
462. A lélek-menyasszony Isten bölcsességére ismer a kereszt botrányában 

 

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

 

Imádkozzuk a 70. sz. éneket:  

 

 Jézus, világ Megváltója, üdvözlégy, élet adója, 

 Megfeszített Isten-fia, szent kereszted szívem hívja.  

 Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek. 

 

 Általszegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad,  

 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek!  

 Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek. 

 

 Szent Pál apostol a kereszt botrányáról beszél. Az apostol ugyanis a megfeszített Krisztust 

hirdeti. A keresztre-feszített Krisztusról szóló tanítás azonban botrány a zsidók számára, illetve 

oktalanság a pogányok számára; de a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök, az a 

megfeszített Krisztus nem más, mint Isten ereje és Krisztus bölcsessége. Amit az apostol mond: 

Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, Isten gyöngesége pedig erősebb az embereknél – 

(mint a 25. versben)  (vö. 1 Kor 1, 23-25), azt a lélek-menyasszony maga is tudja. Nem az 

értelme okosságával, hanem a szívnek a megértő képességével. Az Istennek adott lélek ugyanis 

tud Isten lelkületével gondolkodni és szeretni. A lélek-menyasszony ezért azonosította magát a 

megfeszített Krisztussal, mert már Isten gondolatai szerint cselekszik. Ő kész volt arra, hogy 

meghaljon önmagának, illetve meghaljon a világnak.  

 

(A kereszt botrányának a megoldása) 

 Mi is Krisztus keresztjével, illetve a keresztre feszített Krisztussal akarunk dicsekedni, aki 

által a világ meg van feszítve számára, és mi is a világ számára (vö. Gal 6, 14). Amikor a lélek-

menyasszony elvállalta, hogy meghal önmagának, meghal a világnak, meghal a bűnnek, akkor 

azóta boldogan tapasztalja, hogy él Istennek! Él Krisztussal, sőt, Istenben él! De nemcsak az 

ember hal meg a világnak, amikor (választja) a keresztre feszített Krisztussal való azonosulást 

választja, hanem a világ is meghal a mi számunkra, nem számít már a világ! Az a világ tudniillik, 

amely el akarna vonni Isten szeretetéből. A lélek-menyasszony Isten világában akar élni, amely a 

szeretetnek a világa! Ez tehát nem azt jelenti, hogy az Istennek adott ember közömbössé lesz a 

földi értékek iránt, hiszen a teremtő Isten nagyságát, okosságát és szeretetét ismeri fel a világ 

dolgaiban; hanem azt jelenti, hogy egyre jobban látja ennek a világnak a kapcsolatát a teremtő 

Istenben. Mint ahogyan egy gyereknek nem lehet beszélni?? édesanyja és édesapja nélkül, úgy a 

teremtett világ is az Istennek adott lélek számára szüntelenül a Teremtőről beszél. És arról a 

Fiúról, aki az Atya akaratából, a Szentlélek erejéből megtestesülve eljött, hogy értünk, 

bűnösökért meghaljon, és megszerezze számunkra az életet.  

 A lélek-menyasszony ezen tágas látásához az is hozzátartozik, hogy nemcsak Istennek ezt 

a leereszkedő jóságát látja, hanem nekünk, embereknek a bűnös voltát is. Ezért azután a lélek-

menyasszony ámulva látja az Úristen bölcsességét, mindentudását, szeretetét, mert Isten akkor 

adta nekünk egyszülött Fiát, amikor még ellenségei voltunk a bűneink miatt. Egyszülött Fia 

kereszthalála által kiengesztelődött velünk a mennyei Atya. Élhetünk Krisztus halálból feltámadt 

élete által (vö. Róm 5, 10). Istennek ez a hatalmas szeretete, a megváltásnak ez a módja feljogosít 

bennünket, Isten választottait a reményre. Szent Pál (ezt) úgy fogalmazza meg: Ha Isten velünk, 



ki ellenünk? Ő tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta mindnyájunkért, hogyan ne 

ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róm 8, 31-32).  

 A lélek-menyasszony ebben a boldog állapotban él. A mennyei Atya már mindent 

odaajándékozott neki isteni Urában. A lélek-menyasszony (már) tudja: ez a minden nem más, 

mint Isten élete. A végtelen nagy Isten élete mibennünk, véges, kicsiny teremtményekben. A 

mennyei Atya annyira szerette a bűnös embert, hogy egyszülött Fia kereszthalála és feltámadása 

által megváltotta, vagyis magának megvásárolta a pokol hatalmából, fogadott fiaivá tette, és így 

az egyszülött Fiú megszerezte nekünk a fogadott istengyermekség kegyelmét. Ez az a minden, 

amit a mennyei Atya egyszülött Fiában, a Szentlélekkel nekünk ajándékozott. Isten élete 

bennünk! Emberileg oktalanság ez. Joggal mondhatják a kívülállók, akik még nem ismerik 

Istennek ezt a szeretetét: botrány, oktalanság. De mi, akik kezdjük megismerni Isten gondolatait, 

egyre jobban tudjuk: Isten úgynevezett oktalansága, a keresztről szóló tanítás bölcsebb az 

embereknél. Isten úgynevezett gyöngesége – amellyel engedte, hogy egyszülött Fia elvállalja 

értünk a kereszthalált a mi bűneink bocsánatára – erősebb az emberi erőfeszítéseknél.  

 

(1. ) A feláldozott Krisztus tehát annak jele, hogy a mennyei Atya mindent az embernek 

ajándékoz, sőt: mint gyermekét örökösévé fogadja.  

 A lélek-menyasszony – aki saját magát   a mennyei Atyának ezt a hatalmas jóságát 

meghatódottan szemléli az ő élete kibontakozását. Isten az ő gyermekévé fogadta. A Fiúisten, a 

Vőlegény lelki menyasszonyává választotta. Az Atya meg a Fiú együtt szereti őt a Szentlélekben. 

Ha maga a Szentlélek tesz tanúságot a lelkünkben arról, hogy Isten fiai vagyunk (Róm 8, 16), 

akkor a Szentlélek szeretetének a belénk áradása tanúsítja azt is, hogy Isten meghívott egyszülött 

Fia lelki társává, menyasszonyává, jegyesévé.  

 Így a kereszt botrányában - vagyis hogy Isten a keresztre feszített Jézus által üdvözíti a 

világot, részesíti a szeretetében – világosan kitűnik a Szentháromság egy Isten tevékenysége. 

Mondhatjuk így is: A megváltásnak is szentháromsági struktúrája van. A megváltás művében is 

(teljes Szentháromság) együtt tevékenykedik a teljes Szentháromság. Szent Pál ezt a teljes 

valóságot így fejezi ki: Isten Krisztus által kiengesztelődött a világgal. Isten megváltói 

tevékenységének indítéka ő maga. Ő az, aki isteni leleményességgel mindent megtesz azért, hogy 

a megváltás az egyes személyek számára is megtapasztalható valóság legyen. Szent Pál í(ú)gy 

fogalmaz: Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi tovatűnt, lám, valami új valósult 

meg. Mindez Istentől ered, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és ő ránk bízta a kiengesztelődés 

szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. És nem számítja be bűneinket, 

sőt ránk bízta a kiengesztelés igéjét (2 Kor 5, 17-19). 

  Ha József Attila, a költő (a Betlehemi királyok című versében a Szűzanyáról mondhatta: - 

„Irul-pirul Mária, boldogságos kismama” -, akkor a lélek-menyasszony is talán irul-pirul, hogy ő 

milyen nagy megtiszteltetésben részesedhetett: a teljes Szentháromság együtt cselekszik az ő 

megváltása érdekében. Az Atya az, aki kiengesztelte önmagával a világot. Ez a szentségi 

feloldozásban, a bűnbocsánat szentségében is így szerepel: Isten, aki kiengesztelte önmagával a 

világot. Lehet úgy is fordítani: Isten kiengesztelődött a világgal, de a szöveg eredeti értelmét szó 

szerint ez a forma adja jobban vissza: Isten kiengesztelte önmagával a világot. Isten adta meg a 

megbocsátást a világ számára. Isten az, aki a megtisztulást ajándékba adta az embernek. Istennek 

ez a cselekménye – amellyel a megváltást ilyen szentháromságos módon intézte - betekintést 

enged Isten szentháromságos belső életébe. Ez a szentháromságos cselekvés a legjobb kifejezése 

Isten irgalmas szeretetének. Ő az irgalmas Atya, aki Szentfiában a Szentlélekkel megadta a 

kiengesztelődést az emberiségnek. De minél tovább szemléli a lélek-menyasszony ezt az isteni 

Vőlegényt – aki vére árán szerezte meg magának jegyesét -, annál nyugodtabb lesz, annál 



kevésbé kell irulni-pirulnia, annál több lesz benne a bizalom, a szeretet. Az üdvözültek 

kimondhatatlan örömének elővételezése az a boldogság, amely már itt a földön kezdi betölteni a 

választott menyasszony lelkét. Olyan otthon-érzést eredményez ez, amelyet csak Isten adhat az ő 

választottainak. Ha János apostolról olvashatjuk a János evangéliumban: „Házába fogadta őt a 

tanítvány” (Jn 19, 27), akkor a lélek-menyasszonyra pedig az vonatkozik: Házába fogadta őt 

isteni Ura.  

 Amikor a kereszten végrendelkező Jézus gondoskodott édesanyjáról, akkor az az ő nagy 

szeretetének a jele. Gondoskodott a tanítványról, mert édesanyát adott neki a Boldogságos Szűz 

személyében, ez is az ő szeretetének a jele. És amikor a megdicsőült Jézus gondoskodik az ő 

választott menyasszonyáról, hogy házába fogadja őt, akkor ez minden emberi elképzelést 

meghaladó szeretet tanúbizonysága. Az isteni Vőlegény így gondoskodik az ő kis jegyeséről. 

 

(2. A megváltás terve az Atyától indult ki, ki akarta terjeszteni az emberre az Atyaságát) 

 Amikor a földön (amikor) a családban a fiatalember feleségül vesz egy leányt, akkor 

sokszor probléma van az após és az anyós, illetve az újonnan érkezett között. „Mit akar ez a „jött-

ment”, aki elvette az én lányomat vagy a fiamat?” Isten világában ilyenről szó sincs, mert a 

megváltás terve – vagyis hogy a Fiú vegyen, vásároljon magának, váltson ki az ördög rabságából 

magának embereket, és azokat   módjára szeresse, a mennyei Atya terve volt. Isten ugyanis az 

emberekre is ki akarta terjeszteni az ő Atyaságát. Azáltal, hogy egyszülött Fiát áldozatul adta, 

megmutatta: ezt az embert a magáénak vallja, és a legszorosabb kapcsolatot alakította ki vele. 

Házába fogadja az embert.  

 

(3.???) Krisztus is teljes tanúságot tett a velünk való szolidaritásáról azzal, hogy osztozott 

sorsunkban egészen a halálig. 

  Szolidaritása a mennyei Atyának a terve megvalósítása volt, hiszen az Atya értünk adta őt 

áldozatul. Azóta minden egyes ember elmondhatja önmagáról: Krisztus szeretett engem, és 

feláldozta magát értem. Krisztus tehát önmagát adta az ő választottaiért, akiket úgy szeret, mint 

ahogyan a vőlegény tudja szeretni a menyasszonyt, illetve ahogyan a menyasszony az ő 

vőlegényét. Ha az isteni Vőlegény életét adta a választott menyasszonyért, úgy ez a választott 

lélek is (ezt az önátadást) boldogan éli meg ezt az önátadást. Újra meg újra egészen egy akar 

lenni isteni Urával. Szent Pál úgy mondja: Most még testben élek, de Isten Fiának hitében élek, 

aki szeretett engem, és önmagát adta értem (Gal 2, 20).  

 A kiválasztott lélek tehát még itt, a földi életben van, de már abban a Krisztusban él, 

akiben hisz. Abban az isteni Vőlegényben él, aki őt betöltötte reménységgel, hogy bevezetheti 

mennyei házába. Annak az isteni Úrnak a szeretetében él, aki őt előbb szerette (vö. 1 Jn 4, 19), 

aki önmagát adta érte. És ettől kezdve az embernek nincs más feladata, minthogy viszontszeresse 

isteni Urát, önmagát adja neki és érte. Ez az önátadás a lelkek egyesülése. Isten adja magát az 

embernek, (és) az ember adja magát isteni Urának.  

 Ahogyan Krisztus, mint ember, aki második Ádám, az emberiség képviselője azzal 

dicsőítette meg a mennyei Atyát, hogy engedelmes volt a halálig, és a halál homályában is 

egészen kiszolgáltatta magát Isten Atyjának, úgy a lélek-menyasszony is elismeri a mennyei 

Atyaisten abszolút uralmát, és boldogan befogadja az emberek iránt való nagy irgalmát.  

 

(3.  A megváltásnak ezt a módját minden viszonylatban a teljesség jellemzi. Az Istennek 

átadott lélek, aki isteni Urában él, már látja: csak az emberré lett Fiú volt képes arra, hogy a világ 

bűneit magára vegye. Csak neki volt hatalma arra, hogy az életét odaadja, és vissza is vegye (Jn 

10, 17-18). Mint Elsőszülött a sok testvér között, megtehette, hogy Isten szétszórt gyermekeit 



egybegyűjtse (Jn 11, 52). Ezért van bizonyosságunk, hogy Jézus egyetlen áldozattal örök 

üdvösséget szerzett (vö. Zsid 9, 12).  

 De a lélek-menyasszony mindezek mellett még egy további szempontot is lát. Tudniillik 

Krisztus, mint Megváltó nem halt volna meg, akkor nem is kellett volna feltámadnia. Ha pedig 

nem kellett volna feltámadnia, akkor az ő isteni Ura nem mutathatta volna be a saját emberségén, 

hogy mi a megváltás, vagyis az az isteni Főpap nem vette volna át a halál borzalmát, és a halál 

továbbra is megmaradt volna az emberek számára is ismeretlen sötétségben. Nem lett volna 

bizonyosságunk arról, hogy a túlvilág azonos a mennyei Atya házával. Úgyhogy egykor testileg 

mi is beköltözhetünk abba a dicsőségbe, amelybe Krisztus, a második Ádám beköltözött (vö. Fil 

3, 21). Sőt – Karl Rahner, ez a német jezsuita teológus hozzáteszi: „Ha Krisztus nemcsak 

meghalt, hanem a halált tetté váltotta” (Schriften…VII, 142), vagyis teljes hódolat az önátadás 

eszközévé tette. Aki vele együtt hal meg, azt a mennyei Atya elfogadja, sajátjának ismeri el. 

Ezért van biztosítva az örök élete. Az üdvösség forrása tehát a halálból feltámadt Krisztus. Mi 

emberek, akik az ő választottai vagyunk, azt kapjuk majd, ami őbenne már megvalósult. Azt a 

teljességet és szolidaritást fejezi ki az apostoli tanítás: Krisztus meghalt bűneinkért, és feltámadt 

megigazulásunkra(ért) (Róm 4, 25).  

 A lélek-menyasszony élete is az, hogy meghaljon önmagának, meghaljon a bűnnek, és 

éljen Krisztussal, új életet éljen! Belekapcsolódjon a feltámadt Krisztus életébe. Ettől szentelődik 

meg, ettől lesz igazzá, ettől igazul meg, Istenem??. Az istenszerető lélek is ilyen új életet él. Ez a 

feltámadt Krisztussal való azonosulás élete. Itt világlik ki az ember számára a mennyei Atya 

végtelen bölcsessége. A keresztre feszített Krisztus gyalázata a feltámadás által a mi dicsőségünk 

záloga lett. A kereszt botránya elenyészett. Senki sem tekinthet már Krisztus feltámadása óta az ő 

keresztjére úgy, hogy az egy csúfondáros végkifejtet eredménye, hanem csak úgy, mint egy 

átszállóra - a busz és a villamos közötti cserére gondoljunk – a földi élet és a mennyei örök élet 

közötti változásra. Krisztus átment a földi életből az örök életbe. Ezt a végtelen valóságot, ezt az 

örökké tartó dicsőséget szerezte meg a keresztre feszített, de a halálból feltámadt Krisztus. A 

lélek-menyasszony pedig ebben a dicsőségben is részesedik. Krisztus emberi megdicsőülésének 

is társa. Az előbbi József Attila féle mondatot (idézetet): - „irul-pirul Mária” – talán már úgy 

kellene (át)fogalmazni: „boldogan, dicsőségben ragyog Mária”, mert ő már részesült a 

feltámadás, Krisztus diadalában! Akkor testét és lelkét a szentháromságos egy Isten felvette a 

mennyei dicsőségbe. Ebben a megdicsőülésben részesül a lélek-menyasszony is nagyon 

alázatosan, de nagyon boldogan, mintegy kihúzhatja magát isteni Ura mellett, mert mindenki 

láthatja, hogy ez az isteni Úr milyen dicsőséget ad annak: 

 - aki érte meghalt a bűn számára,  

 - aki vele akar élni a bűn halálából feltámadt életet,  

 - aki boldogan részesedhet isteni Ura életében a Szentháromság örök, végtelen 

jelenlétében.  

 

Elmélkedésünk második részében:  

II. A lélek-menyasszony szemléli a halálból feltámadt Krisztus hazatérését a mennyei Atyához 

(I.?) 

 

 (Mert) Isteni Ura életében, annak minden eseményében részt kíván, és részt is kap. Az 

apostoli tanítás hirdeti: Mi történt Krisztussal az ő keresztre feszítése és eltemettetése után?  

 Amikor Szent Pál apostol a korintosi hívek figyelmébe ajánlja az evangéliumot, akkor azt 

mondja: Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam:hogy Krisztus meghalt a mi 

bűneinkért, amint az Írás mondja. Eltemették, és harmadnapon feltámadt (ez is) az Írás szerint (1 



Kor 15, 3-4). A sírban való nyugvás a halál állapota volt, és a kinyilatkoztatás nem is mond róla 

semmi különösebbet. A meghalást úgy lehet tekinteni, mint az embernek valami pozitív tettét, 

tudniillik a teljes önátadás megvalósítását, amelyben az ember önmagát adja a lét Urának. De 

ugyanakkor a halál állapota mégis olyan passzivitás, nem tevékenység, nyugvás. Sírban való 

nyugvás, mondja Karl Rahner. 

 Az apostolok által megfogalmazott Hitvallásban kezdettől fogva megtalálható tehát ez a 

kitétel: „Jézus a halála után leszállt a holtak országába.” Héberül: sheol, görögül: hades. Péter 

apostol is tanítja: Krisztus egyszer meghalt a bűnök miatt, az Igaz, az Ártatlan, a bűn nélküli a 

bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Teste szerint megölték ugyan, de a Szentlélek életre 

keltette. Így elment a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt azoknak, akik hitetlenek voltak 

akkor, amikor Isten Noé korában türelmesen várt, amíg a bárka fel nem épült. Ebben kevés, 

mindössze nyolc lélek menekült meg a víz által. Titeket is megszabadít most az így jelképezett 

keresztség. Nem mint a testi szenny levetése, hanem mint az Istenhez tiszta lélekért intézett 

könyörgés Jézus Krisztus feltámadása által (vö. 1 Pét 3, 18-21). A megváltást Krisztus még 

életében, vagyis élő emberségében vitte véghez, hiszen engedelmes volt a halálig. 

 A holtak országába való leszállás pedig eredetileg csak a valóságos halál, a holtakkal való 

együttlétet jelentette, mint ahogyan ezt az ószövetségi ember értelmezte.  

 

 

 

(1.) Az ószövetségi elgondolás szerint ugyanis a holtak léteznek, de létük nem igazi élet.  

 Ezért is jövendölte a Zsoltáros: Isten nem hagyhatja a Messiás lelkét a holtak honában 

(Zsolt 15, 10). Péter is (idézi) a Zsoltárosnak ezt az ismeretét idézi első pünkösdi beszédében 

(ApCsel 2, 27(24-28?). De Péter csak a húsvéti feltámadást akarja vele igazolni. Az alvilágban 

való tartózkodás természetéről nem mond semmit. Jézus beszél ugyan Jónás próféta jeléről. Úgy 

fejezte ki magát: Az Emberfia is három napig lesz a föld szívében, miként Jónás a cethal 

gyomrában (Mt 12, 40). Tehát szabad arra következtetnünk, hogy az apostoli Egyházat Jézus 

valóságos halála, és a halálból való feltámadása érdekelte, nem pedig az, hogy emberi lelke mit 

csinált a sírban nyugvás idején. Krisztus győzelmét a feltámadás jelentette, hiszen azzal 

diadalmaskodott a halálon. Feltámadásával ugyanis megoldotta a halál bilincseit (ApCsel 2, 24), 

s mint győző kezében tartja a halál és az alvilág kulcsát (Jel 1, 18).  

 

(2.) Krisztus tehát, aki meghalt, és feltámadt, hatékony közbenjáró. Ő a megbocsátás 

osztogatója.  

 Ahogyan Noé idejében a vízözön Isten ítéletét jelképezte, úgy most a keresztség vize Isten 

hatalmát hirdeti. Jézus az egész emberiséget képviselte, s ezért a megváltás műve visszafelé is 

vonatkozik mindenkire, akik előtte éltek. Tehát halála és feltámadása örömhír azoknak is, akik 

előtte haltak meg.  

 

(3. ) A holtak országába való leszállás annak kifejezése, hogy Krisztus teljes szolidaritást vállalt a 

bűnös emberrel. 

 

 A holtak országának emlegetése nem annyira azt jelenti, hogy ott a lelkek valóban, mint 

börtönben sínylődtek volna, hanem inkább csak azt jelzi, hogy Krisztus nélkül nem volt meg 

számukra a feltámadás és az örök élet reménye. A megváltás híre tehát valóban szabadulást, 

győzelmet hozott. Viszont Krisztus maga is átélte a halált, mint a bűn büntetését. Nem mintha ő 

maga bűnös lett volna, hanem azért, mert a bűnös testhez hasonló alakban jelent meg (Róm 8, 3). 



Csak így tudta felszabadítani azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre szolgává tett 

(Zsid 2, 15). Krisztus a végsőkig megtapasztalta a mi halálunkat, a bűnös ember halálát, amely 

lehet tehát az üdvösség vagy a kárhozat kapuja. A feltámadás azt jelenti, hogy a halálnak ebből a 

mélységéből, homályából jött elő. Jézus halálát és feltámadását nem szabad úgy néznünk, mintha 

az a testi porhüvely levetése és újra felöltése lenne. Ő valóban meghalt, és a halál homályából jött 

elő megdicsőülve, s megdicsőült embersége lett számunkra az üdvösség forrása. Csak egy 

üdvrend létezik. Ezért mind az üdvösségnek, mind a kárhozatnak megvan a krisztológiai jellege, 

vagyis a Krisztussal való kapcsolata. Akik elfogadják őt Isten Fiának és Megváltónak, azok vele 

lesznek örökre. Akik elutasítják, nem csodálhatják, hogy nem lehetnek örökre ővele boldogok. Ez 

a pokol gyötrelme.  

 Ha a mennyország előcsarnokában – vagy ahogyan a Hitvallás szövege mondja: -, a 

poklok állapotában, a mennyország előtti állapotban, nem a pokolban a lelkek örvendeztek, 

amikor meglátták Istenüket, a halált legyőző Istenembert, akkor a lélek-menyasszony mennyivel 

inkább örvendezik! Ő, aki életét egészen Krisztushoz kötötte, akinek az élete krisztológiai 

megjellegzettséget kapott, vagyis krisztus-illatúvá vált, boldogan tapasztalja, mekkora öröm ezzel 

a megdicsőült Jézussal együtt lenni! A lélek-menyasszony ezt az egész földi életet, és a földi 

halált is csak a mennyország előcsarnokába belépés gyanánt szemléli. Ha még nem is látja a 

mennyország feltárt ajtaját, de tudja, hogy Isteni Ura már abban a mennyei világosságban van, 

ahová őt is meghívta. Lelke egész szeretetével, élete teljes odaadásával már egyre inkább (már) 

ott akar élni abban az isteni hazában, ahol az ő isteni Ura készített számára helyet a 

Szentháromságban, az égi Édesanya mellett, az angyalok és a szentek társaságában! A lélek-

menyasszony belső nyugalomban él, mint ahogyan Krisztus is a nagypénteki eltemettetéstől 

Húsvétvasárnap virradatig nyugalomban volt a biztos feltámadás reményével. A lélek-

menyasszony számára is ez a mennyei élet ad szilárd reményt, belső békét és megnyugvást. A 

kiválasztott lélek tudja: Istennek micsoda hatalma van az emberi nyomorúság legyőzésére, az 

emberi élet és halál kibontakoztatására, az isteni örök életre való megszületés érdekében. A lélek-

menyasszony ezért nem sajnál semmit (semmit sem sajnál), vállal minden áldozatot a növekedés 

érdekében. Tudja: minél inkább bontakozik benne a szeretet a szentháromságos egy Isten iránt, és 

Isten kedves teremtményei iránt, annál jobban belenő az ő szeretett isteni Urának a szeretetébe. 

Annál jobban megjelenik általa is szeretett Urának isteni szeretete a földön az emberek életében. 

Isten és a lélek egyesül. Isten dicsősége átjárja az ő választottai lelkét. A Szentháromságnak ez az 

dicső isteni mivolta átragyog az emberen. Nem csoda, hogy a lélek-menyasszony egyre hőbb 

vággyal irányul amaz örök élet felé, ahol az örök Isten örök szeretete várja őt és testvéreit. Ez az 

a dicsőség, ez az az élet kibontakoztatás, amelyért a lélek-menyasszony nem sajnál semmi 

áldozatot, nem bánja meg, hogy életét odaadta Istennek!  

(Dr. Gál Ferenc: Dogmatika 338-343. oldal) 

 

Befejezésül a 94. sz. énekből az 5. versszakot énekeljük.  

 Galileai férfiak, miért hogy sírva néztek?  

 Jézus Krisztus itt marad úgy, mint megígérte néktek! 

 Világvégig véletek Jézus Krisztus él! 

 

  

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

 


