
461. A lélek-menyasszony együtt viseli Isteni Urával az elítéltetést és a keresztrefeszíttetést 

 

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, és 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 a porba térek.  

 

 XVI. Benedek pápa most, amikor Milánóban járt a keresztény családok és az ifjúság 

számára többek között mondott egy nagyon lényeges mondatot, mely nagyon ideillik a mi 

imaóránk gondolatmenetébe: „Isten Fia velünk és értünk szenvedett.” Azt, hogy Jézus értünk 

szenvedett, eléggé sokszor szemünk elé állítjuk. A rózsafüzér titkai is arról a fájdalomról beszélnek, 

amelyet az Úr értünk viselt el. De olyan jó tudnunk azt, hogy Jézus a szenvedést velünk vállalta. 

Egyrészt megerősít a mi szenvedésünkben, másrészt pedig mi vele lehetünk az ő szenvedésében. 

Együtt szenvedünk.  

 A lélek-menyasszony, vagyis az életét egészen, visszavonhatatlanul, felbonthatatlanul 

Istennek odaadó lélek együtt akar szenvedni Jézussal. Legalábbis együtt szemléli a szenvedést, 

amelyet az Úr Jézus értünk vállalt. Ahogyan a gyerekek a videóban újra meg újra megnéznek egy-

egy jelenetet, amely nagyon fontos vagy kedves számukra, úgy a lélek-menyasszony is újra meg 

újra ráemeli szemlélődő tekintetét az értünk és velünk szenvedő Jézusra.  

 A történelmi eseményeket jól ismeri: A Getszemáni kertből először Kaifás főpap házába 

vitték (Mk 14, 53). Ott történt az első kihallgatás. A főtanács – amely reggel ült össze – azt a vádat 

kereste, amellyel rábizonyíthatják, hogy megsértette a mózesi törvényt. De ilyen vádat a hamis 

tanúzók ellenére sem találtak. Akkor Kaifás főpap felteszi a kérdést: Te vagy-e a Messiás, a 

magasságbeli Isten Fia? (Mk 14, 61). Ez hivatalos kérdés, Jézus hivatalosan válaszol igenlően 

(válaszol). És idézi Dániel próféta szavait az ítéletre eljövő Emberfiáról (vö. Dán 7, 13). Isten Fia 

hiába nyilatkoztatja ki az ő mivoltát, a főtanács istenkáromlásnak minősíti ezt a vallomást. Halálra 

ítélik (Mk 14, 64). De a megszálló római hatóság helytartójának is meg kell erősítenie ezt a döntést. 

Amikor azonban Pilátus elé mennek, akkor már nem azzal vádolják, hogy Jézus Isten Fiának 

mondta magát, hanem politikai felhangot adnak a vádnak: Királynak mondta magát akkor, amikor 

a római császár a király (vö. Mk 15, 2). Ezt sulykolták a népbe is. Pilátus átlátta, hogy itt egy 

csapdáról van szó. Őt ugyanis már többször bevádolták a császárnál, meg is mondják: „Ha ezt 

szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja” (Jn 19, 12). Végül is a helytartó megerősítette a 

halálos ítéletet. Kijelenti, a kézmosással szimbolikusan is jelzi: ő ártatlan. Az áldozatokat is 

ártatlanoknak tekinti. Csak a zsidóság követelése előtt hajlik meg, amikor kimondja a halálos 

ítéletet (vö. Mk 15, 15).  

 

 

1. Az ítélet teológiai tartalmának szemlélése 

 

 Az istenszerető lélek azonban nemcsak a külső keretet látja. Ő az események mögé is megy. 

A Jézus szenvedésével azonosuló elmélkedő lélek tudja: Jézusnak a szenvedése az üdvtörténet 

csúcsa, a megváltás tervének a beteljesedése. Az elmélkedő lélek Isten gondolatait is látja. Jézus 

elítélésében részt-vettek először is a zsidók (vettek részt), akik a kinyilatkoztatás hordozói voltak: 



Isten megmondta nekik: Ebed Jahve, vagyis Isten szolgája szenvedni fog népe bűneiért (Jn 13, 27? 

vö. 2 Kor 6, 4 ?). De részt-vettek az elítélésben a pogányok is, vagyis a remény nélküli emberek, 

akik nem tudták azt, hogy Jézus élete, tanítása micsoda érték. És részt-vett a főtanács, a vallási 

vezetők testületileg is, illetve a római helytartó is, az államnak a képviselője(is).  

 Van még egy láthatatlan szereplője is az eseménynek: a gonosz lélek. Júdás ugyanis a 

gonosz lélek sugallatára vitte végbe az árulást. Amikor az utolsó vacsorán Jézus a bemártott falatot 

neki adja, akkor János evangélista megjegyzi: Isten szolgája szenvedni fog népe bűneiért (Jn 13, 

27?). Ezekben a személyekben jelképletesen benne van az egész emberiség, vagyis az emberiség 

legélesebb szembefordulása Istennel itt érte el a legnagyobb intenzitását.  

 .Amikor a lélek-menyasszony szerető tekintetét erre a szenvedő Jézusra emeli, akkor úgy 

látja az egész folyamatot, mint valami végzetes áradatot. Ez az első embertől kezdve elárasztja az 

emberiséget, és magával sodorja a pokol mélységeibe. A világ bűne – amelyet Jézus elvenni akart, 

Krisztus elítélésével érte el a tetőfokát. A mennyei Atya ugyanis Krisztusban egészen 

kinyilatkoztatta szentségét, irgalmát és szeretetét. Az ember pedig elutasította Istennek ezt az 

önfeltárását. Itt nem foroghatott fenn valami tévedés: Jaj, hát nem is tudtam, nem is gondoltam; az 

emberiség Isten Fiát utasította el. Nemcsak elfordult tőle, hanem el is ítélte, meg akarta 

semmisíteni. Ezért mondja Jézus Pilátus előtt: a főtanács bűne nagyobb, mint Pilátusé. „Annak 

ugyanis, aki engem kiszolgáltatott neked, nagyobb a bűne” (Jn 19, 11). A zsidók ugyanis jobban 

felismerhették Jézusban Isten megnyilatkozását, mint ez a pogány római helytartó. Az őt elítélők 

tehát    visszautasították Isten világos közelítését, és inkább a pogány császár tekintélye alá 

helyezték magukat, hogy jogi törvényességet adjanak az ítéletnek, amellyel Jézust halálra szánják.   

 De az ítéletben van egy további részt–vevő is a zsidók, a pogányok, a főtanács, római 

helytartón túl: a választott keresztény lélek, aki tudja azt, hogy Jézus az Isten Fia (Mt 26, 63). És 

szíve egész szeretetével részt vesz ennek az igazságtalanságnak az elszenvedésében. Aki tudja azt, 

hogy az embernek nincs joga Isten Fiát halálra ítélni. Ő Isten szeretete hatalmába helyezi magát. 

Tudja azt, hogyha Jézussal együtt van a szenvedésben, akkor Isten szeretetének a teljességében is 

fog majd részesedni a feltámadáskor (vö. 2 Kor 1, 7).  

 

2. A világ bűne az emberiség összetartozását jelenti az Istennel való szembenállásban 

 

 Krisztus elítélésében a bűnös ember a maga autonómiáját, függetlenségét hangsúlyozza. 

Nem törődik Isten szeretett közelítésével(nek), elutasítja azt, sőt: kirekeszti magából. Halálra adja 

azt, akiben Isten szeretete és irgalma testet öltött. A lélek-menyasszony látja, hogy ez az óra 

micsoda krízis-helyzet. Az emberi nem üdvössége került krízisbe. Itt egy olyan szituáció 

keletkezett, amely mindent romba dönthetett volna. Az embernek ez az Istennel való szembenállása 

elronthatott volna mindent. Istent mintegy kihívás elé állította. A kérdés most már csak az, hogy 

Isten hogyan válaszol az ember tettére, amellyel elutasítja Istent.  

 Az istenszerető lélek megrettenve látja, hogy Isten visszavonhatta volna ígéretét, hogy a 

Messiás által majd megszabadít a bűntől. Vagy pedig egyszerűen a büntetésre, a kárhozatra veti az 

embert, aki ellene lázadt, és ezzel a bűntől való megváltás öröme, az Istenhez tartozás boldogsága 

örökké lehetetlen lett volna. Az istenszerető lélek látja, hogy Isten egyszülött Fia elküldésével 

teljesen felajánlotta az ő szeretetét az embernek. Isten irgalmát nem lehet jobban kézzelfoghatóvá 

tenni. Nem lehet még egyszer ezt a végtelen szeretetet az emberek elé tárni. De az istenszerető 

lélek megkönnyebbül. Végül is látja, hogy Isten irgalmat gyakorolt az egész emberiségnek. Jézus 

lett az az áldozat, aki elvette a világ bűneit. Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1, 29). Ez 

a nagy esemény azt is dokumentálja, hogy a megváltás megtörtént Isten részéről. Jézus 

kereszthalála bizonyíték Isten szeretetének (a bizonyítéka). A mennyei Atya ugyanis az 



emberiségnek ezen Isten Fiát elutasító magatartásában nemcsak a világ bűnének a feltornyosulását 

látta, hanem sokkal inkább Krisztusnak, a Fiúnak a csodálatos engedelmességét és hódolatát is, 

amelyet a bűnös emberiség nevében ajánlott fel. Értünk szenvedett, velünk szenvedett. 

Összetartozik velünk ez a kereszten haldokló kedves Jézus.  

 

3. A lélek-menyasszony világosan látja, hogy Krisztus miért fogadta el az igazságtalan emberi 

ítéletet 

 

 Azért fogadta el, mert ő Nagypénteken nemcsak Istent képviselte a bűnös emberiség előtt. 

Isten büntető haragját vezette le a keresztfán. Fölvitte adósságainkat a keresztfára, és az ellene 

szóló adóslevelet eltörölte (Kol 2, 14), ahogyan Szent Pál apostol mondja. (Hanem) A bűnös 

emberiséget is képviselte Isten előtt. Ő nemcsak értünk, de velünk is a mennyei Atya elé tárta az 

életét. Mint ember alávetette magát a politikai ítéletnek, és ezzel Isten előtt vértanú lett, vagyis 

mindhalálig engedelmeskedett a mennyei Atyának, mert küldetését a végsőkig teljesítette. Az 

istenszerető lélek felismeri: a mennyei Atya azért mutathatott irgalmat, mert Krisztusban a lázadó 

emberiség helyett megkapta a teljes hódolatot és engedelmességet. Így a megváltás egészen Jézus 

műve. A bűntől való kiszabadítás, a gonosz lélek rabságából való kivásárlás Jézus műve volt. Az 

emberi tudomány itt csődöt mondott, az emberi „felsülés” teljes lett Jézus körül. Nem értették meg. 

Elítélésében részt vettek a zsidók és a pogányok, tanítványai pedig cserben hagyták. A 

megváltásnak ez a formája érthetetlen volt számukra, pedig Jézus előre megmondta: Az 

Emberfiának fel kell mennie Jeruzsálembe, ott sokat fog szenvedni népe elöljáróitól, pogányok 

kezére adják, keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad (vö. Mk 8, 31). A keresztrefeszítés 

botrányát ..még a tanítványok sem tudták elviselni. Csak János állt ott hűségesen a Szűzanyával és 

Jézust követő asszonyokkal a kereszt tövében (vö. Jn 19, 25).  

 A lélek-menyasszony áhítattal nézi a fájdalmas Anyát, akiben megmaradt a hit minden 

emberi érthetetlenség ellenére is, hogy az ő Fia egyben Isten Fia is. Nem látta még dicsőségében, 

csak szenvedésében, véres testi valóságában; de mégis Mária és a galileai asszonyok az egyház 

előképét alkotják. Ők azok, akik elfogadják Istennek az üzenetét a Messiásról. Ők azok a kicsiny 

maradék, amelyről az ószövetségi Szentírás is jövendöl: Lesz majd egy kicsiny csoport, akik 

továbbra is fogják hordozni Isten gondolatát a megváltásról (?), akik nem botránkoznak meg Isten 

tervének ilyetén történő megvalósulásáról. A szent asszonyok, a hűségesek hozzáállásából is egyre 

jobban kiviláglik: a megváltás kegyelem, vagyis adomány jellegű. Nem az ember hozta létre, 

hanem Isten irgalma.  

 A lélek-menyasszony meghatódott lélekkel, szerető szívvel szemléli és magasztalja 

Istennek ezt az irgalmát. Tudja, hogy az ember nem érdemelte volna meg ezt a nagy megváltói 

tettet, de Isten szeretete a bűn hatalmas mértékénél is nagyobb!  

 

4. Jézus kigúnyolása is az ő szenvedésének, önkiüresítésének a folytatása 

 

 Nem elég az elítélés, a 

   döntés tudomásulvétele, a fizikai megsemmisítés elhatározása, a halálra ítélés; hanem az erkölcsi 

megsemmisítést is akarják (azok, akik) Jézust keresztre juttatták. (akarják a J-t +re juttatók). A 

lélek-menyasszonynak fáj minden szó, amellyel Jézust illették.  

 Egyrészt kinevették az ő prófétai küldetését. Mondogatták: „Találd ki, ki ütött meg!” – 

amikor bekötötték a szemét (Lk 22, 64).  

 Másrészt csúfolták messiási hatalmát. Gúnyolódva mondták: „Másokat megszabadított, 

önmagát nem tudja megszabadítani” (Mt 27, 42). Sőt a legérzékenyebb pontra is rátapintanak: 



Jézus istenemberi mivoltát akarják földbe taposni, fiúi bizalmát megsemmisíteni. Azzal támadták: 

Ha Istenben bízott, mentse meg most, ha akarja (Mt 27, 43). 

 Sőt, a messiás-királyi méltóságát is pellengérre állították. A töviskorona, a bíborba 

öltöztetés, a nádszál, mint királyi jogar – alkalmazása ennek nagyon durva megfogalmazása volt. 

Ez a magatartás jelzi, hogy az emberek a maguk részéről elvetették azt a követ, amelyet pedig Isten 

szegletkőnek (vö. Mt 21, 42) szánt az Egyház épülete számára. Úgy látszik, nincs folytatás, ez itt a 

vég, mindennek a vége!  

 Azonban a lélek-menyasszony meghatódottan látja: Krisztus felveszi az elébe dobott 

kesztyűt, de nem úgy, hogy visszaüt, hanem azáltal, hogy a durvaságra szelídséggel válaszol, a 

gyűlöletre pedig szeretettel. Ennek az értünk és velünk szenvedő Jézusnak a magatartását csak 

abból lehet megérteni, hogy a mennyei Atya odaadta, kiszolgáltatta, áldozattá tette egyszülött Fiát. 

És ő tudatosan vállalta értünk ezt az áldozati sorsot. Jézus belső tartásának a méltatlan körülmények 

között is Isten emberi méltóságának magyarázata az, hogy ő tudja, kicsoda, ő az Isten Fia! Tudja, 

hogy őt a végső győzelem várja. Ez a boldog remény adott neki erőt (arra), hogy a szenvedésből 

tanuljon engedelmességet (vö. Zsid 5, 8), vagyis az emberi erények gyakorlásával emberileg is 

tökéletesebbé, többé vált. Minél szentebb erényeket gyakorolt ugyanis valaki, annál értékesebb lesz 

Isten előtt.  

 

5. Jézus nem válaszol a gúnyolódásra 

 

 Heródes előtt hallgat, de megvallja messiás-királyi mivoltát, mert erről nem hallgathatott. 

Pilátus nem gúnyból kérdezte: „Tehát király vagy te?” (Jn 18, 37). Jézus az igazságot mondja, csak 

a gúnyolódásra nem válaszol. Amikor Pilátus átküldeti Jézust Heródeshez, Galilea királyához – 

mert hiszen Jézus Galileából származik – ezt a parázna, bűnös embert szóra sem méltatta.  

 Jézus nem válaszol a katonák gúnyolódására sem, vagy azok gúnyolódó szavaira sem, akik 

a kereszten provokálták: „Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt!” (Mt 27, 49). Jézus 

ugyanis nem azért jött, hogy az ilyen gúnyolódó szavakra válaszoljon, hanem azért, hogy 

kinyilatkoztassa a mennyei Atyát, aki a szeretet (vö. 1 Jn 4, 8), aki a végtelen jóság, aki a végtelen 

türelem. És ezért tudja elviselni a magáról megfeledkezett ember szitkait.  

 A lélek-menyasszony már látja, hogy Krisztus mindent elmondott, amit az emberekkel akart 

közölni (akart). Mindent tudtunkra adott, amit a mennyei Atya rajta keresztül közölni akart. Jézus 

már befejezte a tanítást, a kinyilatkoztatást. Ezentúl már csak? Egyházán keresztül szól az 

emberekhez (és a látnokok?). A lélek-menyasszony ezért érzékenyen figyel az Egyház tanítására, 

amelyet Krisztus Péterre és utódaira bízott. Az istenszerető lélek felismeri az apostolutódok 

szavaiban Isten üzenetét. Amikor a lélek-menyasszony a kereszten függő Urára emeli szemlélő 

tekintetét, akkor látja, hogy Jézus gondoskodik Édesanyjáról is, meg őróla, a szeretett tanítványról 

(is) (). Nem felejti el Ura végrendelkező szavait. Ezért a katolikus lélekben ott van a Szűzanya 

iránti áhítat, illetve ott van a magatartásmód azonossága, hogy a Szűzanyával együtt szeresse Jézus 

tanítványait, mint gyermekeit.  

 Miután Jézus bevégezte küldetését itt a földön, vagyis elmondta az embereknek a mennyei 

Atya üzenetét, illetve az embereket a bűn mélységes tengeréből a mennyei Atya szépséges, 

tisztaságos világába emeli, immár befelé fordul, mint ember is. Az ember Jézus egyre inkább 

kitárulkozik a szentháromságos Isten dicsősége előtt. Jézus tudja, hogy ő már hazatérőben van a 

mennyei Atyához, akit a Szentlélekben szeret. Ezért csak hozzá beszél az imádság hangján. 

Szólítása: - „Istenem, Istenem, miért hagytál el (engem)?” (Mt 27, 46) – nem annyira az 

elhagyatottság kifejezését közli, hanem az Istenre hagyatkozás belső készségét. Belső világos 

látása és istenfiúi öntudata ellenére is egészen átélte a szenvedést. Őbenne mindig megvolt a 



közvetlen istenlátás a földi élete folyamán is. De ez még nem okvetlenül boldogító színe-látás a 

földi élet folyamán.  

 Jézus a kereszten is szemlélte az Atyát, mint a szentség, a hatalom és az élet forrását, Aki 

őbenne ítéletet tartott a bűn felett. De Jézus emberi természete még nem ment át abba a 

természetfeletti létrendbe, amely már mentes a szenvedéstől. Ahogyan az emberi szenvedés lelki 

hátterében mindig megtalálható az egyedüllét gyötrelme, az elhagyatottság érzése; úgy Krisztus 

sem kívánt az őt követőktől olyan szenvedést és áldozatot, amelyet ő maga nem élt át.  

 Jézus (másik) szava(i): „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 

23, 34), a mennyei Atyához irányulnak. De viszi magával testvéreit, akiknek üdvösségére 

szomjazik. Ez nemcsak a halál-gyötrelmet jelenti, hanem azt a vágyat is, hogy magával vihesse a 

földi élet gyötrelmeiből a mennyei Atya boldog házába mindazokat, akiket a mennyei Atya adott 

neki.  

 Amikor Jézus kimondja a szót: - Beteljesedett (Mt 2, 15) -, ez a kijelentés nem más, mint 

visszatekintés Jézus földi útjára. Ő teljesítette a mennyei Atya akaratát, és mindazt, amit az 

Ószövetségben megírtak róla. A megváltás műve tehát befejeződött. A lélek-menyasszony a 

kereszten haldokló Jézust szemlélve hallja:  Még hangosan felkiáltott, és kiadta a lelkét (Lk 23, 

46). A test és lélek különválik, a test-lélek ember meghal. De amikor Jézus kiadja emberi lelkét, 

akkor ezt a lelket a mennyei Atya kezébe ajánlotta (Zsolt 30, 6), ahogyan (azt) a Zsoltáros imája is 

megfogalmazza. Az a megfogalmazás, hogy Jézus nem a Zsoltáros szavát Istenre vonatkozatva 

idézi: Istenem, kezedbe ajánlom lelkem (Zsolt 73, 22 ?), hanem úgy mondja: „Atyám, kezedbe 

ajánlom lelkemet!” (Lk 23, 46); jelzi, hogy Jézus, mint Fiú tér vissza Atyjához. Jelzi, hogy ezzel 

számunkra, emberek számára is feloldja a halál borzalmát, hogy az nem egy sötét, kegyetlen 

megsemmisülés, hanem a mennyei Atya házába való megérkezés. Az új életnek a kezdete. Jézus 

halála tehát tökéletes önátadás volt a mennyei Atya előtt, ezért Krisztus beléphetett az örök 

szentéjbe. Végül is harmadnapra történő feltámadása nemcsak azt mutatja, hogy a mennyei Atya 

elfogadta Jézus áldozatát, hanem azt is, hogy ő az örök Főpap. A főpapnak az a dolga, hogy 

áldozatot mutasson be a bűnökért. Jézus pedig már nem a bakok, borjak vérével szerezte meg a 

kiengesztelődést, hanem a saját vére áldozatul adásával. Ezért tudott megváltást szerezni (Zsid 9, 

12). És ő egyetlen Főpap, hiszen mindörökre belépett a mennyei szentéjbe.  

 A lélek-menyasszony az Egyház tanításával összhangban úgy tekinti a megváltást, mint 

Krisztus személyes áldozatát, amellyel megdicsőítette a mennyei Atyát. Jézus megváltói műve 

nemcsak a büntetés elviselése, vagy valamilyen ár lefizetése.  

 A lélek-menyasszony Szent Pál apostol szavai szerint tudja, hogy ő is ott van Krisztus 

engesztelő áldozatában. Szent Pál mondja: Ha egy mindenkiért meghalt, aki vele együtt mindenki 

meghalt. De ha feltámadt a megigazulásunkra, akkor már nem magunknak élünk, hanem neki és 

vele együtt a mennyei Atyának (2 Kor 5, 14; vö. Róm 6, 11).  

 Az együtt-szeretés imájában a lélek-menyasszony készséggel (vesz) részt vesz a 

mindhalálig való szeretés áldozatában. Felejti önmagát, és a mennyei Atyára tekint Jézussal együtt, 

Jézus anyjával és tanítványaival együtt. És mivel már a szentháromságos Istennek adott életet él, 

ezért tudja tekintetét a mennyei Atyával együtt, a Szentlélekben a Fiúistennel együtt az 

embertestvérekre irányítani. Ez az ő imájának a kiteljesedése. Ez az ő életének a kibontakozása.  

 

Befejezésül az 57. sz. éneket imádkozzuk:  

 

 Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait,  

 Szívtörődve elkísérjük Golgotára lépteit.  

 Ó kegyelmek főkegyelme, mely miránk, nagy bűnösökre,  



 Vére által kiárad itt.  

 

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

 


