
434. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony mondja: Szeressük együtt őket!  

(Vö. Jel 22, 17) 

 

 

Imádkozzuk a 109. számú éneket: 

  

Áldjad ember e nagy Jódat, kenyér-színben Megváltódat,  

Itt jelen van szent testével, édes Jézus,  

Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus! 

  

Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkek nagy váltsága, 

Minden jónak nagy bősége, édes Jézus, 

Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.  

 

 Az Istennel egyesült lélek nagy kiváltsága, hogy együtt lehet isteni Urával, osztozik 

életében. Isten pedig, Aki a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8), állandóan szereti az Ő teremtményeit. 

A lélek-menyasszony tehát részt vehet ebben az isteni szeretet kiáradásában.  

 

Az első gondolat:  

1. Isten adja a megbocsátást népének (2 Kor 5, 18). 

 

 Mi magunk is hányszor fordulunk Isten embereihez: „Imádkozzál értem az Úrhoz!” 

Kérjük közben-járásukat testi-lelki gondjainkban, egyéni, családi vagy közösségi problémáink 

megoldásához! Az ember érzi azt, hogy annak a másiknak a szava kedvesebb az Úr előtt, 

ezért bizalommal kéri annak pártfogó imáit.  
 A lélek-menyasszony is ekkora nagy bizalommal kérleli: „Uram, jöjj el hozzá,” mert 

hiszen látja testvéreinek a szükségét, testi-lelki ínségét. A lélek-menyasszony ugyanis egyre 

inkább isteni Urához hasonul, isteni Ura stílusát veszi fel. Isten ugyanis az embernek csak a javát 

akarja, de szívesen hallgat azoknak a szavára, akik közel vannak Hozzá. A szeretet sürgetése 

ez. Az isteni Úr úgyis megteszi, amit a hozzá fohászkodó ember kér, de isteni jegyese kedvéért 

még inkább. Ha az imádkozó ember így fohászkodik: – „Jöjj, el, Uram, Jézus!” – akkor a lélek-

menyasszony csatlakozik ezen kéréshez, és azt mondja az Úrnak: „Menjünk el hozzá!” Az 

Istennek adott lélek ugyanis szüntelenül esdekel isteni Uránál. Együtt rezdül tehát a szeretet 

áradásában is Ővele, együtt szereti Vele az embertestvéreket. Isten ugyanis úgy szerette a 

világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem 

örökké éljen! (vö. Jn 3, 16).  

 Amikor a Mennyei Atya az Ő Egyszülött Fiát adja, akkor Isten szeretete árad bele az 

emberek lelkébe a Szentlélek, a szent Szeretés által (vö. Jn 1, 10). Ha Isten Atyánknak ez a 

stílusa, akkor a lélek-menyasszonynak is ez a magatartásmódja. Ő is Isten Egyszülött Fiát akarja 

adni az embereknek, a Szentháromság szeretetáradásának az egyre teljesebb kibontakoztatásával. 

Az ő szívén keresztül is árad bele Isten szeretete a világba. Ez nemcsak egy elméleti kijelentés: – 

Isten szeretete beleárad az emberek szívébe –, hanem ez a valóságos élet. Ez Isten élete. A mi 

dolgunk, hogy észrevegyük. A mi feladatunk, hogy érzékeljük Isten szeretetének az áradását 

a hitünk által! Szent János apostol is hangsúlyozza: Aki hisz benne, az nem fog elveszni, hanem 

majd örökké él (Jn 3, 15), tudniillik az Ő örök szeretetében.  

 



 Most csendben próbáljuk kitárni a szívünket a szeretet előtt, mint ahogyan a 

napfény sugárzása előtt kitárjuk önmagunkat, hogy járjon át egyre jobban fényével, 

melegével ez a ragyogó égitest. Vágyódjunk arra, hogy a szívünket betöltse Isten 

szeretetének a ragyogása, melege, világító fényessége! Csendben imádkozzunk! 

 

 Ha az ember a tengerben fürdik, és kijön a vízből, akkor kis idő múlva a nap fénye és a 

szellő cirógatása megszárítja, tiszta a teste. De ha csak egy olyan lehetősége van, hogy egy álló 

tóban fürödjön meg, bizony sokszor a vízből kijövet látja, hogy mennyiféle moszat és maszat 

rakódott rá. De amikor megszárad, akkor mintegy saját kezével tudja lesöpörni a rárakódott 

szennyeződést, és tiszta lesz a teste. Abban a szeretet-óceánban – amellyel Isten vesz körül 

bennünket; abban az isteni napsugárzásban, amelyben az Ő fénye ragyog ránk a világ 

Világosságával, az Egyszülött Fiúval, és abban az áldott, cirógató Szellőben – Aki az Atya és 

a Fiú közötti szeretetés-áramlása – az ember lelke is megtisztul, és ami maszat mégis volt rajta, 

azt az Úr mossa le, megtisztítja az embert. Ő hozza létre a megtisztulást. Ebbe az isteni irgalmas 

szeretet-áradásba a lélek-menyasszony úgy tud bekapcsolódni, hogy kérleli az Urat.  

Dániel prófétánál így olvassuk az esdeklő ima szavát: „Hallgass meg, Uram! Bocsáss 

meg, Uram! Figyelj rám, Uram! Városod és néped a Te nevedet viseli, azért cselekedj 

tenmagadért és ne késlekedj!” (Dán 9, 19). Isten világában nem valami külső teremtményi 

közvetítés, a víz közreműködése adja a megtisztulást, hanem Isten. Aki Isten nevét viseli, az 

Isten oltalmába helyezi magát, az magát Istent fogadja el élete közegének, amelyben létezik, 

az magát Istent engedi be a szívébe, hogy ott hozza létre a megbocsátás által a megtisztulást.  

 A lélek-menyasszony is könyörgőre veszi a szót. Úgy is tudja, hogy az Úr megkönyörül, 

de azért a szeretet ösztökélésével mondogatja: „Hallgass meg, Uram! Figyelj rám, Uram! A Te 

néped a Te nevedet viseli. Cselekedj vele irgalmasan a Te szereteted miatt! Irgalmas jóságod 

miatt adj megbocsátást!” Mondhatja ezt az imaszót is: Irgalmazz a népnek, Uram, amely nevedet 

viseli! (vö. Sir 36, 11). A lélek-menyasszony ezzel mintegy azt akarja kifejezni: „Istenem, 

Uram! Ezek a Te gyermekeid, akik a Te nevedet viselik. Tieid ők, mint ahogyan én is a Te 

nevedet viselem, Uram, úgy ők is Tehozzád tartoznak. Mivel „a Te nevedet viseljük, ne hagyj el  

minket, hiszen itt élsz közöttünk, Uram!” (Jer 14, 9).  

 Isten tehát szívesen irgalmaz az Ő gyermekeinek. Szívesen közli önmagát még jobban 

velük a lélek-menyasszony kedvéért is, az iránta való szeretet miatt is szeretetével árasztja el a 

teremtményeket. Ettől a szeretettől – Szent Pál úgy mondja: – a régi megszűnt, és valami új 

valósult meg. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi ember, az önmagát kereső 

ember egyre kisebbedik. Krisztus pedig, az Egyszülött Fiú, Akit a Mennyei Atya a világba 

ajándékozott, egyre jobban eluralkodik a világban élő emberek életében. Ez az az új teremtmény, 

akiről az apostol beszél. Krisztus szerint élő emberek leszünk, Isten módjára élő emberek. 

Szent Pál hangsúlyozza: Mindezt Isten viszi végbe, Akit Krisztus kiengesztelt irántunk. De Szent 

Pál azt is hangsúlyozza: Krisztus ránk bízta a kiengesztelődés művét (vö. 2 Kor 5, 17. 18. 19). A 

lélek-menyasszonynak ezért van lehetősége együtt működni isteni Urával a kiengesztelés 

művében. Amit isteni Ura tesz, azt teszi ő is. Ha Krisztus nem sajnálja az életét, hanem 

önmagát adja értünk a keresztfán, akkor a lélek-menyasszony sem sajnálja önmagát, nem bánja 

meg, hogy egészen, visszavonhatatlanul odaadta az életét Istennek. Nem méricskéli a 

fáradalmakat vagy a feladatot, hogy mennyi mindent kell megtennie Isten gyermekeiért. Ő is 

egészen önmagát ajándékozza isteni Urával együtt az embertestvéreknek.  
 Olyan ez, mint Jézus önajándékozása az Eukarisztiában. Ő ott jelen van valóságosan 

emberségével, Istenségével, de nemcsak egyedül akar ott lenni, hanem titokzatos teste tagjaival 

is. Azért adja nekünk testét és vérét, hogy Őt együk és igyuk magunkba, hogy Ő mibennünk 



legyen, mi pedig Őbenne (vö. Jn 14, 20). Ha Jézus azt akarja, hogy ott legyünk, ahol Ő van, akkor 

a lélek-menyasszony is – aki életét adja Krisztussal az embertestvérekért – szintén ott van a 

krisztusi titokzatos test közösségében. Ő is kiosztja önmagát, szíve szeretetét az 

embertestvéreknek isteni Urával együtt.  
Mi, itt a földön küzdő emberek mindig jelen vagyunk Jézus számára az 

Eukarisztiában, hiszen ránk is gondolt, amikor parancsba adta: Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre! (Lk 22, 19), amikor testetek és véretek már ne csak a tiétek legyen, hanem az 

enyém is az én titokzatos isteni testem tagjai gyanánt. Az Oltáriszentségben is Isten adja a 

megbocsátást az Ő népének. Ezért mondja Jézus: Testem értetek adatik, vérem értetek kiontatik a 

bűnök bocsánatára (vö. Mt 26, 28). Valahányszor tehát Isten felénk fordul az Oltáriszentségben, 

gazdagít bennünket Istenségével, emberségével.  

A választott lélek szeretete is ott van jelen. Ez nagyon vigasztaló gondolat. Merjünk 

megvigasztalódni! Merjünk örömmel eltöltődni minden egyes szentáldozáskor! Isten ugyanis 

nemcsak megbocsátja vétkeink rútságát, hanem meg is szépíti a lelkünket! Ha Izajás próféta 

tud ilyet mondani: Miként a vőlegény gyönyörködik a menyasszonyában (Iz 62, 5), ha János a 

Jelenésekben látja: a választottak közössége szép volt, mint a vőlegénynek felékesített 

menyasszony (Jel 21, 2), akkor merjük elhinni, hogy Isten nemcsak megbocsát, amikor a 

szentáldozásban adja nekünk önmagát, hanem megszépíti a lelkünket, megszenteli az életünket, 

még kedvesebbé tesz minket Őelőtte. Mindezt Isten viszi végbe. Ebben a megszentelő 

tevékenységben ott van a választott lélek is, aki ebben az isteni széppé-tevő tevékenységben is 

részt kap. Mert Isten szívesen részesíti az Ő választottját az együtt-munkálkodás 

kegyelmében, örömében.  

 

A második gondolatunk:  

 

 II. Isten Fia eljött, hogy örök életet adjon nekünk is (vö. 1 Jn 5, 20; Jn 17, 2) 

 

 A Bölcsesség könyvében olvashatjuk, és a Zsoltáros is ezt a gondolatot tanítja: Mennyi 

mindent alkottál, Uram! Bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid 

(Zsolt 103, 24). Bárcsak fogadnád tetszéssel dalomat, hiszen gyönyörűségemet Benned találom 

(vö. Jel 19, 7). Az Úr tehát eljön az Ő teremtményeihez. Saját tökéletességeivel gazdagítja 

őket. A teremtmény pedig gyönyörűségét találja ebben az isteni teremtő tevékenységben. Örül a 

teremtő Istennek. A Mennyei Atya az örök bölcsességgel, az Ő Egyszülött Fiával rendezett el 

mindent a Szent Szeretettel, a Szentlélekkel. Ezért olyan szép és jó a föld! Ez a szentháromságos 

cselekvés magában hordja azt a vonatkozást is, hogy a lélek-menyasszony is részt vehet a 

világmindenség szebbé tételében, elrendezésében.  

 Amikor valaki a vizet felzavarja, a másik nem tud a folyóvízből inni. Ha valaki óvja a 

vizek tisztaságát, akkor akik odamennek a forrás, vagy a patak vagy a folyó vizéhez, azok tiszta 

vizet vehetnek magukhoz. A lélek-menyasszony is a maga Istennek adottságával nem zavarja 

össze a világ szépségeit, hanem még inkább kibontakoztatja, áttetszőbbé teszi, ihatóbbá, 

befogadhatóbbá teszi. Az emberek egyre inkább gyönyörűségüket találják az Isten alkotta 

világban, és még inkább a világ gyönyörű Alkotójában! A lélek-menyasszony a maga 

Istennek adottságával az egész kozmoszt közelebb hozza Istenhez, szentebbé teszi, Isten előtt 

kedvesebbé teszi. Milyen nagy ajándék, ha ezt valaki fel tudja ismerni! De még ez a felismerés is 

Isten ajándéka. Szent János így mondja: Isten Fia eljött, és érzéket adott nekünk, hogy 

megismerjük az igaz Istent. Ezzel az Ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az igaz Isten, és Ő 

az örök élet! (1 Jn 5, 20).  



 Isten Fia – Aki tehát azért jött, hogy nekünk örök életet adjon – képesítést is adott arra, 

hogy felismerjük az Ő eljövetelét, az Ő örök szeretetét, amellyel munkálkodik bennünk. A hit 

érzékét adta, mert Istent itt a földi életben még nem a szemléléssel ismerjük meg, hanem a hittel. 

A hit állapotában élünk (2 Kor 5, 7), de ezen hit által már nem önmagunkban vagyunk, hanem 

Isten Egyszülött Fiában. Eljött, hogy körülvegyen bennünket a szeretetével, jobban, mint a 

levegő, vagy mint a napsugárzás. Életet ad nekünk, és pedig örök életet, mert Ő az örökkön 

örökké élő Isten! Mondhatjuk úgy is: Isten életet ad az Ő választottainak, mint ahogyan az 

édesapa és az édesanya is életet ad gyermeküknek, akit szeretnek. Mint mindig, itt is Isten az 

elsődleges cselekvő. Ő nem szorul rá senki ember közreműködésére, hogy nekünk életet 

adhasson. De ahogyan a szép Szűzanyának az emberi, anyai szeretetét igénybe vette, hogy 

Egyszülött Fiát nekünk adja, és nekünk Jézus által életünk legyen örökre; úgy a választott lelket 

is ilyen megtiszteltetésben részesíti, hogy részt vegyen immár nem is az emberteremtés 

művében, hanem az ember újjáteremtése művében, hogy a földön élő emberekben egyre 

jobban kialakuljon a krisztusi új ember (vö. Kol 3, 10). Vagyis az az ember, aki már nem a bűn 

szerint él, hanem Krisztus él őbenne. Szent Pál erről így beszél: Ha Krisztus bennetek van, 

jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él! (Róm 8, 10). Krisztus 

élete van a megigazult emberben. Az örökkön élő Isten az Ő életében részesíti azt, akit 

megszentelt, akit igazzá tett, akit a megigazulás ajándékában részesített. A test még halandó. A 

bűn büntetése ez, de már ezt is orvosolta a mi isteni Urunk, csak még várni kell, amíg az orvosság 

hat. Mert Ő mondta: Aki hisz benne, aki eszi az Ő testét és vérét, azt feltámasztja az utolsó napon 

(vö. Jn 6, 40).  

 A szentek példája lelkesíteni tudja a még földön küzdő embereket. Azon emberek 

élet-sikere, akik már egészen oda tudták adni magukat Istennek, akikben egészen eluralkodott 

már Isten szeretete, Krisztus élete. Ezt a meggyőződést támasztja alá Szent Ágoston hippói 

püspök, a nagy egyháztanító, amikor ezt mondja: „Krisztusban legyen, aki keresztény akar 

lenni! Fordítsa figyelmét Krisztus meg nem érdemelt szenvedéseire; arra figyeljen, aki bűn 

nélkül volt, és visszafizette azt, amit nem Ő rontott el.” A keresztény, vagyis a krisztusi ember 

már nem önmagában él, hanem Krisztusban él, Krisztus pedig őbenne. A krisztusi ember 

nem önmagára figyel, hanem arra a Krisztusra, Aki szenvedéseivel, kereszthalálával és 

feltámadásával megszerezte számára az életet. A krisztusi ember tudja, hogy adósa ennek a 

Krisztusnak, Aki életet áldozta értünk. Tudja, hogy az adósságot úgy tudja törleszteni, hogyha 

nem újabb és újabb adósságokat csinál a bűnök elkövetelésével, még nagyobb lyukat fúr, ahol 

kifolyik a kegyelem; hanem befoltozza a bűn okozta sérülést a jócselekedetek fonalával, a 

Krisztusba kapcsolódás összetartó erejével. Engedi, hogy amit ő nem tud befoltozni, azt ez az 

isteni Mester varrja meg, tüntesse el a szakadást, kösse össze az ég és a föld között elszakadt 

kapcsolódást!  
 A Krisztusban élő ember tudja, hogy nem ő, hanem isteni Ura műveli ezt az 

összekapcsolódást. De ő maga is kész a szívében erre az egybekapcsolódásra. Nem véletlenül, 

boldogan fordul isteni Urához. Talán így is meg tudja szólítani: „Ó, Te decemberi Gyermek, 

Aki karácsonykor eljöttél közénk! Te az ég Ajándéka vagy. Benned kötődik egybe az isteni és 

az emberi. Te egyetlen Személyedben képviselsz minket, embereket, de ugyanakkor 

képviseled Isten Atyánkat is a szent szeretéssel együtt!” Ez a szent egység munkálja az 

emberek szívében is azt a szeretet, amely a lélek-menyasszonyt kötötte isteni Urához. Mi, akik 

szeretnénk ezt az Istennel való egységet megélni, vágyódhatunk arra, hogy az Úr egyre jobban 

magához kötözzön bennünket. Mi, akik szeretnénk az Úrra rátekinteni, vágyódhatunk arra, 

hogy egyre jobban reánk tekintsen isteni Urunk. A lélek-menyasszony pedig követi isteni Ura 

tekintetét. Olyan jó, hogy a szentek közbenjárnak értünk! Ők Istennel együtt tekintenek 



ránk. Mi, akik még itt a földön élünk, esedezve kérjük: „Te decemberi Gyermek, az ég 

Ajándéka, vágyódunk arra, hogy még inkább ránk áraszd szeretetedet. Isten és az Ő választottai 

pedig az isteni Úrral együtt szeretnek minket, mint a földön küzdő embereket.”  

 Az Egyház arról a szentről, aki a lelkipásztorkodásban segítette testvéreit, ezt állapítja 

meg: „Testvéreinknek ez a barátja sokat imádkozik a népért. Életét adta testvéreiért.” Akkor 

érthető, hogy a lélek-menyasszonynak is ez lesz a stílusa. Ő Isten gyermekeinek barátja. Ő a 

testvérek testvére. Ezt a kitüntető feladatot kapta isteni Urától: – Imádkozzék Isten népéért! – Ez 

a szentek közbenjárásának az alapja. Isten az, Aki örök életet ad, de a választott lelkek 

megkérlelhetik az isteni Urat: Irányítsa figyelmét és szeretetét erre vagy arra a testvérre! 

Mint ahogyan a reflektort rá tudjuk irányítani a sötétben egyik vagy másik társunkra, hogyha 

sokan is vagyunk, és akkor az fénybe kerül, átjárja a fény. Látja, hogy honnan érkezik az a 

fényjelzés, amely az életet mutatja, az életet közvetíti, a menekülés útját. A szenteket nem 

véletlenül mondjuk ragyogó csillagoknak az égen. Nem maguktól van a ragyogásuk, hanem az 

isteni Nap fényét tükrözik, de mégis lehet szerintük tájékozódni, biztos úton járni, hogy 

hazaérkezhessünk! 

 Isten jól tudja, hogy az Ő választottainak mennyei boldogságához hozzátartozik a szeretet 

gyakorlása, hogy ők nemcsak a mennyországban levő angyalokat és szenteket szerethessék, 

hanem szeretettel tudjanak fordulni a földön küzdő testvérei felé is. Ahogyan egy jó édesapa vagy 

édesanya a gyermekének is részt ad egy-egy feladat megoldásában, úgy a mennyei jó 

szentháromságos Urunk is belekapcsolja választottait, hogy az isteni szeretet egyre jobban 

ráirányuljon a földi hazában élő, és a mennyei haza felé törekvő embertestvérekre.  
 A szentek közössége azt jelenti: közünk van egymáshoz. Az ember nem a maga szentsége 

révén tud segíteni a másik embernek, hanem Isten szentségét tudja közvetíteni számára. Amint a 

csillag a nap ragyogását sugározza, úgy Istennek ez a választottja is Isten szeretet- 

ragyogását sugározza az embertestvérek felé. Ahogyan Krisztus nemcsak az életét adja a 

testvéreiért, hanem életet ad testvéreinek is, és úgy a lélek-menyasszony is isteni Urában a 

maga életét is odaajándékozza Isten gyermekeinek. Tehát az isteni Vőlegény és a lélek-

menyasszony együtt szereti Isten gyermekeit. Ez az együtt-szeretés fokozza a lélek-menyasszony 

boldogságát, Isten iránti szeretetét, isteni Ura iránti nagyrabecsülését, és akkor még nagyobb 

szeretettel, még tüzesebb lélekkel tudja szeretni isteni Urával együtt az embertestvéreket.  

 – Olyan jó, hogy a szeretetnek nincs határa! 

 – Olyan jó, hogy a szeretetben mindig van növekedés!  

– Olyan jó, hogy minél több bennünk a szeretés, annál több bennünk az élet.  

 

Minél több szeretetet tudunk sugározni embertestvéreink felé, annál több bennünk is 

az élet, Isten élete! 
 

Befejezésül a 109. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Itt az égnek megnyitója, kegyelemnek meghozója, 

 Egész világ drága díja édes Jézus,  

 Az Istennek örök Fia, áldott Jézus!  

 

 Itt lelkünknek orvoslója, bús szívünknek vidítója,  

 Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus.  

 Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus!  

 


