
443. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait I. Isten Fia 

leszállt a földi tájakra (Ef 4, 10) 

  

Imádkozzuk a 147. számú éneket: 

 

 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem.  

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnekem,  

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem.  

 

 Édes Jézus, minden utam szíved szerint intézem. 

 A Te drága szerelmedet szívem mélyén őrizem.  

 Képed mását lelkem mélyén szépségedbe öltöztesd,  

 S kegyelmednek harmatával szívem földjét öntözgesd!  

 

 Sokszor hosszúnak tűnik a rövid csend is. Különösen hosszú a hétköznapok 

egyhangúsága. Az egyik nap olyan, mint a másik; az egyik jön, a másik megy, nem különböznek. 

Az isteni Vőlegény és az Ő választottja, a lélek-menyasszony szeretetében is vannak ilyen 

egyhangúnak tűnő szakaszok. Nincs nagy-nagy fellángolás, csak tartós, állandó lobogás. A 

lélek-menyasszony éppen ezért meri mondani: „Uram, Istenem, Veled még az ilyen hétköznapokat 

is szívesen megélem. Veled ugyanis nem unatkozom, Veled ugyanis mindig egyre jobban élek. A 

Te drága szerelmedet szívem mélyén őrizem” (vö. Ho. 147). De egyre jobban lobog bennem ez a 

szeretés! Egyre jobban ki akar áradni, mert ez a szeretés a lélek-menyasszony lelkében már nem is 

az övé, hanem isteni Ura élete lobog benne. Jézus Szíve szeretete árad a lélek-menyasszony 

lelkén keresztül, és bele akar áradni ebbe a világba (vö. Róm 5, 5) A lélek-menyasszony ugyanis 

mindig azt szeretné tenni, amit az ő isteni Ura tesz, mert ők lélekben egyek már. A lélek-

menyasszony lelke egyesült Istenének Lelkével. Átveszi isteni Ura Szívének minden rezdülését. 

Éppen ezért világosan felismeri azt is, hogy milyen az ő isteni Ura stílusa. 

 

I. Isten Fia leszállt a földi tájakra (Ef 4, 10) 

 

 Ha a mennyországban volna fénykép-album, akkor a kiválasztott lélek együtt nézné isteni 

Ura családjainak élete eseményeit megörökítő fényképeket. Ha volna filmfelvevő, vagy video, 

akkor azon nézhetnék. De Isten világában nincsenek ilyen eszközök, mert nincs szükség rájuk. A 

lélek az ő isteni Urában látja a múlt, a jelen és a bekövetkezendő eseményeket, mert isteni 

Urával látja, hogy miből mi fog fakadni. A múltba visszatekinteni csak azért érdemes, mert Isten 

nagy cselekedeteit felidézve még lángolóbb lesz a szívünk!  

 Az első jelenet, amelyet a lélek-menyasszony isteni Ura szívében észrevesz ebben a 

vonatkozásban, így van megírva a Zsoltárok könyvében: „A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy 

megtegyem, Uram, a Te akaratodat. Erre vágyom Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet” 

(Zsolt 39, 8-9). A Fiú mondja ezt mennyei Atyánknak az Ő örök szeretetével. A könyvtekercs a 

Biblia Könyvét jelenti, de Isten akaratának a forgatókönyve ez. ((A Fiú így folytatja: Arra 

vágyom, Istenem, hogy megtegyem a Te szent akaratodat (Zsolt 39, 9)) . A Fiú a végtelen 

engedelmesség. Isten a szeretetben, a Szentlélekben egy az Atyával, egy a gondolatuk, egy a 

vágyuk.  
 Amint a Mennyei Atya nem akarja, hogy az Ó teremtménye elvesszen, és a gonoszság 

rabságában sínylődjön, ugyanígy a Fiú sem akarja, hanem a szent Szeretettel, a Szentlélekkel 



eltöltődve így szól: „Íme eljövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem, amint a könyvtekercsben 

írva van!” (Zsid 10, 7). Az apostol tanítása is ezt a 39. zsoltárt idézi, de egyértelműen a Messiásra 

alkalmazva. A Messiás mondja ezt, Aki eljön, hogy a világ váltsága legyen. Már nem az 

ószövetségi vér- és ételáldozat, hanem az Ő emberi testéből fakadó lelki engedelmesség, a 

mindhalálig való hűség lesz az Istent kiengesztelő áldozat a világ bűneiért (vö. Zsid 10, 5).  

 A lélek-menyasszony tehát szíve mélyéig meghatódva szemléli isteni Ura készségét. 

Ennyire szeret minket, embereket Isten Egyszülött Fia! Hogyha Ő, a Fiú ilyen készséges, akkor 

az Ő választottjának, a lélek-menyasszonynak is ilyen nyitottnak kell lennie! Bármit is kér a 

Mennyei Atya, odaadja. Bármire is küldi, vállalja a küldetést. A lélek-menyasszony is úgy van, 

mint amikor egy-egy filmet a nézők lelkesen néznek, és szinte készek maguk is azokat a nagyszerű 

cselekedeteket végbevinni, amelyeket a film szereplőinél látnak. A lélek-menyasszony azonban 

nem egy játék-filmet lát, hanem az élet isteni színjátékát. Annak az isteni szeretetnek a 

megjelenítését, amely a Mennyei Atya szívéből az Egyszülött Fián keresztül a Szentlélekben árad 

bele ebbe a földbe, földi világba. A lélek-menyasszony joggal szemlélheti Isten szeretetének a 

megvalósulását. 

 Itt a szövegíró, Szent Pál azt mondja a második isteni Személyről: .Aki leszállt a földi 

tájakra, az emelkedett minden égi fölé, hogy betöltse a mindenséget. … Ő egyeseket apostolokká, 

másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és tanítókká tett, hogy Isten-

szolgálatra neveljék a szenteket, és felépítsék Krisztus testét, míg mindnyájan el nem jutunk a 

hitnek, és Isten Fiának megismerésének egységére, és meglett emberré nem leszünk Krisztus 

teljességének mértékében (Ef 4, 10-13).  

 Ahogyan a szövegírók legtöbbször a valóságot ábrázolva tudják a legizgalmasabb témákat 

kéziratban rögzíteni, hogy abból azután egy nagyszerű film legyen; úgy Istennek ez a választott 

eszköze, Szent Pál apostol is az élet eseményeit írta le. Ő ugyanis találkozott a mennyből ide, a 

földre leszállt, feltámadt Krisztussal ott, Damaszkusz kapuinál. Ő tudta, hogy ez a feltámadt 

Krisztus minden ég fölé emeltetett, mert vele volt a harmadik égben. Tehát a levegő-ég, a csillag-

világok egei fölé, a harmadik szférába, a mennyei magasságba emeltetett. Megvallja: Maga sem 

tudja, hogy hogyan (vö. 2 Kor 12, 2).  

 Mindenesetre a lélek-menyasszony látja: Isteni Ura leszállt a földi tájakra. Ezért azután ő 

maga is isteni Urával akar lenni már itt a földi tájakon. Tudja azt, hogy Isten kinek-kinek személyre 

szólóan adja a karizmát, vagyis azt a kegyelmet, amely a krisztusi test közösségének, az Egyház 

építésére szolgál. Ő is felismerte már a saját karizmáját. Neki nem prófétának vagy evangélistának 

kell lennie, nem lelki pásztornak, vagy az Egyházban hivatalos tanítónak, hanem isteni Ura 

menyasszonyának. Ahogyan a mennyországban a szentek nem tekintenek irigykedve egymásra, 

hogy te ezt a hivatást kaptad, te annyi kegyelmet kaptál; úgy Isten választottai itt a földön is csak 

megbecsüléssel tekintenek a másikra. Nemcsak a saját életében, de a másikéban is magasztalja 

mindegyik az Urat, Isten jóságát, amellyel tekintetre méltatta és kiválasztotta magának ezt vagy 

azt az embert. De akármilyen hivatást kapott is az ember itt a földön, a feladata: istenszeretetre 

neveljék a földön élő embereket, az életszentségre segítsék. Mert a szentek mindig az 

istenszolgálatra törekszenek. Nem magukat akarják kiszolgálni, önző módon magukat legeltetni, 

hanem a szent Istennel találkozni, segíteni az embereket, hogy ők is szentek legyenek.  

 A lélek-menyasszonynak tehát nagyon tudatos feladata az, hogy Krisztus titokzatos testét, 

az Egyházat építse. Amint ha egy közösségbe valaki belép, akkor azt egyrészt tudja elrontani is, 

ha maga is romlott; másrészt pedig tudja segíteni is a tökéletes szeretetre való kibontakozásban, 

amennyiben ő maga is erre az Istentől kapott hivatásra, a szeretet-hivatásra törekszik. A lélek-

menyasszony már egyértelműen isteni Ura szeretését választotta, isteni Ura családja közösségét 

bontakoztatni akarja. Ő nem rombolni, hanem építeni akar. A világot építeni gyönyörűség  



 A világ és a teremtés hajnalán megállapította, hogy amit alkotott, az jó (vö. Ter 1, 31) és 

szép. Mondhatjuk így is: az gyönyörű, mert Isten keze nyomát viseli magán. Amikor a lélek-

menyasszony is az embertestvérei életében Krisztus titokzatos testét akarja építeni, akkor ezt a 

gyönyörűséges élményt élheti meg: A földön élő emberek lelkében egyre jobban megjelennek 

isteni Urunk vonásai. Ahol békétlenség volt, oda szeretetet visznek, ahol szeretetlenség volt, oda 

szeretet harmatoznak (Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz). A lélek-menyasszony nem fárad bele 

ebbe a tevékenységébe. A szeretet ugyanis szüntelenül sürgeti. Amit az ember szívesen csinál, 

ott nem érez fáradtságot. Istennek ugyanis az a terve, hogy a földön élő emberek eljussanak a hit 

teljességére, vagyis az Isten Fia megismerésének a teljességére, hogy egyek legyenek a hitben. 

Illetve Isten Fia szeretésében, mert a hitből minél jobban megismerik Isten Fiát, annál jobban 

tudják szeretni! Minél mélyebbre hatolunk Isten Fia titkában, annál jobban felragyog már itt a 

földön élő emberek számára is a Szentháromság titka. Isten Fia kifejezés azt jelenti: ez a Názáreti 

Jézus, Akinek a személyében eljött közénk a második isteni Személy, a Fiúisten, az Atyának a Fia, 

az Atyának a szeretett Fia, az Atyának a Szentlélekben szeretett Fia. Amikor valaki Jézusra, az 

Isten Fiára tekint, akkor szemlélheti benne a Szentháromság titkát. Minél többet szemléli valaki 

Isten Fiát, vagyis minél jobban megismeri Őt a hitben, és az imádságos megtapasztalásban, 

annál jobban szereti a Fiút, Aki közénk jött a földi tájakra. Minél jobban szereti az ember Isten 

Fiát, annál hasonlóbb lesz a Mennyei Atyához, mert az Atya szereti a Fiút (Jn 3, 35). Isteni 

cselekvés ez, Istennél boldog élet ez: az Atyával szeretni a Fiút a Szentlélekben. Az Atyával 

szeretni a Fiú testvéreit, a földön élő embereket a Szentlélekkel!  

 Szent Pál folytatja: Akkor majd igazságban fogunk élni, és szeretetben teljesen egybe fogunk 

nőni a Fővel, Krisztussal. Ő az, Aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja a különböző ízek 

segítségével, és minden tag arányos együttműködésével. Így növekszik a test, és építi önmagát a 

szeretetben (Ef 4, 15-16).  Ó, milyen boldog a lélek-menyasszony, hogy ujjong a lelke! Mert aki 

az igazságban él, az a második isteni Személyben él! Aki szeretetben növekszik, az a Szentlélek 

által növekszik a szeretésben, mint ahogyan Jézus mondta, amikor az Atya igaz imádóiról beszél, 

Azok Lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván (Jn 4, 23). Akik 

lélekben és igazságban, vagyis a szent szeretésben és az isteni Fiúban élnek, azok egyre jobban 

egybenőnek Ővele, a titokzatos test fejével, az ember Jézus Krisztussal. Ő ezt a növekedést és a 

tagok egybekapcsolását különböző ízek segítségével akarja megvalósítani, illetve minden tag 

arányos együttműködésével, ahogyan Szent Pál mondta. Ez a hasonlat rávilágít arra, hogy kinek-

kinek megvan a feladata a krisztusi test növekedésében, egybetartásában, kibontakoztatásában. 

A lélek-menyasszony tudja magáról, hogy neki nem az apostoli vagy lelkipásztori vagy tanítói 

feladat jutott, hanem az anyai hívatás. Jézus mondta ugyanis: Aki megteszi a Mennyei Atya 

akaratát, az nekem testvérem, nővérem és anyám (Mt 12, 50). A lélek-menyasszony egyre inkább 

meg akarja tenni a Mennyei Atya akaratát, és ezért hasonló lesz a Szűzanyához. Ezért a saját 

életében is megélheti azt a hivatást, amelyet Krisztus szánt neki: a lelki élet adásának, 

ápolásának, kibontakoztatásának a feladatát. Amint a földi életben a feleség mindent megtesz 

a férje kedvéért, és fordítva; úgy a lelki házasság imaszakaszában is a lélek-menyasszony mindent 

megtesz isteni Ura kedvéért. Fordítva is működik. A lélek-menyasszonynak tehát nincs más 

vágya, mint betölteni a hívatását. Mi ez a hívatás? Közreműködni isteni Ura tevékenységében, 

amellyel Ő be akarja tölteni a mindenséget Isten szeretetével. Krisztus ezért szállt le a földi 

tájakra (vö. Ef 4, 10).  

 Az áldott állapotban lévő édesanya életében az idő segít, hogy kicsi magzata növekedjék, 

egyre jobban kiteljesedjék az élete. A lélek-menyasszony is segíti Isten gyermekeit a 

növekedésben. Ahogyan az édesanya a saját vérével táplálja a magzatát, úgy a lélek-menyasszony 

is a saját életében akarja részesíteni Isten gyermekeit. Az ő életében már eluralkodott Krisztus lelke, 



illetve teste és vére. Az isteni Vőlegény az Ő kicsiny választott menyasszonyát ki akarja tüntetni 

ezzel a kedves figyelmességgel, hogy lehetőséget ad neki arra, hogy az Ő istenemberi életét 

közvetítse a testvérek felé. Hogy az Ő szeretetét, amellyel isteni Atyja felé irányul, megossza az 

embertestvérekkel. Hogy a krisztusi titokzatos test egyre jobban növekedjék, és építse fel önmagát 

a szeretetben, Aki az Isten (vö. 1 Jn 4, 8). A lélek-menyasszony jól tudja, hogy Isten Fia nemcsak 

leszállt a földi tájakra, hanem minden ég fölé is emelkedett azért, hogy magával vigye az embereket; 

akiket Szent Pál apostol úgy szemlél, mint ahogyan a győztes hadvezér a foglyokat viszi magával 

(vö. Ef 4, 8-10). Krisztus megszerezte, megváltotta az emberiséget, és magával akarja vinni a 

Mennyei Atya házába.  
 A hazaérkezés boldogsága az emberek számára is azt jelenti, hogy otthon lehetnek Isten 

Atyánk házában. Azt a boldog érzést, amelyet a lélek-menyasszony már megtapasztalhatott, 

hiszen elszakíthatatlanul odaadta életét isteni Urának, Vele egy. Immár Isten gyermekei, 

Krisztus testvérei is megtapasztalhatják. A lélek-menyasszony vágya teljesedik, valahányszor egy-

egy ember eljut a mennyországba. A lélek-menyasszony boldogsága növekszik, valahányszor az 

emberek Isten mennyei országába bejuthatnak. A lélek-menyasszony tudja: Isten Fia azért szállt 

le a földre, és azért emelkedett minden ég fölé, hogy a mindenséget betöltse (Ef 4, 10), hogy minden 

ember szívét betöltse az Ő isteni szíve szeretetével.  

 Ahogyan az édesanya és az édesapa boldogan tekint az ő kis családjára, amikor a 

gyermekek hazaérkeznek, akár óvodából, iskolából, vagy egyetemről, vagy munkahelyről; úgy a 

szentháromságos egy Isten Családja is szeretettel tekint övéire. Ez az isteni öröm sugárzik át 

az lélek-menyasszony lelkén is. Ő nagyon jól tudja, hogy nem a maga erejével szereti ilyen 

hatalmas, mérhetetlen szeretettel az embereket. Ő csak boldogan konstatálja: Isten szeretete az ő 

szívén keresztül is beleáradt a világba (vö. Róm 5, 5).  

 Minél jobban együtt van a család, annál nagyobb a harmónia. Minél nagyobb a 

családtagok között a szeretés, annál több a szívükben a boldogság. Minél több az életükben a 

boldogság, annál jobban előcsillámlik az életükből Isten élete, a végtelen szeretet-közösség az 

isteni Család tagjai között. Ez a mennyei élet harmóniája. Ez az üdvözült lelkek élet-lüktetése. A 

lélek-menyasszony azért boldog, mert látja, hogy Jézus testvérei hajlandók Jézus útján járni, 

hajlandók az isteni Mester, a nagy Rendező utasítása szerint felvenni minden nap a keresztjüket, 

megtagadni magukat, és járni a keresztúton, vagyis a mennyország útján.  

 Ha ebben az életben, ebben a mennyei életben telnek, múlnak is a napok, és olyan 

egyformának is tűnik minden, a lélek-menyasszony számára az örökkévalóság világa nem szürke 

hétköznapok egymásutánisága lesz, hanem ragyogó ünnepnapok sorozata! Ő a legnagyobb 

jogosultsággal tudja zengeni a Zsoltáros szavát, mondván: Áldom az Urat minden időben, 

dicséretét szüntelenül zengi szám. Hallják meg a szelídek és örvendezzenek, magasztalják az Urat 

velem együtt! Dicsőítsük az Ő nevét mindnyájan! (Zsolt 33, 2-4). A lélek-menyasszony 

boldogságához hozzátartozik az az öröm, hogy a szelídek, akik a szelíd Krisztushoz hasonlóan erőt 

vettek magukon, és a Mennyei Atya akaratát, nem a saját akaratukat vállalják, meghallották Isten 

hívó szavát. A lélek-menyasszony együtt örvendezik ezekkel a szelídekkel, ezekkel a jézus-

formájú emberekkel, akiknek az életében Jézus stílusa ragyog fel. Minél inkább hallgatnak az 

emberek az isteni hívó szóra, minél inkább készek engedelmeskedni és követni a 

mennyország útján az előttük járó Jézust, a lélek-menyasszonynak is annál nagyobb lesz az 

örvendezése. Minél többen örvendeznek a lélek-menyasszonnyal együtt a mennyei 

szentháromságos egy Istennek, annál többen fogják magasztalni Őt. Ez nemcsak szóló ének, 

magasztalás lesz, hogy együtt éneklek; nemcsak duett; nemcsak néhány énekes kamara előadása; 

hanem az üdvözült lelkeknek hatalmas kórusa. Mert ezt az isteni dallamot, az angyaloknak az 

énekét ismerő emberek közössége nemcsak valami kottából megtanult dallamot fog zengeni, 



hanem Isten harmóniáját, magát Istent. Ez az a győzelem, amely megörvendezteti az ember 

szíveket. Ez az az öröm-óda, amellyel a földön élő emberek a mennyország magasába tudják 

énekelni nemcsak a szavukat, hanem az életüket is. Bele tudnak kapcsolódni a szentháromságos 

egy Isten mennyei harmóniájába!  
 

Befejezésül a 147. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Édes Jézus, szállj szívembe, mikor eljő halálom,  

 Midőn testem földbe mégyen, lelkem Hozzád fölszálljon.  

 Végső órám gyötrelmében ágyam mellett lássalak,  

 Hogy majd egykor fönt az égben mindörökké áldjalak! 


