
456. Együttimádkozás Jézussal, a főpappal 

 

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

 

Bevezetésül imádkozzuk a 257. sz. éneket:  

 Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek Istenünk oltáránál! 

 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: mi Urunk mireánk vár.  

 

 Fölséges az Isten, por előtte minden, por a föld, por az ég is! 

 Mik a földön élnek: mint a szegény féreg. Szeret ő, szeret mégis.  

 

 A lélek-menyasszony, vagyis az Istennek véglegesen, visszavonhatatlanul átadó lélek 

mindenben együtt akar rezdülni isteni Urával. Így érthető, hogy az ő főpapi tevékenységében is 

szívesen részt vesz, mert Krisztus főpap. Ő az Újszövetség egyetlen papja, aki a nagypénteki 

keresztáldozatával egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a rábízottakat. Vagyis a megváltás 

művét, mint az emberiség képviselője a keresztfán vitte végbe. 

 Az ószövetségi próféta a „felülről”, vagyis az Istentől jövő kinyilatkoztatást hirdetette. Az 

ószövetségi főpap pedig innen „alulról”, a földről a közösség imáját és áldozatát vitte Isten elé. Ez 

a két irányulás az Újszövetség főpapjánál azonban nem határolható el ilyen élesen, mert Krisztus 

pap és próféta egy személyben, aki Isten üzenetét lehozza a földre, illetve az emberek imáit és 

áldozatát emeli az ég Urához.  

 Az Ószövetségben, azaz a régi Szövetségben a papság összeforrt az áldozatbemutatással, a 

templomi szolgálattal. Ezért feltételezhető, hogy amikor a Zsoltáros a Messiást Melkizedek rendje 

szerint való papnak mondja, valamilyen áldozatra gondol (vö. Zsolt 109, 4), amely azonban nem 

azonos a jeruzsálemi templomban bemutatott áldozattal, hiszen Melkizedek, Sálem főpapja, 

Ábrahámnak a kortársa, kenyeret és bort áldozott a Mindenhatónak (vö. Ter 14, 17-18), amikor 

Ábrahám tizedet adott minden zsákmányából, amelyet az őket megtámadó királyok legyőzése után 

szerzett. Bár Izajás próféta Jahve szenvedő szolgáját, a Messiást az áldozati Báránnyal hasonlítja 

össze (vö. Iz 53, 7), de a zsidók felfogásában a Messiás szenvedése ennek ellenére titok maradt. 

Az újszövetségi gondolkodás is csak Jézus papi tisztéből érti meg az ő szenvedését, illetve 

keresztáldozatát. Az apostolok maguk nem használják ugyan Krisztusra a főpap elnevezést, de 

szenvedését és halálát úgy értelmezik, mint papi küldetésének teljesítését. Tudják tőle, hogy az 

Emberfiának szenvednie kell, amint meg van írva, és tudják: Az Emberfia azért jött, hogy életét 

váltságul adja sokakért (Mk 10, 45). Pál apostol állítja: Jézus halála és feltámadása az Írások 

szerint történt (vö. 1 Kor 15, 3). Ezzel kinyilvánítja, hogy a kereszthalált (Izajás könyve 53. fejezete 

alapján) úgy értelmezi, mint a bűnért való áldozatot (1 Kor 13, 3, ill. 11, 23-26). Az Eucharisztia 

ennek az áldozatnak a megjelenítése. Jézus feltámadását az igazolja, hogy a mennyei Atya 

elfogadta az áldozatot.  

 

 I. Jézus az igazi főpap, aki egyetlen áldozattal üdvösséget szerzett a világnak 

 

 1. A Zsidókhoz írt levél központi témája Jézus papsága  

 

 Azért lehet főpapunk, mert valóságos ember, és így a közös természet jogán is képvisel 

bennünket. Amellett a megtestesülésben embersége különleges felkenést kapott. Ezért mondjuk őt 

Felkentnek, vagyis Chrisztosz-nak. És innen ered működésének hatékonysága. Kereszthalála 

valóságos áldozat, és Személyének istenfiúi méltósága ugyan mértékében felülmúl minden emberi 



áldozatot. Ezért hatása az, hogy szabadulást hoz a bűntől és a halál félelmétől (Zsid 2, 15). Mint 

főpap vállalta velünk a szolidaritást a kísértésben, az üldöztetésben és a haláltusában. Így megvolt 

a lehetősége, hogy saját emberi élményét is bevigye a közvetítésbe. Papi tisztét a halál sem 

szüntette meg, a mennyben is közbenjár értünk, és osztogatja az üdvösséget. 

  

 2. Krisztus személy szerint is felülmúlja az ószövetségi papságot 

 

 Azokat a testi leszármazás törvénye, vagyis az Árontól való származás tette papokká. 

Krisztust pedig Isten esküje, vagyis örök elhatározása. Melkizedek annyiban lehetett előképe, hogy 

a Szentírásban nincs szó sem Melkizedeknek sem családjáról, se életének időbeli adatairól, ezért 

jelképezheti Krisztus örökkévalóságát. Melkizedek lakóhelye Salem, vagyis Jeruzsálem, amely a 

béke városa. Melkizedek Salem királya. Neve pedig az igazságosság királyát jelenti. Krisztus örök 

országa szintén az igazságosság és a béke (vö. Róm 14, 17) otthona. Személyének nagyságát 

mutatja az is, hogy áldozatát nem lehet megismételni. Feltámadása után belépett a mennyei 

szentéjbe, tehát nem adhatja magát újra áldozatul. De hát erre nincs is szükség, mert a mennyei 

Atya elfogadta Fia áldozatát, és kiengesztelődött a világgal.  

  

 3. A Szentírás adatai alapján Krisztus papságának a következő jegyeit sorolhatjuk fel:  

 

 a) Papi tisztét áldozat bemutatással és közbenjárással gyakorolja. Kereszthalála igazi 

áldozat, igazi istentiszteleti cselekmény volt. Csak azért lehet főpap, mert valóságos ember is. 

Magára vette a szenvedéstől és a haláltól fenyegetett létünket, a mennyei haza felé vándorlásunk 

állapotának megfelelő szabadságot, vagyis azt a felelősséget, hogy személyes állásfoglalásával 

döntsön létének értelméről. Ezzel együtt-járt a kísértések megélése, ami bibliai értelemben nem a 

bűn lehetőségét jelentette, hanem a szabadság kipróbálását. Életét időbeliségben, történetiségben, 

meghatározott szociális és kulturális környezetben élte le. Nála is jelentkezett a választás a nemzeti 

messianizmus és az örök küldetés között.  

 

 b) Papságának hatékonyságát az biztosította, hogy teljesen bűn nélkül volt. Emberi 

alakjában is ő volt a mennyei Atya szeretett Fia (Mt 3, 17), ezért nem fordulhatott el az Atya 

akaratától. Fiúságának egyik jegye az volt, hogy kereste az Atya akaratát, tetszését. Életét ez az 

önátadás és engedelmesség töltötte ki. Küldetéséért kész volt vállalni minden fáradtságot, sőt, a 

halált is, vagyis állandóan az áldozat szellemében élt. Az áldozat lehetősége tehát benne volt a 

megtestesülésben. A teljes önátadást megvalósította akkor, amikor vállalta a vértanú-halált. A 

mennyei Atya viszont azzal tanúsította áldozatának elfogadását, hogy a feltámadásban teljes 

győzelmet adott neki.  

 A megváltás gócpontjai tehát: a megtestesülés, a kereszthalál és a feltámadás. De Krisztus 

éppen ezért a mi főpapunk, mert mind a három fázisban, tehát a megtestesülésben, a 

kereszthalálban és a feltámadásban vállalta a velünk való szolidaritást. A megtestesülésben ugyanis 

a bűnös ember állapotát vette magára. A kereszthalálban tudatosan az emberek bűneiért adta oda 

életét. A feltámadásban pedig úgy dicsőült meg, mint elsőszülött, mint a természetfölötti rend feje, 

aki az új életet mindnyájunk számára birtokolja. A megtestesülés és a kereszthalál között tehát 

megvan a belső összefüggés: engesztelő szenvedése a testben. És ez az engesztelő szenvedés benne 

volt az örök isteni tervben. És ő teljes tudattal vállalta is ezt.  

 

 c) A halál nem uralkodott el rajta, bár emberi módon halt meg. A halál törvénye, az emberi 

test feloszlása nem lehetett erősebb, mint az a személyes egység, amely Jézus emberségét 



egyesítette isteni személyiségével. Különben is az Atya elfogadta őt, mint áldozatot. Ez az 

elfogadás pedig megdicsőülést jelentett. Az elfogadást az is igazolta, hogy önátadása – amelyet a 

halálban megvalósított – igaz áldozat. Igazi istentiszteleti cselekmény volt. Az Atya több hódolatot 

kapott tőle, mint amennyit a bűn megtagadott. Ezért az erkölcsi rend sérelme is helyreállt. Így 

Krisztus a halálban ősmintája lett annak a hódolatnak és imádásnak, amellyel az ember Istennek 

tartozik. Itt találjuk annak a magyarázatát, hogy miért akarta Krisztus kereszthalálának emlékezetét 

megőrizni számunkra az Eucharisztiában. Az Egyház istentiszteleti cselekményében vértelenül 

megújul az áldozat, és ezzel a hívő közössége, a misztikus test magára ölti az áldozat szellemét: a 

hódolatot, az engedelmességet, és az egymás iránt való szeretetet. A megdicsőült Krisztus a 

mennyben is magán hordozza az áldozati jelleget, hiszen a Fiúság állapota ott is tükröződik 

emberségén. Mennyei életében is folytatja azt, amit földi állapotában megkezdett. Mivel így 

áldozata állandósult, örök érvénnyel üdvözítheti az embereket (vö. Zsid 7, 27). Áldozatát tehát ezért 

nem lehet megismételni. Másrészt ő feltámadásában is képvisel minket, ezért kegyelmeit 

felajánlhatja mindenkinek.  

 

 d) Az Egyház reménye Krisztus főpapságában gyökerezik. Benne nyertük el a megváltást 

vére árán, és bűneinknek bocsánatát bőséges kegyelme folytán (Ef 1, 7). Benne temetkeztünk el a 

keresztségben, és benne támadtunk fel annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból 

feltámasztotta. Titeket, akik bűneitek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett, 

megbocsátotta minden bűnötöket (Kol 2, 12-13).  

 Krisztusban tehát azonos a főpapi és a megváltói szerep. A megváltás művét áldozatban 

vitte végbe, amely megkezdődött a megtestesülésben, teljesebb a kereszthalálban, és állandósult a 

feltámadásban. Az áldozatnak és a főpapi közbenjárásnak az erejét azonban csak akkor látjuk meg, 

ha szem előtt tartjuk Isten Fiának a szolidaritását az emberséggel. Bár az áldozat és az engesztelés 

alulról fölfelé mutat, az embereknek az Isten előtti hódolatát fejezi ki, de maga a főpap mégis az 

Atya irgalmas szeretetének az ajándéka (vö. Jn 3, 16).  

 A főpapi közvetítés belső természetének tisztázására Karl Rahner megjegyzi: „Krisztus 

embersége szerint közvetíti a kegyelmet, de nem embersége cselekszik, hanem ő maga, az 

Istenember. Személyes hatásában benne van az isteni és az emberi erő egyszerre. Nem 

párhuzamosan, hanem egységes hatásban” (Dr. Gál Ferenc, Dogmatika I., 320. oldal).  

 

 Amikor az Istennek adott lélek már Krisztusnak eme nagy feladatáról hall, hogy ő a főpap, 

aki Istent és az embert összeköti, akkor lelkét elbájolja isteni Urának ez az újabb vonása, amelyet 

egyre jobban megismerhet, minél többet együtt van isteni Urával. Ő is látja, hogy Krisztus nemcsak 

próféta, aki Isten szavait közvetíti, tehát a felülről jövő tanítást adja az embereknek; hanem az 

emberiség képviselője, az egyetlen örök főpap, aki az embereknek az életét, imáját, áldozatát, 

szeretetét viszi Isten elé. Ebbe az irányulásába tud belekapcsolódni a lélek-menyasszony, 

Krisztussal együtt, az ő isteni Urával együtt fordul a mennyei Atya felé. Saját életét, imáját, 

szenvedéseit, cselekedeteit, önmegtagadásait, áldozatait Krisztussal viszi a mennyei Atya elé. Ő, 

mint ember nagyon kicsi. A maga erejével nem tud engesztelést adni a bűnökért. De minél jobban 

egyesül isteni Urával, annál értékesebb lesz a cselekedete. A szentmisében is az Anyaszentegyház 

mindig Krisztus, a mi Urunk által áll a mennyei Atya elé, hogy az ő áldozatával egyesítve adja meg 

a mennyei Atyának a méltó tiszteletet, a köteles hódolatot.  

 Az ember önmagában kicsi, de isteni Urával egyesülve naggyá lesz. Mert Jézus, az isteni 

főpap magához vonz bennünket. Hová? Sokszor tanította nekünk: a kereszt magasába, ahol a 

keresztáldozatot mutatta be, az Újszövetség egyetlen áldozatát, az egyetlen főpapi cselekedetet, 

amelybe bennünket is bele akar kapcsolni.  



 

 Ha a főpap Krisztus vállalja velünk a szolidaritást, vagyis emberi életünk kísértéseit, 

megpróbáltatásait, a halál elszenvedését, akkor a választott lélek is vállalja a Krisztussal való 

szolidaritást. Krisztussal együtt akar lenni a vérverejtékezés órájában, a Getszemáni sötét éjszaka 

elhagyatottságában, amikor végül is elfogják Jézust, halálra ítélik. A lélek-menyasszony már 

lélekben elfogadta a Krisztusért való önmagának történő meghalást. Már nem magának akar élni, 

hanem annak, aki érte meghalt, és örök életet adott neki a feltámadásban. A lélek-menyasszony így 

részt vesz Krisztus papi tevékenységében. Krisztus a saját élete áldozatát adta a bűnökért 

engeszteléséül a mennyei Atyának. Az Istennel egyesült lélek is isteni Urának a stílusa szerint akar 

engesztelést adni. Minél jobban belecsatlakozik élete az isteni főpapba, annál hatékonyabb az 

engesztelése, az áldozat bemutatása. Minél inkább egyesül a főpappal, annál inkább részesedik 

Krisztusnak az áldozatában, a halálában és a feltámadásában. Krisztus áldozata erőforrás. És minél 

jobban belekapcsolódik a lélek-menyasszony a főpap Krisztus életébe, az ő élete is 

belekapcsolódás ennek az erőnek a kiárasztásába. Ahogyan a szentmise áldozatot bemutató pap 

Krisztusnak a keze, az ajka, a szíve, hogy kimondja az átváltoztatás igéit: – „Ez az én testem, ez az 

én vérem” – úgy a lélek-menyasszony is átadja saját magát az engesztelés szolgálatában 

Krisztusnak, a főpapnak. Krisztussal együtt lesz áldozattá. Krisztus testének és vérének 

áldozatában ő maga is részesedni akar.  

 A lélek-menyasszony ismeri az Egyház tanítását, amelyet az egyházatyák fogalmaztak meg. 

Szent Ambrus és Szent Hiláriusz a római jogi szemlélet alapján a krisztusi papság fogalmába 

belevonták az engesztelés fogalmát. Tudniillik a bűn megtagadja Istentől a neki kijáró tiszteletet, 

ezért szükség van a bűnért való engesztelésre.  

 Ezt a gondolatot folytatta tovább a nagy teológus, Cantenburyi Szent Anzelm, aki egyúttal 

a megtestesülés motívumát is az engesztelésben látta. Aquinói Szent Tamásnál a megváltás háttere 

Isten irgalmas szeretete. Az ember a bűnnel megsértette Istent, és magának belső romlást okozott. 

A végtelen Fölségen esett sérelmet az ember a maga erejéből nem tehette jóvá. Ezért a mennyei 

Atya az emberek iránti szeretetből elküldte Fiát, hogy ő a bűnünk okozta sérelmet jóvátegye. Ő a 

kereszthalálban tökéletes engedelmességet mutatott, vállalta a vértanúságot a küldetéséért, és ezzel 

helyreállította Isten nevének dicsőségét és tiszteletét.  

 

 Szent Iréneusz óta a teológiában Krisztus papi tevékenységének másik oldala is szerepel. 

Tudniillik Isten Fia azért lett emberré, hogy minket Isten gyermekeivé tegyen. A bűn 

kiengesztelése mellett ezt a kegyelem közvetítésével valósítja meg.  

 

 A lélek-menyasszony is itt tud belekapcsolódni Krisztus papi tevékenységébe. Egyrészt a 

maga gyarló kis életével engeszteli Istent a bűnökért, innen a földről nyújtogatja Istennek, a 

mennyei Atyának a kiengesztelésre szóló készséget, az engedelmességet; másrészt pedig belesegít 

isteni Ura tevékenységébe, amellyel a mennyei Atyától közvetíti a kegyelmet a föld népe, az 

emberek felé.  

 A lélek-menyasszonynak nagyon nagy kitüntetés részt venni ebben a papi tevékenységben. 

Tehát itt nem arról a szentségi papi tevékenységről van szó, amellyel Jézus az egyházi rend 

kiválasztottjainak lelki hatalmat ad a szentségek kiszolgáltatására, hanem arról a lelki 

magatartásról, amely mindnyájunk számára adottság, akik részesülhetünk a keresztség által 

Krisztusnak főpapi tevékenységében. Erről Szent Péter apostol azt mondja, hogy ez a hívek 

általános papsága: Ti lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek 

kedves lelki áldozatokat mutassatok be (1 Pét 2, 5). Ugyanezt a gondolatot így folytatja: Ti 



választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak 

dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket (1 Pét 2, 9).  

 A papi hivatás lefoglaltságot is jelent. Isten megszentelő tevékenysége számára egy 

elkötelezettséget. Az ember a maga készségét nyújtogatja, Isten pedig ezt a készséget elfogadja, 

mintegy megpecsételi, hitelesíti.  

 

 Most tartsunk kis csendet, hogy a szívünkben egyre jobban visszhangozzanak Istennek a 

szavai, amellyel bennünket is részesíteni akar a hívek általános papságában Krisztus által a 

keresztség szentségében! 

 

 4. Jézus önmaga kinyilatkoztatását adja, amikor papi tevékenységét gyakorolja 
(A további gondolatokat Karl Rahner Teológiai kisszótára segítségével bontakoztatjuk ki:)  

 

 A Szentháromság második Személye az Atya Fia, az Ő isteni Igéje (görögül Logosz) – aki 

mindöröktől fogva birtokában van az egy isteni lényegnek, amelyet az Atya közölt vele. Az idők 

folyamán – mondjuk így a Szentírás szóhasználatában: az idők teljességében – emberi természetet 

vett fel magára tökéletesen saját valóságaként Szűz Máriától a Szentlélek erejéből (vö. Gal 4, 4). 

Jézus Krisztus tehát ugyanannak az isteni Személynek az egységében keveredés nélkül, 

elválaszthatatlanul birtokolja az isteni és az emberi természetet, így valóban Isten és ember. Ezt a 

személyi egységet unio hypostatica-nak mondjuk. Ez az állítás hittitok. Az ember nem tudja átlátni 

ennek a mélységét, de az élő Istennek és a valóságos örök jelentőséggel bíró embernek a 

kapcsolatáról van szó. A kettőnek van köze egymáshoz, illetve mindenben közük van egymáshoz. 

Isten és az ember Krisztusban eggyé lesz, ez a legtökéletesebb egyesülés Istennel. Jézus titka tehát 

abban van, hogy ő valóban két oldalán áll annak a határnak, amely Isten és a teremtmény között 

húzódik. Jézus, az Isten Fia és ugyanakkor az ember fia. Jézus embersége éppen az a valami, ami 

akkor jön létre, ha Isten a maga igéjében a szó szoros értelmében saját maga válik külsővé, és saját 

maga megy át a teremtményi másba. Ilyen módon Jézus Krisztus a teremtés csúcspontja! Az 

emberiség tagjaként annak Ura és feje, közvetítő Isten és a teremtmények között. Mivel 

emberségében Jézus Krisztus nem gondolható el a világ minden környezete nélkül, azért csakis 

őbenne lett Istennek a világra irányuló kegyes akarata történelmileg kézzelfogható, reális, és 

végérvényes módon a világban. Engedelmessége, amely megvalósult földi életében, és az Atya 

akarata teljesítése kedvéért a halál készséges vállalásában – amelyet az emberiség fejeként 

tanúsított, a világ megváltását eredményezte.  

 Mindenhatóságában Isten nemcsak maga elé állította az embert, és nemcsak belevette az 

embert a saját szabadságába, hanem a teremtményt a maga egészében is meg hívta arra, hogy Isten 

boldog dicsőségében, Isten saját életéből részesüljön. Éppen ez tehát a keresztények hite, vagyis 

az, hogy ez az esemény (amelyen a világ minden várakozást túlszárnyaló üdvössége múlik), éppen 

a názáreti Jézusban következett be, hogy az ő tanítása és Szentlelke abszolút igazság és élet (Jn 14, 

6) az ember számára, hogy halála a megváltás, hogy a világ beteljesülése nem más, mint Isten és 

a teremtmény közelségének ez a végérvényes kinyilatkoztatása. (Karl Rahner: Teológiai 

kisszótár, 352-356. oldal).   

 

 Itt megáll az elmélkedő lélek, mert meghatja szívét Istennek ez a fenséges gondolata: 

Egyszülött Fia megtestesülésében kinyilatkoztatta, hogy ő az embert Istennel egyesült lénynek 

gondolta el, olyan valakinek, aki már nem önmagának és önmagában él, hanem isteni Urának és 

isteni Ura életében kap részt.  



 Ezért kész a lélek-menyasszony minden áldozatra. Ezért készséges arra, hogy a krisztusi 

papi feladatban együttműködjön isteni Urával. 

 

 5. Isten közli magát az emberiséggel 

 

 Ehhez még a feltételt is megteremti, mely lehetővé teszi igéjének meghallását. Illetve, hogy 

önközlését a történelemben megjelenítette Jézusban. A papnak ez a tevékenysége: Istent 

közvetíteni az emberek felé. A lélek-menyasszony is ebben a tevékenységben részesedik. 

Kitüntetés, nagy megbecsülést jelez, hogy isteni Ura lehetőséget ad neki, hogy Istennel együtt 

ajándékozza a saját életét is az embertestvéreknek. Ez papi feladat. Krisztus papságában részesedik 

a megkeresztelt ember, amikor Isten szeretetét közli az embertestvérekkel, amikor Isten szavait 

tanítja a többi embernek. Isten életét közli akkor, amikor a megszentelő kegyelem kiáradásával 

próbál másokat is megszentelni, egyre mélyebb közösségbe vonni a szentháromságos egy Istennel. 

Ez az ember számára a boldogság. (Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 778-780. old.)  

   

 6. Mi a boldogság? 
 

 A boldogság nem más, mint az egész embernek a kegyelem által való végleges beteljesülése 

a természetfeletti rendben. A földi boldogságon túl, tehát ez a túlvilági boldogság azt jelenti, hogy 

az ember eljuthat Isten színe-látására, a test feltámadására. Megéli Isten végleges uralmát, vagyis 

a mennyek országának a győzelmét. Megéli a szentek közösségét, vagyis azt, hogy mindnyájan 

együvé tartozunk Krisztusban. Mert ez a főpapnak a feladata: Mindent összegyűjteni, egybefogni 

a mennyei Atya szeretetközösségével, a Szentlélekkel. Végső fokon erre a mennyei boldogságra 

vonatkozik a Hegyi beszéd nyolc boldogsága is (vö. Mt 5, 3-11), még ha itt az evangélium 

szavaiban nem is egészen világos, hogy mi a pontos tartalma ennek a boldogságnak, vagyis annak, 

hogy Isten elfogadja, és ezzel megmenti az embert. Az ember azonban ráérez. Az ember azonban 

tudja azt, hogy valami olyan kincset kap, amit a maga erejével nem tud megvalósítani. Ez már a 

misztika világa. Karl Rahner erről azt mondja: A természetes misztika által a keresztények is 

átélhetik az isteni végtelenséggel való találkozást. Sőt, ez a misztikus tapasztalás elvileg már benne 

van a transzcendencia megtapasztalásában, vagyis abban a tényben, hogy az ember ráébred: rajta 

kívül, önmagán túl van egy nagyobb Létező, aki az Isten, aki több nála (Karl Rahner: Teológiai 

kisszótár, 498. oldal). 

 

 A keresztény misztika is a végtelenség misztikája, de a transzcendencia-tapasztalása 

felemelkedéseként és felszabadításaként az. Ezt a felemelkedést pedig a kegyelem, mint Istennek 

az ember által tapasztalt önközlése végzi el. Ily módon a misztikus egyesülést – mint az 

örökkévalóságban bekövetkező boldog állapotnak, azaz Isten színelátásának halvány visszfényét, 

(a földön), illetve magát a színelátást (a mennyben), – az a tény közvetíti, hogy Isten történelmi 

módon (tehát megtapasztalható formában) leszállt az emberekhez Fiában, aki az örök életben is 

az marad, aki volt, vagyis a Megtestesült, a Megfeszített és Feltámadott Istenember.  

 A lélek-menyasszony itt otthonos tájakon jár. Az élete eddig is ezzel a megtestesült 

Istenemberrel volt összekötve, Az ő misztikus eljegyzése a kereszt vállalása volt. A kereszthalál 

volt a misztikus nász, amellyel ő is felszállt az oltár trónusára, hogy ott eggyé legyen isteni Urával. 

Isteni Ura pedig nemcsak a kereszt magasába hívta őt, hogy vele együtt legyen, hanem a 

feltámadásában is, a megdicsőülésben is részesíteni akarja! (Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 498. 

oldal). 

 



 7. Ez a Szentháromság misztikának a legtisztább kibontakozása 

 

 A Szentháromság az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközösségének a megélése olyan 

misztikus tapasztalat, amelyben éppen az embernek a három isteni Személyhez való kegyelemből 

fakadó viszonya valósul meg. A misztika történetében a Szentháromság misztikának is nagyon 

nagy jelentősége kell, hogy legyen, mert az Istennel való egyesülés nem egy elméleti, elvont 

valóság, hanem a szent három isteni Személlyel való egység. Itt az Istennel való egyesülés az 

isteni élet lüktetésében valósul meg, „puszta csendben”, azaz egyszerűen, konkréten 

megfogalmazható „módozatok nélkül” (Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 652-653. old.) 

 

 II. A lélek-menyasszony részesedik az Atya létében, a Fiú Atyától való szeretésében, 

és a Szentléleknek az első két isteni Személytől való együttszeretésében 
 

 Egészen együtt rezdül az Atya, a Fiú, a Szentlélek szeretet élet folyamával. Minél jobban 

előrehalad a lélek-menyasszony az istenszeretetben, az emberszeretetben, annál jobban megéli 

egységét a szentháromságos egy Istennel, és mindazokkal, akik őhozzá tartoznak: angyalokkal, 

emberekkel.  

 

 A Szentháromság-misztika tehát a krisztusi, főpapi tevékenységnek a gyümölcse. Isten Fia 

azért jött el a mennyei lakóhelyéről, hogy minket a bűntől megváltva nekünk békességet hozzon, 

és földi életünk kibontakozása jutalmaként az örök élet békességébe vezessen.  

 Az Istennek átadott lélek boldogan hagyja magát Istentől egyre jobban bevonni ebbe a 

szentháromságos életbe. Egy olyan titokzatos tapasztalásnak lesz a részese, amelyben 

kimondhatatlan dolgokat tapasztal, emberi szavakkal leírni nem lehetséges eseményeket, 

élményeket él meg. A Szentháromság belső élete kimondhatatlan. Istennek adott élete azonban 

mégis tapasztal ebből valamit. Valamiképpen részesedik ebben. Mondhatjuk így: az isteni élet 

puszta csendességében helyet kap. Ez a csendesség a szentháromságos szeretetnek a lüktetése. Ez 

az isteni életben való csendes részesedés azt jelenti: A lélek-menyasszony is meghallja a mennyei 

Atya szavát, amelyet a Fiúnak mond, és magára ezt úgy értelmezi: „Akarom, hogy légy!” Mint 

ahogyan az Atya öröktől fogva örökké kimondja a második isteni Személynek a szót: Te vagy az 

én Fiam, az én szeretett Fiam, úgy a lélek-menyasszony is meghallja Isten Atyánknak ezt a létbe 

szólító szavát: „Akarom, hogy Bennem légy! Én pedig, a te Urad, Istened tebenned akarok lenni!” 

Mint ahogyan az édesapa élete a gyermekében van, mint ahogyan a mennyei Atya élete az 

egyszülött Fia életében van, úgy Isten Atyánk azt akarja, hogy a választott lélekben is ő legyen az 

Élet! Ő az, aki él a választott lélek-menyasszony szívében. És ő az, aki élteti.  

 Az ember teremtésekor Isten Ádám testébe az élet leheletét lehelte (vö. Ter 2, 7). Ezért itt 

elmondhatjuk, hogy a mennyei boldogságban a teremtő Atya az ő Istenségét leheli bele az 

embernek, a teremtménynek az életébe. És ezért az embernek örök boldog élete van. Ez a mi 

mennyei boldogságunknak, örök életünknek a titka és a magyarázata, mert az Atya és az ő 

egyszülött Fia bennünk is szeretni akarja a Szentlelket örökre. Mert hiszen a Szentlélek önmagában 

öröktől fogva örökké van, de bennünk a megteremtésünktől kezdve.  

 

 Ez a teremtmény felmagasztalása, kibontakozása, hogy nem pusztulásra teremtett lét, 

hanem örök szeretetre meghívott létező, akiben Isten elgondolása kibontakozik, akiben Isten örök 

élete egyre jobban a kiteljesedését éri el.  

 



 Érdemes meghatódott lélekkel gondolni Krisztusra, mint főpapra, aki emberi módon 

megtestesülve az Istennel való összekötöttségünket vállalta szolgálni. A kereszthalálával meg 

is valósította, és a feltámadásában pedig megszerezte nekünk a lehetőséget, hogy ebben az örök 

Istennel való összeköttetésben részesedhessünk.  

 

Befejezésül a 257. sz. ének 3. versszakát imádkozzuk:  

 Fiát adta értünk, őbenne remélünk, főpapunk ő lett nékünk.  

 Áldozatunk ő lett s érte, Uram, tőled reméljük üdvösségünk.  

 

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

 


