
453. Az együttszenvedés Isten dicsőítésére szolgál 

 

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

 

Imádkozzuk a 106. sz. ének 1. és 6. versszakát:  

 Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt, a tiszta ostyának fehérsége alatt, 

 Fölséges Úristen, el vagy rejtekezve csodálatos képen! 

 

 Bűnös Magdolnával lábadhoz borulok; emlékezzél rólam, latorral kiáltok.  

 Könyörülj meg rajtam Dáviddal így dallok, szent, szent, szentnek vallak.  

 

 A Betániai Mária példája tanít minket is arra, hogy a tevékenységeink közepette sem 

szabad megfeledkeznünk a szemlélődésről. Amíg ugyanis Márta sürgött-forgott a konyhában, 

hogy Jézusról és a tanítványairól gondoskodjon, Mária odaült Jézus lábaihoz (vö. Lk 10, 39-40), 

nézte, szemlélte és szerette őt (vö. ). Ugyanezt tette Mária Magdolna, amikor a keresztre-feszített 

Krisztust szemlélte. (Lábai) Jézusnak a lábai már oda voltak szegezve a kereszthez (vö. Jn 19, 

25), Mária Magdolna pedig most már nem tudta hajával törölgetni Jézus lábait, mint azon a 

vacsorán (vö. Lk 7, 38), de könnyeivel siratta. Szemlélte Jézus szenvedését, és együtt szenvedett 

Jézussal.  

 A szemlélődésnek egyik nagyon értékes imaszakasza az, amikor az ember nem tenni akar 

valamit az imádságban, hanem csak passzíve, vagyis szenvedőlegesen belemerülni Jézus 

szenvedése szemlélésébe, illetve részt venni abban.  

 Thomas Mertonnak, ennek a híres trappista lelki írónak van egy könyve, amelynek a 

címe: Senki sem sziget. Vagyis mi emberek nem vagyunk egyedülálló személyiségek, izolált 

egyéniségek, hanem mindnyájan összetartozunk!  

 Amikor a szemlélődő ima szakaszaiban a kiválasztott lélek megkapja az isteni 

Vőlegénnyel való együttszenvedés imakegyelmét, akkor még inkább (jobban) megélheti: 

összetartozunk. (Kr-sal) Összetartozunk Krisztussal, és összetartozunk egymással is! Az együtt-

szenvedés imájának van egy olyan vonatkozása, amelyben a kiválasztott lélek, az Istennek 

önmagát egészen átadott lélek-menyasszony Isten elé viszi az embereket, Isten elé áll velük. Úgy 

szoktuk mondani: Minél közelebb áll valaki Istenhez, a rábízottak is annál közelebb kerülnek 

vele együtt az Úrhoz.  

 A lélek-menyasszony talán a Zsoltáros jókívánságát mondhatja ebben az imában, ebben 

az imaszakaszban: Áldjon meg téged az Úr, és legyen békességed egész életedben! (Zsolt 127, 5-

6). A lélek-menyasszony nem a maga erejével, nem a maga tevékenységével akarja az embereket 

közelebb vinni Istenhez, hanem az Úr szeretetével. Amikor imádságában Isten áldását kéri az 

embertestvérekre, akkor azt akarja, hogy az emberek észrevegyék Isten jóságát, szemléljék 

Istennek a szeretetét, és akkor születik meg bennük a béke.  

 Ady Endre, aki istenes verseiben az Istennel való találkozás élményét oly sokszor és 

szépen megénekelte, mond egy ilyen mondatot is: „Istenem, békíts ki Magaddal és magammal, 

hiszen te vagy a Béke!” Isten az ő egyszülött Fiában, Krisztusban békéltette meg magával a 

világot. Isten az, aki a választott menyasszony kérésére is békességet sugároz a világban élő 

embereknek, hogy ne e-világban éljenek már, hanem Isten világában! A lélek-menyasszony tehát 

(megteszi) a maga részéről megteszi azt, amit megtehet. Ha pedig valamit már nem tud megtenni, 

akkor a szenvedéseit, az áldozatait ajánlja fel.  

 Ezzel kapcsolatban hadd idézzek egy teológiai axiómát, vagyis egy teológiai 

alapigazságot, amely latinul így hangzik:            vagyis: Attól, aki megteszi azt, ami rajta áll, 



Isten nem tagadja meg a kegyelmet. A lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban pedig már 

inkább a nem-cselekvés állapotában van, inkább a szenvedés, az együtt-szenvedés 

imaállapotában. Ha Isten nem tagadja meg a kegyelmet attól, aki vele cselekszik, nyilván nem 

fogja megtagadni a kegyelmet akkor, ha a választott lélek az ő egyszülött Fiával szenved a 

lelkek üdvéért, a lelkek üdvösségéért, hogy az embereket akár a szenvedés áldozatai árán is 

közelebb vihesse Istenhez!  
 

Második gondolat: (első??) 

2. Szenvedésével sokakat megigazulttá tesz a Messiás 

 

 A lélek-menyasszony tudja: Nem az ő szenvedése számít, hanem isteni Urának az 

áldozata. De kérheti a mennyei Atyát, hogy egyszülött Fiára való tekintettel segítse a megigazulás 

útján, vagyis a szentté levés útján az embertestvéreket, és ezért így imádkozik a Zsoltárossal: 

Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket Isten! Derítse fel ránk arcának fényét! Hadd ismerjék 

meg útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között! (Zsolt 66, 2-3). Isten irgalmát kéri 

tehát, mert tudja: Isten nem tagadja meg a kegyelemet attól, aki azt kéri. A lélek-menyasszony 

pedig immár nem saját maga számára könyörög Isten kegyelméért, vagyis önmagát ajándékozó 

szeretetéért, hanem embertestvéreiért. Azt szeretné, hogy az összes nemzet megtapasztalja Isten 

segítségét. 

 Ugyanezt mondja Szent Pál apostol is: Isten üdvössége a pogányoknak jut majd 

osztályrészül (vö. ApCsel 28, 28). Isten az ő üdvösségét pedig egyszülött Fia szenvedése, 

kereszthalála és feltámadása által juttatta az emberiségnek.  

 Már az Ószövetségben megjövendölte a próféta (Újszöv. id. után?): A Messiás lesz a mi 

üdvösségünknek a megszerzője. Így jövendölt: Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi 

fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük. Olyannak, akire lesújtott az Isten, 

és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi 

békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást (Iz 53, 4-5).  

 Amikor a lélek-menyasszony ég a vágytól, hogy embertestvéreit egyre közelebb segítse 

Isten atyai házába, akkor tudja, hogy a nagy feladatot, a feladat nagyobb részét az ő isteni Ura 

tette, vállalta. Ezért nagyon együtt-érző szívvel, nagyon békességes lélekkel szemléli a Fájdalmak 

Férfiját, akiről tudja, hogy a mi bűneinkért feszítették keresztre, és szúrták át a szívét.  

 A Fájdalmak Férfijával kapcsolatban a másik jövendölést is ismeri a lélek-menyasszony: 

Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára 

rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták és ő alázattal elviselte. Nem nyitotta ki a száját. 

Mint a juh, amelyet leölésre visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a 

száját (Iz 53, 6-7).  

 A lélek-menyasszony a szerelmes szív együtt-érző szeretetével nézi az ő isteni Urát, aki 

hordozza mindnyájunk terhét, bűnét, aki panasz nélkül vállalja minden bűnünk engesztelését. A 

lélek-menyasszony is panaszkodás, nyafogás nélkül vállalja a sorsközösséget a szenvedő 

Messiással. Mindenesetre van egy vigasztalása abban, amiben látja isteni Urának szenvedését a 

keresztúton is a keresztre feszíttetésben.  

(Ahhoz képest mi a mi szenvedésünk? Különben sokszor mi okozzuk a szenvedésünket Isten 

törvényeinek a megszegésével.)  

A mennyei Atya ezt is üzeni Izajás prófétánál (által): Ha majd véget ér lelkének gyötrelme, látni 

fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, 

mivel gonoszságaikat magára vállalta, ezért osztályrészül sokakat adott neki. És a hatalmasok 



lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta. És a gonosztevők közé sorolták, noha sokak 

vétkét hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért (Iz 53, 11-12). 

 Az értelmetlen szenvedés duplán fáj. Ha az ember látja, hogy van értelme egy-egy 

áldozat meghozatalának - még ha az esetleg sok gyötrelemmel jár is -, akkor könnyebben ki 

tudja mondani az igent. A lélek-menyasszony pedig már látja isteni Ura győzelmét, hogy végre 

véget-ért szenvedése, lelkének gyötrelme, hogy az ő mindhalálig való engedelmessége mennyi 

ember megszentelődését eredményezte. Ő maga sem vonakodik a kereszttől. Ha isteni Ura 

életét halálra adta, és közben imádkozott a bűnösökért, akkor a lélek-menyasszony sem sajnálja 

életét odaadni, hogy akármilyen hosszú is a keresztút, akármilyen gyötrelmes is, hogy az ember 

meghaljon a gonosz lélek hatalmának, az e-világ csábításának, az önmaga önző keresésének, 

mégis odaadja az életét a bűnösökért isteni Urával együtt. És vele együtt imádkozik: „Atyám, 

bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23, 34).  

Az apostolok is szívesen tanítottak a szenvedő Szolga áldozatának az értékéből. Szent 

János ezt mondja: Van szószólónk az Atyánál. Jézus Krisztus az Igaz, vagyis a bűntől mentes, az 

ártatlan. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ 

bűneiért is (1 Jn 2, 1-2). Szent János kifejezi az egész Egyháznak a hitét, megvilágítja azt a szót, 

illetve a Szentírás hebraizmussal sokszor használ: Jézus vére sokakért kiontatik, sokak 

igazulására lesz az ő kereszthalála (Iz ), ahogyan Izajás próféta is mondta. Világosan megmondja 

János: Krisztus engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Minden ember bűnéért. Ő minden 

ember Megváltója (). Tehát Isten mindenki számára megnyitja a mennyország ajtaját, és hív, 

hogy mindenki lépjen be! Isten részéről tehát megvan a nyitottság, a fogadás minden ember 

befogadására. Azt már az emberi szabad akaraton múlik, hogy válaszol-e Isten hívására, és 

nemcsak elindul Isten útján, hanem azon végig is akar járni egészen a mennyországba való 

megérkezésig.  

 Péter apostol is hasonlót tanít: Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon 

szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak a 

hibátlan és egészen tiszta Báránynak a drága vére árán. Őt Isten már előre, a világ teremtése 

előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időben jelent meg miattatok. Általa hisztek Istenben, aki 

feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben! (1 

Pét 1, 18-21). A Messiás az, aki meghív mindenkit a bűn rabságából való szabadulásra. Mint 

ahogyan az Ószövetségben az áldozati Bárány hintése és feláldozása jelezte és közölte a bűn 

megbocsátását; úgy az Újszövetségben Istennek egészen tiszta áldozati Báránya, ártatlan 

áldozatra adott egyszülött Fia szentel meg mindnyájunkat az ő drága vérén. Meghív 

mindnyájunkat a megszentelésre, hogy megigazulttá tegyen, vagyis Isten előtt igazzá, szentté. 

 Itt megint hozzá kell tennünk a gondolathoz azt a szempontot: Ha valaki nem akar 

részesülni ebben a megszentelődésben, az nem róhatja fel Istennek, hogy ő miért nem szentelődik 

meg. Aki ugyanis nem akar a Messiással, az Isten szenvedő s?zolgájával, az üdvösségre meghívó 

isteni Főpappal részt-, közösséget vállalni, az nem csodálkozhat, hogyha nem részesedik ebben a 

megszentelődésben; pedig Jézus, mint Főpap mindnyájunkat meg akar szentelni.. A kereszten 

való önfeláldozás volt az az áldozata, amellyel Mindnyájunkat a szent Istenhez akar kötni a 

szenvedésével, a kereszthalálával és a feltámadásával eltörölte a mi bűneinket, és megnyitotta 

számunkra Isten országát.  

 A Zsidókhoz írt levél szerzője ezért mondja: Olyan főpapunk van, aki az isteni Fölség 

trónjának jobbján ül a mennyben, mint papi szolgája a szentélynek, az igazi sátornak, amelyet az 

Úr emelt, nem ember. Minden főpapnak az ugyanis a kötelessége, hogy ajándékot és áldozatot 

mutasson be (Zsid 8, 1-3). Az apostol már úgy látja, hogy az isteni Főpapunk a mennyei Atya 

trónján megdicsőülve ül. Ezért mondja: Isten jobbján. A mennyei Atya megdicsőítette az érte 



szenvedő egyszülött Fiát, aki az életet, az életét ajándékozta áldozatul az emberek megválására, 

az emberek megszentelésére, hogy az emberek megigazultak legyenek, Isten előtt szentségben 

élhessenek. 

 

Elmélkedésünk harmadik pontja:  

3. Isten részt ad nekünk Krisztus szenvedéseiben 

 

 A lélek-menyasszony jól megtanulta, hogy mit is jelent Isten szeretete az ember számára: 

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa 

éljünk (1 Jn 4, 9). Ugyanaz az apostol folytatja: Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét 

adta értünk (). Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. A lélek-menyasszony, tehát 

az Istennek önmagát egészen átadott imádkozó lélek mindenben egy akar lenni isteni Urával. Ha 

Jézus nem kímélte életét, hanem odaadta értünk, a lélek-menyasszony tudja azt: Üdvözítő 

Istenének akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére; hiszen 

egy az Isten, és egy a Közvetítő Isten és az ember között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul 

adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben (1 Tim 2, 4-6). Itt az apostol a 

katolikus tanítást a maga teljes értelmében adja, nem hebroizmussal beszél, nem a zsidóknak, 

hanem a pogányságból megtérteknek írja a levelét. A zsidók is azt értették a kifejezés alatt: 

sokakért, hogy mindenkiért adja életét Krisztus. Isten tehát minden embert üdvözíteni akar, 

éspedig Krisztus, az egyetlen Közvetítő által.  

 A Szűzanya is Krisztus miatt tud bekapcsolódni a megszentelés művébe. A szentek is 

Krisztus szentségéből részesedve vele együtt tudnak a megszentelés művében tevékenykedni.  

A lélek-menyasszony is annyiban tud az embertestvérek megszentelődésére lenni, amennyiben 

részesedik Krisztus szenvedésében, Krisztus áldozatában. Az apostolok buzdították a testvéreket. 

Jézus a kapun kívül, vagyis Jeruzsálem várfalán kívül, a Golgota hegyen szenvedett, hogy vérével 

megszentelje a népet.  Menjünk ki tehát a táboron kívülre! Mint ahogyan az Ószövetségben is a 

bűnbakra, amelyre rátették a nép bűneit, az a sors várt, hogy a táboron kívülre vezették, és ott 

elengedték, hogy a pusztába vigye el a népnek a bűneit. Majd az apostol így folytatja: Vállaljuk 

gyalázatát, hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük. Általa 

mutassuk be Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát, az őt megvalló ajkak gyümölcsét! (Zsid 13, 

12-15).  

 A lélek-menyasszony Krisztushoz akar tartozni, ezért elhagyja apját, anyját, és isteni 

Urához csatlakozik. Elhagyja azt a várost, azt a házat, amelynél jobbat mutat neki az ő isteni Ura. 

És vállalja a sorsközösséget isteni Urával azért, hogy Jézus szenvedéseiben részesedve Jézus 

áldozatában is részt kapjon, és így segítse az embertestvéreket a megszentelődés művében. A 

lélek-menyasszony csak Krisztus által tudja bemutatni a dicséret áldozatát, vagyis azt az 

áldozatot, amellyel megdicsőíti Krisztus Urunk által a mennyei Atyát a Szentlélekben.  

 Szent Péter is buzdít: Testvéreim!... Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus 

szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek! Boldogok 

vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis Isten Lelke lebeg 

felettetek (1 Pét 4, 12. 13-14). A Krisztus szenvedésében való részesedés az ember dicsőségére 

szolgál. Az isteni Vőlegény dicsősége a mennyasszony dicsősége is. A Krisztussal való 

sorsközösség jóban-rosszban való együttrezdülést jelent. Mint ahogyan a házastársak is vállalják 

egymást jóban-rosszban egyaránt. Az apostol itt nem szadizmust tanít, a szenvedésben való 

gyönyör-találást, hanem a Krisztusban való részesedés örömét, még ha az a szenvedésekben való 

azonosulás gyönyörét is jelenti. Krisztus szenvedése ugyanis önkéntes áldozat az engedetlenség 

bűnének jóvátétele az engedelmesség által. Erre az engedelmességre Isten Lelke késztet 



bennünket. Itt visszaköszön nekünk az a gondolat, amelyet a Teremtés könyvének elején már 

megtanultunk: Isten lelke lebegett a vizek felett  (Ter 1, 2), amelyből Isten előhozta a 

szárazföldet, amelyből Isten megteremtette az ember testet, és emberi lelket lehelt bele (Ter 1, 2. 

10. 27; Bölcs 15, 11?). Az újjáteremtés Isten Lelke a krisztusi életet akarja bennünk 

megvalósítani. Ez lesz a mi megdicsőülésünk. Ezért mondja Szent Péter a Szentlelket a dicsőség 

lelkének (1 Pét 4, 14). Isten dicsőségében részesül a megváltott és üdvössségre jutott lélek. Ebben 

a lélek-menyasszony is közreműködik. Ha Szent Pál apostol mondhatta: Gyermekeim, újra a 

szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus-kép nem alakul bennetek (Gal 4, 19), akkor a 

lélek-menyasszony is vállalja Krisztussal együtt a krisztusi új ember megszületésének fájdalmait. 

 Szent Pál másképpen is megfogalmazza ugyanezt a gondolatot: Testünkben folyton 

folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. 

Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló 

legyen testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de tibennetek az élet (2 Kor 4, 10-12).  

 A lélek-menyasszony ezért nem sajnálja önmagát. Tudja, hogy Krisztussal együtt 

szenved, és együtt szenved az ő népe tagjaival, azoknak minden fájdalma áthullámzik az ő testén, 

lelkén is. Például a deportáltak, vagy a kitelepítettek tragédiája számára is olyan, mint a 

paradicsomból való kiűzetés. A háborúk áldozatai, akik belehaltak szenvedéseikbe, számára is 

olyan, hogy a szíve szakad. Sorsközösséget vállal velük. Sőt, helyettük is akarja vállalni a testi-

lelki kínokat. Mert Krisztus titokzatos testének a tagjai ma is szenvednek. Mint ahogyan ínséget 

szenvednek a fedél-nélküliek, a munkanélküliek, az ételben-italban szűkölködők, akik tüzelő 

hiányában szenvednek, vagy egészségükben károsodást viseltek el. De ugyancsak sorsközösséget 

vállal az ínséget szenvedőkkel akkor is, amikor szeretet-hiányban kínlódnak, amikor baráti szó 

nélkül tengetik az életüket, amikor segítő kéz nem nyúl feléjük. 

 A lélek-menyasszony az ínséget szenvedők esetében velük együtt rezdül, viseli a 

szenvedések terhét, és értük is viseli ezeket a szenvedéseket, mert tudja: A szenvedések 

vállalásával Krisztus szenvedésében részesedik, amely szenvedés pedig a világ üdvösségéért 

van!  
 

Negyedik gondolat: 

4. Isten örök szeretettel szeret 

 

 A lélek-menyasszony isteni Ura szívéből olvassa ki ezt az üzenetet. Ez az örök szeretet 

vigasztalja meg, és képesíti arra, hogy egyre inkább részt vegyen isteni Ura megváltói 

szenvedésében. Az Ószövetség egyik legszebb vallomása így hangzik: Ezt mondja az Úr: 

Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép. Izrael nyugalma felé tart. Örök 

szeretettel szerettelek. Ezért megőriztem irántad irgalmasságomat, újra felépítelek, és te 

felépülsz, Izrael szűzi leánya (Jer 31, 2-4). Aki megéli, hogy Isten örök szeretettel szereti őt, 

azt elbájolja ez az isteni szeretet. Az nyugalomban van, akármennyi szenvedés éri is az élete 

útjain. Nyugalmának biztosítéka az, hogy Isten irgalmas hozzá, vagyis a bűneit megbocsátja, 

lelkét megtisztítja, szívét magához emeli. Egész lényét magába öleli. Micsoda isteni stílus ez!  

 Miért teszi mindezt Isten? Mert azt akarja: Mi mindnyájan szentek legyünk. Már az 

egyiptomi kivonulás alkalmával megparancsolja: Legyetek szent emberek előttem! (Kiv 22, 30). 

Aki befogadja Isten szeretetét, az megszentelődik. A lélek-menyasszony már befogadta isteni 

Urának feléje irányuló szeretetét, és egész lényével viszonozta ezt a szeretetet.  

 - Ezért ő maga is megszentelődik.  

 - Ezért kedves az isteni Ura szemében.  

 - Ezért a lélek-menyasszony közbenjáró szava is kedves isteni Ura előtt.  



 A lélek-menyasszony, aki szívesen részt vesz az isteni Úr szenvedéseiben csak azért, hogy 

Isten megdicsőülését szolgálja, éppen ezért a kiválasztottság miatt könyöröghet: Uram, 

emlékezzél, a színed elé álltam, hogy közbenjárjak értük, és elhárítsam a haragodat róluk! (Jer 

18, 20). Az istenszerető léleknek ez a stílusa: Már nem magát nézi (már), hanem isteni Urát és 

mindazokat, akik rászorulnak Isten irgalmára. Akiket ő képviselni akar Isteni irgalmasságának 

trónusa előtt. A lélek-menyasszony szíve szeretetének a lobogása olyan, mint a jelző tűz, 

állandóan figyelmezteti isteni Urát. Emlékezteti a lélek-menyasszony szeretetére, de emlékezteti 

a lélek-menyasszony szíve vágyára is, amellyel az embertestvérek számára kéri Isten irgalmát.  

 Ilyenkor valósul meg az, amit Szent János apostol mondott: Már oszladozik a sötétség, és 

világít az igazi világosság. Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli testvérét, az még 

mindig a sötétségben jár. Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, és nem szolgál 

botrányul másoknak (1 Jn 2, 8-10). A lélek-menyasszony, aki szereti isteni Urát, szereti annak 

testvéreit is. Ez a szeretet lobog, világít, mint a sötétségben a mécses. Az igazi világosságot 

közvetíti az embertestvéreknek. Olyan jó, amikor a sötétségben végre felgyullad a láng! Olyan jó, 

amikor a sötét erdőben jelzést kapunk a jó út felöl!  

 Szent Pál apostol erről a jó útra irányító világosságról beszél, amikor a mennyei Atya 

dicsőségéről szól: A keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálban, amiként Krisztus 

az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk (Róm 6, 4). A bűn, a halál a 

sötétségnek a világa. Amikor már nem a bűnbe temetkezünk bele, hanem Krisztusba, akkor az 

önmagát kereső, a bűnt választó ember meghal, de Krisztussal új életet kapunk. A bűnét 

megvalló, a bűntől megszabaduló ember ugyanis Istennek a dicsőségében részesedhet, Istennek a 

dicsőséges életéből kap részt.  

 A lélek-menyasszony olyan boldog, amikor látja azt, hogy Jézus testvérei ebben a 

dicsőségben részesednek. Vállal ezért a részesedésért minden áldozatot. Tudja azt, hogy ebből a 

szenvedésből is új élet fakad. Isteni ígéret van rá. És Szent Pál apostol más szavakkal is 

megerősíti (ezt): A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy 

Krisztussal életre keltett minket, bűneikben halottakat is. Így kényelemből kaptátok a megváltást. 

Feltámasztott minket, és Jézus Krisztusban a mennyeiek közé helyezett (Ef 2, 4-6).  

 Az Istent szerető lelket lenyűgözte Isten nagy szeretete. A lélek-menyasszony hagyta, 

hogy az isteni Vőlegény mindhalálig való szeretete meghódítsa az ő szívét. A lélek-menyasszony 

gyönyörűségét találja isteni Urában, mint ahogyan az Úr is megvallja: Gyönyörűség nékem az 

emberek fiaival lennem (). A lélek-menyasszony már él, éspedig Krisztussal él. A feltámadt 

Krisztus életét kapta meg. Krisztusnak az élete átragyog rajta még akkor is, hogyha ennek az új 

krisztusi életnek az előfeltétele az volt, hogy vállaljon részt vele a szenvedésekben, és vállalja a 

sorsközösséget isteni Urával mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (vö. Fil 2, 8). A lélek-

menyasszony annyira le van nyűgözve isteni Ura szeretetétől, hogy vele akar lenni küzdelmében. 

Nem számlálja a sebeit, nem nyalogatja a sérüléseket, a tövisszúrásokat, az ostorcsapásokat, a 

kereszt súlya alatt a földre zuhanásokat, a keresztre feszítettséget, a szívnek a szeretet? 

lándzsájától való átdöfését. Már nem önmagán van a tekintete. Már örömére szolgál, hogy együtt 

lehet isteni Urával életében, szenvedésében, halálában és megdicsőülésében is. A távlatokat látja, 

amellyel a végtelenül irgalmas Isten Jézus Krisztusban őt is a mennyeiek közé helyezte. Látja a 

kibontakozást a Szűzanya életében, a szenteknek az életében, és ez számára is a boldog remény 

forrása. Ha együtt szenved isteni Urával, az Istennek a megdicsőítésére szolgál, de az ő 

boldog mennyei dicsőségére is. 
 

Befejezésül a 106. sz. énekből az 5. versszakot imádkozzuk:  

 Drága sebeidbe vétkeimet rejtem, harmatozó véred mossa meg a lelkem;  



 Ez a szentáldozat, mit most felajánlunk, fehérre mos engem.  

 

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


