
446. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertestvéreit IV. 

Kiválasztottságotokat jócselekedetekkel biztosítsátok! (2 Pét 1, 11) 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket:  

 

 Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek 

 Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek,  

 Hogy Teveled egyesüljünk s Téged viszontszeressünk, 

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek! 

 

 Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat, 

 És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat, 

 Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál 

 Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.  

 

 A lélek-menyasszony Istennek önmagát egészen átadott lélek isteni Urával az Egyházban 

szereti és szolgálja embertársait. Az Egyház tagja ő. Ezt a vonatkozását sohasem felejti el. Az 

Egyház-édesanya leánya ugyanis akármelyik lélek, ott a keresztségben mindnyájan Isten 

gyermekei leszünk. De ahogyan az édesanya felneveli a gyermekét a jövendőbelijének, úgy az 

Egyház-anya is azt akarja, hogy az ő gyermeke egyre jobban isteni Uráé legyen. Az Egyház-

anya jó édesanya, és boldogan látja, hogy a gyermeke révbe ér, amikor az isteni Vőlegény az Ő 

házába vezeti kicsi választottját. Amikor a kiválasztott lélek megélheti Isten szívében az 

otthonlevés örömét, amikor azután a lélek-menyasszony isteni Urával együtt fordul testvérei felé, 

akikkel Egyházban vannak itt a földön, egy anyának a gyermekei. Ahogyan a házastársak a 

házasságkötéskor elvállalják nemcsak egymást, hanem egymás rokonságát is, és attól kezdve a két 

család egy szeretet-közösség kell, hogy legyen; úgy az isteni Vőlegény Családját is ez a lélek-

menyasszony boldogan elvállalta. Isten Házának, Egyházának, az Egyháznak a javát akarja. Ezért 

megtesz mindent, hiszen isteni Ura ügyéről van szó.  
 Olyan ez, mint a honvédelem. A honvédtisztek is esküt tesznek. Hadd idézzek ebből egy 

gyönyörű mondatot: „Életem árán is megvédem hazámat. Isten engem úgy segéljen!” Ilyen 

lelkesedés van a lélek-menyasszony szívében is: Élete árán is védelmezni akarja Isten Urának az 

országát. Tudja, hogy ő egyedül kevés ehhez, de azt is tudja: Isten segíti őt ebben a gyönyörűséges 

feladatban, mert ebben a tevékenységben is egyesül isteni Urával. Ennek a feladatnak a 

megoldásában is isteni Urával egy ritmusra dobog a szíve. Az Úr ügye az ő ügye is lett, és ezért 

kész minden áldozatra.  
 Amikor az ószövetségi nép hűtlen volt, amikor vétett az Istennel kötött szövetség ellen, 

Isten már arra gondolt, hogy eltörli őket, ha nem lett volna Mózes, akit kiválasztott. Ám ő résen 

állt színe előtt, elfordította az Úr haragját, hogy ne ártson nekik (Zsolt 105, 23). Mózes, Isten 

kiválasztott embere, Isten barátja szemtől-szembe beszélt az Úrral. Tudta, mit kell tennie, hogy az 

ő Ura népét a büntetéstől, az elpusztítástól megmentse. Isteni Ura színe elé állt, esdekelt, kért és 

könyörgött. Isten segítségét kérte. A honvédtisztek is, akik készek akár az életük árán is 

megvédelmezni a hazát, Isten segítségét kérik: Isten engem úgy segéljen! Isten segítésében 

bizakodva tudunk győzedelmeskedni lelkünk ellenségein is. Amikor Isten népének tagjai nem 

gondolnak isteni Urukra, akkor megérdemelnék, hogy Isten büntesse, sőt, eltörölje őket. Akkor a 

lélek-menyasszony isteni Ura elé áll, esedezve kérlel, az Úr bocsánatát akarja kiesdeni.  

A vőlegény az ő mennyasszonyának a kérését nem tudja, és nem is akarja visszautasítani, hiszen 

kedves az ő szemében az a szeretett lény.  



 A lélek-menyasszony is kedves az ő Ura szemében, hiszen kiválasztotta őt, magának 

teremtette, megszentelte, megtisztította, erényekkel felékesítette. Aranynál drágább 

cselekedetekkel van az ő köntöse átszőve. Jobban ragyog, mint akármilyen földi ragyogó ékesség. 

A lélek-menyasszony éppen ezért a jegyes bizalmával állhat isteni Ura színe előtt. Teljes 

biztonságérzetben van, mert már nem egyszer megtapasztalta, hogy az ő isteni Ura mennyire 

szereti őt. A szenteknek ez a kiváltsága: Isten szeretettel tekint rájuk. Minél jobban átadja magát 

egy-egy ember Isten szeretésének, illetve engedi, hogy Isten szeresse őt, és szeretetével betöltse, 

annál határtalanabbul tudnak egymásban élni. Nincs elválasztó határ, annál szabadabban járnak-

kelnek egymás lelkében. Ezért azután a lélek-menyasszony közbenjáró szava kedves az isteni Úr 

előtt.  

 Igazán a lélek-menyasszony nem egy túsz a másik ország királya előtt, hogy amennyiben a 

másik ország tagjai nem teszik azt, amit ő diktál, akkor a túsz az életével fizet; a lélek-menyasszony 

sokkal inkább népének követe, képviselője. Egy a megbocsátásra váró nép tagjai közül. Az isteni 

Úr számára egy biztosíték. Ha ebből a népből ilyen pompás virág termett, ha ennek a népnek a 

köréből ilyen Istennek adott lélek születhetett, akkor megvan a remény, hogy annak a népnek a 

többi tagja is hasonló lesz a választott lélekhez. Ők is az Istennek adottság útján járnak, őbennük 

is kivirágzik az isten- és az emberszeretet virága. A kiválasztott lélek bájossága, Isten előtti 

kedvessége, szentsége reményt ad arra, hogy az ő testvérei is kedvesek lesznek Isten szemében. 

Megtérésük reménye biztosítékot ad az Úrnak. Az eredményt, a jövőt előrevetíti. Az Úr elfordítja 

a büntetést, és arcának a jóságát ragyogtatja rá a népére. Milyen jó, hogy az Istennek adott lélek az 

Úr előtt esdekelve közbenjár testvéreiért! Élete jócselekedeteivel, Istennek adottságával az isteni 

kegyelem áradását nyitja meg számukra!  

 Az Egyház jól tudja, hogy mi a kegyelem felhasználásának a titka. Amikor Isten 

megkegyelmezett az Ő népének, hogyan bontakoztassa, kamatoztassa ezt a szeretet-áradatot, 

amelyet kegyelemnek hívunk.  

 Vianney Szent János így fogalmazza meg ezt az élményt: „Az embernek az a hívatása és 

feladata, hogy imádkozzék és szeressen. Ha imádkoztok és szerettek, íme ez az ember 

boldogsága itt a földön” (IL IV. 1070). Ez a szent plébános tapasztalatból tudta, amit prédikált. 

Neki is az volt a hívatása, hogy Istent imádja, szeresse, és embertársait is szeresse. Ez a kettős egy 

szeretet. Ez az isten- és embertárs-szeretet tette őt is boldoggá, sőt szentté. Az imádságban ugyanis 

az ember szeretetből kapcsolódik bele Isten életébe. A felebaráti szeretet gyakorlásával pedig 

az ember egybekapcsolódik embertársaival a szeretetben. A boldogtalanság az, amikor elveszítjük 

Azt, Aki boldogítani tud bennünket, amikor szeretetlenül elutasítjuk. A boldogság pedig akkor 

valósul meg számunkra, amikor megélhetjük: jelen van az életünkben Az, Aki a 

boldogságunk forrása! A lélek-menyasszony boldogsága is e szerint a kettős vonatkozás szerint 

bontakozik. Minél jobban imádja ugyanis isteni Urát, annál boldogabb lesz. Minél jobban 

szereti embertestvéreit, annál boldogabb lesz. Az Istennel együtt élt élet tehát az emberekkel való 

szeretet-egységet is eredményezi. Az emberekkel való törődés, az embertárs szeretet bontakozása 

pedig az istenszeretetet is eredményezi, hogy egyre nagyobb legyen; mert hiszen Isten miatt 

szereti a kiválasztott lélek az embereket, illetve az emberekkel együtt szereti égi Urát, Istenét.  
 Szent Péter apostol is beszél erről a bontakozásról, a szeretetben való kifejlődésről: 

Iparkodjatok, hogy hívatásotokat és kiválasztottságotokat jócselekedetekkel biztosítsátok! Mert ha 

ezt megteszitek, sohasem fogtok többé elbotolni. Így ugyanis széles út nyílik előttetek Urunk és 

Üdvözítőnk, Jézus Krisztus országába (vö. 2 Pét 1, 10-11). Istennek ez a kiválasztott embere, Szent 

Péter – aki Jézustól kapta a legfőbb tanítói megbízást, a lelkek megszentelésének feladatát – 

hitelesen irányít el bennünket. Lehet iparkodni a jócselekedetek gyakorlása által az Istennek való 

önátadás fokozására. Nincs más hívatásunk, mint Istennek helyet adni az életünkben, mert 



Isten is örökre helyet akar adni nekünk az Ő mennyei életében! Amint a bűnös cselekedetek 

ezt a kiválasztottságot veszélyeztetik, úgy a jócselekedetek erősítik. Aki hűséges a jó 

megtevésében, az nem botol el. A lélek-menyasszony a hűséges isten- és embertárs-szeretet útján 

járt eddig is. Hűséges szeretetének a gyümölcse az, amikor látja, hogy beérlelődik az ő önátadása, 

amikor látja, hogy isteni Ura szívesen hajlik az ő esdeklő, kérő szavára. A lélek-menyasszony nem 

fárad el, tevékenykedik Isten gyermekeiért, mint ahogyan a családban is az édesanya az 

édesapával együtt mindent megtesz a gyermekekért. Éjjel-nappal törődnek velük. A lélek-

menyasszony sem fárad bele, hogy szüntelenül Isten színe előtt állhasson, hogy esdekeljen Isten 

gyermekeiért. Minél jobban előrehalad időben is az isten- és az ember-szeretet kapcsolata, az 

isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony szeretete, annál tágasabb a lehetőség az Istennel való 

együttlétre, annál többen férnek bele az isteni Vőlegény Családjába az embertestvérek közül. 

Maga az Úr az, Aki ezt a széles, tágas utat kinyitja a mennyországba Jézus Krisztus által, Aki 

Ura és Istene ennek a kiválasztott lélek-menyasszonynak. Éppen ezért szívesen megteszi annak 

kérését.  

 Ahol csak kis résnyire nyitják ki az ajtót, ott legfeljebb egy-egy ember fér be, de az is szinte 

önmagát bepréselve az ajtónyíláson, de ahol szélesre tárják nemcsak az ajtót, hanem az egész nagy-

kaput, ott beözönlenek a meghívottak. Talán nem is figyelnek arra, aki ezt a széles kaput 

kinyitotta nekik: Mivel ha egy csöppet gondolkodik az ember, akkor tudja, hogy ez nem valami 

automata, önmagától nyíló ajtó, hanem az isteni Úr szeretete nyitotta meg a bemenetelt a mennyei 

hazába. De ott szorgoskodik a szolgáló leány módjára (vö. Lk 1, 38) a lélek-menyasszony is. 

Hívogatja az úton járókat, mutatja, hogy merre érdemes menni. Nem a közlekedési rendőr 

zordságával, hanem az édesanya hazaváró nyájasságával fogadja Isten gyermekeit, akik ugyanis 

iparkodnak a mennyei hazába. Akik megtesznek minden jót azért, hogy oda bejuthassanak, azok 

még kedvesebbek lesznek Isten és az Ő kis választott menyasszonya előtt. A célba-érés 

boldogsága olyan, mint a hazaérkezés öröme. 

 

 Most csendben tekintsünk az előttünk álló útra, emeljük fel tekintetünket az Ő szeretetéből 

szélesre tárt kapura! Ne csak a tekintetünket küldjük előre, hogy hová fogunk megérkezni, hanem 

a szívünket is, hogy már most örvendezzék a hazaérkezés boldogságával isteni Urunk 

otthonában lakozással!  

 Isten és a lélek ezen együttlevése, egymásban való boldogsága (ra való eljuttatás??)az 

Egyház feladata, egyrészt hogy már Isten országa, vagyis uralma legyen itt a földön, másrészt 

pedig, hogy Isten örök uralma megvalósuljon bennünk a mennyben.  

 A Holland katekizmus tanítja: „Az Egyház tudja, hogy Krisztus szereti, hogy mint 

menyasszony az isteni Vőlegényére vár, Aki viszont őt szépnek, vagyis szentnek akarja; amelyen 

azonban sem szeplő, sem ránc, sem semmi efféle nincsen” (vö. Ef 5, 27). Mi az Ő testének a tagjai 

vagyunk Szentlelke által, hogy mindinkább Krisztus titokzatos testének szíve, keze és szája 

legyünk, és azok is maradjunk (vö. Holland katekizmus S. 238-9, ill. 216-7 old. ). 

 Az efezusi levélben Szent Pál a házastársakról beszélve mondja: Az asszony 

engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, …illetve férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogyan 

Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben az élet igéje által 

tisztára mosva megszentelje (Ef 5, 22. 25-26). Krisztus az Ő választottait, akik az Egyház tagjai, 

a bűntől mentes, ragyogó, tisztára tett embereknek akarja! Miért? A válasz egyszerű: mert mi 

tagjai vagyunk testének (Ef 5, 30), mintegy húsából és csontjaiból. Az isteni Vőlegénynek 

bensőséges kapcsolata van választottaival. Nyilván minél közelebb áll valaki az isteni 

Vőlegényhez, annál jobban igyekszik a szeretetben méltóvá lenni isteni Urához. Ebből az 

következik: Minél jobban törekszik valaki isteni Ura szeretetében növekedni, annál kedvesebb 



lesz isteni Ura szemében és szívében. Minél inkább a szeplő, vagyis a bűn foltja nélkül van 

Krisztus titokzatos testének egy-egy tagja, isteni Vőlegénye annál szebbnek látja őt. A saját szent 

vonásait ismeri fel az Ő választottjaiban. A titokzatos test tagjainak is különböző feladatai vannak, 

mint ahogyan az emberi testben is a tagoknak más-más a feladatuk; de mindegyiket ugyanazon 

Lélek járja át. Jézus is az egyetlen Szentlélekről beszél, Akiről azt mondta: Hogyha majd elmegy, 

akkor elküldi hozzánk (Jn 16, 7). Az Ő Szentlelke járja át titokzatos testének tagjait. A Szentlélek 

az egységesítő erő. A Szentlélek az igazság Lelke, Aki elvezeti az Egyház tagjait a teljes 

igazságra. Jézus azt mondta Róla: Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, amit hall, 

tudniillik az Atyánál és a Fiúnál, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Tudniillik hogy a krisztusi 

titokzatos test hogyan bontakozik ki, és hogyan lesz majd végül is Isten minden mindenben (1 Kor 

15, 28). Jézus így folytatta: Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit kijelent nektek. 

Minden, ami Atyámé, enyém. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit kijelent nektek (Jn 16, 

14-15). Krisztus háza tagjainak, vagy más módon titokzatos teste tagjainak megvan a biztos 

reménységük, hogy Krisztus Lelke – akit az Atyától küldött – vezeti őket, bontakoztatja őket. 

Ahogyan a kisbaba kicsi ujjaival nem tud nehéz tárgyakat felemelni, de amit már képes, azt 

felemeli, szájába veszi, magához szorítja; úgy a felnőtt keze erősebb, nagyobb, hatalmas terheket 

is fel tud emelni.  

 Akinek az a hívatása az Egyházban, hogy Krisztus titokzatos testében Krisztus keze legyen, 

annak a keze műve is erősíteni tudja, bontakoztatni tudja az életet Krisztus titokzatos testében. 

Ugyanígy az ember szája is növekszik. Bár a kicsi baba is tud hatalmasat, kifejezi magát, de még 

nem elég egyértelműen. Csak az édesanyja, édesapja érti meg, hogy mit is szeretne; úgy a felnőtt 

szája is már az igazságot mondja hatalmas erővel, meg a szeretetet tudja belekonszekrálni a világba. 

Vagyis szavaival jelenvalóvá tudja tenni a saját szeretetét, meg Isten szeretetét, amelyről 

szólni tud.  
 A kicsi gyermek szíve is milyen életerősen lüktet, 80-100 évre van hitelesítve ez a „motor”. 

De a felnőttnek a szíve még nagyobb, és még több szeretet fér bele, még több szeretetet tud 

belesugározni a világba. Ahogyan a kicsi gyermeket a szülői szeretet táplálja, úgy az isteni 

szeretet is az Ő titokzatos teste tagjait is testével és vérével táplálja, erősíti. Krisztus a kereszten 

értünk feláldozott teste, Krisztusnak az Oltáriszentségben nekünk ajándékozott teste és vére eggyé 

lesz Krisztus titokzatos testének tagjaival. Mint ahogyan a vér élteti a testet, Krisztus is élteti az  

titokzatos teste tagjait.  
 A lélek-menyasszonynak itt az a feladata, hogy szolgálja isteni Ura akaratát, amellyel 

éltetni, táplálni, bontakoztatni akarja titokzatos teste tagjait. Ahogyan az oltár szolgái odaviszik a 

kenyeret és a bort és a parányi vizet, hogy abból Jézus teste és vére legyen, úgy az Isten akaratát 

szolgáló lélek-menyasszony is boldogan teszi azt, ami az ő feladata. Odaviszi kicsiny testvéreinek 

testét, vérét, lelkét az isteni Főpaphoz, hogy az konszekráló szavával változtassa át az Ő isteni 

titokzatos teste tagjaivá. Ahogyan az oltárszolga közreműködésével méltóbb lesz az áldozat 

bemutatásának szertartása, úgy a lélek-menyasszony közreműködésével is szebb lesz az az isteni 

cselekvés, amellyel isteni Urunk az Ő testét és vérét osztja meg övéivel.  

 Ilyenkor megvalósul a II. Vatikáni Zsinat tanítása:  

 „Krisztus békéje az Atya Istentől árad ki, a testet öltött Fiú, a Béke Fejedelme által, Aki 

kereszthalála által maga békített ki minden embert Istennel; és egy népben, és egy testben állítva 

helyre valamennyiük egységét, Igéjét, a saját testében ölte meg a gyűlöletet, feltámadásának 

dicsőségében pedig a szeretet Lelkét árasztotta szét az emberek szívében (A II. Vatikáni Zsinat 

Gaudium et spes, vagyis az Egyház és a mai világ viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúciója 78. 

szám).   



 Amikor Isten életet ad a krisztusi titokzatos test tagjainak, akkor az a szétszakadt egység 

lesz helyreállítva, amely a paradicsom-kertben elveszett, de a Getszemáni kertben és a 

Kálvária hegyén helyre lett állítva. A gonosz – aki a bűnbeesés fáján el akarta szakítani az 

emberiséget  Istentől, és a halálra akarta adni, legyőzetett Krisztus által a kereszt fáján, Aki 

halálával életet adott az Ő fizikai testének is a feltámadáskor, és a titokzatos teste tagjainak is. A 

szeretet Szentlelkét árasztotta az emberek szívébe. Helyreállt az a béke, amely a bűn 

elkövetésével megszakadt. A bűn az mindig háborúskodás Istennel, az Isten ajándékából végzett 

jócselekedet pedig békességet eredményez az emberszívekben, de még inkább Isten és az 

emberek között.  

 Ilyenkor már nemcsak a lélek-menyasszony élheti meg: Állandóan Veled vagyok, Uram, 

hanem az Istennel szeretetben eggyé-forrt titokzatos test tagja is. Ha a lélek-menyasszony 

elmondhatja isteni Urának: „Immár elválaszthatatlan társam lettél”, akkor az isteni Vőlegény az Ő 

titokzatos testének tagjainak is elmondhatja: „Tudnod kell, én elválaszthatatlan társad lettem! 

Egy vagyok Veled!”  

 Az Istennel való egyesülés imafokozatában ez az együttszeretés állandóan bontakozik, 

fejlődik, mint ahogyan a tűz egyre és egyre magasabbra tud lobogni. A lélek-menyasszony már 

nemcsak azt mondja: „Uram, boldog vagyok Veled!”, hanem azt is megéli: „Uram, boldog vagyok 

a Te gyermekeiddel!” Sőt, isteni Ura ajándékából azt is mondhatja: „Uram, boldog vagyok a mi 

gyermekeinkkel!” Mert Isten a végtelen gazdagságában mindig bontakozik ez az együttszeretés, ez 

az egymásban-élés. A lélek-menyasszony azt is mondhatja isteni Urának: „Elvállaltalak Téged.” 

De ebben az együttszeretés imaszakaszában még ilyen vallomásra is fakadhat: „Elvállaltam Veled 

őket, Uram.” A szeretetlen ember az nem képes arra, hogy a másikat figyelembe vegye. A 

szeretettel teljes ember pedig nemcsak a másikat veszi figyelembe, sőt, a szívébe, hanem 

mindazokat, akik a Szerelmesének fontosak, akik ott vannak az Ő szívében.  

 A lélek-menyasszony boldogan mondja isteni Urának: „Szeretlek!” Az isteni Vőlegény ezt 

válaszolja kicsiny választottjának: „Szeretlek!” A két szeretet eggyé lesz. Ezért mondhatja a lélek-

menyasszony: „Uram, Te lettél az én Életem, és íme, egyre jobban látom, hogy a gyermekeid is 

mind-mind hozzátartoznak az én életemhez is! Boldogan vállalom nemcsak a szeretetet, hanem a 

szolgálatot is. Szeretlek és szolgállak.”  

 De az isteni Vőlegény is ilyen kedveskedő szavakkal fordul választottjához: „Én is szeretlek 

és szolgállak, hiszen az Emberfia azért jött, hogy életét adja és szolgáljon az üdvösség 

megszerzése érdekében mindnyájatokat. Ez a szeretet és szolgálat a legjobb cselekedet, amellyel a 

kiválasztottságunkat biztosíthatjuk. Ahogyan a férj és a feleség között kell a kölcsönös szeretet, a 

kölcsönös ráhagyatkozás, az a bensőséges hit, amellyel megtapasztalhatják egymás szeretetét, úgy 

a lélek-menyasszony és isteni Ura között is állandóan növekszik ez a kölcsönös szeretés, ez az 

egymásra hagyatkozás és egymás szeretetének a megtapasztalása. Érdemes növekedni a 

szeretésben és a szolgálatban, hogy a kiválasztottságunkat, az Isten szívében lakásunkat 

egyre jobban biztosíthassuk! 

 

Befejezésül a 142. számú éneket imádkozzuk:  

 

 S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük,  

 Hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy magunkhoz vehessük.  

 Csodálatos kincset adtál, s közöttünk maradtál.  

 Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk!  

 

 Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket. 



 Add, hogy Tőled semmi többé el ne vonja szívünket!  

 E Szentségben légy oltalmunk, Érted éljünk és haljunk.  

 Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk, e szent feltételünket! 


