
450. Az együttapostolkodás az örömhír hirdetése által 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 261. sz. éneket:  

 Hallottuk, Isten, a te szent igédet,  

 szívünkbe véssük sok kegyes intésed.  

 Azt fogjuk követni soha meg nem vetni, 

 csak te add szent malasztod, legyen rajtunk áldásod.  

  

 Tarts meg Úristen, az egy igaz hitben,  

 tarts meg örökké te szent kegyelmedben. 

 Szent igéd értelme bűn ellen védelme  

 legyen a mi lelkünknek, erre segíts bennünket. 

 

 Az együttszeretés imájában a lélek-menyasszony szívesen együttmunkálkodik isteni 

Urával. Amit az Úr tesz, azt akarja tenni az ő jegyese is. A jegyes tudja, hogy nem a maga erejével 

ér el eredményeket, így az apostolkodás azon módjában, amely a hirdetést eredményezi, a lélek 

együtt akar rezdülni Urával.  

 

 Ha az Ószövetségben az imádkozó ember így fohászkodhatott: Pártfogold szolgádat 

irgalmad szerint, rendelkezéseidre taníts meg! (Zsolt 118, 125), akkor az Újszövetségben a lélek-

menyasszony azt kéri: „Pártfogold a lélek-menyasszonyt irgalmas szereteted szerint, Uram! 

Oktass, taníts engem mindarra, amit parancsoltál nekünk, embereknek!” Az apostolkodásban 

ugyanis az ember csak azt tudja továbbadni, amit kapott Istentől, ezért nagyon fontos a tanulékony, 

nyitott lélek. A Zsoltáros szavát ismételgetheti a lélek: Az igazi jóságra, okosságra, bölcsességre 

oktass engem! (Zsolt 118, 66), mert egyre jobban tudja a kiválasztott ember, hogy nem a maga 

bölcsességét kell hirdetnie a testvéreknek, hanem Isten okosságát, Isten bölcsességét. Ahhoz, hogy 

ő együtt tudjon munkálkodni isteni Urával az isteni ige terjesztésében, kell az, hogy először ő 

fogadja be Isten üzenetét. Mivel a szívében már fellángolt a szeretet Isten iránt és az ő tanítása 

iránt, ezért boldogan vágyódik még jobban az igazságok szemlélésére, s bölcsességek 

befogadására. A Zsoltárossal a lélek-menyasszony azt is elmondhatja: Kerestem az Urat, és ő 

meghallgatott engem (Zsolt 33, 5). A léleknek tehát egyrészt az a feladata: saját erőfeszítésével 

törekedjen az Úrhoz, nyissa ki szívét Isten igéje befogadására! Másrészt az az élménye, hogy őt 

meghallgatta isteni Ura. Az ember isten-keresése ez az aszkézis szférája: Az az élmény, hogy Isten 

meghallgatja az ő választottját, ez már a misztika szférája. Isten az, aki odafordul a választott 

emberhez, aki figyelmez reá, aki válaszol az őt kereső Úr szavára. Minél inkább eluralkodik egy 

ember lelkében az isteni lét, az isteni tudás és az isteni szeretet, vagyis az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek, az isteni Szeretet közössége, annál inkább tudja ezt a boldogító élményt továbbadni. 

Meghívja Isten gyermekeit: Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket (Zsolt 

33, 12). Tehát amit megtapasztalt Isten jóságából, azt tovább akarja adni. Az Úr félelme a 

bölcsesség kezdete. Milyen bölcs az az ember, aki fél megbántani Istent, s ezért kerüli a rosszat, és 

ezért teszi a jót. A lélek-menyasszony ezt a tudást akarja megosztani az embertestvérekkel. Igényli, 

hogy hallgassanak rá az emberek, mert az ajka bölcsességet beszél. Mert az ajka Isten szavait 

közvetíti. Ezeket a szavakat ő már befogadta, ő már gazdagabb lett általuk, és ezt a belső élményt 

akarja továbbadni. Mert sajnos látja azt, hogy hányan és hányan vannak, akik nem, törődnek az 

Úrral, nem figyelmeznek az ő szavaira, nem keresi szeretetből az ő szavai megvalósítását. A lélek-



menyasszony ilyenkor úgy tesz, mint Mózes, aki résen állt az Úr színe előtt, és elfordította az Úr 

haragját, hogy ne ártson nekik (Zsolt 105, 23). A lélek-menyasszony nemcsak az Úr színe előtt él, 

hanem az ő isteni Ura szívében is. Nemcsak kívülről kezdi ostromolni Isten szeretetét a nép 

számára irgalmat esdekelve, hanem Isten szeretetében élve belülről kopogtat Isten szívén: 

„Könyörülj a te népeden! Bocsásd meg azok oktalanságát, akik nem elég okosak arra, hogy 

keressék és megtegyék a te szent akaratodat!” Viszont amikor azokat a testvéreket látja, akik 

szívesen befogadják Isten üzenetét, akkor őket is buzdítja: Magasztos fölséged nagyságáról 

beszéljenek az emberek, mondják el csodatetteidet! (Zsolt 144, 5). A megosztott öröm dupla öröm. 

Amikor az Istenhez hűséges emberek   örömüket megosztják másokkal, akkor az öröm is 

megduplázódik. Minél több ember felé terjesztik Isten fölséges mivoltának az üzentet. hatalmas 

szeretetének a mivoltát, annál több lesz a szeretet. A lélek-menyasszonyban is, aki így beszél isteni 

Uráról, illetve az embertestvérek, aki elveszik Isten csodás üdvözítő tetteit. A Zsoltárosnak ezt a 

szavát is a szívébe fogadta: Terjesszék a jóságod hírét, és igazságosságodat ujjongva áldják! (Zsolt 

144, 7).  

 Amint az ember fájdalmasan tudja tapasztalni a gonoszságát, úgy örömmel tölti el, hogyha 

a sok jóságát érzékeli. Amikor pedig Isten végtelen sóságát hallja az ember, fel sem tudja fogni ezt 

a hatalmas valóságot, de részleteket mégis csak fel tud idézni, be tud fogadni Istennek a jóságából. 

Mint ahogyan egy tortát sem nem tudunk egyetlen harapással megenni, de apró kis falatokkal igen, 

úgy Isten hatalmas jóságát sem tudjuk egyszerre hirdetni, csak lépésről lépésre, mennyi jóságot 

művel velünk az Úr. Az emberek észreveszik a lélek-menyasszony szerető szavai által is Isten 

szerető jóságát. Megtapasztalják azt a jóindulatot, amely Istenből árad az emberek felé. Megjelent 

emberszerető Istenünk jósága (). Az emberek felismerik, befogadják, és ezért azután ujjongva 

áldják Istent, a jó Istent, az igazságost, aki a jóknak jót ad, aki a megtérni nem akaró bűnöst 

megtéríti. Isten igazsága megnyilvánul az emberek felett. Amikor az ember a jót keresve találkozik 

Isten jóságával, akkor a szívében egyre nagyobb lesz az örvendezés. Ezért azután a lélek-

menyasszony nem szűnik (hagyja abba   t) meg Isten jóságának hirdetésére egyre jobban fáradozni: 

Hirdetni akarom minden művedet Sion városának népe előtt (Zsolt 72, 28). Vagy: Igazságodat 

hirdetem a nagy gyülekezetben, ajkam be nem zárom, Uram, jól tudod (be nem áll a szája, de 

szebben megfogalmazva így lehet mondani „Szüntelenül hirdetni akarom a te szeretetedet, Uram.” 

Az Úr pedig ismeri övéit, ismeri a választott lélek-menyasszony vágyait, ismeri azt a belső 

feszülést, amely a lélek-menyasszony szívében van, mert a nagy kincset tovább akarja adni az 

embertestvéreknek. Istennél nagyobb kincs nincs! A lélek-menyasszony pedig      ezt a kincset 

birtokolja. Úgy tudja továbbadni az embertestvéreknek a közösségbe az Egyházban, a nagy 

gyülekezetben, hogy beszél róla. A szerelmesek is szívesen beszélnek szerelmükről a 

hozzátartozóknak, a jó barátoknak, barátnőknek. Mert a megosztott öröm dupla öröm lesz ebben 

is.  

 

 A lélek-menyasszony Isten hűségéről is beszél: Hűséges az Isten - mondja Szent Pál -, aki 

mindeddig nem engedett olyan megpróbáltatást, amely felülmúlja a ti erőtöket (1 Kor 10, 13). És 

hogyha nagyobb próbatételt adna, akkor több erőt is ad, hogy kibírjuk! Istent a hűségben nem lehet 

felülmúlni. Isten hűséges az ő szeretetében. Nem vonja vissza, hanem mindig bontakoztatja, mindig 

nagyobbra tágítja szíve szeretetét az emberek iránt.  

 Az embernek a dolga: egyrészt észrevegye ezt a hűséges szeretetet, másrészt befogadja, 

harmadszor pedig továbbadja. Ezt az isteni szeretetet úgy lehet továbbadni, hogy Isten szeretetéről 

beszélünk, Isten jóságáról, emberszeretetéről tanúságot teszünk, és akkor a közösség tagjai látják 

Isten szeretetének a művét kibontakozni, illetve hallják a tanúságtételt. Szóval bizonyítja Isten 

szeretetét a lélek-menyasszony, akkor még inkább ők is dicsőíteni akarják Istent. Milyen nagy az 



az Isten, aki ilyen nagy szeretetre tudja képesíteni a választott lelket. Azonban nemcsak a lélek-

menyasszony, hanem az egész teremtett világ is hirdeti Istennek ezt a nagy szeretetét: Isten 

dicsőségét hirdetik az egek, kezének művéről vall a mennybolt (Zsolt 18, 2 A).  

 A hirdetésbe tehát – melyben a lélek-menyasszony részt vesz isteni Ura szeretetében, 

szeretetének közlésében - a teremtett világ is nyilvánvalóvá teszi az emberek számára. A csillagos 

égbolt nyugalma, fenséges rendszerezettsége az Alkotó nagyságáról beszél. Az a mennybolt – 

amelyet mi magunk felett látunk – éjszaka és nappal arról a mennyei országról beszél, amely a 

mennyei ég és a csillagos ég felett van, amely Isten országa. A Zsoltáros ezekről a természeti 

erőkről beszél akkor, amikor azok igehirdetését így foglalja össze: Minden földre elhat szózatuk,a 

földkerekség végéig eljut igéjük (Zsolt 18, 5 A). 

 Akármerre is járunk a földön, ezzel a hatalmas Istennel találkozunk, az ő keze nyomát 

ismerjük fel a világnak a harmóniájából, szépségéből, rendezettségéből, törvényszerűségeiből. Az 

Anyaszentegyház azonban ezt a zsoltár-szakaszt leginkább az apostolokra alkalmazza. Róluk (szól) 

ez a megállapítás: Minden földre elhat szózatuk,a földkerekség végéig eljut igéjük, mert Isten az ő 

választottait rendeli arra, hogy hirdesse az ő szeretetét, az ő jóságát.  

 

Elmélkedésünk második részében nézzük:  

2. Az isteni Vőlegény, Jézus hogyan tevékenykedik? 

 

 Mert a lélek-menyasszony őt mintázza! Őtőle tanul, hogyan vigye Istenségének, 

nagyságának, szeretetének az örömhírét az embertestvéreinek.  

 

 Amikor Keresztelő Szent János a börtönben hallott Jézus cselekedeteiről, akkor elküldte 

hozzá a tanítványait: Te vagy-e a Messiás?... Jézus meghagyta nekik: Jelentsétek Jánosnak: a vakok 

látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot (Lk 

7, 20. 22). Az evangélium hirdetése az előbb említett csodákkal együtt a Messiás érkezésének a 

jele. A Messiás érkezését arról lehet felismerni, hogy Isten örömhírét hirdeti. Isten Atyánk a Fiúval 

és a Szentlélekkel együtt szeret minket.  

 Jézus nagyon tudatosan vállalja ennek az evangéliumnak a hirdetését. Felszólítja a 

tanítványait: „Menjünk a szomszédos helyre, hogy ott is hirdessük az evangéliumot, hiszen azért 

jöttem” (Mk 1, 38). Jézust a szeretet sürgeti (?). El kell menni más helyiségekbe is, hogy ott is 

halljanak Isten jóságáról. Sokszor teszi fel a Szentlélek a kérdést: Miért jött el közénk Isten Fia? 

Miért testesült meg? Maga Jézus adja a választ: Azért jöttem, hogy hirdessem az evangéliumot, 

Isten szeretetét, megbocsátó jóságát, amelybe beletartozik az, hogy Jézus a keresztfán   adott a mi 

bűneinkért, kiengesztelte a mennyei Atyát bűneink miatt (Ef 2, 16?). Micsoda örömhír, evangélium 

az, hogy Jézus által az ember bocsánatot nyerhet!  

 Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban az evangéliumot hirdette, odamentek a főpapok 

és megkérdezték: „Milyen hatalom birtokában teszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?” 

(Lk 20, 2). A Jézust hallgató emberek felismerték, micsoda erő van Jézus szavaiban. Ténylegesen 

visszaadta a vakoknak a látást, a sántáknak a járást, a halottaknak az életet. Azt mondja: Jézus a 

templomban az evangéliumot hirdette, vagyis az örömhírt (Lk 20, 1). De nemcsak beszélt, hanem 

létre is hozta azt, amit mondott. Isteni erő van az ő szavaiban!  

 Persze az embereket érdekelte: honnan van Jézusnak ilyen hatalma? Kénytelenek voltak 

felismerni: Isteni hatalom birtokában van ő. Isten az ő jóságát egyszülött Fián keresztül nyilvánítja 

ki az embereknek. Milyen örömhír ez, milyen evangélium ez!  

 Jézus ennek az evangéliumnak a terjesztését rábízza apostolaira, tanítványaira. Nemcsak a 

papokra, hanem minden megkeresztelt emberre. Ha a királyok elé hurcolnak titeket, hogy 



tanúságot tegyetek rólam, akkor ne féljetek! Hirdetni kell az evangéliumot minden népnek! (Mk 

13, 9-10). És majd ha a  bíróságok elé állítanak, eszetekbe juttatok mindent, amit mondtam nektek 

(Jn 14, 26?), az evangélium örömhírét, Isten Atyánknak a jóságáról, Isten emberszeretetéről (Mk? 

16, 20?). És ha Krisztus vértanúságra kész tanítványa szavaival nem is tud elérni látszólag olyan 

hatást, amelytől az őt elítélő bírák megváltoznának, állhatatosságával mégis tanúságot tesz Isten 

erejéről. Ki ad erőt a gyenge embernek, hogy minden törékenysége ellenére is szilárd maradjon a 

Krisztus által hirdetett evangélium örömhírében? A vértanúk történetéből tudjuk, hogy a sokszor 

az őket hallgató pogányok megtértek Krisztushoz. Isten Uruknak választották Krisztust, mert látták 

a vértanúk állhatatosságát. Milyen jó, hogy az ember nemcsak a szavaival, de a cselekedeteivel, a 

hűségével is tud tanúságot tenni Isten emberszeretetéről. Az emberek ugyanis megérzik a 

szeretetet. Ez a szeretet-közlés az alapja az evangelizálásnak is. Jézus megparancsolta: Menjetek el 

az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! (Mk 16, 15). Az 

embereket az igehirdető ajkáról elhangzó szó akkor fogja meg, ha megérzik a szó mögött 

ölelő szeretetet is. Ha megérzik, hogy az emberi szívből Isten szeretete árad feléjük. Akkor 

megtapasztalják, hogy az apostolok szava által Isten vonzza őket magához. Ezt Jézus világosan 

megmondja: Isten az, aki működik az ő igehirdetőin keresztül. Márk írja: Az apostolok el is mentek, 

és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal 

kísérte és igazolta (Mk 16, 20).  

 Az ige hirdetője sohasem a maga nevében közli az igazságokat. Isten üzenetét közvetíti, 

Isten akaratát szolgálja. Sohasem egyedül van az igehirdetés tevékenységében, hanem az Úrral 

együtt. Isten a választott lelkeket használja arra, hogy kölcsönadják lábukat Jézusnak, hogy 

személyükben menjen az Úr a bűnösök után. Kölcsönadják ajkukat Jézusnak, hogy az ő szavukkal 

Jézus üzenjen az embereknek. De leginkább kölcsönadják a szívüket Jézusnak, hogy rajtuk 

keresztül áradjon Isten szeretete a hallgatóknak a szívébe, életébe.  

 Ilyen csodák ma is vannak. Az Istenre hallgatni nem akaró ember egyszer csak megadja 

magát Isten hívásának és megváltozik. Ez az, amikor a bénák járni kezdenek, amikor a süketek 

hallanak, amikor a vakok látnak. Isten műveli ma is az ember-szívekben ezeket a gyógyulásokat.  

 Az apostolok pedig a keresztényüldözés alkalmával, amikor a keresztényeket bíróság elé 

akarta állítani, akkor ahová csak elszéledtek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az 

evangéliumot (ApCsel 8, 4). Micsoda erő volt ezeknek az apostoloknak a lelkében, a szeretetnek 

micsoda lelkesedése, hogy pont (éppen) akkor, amikor a jézusi tanítás miatt üldözik őket, hogy 

elfogják és kivégezzék, mint Mesterüket, mint István diakónust is, akkor ők nem hallgathatnak 

arról, amit hallottak és láttak Jézusnál. Ők Isten szeretetétől megérintve másokat is gazdagítani 

akarnak ezzel az isteni szeretettel, jósággal.  

 Amikor Szent Lukács, Szent Pál apostol kísérője beszámol arról: angyal hívta a nemzetek 

apostolát Macedóniába, tehát Ázsiából Európába, akkor a látomás után rajta voltunk - mondja -, 

hogy mielőbb útra keljünk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy Isten rendelt minket 

oda hirdetni az evangéliumot (ApCsel 16, 10).  

 Az apostol, az ige hirdetője nem a saját nevében hirdeti az igazságokat. Tudja azt, hogy 

Isten küldte oda. Az apostol tudja azt, hogy nehéz neki Isten ösztökélő kegyelme ellen rugdalóznia 

(ApCsel 26, 14). Az Istent szerető lélek nem is akar ellenkezni isteni Urával, hanem készségesen 

megy vele, bárhova is hívja őt az isteni Úr. A római híveknek ezt mondja Pál apostol: Amennyire 

tőlem függ, készen vagyok rá, hogy nektek, rómaiaknak is hirdessem az evangéliumot. Nem 

szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen az Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek (Róm 

1, 15-16).  

 Van úgy, hogy az ember röstell valami hibát elmondani másoknak, inkább csak takargatja. 

„Jaj, meg ne tudják!” De ha valami nagy boldogság tölti be a szívünket, akkor azt szívesen 



megosztjuk másokkal, azt nem szégyelljük. Aki megtapasztalja Isten üdvösséget hozó erejét, az 

szívesen beszél (róla) mindazoknak róla, akik hajlandók befogadni azt. A lélek-menyasszony is 

Istennek ezt az üdvösséget hozó erejét akarja testvéreihez eljuttatni. Ha nem is tud mindenkihez 

személyesen elmenni, mert emberi mivoltában kicsiny hozzá, akkor isteni Urába elrejtőzködve 

Istennek a mérhetetlen szeretetében megsokszorozva tudja az evangélium örömhírét mások felé 

sugározni. Az emberek csak egy pozitív hatást érzékelnek az életükben, egy örvendezéses 

gondolatot: „Milyen jó, milyen szép az az élet, amelyet én kaptam.” És akkor rájön, hogy Istentől 

kapta, akkor Isten dicséretére indul az, aki eddig nem is ismerte Istent. 

 Szent Pál apostol nagyon tudatosan vállalja, és akkor rájön, hogy Istentől kapja. Isten 

dicséretére indul az, aki eddig nem is ismerte Istent.  

 Szent Pál apostol nagyon tudatosan vállalja az igehirdetés feladatát. A korintusi hívekhez 

így szól: Krisztus nem keresztelni küldött engem, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot 

nem bölcselkedő beszéddel, nehogy Krisztus keresztje elveszítse erejét. A keresztről szóló tanítás 

nekünk,… akik üdvözülünk, Isten ereje (1 Kor 1, 17-18). Az evangélium hirdetése előfeltétel a 

kereszteléshez. Amikor Jézus a mennybemenetele előtt küldi a tanítványokat: - Menjenek el az 

egész világra! () -, akkor először a tanítás feladatát bízza rájuk, és azután a megkeresztelés 

küldetését. Akik értelmükkel befogadták a szentháromságos Isten szeretetét, azok a keresztség 

szentségében részesedve a Szentháromságban is részesedjenek. Ez a tanítás vezet ugyanis az 

üdvösségre.  

 Az üdvösség nem más, mint a szentháromságos Isten életébe való belemeríttetés, mint 

ahogyan az alámerítéses keresztelésnél az ember belemerül a vízbe, és ez az üdvös fürdő szerez 

számára életet, a lélek életét. A szentháromságos egy Istenbe belemerülni(lés), az Isten életébe való 

részesedés az igehirdetés által kezdődik. Ezért mondja Pál apostol szinte kiáltva: Jaj nekem, ha 

nem hirdetem az evangéliumot! (1 Kor 9, 16). Annyira fontosnak érzi az Isten szeretetéről szóló 

örömhírnek a hirdetését, hogy az ő romlását találná akkor, ha nem teljesítené az igehirdetés 

kötelességét. Miért? Azért, mert Pál a kinyilatkoztatásból ismerte meg az üdvösség titkát. Neki 

jutott az a kegyelem, hogy hirdesse azt a titkot, amelyet Isten kinyilatkoztatni akart az embereknek 

az evangéliumban. És ez a titok nem más, mint Krisztus felfoghatatlan gazdagsága (vö. Ef 3, 3-8).  

 Azt az ember, aki megtapasztalta Isten szeretetét, akinek Isten kinyilatkoztatta az ő 

szeretetének a nagyságát, az ezt a belső élményt, ezt a nagy gazdagságot tovább akarja adni 

nemcsak szóval, hanem erővel is, a Szentlélek erejével. Erről beszél a tesszalóniki hívekhez 

mondván: Az evangéliumot nemcsak szóval hirdettük közöttetek, hanem erővel, a Szentlélekkel és 

mély meggyőződéssel is (1 Tessz 1, 5). Az erő itt a Szentlélek erejét jelenti, Aki együttműködik 

Jézus apostolaival, és készteti (őket) arra, hogy szavuk az emberek szívében szeretetet gyújtson.  

 Ha Szent Pál apostol meghagyja kedves tanítványának, Timóteusnak: Hirdesd az 

evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2 Tim 4, 2), akkor a lélek-

menyasszony is érzi ezt a sürgetést. Isteni Ura készteti őt arra, hogy álljon elő az evangélium 

örömhírével, akár tetszik az embereknek, akár nem! Mert az evangéliumi örömhír önmagában is 

hatékony, létrehozza az emberek szívében azt, amit kimond. Ha az evangéliumi örömhírnek az a 

lényege: - Isten szeret minket -, akkor ez a szó, ez az üzenet azt is eredményezi, hogy az emberek 

szívében fellobog Isten beléjük árasztott szeretete.  

 János apostol is ennek az igehirdetésnek a szolgája. Első levelét így kezdi: Ami kezdettől 

fogva Volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünk tapintott,… 

az élet Igéjét hirdetjük nektek (1 Jn 1, 1. 2).  

 A lélek-menyasszony is ezt a boldog megtapasztalását akarja megosztani Isten többi 

gyermekeivel, amely betöltötte őt. Nemcsak hallotta, nemcsak látta, hanem szemlélte is, vagyis a 

szíve látásával felismerte Istennek a nagy szeretetét. Befogadta és viszonozta azt, és most tovább 



akarja adni másoknak (is). A szeretet isteni Ura iránt készteti arra, hogy isteni Ura szeretetét 

másokkal is megossza.  

 Nagyon fontos, hogy az ember részesedhessen ebben az isteni Szeretetben az Istentől 

megérintett szívű választott lelkek apostoli tevékenysége által is.  

 Ferdinándy György 2011-ben jelentetett meg egy novelláskötetet, (melynek) címe: 

Kérdések Istenkéhez. Ebben (Ennek) egyik súlyos gondolatában megállapítja: A szeretet nélküli 

élet a legborzasztóbb. Valakihez tartozni kell!  

 A lélek-menyasszony pedig azt mondja: A szeretettel teli élet a leggyönyörűségesebb! 

Amikor az ember megélheti azt, hogy Istenhez tartozik, akkor boldog! Ezért kínálja fel a lélek-

menyasszony az evangéliumot, az evangélium örömhírét, örömét, magát Jézus Krisztust az 

embereknek. Ő másoknak is adni akarja azt az Istent, Aki neki is jó, hogy mások is részesedjenek 

ebben az örömben! Az evangélium így tölti be az embereknek az életét, és így élteti őket.  

 

Befejezésül énekeljük a 150. sz. éneket:  

  

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk.  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 


