
458. Szent sebeidbe rejts el minket! 

 

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

 

Imádkozzuk a 96. sz. éneket: 

 Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerzene. 

 Ül Atyjának jobb felöl, mindeneknek Ura lőn.  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

 

 Krisztus meghalt bűnünkért, föltámadott lelkünkért,  

 Megjelenék Péternek, és az ötszáz híveknek.  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

 

 A lélek-menyasszony, vagyis az életét Istennek véglegesen átadó lélek együttrezdül az ő 

Urával. Ezt láthattuk az együtt-cselekvés imájában, és tanulmányoztuk az együtt-szenvedés 

imájában (is). Most pedig az együtt-szeretés imájában próbálunk elmélyülni!  

 A családban a keresztény értékek továbbadása védi a gyermekeket felnőtt korban is, és 

képesíti őket, hogy az élet viharaiban is helyt álljanak. A gyermek tudja, mihez tartsa magát, 

megtanulta szüleitől.  

 Jézus is ilyen, az értékeket továbbadta nekünk, ránk bízta. És Szentlelkével képesít 

bennünket, hogy életünk minden nehézségében helytálljunk. Figyelmeztette is övéit: Nem lehet a 

tanítvány különb a Mesterénél (Mt 10, 24). Ha Jézust üldözték, ha Jézusnak az életére törtek, 

akkor nem csoda, hogyha a mennyasszony is részesül isteni Ura sorsában. Leginkább a gonosz 

lélek gonoszkodik, és el akarja (el)szakítani isteni Vőlegényétől az ő választott menyasszonyát. 

De az Istenhez hűséges lélek nem hagyja magát. Ahogyan Jézus életét élte meg az Úr Jézus 

(élete) eseményeiben, születése, templomba való bemutatása, Egyiptomba való menekülése, majd 

kb. 30 éves korában megkeresztelkedése, vagy hároméves tanítása folyamán; úgy vele együtt 

akart lenni a szenvedés útján is. Tudta (Ismerte) ugyanis Jézus jövendölését, hogy majd 

harmadnapra feltámad.  

 A lélek-menyasszony Jézus életét éli. Megtapasztalja, hogy Jézus vele él, sőt, őbenne él! 

Éppen ezért a választott lélek boldogan tudja vállalni a sorsközösséget isteni Urával. Tudja, hogy 

mennybe ment Ura a mennyei boldogságban van, és őt is oda hívta ebben a boldogságban való 

részesedésre, de azért isteni Urával együtt viseli az emlékeket, hordozza Jézus földi életét annak 

mennyei kibontakozásában is. Amikor Jézus megjelent az apostoloknak feltámadása estéjén, és 

nyolc nappal később is, amikor már Tamás is ott volt köztük, akkor megmutatta nekik kezét és 

oldalát (vö. Jn 20, 26-27).  

 (A tanítványok) Miről ismerték fel Jézust a tanítványok? A sebhelyekről. A keresztre-

feszítés sebeit a dicsőség állapotában is hordozta. Ezek az ő megdicsőülésének a – mondhatjuk 

így: - kézzel fogható megnyilvánulásai, az ő különleges ismertetőjegyei. Amikor tehát a lélek-

menyasszony visszatekint isteni Ura szenvedéseire, akkor teljes, együtt-érző szeretettel van 

(vele). A szenvedés fájdalma átjárja az ő szívét, és egyértelműen tudja, hogy isteni Ura a 

mennyben már nem szenved. Ő ott már a megdicsőülés állapotában van. Amit az emberek bűne 

eredményezett, az Jézus szívét már átjárta még itt, a földi életében. Beleszakadt a szíve. A katona 

lándzsája már csak akkor döfte át Jézus szívét, amikor ő már meghalt (Jn 19, 33-34). És itt van az 

elmélkedésben az a vágy, amely a lélek-menyasszonyt lelkesíti, elmerülni kíván Jézus szent 

szívének szeretetében (vö. Ho. 154).  



 Loyolai Szent Ignác imája alapján mondhatja: „Szent sebeidbe rejts el engem!” De mivel 

isteni Urának sok gyermeke van, többes-számban könyörög: „Szent sebeidbe rejts el minket!” 

Bele akarja meríteni isteni Ura szíve szeretetébe az egész emberiséget. Ha a Getszemáni kertben 

Jézus a mély szomorúságot élte meg, joggal tett szemrehányást választott apostolainak: Egy órát 

sem tudtok velem virrasztani (Mt 26, 40). Ha az az éjszaka az elhagyatottság órája volt, akkor 

Jézust vigasztalta  

 egyrészt az, hogy a mennyei Atya angyalt küldött az ő megerősítésére, amikor vérrel 

verejtékezett, ahogyan Lukács említi ezt (vö. Lk 22, 44),  

 másrészt pedig vigasztalja, és elhagyatottságát enyhítette a Getszemáni kertben 

(enyhítette) a hozzá hűségesek serege.  

 (A lélek-menyasszony) Amikor Jézus szent sebeibe akar elmerülni a lélek-menyasszony, 

akkor az ő szeretetének a mélységeit kívánja megélni. Jézus önként vállalta a keresztet, a 

szenvedést, a kereszthalált azért, hogy életét a mennyei Atyának adja engesztelésül érettünk. 

Jézus kereszthalálában ott vagyunk mi is mindnyájan. Mint ahogyan feltámadásában is ott 

vagyunk mindnyájan. Ha a Hitvallásban joggal imádkozzuk: értünk, emberekért, a mi 

üdvösségünkért megtestesült, akkor ugyanez a motívum érvényesül: értünk, emberekért 

szenvedett, meghalt, és értünk, emberekért fel is támadt, hogy majd vele együtt feltámadhassunk. 

A lélek-menyasszony ezt a feltámadott életet akarja élni isteni Urával. Együtt-érző szívvel gondol 

Jézus testvéreire, aki a betegek gyógyítója, a szegények pártfogója és vigasztalója. Amint Jézus 

együtt érzett és együtt szenvedett a rászorulókkal; a lélek-menyasszony is ebben az együttszeretés 

imájában isteni Urával is együtt érez, és tudja azt, hogy az embertestvérekért felajánlott 

szenvedés az ő üdvösségüket szolgálja. Ez az együtt-szenvedés a Messiás sorsában való 

részesedés, ami a szenvedés által bizonyult Isten dicsőséges Fiának.  

 Amikor a lélek-menyasszony szeretetből vállalja isteni Ura sorsát, akkor lelkesíti őt 

az a gondolat is, hogy majd részesedhetik az ő megdicsőülésében is. Jézus megdicsőülése a 

szeretet isteni dimenziója. Minden embert szeret, minden ember üdvösségéért adta az életét. A 

választott lélek is ebbe az együtt-szeretésbe kap meghívást. Ne sajnálja már önmagát, minden 

emberért adja oda a benne élő szeretetet, ajánlja fel a mennyei Atyának, egyesítse Jézussal és 

Jézus Lelkével.  

 

Második gondolat:     első? 

2. Jézus szenvedése nem az ő megalázását, hanem megdicsőülését eredményezte 

 

 Az ószövetségi Szentírás a prófétai tanítások ellenére (is nem) sem tudta elfogadni 

Jézusnak, a Messiásnak a szenvedését. Még Péter is meg akarja akadályozni Jézust, hogy 

bemenjen Jeruzsálembe (vö. Mk 8, 32), ahol jövendölése szerint majd a pogányok kezére adják, 

keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad. Péter sem (is nem) tudta hova tenni a Messiás 

szenvedésének a gondolatát. Ezért azután egymás között ugyan beszélgetnek a dologról, de nem 

értik. A szenvedés az misztérium, sötét, áthatolhatatlan valóság. Amikor Júdás elhagyja az utolsó 

vacsora termét, akkor az evangélista megjegyzi: sötét volt (vö. Jn 13, 30). De Jézus kitart a 

mennyei Atya akarata mellett. Azt az időpontot – amely az ő kereszthalála – a megdicsőülés 

órájának nevezi (Jn 12, 28). Mélyen megrendült lélekkel mondja: Atyám, dicsőítsd meg nevedet, 

hiszen éppen ezért az óráért jöttem (Jn 12, 26-27). Jézus az Olajfák hegyén is hivatkozik arra, 

hogy a szenvedés vállalásában(val) a Szentírás (szava) teljesedik be (vö. Mt 26, 54). Tudatosan 

vállalkozik arra: ki kell ürítenie a szenvedés kelyhét, amelyet a mennyei Atya adott neki (Jn 18, 

11). Végül is a tanítványokat a feltámadás ténye győzte meg, hogy a szenvedés, a kereszthalál is 



a megváltásnak örök tartozéka. Megtanulták: Jézusnak a kereszten kiontott vére a megváltás vére 

lett (vö. Ef 1, 17; 1 Pét 1, 19).  

 Az Efezusi levélben ezt mondja Szent Pál apostol: Uram, Jézus Krisztus, Istenem, a 

dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. 

Világítsa meg lelki szemeteket, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen 

gazdag a szentek fölséges öröksége, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma fölöttünk, akik 

hívőkké lettünk. Nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg, amikor a halálból 

feltámasztotta, és a mennyben jobbjára ültette (Ef 1, 17-20).  

 A lélek-menyasszony is szeretettel eltelt szemmel nézi isteni Urának győzelmét. A 

mennyei Atya feltámasztotta a halálból egyszülött Fiát. Isten le tudja győzni a halálnak a 

hatalmát, (mert):  

 Isten mindig erősebb.  

 Istennek a terveit nem lehet keresztülhúzni.  

 Isten az ő szeretet-kiáradását megóvja, szüntelenül biztosítja, megvalósítja. 

 A lélek-menyasszony szüntelenül figyel a dicsőség Atyjára, aki az ő lelki szemeit is 

megvilágosítja. Minél tovább nézi isteni Urát a mennyei dicsőségben, annál jobban megérti, hogy 

ki az ő Ura, a dicsőség Istene. Aki arra hívott meg bennünket, választottait, hogy részünk legyen 

abban az örökségben, amelyet isteni szeretete készített nekünk. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, 

azok részesednek Krisztusnak nemcsak a szenvedésében, nemcsak a kereszthordozásban és a 

kereszthalálában, hanem a halálból való feltámadásban is. Sőt, a mennyei dicsőségében is, amit a 

héber kifejezés, a hebraizmus így mond: ott ül a mennyei Atyának jobbján. Isten az ő egyszülött 

Fiát emberi mivoltában is úgy megdicsőítette, mint ahogyan megtiszteljük azt, akit a jobbunkra 

ültetünk. Ott ül az Atyának jobbján, de nem egyedül, hanem mindazokkal, akik vállalták a vele 

való szeretet-közösséget. Ezért mondja Jézus a világ végén az áldottakra: Akik az ő jobbján 

vannak, legyetek Atyám áldottai (Mt 25, 34). A lélek-menyasszony tehát a krisztusi élet minden 

részletében részesedik. Akit Jézus az ő szent sebeibe elrejtett, az nemcsak itt a földön van vele a 

szenvedésben, hanem a mennyei dicsőségben is. Mondhatjuk úgy is ezt a gondolatot: Akit Jézus 

az ő szívében elrejtett, az ott van vele szüntelen. Szabadon járnak-kelnek egymás szívében. A 

lélek-menyasszony ilyenkor megéli: az a Jézus, aki eddig is vele volt, most még inkább vele van, 

ő pedig Jézussal lehet. Az a Jézus, aki az ő lelkében eddig is benne lakozott, most a mennyei 

dicsőségben még inkább benne van. Az ég és föld Ura az ő kicsiny teremtményének a lelkében él 

a szeretet által. Jézus él vele és benne. Egymás szeretésében időznek, egymás szeretetében élnek. 

Az ember üdvösségének ez a kibontakozása.  

 Isten úgy teremtette az embert, hogy az ő isteni életében részt kapjon. Erre kapott 

meghívást.  

 Ez a megváltás célja,  

 ez a megszentelődés gyümölcse,  

 ez a teljes Szentháromság tevékenységének az eredménye. Mérhetetlen nagy gondoskodás 

ez.  

 Istennek ez a felénk, emberek felé való nagy szeretete a kiválasztott lélekben még 

nagyobb szeretetet indukál, még több lesz az emberben a szeretet, vagy mondhatjuk így: Isten 

(vö. 1 Jn 4, 8). Ezért nem lesz a mennyei élet unalmas a számunkra. A szeretet az mindig 

bontakozik. A szeretet életét egy olyan filmhez lehet hasonlítani, amely cselekménye szüntelenül 

pereg, és mindig előbbre viszi az embernek a érdeklődését. Nem fogjuk megunni ezt a Valóságot, 

aki az Isten, aki a végtelen Ismeret, és aki a végtelen Szeretés. A lélek-menyasszony – akit az Úr 

elrejtett az ő szívében - szüntelenül megérzi ennek az életnek a növekedését. 

 



Harmadik gondolatunk:  

3. A lélek-menyasszony nem szégyenkezik Krisztus halála miatt 

 

 A kereszthalál az a büntetés eszköze, a bűnösök büntetése volt. A lélek-menyasszony 

pedig a keresztre már úgy tekint, mint Isten szeretetének bizonyítékára. A kereszt oltárán mutatta 

be Jézus a tökéletes áldozatot. A kereszthalál kinyilatkoztatja Isten szeretetét, és a kegyelem 

forrását nyitja meg. Az imádkozó lelkek ezért kívánnak egyre jobban elrejtőzni Jézus sebeiben, 

Jézus szent szívében.  

 Szent Péter apostol arra figyelmeztet: Nem valami mulandó dolog, ezüst vagy arany 

váltott meg, öröklött, vagyis atyáitoktól kapott értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és a 

szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a drága vérén. Őt Isten ugyan a világ teremtése előtt 

kijelölte, de előttetek csak a végső időben nyilvánította ki. Őáltala hisztek Istenben, aki 

feltámasztotta őt a halálból, és megdicsőítette, hogy hitetek egyben Istenbe vetett remény is 

legyen (1 Pét 1, 18-21).  

 Ahogyan egy szépen szőtt terítőnél nem a baloldalt kell tekinteni, hanem a jobb oldalát, 

ugyanúgy a lélek-menyasszony is meg tudja fordítani a szemléletét. Krisztus életének az 

eseményeit nem a negatív megközelítésből, a kereszthalál gyötrelméből kell csak nézni, hanem a 

másik oldalát is észrevenni, szemlélni: A halál az az új életre való megszületés kapuja. Krisztus 

kereszthalála is az ő dicsőségére szolgált. Aki pedig a feltámadt Krisztussal együtt akar élni 

már itt a földi életében is, az egyre inkább bontakozik a hitben, a reményben és a 

szeretetben. Hiszi, hogy Jézus szenvedése olyan kehely volt, amelyet Jézusnak is, meg az ő 

tanítványainak is ki kell innia (vö. Mk 10, 38). Tudja azt, hogy Jézus, mint jó Pásztor életét adta 

övéiért. Ez az élet-feláldozás Jézus emberi megdicsőülésére is szolgált, mert a mennyei Atya 

szereti azt, aki szabadon vállalja ezt az áldozatot. Jézus mondja: „Azért szeret engem az Atya, 

mert odaadom az életemet, hogy azután vissza is vegyem. Senki sem veszi el tőlem: önként adom 

oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Ezt a 

feladatot kaptam Atyámtól” (Jn 10, 17-18).  

 A lélek-menyasszony majd elolvad a gyönyörűségtől, amikor szemlélheti, hogy a 

mennyei Atya mennyire szereti az ő isteni Jegyesét, egyszülött Fiút. A lélek-menyasszony látja, 

hogy Jézus szeretetből adja oda az életét értünk. A lélek-menyasszony éppen a kiválasztottsága 

miatt részesedik Jézusnak ebben az önmagát szétosztó szeretetében. Ha az isteni Vőlegény nem 

„(valahogy) kibírja” az életét, hanem odaadja övéiért, akkor a lélek-menyasszony is odaadja 

életét isteni Urával együtt, mert ő az együtt-szeretés imaállapotában van. Jézussal együtt szereti a 

mennyei Atyát, és Jézussal együtt szereti a mennyei Atya gyermekeit. Ha Jézus azt mondja 

magáról: Azt a feladatot kaptam Atyámtól, hogy odaadjam az életemet, és azután a 

feltámadásban vissza is vegyem, akkor a lélek-menyasszony is részesedik ebben a feladatban. 

Szíve együtt dobban isteni Urával. Akarata készségesen együtt vállalkozik (készségesen) a 

megváltói feladat megvalósítására. Egész lénye a szeretet hullámhosszán együtt rezdül azzal, aki 

a szeretet.  

 A lélek-menyasszony látja azt, hogy isteni Ura nem a szenvedést akarta önmagáért, 

hanem a mennyei Atyától kapott küldetését vállalta és teljesítette. Mégpedig olyan hűséggel, 

hogy a halál veszélye sem térítette le útjáról. A mennyei Atya iránti szeretetét kimutatta azzal, 

hogy maradék nélkül engedelmeskedett neki a küldetés teljesítésében. Az emberek iránti 

szeretetét pedig azzal, hogy mindent átadott és kinyilatkoztatott nekünk, amit a mennyei Atya 

rábízott.  

 A lélek-menyasszony is kész maradék nélkül engedelmeskedni annak a hívásnak, 

amelynek részese lett, amikor a szentháromságos egy Isten kiválasztotta őt magának. Ahogyan az 



idő múlásával a felkelő nap fénye egyre ragyogóbbá válik, úgy a lélek-menyasszony szívében is 

egyre nagyobb lesz a szeretet. Szüntelen bontakozik benne az az önátadás, amellyel Isten 

önmagát ajándékozó szeretetét viszonozza. Mondhatjuk: „Könnyű neki, mert Jézussal, az ő isteni 

Urával együtt szerette a mennyei Atyát a Szentlélekben.” Minél jobban átadja ugyanis az ember 

magát Istennek, Isten annál inkább képesíti őt a szeretetben való kibontakozásra.  

 Ez a szeretet Isten iránt bank-nyelven szólva nagyon jó befektetés, mert csodálatos 

kamatot eredményez. Nem devalválódik. Az ember lelke egyre gazdagabb lesz Istennel, mert 

egyre több benne a szeretés. És ez a szüntelenül növekedő szeretet gyümölcsözik az 

embertestvérek számára is. Mégis nyilvánvalóvá akarja tenni az emberek számára Isten 

szeretetét. Kinyilatkoztatja magát, mondhatjuk így, vagyis nyilvánvalóvá teszi, jelenvalóvá, 

láthatóvá teszi Isten szeretetét. Az emberek a kiválasztott lélek szeretetéből tapasztalják meg 

Isten szeretetét. Könnyű neki, mondhatnánk, mert leginkább a választott lélek-menyasszonyban 

eluralkodik isteni Ura szeretete. Az isteni szeretet árad bele az embertestvérek lelkébe a lélek-

menyasszony szívéből.  

 Aki ugyanis egészen átadta magát Isten szolgálatára, Isten szeretésére, az – 

mondhatjuk így: - akadály nélkül, vagy veszteség nélkül tudja közvetíteni Isten szeretetét, 

amelyet egy-egy kiválasztott lelken keresztül akar belesugározni az emberek szívébe. Ez az 

együtt-szeretés olyan, hogy az ember egyre kisebbedik, isteni Ura pedig egyre növekszik benne 

(vö. Jn 3, 30). Ha Jézus a főparancsban azt mondja: Szeresd felebarátodat! (Mt 22, 39), akkor a 

lélek-menyasszony tudja (ismeri) már isteni Urának a stílusát: Úgy szeressétek egymást, ahogyan 

én szeretlek titeket! (Jn 15, 12). A lélek-menyasszony tehát – mondjuk így: - alkalmat ad isteni 

Urának, hogy rajta keresztül szeresse isteni szívével az embereket. Boldogan teszi ezt a lélek-

menyasszony.  

 Aki ugyanis szerelmes lett Istenbe, az arra vágyódik, hogy egészen elveszítse magát 

benne.  

 Aki teljesen beleszeretett Istenbe, az gondolkodás nélkül neki adja életét.  

 Akit meghódított Istennek iránta való szeretete, az csak arra vágyik, hogy Isten belülről 

töltse be őt (belülről) egészen lelke legbelső zugáig.  

 Aki megélhette azt a mély hatást, amelyet Isten szeretete tett rá, azt olyan hatalmas vágy 

tölti el Isten iránt, amelytől a továbbiakban nem tud, illetve nem is akar szabadulni. Ez az Istentől 

(való) betöltöttség. Az Isten szeretetétől átjártság készteti őt arra, hogy helyet adjon az életében 

isteni Urának, aki rajta keresztül szeresse az embereket: Úgy szeressétek egymást, ahogyan én 

szeretlek titeket!  

 A lélek-menyasszony egész léte az együtt-szeretés valósága lesz. Egyre inkább elrejtőzik 

Jézus szent sebébe, megnyílt szívébe. De éppen ezért nem egyedül akar Istennek e mérhetetlen 

szeretet-tengerébe belemerülni, hanem viszi magával embertestvéreit. Mindazokat, akiket rábízott 

a mennyei Atya jósága.  

 Jézus isteni Szívében olyan mérhetetlen tágasság van, olyan örök élet van, amelybe 

beleférnek az emberek milliárdjai is. Isten, aki a gondolatával körülvesz bennünket, a létben 

fenntart, az (tud) magába tud vonzani mindenkit. Be tudjuk (be)fogadni mindazokat, akiket azért 

hívott létre, hogy az ő szeretetében részesedhessünk. A lélek-menyasszony boldogsága egyre 

jobban kiteljesedik. Látja ugyanis, hogy minden nehézség ellenére, a keresztút minden 

szenvedése és gyötrelme ellenére egyre többen akarnak menni Krisztusnak az útján, a 

keresztúton, amely nem a halálba vezető út, hanem az életre elsegítő út. A győzelem útja, a 

szeretet kiteljesedésének az útja. A lélek-menyasszony boldogan megéli: az ő isteni Ura és az ő 

kicsiny teremtményi szíve közötti együtt-szeretés micsoda kibontakozást eredményez. Isten és az 

ember együtt lehet. Az együtt-szeretés imája azt eredményezi:  



 Isten belevonja az ő szeretetébe mindazokat,  

 - akik hagyják magukat vonzatni,  

 - akik bele akarnak merülni Jézus szent szívének sebeibe,  

 - akik el akarnak merülni Isten szeretetének végtelen szeretet-óceánjába.  
  

Befejezésül a 96. sz. ének 7-8. versszakát imádkozzuk:  

 Már királyi székében uralkodik az égben,  

 De velünk van szerelme és hathatós kegyelme.  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

 

 Közbenjáró Krisztusunk, szerelmes jó Pásztorunk!  

 Szentlelkedet add nekünk, hogy szüntelen dicsérjünk!  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

 

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

 


