
459. A lélek-menyasszony a mennyei Atya megdicsőítését látja és szereti Jézus 

szenvedésében és kereszthalálában 

 

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

 

Imádkozzuk az 55. sz. éneket: 

 Kereszten haldokló kegyes Jézusom, jövök én tékozló, hozzád orvosom, 

 Nagy bűnökkel telten eléd térdepeltem, én kegyes Jézusom tisztítsd meg a lelkem. 

 

 Lábadnál, Jézusom, vezekelni jó. Én gőgös homlokom a porba való.  

 Most tudom, mit érek, bűnös ember-féreg, most tudom: por vagyok és porba térek.  

 

 Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony együtt szeretése imáját tanulmányozzuk. A 

lélek-menyasszony boldogan vesz részt isteni Vőlegénye életében, mert az ő szeretet-

közösségükben a jézusi megváltói szenvedés is még mélyebb értelmet kap. A lélek-menyasszony 

együtt rezdülhet isteni Urával.  

 Ha Szent Pál apostol azt mondta: Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét 

másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a 

szenteket, és felépítsék Krisztus testét (Ef 4, 11-13), akkor ez vonatozik a lélek-menyasszonyra is. 

Jézus egyeseket az ő menyasszonyává választott. A menyasszonynak is ez a feladata: a szenteket 

nevelje, hogy isteni Urával építse Krisztus titokzatos testét, az Egyházat, amíg – folytassuk Szent 

Pál apostol szavaival: - mindnyájan el nem jutunk a hitben, és Isten Fia ismerésében az egységre, 

és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet (Ef 4, 13). A lélek-menyasszony 

tehát (fejlődik) isteni Ura megismerésében fejlődik. A házastársak is minél többet vannak 

egymással, annál jobban megismerik egymást. És minél jobban ismerik egymást, annál jobban 

kell, hogy szeressék is egymást. Isten Fia megismerése a vele való életegységre segít.  

 Amikor a lélek-menyasszony isteni Urát szeretettel szemléli, akkor látja az ő életének 

különböző stációit is. Itt is így a szenvedés időszakát is, és ő ebben is részt kíván venni. Vele 

együtt rezdül, átéli Jézus földi szenvedésének minden apró kis mozzanatát, mert ezek a mennyei 

dicsőségben már isteni Ura megdicsőülésére szolgálnak. Jézus megdicsőülése pedig a mennyei 

Atya dicsőülését szolgálja. Erről beszél Jézus is, amikor az utolsó vacsora terméből 

Nagycsütörtökön az áruló Júdás kiment. Jézus így szólt: Most dicsőül meg az Emberfia, és Isten 

is megdicsőül őbenne (Jn 13, 31). Jézus azokat az eseményeket, amelyek az utolsó vacsora után 

következnek olyan történéseknek mondja, amelyek egyrészt feltárják a mennyei Atya dicsőségét, 

másrészt pedig Jézus emberségének meghozzák a felmagasztaltatást.  

 A menyei Atya Jézus szenvedése történetében véglegesen kinyilvánítja szentségét, 

kinyilatkoztatja bölcsességét, igazságosságát, irgalmát és hatalmát. Jézus pedig tökéletesen az ő 

Fiának mutatja magát a teljes engedelmességben. Ezért kereszt-halála szükségszerűen a 

feltámadás(á)hoz és megdicsőülés(é)hez vezet. A lélek-menyasszony tehát úgy nézi isteni Ura 

földi élete utolsó óráit, és a feltámadás napjától kezdődő mennyei életét, mint amely események a 

mennyei Atya megdicsőülésére, Jézus emberi mivolta megdicsőítésére vezetne. A lélek-

menyasszony itt már nem leegyszerűsítve nézi Krisztus szenvedésének a kérdését, hogy miért 

kellett szenvednie. Az emberek legtöbbször úgy fogalmazzák meg a választ: „Mert az első ember 

vétkezett, Ádámban és Évában minden ember bűnös lett, kiesett az üdvösség rendjéből, vagyis 

elveszítette a paradicsomi boldogságot, az Istennel való szeretet-közösség állapotát, de bűne miatt 

ember nem tudott megfelelő engesztelést adni a sértett isteni Fölségnek. Hozzáveszi az emberi 

gondolat (hozzáveszi) ehhez a megállapításhoz azt is, ami igaz: A végtelen isteni Fölség 



kiengeszteléséhez végtelen értékű hódolat szükséges, amelyet csak az Istenember nyújthat. Meg 

kell éreznünk, hogy Jézus szenvedésének megelevenítése a liturgiában, illetve az igehirdetésben 

illusztráló kijelentések, bemutatják az eseményt, a történést. A mai ember valami tettrekészséget 

lát Jézus magatartásában. Joggal fel lehet tenni a kérdést:  

 

 Mégis mi az, ami Jézus szenvedésében a lényeges motívum, amelyet a lélek-menyasszony 

már lát isteni Ura mennyei dicsőségében?  

 

 A válasz az: Jézus szenvedése vértanúság. Ő nem a szenvedést akarta önmagáért, hanem 

kitartott a mennyei Atyától kapott küldetése mellett. Jézus a szenvedéseket nem azért vállalta, 

mert szenvedni akart, hanem azért, mert önként, szeretetből vállalt kötelességét teljesíteni akarta 

(teljesíteni). Viszont a szenvedés alkalmat adott neki arra, hogy úgy szenvedjen, és úgy haljon 

meg, mint Emberfia, és mint az Isten Fia. Kitérhetett volna a szenvedés alól, de ezzel isteni 

hatalmát igazolta volna, de akkor nem úgy viselkedett volna, mint egy ember, mint aki azokat 

képviseli, akik nem rendelkeznek természetfeletti hatalommal. De a vértanúság fokáig szintén 

többre kell becsülniük a kötelességet, mint a földi életüket. A lényeg tehát a vértanúságra kész 

személy. A vértanúságot Isten Fia vette magára, és ebben a helytállásban fejezte ki hódolatát a 

mennyei Atya előtt. Jézus, mint ember, itt a szenvedés órájában hozta ki magából a mennyei Atya 

imádásának, az engedelmességnek, a lelki erőnek, továbbá az emberiséggel vállalt 

szolidaritásnak, a megbocsátásnak és a szelídségnek felülmúlhatatlan tetteit.  

 Isten terve az emberi szabadsággal és gonoszság titkával átszőtt történelembe van 

beállítva. A jó és a rossz küzdelme üdvtörténeti szempontból itt éri el csúcspontját. Jézus saját 

órájának nevezte ezt az időpontot, de egyúttal ez volt a sötétség órája is (vö. Lk 22, 52). A lélek-

menyasszony már tudja, hogy Jézus úgy vállalta a keresztet, mint akinek szenvedése nem 

tragédia, hanem Isten megdicsőítése volt. Jézussal, az isteni Vőlegénnyel együtt-rezdülő lélek-

mennyasszony szíve egész szeretetével csüng ezen a hatalmas nagy életáldozaton. Ez számára is 

az út, amelyen járni akart. Ez számára is a kibontakozás lehetősége. Amikor a lélek-menyasszony 

elvállalja emberi sorsának gyötrelmeit, akkor élete minden lépésében hasonlítani akar isteni 

Urához, akkor Jézussal együtt vállalkozik a mennyei Atya megdicsőítésére azáltal, hogy egészen 

odaadja az életét (egészen) isteni Urának, és vele együtt – ahogyan Jézus a kereszten imádkozta – 

a mennyei Atya kezeibe ajánlja lelkét ().  

 

Második gondolat:       (első?) 

 

2. A jézusi kiüresítés tanítása 

 

 Szent Pál apostol a filippiekhez írt levél (2. fej-ben)ben beszél Jézusnak e magatartásáról: 

Ő isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez feltétlenül 

ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát (Fil 2, nem irnám ide). Ez a 

vezérszó: kiüresítette önmagát, és hasonlóvá lett az emberekhez: Külsejét tekintve olyan volt, 

mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszt-halálig. 

Ezért Isten felmagasztalta, és minden mást felülmúló nevet adott neki. Jézus nevére hajoljon meg 

minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse azt Atyaisten 

dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr! (Fil 2, 5-10). A megváltói szenvedés a jézusi önkiüresítés 

legmélyebb foka. Szent Pál másutt is utal erre a kiüresítésre. Azt írja: Krisztus a bűntestében 

jelent meg (Róm 8, 3). Tehát a bűnös ember, a halandó ember testében, mert csak így vehette 

magára a világ bűneit. És csak így válhatott értünk szinte bűnné, ahogyan ..Szent Pál mondja (vö. 



?2 Kor 5, 21, illetve átokká (Gal 3, 13). Mert az Ószövetség kifejezése érvényes Jézusra: átkozott 

mindaz, aki a fán függ (), tudniillik a büntetés keresztfáján. A lélek-menyasszony ebben a jézusi 

önkiüresítésben látja, hogy a kereszténységhez hozzátartozik a második isteni Személy 

megtestesülése, a második isteni Személynek a világba való beleszületése. Ez a megtestesülés 

teológiája. De a megtestesülés mellett a kiüresítésre és a kereszthalálra is gondolnunk kell. Jézus 

Krisztus ugyanis nemcsak beleszületett a világba, hanem meg is halt érte. Hiszen a mennyei Atya 

nemcsak szereti ezt a világot, hogy Betlehem éjszakáján egyszülött Fiát adja nekünk, hanem az ő 

igazságossága azt is megköveteli, hogy Jézus tanítványai Krisztussal együtt haljanak meg a bűnös 

világnak. Ez tehát a kereszt teológiájának a tétele már. Nemcsak a megtestesülésről van szó 

Krisztussal kapcsolatban, hanem a keresztáldozatról is.  

 A lélek-menyasszony is ezt a valóságot akarja a maga teljességében megélni. Vállalja, 

hogy ő is mindig igent mondjon Isten szavára, mint a Názáreti Szűz (vö. Lk 1, ). Vállalja, hogy az 

ő szívében is a megszentelő kegyelem által jelen legyen Isten Fia. Mintegy „megtestesüljön 

benne” Isten szeretete, kézzelfoghatóvá legyen, mint ahogyan a megszületett gyermeket 

édesanyja és édesapja meg tudja cirógatni. De a lélek-menyasszony nemcsak a Krisztus közénk 

testesülése misztériumát akarja megélni, hanem az önkiüresítés és az önmagának való meghalás 

által a Krisztussal való betöltődöttséget és a Krisztussal való életet is. Ha Krisztus meghalt ezért a 

világért, akkor a lélek-menyasszony is vállalja ezt az együttdobbanást, a szívek eggyé lüktetését. 

Szíve utolsó dobbanásával is a világban élő embereket akarja szeretni Krisztussal, isteni Urával 

együtt! Ezért akar meghalni az e-világnak, vagyis az istenellenes, Isten ellen lázadó világnak, 

hogy Krisztussal új életet éljen Isten világában, az Istennek élő emberek világában élhessen. 

Tudja ugyanis, hogy mindez a mennyei Atya megdicsőítésére szolgál. Ha Jézus nem kímélte az 

életét értünk, emberekért, és mindhalálig való engedelmességével megdicsőítette a mennyei 

Atyát, akkor a lélek-menyasszonynak is ez a stílusa. Nem sajnálja odaadni az életét, nem sajnál 

meghalni saját magának, a bűnnek, a gonosz lélek szolgálatának, hogy egyre inkább isteni Ura 

éljen benne. Egyre inkább Jézussal együtt földi élete teljes önátadásával megdicsőítse a mennyei 

Atyát.  

 

 Mi a krisztusi önkiüresítésnek a célja?  

 

 A teljes értelme ennek a kiüresítésnek nem az, hogy Krisztus lemondott az istenfiúi 

dicsőségről, és emberi alakban jelent meg, hanem az is, hogy a bűnös ember egzisztenciális 

körülményei közé jött. Tehát a bűnös ember életét, egzisztenciáját vette magára. Az emberi 

életünk pedig az áteredő bűn következtében magán viseli a szenvedés és a halál bélyegét. 

Krisztus a megtestesüléssel az embereknek olyan közösségébe lépett be, amelyet az eredeti bűn 

miatt nem a lélek, hanem a testiség és az ösztön kormányoz. Ez nagy megalázódás az Isten Fia 

számára. Nekünk embereknek pedig a remény forrása. A Fiú szabad elhatározása, 

áldozatvállalása volt ez a kiüresítés. De ennek előzménye a mennyei Atya terve, tudniillik, hogy 

áldozatul adja Fiát.  

 Szent Pál apostol a gazdagság és a szegénység ellentétét is használja. Azt mondja 

Jézusról, Isten Fiáról: Ő gazdag volt, de értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által 

meggazdagodjatok (2 Kor 8, 9). A Zsidókhoz írt levélben is az Isten Fia mintegy így nyilatkozik 

a mennyei Atyának: Elmegyek, hogy akaratodat megtegyem, Istenem, amint a könyvtekercsben 

(tehát a Szentírás ószövetségi részében) írva van (Zsid 10, 7). Krisztus embersége az örök 

Istenfiúság kinyilvánítása. Akkor az ő emberi alakjában végbement önkiüresítését is úgy kell 

felfognunk, mint az örök fiúságban megfogalmazott áldozatvállalás lendületét. Ez pedig válasz a 

mennyei Atya örök elhatározására. 



 ..Amikor a lélek-menyasszony isteni Urára tekint, akkor ennek az eseménynek - hogy 

Isten Fia kiüresíti önmagát, és nem Istenként jelenik meg, hanem emberek utolsójaként, mint egy 

rabszolga -, a Szentháromságnak a vonatkozását látja. Isten második Személyének a 

megtestesülése a Szentháromság megnyilatkozásának egyik mozzanata. Kinyilatkoztatás. A 

mennyei Atya ugyanis komolyan veszi az embert. És a Fiú is komolyan vette az embert, amikor 

vállalta bűnnel átitatott létünk minden következményét, hogy így gyökeresen orvosolja 

emberségünket az ő keresztáldozata által. A lélek-menyasszony is komolyan veszi a mennyei 

Atya akaratát, komolyan vállalkozik arra, hogy istenei Urával egy legyen az önkiüresítésben is, 

amikor már a saját lényét illetően nem ragaszkodik semmihez. Amikor csak az a vágya, hogy 

egyre jobban Isten uralkodjék el benne, és így részesedik az isteni Vőlegény megváltói 

tevékenységében. Ő gyógyítja a sérült emberi természetünket. Beleoltja a nemes oltóágba () – 

ahogyan Szent Pál apostol mondja –, az isteni élet átjárja az embernek az életét. A menyasszony 

szeretetből vállal mindent, mert így kapcsolódik bele egyre inkább (jobban) isteni Ura életébe.  

 

 Mi az, amit a menyasszonynak vállalnia kell?  

 

 Az önmagáról való lemondást, az önmagával való kiüresítést. Benne is megvalósul az, 

amit Izajás próféta emlegetett: A Messiásnak nincs szépsége, sem ékessége. Megvetett lett az 

emberek között. Ő a fájdalmak embere, és a betegség ismerője (Iz 53, 2-3). Az isteni Vőlegény, a 

szenvedő Messiás úgy állt helyt, mint ember, de Isten Fia hűségével és szeretetével. Ezért lett az 

ő alakja a lélek-menyasszony szeretetének legigazibb tárgyává, vallásos elmélyülésének forrása. 

Ugyanazt mondja, amit Szent Pál apostol fogalmazott meg: Ő szeretett engem, és odaadta magát 

értem (Gal 3, 20).  

 A lélek-menyasszony is szereti isteni Urát, azonosul vele, és (egészen) odaadja magát érte 

egészen akkor is, amikor a Megváltó a szenvedés útján jár, hogy bemehessen isteni dicsőségébe. 

Nem könnyű a szenvedés útjának a mélységeiben a csúcsra érkezés örömét, dicsőségét 

észrevenni. Jézus is az utolsó vacsorán figyelmeztette tanítványait: Majd mindnyájan 

megbotránkozni fognak benne (). És ténylegesen a Getszemáni éjszakán az apostolok mindent 

elfelejtettek, ami előbb volt: Krisztus isteni tanítását, csodákban megnyilatkozó isteni hatalmát. 

Csak amikor Húsvétvasárnapnak reggelén az üres sírnál az angyal figyelmezteti őket: 

Gondoljatok vissza arra, amit már Galileában előre megmondott nektek a szenvedéséről, a 

haláláról és a feltámadásáról (Lk 24, 6); akkor kezdik észrevenni, hogy itt valami egészen más 

kezdődött el. A réginek meg kellett halnia, hogy az az új élet megjelenhessen. Krisztusnak is, 

meg a lélek-menyasszonynak is a halálban ki kell vetkőznie mindenből, ami e-világi, hogy 

magára öltse az örök életet. A kereszténység misztikus módon, vagyis titokzatosan jelképezi 

Krisztus halálába és feltámadásába való beöltözést. A lélek-menyasszony pedig a hitben és a 

belőle fakadó engedelmességben tudatosan vállalja a Krisztus követést a keresztúton és a 

feltámadásban is. A lélek-menyasszony nagyon értékeli isteni Ura mindhalálig való 

engedelmességét. Jézusnak ezt a halálig való engedelmessége (e-e, h e volt a halálig) nemcsak a 

szenvedésre vonatkozott, hanem egész emberi lelkületét jellemezte. Amilyen mértékben 

szeretette a mennyei Atyát, és amilyen mértékben azonosította magát a bűnös emberrel, mert 

szerette; olyan mértékben akarta a saját engedelmessége révén bekövetkező kiengesztelődést is. 

Isten és az ember közötti békét is. Ezt a magatartást nem lehet másból magyarázni, csak abból a 

küldetésből, hogy Jézus a mennyei Atya irgalmát tükrözte egész életével. Krisztus tehát 

mindvégig az áldozat szellemében élt. De ez nem azt jelenti, hogy életét (csak) valami szomorú, 

vezeklő hangulat hatotta volna csak át. Más ugyanis a kötelesség átélése, és más a ránehezedő 

áldozat konkrét viselése. Jézus csak a szenvedés idején említi a halálos szomorúságot (Mk 14, 



34), és a sötét hatalmak óráját (Lk 22, 53). Különben a mennyei Atya szeretetének hatása alatt, és 

a kegyelem kiáradásának láttán tudott felujjongani a Szentlélekben (Lk 10, 21). Micsoda 

örvendezés, mosolygás és derű látszódott Krisztus arcán, és áradt az ő személyiségén át, amikor 

felujjongott a Szentlélekben!  

 

 

 A lélek-menyasszony tudja, hogy Jézus szüntelenül ezzel a Szentlélekkel összeköttetésben 

élt, az öröm Lelkével. A lélek-menyasszony is látja, hogy a bűn lázadozás Isten tekintélye ellen, 

amely lázadást csak az engedelmességgel lehet jóvátenni. Az első Ádám engedetlenségét a 

második Ádám, vagyis Krisztus az emberiség új képviselőjének engedelmessége tudja jóvátenni 

(vö. Róm 5, 12-17). Amikor Krisztus a mennyei Atya akaratának betöltését kereste, akkor ebben 

az engedelmességben benne van a tiszteletadás kinyilvánítása is. Tehát benne van a bűn 

kiegyenlítése. Ha Jézusnak az volt a mindennapi kenyere, hogy keresse és megtegye a mennyei 

Atya akaratát, akkor egész megváltói életén végigvonul ez az istentiszteleti jelleg. Mivel pedig 

Krisztusban megvolt a mindhalálig való odaadás, ezért ezt az áldozatát jelképekben bármikor 

elővételezte is. Ezt meg is tette az utolsó vacsorán az Eucharisztia alapításánál. A kenyér és a bor 

színe  alatt áldozati testét és vérét adja eledelül az Egyháznak, és ezzel titokzatos testének tagjait 

bevonja áldozatába. Jeremiás jövendölése 31, 33-34 szerint az Újszövetség igazi nagy értéke az 

lesz, hogy megtartja a szövetséget az engedelmesség kifejezésével. Az Eucharisztia új és örök 

szövetséget hoz létre, mert Jahve szolgájának, Isten szolgájának, vagyis hivatalos küldöttjének, az 

egyetemes Közvetítőnek a feláldozását szimbolizálja. Az Egyház nem tette volna magáévá az 

áldozatnak ezt a formáját, ha nem lett volna meggyőződve a megtestesülés valóságáról. Az 

áldozat Isten testének a vére, amely nemcsak a kereszten függött, hanem a feltámadásban meg is 

dicsőült. Húsvét után már könnyebb volt felismerni, hogy az Eucharisztiában nem földi 

értelemben vett testet kell enni és inni, hanem természetfeletti eledelt. Vagyis azt a testet és vért, 

ami az engedelmességben érdemelte ki a megdicsőülést, és amely a hívőt is bevonja titkába. Erről 

Jozef Ratzinger teológiai tanár, jelenlegi XVI. Benedek pápa adott tanítást a Konzílium nevű 

folyóiratban 1967-ben.  

 A lélek-menyasszony is kész testét és vérét, vagyis egész életét odaadni isteni Urával 

együtt a mennyei Atyának. Krisztus akarja ugyanis titokzatos testét bevonni az áldozatba.  lélek-

menyasszony tehát kész ezt az önkiüresítést vállalni Jézus parancsa szerint, aki meghagyta: Ezt 

cselekedjétek az én emlékezetemre! (). Ez lelki értelemben mindnyájunk számára parancs: 

Mindnyájunk számára lehetőség Krisztussal az áldozatban egyesülni, hogy vele együtt legyünk a 

megdicsőülésben is.  

 A kereszthalált az engedelmesség teszi érdemszerzővé. Egy-egy tett érdemszerző voltán 

azt értjük, hogy az illető cselekedet méltó a jutalomra. Jézus, mint Fiú egész odaadással 

teljesítette a mennyei Atya akaratát (egész odaadással.) Tetteinek értéke ezért felülmúlhatatlan. A 

mennyei Atya több dicsőséget kap Jézus cselekedetei által, mint amennyit az emberek bűne 

megtagadott tőle. Ezért jutalma is egyedülálló. Jézus az igazságosság miatt igényt tart 

emberségének megdicsőülésére. De minden ő istenisége miatt az emberiség üdvrendje   feje, az 

igazságosság alapján   az üdvösséget az egész emberiség számára is.  

 A lélek-menyasszony ezért akarja cselekedeteit egyesíteni Jézus tetteivel. Nyilván hogy ő, 

mint ember nem érdemelhet ki több jutalmat, mint az isteni Főpap, mint az isteni Vőlegény. De 

minél jobban egyesül élete Jézussal, annál inkább tud érdemeket szerezni nemcsak a maga 

számára, hanem a jézusi titokzatos test többi tagja számára is. Minél inkább együtt van isteni 

Urával, annál inkább részesedik az ő emberi mivoltának megbecsülésében is. Hiszen a lélek-

menyasszony mintegy belekonszekrálta az életét isteni Ura életébe. Az emberiség üdvösség-



történetébe, a titokzatos test feje, Krisztus részt ad az ő titokzatos teste tagjainak is. Kétségtelen, 

hogy Jézus az, aki kiérdemelte az üdvösséget az emberiség számára, de a lélek-menyasszony is 

részt kap ebben a megszentelési műben nem az önmaga cselekedetei alapján, hanem isteni Ura 

miatt. Így tud a lélek-menyasszony a mennyei Atya megdicsőülésére szolgálni. Így tudja építeni 

Krisztus titokzatos testét. Így tudja kibontakoztatni a titokzatos testnek a létét, a Krisztussal való 

összekötöttséget a krisztusi teljességig, vagyis amikor Isten lesz minden mindenben (1Kor 15, ). 

Szent Pál az Efezusi levélben arról beszél: majd meglett emberré leszünk (Ef 4, 3), vagyis 

kiteljesedett emberré. Olyan emberré, akiben eluralkodott Isten. A lélek-menyasszony mivel már 

hagyta magát isteni Urától meghódítani, mivel már odaadta egész életét Isten szeretésére és 

szolgálatára, azért már jobban belekapcsolódott Krisztus emberi életébe. Mint olyan valaki, aki 

jártas az úton, aki tudja, hogy hogyan kell az úton előhaladni, segítségére tud lenni a többi 

testvéreinek is. Mondhatjuk úgy: ez egy csapatmunka. Olyan tevékenység, amelyben a 

küzdelemben részvevő minden csapat tagja együttesen vállal. Krisztus a csapatkapitány, és 

vannak minden csapatban húzó-emberek, akik a többieket is játékba hozzák, helyzetbe hozzák, 

hogy a győzelem megszerzésében azok is részt vehessenek. A győzelem a mennyei Atya 

megdicsőítésére szolgál. A győzelemnek az ára a küzdelem, a mindvégig való kitartás. A 

megpróbáltatásokban a küzdelem fel nem adása, Krisztussal való azonosulás. Vég küzdeni vele 

együtt a földi élet időszakát, amíg csak a mérkőzésnek vége nem lesz. Amíg el nem érjük azt a 

teljességet, amit Krisztus szánt nekünk. A sportolókat a győzelem dicsősége sarkallja. Krisztus 

buzdításai pedig a mennyei Atya dicsőségét nem önmagukért, hanem a mennyei Atya 

dicsőségéért küzdenek. A lélek-menyasszony tehát hűségesen kitart. És erre a hűségre buzdítja 

küzdőtársait is.  

 

Befejező imánk legyen a 86. sz. ének:  

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség a föltámadt Úrnak,  

 Húsvéti Báránynak dicsőség, szent áldás, tisztesség.  

 

 A halál és élet harcra szállt. Meghalván az Élet a halálon Úr lett.  

 A halál és az élet harcra szállt.  

 

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

 


