
460. A lélek-menyasszony Isteni Urával együtt vállalja az engesztelést és az elégtételt 

 

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

 

Imádkozzuk a 143. sz. éneket:  

 Előtted, Jézusom, leborulok, féktelen bűnös én, hozzád bújok. 

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, hiszen a bűnöshöz irgalmas vagy.  

 

 Szép piros véreddel öntözgettél, amikor elestem, felemeltél. 

 Légy azért irgalmas, és meghallgass, mennyei erőddel ó támogass. 

 

 A lélek-menyasszony, vagyis az önmagát egészen Istennek (egészen) átadó lélek szíve 

mélyéből figyeli Isteni Ura életét. A Húsvétvasárnap este eseményéből tudjuk, hogy Úr Jézus 

feltámadt állapotában is testén viseli a keresztre feszítés jeleit. Nyilván ezek már az ő dicsőségére 

szolgálnak, de az elmélkedő Jézust szeretettel szemlélő lélek számára a kereszthalálra, a 

szenvedésre visszaemlékezés a szeretet még nagyobb fellobogását eredményezi. Így amikor az 

együtt-szenvedés imájában a választott lélek szeretettel követi Isteni Urát, akkor mindenhova el 

akar vele menni. Jézus az utolsó vacsora után tanítványaival kiment az Olajfák hegyére (Lk 22, 

39). Ott volt egy kert, amelynek a neve: Getszemáni kert. Valószínűleg Jézus valamelyik barátjáé 

lehetett, aki megengedte, hogy Jézus az ő tanítványaival máskor is éjszakai szállást vegyen (ott). 

Ma is megvan az a barlang, ahová a hagyomány szerint Jézus visszavonult, amikor Jeruzsálem 

városból a városon kívülre ment.  

 Jézus szeretettel ad részt az ő választottainak az ő dicsőségéből is, de ezt megelőzően az ő 

szenvedéséből is. Azt a három apostolt választja ki külön is, akik már vele voltak a megdicsőülés 

hegyén. Most ezek tanúi lehetnek nemcsak Jézus Istenemberi voltának, hanem valóságos emberi 

mivoltának is. Ha a Tábor hegyen a mennyei Atya hangja ezt vallotta meg erről a Názáreti Jézusról: 

Ez az én szeretett Fiam (Mt 17, 5), akkor a Getszemáni kertben Jézus azt vallotta meg: „Ő az én 

szerető Atyám!”, akinek az akaratát kész vagyok megtenni. Tehát a Getszemáni óra a teljes 

önátadásnak és az engedelmességnek az órája. Hosszú ez az idő, mert Nagycsütörtök éjszakáján át 

egészen Nagypéntek déli sötétségéig tart, amikor is a teljes önátadás és engedelmesség a megváltói 

szenvedésben és halálban csúcsosodott ki.  

 Jézus az utolsó vacsora termében azt mondja: Elérkezett az óra. A főpapi imában azt kérte: 

Atyám, dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! (Jn 17, 1). A lélek-menyasszony 

már látja, hogy az ő Jézusa a mennyei Atyát dicsőítette meg a szenvedésével. A szenvedésnek az a 

jelenet-sora – amely az Olajfák hegyétől a Kálvária hegyéig tart - úgy áll előttünk, mint az 

engesztelés és az elégtétel órái. Ezekben az órákban különlegesen is kicsúcsosodik Jézus 

engesztelő tevékenysége,amellyel a mennyei Atyát kiengeszteli a mi nevünkben, és elégtételt ad 

neki a mi bűneink miatt.  

 Amikor Jézus megkéri az ő tanítványait a Getszemáni kertben, hogy vele együtt 

virrasszanak és imádkozzanak (Mk 14, 38), akkor ezzel a kéréssel már belevonja az Egyházat a 

megváltás művébe. Igaz, hogy Jézus még egyedül áll a mennyei Atya elé, mert az Egyháza csak a 

kereszthalálából és feltámadásából születik meg, de már most is az Egyház Fejeként már most is 

azt akarja, hogy az engesztelés műve folytatódjék titokzatos testében. Erre a jézusi felhívásra 

visszhangzik Szent Pál apostol vallomása: Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem 

azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak a javára (Kol 1, 24). Illetve a 

Zsidókhoz írt levél is buzdít: Jézus a kapukon kívül szenvedett (tudniillik Jeruzsálem .. várfalain 

kívül), hogy vérével megszentelje a népet. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk 



gyalázatát! (Zsid 13, 12-13). Az ószövetségi szertartásrend szerint ugyanis a főpap a nép bűneit 

egy kiválasztott bak állatra helyezte, és ezért ezt a „bűnbakot” a táboron kívülre, a pusztába 

eresztették, hogy vigye el a nép bűneit; hogy akik a táboron belül vannak, azok megszentelődjenek! 

(Vö. Lev 16, 21-22). 

 Amikor a Zsidókhoz írt levél szerzője buzdít, hogy menjünk ki Jézushoz a falakon kívülre, 

a táboron kívülre, ahol Isten népe táborozik, és vállaljuk vele a gyalázatot; akkor ezt a bűnökért 

való engesztelést sürgeti, az engesztelésben való részvételt. Krisztus bennünk is, rajtunk keresztül 

is végbe akarja vinni az engesztelés művét. Jézus ugyanis engesztelő áldozat a népért. Ő, mint 

közvetítő engesztel. Már az Ószövetségben is élt a meggyőződés: A töredelmes lélek áldozat Isten 

előtt (vö. Zsolt 50, 19). Ezt Dávid király mondja bűnbánati imájában, amikor a házasságtörés és a 

gyilkosság bűne miatt bűnbocsánatért esdekel, és a lélek áldozatát Isten akaratára engedelmes 

léleknek a készségét nyújtogatja.  

 Isten elfogadja a közvetítőknek az engesztelő művét. Az ószövetségi jövendölése Jahve 

szolgájáról, Isten szolgájáról mondja: Azért tehet eleget népe vétkeiért, mert ő bűn nélkül van, és 

mégis önként vállalja az áldozatot (vö. Iz 53, 12). Amikor a lélek-menyasszony figyeli Isteni 

Urának közvetítő, engesztelő tevékenységét, akkor megérti, hogy neki is ott van a helye Jézus 

engesztelő művében. Az ő áldozata is a bűnbánattól megtört szív, a töredelmes lélek. Ahogyan 

Jézus, a bűn nélkül való, az ártatlan magára vette a mi bűneinket, ugyanúgy a lélek-menyasszony 

is – aki már nem akar bűnt elkövetni – Jézussal együtt hordozni akarja a bűnöket, és a mennyei 

Atya elé áll, hogy Isten irgalmát kérje Krisztussal együtt Isten népe tagjaira.  

 Az Újszövetségben is kezdettől fogva megvan a helyettesítő engesztelés gondolata. Az 

evangélisták úgy közlik az Eucharisztia rendelésének szavait, hogy felismerhető bennük az 

engesztelő áldozat: Testem – mondja Jézus: - értetek adatik, vérem értetek kiontatik a bűnök 

bocsánatára (Mt 26, 26. 28). Szent Péter?? pedig azt mondja Krisztusról: Ő a kiengesztelődés 

szolgája lett. És nemcsak magáról, hanem Jézus minden apostoláról és tanítványáról is mondja: 

Isten ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a 

világgal, és nem számítja be bűneinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét, vagyis az ige 

hirdetését. Tehát Krisztus követségében járunk, Isten maga buzdít általunk (2 Kor 5, 18. 19-20).  

 A lélek-menyasszony készséges lélekkel, szeretetből, önként elvállalja (el) az azonosulást 

Isteni Urával a kiengesztelés szolgálatában is, és ő is Krisztussal együtt kérleli testvéreit: 

„Engesztelődjetek ki Istennel!” (vö. 2 Kor 5, 20).  

 Krisztus helyettesítő engesztelése, amellyel helyettünk, bűnösök helyett ad elégtételt, azzal 

az eredménnyel jár, hogy a bűnösből megigazult ember lesz. Az értünk elégtételt adó Krisztus 

áldozata által Isten igazságának részesei lehetünk (vö. 2 Kor 5, 21), vagyis a megigazult ember, az 

Isten előtt szentté vált ember Isten szentségének lesz a részese. A lélek-menyasszony is látja, hogy 

ez az isteni tevékenység – amivel Jézus a mi szívünket újjáteremti, bűnös állapotban megszentelt 

állapottá alakítja – sokba került Jézusnak. Isten mintegy „rátette” Jézusra a mi bűneinket, mintegy 

emberektől megátkozottnak tekintett emberré tette őt azért, hogy mi megszabaduljunk a bűntől és 

a bűn átkától (vö. 2 Kor 5, 21, illetve Gal 3, 13). A lélek-menyasszony is megéli az Írás szavát: „A 

téged gyalázók gyalázkodása rám hullott” (Róm 15, 3). Krisztus miatt hányszor meg nem értéssel 

fogadják az Istennek adott életnek a nagy-nagy kincses értékét. Hányszor bolondnak tartják, 

szidalmazzák. Jézus kedvéért (mégis) a lélek-menyasszony mégis készséggel elfogadja, hiszen 

Jézus mondta: Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudozva 

minden rosszat fognak rátok. Örüljetek és ujjongjatok, nagy lesz a jutalmatok a mennyben! (Mt 5, 

11-12).  

 Krisztus engesztelése egyúttal elégtétel is volt. A bűnökért járó jóvátétel vagy elégtétel 

nagyobb részét Krisztus vállalta magára. A bűnbocsánat szentségében mi csak egy igen kis 



feladatot kapunk: az úgynevezett elégtétel imája, vagy jócselekedete elvégzésével. Az Egyház már 

az 1540-es években Trienti zsinat megfogalmazásában tanítást ad, mondván: „Az elégtétel által – 

amelyet mi emberek a bűneinkért vállalunk – hasonlókká leszünk Krisztushoz, aki eleget tett 

bűneinkért. Ebből ered a mi képességünk az elégtételre, és ez egyúttal annak a záloga: Ha vele 

együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk (Róm 8, 17). Eddig a Trienti egyetemes zsinatnak 

a tanítása. Ez utalás a Római levélre is. Vele együtt kell szenvednünk! Előbb van a szenvedés, 

azután a megdicsőülés. Mivel ez Krisztusnál is így volt, az ő választottjainál is ez a sorrend. A 

lélek-menyasszony – aki még itt a földön él (A még földön élő lm), de Istennek teljesen átadott 

életet választ, (önként) vállalja a szenvedéseket is önként. Jézuson akar eleget tenni a bűnért járó 

büntetés miatt. 

 Mivel adott Krisztus elégtételt? A latin egyházatyák, így pl. Tertullianus és Szent Ciprián 

az elégtétel fogalmát még csak a bűnbánattal kapcsolatban emlegetik. Szent Ambrus és Szent 

Hilarius már a megváltás tartalmára is alkalmazzák. Canterbury Szent Alzelm szemléletében pedig 

nagy szerepet játszik az elégtétel megvalósítása érdekében a büntetés elviselése. Arról van szó 

tehát, hogy Krisztus helyettünk vetette alá magát a mennyei Atya ítéletének. És mivel ő az 

egyszülött Fiú, a mennyei Atya elfogadta Jézus áldozatát. Jézus az egész emberiség képviselője, 

mindnyájunk bűneiért ő adta meg az elégtételt! Ő engesztelte ki az Isteni Fölséget a bűnök miatti 

sértések jóvátételére. Az is a bűn jóvátétele, amikor az ember Isten tiszteletét és dicsőségét próbálja 

megvalósítani. Ez a lélek-menyasszony stílusa is: Isten tisztelete számára a mindennapi kenyér, 

mert az Isten előtti meghódolással fejezi ki Isten iránti szeretetét. A teremtménynek ez a 

tiszteletteljes meghajlása a teremtő Isten előtt Isten dicsőségét hirdeti. Olyan Isten ő, akinek kijár 

a tisztelet és a dicsőség, akit nem szabad bűnnel megsérteni.  

 A lélek-menyasszony látja, hogy Krisztus szenvedésében is ez a személyes hódolat és 

engedelmesség nyilvánult meg. Isteni Urával együtt mondja azt, amit Jézus is az Olajfák hegyén: 

„Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tied!” (Lk 22, 42).  

 Már az ószövetségi próféták is hirdették, hogy Isten szenvedő szolgája szenvedésével 

sokakat megigazulttá tesz, mivel gonoszságainkat magára vállalta. Ezért az Atya osztályrészül adta 

neki az embereket, vagyis közösséget vállalt a szenvedő Messiás az egész emberiséggel  (vö. Iz 53, 

11-12). 

  Az Újszövetség is beszél arról, hogy Jézus szenvedése egyúttal megdicsőülés lesz:  Most 

dicsőült meg az Emberfia, és benne megdicsőült az Isten (Jn 13, 31). Jézus tehát a szenvedést is a 

mennyei Atya iránti szeretetből vállalta. A keresztutat, a kereszthalált is mennyei Atyja 

megdicsőítésére fogadta el. Az apostolok tanítása részletesebben meghatározza azt a jutalmat, 

amelyet a szenvedő szolga, Istenért ? szenvedő Fia kapott. Szent Pál apostol így szól: Jézus, aki 

kiüresítette önmagát,… mindhalálig való engedelmességéért olyan nevet kapott, amely minden más 

név felett áll, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban! 

(Fil 2, 7-10). Máshol pedig Szent Pál apostol Krisztust Ádámmal állítja párhuzamba: Amint egy 

ember által jött a világba a bűn, úgy egy ember által kapjuk a megigazulást, a kegyelmet, a 

feltámadást és az örök életet (Róm 5, 12-15; 1 Kor 15, 22).  

 Szent Pál Jézus szenvedésével, halálával, feltámadásával kapcsolatban azt is mondja: Itt 

valami egész új kezdődött el, új teremtésről van szó (). A réginek azért kellett meghalnia, hogy ez 

az új teremtmény megjelenhessen. A régi embert le kell vetnünk, és beleöltözni a krisztusi újba! 

(Kol 3, 9-10). Az ember számára is ez tehát az üdvösség útja. Az ember élhet ugyan a világ javaival, 

a sajátjának tekintheti őket, de tudnia kell: ezek nem biztosíthatják az örök életet. A halálban ki 

kell vetkőzni mindenből, ami e-világi! Le kell vetni mindent, ami nem isteni stílusú, hogy a 

krisztusi új ember magára ölthesse az örök életet! A kereszténység misztikus módon jelképezi a 



Krisztus halálába és feltámadásába való beöltözést. A hitben, illetve a belőle fakadó 

engedelmességben tudatosan is vállalni kell Krisztus követését!  

 A lélek-menyasszony pont (éppen) erre kész. Vállalja az engesztelést és az elégtételt. Persze 

érzi: a maga részéről kicsi az engesztelés és az elégtétel nagy feladatához. Tudja, hogy Krisztus 

viszi a keresztnek a nagyobbik részét. Valahogy belül megéli azt, amit a jó édesapa mond a 

gyermekének, hogyha az számára valami erejét meghaladó feladat előtt áll. Azt mondja: „Na gyere, 

segítek neked!” Ilyenkor azután az édesapa megcsinálja a feladatot a gyermek helyett. Ez a krisztusi 

engesztelő elégtétel lényege is: Amit mi nem tudunk megtenni, hogy a bűneinkkel megsértett Istent 

kiengeszteljük, azt Jézus megteszi helyettünk. Ő szüntelenül bíztat: „Csak gyere velem, kövess 

engem, légy velem az engesztelés útján, a keresztúton! Én segítek neked.”  

 A kiválasztott lélek nagyon hálás az isteni Vőlegénynek ezért a mérhetetlen szeretetéért. 

Minél többet szemléli Krisztusnak a szenvedését, az engesztelés és az elégtétel művét, annál jobban 

belehatol Krisztus lelkületébe. Az embert Isten szeretete sürgeti arra, hogy még jobban részt 

vegyen Krisztus szenvedésében (). Egyrészt a megismerés által, hogy minél többet tudjon Krisztus 

szenvedéséről, másrészt a részvétel által, hogy minél inkább belekacsolódjon az engesztelés és az 

elégtétel művébe. Az istenszerető lélek egyre mélyebbre akar hatolni Isteni Ura életének 

mélységeibe, és meghatva tapasztalja: Jézus az, aki őt, a kicsiny teremtményt, a kiválasztott 

menyasszonyt egyre jobban bevezeti szeretetének titkába. Ha egy szűk kapun akarunk bemenni, 

akkor a nagy terheket, a koffereket, a hátizsákot, mindent hátrahagyunk, csakhogy bejussunk. Itt 

azonban Isten már szélesre tárja az ő szívének kapuját. Itt a lélek-menyasszony már tudja, hogy ő 

az Úristen útján az előző szakaszokban már leadott mindent, ami akadályozná a bemenetelt Isten 

szíve mélységeibe. Egészen átlelkesedve, áttüzesedve egyre jobban engedi vonzatni magát isteni 

Ura szeretete központjába. Lelkében ugyanis mind jobban egyesülni akar Isteni Ura szeretetével. 

Már nem e-világ dolgaival van elfoglalva, amelyek lehúzzák a lelket, hanem ezektől a terhektől 

szabadulva egyre könnyebben tud szárnyalni. Egyre alkalmasabb lesz arra, hogy isteni Ura átölelje 

őt, és dédelgesse szeretetével. Ha Szent Pál mondhatta: Krisztusnak vagyunk sorstársai (?), akkor 

ez a kiválasztott lélek még inkább Krisztus sorstársa akar lenni az engesztelésben is, az elégtételben 

is.  

 A lélek-menyasszony megtiszteltetésként éli meg, hogy isteni Ura sorsában egyre 

szorosabban részesedhet. Tudja, hogy nemcsak vele együtt szenved, de vele együtt dicsőül is meg 

(vö. Róm 8, 17). A krisztusi engesztelés és elégtétel művében való részvétel is az Istennel való 

egyesülést eredményezi. A sorsközösség vállalása is a szívek együtt-dobbanását hozza létre, a 

lelkek egymásba ömlését, Isten és a kicsiny teremtmény életének az egy szeretet-ritmusra való 

lüktetését. Ahogyan Ádám és Éva az engedetlenséggel elszakította magát és az emberiséget az 

Istennel való szeretet-kapcsolatból, úgy Krisztus, ez a második Ádám helyreállította ezt a szeretet-

egyesülést Isten és az emberek között. A lélek-menyasszony ezért tud belekapcsolódni a 

megszentelődésnek a művébe. Jézus, mint Istenember végtelen értékű helyettesítő engesztelő 

áldozatot mutatott be. A kicsiny ember - aki meghívást és kiválasztást kapott a Krisztussal való 

együtt engesztelésre és elégtétel adásra – csak kicsiny tetteket tud végrehajtani. De ezeket az 

emberileg kis értékeket az isteni Vőlegénynek beléje árasztott szeretete teszi naggyá. Isten az 

ember cselekedeteit megisteníti. Átjárja az embernek a lelkét az Istenség szentsége. Az a valóság, 

hogy a Fiú kedves a mennyei Atya előtt a Szentlélekben. A lélek-menyasszony is egyre inkább 

teret enged az életében a Szentháromságnak, aki a végtelen Szentség. Amikor a lélek-menyasszony 

kész arra, hogy egész szív(é)vel isteni Urához tapadjon, hogy tőle senki és semmi el ne szakítsa, 

akkor ez a készséges irányulás a szentháromságos egy Istent arra készteti, hogy egyre jobban 

betöltse kicsiny választottjának a lelkét. Ez az Istennel való egyesülés ugyanis a krisztusi 

engesztelésnek és elégtételnek a célja. Krisztus mindent ezért vállalt, hogy az embert újra 



összekösse Istennel, hogy az ember bűnét eltörölje, lelkét megtisztítsa, és így az ember méltó 

hajléka lehessen Isten végtelen szentségének.  

 Ebben az isteni csendben a lélek-menyasszony megéli a Szentháromság egy Isten életének 

lüktetését. A lét teljessége a kicsiny emberbe beleárad. Az ismeret teljessége, vagyis a Fiúisten a 

kicsiny embernek az értelmét átjárja, megvilágosítja. A jézusi engesztelő szenvedés és elégtételt 

adó áldozat még mélyebb ismeretére vezeti. És a még mélyebb ismeret még nagyobb szeretetet 

lobbant az embernek a szívében. Itt már a Szentlélek az, aki ezt a szeretetet feltüzesíti az ember 

lelkében. Az ember boldogan hagyja, hogy Isten élete eluralkodjék benne. Ez a befogadó, ez a 

készséges, engedelmes lelkület a szemlélődő imádságnak a stílusa. A kiválasztott lélek álmélkodva, 

csodálkozva, boldogan szemléli, látja Istennek ezt a hatalmas szeretet-életét. Ebben a szeretet-

lángtengerben minden a helyére kerül. A jézusi megváltói engesztelés és elégtétel 

felmagasztosodik. Olyan érték, amely Isten szívében örökre megmarad. Jézusnak ez az emberi 

engedelmessége a mennyei Atya iránt Jézus számára az örök dicsőség záloga.  

 A lélek-menyasszony is ebben a dicsőségben fog részesedni, mert isteni Urával együtt kész 

az engesztelésre és az elégtételre. Kész arra, hogy az ő lényében is egyre jobban a szent Isten 

uralkodjék el. Itt akkor megvalósul az engesztelés és az elégtétel célja. Jézusnak mindhalálig való 

engesztelő, elégtételt adó cselekvése meg is szerzi számunkra a kiengesztelődést. Megadja a 

bűneinkért járó elégtételt. Isten, a mennyei Atya Krisztus engesztelése és elégtétele miatt már a 

mennyei dicsőségben nem rója föl régi adósságainkat.  

 Ott az ember teljes amnesztiában részesül.  

 Ott az ember a Krisztusért vállalt szenvedéseket - mint Jézus az ő sebhelyeit - a dicsőség 

jeleként fogja tudni hordozni. Aki legyőzte magában az ördögnek, az e-világnak és az önmaga önző 

vágyainak kísértéseit, annak (azok) számára mindezek a győzelmek a dicsőség jelei lesznek.  

 Ott a mennyországban már mindenki tudja, hogy az ember lélek mélyén felragyogó 

dicsőség végül is Isten dicsőségének a rásugárzása. Mint ahogyan a napfény az embert 

megvilágítja, mindenki tudja, hogy nem az ember világít, hanem a napnak a ragyogása. Úgy a 

megdicsőült állapotban is mindenki tudhatja, hogy az a dicsőség, amely az emberben egyénileg 

felragyog, Istennek a dicsősége, Isten dicsőségében való részesedés látható megnyilvánulása.  

 

Befejezésül a 119. sz. éneket imádkozzuk:  

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, kenyér és bor színben elrejtezett emberség,  

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az emberi gyengeség.  

 

 Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, testi gyarlóságnak homályával takarván.  

 Itt emberi tested előlünk elrejted, színek alatt titkolván.  

 

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


