
455. Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak  

(Jn 19, 37)  

 

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

 

Imádkozzuk a 75B sz. éneket:  

 

 Világmegváltó Jézus, keresztre feszítették,  

 Isten Báránya, Jézus érettünk megtöretteték. 

 

 Hamis világ szépsége! Ruháknak ékes látszatja,  

 Pusztulj test kényessége! Szívemet bánat szaggatja.  

 

 Az együttszeretés imaszakaszában már tanulmányoztuk az együttcselekvés és 

együttszenvedés imáját. A lélek-menyasszony – tehát az Istennek egészen átadott emberi lélek – 

mindent együtt akar tenni isteni Urával. Az együttszenvedésben azonban nemcsak a saját 

szenvedését nézi, hanem sokkal inkább isteni Urának a szenvedéseit. Amikor az imában Istenre 

emeljük a tekintetünket, akkor fölismerhetjük az ő szeretetét, a megtestesülését az egyszülött Fiú 

eljövetelében. A lélek-menyasszony is minél tovább tekint szeretettel isteni Urára, fölismeri benne, 

hogy ő egyrészt próféta, másrészt pap, harmadszor pedig Uralkodó a világ felett (vö. Dr. Gál 

Ferenc: Dogmatika, Bp, 1990, Szent István Társulat, 314-216. oldal).  

 

 I. Jézus mint Istentől küldött próféta, elsősorban közvetítő Isten és ember között. Az 

ószövetségi előképek is a hármas küldetésére vonatkoznak. Tulajdonképpen az egységes megváltói 

közvetítés három szempontjáról van szó, amelyek egymásba fonódnak, és egymást feltételezik. Az 

Ószövetségi Szentírás nem ad egységes tárgyalást Krisztus prófétai, papi és uralkodói szerepéről, 

hanem sajátos katechétikai, tehát hitoktatási stílusának megfelelően a Biblia utal rájuk.  

 Mégis vannak olyan szentírási helyek, ahol a hármas krisztusi cselekvés együtt jelentkezik. 

Ilyen a Zsidókhoz írt levél bevezetője. Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan 

Isten a próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. Őt rendelte a 

mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is. Dicsőségének kisugárzása és 

lényegének képe, mása ő, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget. Miután a bűntől 

megváltott, az isteni Fölség jobbjára ült a magasságban. És annyival kiválóbb lett az angyaloknál, 

amennyivel különb nevet örökölt náluk (Zsid 1, 1-4). Ebben a szövegben is Krisztusnak a prófétai 

szerepe van az első helyen. Addig ugyanis a próféták útján szólt az ősatyákhoz is Isten, most pedig, 

amikor Krisztus eljövetelével elkezdődött a világ végső szakasza, a megváltás és a megszentelődés 

szakasza egészen a világ végezetéig, már nem egy küldött ember által szól hozzánk Isten, hanem 

az egyszülött Fia által. Tehát Krisztus a Próféta.  

 Azért is kérdezik a Jézus titkát firtatók: Mondd meg nekünk, te vagy-e a próféta, akinek el 

kell jönnie! (Lk 22, 67). Jézus pedig mondja: Vizsgáljátok meg az Írásokat! (Jn 5, 39). A Szentírás 

tanít rólam. A szent író Krisztusnak az uralkodói szerepéről beszél, amikor ezt tanítja: Őt rendelte 

a mennyei Atya a Mindenség örökösévé (Zsid 1, 2). Mindenek fölött ő uralkodik a teremtés jogán, 

mert az Atya a Fiúval a Szentlélekben teremtette a világot. Így a Fiú is az Atyával és a Szentlélekkel 

együtt teljes mértékben Ura, Királya a világmindenségnek.  

 De Krisztus a főpap is, hiszen a bűntől megváltott, megtisztított. A főpapnak a feladata, 

hogy áldozatot mutasson be a bűnökért. Tehát Krisztusnak ez a küldetése az Újszövetségben már 

egy nézettel látható. Együtt látjuk mind a három feladatot Krisztusban megvalósulni.  



 

 Szent János a látomásokban is így szemléli Jézust: Ő szeretett minket, vérével megváltott 

bűneinktől, és Istennek, Atyjának országában is papjaivá tett, övé a dicsőség és hatalom örökkön-

örökké. Ámen (Jel 1, 5-6). Megváltott bűneinktől, vagyis azt a papi feladatot, hogy áldozatot 

mutasson be a bűnösökért, saját testében, saját élete feláldozásával valósította meg, azaz megváltott 

a bűntől, mint valami áldozati bárány. Ezért is mondjuk őt Isten Bárányának. Ő hordozza a mi 

bűneinket, Isten miatta bocsát meg nekünk. Isten uralmában részesít minket, vagyis uralkodik 

mindazokon, akik Isten országába lettek felemelve. Abban a kitüntetésben részesít, hogy Isten 

országának tagjai lehetünk. Megszentelt bennünket, vagyis az isteni Vőlegény papi szerepe is ki 

van emelve János látomásában, mert csak az tud minket, Krisztus testéhez tartozó embereket Isten 

fiaivá tenni, aki maga is pap. 

 

 Az Ószövetségben a zsoltár tanítja, hogy ő együtt pap és uralkodó. Az Úr ugyanis 

megesküdött: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” Jobbodon áll az Úr (Zsolt 

109, 4-5). Tehát Krisztus személyében egyszerre ragyog fel mind a három közvetítő szerep: a 

prófétai, a papi és az uralkodói küldetése. 

 

EDDIG OK! 

 

 A földön is a szerelmesek szívesen nézik egymás tulajdonságait. Gyönyörködnek a másik 

jó képességeinek. A lélek-menyasszony is szívesen tekint isteni Urára, és mint próféta különösen 

is kiemeli Jézusnak ezt a közvetítő szerepét.  

 A szinoptikus evangélisták említik, hogy a nép prófétának tartja Jézust (vö. Mk 6, 15; v. 

Mt 16, 14). De az evangélisták még nem nevezik prófétának Jézust. Az ő idejükben a prófétai 

szónak még egészen ószövetségi íze volt, tudniillik a próféták Isten szolgái. Itt viszont arról van 

szó, hogy Jézus Istennek a Fia. Fogalmaiban? azonban Jézus is betölti a prófétai szerepet, hiszen 

Istenről beszél, és Isten akaratát közvetíti. De Személye fölülmúlja a prófétákat, ahogyan ez kitűnik 

a keresztelés és a színeváltozás jeleneteiből. Mindkét helyen a mennyei Atya úgy mutatja be őt: Ő 

a szeretett Fiú, őt kell hallgatni (vö. Mt 17, 5). Jézus maga is hangoztatja, hogy ő több, mint a 

próféták voltak. A próféták a küldetésüket a látomásban kapott megbízásban igazolták. Beszédeiket 

így vezették be: Ezt mondja az Úr (Kiv 7, 17). Jézus azonban a saját nevében beszél, és neki elég 

az az igazolás, hogy szavait és tetteit isteni erő kíséri.  

 

Második gondolat:  

2. A lélekmenyasszony is látja, hogy isteni Ura prófétai tekintélyének nyitja az Istennel 

fennálló különleges viszony 

 

 Isten ugyanis az ő Atyja, tőle kapja a tanítását, erejét, küldetését, dicsőségét. Karizmatikus 

tetteiben az ő ereje működik. Ezért Jézus abszolút igénnyel lép fel: Feltétlen hitet követel, tehát 

rajta kívül senki sem ismeri az Atyát, és csak ő beszélhet róla autentikusan, vagyis hitelesen. Isten 

irgalmát, gondviselését, üdvözítő tervét csak ő nyilváníthatja ki. Személyében megjelent az Isten 

országa. Ő képviseli kegyelmeit. Az ószövetségi betű helyett a szellemet, a lelkületet hangsúlyozza, 

és ezzel a régi, vagyis mózesi törvényt egyszerűsíti, bensőségessé és tökéletessé teszi. Nála nem a 

külső előírás megtartása a fontos, hanem az ember belső alakítása. A mózesi törvény új megfelelője 

a Hegyi beszéd. Jézus tettei egybecsengenek tanításával. Csodái természetfeletti jelei nemcsak 

bizonyítékul szolgálnak, hanem kinyilvánítják Isten országának erejét és kegyelmi ajándékát. Ezért 

mondhatjuk: tanítása evangélium, vagyis örömhír. Nagysága ellenére Jézus mégsem a saját 



dicsőségét keresi, hanem azét, aki küldte. Tudása, hatalma nem öncél, hanem az emberekért van. 

Ezt azzal is kimutatja, hogy minden nagysága ellenére testvéri módon tanít. Sajnálja a pásztor 

nélküli nyájat (vö. Mt 9, 36), enyhületet akar nyújtani azoknak, akik az élet terhét hordozzák. 

Küldetését maradék nélkül teljesíti, mert hűséges ahhoz, aki rábízta a tanítást. És hűséges azokhoz 

is, akiknek az üzenet szól. Akkor sem von vissza semmit, amikor tanítását életével kell 

megpecsételni.  

 Milyen (nagy) áhítattal tud nézni a kiválasztott lélek-menyasszony erre a nagyszerű isteni 

Vőlegényre! Személyében látja felragyogni Isten hatalmát, erejét, jóságát, gyengédségét (és) 

szeretetét! 

 

Harmadik gondolat:  

3. Szent Pál apostol számára Jézus a kinyilatkoztató és a kinyilatkoztatott tartalom 

 

 Ő az Atya képmása, dicsőségének kisugárzása (Zsid 1, 3), ahogyan ez a Zsidókhoz írt 

levélben le van írva. Benne tárul föl Isten üdvözítő akarata. Szent János írásaiban a prófétai szerep 

egészen átmegy a Fiú küldetésének taglalásába. Küldetése az, hogy egészen megismertesse az Atya 

nevét az emberekkel. Erről beszél a főpapi imában Nagycsütörtök estéjén (vö. Jn 17, 4-6). Az 

emberek sötétben tapogatóznak, amikor Isten felé fordulnak. Ő azonban tud, ismer és szemlél. 

Ezért mindent elmondhat, amit az Atyától hall. Kinyilatkoztató tevékenységét a halál sem töri ketté. 

Akkor is nyíltan beszél Atyjáról, sőt, teljes valóságában megmutatja az üdvözülteknek: az ő 

dicsőségének szemléletében a mennyei Atyát fogják megismerni az üdvözült lelkek.  

 A lélek-menyasszony is szívesen hallja isteni Urának szavait, amellyel a kinyilatkoztatást 

adja. Mert Jézus, mint Fiú elsősorban az Atyáról beszél. Ő olyan próféta, aki nemcsak hallja Isten 

szavát - hogy ezt mondja az Úr -, hanem látja és szereti, vagyis szemléli Atyját. Ezt hiteles az, amit 

Jézus a mennyei Atyáról és a Szentlélekről tanít. Amikor keresztre szegezik, akkor mennyei 

Atyjához fordulva kéri a bocsánatot az emberek számára. Mennyei Atyja kezébe helyezi magát (vö. 

Lk 23, 46), vagyis egész titokzatos teste minden tagját. És amikor már nem tudja kinyitni ajkát, 

mert az emberi lelke kiköltözött emberi testéből, hallgatva is beszél. A keresztnek a tanítása 

mindnyájunk szíve boldogsága. Ezért idézi János, a szemtanú Zakariás próféta üzenetét, 

jövendölését, aki azt mondta: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak” (Jn 19, 37; Zak 12, 10). 

Mert ha szavakkal nem is beszél, az élete odaadásával mégis szüntelenül tanít, Isten üzenetét 

közvetíti, mint a próféta az emberek számára: Így szeretett az Isten, aki egyszülött Fiát adta oda, 

hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3, 16).  

 Amikor pedig feltámad, akkor akik a sírban voltak, szintén feltámadnak vele. Akikhez 

elment az alvilág – vagy mondjuk így: - a poklok csarnokába, a mennyország előcsarnokába, azok 

rajta keresztül látták meg a mennyei Atyát a Szentlélekkel együtt isteni dicsőségében. Ez biztos 

elirányítás mindnyájunk számára, de a lélek-menyasszony számára leginkább: Istent szemlélni, az 

Atyát szemlélni az egyszülött Fiún keresztül lehet a legjobban! Istent, a mennyei Atyát szeretni a 

Szentléleken (Szentlelken) keresztül lehet a legjobban!  

 Az imádkozó ember tehát meghatott lélekkel tekint fel isteni Urára, és látja, hogy a 

lándzsával átdöfött szívén keresztül hogyan árad bele a szeretet a világba, konkréten az egyes 

emberek lelkébe - még kézzelfoghatóbban - az imádkozó embernek a szívébe. Az imádkozó ember 

szíve majd összefacsarodik, hogy az én isteni Uram ekkora szenvedést vállalt értem! Ekkora nagy 

áldozat volt az, amellyel ő nem erre a világra, hanem az örök életre szült meg bennünket isteni 

szíve nyílásán keresztül.  

 

Negyedik gondolat:  



4. Jézusnak a vallási tapasztalása is más, mint az ószövetségi prófétáké 

 

 Mint Fiú öröktől fogva az Atyánál van, és mindent tud róla. Emberségének természetfeletti 

meghatározottsága, jellege van, tudniillik benne létezik az isteni Személyben. Ő egész valóságában 

a Fiú. Ez emberségének igazi természetfeletti jellege. Létének ezt a titkát tudatában is megéli. 

Fiúságát úgy látja, mint örök születést, mint az Atyával való kapcsolatot. Ezért vallási tapasztalása 

felülmúl minden emberi ismeretet, sőt, minden emberi kategóriát. Tudatában tükrözik az Atyával 

való lényegi egység, és az is, hogy embersége az isteni Személy kifejezője. Tudja, hogy emberi 

szava Isten szava, vagyis kinyilatkoztatása. Isteni énjének szemlélete a megtestesülésből fakad. Ha 

nem ismerné saját személyiségét, Fiúságát, nem állna közvetlen kapcsolatban a mennyei Atyával. 

Ez az ismeret olyan természetfeletti, mint emberi létmódja. Mivel magából a megtestesülésből, 

illetőleg a személyes egységből fakad, felesleges külön kegyelmi adományra hivatkozni. Kilétét, 

magatartását az határozza meg, hogy istenfiúi létének megtapasztalásából él. Tudja, hogy Isten az 

ő Atyja, és őrajta keresztül az emberek Atyja. Így az emberekkel való szolidaritás istenfiúi 

öntudatából következik.  

 A lélek-menyasszony is erre apellál: Ha Isten Fia méltóztatott közénk emberként eljönni, 

hogy (le) elhozza a mennyei Atya szeretetét a Szentlélekben, kitárja a szívét, és kéri: „Jöjj be lelkem 

hajlékába!” Akkor boldogan megéli, hogy isteni Vőlegénye be is jön, és betölti őt szeretetével! 

Annál is inkább, mert a lélek-menyasszony készsége jelzi: Jézus ebben az emberi szívben nem talál 

ellenállásra. A lélek-menyasszony már egészen átadta akaratát isteni Urának. És ott, ahol nincs 

ellenkezés, ott megvan az egység, az akaratok egysége Isten és az ember között. Milyen kívánatos, 

hogy Jézus, Isten üzenetének a közvetítője ilyen nyitott, befogadó, készséges lélekre találjon.  

  

Ötödik gondolat:  

5. Amellett, hogy Krisztus személyei szerint az örök Fiú, egyúttal egészen ember is. 

mindenben hasonló hozzánk, kivéve a bűnt 
 

 Gondolkodásában együtt vannak a tudat alatti törekvések, a képzelet képei, a külső 

tapasztalás és a kegyelmi megvilágosítás. Átéli a világhoz való kötöttségét is. Lelki tartalmának 

kifejezéséhez szüksége van képekre, hasonlatokra, kifejezésekre, fogalmakra. Ezeket a földrajzi 

világból, leginkább édesanyjától és nevelőatyjától, de a vallási hagyományból is veszi. 

Példabeszédei mutatják, hogy milyen találékony ezeknek a felhasználásában. Átéli történetiségét 

is, vagyis azt, hogy kötve van a társadalmi és kulturális adottságokhoz. Embersége ebben a társas 

viszonyban fejlődik, és az idővel bontakozik ki, mint a mienk. Ha az akarat oldaláról szabadon 

vállalja a küldetést, a velejáró felelősséget; megtapasztalja a sikert, és a sikertelenséget, az örömet 

és a szenvedést, sőt, a halált is. Mindezt azért, hogy az emberi lét egész abc-je az Istenség kifejezője 

legyen.  

 Amikor a lélek-menyasszony isteni Urára tekint, akkor Isten emberét is felismeri benne. 

Azt az embert, akit egészen átjárt, betöltött a második isteni Személy. Ezért olyan vonzó számára 

Jézus egyénisége. Ezért olyan boldogan akar ő is egyre jobban isteni Urához hasonlítani. Ő maga 

is megérzi emberi léte kötöttségeit, terheit, gyengeségeit. De Krisztussal együtt boldogan vállalja 

annak minden korlátjával illetve a kibontakozás reményével, hogy emberi mivolta őt is 

megdicsőíti. Emberi gyengeségének a hordozása az ő szenvedésére, az ő megdicsőülésére szolgál.  

 

Hatodik gondolat:  

6. Jézus saját fiúsága úgy tükröződik tudtában, hogy az Atyára tekint.  

 



 Magát az ő képének, szavának tudja. Az Atyából merít, és azt adja tovább. Mégis amit 

kinyilatkoztat, az egyúttal az ő lelki tartalma. Tanításában és viselkedésében hozzáférhetővé teszi 

saját személyi titkát, és ezzel feltárja előttünk, hogy ki az Isten önmagában, és ki ő a mi számunkra. 

Saját fiúságán keresztül megismerteti a mennyei Atyát. Szellemének ébrentartására elküldi a 

Szentlelket, és így tulajdonképpen azt mutatja be, hogy őbenne feltárult előttünk a Szentháromság 

titka. Nem nehéz észrevenni, hogy tanításában a legmélyebb isteni titkokat is könnyedén, magától  

értetődően teszi át emberi fogalmakba. Ezt is csak abból értjük meg, hogy alapjában egyszerűen a 

Fiú áll előttünk. Isteni természete nem úgy van jelen benne, és nem úgy hat, mint külső, vagy 

valami felépítmény, hanem értelmét és egész szellemét belülről, a lét mélyén járja át. Ezért Jézus 

egyéniségét nem lehet a megszokott emberi kategóriákkal kifejezni.  

 A lélek-menyasszony is szívesen tekint isteni Vőlegényére. Amikor ugyanis őt szemléli, az 

Atya Fiát látja, akit szeret a mennyei Atya. Jézus emberi mivoltán keresztül az istenszerető lélek 

számára is feltárul a Szentháromság kimondhatatlan szent titka. És nemcsak feltárul az istenszerető 

lélek előtt ez a titok, hanem ez a szentháromságos valóság egyre jobban be is tölti az Istent szerető 

lelket. Ez a mennyország stílusa. Ez a mennyország öröme. Ott ugyanis egy örökkévalóságon át 

mindig újabbat és újabbat ismerünk meg Istenről. Mint ahogyan itt a földön is az embertársakról is 

mindig újabb és újabb információk érkeznek. És minél több az ismeret a másikkal kapcsolatban, 

annál több lesz bennünk a szeretet is iránta.  

 A lélek-menyasszony is megéli: az ő egész emberi valóját belülről átjárja a benne létező 

Istennek a szeretete. Boldogan hagyja, hogy ez a valóság egyre jobban eluralkodjon benne. Mert 

ezekkel az isteni közlésekkel Jézus prófétai cselekvését éli meg. A prófétának ugyanis az a feladata, 

hogy Istenről beszéljen, Isten üzenetét közvetítse. Jézus nemcsak beszél a szentháromságos Isten 

Szeretetéről, hanem közli is velünk!  
 

 

Hetedik gondolat: 

7. Isten Fia szavain keresztül tetteivel is kinyilatkoztatást ad 

 

 Teljesen aláveti magát a mennyei Atya akaratának. Szeretete és engedelmessége olyan, 

hogy fel kell ismerni benne a Fiút csodáival, gyógyításaival, fáradhatatlan tevékenységével, 

megértő magatartásával, türelmével, és főleg engesztelő szenvedésével kimutatja az emberek iránt 

való szeretetét is. Viselkedésével tanításának szerez hitelt. Azt az összhangot, amely tanítása, 

erkölcstana és tettei között megtalálható, nem lehetett volna írói fantáziával vagy filozófiai 

spekulációval megteremteni. Az evangélisták nem eszményi embert rajzolnak meg, hanem a Fiút 

állítják elénk.  

 Erkölcsi tanításának gerince a szeretet Isten és az emberek iránt. Fiúi magatartásával 

bemutatja, hogy milyen legyen az ember Isten előtt és embertársai között. Minden erénye 

ebből a kettős magatartásából folyik, ezért a keresztény erkölcs nem más, mint az ő követése.  

 A lélek-menyasszony is kész arra, hogy isteni Ura iránti rajongását, szeretetét, szerelmét 

cselekedetekkel is megvallja. Mert hiszen nem mindaz, aki mondogatja: „Uram! Uram!”, tudniillik 

szeretlek, hanem aki meg is teszi Isten akaratát, az jut be a mennyek országába (Mt 7, 21). Abban 

uralkodik el Isten. Annak a lelkét, szívét, életét járja át Isten élete. A cselekedetek tehát a szeretet 

megnyilvánulásai. Minél nagyobb s szeretet, annál több szeretetből fakadó cselekedet lesz az 

ember életében.  

 A lélek-menyasszony kész a cselekvésre, nyitott arra, hogy megtegye isteni Ura akaratát. A 

lélek-menyasszony emberi készsége is a jó megtevésére és a rossz elkerülésére tanítás az emberek 



számára. Mintegy kinyilatkoztatást ad isteni Ura prófétai szerepével összhangban arról, hogy 

milyen jó az Isten.  

 

Nyolcadik gondolat:  

8. Jézusnak, mint prófétának megvolt a különleges hatékonysága 

 

 Tanítása nem elmélet, hanem „szellem és élet”. Követéséhez hozzátartozott ugyan a 

„kereszt botránya”, vagyis hogy sokak nem fogadták el Isten Fiának a felfeszített Názáreti Jézust, 

hanem csak megbotránkoztak benne (Mt 13, 57), de ez abból következett, hogy rajta keresztül a 

végtelen szentség tárult fel a bűnös ember előtt. Az öncélú ember a maga ösztönösségében még az 

Isten szeretetétől is félti önállóságát. Ez a feszültség azonban megadta Krisztusnak a keretet a 

küzdelmes és engesztelő élethez. Igazolta, hogy a hívők az ellentmondásokkal telített környezetben 

is élhet Isten gyermekének módján. Végül feltámadásával igazolta, hogy prófétai tiszte nem szűnt 

meg halálával. Odaát, a mennyben is ő mutatja meg az Atyát, és a Szentlélek által saját fősége, 

vagyis vezetése alatt egyesíti a megdicsőült világot (vö. Ef 1, 10).  

 A lélek-menyasszony csüng isteni Ura minden szaván. Isteni Ura ajkát figyeli, és tudja: Az 

ő szíve bőségéből szól a szája (Mt 12, 34). Ő maradék nélkül elfogadja Krisztusnak a stílusát: A 

kereszthordozást, a keresztre feszülést, mert már tudja, hogy csak a kereszthalál után van a 

feltámadás ideje. Nem sajnálja az életét, hogy ő is meghaljon a bűnnek, a sátán kísértéseinek, az e-

világnak és önmagának. Már nem félti önmagát Istentől. Boldogan éli meg az önátadás örömét. 

Boldogan szemléli azt a tanítást, amelyet a mennyei dicsőségben isteni Ura már most jelez feléje. 

Nyitott, készséges a tanítás befogadására, a prófétai szónak a megvalósítására, amelyről Jézus 

Istenről, mint Atyáról beszél.  

 

Kilencedik gondolat:  

9. Jézus a legnagyobb és az utolsó próféta 

 

 Ez következik teljességéből, illetve istenfiúságából. Fiúságára azért utalunk, mert – amint 

Karl Rahner megjegyzi (Sacramentum mundi II, 946) -, aki csak próféta és vallási zseni, s Isten és 

az ember kapcsolatának meghatározott képét nyújtja, az emberileg soha nem lehet az utolsó és a 

legnagyobb. Azt a viszonyt Jézus minőségileg új változatban mutatja be: az atya-fiú egyszeri, és 

meg nem ismételhető kapcsolatában. Ezért állítja róla az apostoli Egyház: Ő a hit szerzője és 

bevégzője (Zsid 12, 2). Nem kell tehát mást várnunk, aki tökéletesebb és több hitre tanítana. Neki, 

mint Isten Fiának az a hatalma is megvolt, hogy prófétai tisztét átadja apostolainak, illetve(őleg) 

Egyházának. Ezzel biztosította, hogy az Egyház a kinyilatkoztatott igazság oszlopa és erőssége 

lesz (1 Tim 3, 15), s mint kovász állandóan Isten országát valósítja meg.  

 A lélek-menyasszony is boldog, hogy ilyen isteni Ura van! Ő nem vár mást, nem ácsingózik 

valaki harmadik Személy felé. Ő nem keresgél valaki tökéletesebbet, hogy hátha az jobb lesz. Ő 

tudja, hogy isteni Ura a legtökéletesebb, a legszebb, a legszentebb, számára is a legdrágább! 

Számára is a hit szerzője, vagyis a hit megajándékozója, aki a hitet létrehozza, és azután 

kibontakoztatja az Istent szerető lélekben. Ezért kész mindent odaadni isteni Urának, hogy minden 

kincsét isteni Ura kamatoztassa, ezeket a lelki kincseket benne. Isten Fiának ez a prófétai tiszte 

benne is működik. Ő is beszél Istenről az embertestvéreknek. Ő is olyan, mint akit átjárt az Istenség 

szeretete, és aki kovász módjára szeretné ezt az Istentől átjártságot másoknak is továbbadni. A kis 

kovász megerjeszti az egész tésztát, persze idő kell hozzá.  

 A lélek-menyasszony a szerelmesek bátorságával vállalja ezt a küldetést, hogy az ő Istennek 

adott élete által mások is Istennek adott életre buzduljanak. Szívesen megosztja az Istennel való 



egyesülése boldogságát másokkal is, hogy minél többen megélhessék az Istennel való életegység 

boldogságát.  

 Akkor már nemcsak arra a Jézusra tekintenek fel, akit a kereszten átszúrtak értünk, hanem 

arra az isteni Úrra is,  

 akit a mennyei Atya felmagasztalt,  

 aki a mennyei dicsőségben magához vonzza a mi lelkünk tekintetét, 

 aki nemcsak emberi szavakkal szól Istenről, mint a próféták; hanem isteni szóval, mint a 

Fiú, mert ő öröktől fogva örökké kimondott Igéje,  

 akiben Isten szava lesz számunkra jelenvalóvá, kézzelfoghatóvá, befogadhatóvá.  

  

Befejezésül a 74. sz. ének 1-2. versszakát imádkozzuk:  

 Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, Istennek vérző Fia!  

 Tűrés példája, szentség formája, ó lelkünk drága díja!  

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mennyeknek édessége!  

 Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál, ó lelkek üdvössége!  

 

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

 


