
441. A lélek-menyasszony részesedik a Fiú üdvözítő és a Szentlélek megszentelő 

tevékenységében 

 

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

  

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 

 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget! 

 

 Dicsőség a Szent Atyának, ki semmiből teremtett, 

 Dicsőség Ő egy Fiának, ki vérével megmentett,  

 Kettőtől származó Szentlélek Istennek. Háromságban Egységnek!  

 

 Most csendben, a szavak, a nevek hangos kimondása nélkül vessünk újra keresztet! A 

keresztvetésnél ugyanis jók a szavak, kell a jel, amellyel Krisztus keresztjét rajzoljuk 

magunkra, de nem ez a legfontosabb. A leglényegesebb az, hogy személyes kapcsolatba 

kerüljünk a szentháromságos egy Istennel!  
 Most próbáljuk meg újra a keresztvetést, de úgy, hogy sem a neveket nem mondjuk ki 

hangosan, sem a kereszt jelét nem rajzoljuk magunkra, csak csendben felemeljük szívünk 

tekintetét a Szentháromság Személyeire!  
 

 1. Amikor az Atyára tekintünk, akkor szemlélnünk kell az Ő irántunk érzett nagy 

szeretetét!  

 2. Amikor a második isteni Személyre figyelünk, akkor kell tudnunk: Így szerette Isten a 

világot, (engemet is,) hogy Egyszülött Fiát adta oda,  hogy éljünk! (Jn 3, 16).  

 3. Amikor a Szentlélekre irányulunk boldog szeretettel, akkor engedjük, hogy ez a 

láthatatlan valóság betöltsön bennünket, körülfogjon az egész mivoltával! Itt ismerhette fel az 

elmélkedő ember, hogy minden keresztvetésünket a szentháromságos egy Isten megelőzte (vö. 

1 Jn 4, 19). Szent Pál apostol azt mondja: Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek 

által (1 Kor 12, 3), akkor a Szentháromság nevét sem mondhatjuk ki Isten felénk irányuló szeretete 

nélkül!  

 A keresztvetés tehát olyan köszöntés, amelyben mi csak válaszolunk a minket üdvözlő 

Istennek. Valahányszor keresztet vetünk – vagy talán jobb, ha így mondjuk – kapcsolatba kerülünk 

a szentháromságos egy Istennel, nekünk is fel kell kiáltanunk Szent Pál apostollal: Mekkora a 

mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, 

mily megfoghatatlanok útjai! (Róm 11, 33). Isten gazdagsága a Mennyei Atyában, bölcsessége 

az Ő Egyszülött Fiában, és tudása, szeretete a Szentlélekben lesz számunkra kinyilatkoztatva. 
Olyan mélységek ezek, amelyek számunkra kifürkészhetetlenek, megfoghatatlanok, és mégis az 

Úr, az a végtelen fölségű szentháromságos egy Isten közölni akarja magát velünk! Isten mindig 

megelőz bennünket az Ő szeretetével (vö. 1 Jn 4, 19), ahogyan Sault is megelőzte, amikor 

Damaszkusz kapujánál megszólította. Saul pedig remegve, álmélkodva, vagyis az isteni élménytől 

teljesen megindulva így szólt: Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek? Akkor az Úr így folytatta: Kelj 

fel, menj be a városba, és ott majd megmondják, mit kell tenned! (ApCsel 9, 5-6). Az Úr egy 

Ananiás nevű keresztény testvérnek utasítást adott, hogyan keresse fel Sault, tegye rá a kezét, és 

akkor majd visszanyeri a látását, hiszen a látomás után három napig nem látott. Akkor 

megkeresztelkedett, mert Ananiás a krisztusi parancs értelmében: – Tegyetek tanítványommá 



minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! (Mt 28, 19) – Sault 

is megkeresztelte (ApCsel 9, 18).  

 Más helyen a Biblia megjegyzi: Krisztus nevére keresztelték meg a kereszténységre 

jelentkezőket. Ugyanez a teljes Szentháromságban való megkeresztelkedés, mert Krisztus, mint 

Megváltó, a bűntől Szabadító hozza el a Szentháromság Szeretetét számunkra, emberek 

számára.  

 

Most nézzük első alap-gondolatnak: 

 

I. Hogyan szolgálja a lélek-menyasszony Krisztus testvéreinek az üdvösségét a Fiú–Isten 

erejével?  

 

 A lélek-menyasszonynak csodálatosan bensőséges élménye van isteni Ura hatalmas 

szeretetéről. Ebből a szeretetből él. Mivel tudja, hogy isteni Ura minden embert üdvözíteni akar, 

ezért készséges lélekkel részt kíván venni az üdvösség művében. Jézus már a Jelenések 

könyvében mondja: A győztesnek, aki mindvégig kitart tettei mellett, hatalmat adok a pogány 

nemzetek fölött (Jel 2, 26). A lélek-menyasszony immár mindvégig hűséges akar lenni isteni 

Urához, elkötelezte az életét, hogy ugyanazt tegye, amit az Ő isteni Ura kíván tőle. Ezt nem 

kényszeredetten teszi, hanem a szerelmes szív boldogságával. A lélek-menyasszony örömét 

találja abban, ha isteni Ura akaratát szolgálhatja. Az Istennek adott léleknek – aki győzött önmaga 

fölött, aki győzött az e-világ kísértései fölött, és ellene mondott az ördögnek –, annak az isteni 

Vőlegény hatalmat ad, hogy mindazok, akik még pogányok, az Úrhoz térve ugyanazt a boldogságot 

élhessék meg, mint amely boldogságot ez az isteni Vőlegény ad az isteni kiválasztásban a lélek-

menyasszonynak.  

 Jézus szívének nincs nagyobb vágya, mint az emberek üdvözítése! Az üdvösség pedig 

nem más, mint  közösség örökre a szentháromságos egy Istennel Krisztus, a mi Urunk által. A 

lélek-menyasszonynak tehát az a vágya, hogy az emberek megtapasztalják ezt a közösséget a 

szentháromságos egy Istennel.  

 Szent János, mint apostol tanítást ad: Mi közösségben vagyunk egymással, és a Fiúnak, 

Jézus Krisztusnak a vére minden bűnt lemos rólunk (1 Jn 1, 7). A lélek-menyasszony – aki immár 

felbonthatatlan lelki közösségben van isteni Urával – ezt a lelki egységet akarja a Jézustól 

megváltott minden embernek. Tudja: „Nincs üdvösség senki másban”, csak a mi Urunkban, Jézus 

Krisztusban (vö. ApCsel 4, 12). Az a vágya, hogy az emberek is elismerjék Uruknak Jézust, Isten 

Fiát, Akinek a vére az ő bűnüket is lemossa, és ezért megtisztítja, új életet ad. A bűnös ember 

feltámad a bűn halálából, mert Úr Jézus szent vére nemcsak lemossa bűneit, hanem mintegy isteni 

vérátömlesztéssel belülről is élteti. Isten Fiának a szeretete, Jézus Krisztus vére lüktet át 

rajtunk, akik közösségben vagyunk a szentháromságos egy Istennel és egymással.  

 Szent Pál apostol is ezt a közösséget szolgálja. Így vall Jézusnak a választott testvéreiről: 

Benne, tudniillik Krisztusban épültök ti is a Szentlélek által Isten hajlékává (vö. Ef 1, 22). A lélek-

menyasszony csak azért vágyódhat arra, hogy részesüljön isteni Ura üdvözítő tevékenységében, 

mert ez a drága Jézus, Úr Jézus bevonja az embereket az Ő szentháromságos szeretet 

közösségébe. Ahogyan Krisztusban, mint emberben benne van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, úgy 

mi, akik Jézus miatt az Egyszülött Fiú testvérei vagyunk, az Ő irgalmas, ingyenes szeretetéből 

Isten hajlékává lehetünk! Isten jelenléte tölt be bennünket is. A szentháromságos egy Isten maga 

épít bennünket az Ő szent hajlékává.  

 Amikor a kereszt-vetéskor kimondjuk a Fiú nevét, akkor tudnunk kell, hogy Ő az Atya Fia, 

Aki egy az Istenségben az Atyával és a Szentlélekkel. Ez a Fiú épít bennünket a Szentlélek által a 



Mennyei Atya hajlékává. Micsoda fenséges élet ez, amelyet a Fiú ajándékoz nekünk! Erről az 

életről mondja maga Úr Jézus: Ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok! (Jn 14, 19). 

Magáról pedig így vall: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14, 6). A mi életünk tehát 

Krisztus! Ez Isten elgondolása rólunk. Nekünk ajándékozza egyszülött Fiát, hogy életünk legyen, 

és egyre bőségesebben legyen (Jn 10, 10).  

 Lehet-e akkor a lélek-menyasszonynak más vágya, mint isteni Ura akarása? A lélek-

menyasszony is az élet születését szolgálja. Ahhoz, hogy az emberekben Isten élete legyen, előbb 

be kell fogadniuk Isten szavát. Amikor igent mondanak Isten szavára, akkor Isten hajlandó az 

Ő életét odaajándékozni azoknak, akik készek az Ő befogadására. Ha a lélek-menyasszony tud 

ebben segíteni, a készséget kicsiholni az ember szívéből, ha az emberek látják, hogy egy-egy 

testvérüknek, mint a lélek-menyasszonynak sikerült kimondaniuk Isten akaratára ezt a boldogító 

igent (vö. Lk 1, 38), és attól kezdve élet fakadt benne, Isten élete; akkor az embertestvérek is arra 

buzdulnak, hogy ki merjék mondani Istennek az önátadás szavát, a befogadás szavát. Akiben az 

Atya Lelke által – nem úgy mondanám, mint a Szentírásban: megtestesült a Fiú –, hanem Lelkével 

jelen lesz a Fiú, abban Isten gondolata valósul meg, Isten élete lesz jelenvalóvá. Isten a 

megszentelő kegyelemmel ajándékozza magát az embernek.  

 A lélek-menyasszony tehát részesedik a Fiú üdvözítő tevékenységében. Isteni Urával együtt 

szolgálja a lelkek mélyén az istenélet kialakulását, kibontakozását, virágba borulását, 

gyümölcshozását. Persze a természetben tanítást kapunk arról, hogy az élet foganásától annak 

kibontakozásáig idő telik el. Az Úristen számára nincs tér és idő kategória. Amit Isten egy-egy 

„emberpalánta” életében kimondott, az 9 hónappal később is érvényes, és akár 90 évvel később is 

kíséri az ember életét. Az egy folyamat. A lélek-menyasszony sem egy pillant alatt rendezi el ezt a 

kitüntető feladatát, hogy segítse isteni Ura üdvözítő tevékenységének kibontakozását, hanem a mi 

földi kereteink között is, s azután meg az örökkévalóságból még inkább az időtlenség távlatából.  

 Tanuljuk meg ezt a csendes várakozást, mint ahogyan az az Úristen is tud csendesen, 

türelemmel várakozni ránk nemcsak egy-egy földi életen át az egyes ember kibontakozására, 

hogy beérjen az örökkévalóság életére, nemcsak az Egyháznak Krisztus megtestesülése óta eltelt 

2000 esztendejében, hanem a földi élet távlatai, ki tudja, hány és hány évszázadon keresztül is, 

amíg csak el nem jutunk mindnyájan a krisztusi nagykorúságra, hogy Krisztus egészen 

kibontakozzon bennünk.  

 A várakozást megédesíti, hogyha szeretettel várunk arra, aki fontos nekünk. A várakozást 

megkönnyíti az, hogyha már előre örülünk annak, akivel majd találkozunk. A lélek-menyasszony 

az egész magatartása, amely isteni Ura tevékenységében részt akar venni, ilyen örömteli 

várakozás, cselekvésre kész állapot, az Úr türelmében való részesedés. 
 

Második gondolatunk:  

 

II. A lélek-menyasszony részesedik a Szentlélek megszentelő tevékenységében 

 

 Az első pünkösd óta a Szentlélek mindig feltüzesíti az ember-lelkeket. Ezt az apostolok 

közreműködésével bontakoztatja ki. A lélek-menyasszonynak is ez a stílusa. Rajta keresztül is a 

Szentlélek szeretete áradjon bele az emberek szívébe! Nem az apostolok adták a Szentlelket, de 

szolgálták a Szentlélek áradását. Nem a lélek-menyasszony adja a Szentlelket, de szolgálja a 

Szentlélek tüze kiáradását. Az Egyház ezért is imádkozik így: „A lánggal égő szeretet gyújtson 

tüzével szíveket!” (Az imaórák liturgiája délelőtti imaóra himnusza).  

 Az egyik ember öröme örömre tud hangolni mást is. Az egyik ember szívében égő 

szeretet másokat is fel tud tüzesíteni a szeretésre. A lélek-menyasszony tudja azt, hogy a Szentlélek 



egyesítő erő. Az Egyház nem véletlenül ismételgeti Szent Pálnak a szavát: A mi Urunk Jézus 

Krisztus szeretete, az Atyaisten jósága és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal! (vö. 

2 Kor 13, 13). A gonosz lélek pedig nem egyesíteni, hanem szétszórni akar. Nem a békességet, 

hanem a veszekedést akarja. Nem az emberszíveket cirógató alázatot, hanem az embereket 

megalázó kevélységet, a másik semmibe-vevését, leginkább Isten elhagyását. Mert aki Istenre 

tekint, aki helyet ad az életében az embertestvéreinek, az alázatos ember, olyan, mint 

Krisztus.  
 A lélek-menyasszony tudja: Isten belső dolgait senki sem ismeri, csak Isten Lelke. Tudja 

azt is: Mi nem az e-világ lelkét kaptuk, hanem azt a Lelket, Aki Istentől van (vö. Róm 8, 15; Jn 14, 

17 ). Megismerjük azt, amit Isten nekünk ajándékozott (vö. 1 Kor 2, 11-12). Kétségtelen, hogy 

Isten az Ő belső dolgait a Szentlélek működésével akarja velünk megismertetni, de ebbe a 

megismertető tevékenységbe belevonja az Ő szolgáit, az apostolokat, a papokat, a keresztény 

testvéreket. Az ő  feladatuk, hogy tanúságot tegyenek Isten szentháromságos szeretetéről. Akik 

mintegy jelenvalóvá teszik, kinyilatkoztatják Istennek ezt az emberfeletti szeretetét. A lélek-

menyasszony küldetést kap arra, hogy embertestvéreihez elvigye Istennek ezt a belső világát.  

 Isten a bérmálás szentségében képesítést ad a Szentlélek által lefoglalt embernek, hogy 

Istennek ezt az új életét elvigye az emberekhez a saját életpéldájával. Az emberek ránéznek, és 

akkor látják, hogy  

 – ez Istennek élő ember.  

 – Ez olyan, akiben eluralkodott Isten.  

 – Ez olyan, akin túlcsordul Isten szeretete, jósága és ereje, bűnnek való ellenmondása.  

 Akkor ők maguk is vágyódnak erre az új életformára. Isten ugyanis ki akarja nyilatkoztatni 

az Ő isteni életét az embereknek. A bérmálás szentségében ilyen öntudatos aktivitást ad a 

megbérmált embernek. Ez nemcsak kötelesség, hanem lehetőség is, mert Isten a Szentlélek 

kegyelmével erőt, kegyelmi segítséget ad az apostoli életre, a krisztusi élet továbbadására.  

 A Szentlélek tehát kiváltságos, bensőséges szeretettel foglalja le azokat, akik be akarják Őt 

fogadni a bérmálás szentségében. Az ősegyház gyakorlata mutatja, mennyire tevékenykedett a 

Szentlélek. Megkapják az emberek a Szentlelket a bérmálás szentségében, és ők maguk is apostollá 

lesznek. Ennek látható jele a kézfeltétel volt. Így a két férfiú kiválasztásakor, akik a diakónusi 

szolgálatot látták el. Istvánról különlegesen is megjegyzi: Szentlélekkel eltelt férfi (vö. ApCsel 6, 

5-6). A Szentlélek indítja arra, hogy a szolgálatot vállalja, illetve tanúságot tegyen Krisztusról, a 

közénk testesült Isten Fiáról, akiben az Ószövetség népének tett ígéretek beteljesedtek. Vagy 

amikor Pált és Barnabást megbízzák az igehirdetéssel, szintén felismerik, hogy a Szentlélek 

indította őket ezen munkatársak kiválasztására (vö. Ap Csel 13, 3). A Szentlélek az, aki 

embereken keresztül akar kegyelmet közvetíteni mások számára is.  
 A Szentlélek végzi a lelkek megszentelését, de a választott szolgákon keresztül, püspökök, 

vagy az erre megbízást kapott áldozópapok által. De az Úristen nincs a szentségekhez kötve. Isten 

nemcsak a bérmálás szentségében akar betölteni bennünket az Ő Lelkével a megszenteltség 

ajándékával. A személyiség kifejlődésében a bérmálás kegyelme bensőséges, személyes 

kapcsolatot eredményez a Szentlélekkel. Ezt a lélek-menyasszony éli meg a legjobban. Ezért ezt a 

boldogságát meg akarja osztani másokkal is , hogy ők is a Szentlélek végleges tulajdonai legyenek. 

Hogy a Szentlélek ne csak az életünket foglalja le, hanem az élettevékenységeiket is. Egész 

személyiségük Krisztus szolgálatában áll. Ha a lélek-menyasszonynak tehát öröme és boldogsága, 

ha a Szentlélektől való betöltöttség kegyelmét mások felé is tudja kinyilvánítani, mások számára 

is kívánatossá tudja tenni (vö. Dr. Előd István: Katolikus Dogmatika a Szentlélekről szóló tanítása).  

  

Harmadik gondolatunk:  



 

III. A lélek-menyasszony Isten dicsőségét hirdeti 

 

 Aki ugyan részesedett ebben a feladatban, hogy a Fiúnak, illetve a Szentléleknek az 

üdvözítő tevékenységét magában megélve megoszthassa másokkal is, az tulajdonképpen Istenről 

tesz tanúságot, Isten dicsőségét hirdeti. Megvalósul benne a Zsoltáros szava: Dicső végzéseid útját 

futva járom, mert szívemet kitágítottad (Zsolt 118, 32).  

 A lélek-menyasszony érzi magán isteni Ura tekintetét. Vállalja, hogy szeretetből mindig 

az Ő akaratát kívánja megtenni. Boldog, hogy mindig az Ő tetszését keresheti nemcsak ímmel-

ámmal, hanem szinte futva akar járni Isten parancsainak útján, mert hiszen Isten végzései az 

ő parancsait jelentik. A lélek-menyasszony egészen átéli azt, hogy szívét az Úr birtokba vette. 

Ezért mondja a Zsoltáros ezt a csodálatos kifejezést: Szívemet kitágítottad. A lélek-menyasszony 

is megéli, hogy kicsiny emberi szíve milyen hatalmasra tágult. Istennek ezt a végtelen nagy létét, 

tudását és szeretetét képes befogadni teremtményi kicsiny lelkébe. És mivel a megszentelő 

kegyelem növekszik bennünk a szentségekhez járulás, az imádság, a jó cselekedetek, meg a 

szenvedések elvállalása által, azért a lélek-menyasszony szíve is egyre nagyobb lesz, egyre több 

lesz benne a szeretés.  
 Itt megint az idő-tényező kerül előtérbe. Nem baj, hogyha időbe telik a lélek egyre nagyobb 

kitágulása, hogy Istenből egyre többet tudjunk befogadni, a lélek-menyasszony türelemmel tud 

várni, mert minden egyes kegyelmi növekedés segíti őt a nagyobb türelemre. Ő is tudja (azt), amit 

Szent Pál apostol mond: A boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium hirdetésére kaptam 

megbízást (vö. 1 Tim 1, 11).  

 – Már csak ahhoz is idő kell, még a másodperc tört része alatt a fülünkbe hatol az 

igehirdető szava.  
 – Az is idő, amíg a szavakat felfogjuk.  

 – Az is időbe telik, míg nem csupán az értelmünkben lel visszhangot Isten üzenete, hanem 

a szívünkben is felizzik az a boldog hír, az az euangélion, evangélium, amely arról szól, hogy 

Isten az Ő dicsőségében részt akar adni nekünk, embereknek is.  

 Tapasztalatból tudjuk: A gyakorlat tesz mesterré. Minél többször megteszünk egy-egy 

mozdulatot, annál könnyebben tudjuk megvalósítani azt. A gyermek is milyen nehezen írja le az 

első betűket, és a gyakorlás által az ákombákomból milyen szép írás alakul ki.  

 A lélek-menyasszony is tudja, hogy Krisztus testvéreinek is szükségük van az időre. 

Szükségük van a gyakorlásra a jó cselekedetekben, illetve Isten jó szavának a befogadásában az 

előrehaladásra. Ezért azután nemcsak ő elmélkedik isteni Ura igazságairól, hanem …Isten 

igazságait hirdeti ajka minden nap (vö. Zsolt 70, 16. 15). A lélek-menyasszony szívében is ott van 

a nagy türelem, mert saját életében élte meg azt, hogy Isten milyen türelmes hozzá. Neki is időre 

volt szüksége, míg ki tudta mondani Istennek az igent. Egy földi életen át időre van szüksége, 

hogy ebben a kimondott igenben hűséges tudjon lenni! Ezt a magatartást osztja meg az 

embertestvérekkel is. Nem szűnik meg Isten szeretetét, jóságát hirdetni. A Zsoltárossal így 

fogalmaz: Nevedet, Uram, mindenkor hirdetem nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak 

Téged a népek is századokon át, örökkön-örökké! (Zsolt 44, 18).  

 Amikor tehát a lélek-menyasszony Isten dicsőséges hatalmát hirdeti (vö. Zsolt 144, 11), 

akkor a testvéreket segíti arra, hogy Isten jóságát egyrészt megtapasztalják, másrészt befogadják. 

Azután majd ők is továbbadják. Mert a szeretetnek ez a stílusa: mindig nagyobb akar lenni, 

mindig több akar lenni, mindig másokat is be akar fogadni ebbe a szeretésbe. Ezért azután nagy-

nagy áhítattal tudja kimondani a Szentháromság dicsőítését.  

 



Mondjuk együtt:  

„Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké!” Ámen.  

 


