaratát, hogy a földön is meglegyen, megvalósuljon Isten 

akarata. Ez a magatartás kedves Isten előtt.  

 Amikor Dávidot választja ki királynak, akkor így nyilatkozik róla: ’Rátaláltam Dávidra, 

Izaj fiára, a szívem szerinti férfira, aki majd teljesíti minden akaratomat’(ApCsel 13, 22). A lélek-

menyasszony tehát nemcsak egy olyan választott lélek, aki eddig is igyekezett megtenni mindenben 

Isten akaratát, hanem azt a boldogságot, hogy Istennek engedelmeskedve micsoda öröm tölti be az 

ember szívét, meg akarja osztani másokkal is. Akkor az embertestvérek itt a földön mind-mind – 

akik teljesítik a Mennyei Atya akaratát – Isten szíve szerinti emberek lesznek.  
 Hogy mennyire fontos Isten Atyánk előtt ez a készséges, engedelmes akarás, mutatja, 

hogy nemcsak az ószövetségi választott nép tagjait hívja meg erre a boldogságra, amely az Ő 

akaratának a megvalósításából fakad, hanem a pogány származású Cirus vagy Küros királynak is, 

aki azután engedelmesen visszaengedi a száműzetésből a választott nép tagjait Babilonból 

Jeruzsálembe. Az Úr mondja Círusznak:’ Pásztorom vagy, teljesíted majd mindenben akaratomat. 

Azt mondtad: Jeruzsálem épüljön újjá, és a templomnak rakják le alapjait!’ (Iz 44, 28).  

 Aki teljesíti Isten akaratát, az mindig épít, nem rombol. A lélek-menyasszony tehát ezért 

segít az embereknek az imádságával, az Istennek adottságával, az Isten akaratába való 



belesimulásával, hogy az emberek is újjáépüljenek, hogy az ő lelkükben is Isten lerakja az Ő szent 

templomának az alapjait, és az a templom egyre jobban bontakozzon. Amit akar, azt végbe is 

viszi Isten! Nem véletlenül mondja ezt a szép hasonlatot: Amint az eső és a hó lehull az égből, és 

nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon 

a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem 

tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem (Iz 

55, 10-11).  

 Lehet-e nagyobb öröme a Bárány hitvesének, mint amikor látja azt, hogy megvalósul 

a Mennyei Atya akarata? Az Ő isteni Ura Atyjának az akarata. Ezért azután az Istenbe 

merültségével, az imáival, Isten akaratával való egyezése által mindent megtesz, hogy Isten 

akarata megvalósuljon.  
 

 4. A Miatyánk negyedik kérése: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! (Mt 6, 

11). 

 A Mennyei Atya a lélek-menyasszony kedvéért is megadja gyermekeinek minden nap a 

földi kenyeret. Tanítványain keresztül akarja ezt adni, hiszen felszólítja őket: „Ti adjatok nekik 

enni!” (Mt 14, 16). A lélek-menyasszony szíve is fáj, amikor látja, hogy azok, akiket Isten erre a 

feladatra felszólít, nem tesznek meg mindent, hogy Isten gyermekei között ne legyen éhező! Sokan 

vannak ma is még, akik a földi táplálék hiánya miatt éhen-halnak.  

 De Isten az eukarisztikus kenyeret is meg akarja adni. Ugyan az Ószövetségben mannát 

hullatott az égből eledelül (Zsolt 77, 24), úgy az Újszövetségben égi kenyeret ad övéinek (vö. Jn 

6, 31). Nemcsak úgy, hogy a test táplálására alkalmas kenyeret megsokasítja, hanem sokkal inkább 

úgy: Testét adja kenyér színe alatt, vérét a bor színe alatt. Kezébe vette a kenyeret az utolsó 

vacsorán, odanyújtotta nekik, mondván: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én 

emlékezetemre!” (Lk 22, 19). Amikor ez a parancs elhangzik: – Ezt tegyétek az én emlékezetemre! 

– akkor ez nyilván elsősorban az apostolokra, az apostolok utódaira vonatkozik, hogy azt a szent 

kenyeret adják testvéreiknek! De a jézusi parancs az mindnyájunkra is érvényes. Nekünk is 

ugyanazt kell tennünk, mint Jézus: önmagunkat adni testvéreink táplálására! A lélek-

menyasszony pedig – aki Isten közelében van – még inkább tudja ezt az önmagát kiosztó szeretetet 

megvalósítani, hiszen nem a maga erejéből történik ez már, hanem isteni Ura erejéből.  

 

 5. A Miatyánk ötödik kérése: Bocsásd meg a vétkeinket! (Mt 6, 12). 

 A lélek-menyasszony kérésére a Mennyei Atya még szívesebben megbocsátja a mi 

vétkeinket. Az Egyház nem véletlenül kapta az oldás-kötés hatalmát. Ez Isten jegyesének nemcsak 

joga, de kötelessége is, hogy a vétkek alóli feloldozásért imádkozzon, hogy a bűnök megbocsátását 

közvetítse Istentől az emberek felé. Milyen gyakran eseng az Egyház, mint Isten Jegyese: Uram, 

irgalmazz nekünk! Akkor Isten közeléből a választott-menyasszony is könyörögve kéri: Uram, 

irgalmazz nekünk! Bizalommal mondja ezt, mert tudja: Uram, Te irgalmas vagy szolgáidhoz, akik 

szívük mélyéből színed előtt járnak (1 Kir 8, 23). Amikor ugyanis Isten irgalmaz az Ő 

gyermekeinek, akkor megújítja a szövetséget (vö. Róm 11, 27). Ez lesz velük a szövetségem, 

amikor megbocsátom bűneiket.  
 Már az Ószövetségben is beszélt a megbocsátás szövetségéről. Jeremiás próféta által ezt 

üzeni: Az lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, 

bensejükbe adom törvényeimet, és a szívükbe írom. Én az Istenük leszek, ők meg az én népem 

lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az ember, az egyik ember a másikat, testvér a testvérét 

így tanítsa: „Ismerd meg az Urat!”, mert mindnyájan ismerni fognak, a legkisebbtől a 

legnagyobbig – mondja az Úr. Mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem 



emlékezem (Jer 31, 33-34). Tehát a lélek-menyasszony ott áll a megbocsátó Isten mellett, előtt. 

Szíve örömtől dobban, mert ő is megtapasztalta Istennek ezt az irgalmas szeretetét. Ő is tudja már, 

hogy az Úr megbocsátó törvénye az ő szívébe van már írva. Az Úr valóban a mi Istenünk lett, 

mi meg az ő népe, mert részesedhetünk irgalmában. Minél inkább megtapasztaljuk Isten 

irgalmát, annál több késztetést kapunk, hogy mi is bocsássunk meg az ellenünk vétőknek! 
Istenhez lesz egyre hasonlóbbá az ember, hogyha kész szeretettel megbocsátani az 

embertestvérnek.  

 

 6. A Miatyánk hatodik kérése: Ne vígy minket kísértésbe! (Mt 6, 13). 

 A kísértés késztetés arra, hogy Istentől való elszakadásra. A gonosz lélek műveli, mert el 

akar szakítani Istentől. A lélek-menyasszony pedig – aki egyszerűen átérzi isteni Urának 

irányulását, hogy mennyire örül a gyermekeinek – teljesen ott áll isteni Ura mellett, aki nem 

engedi, hogy elessünk a kísértésekben. A lélek-menyasszony éppen az Istennek adottságával győzi 

le az Istentől elszakítani akaró gonosz léleknek a hatalmát. Nagyon fontos, hogy újra meg újra 

odakössük életünket Istenhez!  
 Mi az, ami kísértésbe visz? Az anyagiak vonzása. Ezért is mondja Pál apostol: Akik meg 

akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek. Sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek 

romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás (Tim 

6, 9-10). Vagyis aki a lélek-menyasszonnyal együtt Istent tartja a legfontosabbnak – nem a 

mammont, a pénz hatalmát –, az megerősödik, és nem fog elesni a pénz vonzása, az istennélküliség 

kísértésében, mert a küzdelmében mindig Istent választja. Ezért mondja Pál apostol: Figyelj, hogy 

magad kísértésbe ne essél! (Gal 6, 1). A lélek-menyasszony pedig segít, hogy az ő testvérei ellene 

tudjanak mondani a kísértésnek. Jézus szava – amit a Getszemáni kertben mondott: Virrasszatok 

és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen (Mt 26, 41) –, 

akkor nemcsak az apostolokra vonatkozik, akik ott voltak a Getszemáni kertben, hanem Jézus 

minden tanítványára.  

 Ne legyünk álmosak, ne engedjünk az elalvás, a figyelmetlenség kísértésének, az Istentől 

való elszakadás kísértésének, hanem Krisztussal együtt virrasszunk! Nemcsak az apostolok 

imádkoznak, hanem a lélek is, aki egészen Istennek adta magát, hogy a többi testvér is ellene tudjon 

mondani az Istentől elszakítani akaró vágyaknak, kísértéseknek. Talán így fogalmazza meg a 

magatartását: „Az én isteni Urammal nem engedem, hogy elessetek a kísértésekben. Ne a 

kísértésbe essetek, hanem az én isteni Uram szívének szeretetébe!” Micsoda vágy ez, amelyet 

a kísértésekben fel kell ismernünk! Mennyire azt akarja Isten, hogy Véle essünk szerelembe! – 

ahogyan a népdal mondja. Mi Isten szívének a mélységeibe merülhessünk el! 

 

 7. A Miatyánk hetedik kérése: Szabadíts meg a gonosztól! (Mt 6, 13). 

 Jézus nem azt kérte a főpapi imában, hogy a Mennyei Atya vegye ki a tanítványokat a 

világból, hanem azt: Óvd meg őket a gonosztól! (vö. Jn 17, 15). Az Úr a lélek-menyasszony esdeklő 

kérése miatt is mondja az Ő tanítványainak: Megszabadítalak a gonosztól. Megmentelek a sátán 

győzelmétől, mert én, az Úr hűséges vagyok. Megerősítelek és megoltalmazlak a gonosz lélektől 

(vö. 2 Tessz 3, 3). A lélek-menyasszony jutalma a mennyei boldogságához hozzátartozó öröm, 

hogy megélheti: Isteni Urammal együtt győzzük le a sátánt. Erre a győzelemre segítem hozzá a 

testvéreimet is. Nem a magam erejével, hanem a szentháromságos Isten erejével.  

 A történelem célja nem a gonoszság győzelme, hanem a jóság győzelme, a végtelen Isten 

szeretetének a győzelme! Az a nagy-nagy kitüntetés: Isten lesz majd minden a mindenben (1 Kor 

15, 28), hogy Isten gyermekei, választottai, Isten jegyesei közre tudnak működni, hogy Isten uralma 



eljöjjön. Isten neve mindig szentként legyen tisztelve nemcsak szóban, hanem cselekedetben 

is az egész életükben! Így lesz meg Isten akarata a földön is, miképpen a mennyben.  

 

Befejezésként a 150. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.  

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk!  

 

 Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped,  

 Mert Kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak Veled!  

 


