
XI. AZ EGYÜTTSZERETÉS (AZ EGYÜTTMUNKÁLKODÁS/EGYÜTTSZENVEDÉS) 

IMÁJA 

(Isten az Ő üdvözítő tetteiben részesíti a lelket) 

Megteszem a Te szent akaratodat, Uram!” 

 

 

a) „AZ ATYA SZERETI A FIÚT, ÉS MINDENT AZ Ő KEZÉBE ADOTT” (Jn 3, 

34. 35)  

 

 

428. Isten az Ő üdvözítő tetteiben részesíti az Ő választottját  

  

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

 

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 

 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget!  

 

 A XI. fejezet az együttszeretés vagy az együttmunkálkodás, az együttszenvedés imája. 

Isten az ő üdvözítő tetteiben részesíti a lelket. A kiválasztott lélek pedig azt mondja: „Megteszem 

a Te szent akaratodat, Uram!” 

 

 Az első tíz fejezet címei:  

   I.   Az aktív nyugalom, vagyis a lecsendesedés imája 

  II. Az aktív összeszedettség imája 

 III. A jelenlét imája 

 IV. A sötét éjszaka (vagyis a megtisztulás, a passzív összeszedettség) imája 

  V. A megvilágosodás imája 

 VI. Az Istennel való megpihenés, a passzív (kapott) nyugvás imája 

          VII. Az Istennel való együttlét imája, vagyis az Istennel való átmeneti egyesülés imája 

         VIII. Az elragadtatás (az extázis) imája 

 IX. Az Istennel való eljegyzés imája 

  X. Az Istennel való lelki frigy (az egymásban levés, az átalakító egyesülés, vagyis a 

szeretetben Istennel való tartós egyesülés) imája  

 

 A XI. fejezetben most azt nézzük, hogy a lélek-menyasszony – akit az Úr az Ő házába 

vezetett és a Szívébe fogadott – hogyan részesül isteni Ura szeretésében, amellyel az embereket 

szereti, illetve a kiválasztott lélek hogyan tud együtt munkálkodni Istennel az emberiséget 

üdvözítő tevékenységében!   

 

I. A lélek-menyasszony kedvéért érinti meg Isten a lelkeket 



 

Ha kedves vendégeink érkeznek ide a Sziklatemplomba, és még nem voltak fenn a Szent 

Gellért-hegyen, akkor szívesen felmegyünk velük együtt. Az első néhány kanyar után már majd 

elámul a szemük, hogy milyen nagyszerű a kilátás a Gellért-hegyről! Mennyire más élmény 

felülről nézni ezt a várost, milyen nagyszerű a távlatokat is értékelni! Aki felülről nézi a fővárost, 

az valahol nemcsak kontaktusba kerül vele, hanem felelősséget is érez: Ez a mi városunk, közünk 

van egymáshoz.  

 Ez a bevezető hasonlat segít megérteni Keresztes Szent János, a karmelita egyháztanító 

élményét, amelyet ő le is rajzolt, a felfeszített Jézust belülről szemlélte. Általában mi a földön 

állva föltekintünk arra, Akit keresztre feszítettek értünk. Keresztes Szent János pedig a 

Mennyei Atyával együtt nézte a Szentlélekben szeretett Fiát – mondjuk így: – az égi 

magasságokból. Milyen más a távlat, milyen más az irányulás! Isten szíve irányulását tudja 

érzékelni az ember.  

 Mit akar Isten? Üdvözíteni az Ő teremtményét, az embert. A Katekizmus első kérdése 

így hangzott: „Miért vagyunk a világon?” Olyan biztos eligazítást ad a válasz: „Azért vagyunk a 

világon, hogy Istent megismerjük, megszeressük, Neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk.” 

De ennek a nagy igazságnak van folytatása is. Nem felejthetjük el: Nem egyedül fogunk 

üdvözülni. Azért is vagyunk a világon, hogy általunk és velünk mások is egyre jobban 

megismerjék Istent, egyre jobban megszeressék, egyre jobban szolgáljanak Neki, és velük 

együtt jussunk el az üdvösségre.  

 

 Tehát az Istennel való együtt-szeretés imája az az ima-mód, amikor az ember – aki 

befogadta Istent, illetve akit befogadott Isten az Ő szíve hajlékába – ezt az élményt meg akarja 

osztani embertestvéreivel. A minden embert üdvözíteni akaró Isten (vö. 1 Tim 4, 10) nem 

nélkülünk, hanem velünk akarja az embertestvéreket, az Ő gyermekeit az üdvösségre vezetni.  

 Igazán ez az ima-szakasz is a kontemplatív ima szférájába tartozik. A kontemplatív imát 

jellemzi a befogadó magatartás vagy a passzivitás, amikor az ember kapja a tudást Istenről. 

Kapja a szívébe Isten szeretetét, amikor a lélek-menyasszony együttműködik isteni Urával az 

együtt szeretés imájában, akkor isteni Urának a tevékenységét hagyja érvényesülni. Isten az, 

Aki általunk is meg akarja ismertetni magát az emberekkel. Általunk is meg akarja gazdagítani az 

emberszíveket. Itt a lélek-menyasszony az Úr közreműködését kéri: Csodáidra nyisd fel nemcsak 

az én szemeimet, hogy a törvényeidet csodálhassam, hanem embertestvéreim szemét is! (Vö. 

Zsolt 118, 18). 17? 

 Az ember a hitoktatásban, vagyis a hit továbbadásában beszélhet, és kell beszélnie 

Istenről, valami tudást közöl a szentháromságos egy Istenről. De a belső élményt, a belső tudást, 

ezt a misztikus ismeretet Isten tudja csak adni önmagáról az embertestvéreknek is.  

 Ha azt szeretnénk, hogy embertársaink is egyre jobban megismerjék Istent, akkor 

kérhetjük, hogy az ő szemüket is nyissa fel az Úr. Ha valaki lát, akkor befogad valami 

élményt, szép tájat, eget, földet attól függően, hogy mire irányult a tekintete. Akiknek a szemét 

Isten nyitja fel a látásra, azok lelki tekintettel tudják észrevenni Istent, Aki a látást adta. A 

Zsoltáros ezt így mondja: Amint meglátták, elámult a szemük (Zsolt 47, 6). Igaz, hogy elsősorban 

a szent városról van szó, de ez a város is csak Isten miatt szent. A zarándokok, akik Jeruzsálembe 

mentek azon csodálkoztak, hogy milyen hatalmas lehet az az Isten, Akinek a tiszteletére ilyen 

szép város épült, ilyen hatalmas templom. Ezért is folytatja a Zsoltáros: Jóságodról elmélkedünk, 

Istenünk, templomod belsejében (Zsolt 47, 10). Ha Isten fel is nyitja a szemünket, ha el is ámul a 

lelkünk Isten nagyságán, ez nem jelenti azt, hogy Isten színelátására jutottunk.  



 Mi itt a földön csak elmélkedhetünk Isten jóságáról, amelyet a szellemünkkel, az 

elménkkel megláttunk, de nem magát Istent látjuk. Mégis Isten nagyságát tudjuk felismerni, 

Isten szentsége érinti meg a lelkünket: itt van az Úr nagyon atyai tevékenysége, amellyel 

rávilágít a mi emberi gyarlóságunkra, illetve felragyog előttünk az Ő szentsége. A Zsoltáros ezt 

így fogalmazta meg: Szemed előtt állnak gonoszságaink. Titkos bűneinkre arcod fényt derít (Zsolt 

89, 8). Ha az ember egy ragyogóan kivilágított templomban van, akkor minden részletet lát. Ha 

Isten dicsőséges szentéjében, az Ő szeretete hajlékában vagyunk, akkor az Ő arcának a 

ragyogásában látjuk a magunk kicsinységét, gyarlóságát. Megérinti Isten a lelkünket, megtisztít a 

bűneinktől, mint ahogyan a templomban is ha a fényben látunk valami kis szemetet a padlón, 

akkor felvesszük, s nem hagyjuk ott, mert az nem méltó Isten házához. Istennek ez a ragyogása, 

amely az Ő arcáról olyan szelíden, de határozottan árad, egy belső biztonságérzetet ad az 

embernek: Isten megsegít engem, Ő az oltalmazója az életemnek (Zsolt 53, 6).  

 Ha a magunk kicsiny emberi erőnkkel nem tudunk nagytakarítást csinálni a templomban, 

ahol Isten lakik, akkor Isten maga jön a segítségünkre, megtisztít, megoltalmaz. Ezért boldogan 

mondhatjuk a Zsoltáros vallomását is, amely így hangzik: A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik. Ő a 

mi segítőnk, a mi oltalmunk (Zsolt 32, 20), tudniillik:  

  

–  Itt van Isten és megsegít,  

  –  itt van, és törődik velünk. 

  –  itt van, és megérinti a lelkünket, hogy megtisztuljon. 

 

 A lélek megtisztulása nagyon fontos ahhoz, hogy észrevegye Isten megszentelő 

tevékenységét. Erről a lélek-tisztaságról a Zsoltáros ezt mondja Isten ajkára adva a szót: Akinek 

útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten dicsőségét (Zsolt 49, 23). Akinek a 

szemébe belemegy a por, az nem lát jól. Akinek a szemüvege piszkos, az nem lát élesen. 

Idetartozik az Ószövetség tanítása is: Az Úr a tiszta-szívűeket szereti (vö. Péld 22, 11). Jézus 

pedig kifejezetten boldognak mondja a tiszta-szívűeket, mert ők meglátják Istent (vö. Mt 5, 8).  

 Minél tisztább valakinek a szíve, vagyis minél jobban Istenhez kapcsolódik, annál 

tisztábban látja Istent Istennek. Amikor Jézus megkérdezi: Kinek tartják Őt az emberek, akkor 

Simon Péter így válaszol: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!” (Mt 16, 15). Péter és az apostolok 

egyre jobban kezdték meglátni a Názáreti Jézusban a Messiást, Aki az élő Isten Fia. Ennek a 

vallomásnak a megerősítése volt a táborhegyi jelenet, amikor meglátták Őt isteni dicsőségében, 

isteni mivoltának ragyogásában. Ez már a mennyei boldogságnak az elővételezése volt, hiszen az 

üdvözültekről írja János, a látnok: Látni fogják az arcát, és a homlokukon lesz a neve (Jel 22, 4). 

Amikor az ember megtisztul, amikor a szemét megérinti az isteni Orvos, és azt mondja: Effeta, 

akarom, nyílj meg! (Mk 7, 34), láss, a szemed is, nemcsak az ajkad, akkor a lélek megtisztulása, 

Isten érintése a lélek megtisztulását eredményezi. A lélek boldogan tekint fel arra, Aki az ő 

látását megtisztította Isten érintésével. 

  

II. Azok a boldogok, akik az Úr törvényei szerint élnek (Zsolt 118, 1). 

 

Ebben a leghosszabb zsoltárban már láttuk az előbb, hogy Isten felnyitja az ember 

szemét, megérinti az ember szívét, hogy törvényeit csodálhassa.  

 

 Most arról gondolkodhatunk, hogy mit eredményez, ha valaki nemcsak meglátja Isten 

törvényeit, hanem meg is tartja. Amikor Szent Pál apostol Agrippa király előtt volt, mert 

fellebbezett a császárhoz, és a király előtt elmondta a damaszkuszi jelenetet, hogyan is történt az, 



amikor Isten megnyitotta a szemét, akkor arról is szól, hogy Jézus küldetést ad neki: Elküldelek, 

hogy megnyisd a szemüket, és visszatérjenek a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából 

Istenhez, és a bennem való hit révén elnyerjék bűneik bocsánatát, és helyet kapjanak a 

megszenteltek (vö. ApCsel 26, 17-18), vagyis a szentek között. Szent Pál ezért azután hirdette 

Krisztust, akár alkalmas volt, akár alkalmatlan (2 Tim 4, 2), akár szívesen hallgatták, akár nem 

hallgatták. Pál nem hallgatott, mert Krisztus szeretete sürgette. Az ő apostoli szavára – mert 

hiszen Isten választott edénye volt ő – Isten szeretete beleáradt az embertestvérek értelmébe, a 

szívébe (Róm 5, 5) és a cselekedeteibe. Isten tehát meg akarta világosítani az Ő választottja által 

az emberek értelmét. Ezért mondja: Elküldelek, nyisd meg a szemedet!  

 A szellemi megismerés, a szellemi látás a megértésből fakad. A Zsoltárosnál így 

olvashatjuk: Látták Isten nagy csodáit az igazak és örvendeztek. Ki olyan bölcs, hogy felfogja ezt, 

és megértse az Úr szeretetét? (Zsolt 106, 42-43).  

 Amikor az ember kezdi felfogni és megérteni az Úr szeretetét, akkor az értelme 

valamiképpen megvilágosodik. Rálát olyan valóságra is, amelyet addig nem látott. Ezért nekünk 

is szabad így fohászkodnunk: Döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődnöm! 

(Zsolt 118, 27).  

 A szemlélődés szóban benne van a szem is, amellyel nézni akarjuk Isten szeretetét. A 

lélek-menyasszony – ahogyan Szent Pál apostol is választott lélek – már több ismerettel 

rendelkezik az isteni Vőlegényről, már sokat szemlélte Őt. Már csodás tettein elmélkedve egyre 

nagyobb szeretetre gyúlt.  

 A választott lélek, akit Isten küld az Ő gyermekeihez – ebből a kincséből tud … A 

szemorvos is, aki új szemüveget ír fel, az ő szemlencséjével továbbadja, hogyan, melyik 

lencsével lát a jó látást igénylő ember jobban. Isten munkatársa is ilyen, segítséget nyújt a 

helyesen látni kívánó embernek. A maga élményeit, a maga tapasztalatát megosztja, ráirányítja a 

figyelmet. Hogyan nézzen, min keresztül nézzen, hogy jobban lássa Isten csodás tetteit, és azt 

megértse és szemlélje. Isten szeretete beleárad nemcsak az értelmünkbe, hanem másodszor a 

szívünkbe is. Ebben is a választott lélek segítségére tud lenni. Ahogyan az Ószövetségben kaptuk 

a tanítást: Szívetek legyen maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké! Éljetek Isten törvényei szerint, 

és tartsátok meg parancsait (1 Kir 8, 61), úgy a választott lélek is arra készteti embertestvéreit, 

hogy a szívük egyre jobban kapcsolódjon bele Isten szeretetébe. Vagyis a szeretet egybeolvadjon, 

szeretetből tegye meg az ember Isten akaratát. Isten és az emberek akarata, szeretete eggyé 

legyen!  

 

III. Isten szeretete nemcsak az értelmünkbe és a szívünkbe árad bele, hanem a 

cselekedeteinkbe is 

 

A zsoltárban ezt imádkoztuk: Azok a boldogok, akiknek tökéletesek az útjaik, akkor 

jelentkezik a vallomás az ember részéről: Amit elrendeltél, azt megtartom. Pontosan követem 

tanításodat (vö. Zsolt 118, 1. 4-5 ). Mert az istenszeretés nemcsak egy elméleti magatartás, 

hanem cselekedetekben nyilvánul meg. Ezért bíztat Szent Pál apostol is: Törekedjetek mindig jót 

tenni egymással és mindenkivel! (1 Tessz 5, 15). A szüntelen jócselekedeten van a hangsúly. Mint 

ahogyan Jézus sürgeti a szüntelen imádságot (vö. 1 Tessz 5, 17), hogy szívünk Isten felé 

forduljon, könyörögjünk az Ő irgalmáért, hálálkodjunk az Ő irgalmas szeretetéért, ahogyan a 

Jézus imában tettük; itt, az együttszeretés imájában a jócselekedetek szüntelen gyakorlását 

sürgeti az Úr. Hangsúlyozottan mondja az apostol: Ne fáradjatok bele a jótettekbe! (2 Tessz 3, 

13). A szeretet-gyakorlat mindig aktuális, mindig kötelező! Krisztus szeretete a szeretet 

gyakorlására is sürget bennünket. Az ember tudja azt, hogy mennyire gyenge. Ezért az Egyház, 



mint jó Édesanya imádkozik: „Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy 

mindenkor szereteted tüze hevítsen minket! Osztatlan szívvel szeressünk Téged mindenek felett, 

testvéreinket pedig Teérted Krisztus, a mi Urunk által!” (Az imaórák liturgiája 2. szombat déli 

imaóra könyörgése). Az Egyház nagyon jól tudja, hogy cselekedeteinkkel mi nem tudjuk elérni 

azt a szüntelen imaállapotot, amikor szüntelenül cselekszünk, megtesszük a jót embertársaink 

felé. Ezért azután kérjük Isten szeretete tüzének a lobogását a lelkünkben, hogy az hevítsen 

mindenkor a jócselekedetek gyakorlására!  

 Szent Péter apostol is hasonlóan sürget bennünket a szeretet tökéletes gyakorlására. Azt 

mondja: Ahogyan szent, Aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek egész életmódotokban! 

Mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én is szent vagyok!” (1 Pét 1, 15-16; Lev 11, 44). 

Isten az Ószövetségben is, az Újszövetségben is sürgeti: Legyetek szentek! Váljatok szentté a 

jócselekedetek gyakorlása által! Mert a szent Isten mindig a jót teszi   Ha mi is szüntelenül 

gyakoroljuk a szeretet tetteit, és kerüljük a rosszat, s szeretetlenséget, a bűnt, akkor leszünk 

szentek, akkor árad bele egyre inkább a szent Isten szeretete a cselekedeteinkbe.  

 Az Istenért való szeretet gyakorlása pedig örömet hoz az ember szívébe. A Zsoltáros így 

imádkozik: Ujjongjatok az Úrnak, szolgáljatok az Úrnak vidámsággal, vagyis örvendező szívvel! 

Járuljatok az Úr színe elé! Ott majd megtudjátok, vagyis megtapasztaljátok, hogy az Úr az  Isten, 

Övé vagyun. Őt magasztalva – folytatja a Zsoltáros – lépjetek be kapuján! Énekelve vonuljatok 

hajlékába! Áldjátok nevét, adjatok hálát Neki, mert jó az Úr, irgalma örökre megmarad, hűsége 

nemzedékről-nemzedékre megmarad (Zsolt 99, 1-5).  

 Aki megengedi, hogy Isten szeretete egyre jobban átjárja a cselekedeteit, az 

megtapasztalja a szent cselekedetek örömét. Azt a boldogságot, amellyel Isten létezik öröktől 

fogva örökké, és szüntelenül a jót cselekszi. Ő szüntelenül a szeretet cselekedeteit gyakorolja. 

Ezzel a 99. zsoltárral egy nagyon jó eligazítást kapunk: Isten kapuján kell belépnünk! Istenbe kell 

belépnünk. Isten hajlékába kell vonulnunk! Ez Isten elgondolása rólunk, emberekről. Ez lesz a mi 

örömünk: Istennek szolgálni – azt jelenti: – Ott lehetünk, ahol a mi Urunk van. Ha megtesszük 

az Ő parancsait, ha a törvényei szerint élünk, vagyis szolgálunk az Úrnak, akkor okunk lesz 

az örvendezésre. Miért? Mert ez az üdvösség öröme. Isten szentségét tapasztalja meg a mennyei 

boldogságra hívott ember. Aki hajlandó megadni magát Isten akaratának, vállalni Isten 

törvényeit, az megtapasztalja, hogy már nem az én akaratomat valósítom meg, hanem az Ő 

akaratát. Elismerem Istent Úrnak magam fölött, már nem a magamé vagyok, hanem az Övé. 

Ez a mennyei boldogság lényege. Isten kiválasztott magának, meghívott a Vele való örök 

boldogságra, és nekünk ajándékozza magát. Ezért van az, hogy a mennyei hazában az angyalok is 

énekelnek, a szentek is énekelnek. Háromszorosan is szentnek mondják Istent. Nem győzik 

énekelni Isten kiválóságait, himnusszal áldani, hogy jó az Úr! Amennyiben megtapasztalja, hogy 

az az Isten, Akit elismert élete Urának, az számára a legjobb, Ő a végtelenül nagy Jóság! Aki 

beengedi Isten szeretetét a cselekedeteibe, az tulajdonképpen Istent engedi be az életébe. 

Fordítva is érvényes, mert hiszen Isten magához akarja emelni az embert, Isten is beengedi az 

embert az Ő életébe. Jó az Úr, az ember számára a legnagyobb Kincs: Isten. Ez az a Kincs, 

amelyért érdemes mindent elhagyni. Jézus tanítja a példabeszédben: Amikor kincset talál a 

földben, így majd kincsed lesz a mennyben. Mennyei boldogság, amikor az ember rátalál Istenre, 

a legnagyobb Jóra a mennyben (vö. Mt 13, 44-46).  

 A mennyország polgárai nemcsak az Úr jóságáról énekelnek, hanem az Úr irgalmáról 

is. Az az irgalmas szeretet, amellyel Isten megkönyörült az Ő kicsiny teremtményén, amellyel 

megtisztogatta, amellyel életet ajándékozott neki, amellyel a tágas útra vezette, amellyel a 

mennyország zöld mezein ad neki örök legelőt, amelyen az örök élet vizével, és az örök élet 

kenyerével tud táplálkozni, ez az irgalmas szeretet örökké megmarad. Isten nem vonja vissza az 



Ő szeretetét az Ő választottaitól. Amikor a lélek-menyasszony megéli azt az örömet a maga 

részére, persze hogy azt kéri isteni Urától, hadd részesülhessenek ebben a többi testvéreim is!  

 Ha egy családban csak egy családtag üdvözülne, igencsak boldogtalan lenne az örök 

boldogságban, hogy a többi hiányzik nekem, miért nincsenek itt. Uram, segíts, hogy ők is ide 

jussanak! A lélek-menyasszonynak is ez a vágya: Mindazok, akik Isten családjába tartoznak, 

hadd legyenek örökké velünk! Az én isteni Urammal és én velük, hiszen ők is a mi családunk 

tagjai. Ez a szentek közbenjárásának az alapja: Akik Istennél vannak a mennyei örök 

boldogságban, ezt az örök boldogságot szeretnék másokra is kiárasztani! Közbenjárnak 

értünk, hogy az Ő irgalmát befogadva, megtisztulva mégis eljuthassunk abba a mennyei hazába. 

Amikor az együtt-szeretés imáját gyakoroljuk, akkor a szentek társai vagyunk, a szép 

Szűzanyának, az angyaloknak és a szentek Királynőjének a közelségébe kapunk meghívást, hogy 

ott a mennyei hazában Istennek az irgalmát szüntelenül énekelhessük. Erre a szüntelen 

együttujjongásra, éneklésre, mennyei boldogságra azért van megalapozott reményünk, mert a 

Zsoltáros azt is mondja Istenről: Hűséged nemzedékről nemzedékre megmarad (Zsolt 118, 90).   

 Ha a házastársak között érvényes a mondás: A hűség nem más, mint a megharcolt 

szeretet, akkor Isten hűsége is ebbe az irányulásba áll bele, így értelmezhetjük: Isten és az Ő 

Egyszülött Fia megharcolta a szeretet harcát értünk. Minden nemzedéket ebben a szeretetben 

akar részesíteni. Minden nemzedék szívébe bele akarja vinni az Ő üdvözítő szeretetét. Az 

emberek pedig megélik Istennek ezt a hűséges szeretetét. A hűtlenség  nagyon fájdalmas, a hűség 

boldogságos. Isten az, Akinek a hűsége nemzedékről nemzedékre megmarad, Aki nem csalja meg 

az Ő választottját sohasem. Akinek a szeretetének az állhatatosságára lehet számítani. Ez 

belső békességet, biztonságérzetet ad.  

 Az ember ilyenkor csak azt kéri, hogy még jobban áradjon be a szívébe Isten szeretete! 

Akkor a szeretet átjárja az értelmünket is, meg a cselekedeteinket is. Átjárja a földi életünket is, 

meg az örök életünket is. Ezért fakad föl az ember szívében a dicsőítő ének, amelyet a Zsoltáros 

sürget: Dicsőítsenek Téged, Uram, az egész földön! (Zsolt 56, 6). Aki ilyen tiszta szívvel tudja 

szeretetből dicsőíteni Istent, az az angyaloknak a társa. Az angyalok is dicsőítették a 

Magasság Istenét karácsony éjszakáján is (vö. Lk 2, 14). Minél hűségesebbek vagyunk Istenhez, 

minél hűségesebben őrizzük a szívünkbe beleáradt isteni szeretetet, annál hatékonyabb lesz a 

dicsőítés. Van alapja. Nemcsak mondja az ember ezt a dicsőítést, hanem az életével zengi a 

dicsőítést Istennek.  
 Milyen jó annak, akit megérint Istennek ez a szeretete. Milyen jó annak, akinek a szívébe 

beleárad Istennek ez az örök szeretete! Isten élete uralkodik el az ilyen ember szívében. Milyen 

boldog tehát az, aki az Úr törvényei szerint él! Milyen boldog az, akit megérint Istennek ez a 

szeretete!  
 A kiválasztott lélek, Istennek ez a kedves menyasszonya ebben a hűségben, a szeretetben 

való kitartásban tud segíteni az embertestvéreinek. Így az ő imaállapota egyre inkább az 

együttszeretés imája lesz. Jól tudjuk Clairvaux-i Szent Bernáttól: A szeretetnek az a mértéke, 

hogy nincs mértéke. Szüntelenül növekedik a szeretet, szüntelenül bontakozik, szüntelenül 

tágul a választott lélek belső világa, egyre nagyobb lesz benne a szeretet! 

 Ez az a szeretet, amely az Isten szívéből áradva egyre jobban lángba borítja a 

világot a szeretet lángolásával.  
  

A 104. számú éneket imádkozzuk befejező imának:  

 

 Dicsőség a Szent Atyának, ki semmiből teremtett, 

 Dicsőség Ő egy Fiának, Ki vérével megmentett,  



 Kettőtől származó Szentlélek Istennek, Háromságban Egységnek!  

 



  

  

 

429. Az üdvtörténet legnagyobb mozgató ereje a szeretet 

  

  

Imádkozzuk a 83. számú éneket:  

 

 Mint a szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény,  

 Úgy sóhajt, úgy szomjaz, éhez, vajh, elérlek egykor én?  

 Bús hívednek bánat árja éjjel-nappal étke lett,  

 Mert az álnok azt kiáltja, el nem érlek Tégedet. 

  

 Rád gondolva, árva lelkem búbánatban ég, eped,  

 Nem dallhatván hálatelten templomodban éneked.  

 Üdvözít az Isten engem, bár ma Hermon hegy tövén  

 Száz örvény közt, förgetegben tenger kínnal küzdök én.  

  

 Azt az isteni tevékenységet, amellyel Isten az emberiség számára az üdvösséget közel 

hozza, üdvrendnek mondjuk, vagy más szóval üdvtörténetnek. Gaál Ferenc professzor úrnak a 

Dogmatika nagyhírű teológusának a cikke a Magyar Katolikus Lexikon-ban többek közt ezt írja 

az üdvtörténetről: „Ez az egész emberi történelemnek a végső célja. Az embernek az a feladata, 

hogy üdvösség felé meneteljen.”  

 Ez már az ószövetségi vallásban is megvolt. A nép az életet úgy tekintette, mint ami alá 

van vetve Isten akaratának. Amikor a törzsek egyesüléséből kialakult az egységes zsidó nép, már 

úgy értelmezték magukat, mint Isten népe. Egyiptomból való kivonulásuk után a saját 

történelmükben tapasztalták meg Isten vezetését. Bár megpróbáltatások érték őket, amikor nem 

tartották meg az Istennel kötött szövetséget, mégis tudták: Isten gondolata nem a pusztulás, 

hanem a reményteljes jövő (vö. Jer 29, 11).  

 Az üdvtörténet szó egy teológiai fogalom, de megvan a bibliai alapja. Igazán Ádámmal 

kezdődött, akit Isten az üdvösségre hívott meg. Ő az emberiség képviselője. Folytatódott 

Ábrahámmal, akivel szövetséget kötött az Úr, földet ígért neki. Meg egy olyan utódot, akiben 

áldást nyer a föld minden népe, hiszen Ábrahámot nemcsak a választott nép atyjává tette, hanem 

utóda által lelki módon él; minden nemzetnek, minden embernek is atyja (vö. Ter 28, 13-14).  

 Az Újszövetség gondolkodásmódja: Jézussal elérkezett az üdvösség. Tehát amíg az 

Ószövetségben az üdvösség előkészülete folyt, most már ezt az előkészületi időszakot felváltotta 

a teljesség ideje, mert Keresztelő Jánosig tartottak a Mózesi törvény és a Próféták időszaka, 

akik az üdvösségről jövendöltek. Jézus pedig beteljesíti Isten országának, vagyis Isten 

uralmának megérkezését (vö. Mt 11, 13). Továbbá a Szentlélek eljövetele is a végső idők 

megérkezésére figyelmeztet (vö. ApCsel 2, 17; Tit 3, 6). Jézus tettei meghozták a megváltást (vö. 

Zsid 9, 26), szavai pedig a végső kinyilatkoztatást. Krisztus már most uralkodik, mert az 

Egyház elismeri uralmát, bár tudjuk, hogy az Ő isteni dicsősége csak az ítélet napján mutatkozik 

meg. Lukács evangélista érezteti, hogy Krisztus működése a pogányokra is vonatkozik. Üdvözítő 

tevékenységébe beletartozik a pogányok megtérítése is. Ebben kiválasztott eszköze az Úrnak 

Szent Pál apostol. Ennek az újszövetségi népnek a tagjai tehát már nemcsak Ábrahám testi 

leszármazottai, hanem mindazok, akik Krisztushoz tartoznak. Mindnyájan Krisztusban 

alkotnak igazi közösséget, éspedig az üdvösségre meghívottak közösségét.  



 Ez az üdvtörténet egyrészt tehát magába foglal mindent, ami az ember üdvössége 

szempontjából a történelem folyamán lejátszódik, de még inkább jelenti azt, ami Istennek és az 

embereknek a tette kimondottan az üdvösség érdekében. Ez az üdvösség mindenkinek szól. 

Isten külső jelekkel és belső kegyelemmel irányítani tudja a történelmet, hogy az ember elfogadja 

Istennek ezt az üdvözítő akaratát. Az ember az ő konkrét életében és történetében realizálhatja azt 

a transzcendens kapcsolatát, amely Istennel áll fenn.  

 Isten üdvözítő akarata egyetemes, ezért a kereszténységen kívül álló népek életében is van 

valami kapcsolódás Krisztushoz, az Egyházhoz. Ennek alapján a teológusok megkülönböztetnek 

egyetemes üdvtörténetet, amikor Isten minden embert az üdvösség felé irányít 

általánosságban, illetve különleges üdvtörténetet, amely ott játszódik le, ahol a kinyilatkoztatás 

által Isten tapasztalható módon beleszól a közösség életébe, és azt irányítja. A különleges és az 

általános üdvrend tulajdonképpen különbözik egymástól, ha mégis egymás mellett van, illetve a 

különleges üdvrend, krisztusi kinyilatkoztatás benne van az általános üdvrendben, amelyben Isten 

minden embert meghív az üdvösségre végül is Krisztus által. A különleges üdvrend konkrét 

megjelenési formája az a szövetség, amelyet Isten az értünk megtestesült Krisztus Jézus 

testében és vérében kötött, illetve az Egyház, amely Krisztus testének titokzatos 

megjelenése. Azért mondjuk az Egyházat Krisztus titokzatos testének.  

 Az üdvtörténet mindig Isten részéről való megszólítás. Isten az emberhez közelít, és az 

embernek ezt hittel el kell fogadnia, illetve válaszolnia rá. Röviden úgy mondhatnánk: Az 

általános üdvrend terjedelmében egybeesik a világ történelmével. A különleges, tehát a 

Krisztustól kinyilatkoztatott üdvrend eseményei pedig a hit által felismerhető események, hiszen 

Istenre vonatkoznak, Istennel kapcsolatosak.  

 Amikor a szemlélődő ima útjaiban Isten és a lélek együtt munkálkodnak az üdvözítő 

tettekben, akkor most nézzük tovább: hogyan valósítja meg Isten ezt az Ő üdvözítő akaratát? 

Hogyan vonja bele az Ő választottját az imádság állapotában az üdvösség munkálásában? 

Nyilván a szeretet által. Ahogyan a szülők szeretettel tekintenek kicsi gyermekeikre, úgy 

Istenatya is az Ő választottjával – akit hitveséül választott – szeretettel tekint az ember 

gyermekeire. A keresztény lélek tehát szemlélődő lélek, kontemplatív lélek. Egyrészt Isten nagy 

tetteire érzékeny ember, aki szeretettel nézi Istent; másrészt pedig Isten üdvözítő tetteire érzékeny 

ember, Istennel együtt nézi szeretettel az embereket, akiket Isten meghívott az üdvösségre. Ezért 

mondhatjuk, az első fő címe a mai elmélkedésben:  

  

I. Isten szeretete általunk lesz jelen a világban 

  
 A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz a Belső várkastély 6. lakásában, az 1. fejezetben 

mondja: „Az Istenbe átalakult és önmagát elfelejtő lélek egyedüli törekvése, hogy Istennek 

mind jobban tessék, hogy módot találjon az Iránta érzett szeretete kimutatására. Ez a 

szeretet az imádság csúcsa, kiteljesedése. Ennek a lelki frigynek az a feladata, hogy állandóan 

nagy dolgokat műveljen. Az a lélek, akit Isten ilyen lelki kötelékkel fűzött magához, mintegy 

elfelejtkezik önmagáról, és belefeledkezik Istenbe. Akik igazán szeretik egymást, azoknak a 

nézése egymásra, a másikra irányul. Önmagukról elfelejtkeznek. Amikor imádkozunk, akkor 

egy nagyon fontos feladat: elfelejtkezni önmagunkról, belefeledkezni Istenbe! 
 Isten ugyanis az Ő természetfeletti életével benne lakik az emberben, aki elismerte Őt 

Urának, illetve az ember az egyesülés kegyelme által Benne élhet a szentháromságos egy 

Istenben. Így tehát az emberben nemcsak a teremtő és fenntartó Isten van jelen – mint ahogyan 

minden teremtményében benne van –, hanem a legfölségesebb, imádandó Szentháromságban is.  



 Istent nemcsak az Ő benső isteni szeretet-élete jellemzi, hogy egymás felé irányulnak, 

egymásban élnek, hanem Istent az is jellemzi, hogy az Ő szeretete ki akar áradni. Nekünk adja 

önmagát, hogy örvendezhessünk neki. A Szentírás tanúsága szerint Isten sokféleképpen 

ajándékozz a nekünk: bennünk van, mint Atyánk, barátunk, munkatársunk, megszentelőnk; 

és így valóban a mi életünknek szinte Ő a Lelke, a létrehozó oka és mintája (Tanquery: 

Asztétika Misztika 92. szám).  

 Isten tehát életet akar létrehozni bennünk is, mint azokban az emberekben, akiket a lélek-

menyasszony az isteni Vőlegénnyel együtt szeret. Ennek az isteni szeretésnek a célja, hogy az 

emberek eljussanak az üdvösségre. Ezért nagyon fontos világosan látni Isten szándékát, 

amellyel az üdvösségre hív bennünket. Az egész keresztény életmódunk ugyanis nem más, mint 

egy olyan élet, amellyel előkészíthetjük a lelkünket Isten közelségének megélésére, önközlésének 

befogadására. Az üdvösség útján járó ember elhagyja a bűnt, Istenhez fordul, és attól kezdve 

Istennél marad, és Istenhez térve él, vagyis cselekszik, imádkozik, szenved, hal és él az örök 

életben, vagyis az üdvösségben. Istennek ez az emberek iránti szeretete az üdvtörténet, a 

világtörténet legnagyobb mozgató ereje. Amikor az Istennel egyesült lélek isteni Urával együtt 

szereti az embereket, akkor ő is ennek a legnagyobb mozgató erőnek a részese lesz. Mint 

ahogyan Isten a szülők által akarja megteremteni az üdvösségre rendelt új és új generációkat, és 

hogy a szülők Isten munkatársai, úgy a Lélekatyának, a Mennyei Atyának is az a választott 

menyasszonya Isten üdvözítő tervének munkatársa. Ebből a szeretetből már nemcsak a földi 

életre születnek az emberek a házastársak szeretetéből, hanem az örök életre.  

  

II. Isten általunk vonzza magához övéit 
  

 Jézus erről az Ő isteni szeretetéről, erről az univerzális, mindenkit üdvözíteni akaró 

szeretetről mondta: Ha majd felmagasztalnak – tudniillik a keresztre, mint ahogyan Mózes is 

felemelte a fára a kígyót, és általa meggyógyultak a kígyómarásban szenvedő emberek –, úgy 

fogják felmagasztalni az Emberfiát is a kereszt magasába (vö. Jn 3, 14). Kétségtelen, hogy ez a 

vonzás az Istenfia tevékenysége. Ő az első cselekvő. De ebbe a vonzásba Ő bekapcsolja az Ő 

választottját. Vele együtt akarja szeretni az embereket, vele együtt akarja vonzani magához 

az embereket. A lélek-menyasszony itt már nemcsak azt mondja isteni Vőlegényének: „Vonj 

magadhoz, kedves!” –, mert már ott van az Úrnál –; hanem mostantól azt mondja: „Vonjuk őket 

Tehozzád, kedves, jó Uram!” Amikor a lélek-menyasszony megérezte isteni Urának isteni illatát, 

akkor futott az Ő kenetei illata után (Én 1, 4). Most pedig ebből a szerelmes együttlétből, Isten és 

az Ő választottai közötti egyesülésből olyan illat árad a földre, amelyet az emberek előbb-utóbb 

megéreznek, és felfigyelnek rá, elindulnak feléje. Minél jobban megízlelik, annál jobban 

futnak az Ő kenete illata után. Ez a kenet a Szentlélek.  

 Már nemcsak ez van, amit a menyasszony eddig mondott isteni Vőlegényének: Vigyél 

magaddal! (Én 1, 4), hanem mostantól már a lélek-menyasszony így kérleli isteni Urát: „Vigyél 

magaddal mindnyájunkat fel, a magas hegyedre, a mennyország magasába!” Vannak, akik 

nem tudnak futni, mert fáj a lábuk, vagy hiányzik. Itt lelki értelemben a bűn miatti fájdalomról 

van szó, a megszentelő kegyelem hiányáról. Ilyenkor a lélek-menyasszony esdeklő szóval kéri az 

isteni Orvost: „Gyógyítsd meg őt, javítsd meg őt!” Jézus Bossis Gabriellának, ennek a XX. 

századi misztikus hölgynek mondta egyik beszélgetésben: „Ha valami, pl. egy óra javításra 

szorul, akkor az ember mester-embereknek adják. Te pedig csendben helyezkedj színem elé 

anélkül, hogy tennél valamit, én megjavítalak!” Ezt az üzenetet Jézus nemcsak egy 

személynek mondja, hanem az Ő jegyesével mindnyájunknak. Ha úgy érezzük, hogy még nem 

tudunk eléggé futni a Szentlélek kenete, illata után, a Szentháromság Szeretet-közösségének 



a belsejébe, akkor helyezkedjünk csendben Jézus elé! Ez olyan, mint amikor az ember valami 

balesetet szenved, és magatehetetlenül ott ül a baleset színhelyén, és várja a mentők érkezését, 

akik majd meggyógyítják. Ez a mi isteni Orvosunk olyan készséggel, olyan szívesen jön, hogy 

megjavítson bennünket. Nemcsak a kórházba, a gyógyulás helyére, vagy pedig a bűnbocsánat 

szentségébe visz el bennünket; hanem meghív menyegzős asztalához is. Ő az, Aki a lélek-

menyasszonnyal együtt üli a menyegzős lakomán az együttlét boldogságát, és ezt a boldogságát 

ki akarja árasztani másokra is. Milyen boldogok azok, akiket meghív Jézus az asztalához, 

vagyis a menyegzős lakomára (Jel 19, 9). Az üdvösség ezen elérése eszközéül adja a részesedést 

Őbenne, tudniillik a hit által, azután a szentségek vétele által, szolgái igehirdetése által, akiket 

kiküldött, hogy hívják a meghívottakat a menyegzőre (Mt 22, 3). Itt a menyegzős asztalnál nem 

valami helye-huja, nagy hangoskodás van, hanem az áhítat csendje. Az Istentől való 

megérintettség áhítata, a meggyógyítottság boldogsága. Az embert, akit Isten az üdvösség útján 

az Ő választottjával együtt hív, szinte meg sem tud szólalni. Értelme itt már nem analizál, nem 

elemezgeti az eseményeket, nem önmagára reflektál, nem a külső eseményekre tekint, hogy mi 

volt, hogyan történt; hanem egyrészt befelé, lelke mélyére, másrészt elfelé, a mennyország 

magasába figyel. Csak megadja magát ennek a történésnek, ennek az isteni szeretésnek, amely 

az ő élete történelmében most nyilvánvaló lett. Annak az embernek az akarata is – akit Isten az Ő 

szeretetével, ezzel a meghívással részesített – elcsendesedik. Az embernek most itt nincs más 

vágya, mint Isten, Aki őt az üdvösségre megteremtette, megváltotta, megszentelte, Aki önmagát 

adta neki Szent Fiában és Szentlelkében. Az üdvösségre meghívott embernek a dolga az, hogy 

önmagát kiszolgáltassa Istennek, ahogyan a Szűzanya igent mondott (vö. Lk 1, 38) Isten üdvözítő 

tervére, az Üdvözítő megtestesülésével kapcsolatban. Illetve az embernek az a dolga, hogy 

Istennek az önmagát ajándékozó szeretetét befogadja. Mivel a lélek-menyasszony már ezen 

az úton járt és jár, az embertestvérek is látják azt, hogy hogyan lehet egyre jobban befogadni 

Istent. Látják azt, hogy 

 –  érdemes befogadni az Urat,  

 –  érdemes engedni az isteni hívásnak,  

– érdemes hagyni, hogy Isten megérintse az ember szívét, 

és most már ezzel az isteni megérintettséggel éljen, amelyben Isten azt mondja: Te az enyém 

vagy, és én a tied (vö. Én 6, 3-5). Ez az Úr Istentől való megérintettség boldogságot fakasztó 

érintés, sőt, életet adó érintés. Az embernek az ugyanis a boldogsága, hogy Isten a megszentelő 

kegyelem által benne él. Az embernek az a feladata, ami a szülőknek is, hogy életet adjanak. A 

keresztény ember feladata, hogy ezt az isteni életet szolgálja, és az Ő örömét továbbadja, 

segítse az embereket a megszentelő kegyelem befogadásában. Isten az Ő választottjával, a 

kiválasztott lélekkel együtt akarja az embereket boldoggá tenni. Ezt egyértelműen látjuk a 

Szűzanya példájánál. Akik a Boldogságos Szűz nyomában járnak, azok mind ebben a vonalban 

tevékenykedhetnek. Így lesz a Szűz anya, így lesz a választott lélek is mások életében 

közreműködő, az élet fakasztásban munkatárs.  

  

III. Istennel együtt szeretjük a mi gyermekeinket 

  
 A szülők, akik Istentől a házasságban gyermekeket kapnak, egy életen át kötelesek 

szeretni gyermekeiket. Ez a szeretés az ő életük állapota. Mondhatjuk úgy is, hogy ők a szeretés 

állapotában élnek, állapotbeli szeretés az ő stílusuk. Mennyivel inkább a lelki frigyben Isten és a 

választott lélek-menyasszony a szeretés állapotában vannak. Együtt szeretik mindazokat, akiket 

Isten az üdvösségre hívott meg. A lélek-menyasszony nagyon jól tudja, hogy ő milyen kicsi. hogy 



isteni Ura nélkül semmire sem menne, de azt is tudja, hogy isteni Urával mindent megtehet, 

mert Istennek semmi sem lehetetlen (Lk 1, 37).  

 Az ember-szeretés művében is megvalósul a kölcsönös kicserélődés az isteni Vőlegény és 

a választott lélek-menyasszony között. Erről a Jézusról elnevezett Avilai Szent Teréz tesz 

tanúságot. Jézus egy alkalommal így szólt hozzá: „Neked legyen gondod az én ügyeimre, a te 

ügyeidre ezentúl nekem lesz gondom!” Amit mi emberek nem tudunk megtenni, azt a mi isteni 

Urunk velünk együtt akarja megtenni. Milyen férj az, aki nem figyel felesége vágyaira, kéréseire, 

igényeire? Az isteni Úr szívesen teljesíti menyasszonya kéréseit. Jézus megígérte: Bármit 

kértek az én nevemben, megadom nektek (Jn 14, 14). Ennél nagyobbat, hogy a többi ember is 

eljusson az üdvösségre, vagyis az Istennel való örök szeretet-kapcsolatra, nem lehet kérni. Ez 

Jézus gondolata szerinti kérés. Ezt a vágyat azért szívesen teljesíti. Jézus ugyanis azt is mondta: 

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20, 21). Azt is mondta: „Én veletek 

maradok minden nap a világ végezetéig!” (Mt 28, 20), hogy a küldetéseteket meg tudjátok 

valósítani. Amikor a lélek-menyasszony lelkének égő vágyával az emberek üdvössége érdekében 

isteni Urához fordul, akkor biztos lehet abban, hogy azt a vágyát isteni Ura szívesen fogja 

teljesíteni.  
 Hányszor és hányszor felfakad bennünk, földi halandókban is az a vágy: „Uram, ne 

engedd, hogy ez vagy az a hozzátartozóm elvesszen! Szeretném, hogyha ő is eljutna a 

mennyországba!” Ezeket a vágyakat Isten csepegteti a szívünkbe. Tudnunk kell, hogy itt az isteni 

Úr és a választott lélek-menyasszony együtt rezdül. Azt a hírt az isteni Úr engedi a kezedbe. 

Ahogyan a szép harmóniát, amely egy hangszerből kiárad, hogy hasson az emberekre, 

megszépülnek a lelkek tőle; úgy ennek az isteni együttrezdülésnek is – amellyel az Úr és az Ő 

választottja az emberek felé fordul – hatással kell, hogy legyen az emberre. Megszépülnek, 

vagyis megszentelődnek, még ha emberi szemmel idő is kell ahhoz, hogy az emberek átvegyék 

ezt az isteni szeretet hullámzást. A lélek-menyasszony ennek a szeretetnek a szítása érdekében 

mondja: „Én úgy szeretlek Téged, Uram!” Ezzel mintegy erősíti a hangzatot, mint ahogyan a 

zeneműben is a pianóból mezo-forte és forte lesz, alt hang, hogy erősebb legyen a hangzás. A 

lélek-menyasszonynak ebben az énekében: – „Én úgy szeretlek Téged, Uram!”– belecsatlakoznak 

mások is. Minél többen énekelnek az énekkarban, annál hatalmasabb lesz a szimfónia. „Én úgy 

szeretlek téged, Uram!” – ezt harsogja már a világmindenség. Ez lesz majd az üdvtörténet 

kibontakozása, amikor Isten lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28).  

 Ahogyan a zeneműben egy-egy dallam után jön egy következő dallam, úgy a lélek-

menyasszony lelkében is felcsendül a következő vallomás: „Uram, Te működsz bennem!” 

Micsoda örvendetes hír ez! Milyen boldog élmény: Az ember megélheti, hogy Isten Fia 

eluralkodott benne, Isten egyre jobban működik benne! 
 A szóló után jön a kar együtt-éneklése. Együtt mondják: „Uram, Te működsz bennünk.” 

Ez olyan gyönyörű dallam, hogy még sokszor variálódik. Mindig bontakozik. Talán egy zenemű 

egy tételéhez hasonlítható. Az imaszakasz befejezéséhez ezt mondja a lélek-menyasszony: 

„Uram, most már Te szereted őket bennem és általam. Az emberek nem tudják, hogy hogyan, 

honnan jön a kegyelem, hogyan árad a fény, a friss levegő, az éltető szellő, a harmónia, a béke. 

Mert Isten és az Ő választott menyasszonya tudja, mert a választott lélek újra meg újra zengi 

Istennek a vallomást, az esedezést, a kérést: „Uram, de jó, hogy Te szereteted őt bennem és 

általam!”  

 Ugyanez az élmény ihlette Assisi Szent Ferencet, amikor így fohászkodott:  

  

„Uram, tégy engem békéd eszközévé!  

 Hol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,  



 hol neheztelés, oda békességet,  

 hol széthúzás, oda egységedet.  

 Ó Mester, add, hogy vigasztaljak mást, és ne csak magamnak keressek vigaszt!  

 Ha adunk, akkor kapunk igazán,  

 ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot, és  

 ha meghalunk, akkor nyerjük el az örök életet.” 

 

 Szent Ferenc is biztos léptekkel haladt az üdvösség útján, az örök élet útján. Amikor a 

lélek-menyasszony kéri: „Tégy engem a Te békéd eszközévé!”, akkor azért is esdekel: „Uram, 

járd át őket a Te békéddel! Töltsd be őket a Te irgalmaddal! Add nekik a Te édességedet, hogy 

ők is egyre jobban megtapasztalják: Milyen édes az Úr (1 Pét 2, 3). Őket is rejtsd el szent 

szívedbe!”  

 Ez az, amiről Szent Pál apostol beszél: Éljünk békében Istennel Urunk Jézus Krisztus 

által! Általa a hit segítségével utunk nyílt a kegyelemhez, …amelyben élünk, és dicsekszünk Isten 

fiai dicsőségének reménységével (Róm 5, 1. 2). Amikor az üdvtörténet legnagyobb mozgató 

ereje, a szeretet eléri a teljességet, akkor mit ad még nekünk a kegyelemhez, amelyben majd 

örökre élhetünk? Amikor majd dicsekedhetünk Isten gyermekének a dicsőségével? Akkor valósul 

meg bennünk az a béke, amelyet Isten akar adni az Ő választottainak. Milyen fontos ez az 

imádság, amely a lélek-menyasszony szívében megvalósul, hogy együtt munkálkodhassanak 

Isten gyermekei üdvösségén.  

  

Befejezésül énekeljük a 113. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, Neked élek,  

 Édes Jézus, Neked halok,  

 Életemben, halálomban,  

 Édes Jézus Tied vagyok! 

  

 

 

  

 

430. Az Atya szereti a Fiút, és mindent átadott Neki (vö. Jn 3, 34. 35) 

  

 

Imádkozzuk énekelve a Miatyánkot:  

 

 Miatyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! 

 Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,  

 Miként a mennyben, úgy a földön is! 

 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,  

 És bocsásd meg a vétkeinket,  

 Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!  

 És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mt 6, 9-13) 

 Mert Tied az ország, a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Ámen.  

  



 Az együttszeretés imájában most a Mennyei Atyára vetjük a tekintetünket. Isten, a Bárány 

hitvesét kitünteti, az Ő családi szeretet-közösségébe belevonja. Helye van a választott lélek 

szentháromságos egy Isten szeretetközösségében.  
 

I. A Bárány hitvese a Mennyei Atyával szereti a Fiú testvéreit 
  

 Amikor a fiatalok házasságot kötnek, akkor az új házastársak belekerülnek a másik 

családjába, elvállalják a másik rokonságát is. Olyan megható, amikor megkérik egymás szüleit: 

„Hadd mondhassalak Téged én is anyukának és apukának!” Olyan bensőséges vonatkozás jön 

létre, nem anyósnak és apósnak tekintik őket. A szülők pedig boldogok, mert gyermekük 

házastársa nem veszi el tőlük a gyermeküket, hanem annak személyében még egy gyermeket 

kapnak. Mindnyájan gazdagabbak lesznek a másik által szeretett személyekkel.  

 Amikor a gyerekeknek a hittant kezdjük tanítani, akkor a Mennyei Atya szeretetéről 

szólunk, mert éppen a szülők szeretete miatt ez olyan kézzelfogható a számukra. Az óvodások és 

az első áldozás előtt álló gyerekek hittankönyvének a címe is ez: A Mennyei Atya szeret minket! 

Ez olyan téma, amelyről nemcsak egy évig lehet tanulni a tanórán, hanem egy életen át 

tanulhatjuk, hogy a Mennyei Atya micsoda szeretettel van az Ő választottai iránt, 

Egyszülött Fia testvérei iránt! Itt pedig, az imádságnak ezen fokozatán azt nézzük, hogy a 

Mennyei Atya az Ő Egyszülött Fia választottját, jegyesét, hitvesét milyen szeretettel veszi körül. 

Megosztja vele a szeretetet a Fiú iránt, illetve a Fiú testvérei iránt.  
 A választott lélek könyöröghet a Mennyei Atyához, mint ahogyan az Ószövetség hősnője, 

Eszter fohászkodott: Szabadíts meg minket karoddal, és siess segítségemre, mert magam vagyok, 

és rajtad kívül nincs senkim, Uram! (vö. Eszt 4.t). A lélek-menyasszony már tudja: egyedül Isten 

a Szent, egyedül Isten az Úr! (vö. 1 Tim 6, 15). Egyedül Isten az erős, nélküle semmire sem 

menne. Ezzel a szeretet-kontaktussal – amellyel lelkét Istennek ajánlotta, Isten pedig elfogadta, 

és magához kapcsolta –, mintegy joga van az embernek isteni Ura segítségét kérni.  

 Amikor a Jézus imában kértük az Úr irgalmát: – Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! (vö. Lk 18, 13) –, akkor a bűnös „jogán” kértük az Úr 

irgalmas szeretetét. A választott jegyes, a Bárány hitvese pedig meghallja az ő isteni Ura 

válaszát. A jegyes jogán van lehetősége Istentől ilyen üzenetet kapni: Jegyesem, hitvesem, te most 

már tudod, hogy’ szeretlek én! Ez ugyanis Isten válasza az irgalmat kérő bűnös, bűntől 

szabadulni akaró lélek imájára. Gyermekévé fogadja, sőt, jegyesi házába, mennyei otthonába 

vezeti. Ez azért van: mert népében kedvét találja az Úr (Zsolt 149, 4). Istennek kedves az a 

lélek, aki egészen átadta magát az Ő Egyszülött Fiának. Ezért azután mindent 

kedvezményesen akar nyújtani neki. Egyszülött Fia választott jegyesében ugyanis a Mennyei 

Atya szívesen gyönyörködik. „Fiamnak teremtettelek téged, és te kedves lettél az én Fiam 

számára. Milyen bensőséges a megszólítás, amikor az isteni Úr ezt mondhatja az Ő 

választottjának: „Kedvesem, kedvemet találom benned.” Ezért azután a lélek-menyasszony a 

Zsoltárossal mondhatja: Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett (Zsolt 

102, 2). Ahogyan Mózessel megismertette útjait, hogy Ő könyörületes Úr, és jóságos; úgy velem 

is megismertette az Úr az Ő jóságát. Közölte a jóságát. A Zsoltáros így folytatja: És ahogyan az 

Atya megkönyörül fiain,… úgy könyörül az Úr azokon, akik félik Őt…. Az Úr szeretete 

mindörökké az istenfélőkkel van! (Zsolt 102, 8. 13. 17).  

 A lélek-menyasszony tehát megéli azt, hogy a Mennyei Atya szereti őt is, meg a többi 

istenfélőt, vagyis istenszerető embert. Ebbe a szeretésbe a Mennyei Atya bevonja ezt a lélek-

jegyest. Persze, hogy magasztalásra nyitja ajkát a Bárány hitvese, és hívja a többi teremtményt is: 

Áldjátok az Urat, mert jó, magasztaljátok fölséges nevét! (Zsolt 134, 3). Az a választott lélek – 



aki a mennyei haza magasságából a Mennyei Atyával együtt fordul a Fiú testvéreihez – erre az 

istendicsőítésre is hívja a testvéreit.  

 Ebben a szeretet-kapcsolatban: – mondjuk így – családi kapcsolatban Isten és a választott 

lélek és az összes többi ember között nincs veszekedés, nincs viszálykodás, nincs versengés, itt a 

szeretet uralkodik. Itt Jézus szava valósul meg. Ő azt mondta: Aki teljesíti Atyám akaratát, az 

jut be a mennyek országába (Mt 7, 21).  

Itt, a mennyei hazában olyanok vannak tehát,  

 –  akik vállalták a Mennyei Atya akaratát,  

 –  akiknek az akarata egybeolvad Isten akaratával,  

 –  akik engedik, hogy a Mennyei Atya eluralkodjon bennük, 

 –  akik készek arra, hogy Isten szeretete rajtuk keresztül is áthullámozzék, 

belehullámozzék ebbe a világba, pontosabban az ebben a világban élő testvérek lelkébe.  

 Itt már nem annyira arról van szó, hogy tegyük meg a Mennyei Atya akaratát, mert az 

ember már megtette a maga részéről, amit megtehetett. Tehát most Isten hívása nem annyira arra 

szólítja az embert, hogy tegyen valamit, hanem arra készteti, hogy az ember engedjen Isten 

akaratának! Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10). „Legyen nekem is a Te igéd szerint!” (Vö. 

Lk 1, 38), ahogyan a Szűzanya mondta ezt a vallomást. Itt pedig már akkor Isten az elsődleges 

cselekvő. Isten az, Aki a lélek-menyasszonyon keresztül, mint valami húros hangszeren 

csodálatos dallamokat hoz létre. Harmóniát, mert a lélek-menyasszony készségesen 

engedelmeskedik az isteni Művész ujjmozdulatainak. Jézus a Szentlélekről mondja: Ő Isten 

ujja (vö. Lk 11, 20).  

 Jézus szereti azt, aki mesteri módon tud szólót játszani, tehát egyedül is, az Ő 

vezénylésével a mennyei harmóniát tudja kicsalni az Ő szívéből. Ezért olyan kedves számára 

az a választott lélek. De az igazi karmester az énekkar és a zenekar élén állva még több 

harmóniát tud kibontakoztatni. Ezért kérte Jézus: Szent Atyám, tartsd meg őket a Te nevedben, 

hogy egyek legyenek, mint mi! (vö. Jn 17, 22). A Fiú tehát a Mennyei Atyát kéri, hogy vezérelje, 

vezényelje övéit, akik Őhozzá tartoznak, hogy egyetlen mennyei zenekar legyen, egyetlen 

kórus, akik azután az angyalokkal együtt zengik a dicsőítés énekét. Sőt, Jézus azt mondja: 

Egyek legyenek (Jn 17, 11) az én énekes és zenés társaim úgy, mint ahogyan mi egyek vagyunk 

Atyám, a Szentlélekben!  

 A lélek-menyasszony tehát egy csodálatos hivatást kap, hogy a Mennyei Atyával együtt 

szerethesse a Fiút és a Fiú testvéreit. Mindazokat, akiknek a Fiú részt ad ebben a mennyei 

harmóniában, ennek a harmóniának a megvalósításában.  

  

II. A Bárány hitvese a Mennyei Atyával együtt örül a Fiú testvéreinek 

  
 Tehát nemcsak együtt szereti a Fiú testvéreit a Mennyei Atyával, hanem a Mennyei Atya 

örömében is részesül, amely örömben a Mennyei Atya gazdagabbá teszi Egyszülött Fia 

testvéreit. Isten ugyanis az áradó jóság. Isten – talán mondhatjuk így – olyan, mint egy 

sokgyermekes édesapa. Nagyon sok gyermekét szereti az Édesanyával együtt, a választott 

jegyessel együtt. Isten örül, hogy sok jó gyermeke van. Ebbe az örömbe meghívja a választott 

jegyest. Ez a mi családunk stílusa. Örülünk mindazoknak, akik a mi családunkhoz tartoznak.  

 Az együtt-szeretés imája tehát az együtt-örülés imája is lesz. A választott lélek részt 

vehet Isten áradó jóságában, örömében, amellyel a teremtményekhez, Egyszülött Fia testvéreihez 

fordul. A lélek-menyasszony eddig is megélte Isten ajándékából azt az örömet, amelyet így lehet 

megfogalmazni: A Neked való öröm betöltötte lelkemet. Ettől olyan boldog a lélek-

menyasszony, mert isteni Ura lett az ő örömének forrása és oka. Most pedig már így fogalmazhat 



a lélek-menyasszony: „Atyám, a Veled, Nekik való öröm tölti be már a szívemet! Mennyei 

Atyám, Veled örülök a testvéreimnek, a mi nagy családunk tagjainak.” A szeretet az mindig az 

öröm miliőjében valósul meg. Akit szeretek, annak örülök, akit örömmel veszek körül, azt 

szeretem is. A lélek-menyasszony talán így is szólhat a Mennyei Atyához: „A bennem való 

szentháromságos jelenléted örömével megörvendezteted a lelkemet, betöltöttél. Most arra hívsz, 

hogy szeressük együtt a Te gyermekeidet, a Fiú testvéreit, vagyis örömmel forduljunk Feléd. 

Uram, a Neked való öröm élménye eddig is boldogított engem, mint ahogyan a gyermek tud 

örülni a szüleinek. Most pedig a Veled nekik való örvendezés élete őket is megörvendezteti. 

Megosztjuk az örömünket. Mint ahogyan a szülők is örvendeznek gyermekeiknek. Istenem, 

milyen csodálatos ima az, amikor részt vehetek a Te atyai örömödben! Egyrészt Veled 

szerethetem a Te Egyszülött Fiadat, másrészt pedig Veled szerethetem a Te gyermekeidet.”  

 Nem véletlenül mondja Szent Pál apostol: Ugyanaz a lelkület, ugyanaz az érzület legyen 

bennetek, amely Jézus Krisztusban volt! (Fil 2, 5). Ez az üzenet: – Ugyanaz az érzés legyen 

bennetek, amely Krisztus Jézusban volt! – felhívás a keringőre, vagyis meghívás arra, hogy 

ugyanolyan érzület legyen bennünk is, mint ami a Mennyei Atyában van Egyszülött Fia 

felé, illetve fogadott gyermekei, sőt, választott jegyesei felé! Itt nemcsak az akaratok 

egyesülnek, Isten és az ember akarata, hanem az érzésvilág is, a szeretet eggyé-lángolása is: 

ugyanazt szeretni, ugyanúgy szeretni, emberileg isteni módon szeretni. Micsoda kiválasztás, 

micsoda kitüntetés, micsoda öröm! Az ember együtt örülhet a Mennyei Atyával a Fiú 

testvéreinek!  
 Nem véletlenül mondja a Zsoltáros is Istenről: Keletnek és nyugatnak Te vagy az öröme, 

minden ujjong és dalol színed előtt (Zsolt 64, 9). Ez az öröm, amelyet a lélek-menyasszony 

megélhet a Mennyei Atyával, egyre univerzálisabb lesz, egyre jobban kiterjed. Nemcsak keletre 

és nyugatra, hanem északra és délre is. Nemcsak a választott menyasszony szívét tölti be az 

öröm, Isten öröme, amellyel a gyermekeinek örül, hanem Isten gyermekei szívét is északtól délig, 

kelettől nyugatig betölti Isten öröme, amellyel a Fiúval és a választott lélekkel együtt örül a Fiú 

testvéreinek.  

 A szeretet nemcsak néhány betű vagy szó erejéig tart, amíg kimondom: – Szeretlek! – 

az egy folyamat, az maga az élet. A szeretés élete. Ebben az életben, ebben a szeretésben egyre 

nagyobb távlatok bontakoznak ki. Az öröm egyre jobban fokozódik. A kölcsönös öröm egyre 

jobban betölti a szíveket. Isten öröme az ember-szíveket, az ember pedig Isten örömére tud 

lenni.  

  

III. A Bárány hitvese eggyé válik isteni Urával a testvérek szeretetében 
  

 Isten Egyszülött Fiát adta szeretetből, hogy a világnak élete legyen: Így szerette Isten a 

világot (vö. Jn 3, 16). De a második isteni Személy, a Fiú is szeretetből engedelmes lett 

mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2, 8). A Bárány hitvese egyre jobban megéli isteni 

Ura szeretetét, amellyel az embereket szereti. Mindenben együtt rezdül isteni Urával. A földi 

életben a szerelmesek és a házaspárok egymás mellett járják az utat, míg egy elágazáshoz érnek, 

és nem tudják, merre menjenek, akkor egymásra néznek, és amerre a másik elindul, arra megy az 

egyik is; mert ők együtt akarnak menni az úton. Eggyé váltak a szeretetben. Gyakorlatilag az ő 

számukra mindegy, hogy melyik úton járnak, csak együtt menjenek az úton!  

 A Mennyei Atya is a kezünkbe tette az Ő Egyszülött Fiát, Aki megtestesült a Szentlélek 

erejéből, született Szűz Máriától. S attól kezdve Jézus a mienk, a mi kezünkbe tette Egyszülött 

Fiát. Dédelgethetjük Őt, mint a Szűzanya kicsi gyermek Jézuskáját. Szerethetjük Őt, mint a 

fájdalmas Anya, amikor levették halott fiát a keresztről. A temetés előtt még elsiratta, becézgette, 



dédelgette. Vagy amikor a feltámadása után Jézus megfogta a Szűzanya kezét, és a Szűzanya 

érezte egész lényében Egyszülött Fiának az életét. A Mennyei Atya nekünk, embereknek is 

egészen a kezünkbe adja az Ő Egyszülött Fiát. Gondoljunk csak a szentáldozásra! Nincs szó, 

amely ki tudná igazán fejezni ezt a hatalmas nagy misztériumot. Isten az Ő Egyszülött Fiát a mi 

kezünkbe adja, és eggyé válhatunk Krisztussal! A szentáldozásban betölt bennünket, eljön 

hozzánk, él bennünk. Megélhetjük az Ő feltámadt életének a lüktetését.  

 

 Mit mond Jézus? Hányszor kezdte az imát ezzel a megszólítással: Atyám! (Mt 6, ...). 

Akkor mi is kimondhatjuk Jézussal ezt a megszólítást: Atyám! A mi isteni Urunk Atyja nekünk, 

embereknek is Atyja akart lenni. De ezt a bensőséges megszólítást Jézus szeretetével kell 

mondanunk! Eggyé válni abban a gyönyörűségben, amely szeretettel Jézus, a Fiú szereti az 

Atyát. Jézus ugyanis a Szentlélekben felujjongva mondta: Áldalak Téged, Atyám! (vö. Zsolt 134, 

13). Az isteni Bárány választotta is eggyé lesz isteni Urával. Azonban nemcsak a Mennyei Atya 

szeretetében, hanem a testvérek szeretésében is, akit betöltött a feltámadt Jézus élete. Aki 

betöltődött a feltámadt Úr lelkületével, a Szentlélekkel, az tud a Szentlélekben ujjongva az 

embertestvérek felé is fordulni és mondani: „Testvérem, testvéreim!” Ahhoz, hogy a másik 

embernek kimondhassuk: –„Testvérem!” –, egészen Jézussá, jézusivá kell lennünk. Jézus 

módjára élt emberré, akit egészen betölt a Szentlélek, a fiúság lelkülete, akiben együtt 

mondhatjuk Istennek: Abba, Atyánk! (Róm 8, 15). Ezért sürgeti a kinyilatkoztató Isten Szent 

Pálon keresztül, ahogyan az előbb is idéztük: Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Jézus 

Krisztusban volt (Fil 2, 5). Jézussal együtt fordulni az embertestvérekhez – micsoda 

kitüntetés ez az emberek számára! A választott lélek-menyasszonyon keresztül Isten szeretete 

árad belénk. 
  Izajás próféta meghívásánál Isten még kérdezte: Kit küldjek? (Iz 6, 8). Itt már nem 

kérdezi, mert tudja, hogy a lélek-menyasszony itt már véglegesen elkötelezte magát isteni Uránál. 

Kész az isteni Báránnyal menni akárhová: „Követlek Téged, bárhova mégy!”  

 A szülő legdrágább kincse a gyermek. A Mennyei Atyának is a legnagyobb kincse az Ő 

Fia. Fiát adta nekünk (Róm 8, 32). A Fiú kincse pedig a Mennyei Atya. A Fiú Őt adja nekünk. A 

Mennyei Atya és a Fiú közös kincse a Szentlélek. Nekünk adják a szentháromságos létüket, 

szeretetüket. Ezért azután a választott lélek is a Szentháromsággal egyesülve tud a testvérek 

felé fordulni a szeretetben.  
 Milyen más ez a találkozás Isten és az embertestvérek között. Nem valaki ismeretlen 

közelít az emberekhez, hanem az ég és föld teremtő Ura, a szentháromságos végtelen 

szeretés! (vö. 2 Jn 2, 8). Ebben a szeretet-közelítésben – amellyel a lélek-menyasszony közelít a 

Szentháromsággal együtt a testvérekkel együtt a szeretetben, a Szentháromság még jobban 

feltárja magát az embereknek. Minden személy külön-külön egyéniség. Istenben pedig – 

mondjuk így: – három karakterben valósul meg a három Személy. Ez a lényege: egy mint 

Isten, de három mint Személy.  
 Jézus, mint Fiú tele van az Atyával, folyton róla beszél. Mindenütt a Mennyei Atya 

szerető gondviselését látja. Arra szánta földi életét, hogy elmondja nekünk, embereknek a 

Mennyei Atyát, Aki olyan csodálatos Személy, hogy érdemes róla beszélni. Azt mondja 

Jézus: Az Atya mindent átadott a Fiúnak (Mt 11, 27). Az Atya tehát olyan, Aki örül annak, hogy 

adhat, hogy kiáraszthatja a létét, az Istenségét a Fiúnak és a Fiú testvéreinek. A Bárány 

hitvese ebben a szeretet-áradásban kap részt.  
 Vannak olyan emberek, akikhez nem lehet alkalmatlan időben betoppanni. Bármikor lehet 

menni hozzájuk, mert örülnek annak, hogy fogadhatnak bennünket, ha adhatnak, ha kínálhatnak 

minket. A Mennyei Atya még inkább ilyen. A Mennyei Atya szüntelenül sugározza önmagát, 



befelé a Fiú felé Istenségében, kifelé a teremtmények felé olyan mértékben, ahogyan a 

teremtmény azt fel tudja fogni.  
 Annyi szépség van a teremtett világban, amely Isten szeretetéről beszél! Egy 

csodálatosan virágzó liliom, egy szépen trillázó madárka; de amikor elszáll belőle az élet 

lehelete, elhullásában már nem szép, már elhervad. Akkor derül ki, hogy milyen kis értéktelen 

anyag, milyen semmi az a matéria, amely liliom volt, vagy madárka. De ha ránéz a Mennyei 

Atya, és kibontakoztatja az új és új generációkat a liliomba, a madárka vagy az ember világában; 

akkor ez a kis semmi matéria tündökölni, ragyogni kezd, mert rajta tükröződik Isten. A 

lélek-menyasszony így néz isteni Urával együtt a teremtményekre, és így szereti bennük Isten 

gondolatát, Isten gondolatának a megvalósulását.  

 Isten csak azért engedte meg a világ bűnbeesését a teremtés hajnalán, mert tudta, hogy 

még többet fog adni a világnak, Egyszülött Fiát és a Szentlelket. Kiárasztja a szeretetét 

természetfeletti módon a teremtett világra. A lélek-menyasszony az, aki látja, hogy a Mennyei 

Atyától, mindig valami kellemes meglepetés éri a Bárány testvéreit. Minden egyes kegyelem 

tehát Isten önmagát ajándékozó szeretete, akármilyen formában nyilvánul is meg. Tehát nemcsak 

a megszentelő kegyelem új létrendbe emelő ajándékában, hanem az értelmet megvilágosító és 

megerősítő, segítő kegyelem formájában mindig új. Isten mindig valami újat tud adni az 

embernek. Istent nem lehet megunni. Isten mindig tudja úgy szólítani az embert, hogy az 

ember meglepődik. Ő az áradó jóság. Ebbe a jóság áradatba Isten Atyánk szívesen belekapcsolja 

a Bárány hitvesét, hiszen egy az isteni Báránnyal. Akkor legyenek eggyé a testvérek 

szeretetében is! A teremtmények egyre jobban megélhetik, hogy Isten szeretete feléjük irányul, 

átragyog a lélek-menyasszony szeretetében Isten Fényessége, mint ahogyan a napfény az üveg-

ablakon. Rájuk száll Isten Szentlelke, hogy örömhírt vigyen Azt. az örömhírt, hogy Isten 

megajándékoz bennünket önmagával. A választott lélek boldogan megélheti, hogy a 

Mennyei Atya őt áldássá tette. Minden a tiétek, ti meg Krisztuséi vagytok. Krisztus áldását 

tudja közvetíteni a választott lélek. Az isteni Bárány hitvese így lesz a Fiúval együtt ajándék az 

emberek számára. Az ilyen választott lelken keresztül felragyog a Mennyei Atya arca. Valami 

többlet ragyog át az ilyen kiválasztott lélek valóján. Az isteni miliő, az Istentől való betöltöttség 

világa, és szépül, megszentelődik ez a földi világ, az emberek lelkének a világa!  
  

IV. A Bárány hitvese eggyé válik isteni Urával a Mennyei Atya szeretetében 
  

 Tehát a választott menyasszony nemcsak a teremtmények felé irányul isteni Urával való 

szeretetben, hanem Vele szereti a Mennyei Atyát is. Erről Jézus beszél, amikor a főpapi imáját 

mondja szenvedése előtt Nagycsütörtök éjszakáján: „Atyám, megismertettelek velük, és meg is 

foglak ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én őbennük!” (Jn 

17, 26). Az isteni Bárány tehát azt akarja, hogy az Ő szeretete, amellyel a Mennyei Atyát 

szereti a Szentlélekben, az Ő kis választottjában is benne legyen. Egyesüljenek az Atya 

szeretésében! Micsoda isteni terv ez! Olyan ennek a megvalósulása, mint amikor a felhő nem 

magasan az ég messzeségében gomolyog, hanem már itt lenn, a földi tájakon, mint ahogyan a 

költő tud közel jönni. Az isteni Bárány is az Ő földön élő kicsiny jegyeséhez sokszor hirtelenül, 

váratlanul eljön, de nem egyedül, hanem a Mennyei Atyával és a Szentlélekkel. 

 A ködben nem lehet messze látni. Az imádságnak ebben a homályában is a lélek-

menyasszony nem látja isteni Atyjának az arcát, de tudja, hogy az Atya van itt, mert csak így 

tudja szólítani: Atyám! A Szentlélek mondja ki benne ezt a szót a Fiúval. A Fiú szereti benne 

most a Mennyei Atyát a Szentlélekben. Amint a köd beborítja a földi tájat, és az ember nem lát 

semmit, csak annyit tud: őt is beborítja ez a láthatatlan Valóság, ez az átláthatatlan Valóság, 



illetve, hogy belélegzi ezt a páratelt levegőt, úgy a lélek-menyasszony sem látja ugyan, hanem 

tudja, hogy itt van a Mennyei Atya. Tudja, hogy őt jobban körülveszi, mint az embert a köd. 

Isten jobban betölti jelenlétével és szeretetével, mint a belélegzett levegő, amely csak a testet 

tudja betölteni.  

 Az ember olyan jól érzi magát ebben az isteni boldogságban. Boldog, hogy Isten is jól érzi 

magát kicsiny választottja szívében. Egymásban vannak, egymásra gondolnak. Szívük szeretete 

eggyé lüktet. Az Atya szíve mindig a Fiúban lüktet a Szentlélek által. Így a választott 

menyasszony szíve is isteni Urával a Szentlélek által a Mennyei Atyában lüktet. Ebben az 

isteni miliőben az ember bár nem látja, mégis tudja, hogy a Mennyei Atyával itt vannak az Ő 

gyermekei is. Ezért már nemcsak így szólítja: „Atyám!”, hanem azt mondja Neki: „Atyánk, Mi 

Atyánk!” (Mt 6, 9). Ez a vallomás szakad ki a szívéből: 

 

 – „Mi Atyánk, Veled szeretem őket.  

 – Miattad szeretem őket.  

 – Általad szeretem őket.  

 – Benned szeretem őket.  

 

 Ez az együtt-szeretés lett most már a választott lélek imaállapota. Vajon milyen lesz az, 

amikor felszáll a köd? Megvalósul, amit a zsolozsma himnuszában imádkozunk: „Napoknak 

Napja, Istenünk, Fényedben lát szemünk” (Imaóráknak liturgiája II. péntek, Reggeli Dicséret 

himnusza).  

 Akkor csak várjunk, míg fel nem emelkedik a köd, míg föl nem emelkedik a lélek Isten 

magasába, Isten szívéhez, és ott találkozhat szív a szívvel, lélek a lélekkel! Ott megvalósul az: 

Az Atya szereti a Fiút, és mindent az Ő kezébe, sőt, a szívébe adott. Ebben a mindenben benne 

van a választott lélek is! Milyen jó: a Fiú szívében lenni, mint olyan valaki, akit a Mennyei Atya 

a Szentlélekben szeret! 

  

Felcsendül az isteni Jegyes éneke, a lélek-mennyasszony pedig boldogan hallgatja: 

 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

A lélek így válaszol:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



                        

 

                                                                                             

431. Gyermekeink, akik a földön vagytok, szeretünk benneteket – mondja a lélek-

menyasszony 

 

 

Bevezető imának a Miatyánkot énekelve imádkozzuk, de a lélek-menyasszony szerető 

gondoskodásával, ahogyan a Mennyei Atyával hogyan nézi Isten gyermekeit: 

 

 Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved;  

 Jöjjön el a Te országod;legyen meg a Te akaratod,  

 Amint a mennyben, úgy a földön is!  

 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.  

 És bocsásd meg a vétkeinket,  

 Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! 

 És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!  

 Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké! Ámen.  

 

 Az együtt-szeretés imáját tanulmányozzuk. Legutóbb láttuk, hogy a Mennyei Atya 

hogyan szereti a Fiút, és mindent, minket is az Ő kezébe adott. Most pedig nézzük azt, hogy a 

Mennyei Atya hogyan szereti az Ő gyermekeit a lélek-menyasszonnyal együtt. Hiszen az isteni 

Vőlegény kiválasztotta magának, és szíve hajlékába vezette a lélek-menyasszonyt. Ő pedig együtt 

van a Mennyei Atyával és a Szentlélekkel együtt.  

 Hogyan imádkozik a lélek-menyasszony ebben a boldog szentháromságos közösségben, 

amely a Mennyei Atya szeretet-közössége nemcsak az Egyszülött Fiúval, hanem Isten fogadott 

gyerekeivel is a Szentlélekkel egységben?   

 

I. A lélek-menyasszony rátekint Isten gyermekeire és a Mennyei Atyával együtt mondja: 

„Ezek a mi gyermekeink!” 

 

A Teremtés könyvéből ismerős a történet: Jákob csellel megszerzi az elsőszülöttségi jogot 

(vö. Zsid 12, 16), de menekülnie kell az igazi elsőszülött, Ézsau haragja elöl. Azután hogy 

kétszer hét esztendőt szolgált Ráhelért,… Leáért (Ter 29, 20. 30), s hazatért, akkor Ézsau 

találkozott hazatérő öccsével, Jákobbal. Ézsau felnézett, és látta az asszonyokat és gyermekeket, 

és megkérdezte: „Kik ezek veled?” „Ezek az én gyermekeim, –  válaszolta Jákob –, akikkel Isten 

megajándékozta szolgádat” (vö. Ter 33, 5).  

 A lélek-menyasszony is, amikor a földi tájakról hazatér isteni Urához, és találkozik a 

Mennyei Atyával, akkor a Mennyei Atya bemutatja neki is az Ő családját, a gyermekeit: „Ezek az 

én gyermekeim, de mostantól kezdve tehozzád is tartoznak kicsiny választottja az én Egyszülött 

Fiamnak.”  

 Ez az élmény: közünk van egymáshoz a Mennyei Atya szeretete által! – meghatározza 

most már a lélek-menyasszony imastílusát. A Mennyei Atyával tekint minden emberre, és így 

tekint saját magára is. Azt mondja: Itt vagyok én, és a fiaim, akiket az Úr adott nekem (Iz 8, 18). 

Boldogan éli meg azt az örömet, hogy Isten az Ő gyermekeivel gazdagította az Ő életét. Isten 

gyermekeire ezentúl neki még jobban gondja lehet isteni Ura, az isteni Vőlegény miatt. Ha  

találkozik a Szűzanyával, a szent angyalokkal, a szentekkel, mindegyiknek elmondhatja: „Nézd, 



én és a gyermekeim, az Úr adta nekem őket” (Zsid 2, 13): Mi most már együtt vagyunk. Ez az 

Isten családjához való tartozás Jézus akaratából is van. Jézus mondta a tanítványairól: 

„Gyermekeim, milyen nehéz bejutni Isten országába” (Mk 10, 24). Jézus tehát a tanítványait 

gyermekeinek is nevezi azért, mert a lélek-menyasszonnyal, a Bárány hitvesével együtt nézi az 

embereket, akik be akarnak jutni Isten uralmába, mennyei országába.  

 Szent Pál apostol is ezt a gyermekség kegyelmet hangsúlyozza, amikor dicséri a Mennyei 

Atyát, és a Vele való kapcsolatunkat így jellemzi: Urunk Jézus Krisztus Atyja szeretetből eleve 

arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk akaratának tetszése szerint 

(Ef 1, 5).  

 A gyermekek száma nemcsak néhány, vagy 12, mint Jákobnak, a későbbi nevén Izraelnek 

volt, hanem a népszámlálás jelenlegi tudása szerint lassan már hétmilliárd a Mennyei Atya 

gyermeke. Ezek mind-mind a lélek-menyasszony gondjára is vannak bízva. Nem vagyunk 

egyedül, egy nagy közösséget alkotunk. Ezért buzdít Szent János apostol is különösen most, 

amíg arra az utolsó napra várakozunk: Maradjatok meg Benne (1 Jn 2, 27) – tudniillik Istenben – 

gyermekeim! Hogyha majd megjelenik, bizalommal lehessünk Iránta, és eljövetelekor ne kelljen 

szégyent vallva távoznunk Tőle, tudniillik hogy ti nem vagytok a mi gyermekeink.  

 Boldog élmény, amikor a lélek-menyasszony Isten szemével tudja nézni az 

embereket, és Isten szíve szeretetével szeretni őket, hiszen ezek most már az Ő isteni Ura 

gyermekei, illetve neki is gyermekei Isten miatt.  

 Úr Jézus a Miatyánkot úgy tanította, hogy mint Isten gyermekei forduljunk Feléje, 

és a mennyei haza imádságos magasából a lélek-menyasszony pedig megkapja azt a lehetőséget, 

hogy az imában szeretettel forduljon Isten gyermekei felé, akik most még a földön vannak.  

 

II. A Miatyánk kérései: 

 

1. Ha a Miatyánkban ezt kérjük: Szenteltessék meg a Te neved! (Mt 6, 9), akkor ezt az 

első kérést a lélek-menyasszony a mi Atyánkkal így mondja Isten gyermekeinek: Szeretettel 

mondjuk ki a ti neveteket! A név az mindig a személy helyett áll. Akinek a nevét kimondjuk, 

annak a személyiségét szólítjuk meg, hívjuk segítségül. Isten éppen Jákobnak, a későbbi nevén 

Izraelnek mondta: Nagy néppé teszlek, megáldalak, és naggyá teszem a te nevedet, és te magad is 

áldás leszel! (Ter 12, 2). Naggyá teszem a te nevedet – ez azt jelenti: – naggyá teszlek téged. 

Gyermekeidnek a száma nagy néppé fog gyarapodni. Mielőtt Jákob találkozott volna bátyjával, 

Ézsauval, amikor még menekült előle, még küzdött Istennel egy éjszakai látomásában. Ekkor 

kapta az Izrael nevet, ami azt jelenti: Istennel küzdő (vö. Ter 32, 25-29). A lélek-menyasszony 

azonban nem küzd az Úrral, hanem az Ő szeretetébe merül bele, vagy emeltetik fel az 

imádságban, és ezért az ő neve immár nem Istennel küzdő ember, hanem Istent szerető ember. 

Olyan ember, aki azonban Istentől is kapta a szeretetet. Így Isten oldaláról nézve a lélek-

menyasszony neve: Istentől szeretett ember.  

 Amikor tehát az Úr azt mondja: Naggyá teszem a te nevedet, akkor ezt itt nemcsak 

Jákobnak, a későbbi Izraelnek mondja, hanem az Ő választottainak is. Ez a biztosíték arra, hogy 

a lélek-menyasszony imája meghallgatásra talál a Mennyei Atya előtt. Mint ahogyan az Ő 

isteni Ura áldás az egész világnak, úgy az, akit egészen lefoglalt ez az isteni Vőlegény, maga is 

áldást közvetítő lesz, maga is Isten szeretetének a közvetítője lesz.  

 Olyan ember tehát a lélek-menyasszony, aki elmondhatja: Jóságos nevedet hirdetni fogom 

azok előtt, akik hűségesek Hozzád (Zsolt 51, 11). Isten nevének a hirdetése állandó feladata a 

kiválasztott léleknek. Megismétli: Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt, és a gyülekezetben 

dicsőítelek Téged (vö. Zsolt 21, 23). Amikor a lélek-menyasszony kimondja Isten nevét a 



közösségben, akkor Istent teszi jelenvalóvá az őt hallgatóknak a lelkében. Azt, akit ő nagyon 

szeret, mindig szeretettel emlegeti, szeretettel mondja ki Isten nevét. Ezért azután dicsőítik a 

Mennyei Atyát az emberek. A Mennyei Atya pedig szívesen meghallgatja ennek a lélek-

menyasszonynak a kérését. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Istenem, Te meghallgatod 

imádságomat, és a neved tisztelőinek megadod az örökséget, amit azoknak szántál, akik tisztelik a 

nevedet (Zsolt 60, 6).  

 Amikor a lélek-menyasszony a Miatyánk imában azt kérte: – Szenteltessék meg a Te 

neved! –, akkor ezt a szent nevet szeretettel hirdeti az Isten nevét tisztelő testvéreknek. 

Könyörög azért, hogy a gyermekeknek szánt örökséget megkaphassák. Hiszen Isten szívesen 

jutalmazza azokat, akik tisztelik az Ő nevét, vagyis Őt magát. A lélek-menyasszonynak tehát 

vágya az, hogy az emberek mind jobban megismerjék Isten nevét. Ezért fohászkodott Salamon 

király is, amikor a templomot felszentelték: A föld minden népe ismerje meg nevedet, és úgy 

tiszteljen Téged, mint ahogyan néped tisztel, és megtudják, hogy a Te nevedet viseli ez a ház, 

amelyet építettem! (2 Krón 6, 33). Milyen jó, hogy Salamon király nemcsak az ószövetségi 

választott népre gondolt, hanem a föld minden nemzetére! A lélek-menyasszonynak is ez a szíve-

vágya: Minden ember megismerhesse azt az Istent, Akinek a nevét olyan szeretettel 

mondjuk ki, Akinek a nevét szentként kell, hogy tiszteljük, aki szeretettel mondja ki a mi 

nevünket. Mert Isten Atyánk is immár a lélek-menyasszonnyal együtt szólít bennünket a mi 

nevünkön.  

 Jézus is fontosnak tartotta: a Mennyei Atya nevét szeretettel mondja ki a mi számunkra. 

Az isteni Vőlegény ezt tanítja, így imádkozik: Kinyilatkoztattam Atyám nevedet az embereknek, 

akiket a világban nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket, és megtartották tanításodat (Jn 

17, 6). Akkor nekünk is tisztelettel kell mondanunk Isten Atyánk nevét! Az embertestvérek 

számára is szeretettel kell irányulnunk a nevük kimondásakor a személyük elvállalásakor.  

 Jézus a főpapi imában tovább folytatja ezt a gondolatot, de jelezvén, hogy mi is a célja 

annak, hogy Ő kinyilatkoztatja nekünk a Mennyei Atya nevét. Így szól az imában: 

„Megismertettem velük a nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz 

engem, bennük legyen, és én is bennük legyek!” (Jn 17, 26).   

 A Mennyei Atya akaratából – hiszen Ő küldte Egyszülött Fiát, Jézus közli azt a szeretetet, 

amellyel az Atya Őt mint Fiút szereti. Ez jogosítja fel a lélek-menyasszonyt is arra, hogy a 

Mennyei Atyával együtt szeresse az embertestvéreket. Így azután Isten szeretete bennünk lesz, mi 

pedig Istenben lehetünk! Micsoda kitüntetés ez, hogy Isten szeretettel mondja ki a mi nevünket. 

Ez azt eredményezi: belevon bennünket az Ő szentháromságos szeretetébe. Ez majd 

dicsőségünkre szolgál. Jézus erről így nyilatkozott: „Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre szózat 

hallatszott az égből: „Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem” (Jn 12, 28). Ez tehát azt 

jelenti: Aki itt a földön segítségül hívja Isten nevét, szent módon emlegeti, az megélheti azt 

is, hogy Isten az ő nevét szeretettel mondja ki. Ez majd az ember dicsőségére szolgál. Jézus 

mellett lehet a mi nevünk, a mi egyéniségünk a Mennyei Atya szívében. A lélek-menyasszonynak 

nincs más vágya, minthogy ez a nagy-nagy Valóság, ez a nagy Ajándék megvalósuljon! Ezért is 

kéri: Jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, akik félik nevedet, a kicsinyeket és a 

nagyokat egyaránt! (Jel 11, 18).  

 Mivel jutalmazza Isten azokat, akik tisztelettel veszik körül az Ő szent nevét? 
Örömet ad. Ezért tudunk így imádkozni: Örvendjenek mind, akik benned bíznak! Ujjongjanak 

szünet nélkül! Te véded őket. Ők magasztaljanak Téged, és akik neved szeretik, örvendezzenek! 

(Zsolt 5, 12). Ha mi kimondhatjuk Isten nevét, ez örömet eredményez nekünk. Milyen öröm az, 

amikor meghalljuk, hogy Isten mondja ki a mi nevünket, személyre szólóan megszólít, 

szeret!  



 A másik hatása, hogy Isten nevét mi kimondhatjuk, illetve Isten kimondhatja a mi 

nevünket: a magasztalás. Ez az örvendezésnek egy még magasabb fokozata. Az Úr ugyanis 

igazságot szolgáltat a szegényeknek: Magasztaljuk ezért majd nevedet, csak a jók maradnak meg 

színed előtt! (Zsolt 139, 14). Aki Isten nevét kimondja, annak az ajka megszentelődik, 

megtisztul, ujjongással, magasztalással lesz tele. Aki pedig meghallja, hogy Isten az ő nevét  

mondja ki, az is örvendezni fog, mert az a szeretet – amellyel Isten irányul az ember felé – még 

kézzelfoghatóbbá lesz, még ember-közelibb lesz. Jézus bíztat bennünket erre az örömre és 

magasztalásra. Azt mondja: „Annak örüljetek, hogy nevetek fel van jegyezve a mennyben!” (Lk 

10, 20). Tehát amikor Isten az Ő választott jegyesével szeretettel kimondja a mi nevünket, mi 

pedig a választott jegyes lelkületével boldogan kimondhatjuk Isten Atyánk nevét, akkor van 

okunk örvendezni, mert a mi nevünk is fel van jegyezve a Mennyei Atya, a Fiú és a 

Szentlélek neve mellett a mennyben! Isten mindig szeretettel mond ki bennünket is (vö. Jel 2, 

17. 3, 12). 

 

 2. A Miatyánk második kérése így hangzik: Jöjjön el a Te országod! (Mt 6, 10).  

 A lélek-menyasszony ennek kapcsán megélheti isteni Urának a magatartását. Azt mondja: 

Eljövünk hozzátok a szeretet uralmával. A szeretet országa valósul meg köztetek, gyermekeim. 

Krisztus ugyanis Király, Aki Isten uralmát hozta el hozzánk. Ábrahámnak is megígérte: Eljövök 

hozzád és megáldalak (Kiv 20, 24). Isten stílusa: szívesen eljön hozzánk.  

Izajás prófétánál ezt így tanítja: Íme eljövök, hogy összegyűjtsek minden népet és nyelvet. 

Eljönnek és meglátják dicsőségemet (Iz 66, 18). A lélek-menyasszony pedig boldogan sütkérezik 

ebben az isteni dicsőség fényében, mert ő már egészen odaadta életét isteni Urának. Isteni Ura 

már vele együtt szereti az embereket, és vele együtt jön el az emberekhez, hogy összegyűjtse a 

népeket az isteni szeretet-közösség családjába. Jézus maga is mondja: Ha majd a 

menybemenetelemkor elmegyek, helyet készítek nektek. Azután újra eljövök, és magammal viszlek 

benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok! (Jn 14, 3). Ahová az isteni Úr megy, immár 

vele együtt eljön a lélek-menyasszony is, mert már nem akar semmit sem isteni Ura nélkül 

tenni, illetve isteni Ura annyira részt adott a választott léleknek az Ő isteni életében, hogy 

szívesen megy mindenhová az Ő kis választott jegyesével. Ha egyszer az összes emberről Jézus 

azt akarja, hogy mi ott legyünk, ahol Ő van, mennyivel inkább akarja ezt az Ő választott 

jegyesével! Milyen boldog az, aki ezt a kitüntető szeretetet megtapasztalhatja. Jézus bíztatja is rá: 

Amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg eljövök (Jel 2, 25). A lélek-menyasszony szava itt újra 

felcsendül: Megragadtam, mert megtaláltam azt, akit szeret az én lelkem. Nem is engedem el 

soha (Én 3, 4).  

 

 3. A Miatyánk harmadik kérése: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10). 

 A lélek-menyasszony pedig segít isteni Atyjának, hogy az emberek megtegyék az Ő szent 

akaratát. Ahogyan az angyalok engedelmeskedtek, és megtették a mennyben Isten akaratát, Isten 

úgy akarja, hogy az emberek is megtegyék ezt a szent isteni akaratot! Isten minden népnek 

kinyilatkoztatja magát, az Ő szent akaratát, hogy a földön is meglegyen, megvalósuljon Isten 

akarata. Ez a magatartás kedves Isten előtt.  

 Amikor Dávidot választja ki királynak, akkor így nyilatkozik róla: ’Rátaláltam Dávidra, 

Izaj fiára, a szívem szerinti férfira, aki majd teljesíti minden akaratomat’(ApCsel 13, 22). A 

lélek-menyasszony tehát nemcsak egy olyan választott lélek, aki eddig is igyekezett megtenni 

mindenben Isten akaratát, hanem azt a boldogságot, hogy Istennek engedelmeskedve micsoda 

öröm tölti be az ember szívét, meg akarja osztani másokkal is. Akkor az embertestvérek itt a 



földön mind-mind – akik teljesítik a Mennyei Atya akaratát – Isten szíve szerinti emberek 

lesznek.  
 Hogy mennyire fontos Isten Atyánk előtt ez a készséges, engedelmes akarás, mutatja, 

hogy nemcsak az ószövetségi választott nép tagjait hívja meg erre a boldogságra, amely az Ő 

akaratának a megvalósításából fakad, hanem a pogány származású Cirus vagy Küros királynak is, 

aki azután engedelmesen visszaengedi a száműzetésből a választott nép tagjait Babilonból 

Jeruzsálembe. Az Úr mondja Círusznak:’ Pásztorom vagy, teljesíted majd mindenben 

akaratomat. Azt mondtad: Jeruzsálem épüljön újjá, és a templomnak rakják le alapjait!’ (Iz 44, 

28).  

 Aki teljesíti Isten akaratát, az mindig épít, nem rombol. A lélek-menyasszony tehát 

ezért segít az embereknek az imádságával, az Istennek adottságával, az Isten akaratába való 

belesimulásával, hogy az emberek is újjáépüljenek, hogy az ő lelkükben is Isten lerakja az Ő 

szent templomának az alapjait, és az a templom egyre jobban bontakozzon. Amit akar, azt 

végbe is viszi Isten! Nem véletlenül mondja ezt a szép hasonlatot: Amint az eső és a hó lehull az 

égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy 

magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely 

ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és 

eléri, amiért küldtem (Iz 55, 10-11).  

 Lehet-e nagyobb öröme a Bárány hitvesének, mint amikor látja azt, hogy megvalósul 

a Mennyei Atya akarata? Az Ő isteni Ura Atyjának az akarata. Ezért azután az Istenbe 

merültségével, az imáival, Isten akaratával való egyezése által mindent megtesz, hogy Isten 

akarata megvalósuljon.  
 

 4. A Miatyánk negyedik kérése: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! (Mt 6, 

11). 

 A Mennyei Atya a lélek-menyasszony kedvéért is megadja gyermekeinek minden nap a 

földi kenyeret. Tanítványain keresztül akarja ezt adni, hiszen felszólítja őket: „Ti adjatok 

nekik enni!” (Mt 14, 16). A lélek-menyasszony szíve is fáj, amikor látja, hogy azok, akiket Isten 

erre a feladatra felszólít, nem tesznek meg mindent, hogy Isten gyermekei között ne legyen 

éhező! Sokan vannak ma is még, akik a földi táplálék hiánya miatt éhen-halnak.  

 De Isten az eukarisztikus kenyeret is meg akarja adni. Ugyan az Ószövetségben mannát 

hullatott az égből eledelül (Zsolt 77, 24), úgy az Újszövetségben égi kenyeret ad övéinek (vö. 

Jn 6, 31). Nemcsak úgy, hogy a test táplálására alkalmas kenyeret megsokasítja, hanem sokkal 

inkább úgy: Testét adja kenyér színe alatt, vérét a bor színe alatt. Kezébe vette a kenyeret az 

utolsó vacsorán, odanyújtotta nekik, mondván: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt 

tegyétek az én emlékezetemre!” (Lk 22, 19). Amikor ez a parancs elhangzik: – Ezt tegyétek az én 

emlékezetemre! – akkor ez nyilván elsősorban az apostolokra, az apostolok utódaira vonatkozik, 

hogy azt a szent kenyeret adják testvéreiknek! De a jézusi parancs az mindnyájunkra is 

érvényes. Nekünk is ugyanazt kell tennünk, mint Jézus: önmagunkat adni testvéreink 

táplálására! A lélek-menyasszony pedig – aki Isten közelében van – még inkább tudja ezt az 

önmagát kiosztó szeretetet megvalósítani, hiszen nem a maga erejéből történik ez már, hanem 

isteni Ura erejéből.  

 

 5. A Miatyánk ötödik kérése: Bocsásd meg a vétkeinket! (Mt 6, 12). 

 A lélek-menyasszony kérésére a Mennyei Atya még szívesebben megbocsátja a mi 

vétkeinket. Az Egyház nem véletlenül kapta az oldás-kötés hatalmát. Ez Isten jegyesének 

nemcsak joga, de kötelessége is, hogy a vétkek alóli feloldozásért imádkozzon, hogy a bűnök 



megbocsátását közvetítse Istentől az emberek felé. Milyen gyakran eseng az Egyház, mint Isten 

Jegyese: Uram, irgalmazz nekünk! Akkor Isten közeléből a választott-menyasszony is 

könyörögve kéri: Uram, irgalmazz nekünk! Bizalommal mondja ezt, mert tudja: Uram, Te 

irgalmas vagy szolgáidhoz, akik szívük mélyéből színed előtt járnak (1 Kir 8, 23). Amikor 

ugyanis Isten irgalmaz az Ő gyermekeinek, akkor megújítja a szövetséget (vö. Róm 11, 27). Ez 

lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket.  
 Már az Ószövetségben is beszélt a megbocsátás szövetségéről. Jeremiás próféta által ezt 

üzeni: Az lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, 

bensejükbe adom törvényeimet, és a szívükbe írom. Én az Istenük leszek, ők meg az én népem 

lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az ember, az egyik ember a másikat, testvér a 

testvérét így tanítsa: „Ismerd meg az Urat!”, mert mindnyájan ismerni fognak, a legkisebbtől a 

legnagyobbig – mondja az Úr. Mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem 

emlékezem (Jer 31, 33-34). Tehát a lélek-menyasszony ott áll a megbocsátó Isten mellett, előtt. 

Szíve örömtől dobban, mert ő is megtapasztalta Istennek ezt az irgalmas szeretetét. Ő is tudja 

már, hogy az Úr megbocsátó törvénye az ő szívébe van már írva. Az Úr valóban a mi Istenünk 

lett, mi meg az ő népe, mert részesedhetünk irgalmában. Minél inkább megtapasztaljuk Isten 

irgalmát, annál több késztetést kapunk, hogy mi is bocsássunk meg az ellenünk vétőknek! 
Istenhez lesz egyre hasonlóbbá az ember, hogyha kész szeretettel megbocsátani az 

embertestvérnek.  

 

 6. A Miatyánk hatodik kérése: Ne vígy minket kísértésbe! (Mt 6, 13). 

 A kísértés késztetés arra, hogy Istentől való elszakadásra. A gonosz lélek műveli, mert el 

akar szakítani Istentől. A lélek-menyasszony pedig – aki egyszerűen átérzi isteni Urának 

irányulását, hogy mennyire örül a gyermekeinek – teljesen ott áll isteni Ura mellett, aki nem 

engedi, hogy elessünk a kísértésekben. A lélek-menyasszony éppen az Istennek adottságával 

győzi le az Istentől elszakítani akaró gonosz léleknek a hatalmát. Nagyon fontos, hogy újra meg 

újra odakössük életünket Istenhez!  

 Mi az, ami kísértésbe visz? Az anyagiak vonzása. Ezért is mondja Pál apostol: Akik meg 

akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek. Sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek 

romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás 

(Tim 6, 9-10). Vagyis aki a lélek-menyasszonnyal együtt Istent tartja a legfontosabbnak – nem a 

mammont, a pénz hatalmát –, az megerősödik, és nem fog elesni a pénz vonzása, az 

istennélküliség kísértésében, mert a küzdelmében mindig Istent választja. Ezért mondja Pál 

apostol: Figyelj, hogy magad kísértésbe ne essél! (Gal 6, 1). A lélek-menyasszony pedig segít, 

hogy az ő testvérei ellene tudjanak mondani a kísértésnek. Jézus szava – amit a Getszemáni 

kertben mondott: Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek! A lélek ugyan kész, de 

a test erőtlen (Mt 26, 41) –, akkor nemcsak az apostolokra vonatkozik, akik ott voltak a 

Getszemáni kertben, hanem Jézus minden tanítványára.  

 Ne legyünk álmosak, ne engedjünk az elalvás, a figyelmetlenség kísértésének, az Istentől 

való elszakadás kísértésének, hanem Krisztussal együtt virrasszunk! Nemcsak az apostolok 

imádkoznak, hanem a lélek is, aki egészen Istennek adta magát, hogy a többi testvér is ellene 

tudjon mondani az Istentől elszakítani akaró vágyaknak, kísértéseknek. Talán így fogalmazza 

meg a magatartását: „Az én isteni Urammal nem engedem, hogy elessetek a kísértésekben. Ne a 

kísértésbe essetek, hanem az én isteni Uram szívének szeretetébe!” Micsoda vágy ez, amelyet 

a kísértésekben fel kell ismernünk! Mennyire azt akarja Isten, hogy Véle essünk szerelembe! – 

ahogyan a népdal mondja. Mi Isten szívének a mélységeibe merülhessünk el! 

 



 7. A Miatyánk hetedik kérése: Szabadíts meg a gonosztól! (Mt 6, 13). 

 Jézus nem azt kérte a főpapi imában, hogy a Mennyei Atya vegye ki a tanítványokat a 

világból, hanem azt: Óvd meg őket a gonosztól! (vö. Jn 17, 15). Az Úr a lélek-menyasszony 

esdeklő kérése miatt is mondja az Ő tanítványainak: Megszabadítalak a gonosztól. Megmentelek 

a sátán győzelmétől, mert én, az Úr hűséges vagyok. Megerősítelek és megoltalmazlak a gonosz 

lélektől (vö. 2 Tessz 3, 3). A lélek-menyasszony jutalma a mennyei boldogságához 

hozzátartozó öröm, hogy megélheti: Isteni Urammal együtt győzzük le a sátánt. Erre a 

győzelemre segítem hozzá a testvéreimet is. Nem a magam erejével, hanem a szentháromságos 

Isten erejével.  

 A történelem célja nem a gonoszság győzelme, hanem a jóság győzelme, a végtelen 

Isten szeretetének a győzelme! Az a nagy-nagy kitüntetés: Isten lesz majd minden a mindenben 

(1 Kor 15, 28), hogy Isten gyermekei, választottai, Isten jegyesei közre tudnak működni, hogy 

Isten uralma eljöjjön. Isten neve mindig szentként legyen tisztelve nemcsak szóban, hanem 

cselekedetben is az egész életükben! Így lesz meg Isten akarata a földön is, miképpen a 

mennyben.  

 

Befejezésként a 150. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.  

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk!  

 

 Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped,  

 Mert Kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak Veled!  

 

 

 



                                                                                                                    

b) A FIÚ EGYÜTTMŰKÖDIK A LÉLEK-MENYASSZONNYAL SZERETETE 

KIÁRASZTÁSÁBAN 

 

 

432. A lélek-menyasszony az Egyszülött Fiúval szereti az embertestvéreket 

 

 

Imádkozzuk a 159. számú éneket: 

 

 Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges Királya,  

 Hozzád repes az angyalok alázatos imája! 

 Édes imád terhe ellen föllázadt a gonosz szellem,  

 Szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk:  

 Jézus a mi Királyunk! 

 

 Ó édes Jézus, nékem is Fejedelmem, Királyom,  

 Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom. 

 Te uralkodj szívemben, Téged áldjon bennem minden! 

 Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom,  

 Én fenséges Királyom! 

 

 Az együtt-szeretés imájában az isteni Vőlegény együtt munkálkodik az Ő választottjával. 

A szentháromságos Családban a Fiú szívesen részt ad az Ő szíve szeretetéből. Olyan fontos, hogy 

együtt tudjon dobogni a szívük! Alkalmat ad a lélek-menyasszonynak arra, hogy együtt szeressék 

egyrészt a körülményeket, másrészt a testvéreket, de leginkább az Atyát a Szentlélekben. A lélek-

menyasszony tehát ilyen kitüntető nagy feladatban részesedik: együtt cselekedhet a Fiúval.  

 

I. Az isteni Úr az Ószövetség tanítása szerint szeretete kiárasztásában együttműködik a 

lélek-menyasszonnyal 
  

 Az ószövetségi bölccsel együtt mondhatja a választott lélek is: Mivel beláttam, hogy nem 

juthatok másként a bölcsesség birtokába, csak ha Isten megadja, – már az is okosság volt, hogy 

tudtam: kinek az adománya –, ezért az Úrhoz fordultam, és imádkoztam Hozzá, és szívem 

mélyéből mondtam: „Atyáim Istene, irgalomnak Ura, Aki szavaddal teremtettél mindent, … add 

meg nekem a Veled együtt trónoló bölcsességed! Ne zárj ki engem a gyermekeid közül!” (Bölcs 8, 

21 - 9, 1. 4).  

Aki egészen Istennek adta az életét, illetve akinek az életét az Úr lefoglalta 

elválaszthatatlanul a lelki frigy imájában, az mindent isteni Urával együtt akar tenni. A 

gyermekek javát is együtt akarja munkálni isteni Urával. Ezt a vágyat, hogy szeretne a bölcsesség 

mind nagyobb teljében részesedni, az Úr szívesen támogatja, megadja neki a bölcsességet. Az 

Ószövetségben még nincs kinyilatkoztatva a Szentháromság titka, de az Újszövetség 

fényénél már tudjuk, hogy a bölcsességet itt a Fiú jelenti.  
 A lélek-menyasszony örömét találja az isteni bölcsességben, mert Isten a maga 

bölcsességében üdvözíteni akarja a világot. Ebbe az üdvözítő tevékenységbe belevonja azt, 

aki egészen odaadta magát az imádság teljes önátadásával imádott isteni Urának. Amikor 



azt mondja az ószövetségi imádkozó ember: Ez a bölcsesség a Veled együtt trónoló bölcsesség, 

akkor ezzel pontosan azt védi ki, hogy a második isteni Személy egy az Atyával (vö. Jn 17, 22).  

 Isten bölcsességét az jellemzi: Jól tudja, mi a kedves a Mennyei Atya szemében. Ezért 

kéri a menyasszony: Őt küld el szent egedből, fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon, és 

velem munkálkodjék, és megtudjam, mi a kedves a szemedben (Bölcs 9, 10). Az a lélek, akit az 

isteni bölcsesség társául választott, isteni Urától tudja: „Atyám szüntelenül munkálkodik, nekem is 

munkálkodnom kell!” (Jn 5, 17). Akkor ebbe a munkálkodásba, az emberiség üdvözítésének 

művébe ő is szívesen belecsatlakozik. A lélek-menyasszony Istennel jár. Az embertestvéreknek 

is ezt ajánlja, mint a legjobb módszert, hogy Isten szeretetében növekedni tudjanak. Így 

figyelmeztet: Térjetek meg bűnösök, Isten előtt igazságban járjatok! Higgyétek, hogy jóságát 

megmutatja rajtatok! (Tób 13, 6)7?. A lélek-menyasszony már tudja, hogy milyen irgalmas az Úr 

szeretete. Mennyire életet fakasztó az Ő jósága. Ebből él ő is. Ezt szeretné az embertestvéreknek 

is átadni. Istennek az irgalma ugyanis örök életet akar adni. Ennek az örök életnek a 

munkálásában tevékenykedik most a lélek-menyasszony isteni Urával. Isten kinyilatkoztatja: 

Örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad (Iz 54, 8).  

 A lélek-menyasszony nem olyan, mint a pletykás szomszédasszony, hogy mindenfélét 

elfecseg uráról, de a jó hírnek hirdetőjeként szabad neki közölnie valamit isteni Ura belső 

életéről, stílusáról, hogy az Ő irgalma örökké tart. Érdemes odafordulni az én isteni Uramhoz 

– szól a teremtményeknek –, mert rajtatok is megkönyörül. Istent az Ő jósága is köti, az Ő 

emberszeretete is készteti arra, hogy jöjjön és irgalmazzon nekünk. A Zsoltáros ezt így 

fogalmazza meg: Megszólal az Úr, az istenek Istene, tehát Aki leginkább Isten, az Egyetlen Isten. 

Jön a mi Urunk, és nem hallgat... Azt mondja: „Enyém a földkerekség, és ami azt betölti” (Zsolt 

49, 1-3. 12). A lélek-menyasszony boldogan hirdeti az embertestvéreknek:  

– Mi mindnyájan Istenéi vagyunk!  

– Isten gondoskodik rólunk.  

– Isten szívesen eljön hozzánk! 

–  

Isten szívesen feltárja az Ő szívének belső világát, Ő nem hallgat. Elmondja, hogy 

mennyire szeret minket! Ezért is mondhatjuk tovább a Zsoltárossal az áldást: Áldott, Aki az Úr 

nevében jön hozzánk! (Zsolt 117, 26). Tudniillik eljön, hogy közölje magát az Atyával a szent 

Szeretetben, a Szentlélekben. A Szentháromság teljes mivolta tölti be a földkerekséget! A 

lélek-menyasszonynak az a kitüntető ajándék jutott, hogy ebben az isteni Szeretet-áradásban 

neki is szerepe van, őrajta keresztül is beleárad Isten szeretete ebbe a világba! (Vö. Róm 5, 5). 

 A szeretet olyan, hogy nemcsak magára tekint, hanem a többire is. Ha engem az Úristen 

ilyen nagy áldásban részesített, hogy Vele lehetek a szentháromságos szeretet-életközösségében, 

akkor nektek is, embertestvéreim, Istentől ezt az áldást kérem. A Zsoltáros által 

megfogalmazott áldást talán így mondhatja a felebarátnak: Áldjon meg téged az Úr a mennyei 

Sionból, hogy lásd a mennyei Jeruzsálem jólétét, vagyis az örök boldogságot a földi életben, és 

majd a mennyei életed minden napján! (Vö. Zsolt 127, 5). A lélek-menyasszony tehát könyörög, 

kér, esdekel, Isten áldását közvetíti, mert erre kapott felhatalmazást isteni Urától. Részt vesz 

isteni Ura örömében, Aki így nyilatkozik az örömhírről, az evangélium hirdetéséről: A Mennyei 

Atya elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek… A szegények pedig befogadják ezt az 

örömhírt, és így mondhatják a válaszukat: Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én 

Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem (vö. Iz 61, 1. 10). Amikor a 

teremtmények azáltal tapasztalják meg Isten érkezését, hogy öröm fakad fel a szívükben, 

hiszen az evangéliumot hirdetők lépteinek a zaja is már öröm az ember szívének; mennyivel 



inkább öröm az, amikor meg is érkezik az evangéliumot hozó Úr! A lélek-menyasszony az 

embertestvérekkel együtt örvendezik az Úrban.  

 A Szűzanya is ezt az imát mondta: Lelkem ujjong az én Uramban, Istenemben (Lk 1, 47; 

Iz 61, 10). Minél jobban felismerik az emberek Isten Egyszülött Fiát, ezt az örök 

Bölcsességet, annál jobban tudják majd magasztalni Istent a földön is, és a mennyben is: 

Magasztaljanak Téged a mennyben Istenem, és az egész földet ragyogja be a dicsőséged! (Zsolt 

107, 6). Ahogyan a hosszú éjszaka után felragyog a nap, vagy sötét, borús őszi napok után 

kiderül az ég, és a nap ragyogását látja és élvezi az ember; úgy a lélek-menyasszony boldogsága 

is növekszik azzal, hogy az emberek egyre jobban észreveszik az ő isteni Ura dicsőségét, annak a 

ragyogását, amellyel nemcsak őt választotta ki ebbe a szeretet-közösségbe, hogy Isten 

házában lehessen elszakíthatatlanul, hanem minden embert is meghív erre a szeretet-

közösségre.  

 

II. A Mennyei Atya a Fiában és az Ő kedves választottjában árasztja ránk a szeretetét 

 

 Ezt az Újszövetség még nyilvánvalóbban szemünk elé állítja. Karácsony örömét, Isten 

Szeretetének érkezését élhetjük meg minden karácsonykor, amikor az Egyház szívesen 

imádkoztatja az Ószövetségből már az Újszövetségbe átnyúló kinyilatkoztatást: Mialatt mély 

csend borult mindenre, mindenható igéd, mint hős harcos ott-termett az égből királyi trónjáról a 

pusztulásra ítélt föld közepén (vö. Bölcs 18, 14-15). Karácsony éjszakájának a csendje az 

angyalok énekétől lesz hangos, az ember dicséretével fog zengeni nemcsak azon az egyetlen 

éjszakán, amikor Isten Fia méltóztatott eljönni közénk, hanem azóta szüntelenül. Mert az ember 

boldogan tudja megélni: Isten megmenti őt a pusztulástól, hogy Isten az Ő igéjét, az Ő szavát 

küldi el, amellyel mondja nekünk is: „Gyermekem, szeretlek!” Szent János, a szeretett tanítvány 

nagyon jól ráérez erre az isteni szeretésre. Azt mondja: Isten szeretete abban nyilvánult meg, 

hogy Egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk (1 Jn 4, 9). Isten tehát az Ő Egyszülött 

Fiában nyilatkoztatta ki a szeretetét. És ahova az az Egyszülött Fiú jön –, mert hiszen az Ő 

szeretete azóta is szüntelenül árad –, odajön a lélek-menyasszony is. Amikor a Mennyei Atya az 

Ő Egyszülött Fiát küldi, akkor arra a lélekre is gondol, aki az Egyszülött Fiúnak ilyen kedves 

Mindene lett. A Bárány hitvesét is küldi a világba. A Bárány hitvese is együttműködik isteni 

Urával, hogy Isten életet adjon ennek a világnak. Amikor Isten kiengesztelődött a világgal (vö. 

Róm 5, 10), ahogyan a Római levélben írja Pál, akkor kétségtelen, hogy Isten az elsődleges 

cselekvő. De a világgal engesztelődött ki, vagyis velünk, emberekkel. Isten ezt az egyszer 

megtörtént eseményt folyamatosan jelenvalóvá teszi az emberiség számára. Az egész 

emberiség részesedik abban az életben, amelyet Krisztus halála szerzett meg nekünk. 

Teilhard de Chardin, jezsuita filozófus mondja: „Jézus kereszthalála a kozmosz liturgiája.” Itt 

is van feláldozás, illoráció. Ez egyszeri esemény. Itt is van obláció, feláldozás azzal a lelkülettel, 

amellyel Jézus végbevitte az Ő egyszeri áldozatát. De ez a feláldozott Krisztus, Aki mindhalálig 

szeretett bennünket, mindvégig itt él az Egyházban. Kétségtelen, hogy az Eukarisztia titkát a 

papság szolgálatával jeleníti meg, de ahogyan az eukarisztikus áldozatban ott van a Szűzanya, ott 

vannak az angyalok, ott vannak a szentek; úgy ott van a lélek-menyasszony, akit az Úr 

kiválasztott, aki attól kezdve már mindig isteni Urával lesz, aki a testvérekkel is együtt van. A 

szeretet-közösség összeköti őket. Ez már nem olyan áldozat, mint a betlehemi kisdedek halála 

(vö. Mt 2, 16), akik öntudatlanul haltak meg. Ez már Krisztus választottjainak öntudatos 

vállalkozása: Hogy Krisztussal éljenek, Krisztussal haljanak meg mindannak, ami el akarná 

téríteni őket Istentől, és azután Krisztussal, a feltámadt Úrral együtt éljenek örökre! Ez a 

megváltás az emberiségnek a nagy kincse, de Isten ajándéka. Szent Pál úgy fogalmaz: A Mennyei 



Atya helyet adott nekünk szeretett Fia országában. Benne nyertük el vére által a megváltást, 

bűneink bocsánatát (Kol 1, 13-14).  

 Ahogyan a fájdalmas anya, vagy a szeretett tanítvány, a jámbor asszonyok ott álltak 

Krisztus keresztje tövében, és részesedtek a megváltás művében, úgy a lélek-menyasszony is 

mindig ezzel a közösségi élménnyel van isteni Ura mellett. Hirdeti: Krisztus meghalt értünk, hogy 

mi Vele egyesülve éljünk! (1 Tessz 5, 10). A lélek-menyasszony hirdeti: Isten, Aki saját Fiát nem 

kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyan ne ajándékozna nekünk Vele együtt 

mindent? (Róm 8, 32). A lélek-menyasszonynak az a nagyszerű tiszte, hogy az embertestvérek 

figyelmét ráirányítsa Isten szeretetére. Ő vallja: „Jézus az Isten Fia”, és aki ezt vallja, abban 

benne marad Isten, és ő is Istenben (1 Jn 4, 15). Mindezt azért hirdeti szívesen a lélek-

menyasszony az embertestvéreknek, mert tudja: Krisztusban lakik testi formában az Istenség 

egész teljessége, és benne lettünk ennek a teljességnek részesei (Kol 2, 9-10). Milyen boldogan 

hirdeti az ő isteni Urának a nevét, mert tudja: Nem adatott más név, amelyben üdvözülhetnénk 

(ApCsel 4, 12), csak az ő isteni Urának, Jézusnak a neve!  

 Az üdvösség nem más, mint Istennel örök szeretet-kapcsolatban lenni. Ennek 

előízlelése az imádság kapcsolódása. Vagyis az imádság nem más, mint szeretetteljes 

kapcsolódás Istennel. A lélek-menyasszony már tudja, hogy mit jelent ez a szeretetteljes 

egybekapcsoltság, az Istennel való egyesülés. Ezt az örömet szeretné embertestvéreinek is adni. 

Ezért Pál apostollal együtt hirdeti: Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább 

összeforrjunk a Fővel, Krisztussal! (Ef 4, 15). A szeretet Isten stílusa. Aki szeretetben él, az 

Isten szerint él. Így is megfogalmazhatjuk: Isten módjára él, mert egyre jobban Isten szeretete 

uralkodik el az ember életében. 

 Az ember élete ebben a szeretetben egyre jobban bontakozik, és belenő Isten 

szeretet-közösségébe. Ez az emberi történelem célja. Szent Pál azt mondja: Amikor Krisztus a 

mi életünkben megjelenik az utolsó napon, Vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben (Kol 3, 4).  

Ez azt jelenti: mindnyájan együtt lehetünk majd a mi Urunkkal az örök életben. Mert Isten 

azt akarja, hogy azon az utolsó napon Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28).  Ezért kész 

az isteni Vőlegény minden áldozatra, amellyel hirdeti: Krisztus bennünk a megdicsőülés reménye. 

Őt akarja hirdetni, amikor a teljes bölcsesség birtokában tanít mindenkit, hogy minden embert 

tökéletessé tegyen Jézus Krisztus szeretetében! (vö. Kol 1, 27-28).  

 

III. A lélek-menyasszony a Fiúval együtt szereti az Egyházat 

 

 Tehát ez a gondolat: – Isten az emberek felé fordul – még belsőségesebben bontakozik ki, 

amikor nemcsak az emberiség nagy családjáról van szó, hanem különösen is azokról, akik 

meghívást kaptak, hogy egy házban legyenek a szentháromságos egy Istennel. A lélek-

menyasszony tehát arra törekszik: az emberek jóságos ember-szeretetét és istenszeretetét ismerje 

meg mindenki! (vö. Fil 4, 5), mert Isten az Ő Egyszülött Fiát az egész Egyház fejévé tette. Ez az Ő 

teste és teljessége annak, Aki mindent mindenben betölt (Ef 1, 22-23).  

Ugyancsak az efezusi levélben kapunk tanítást arról, hogy Krisztus táplálja és gondozza 

az Egyházat: Tagjai vagyunk ugyanis testének (Ef 5, 29), mintegy húsából és csontjaiból 

vagyunk, mint ahogyan Éva is Ádám húsából és csontjaiból kapta a létet (vö. Ter 2, 21-23), az 

egybetartozást, az együvé teremtettséget. Az isteni Vőlegénynek ez a hitvestársa ilyen teljes 

egyberezdüléssel van Krisztus titokzatos teste, az Egyház felé. Minden Általa és Érte teremtetett. 

Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn (Kol 1, 17-18). Ha a titokzatos test egy-egy 

tagja – mint a választott lélek-menyasszony ilyen bensőséges kapcsoltba kerül isteni Urával –, 

akkor a titokzatos test többi tagja is közelebb kerül, bensőséges kapcsolatba jut ezzel az isteni 



Vőlegénnyel. Egynek a megszentelődése kihatással van a többire is, mert Krisztus közösséget 

hozott létre, amikor az Egyházat megalapította.  
 A keresztény ember éppen ezért nem egyedül jut el az üdvösségre, tehát az Istennel való 

örök szeretet-kapcsolatra. A keresztény élet egység szeretetben a szentháromságos egy Istennel, 

és a többiekkel, hiszen egy és ugyanazon Lélek, a Szentlélek lakik bennünk, egy a hit, egy a 

lélek. Az építi ezt a közösséget, az hoz maradandó gyümölcsöt, Akiben benne van Krisztus 

Lelke, Krisztus élete. Nálam nélkül semmit sem tehettek (Jn 15, 5). Azáltal dicsőül meg Atyám, 

hogy … tanítványaim lesztek. (vö. Jn 15, 8) Tehát a titokzatos test tagjai azt az életet, életmódot 

folytatják, amelyet Isten Egyszülött Fia folytat. A szőlővesszők nem egyedül léteznek, hanem 

egységben a szőlőtővel. Mi Jézus tanítványai. mindnyájan felelősek vagyunk egymásért, 

ugyanabban a szövetségben vagyunk, amelyet Isten az Ő Fia által a gyermekeivel kötött a 

Szentlélekben. Krisztusban egy közösséget alkotunk. A közösség azt jelenti: közünk van 

egymáshoz. Amint a házastárs felelős a másikért és a gyermekekért, ugyanúgy aki Istennek 

ebbe a közösségébe tartozik, felelősséget kell, hogy érezzen másokért, akik Isten gyermekei. 

Tehát Jézussal is, és egymással is életközösségben vagyunk! Krisztus hívott bennünket ebbe az 

életközösségbe, és ebben benne van az élet bontakozása. Ahogyan a gyermekek belenövekszenek 

a szülők családi életébe, úgy a lélek-menyasszony is elvállalja az isteni Ura családjához tartozó 

minden gyermekét. Isten gyermekei az ő gyermekei lesznek örökre. Ez a hivatása, hogy isteni 

Urával együtt szeresse mindazokat, akiket Jézus az Ő házába, az Ő Egyházába fogadott.  

 

IV. A lélek-menyasszony az Egyházzal együtt szereti Jézust 

 

 Az előző irányulás az felülről, Jézus szívétől a földön élő emberek felé bontakozott, itt 

pedig a földről az Egyház tagjai együtt emeltetnek bele Jézus szíve szeretetébe. Ugyanis 

Istentől teremtett embernek lenni azt jelenti: részesedni Isten létében. Ezt a latin skolasztikus 

teológia így fogalmazta meg. Esse paricipatum az ember, létező lény, de nem önmagában, 

mint Isten, Aki öröktől fogva örökké van, nem kapja létét senkitől; hanem az ember részesedik 

Isten létében. Ebből a gondolatból kiindulva mondhatjuk azt is: Kereszténynek lenni annyit 

jelent, mint személyesen részesülni Krisztus életében, halálában és feltámadásában. A 

keresztény által megjelenik Krisztus itt a földön az emberek között, hogy Isten dicsőségére 

legyen. Ezért is mondja Jézus a főpapi imájában: „Én igaz Atyám, megismertettelek velük, és meg 

is foglak ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én őbennük” (Jn 

17, 26). Jézus azt akarja, hogy az Ő titokzatos testének tagjai a Mennyei Atya, a Mennyei 

Atya Fia, és a Szentlélek felé irányuljanak. Ettől lesz az ember gazdagabb, ettől lesz 

boldogabb! Erre készülni kell.  

 Szent Kolumbán apát írja: „Milyen boldogok és szerencsések azok a szolgák, akiket Uruk 

megérkezésekor ébren talál (Lk 12, 37). Boldogok azok a virrasztók, akik Istent, a Mindenség 

Alkotóját várják, Aki betölt mindent, és felülmúl mindent!” Vagy így fohászkodik: „Bárcsak 

méltó volnék arra, hogy mécsesem éjszaka mindig égne Uram templomában, hogy világítana 

mindazoknak, akik belépnek Isten házába! Uram, könyörgök Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az én 

Istenemnek nevében: add nekem ezt a fogyhatatlan szeretetet, hogy fel tudjon gyulladni 

mécsesem, és képtelen legyen kialudni! Engem melegítsen, másoknak pedig világítson!” 

 

 Szent Kolumbán imájából vegyünk még egy részt, amelyből kitűnik, mennyire kell 

nekünk, az Egyház tagjainak Jézust együtt szeretni. Így mondja: „Szeretett Üdvözítőnk, mutasd 

meg magadat előttünk, akik Nálad zörgetünk, hogy Téged megismerve csak Téged szeressünk, 

senki mást! Csak Utánad vágyódjunk, Rólad elmélkedjünk nappal és éjszaka! Mindig rólad 



gondolkodjunk! Szíts fel bennünk oly nagy szeretetet, hogy Téged, Istenünk, méltó módon 

szeressünk, hogy egész belsőnket betöltse az Irántad való szeretet! Ez a szeretet foglaljon le 

minket egészen! Minden érzékünket ez a szeretet elégítse ki, hogy rajtad kívül – Aki örökkévaló 

vagy – mást már képtelenek is legyünk szeretni! Add, hogy ezt a nagy szeretetet sem az ég, 

sem a föld, sem a tenger vize ne tudja bennünk kioltani! A Szentírás szava szerint: Tengernyi víz 

sem olthatja el a szerelmet (Én 8, 7). Amennyire lehetséges, ez valósuljon meg bennünk is a Te 

ajándékodból, Urunk, Jézus Krisztus, Akinek dicsőség legyen mindörökkön örökké!” Milyen 

bensőséges tehát az Egyház tagjainak az igénye, hogy együtt szeressék ezt az isteni Úr Jézus 

Krisztust!” 

  

V. Jézus a lélek-menyasszonnyal együtt szereti a felebarátot 

 

 Jézus tanította övéit imádkozni. Nekünk is szabad kérnünk: „Uram, taníts bennünket úgy 

imádkozni (Lk 11, 1), hogy általunk a szeretet összekösse Istent az emberekkel! Az ember 

ugyanis nem egyes-számban mondja: Én Atyám, hanem a mi Atyánkhoz fordulunk Isten 

választottaival együtt (vö. Mt 6, 9). Jézus Krisztus bennünk is mondja a Mennyei Atyának: 

Atyám! Atyánk! Mert Ő az Isten Fia, és Benne Isten szeretete nyilvánul meg, illetve Ő 

velünk együtt szereti a Mennyei Atyát, hiszen testvéreinek vállalt el bennünket. Kéri a 

Mennyei Atyát: Szenteld meg őket az igazságban! A Te igéd igazság (Jn 17, 17). Itt az isteni 

Vőlegény esdekel a Mennyei Atya szeretetének a leáradásáért. Amit az isteni Úr, Jézus Krisztus 

kér, azt az Ő választott lélek-menyasszonya Vele együtt kéri: Mi Atyánk, szentelj meg minket az 

igazságban! Az igazság maga az isteni lét. Minél jobban belevonja a Mennyei Atya az imádkozó 

embert az Ő létébe, annál jobban bele tud kapcsolódni az ember Jézus szeretésébe, amellyel a 

Mennyei Atya felé irányul. A lélek-menyasszony már tudja: minél jobban megtalálta isteni 

Urát, annál nagyobb a boldogsága! Ezt a boldogságot akarja megosztani a felebarátjaival is. Ő 

befogadta Jézus szeretetét, ő már elszakíthatatlanul Vele lehet, Őt szemlélheti, Őt befogadhatta a 

szeretetben.  

 Most az az Ő szíve vágya, hogy embertestvéreit is ez az isteni Vőlegény a szívébe 

zárja, hogy az emberek mind Istennel lehessenek! Őt szemlélhessék, szeretetben 

befogadhassák! A felebarátot Jézussal szeretni azt eredményezi, hogy Jézus konszekrálja bele 

magát az embertestvérek lelkébe. Jézus szeretete jelenvalóvá lesz bennük, hiszen maga Jézus 

mondta: „Amit a legkisebb testvérnek tesztek, azt nekem teszitek” (Mt 25, 40). Ha Jézus nekünk, 

kicsi testvéreinek ajándékozza az ő szeretetét, akkor mintegy belekonszekrálja az életünkbe az 

isteni szeretetet, az isteni életet. Ezért azután nemcsak a lélek-menyasszony mondhatja ki az 

isteni Úrnak ezt a bensőséges szeretet-vallomást: - „Szívem!”-, hanem mindazok, akik 

megtapasztalják, hogy Jézus szereti őket, viszonozni akarják ezt a szeretetet. Ezzel a talán csak a 

menyasszonynak kijáró bensőséges megszólítással fordulhatnak Jézushoz. – „Szívem!” -, mert az 

Úr is eljön, és ezt a szerelmes vallomást mondja nekünk, embereknek: „Szívem!” A szívek 

egybecsendülése ez! Ez az, amiről Jézus beszél a szőlőtőről szóló példabeszédben (vö. Jn 15, 1). 

Jézus közli az Ő örök életét az emberekkel. Annyira szeret bennünket, hogy az Ő isteni 

életét adja nekünk. János apostol így írja: Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő 

Fiában van. Akiben a Fiú van, annak van élete. Akiben nincs Isten Fia, annak nincs élete (1 Jn 

5, 11-12). A lélek-menyasszony, mint valami nagy sportmérkőzésen a nézők, drukkolnak a 

versenyzőknek. Ő is bíztatja az Isten stadionjában küzdőket: Bárcsak hallgatnátok ma az Ő 

szavára! (vö. Zsolt 53, 4). A Mennyei Atya is ugyanezt mondja: Hallgassatok az én szeretett 

Fiam szavára! (Vö. Mt 17, 5), amikor a Táborhegyen tanúságot tesz egyszülött Fia mellett, akit a 

Szentlélekben szeret. Ez az üdvösség műve. Isten reánk tekint, és belevon az Ő szeretetébe 



mindnyájunkat. Úgy látszik, ebbe a szeretet életadásba a lélek-menyasszonyt szívesen belevonja, 

mert tudja azt, hogy a választott léleknek örömére szolgál, hogyha látja, hogy Isten 

gyermekei mennyire tudnak növekedni a szeretetben, vagyis Isten életének a 

befogadásában.  

 

Befejezésül a 159. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó édes Jézus, szíveknek hőn szeretett Királya,  

 A Te uralmad szeretet szétsugárzó csodája!  

 Te vagy a szív menedéke, harcos órán békessége.  

 Szent Szívedben megbékélünk és egymásra találunk,  

 Jézus, édes Királyunk! 

 

 

 

 

 

433. Az Egyszülött Fiú a lélek-menyasszonnyal örvendezteti meg testvéreit  

 

 

Imádkozzuk a 120. számú éneket: 

  

 Ha tán valósággal most nem veheted, 

 Égő kívánsággal, vágyaddal vegyed!  

 Lelked vőlegénye, kebled mélyibe,  

 Szíved örömére, kész lesz térni be.  

 

 Az együtt-szeretés imájában a lélek-menyasszony az isteni Vőlegénnyel együtt szereti 

azokat, akik fontosak az Ő isteni Urának. Az isteni Vőlegény akarata teljesen elhatalmasodik az 

Ő életében. Azt szeretné, hogy az emberiség nagy családjában, Isten Családjában isteni Ura 

akarata is egyre jobban elhatalmasodjon. A lélek-menyasszony is ámulva tudja nézni Isten 

gyermekeit, hogyan szereti őket Jézus, Akit a Mennyei Atya a világ életéért adott. Ebben az 

üdvözítés művében akar részt adni Isten az Ő választottjának. Hogy mennyire így van ez, ezt a 

Szentírásból tanuljuk meg. 

 

Ezért az első gondolatunk: 

  

I. Isten megbízott minket a kiengesztelés szolgálatával (2 Kor 5, 18) 

 

 Isten küldetést ad az apostoloknak, hogy a világba belevigyék a megváltói Szeretetet. A 

választottak már az Ószövetségben megtapasztalták Istennek ezt a feléjük irányuló szeretetét. A 

Zsoltáros így állapítja meg: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősíted szívüket. 

Figyelmed feléjük fordul (Zsolt 10, 17, a héber számozás szerint: Vulg. 9B). Olyan jó, amikor az 

ember megtapasztalja, hogy Isten tekintetre méltatta őt (vö. Lk 1, 48). A szülők is együtt nézik 

gyönyörködve gyermekeiket. A lélek-menyasszony is együtt van isteni Urával, követi annak 

tekintetét, figyel arra, akire isteni Ura néz. Ez az az imádság, amelyben a mi Atyánk a lélek-



menyasszonnyal fordul az összes gyermekei felé. Isten megörvendezteti az Ő választott 

menyasszonyát ezzel a nagy-nagy univerzális szeretetben való részvétellel.  
 Jézus beszél arról, hogy egész lényével szereti a Mennyei Atya gyermekeit. Így mondja: – 

Értük szentelem magamat. – Ebben benne van az is, hogy Jézus, mint Megváltó értünk adja az 

életét. Benne van az is, hogy Ő megszentel bennünket. Kifejezetten mondja: Értük szentelem 

magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban (Jn 17, 19). Akik részesednek Isten 

szentségében, vagyis abban az igazságban: Isten az egyedül szent, azok maguk is 

megszentelődnek (vö. Bölcs 6, 10).  

 Mivel Jézus értünk, emberekért odaadja az életét, ezért a lélek-menyasszony is isteni 

Urával együtt akarja adni szeretetét az embertestvéreknek. Vele együtt akar az emberek 

megszentelődésére lenni, szolgálni az emberek megszentelődését.  

 Érdemes meg-megállni az elmélkedő imádságban, és hagyni ennek az isteni 

szeretetnek a reánk sugárzását! Az emberek ugyanis mindig a szentháromságos egy Isten 

szeretet-áradásában élnek, akár észreveszik, akár nem. Ha nem is hallják Isten szavát, 

amelyet állandóan mond felénk: – „Harmadmagammal szeretlek téged!” –, akkor is ennek a 

szentháromságos Istennek a szeretése Jézus szívén keresztül árad belénk. De Isten az Ő 

Családjában mindazokkal együtt fordul a földön élő emberekhez, akiket Ő magához vett  

 – egyrészt a mennyei hazába, mert a szentekkel együtt szereti az egész emberiséget,  

 – másrészt pedig azokkal a választott lelkekkel, akik bár még a földön élnek, de már 

egészen, visszavonhatatlanul, elválaszthatatlanul Istennek adták az életüket a lelki házasság 

imaállapotában.  

 Amikor az emberek már itt a földön megélhetik, hogy ők a Szentháromság nevében 

megkeresztelt emberek, a szentháromságos Isten szeretetére lefoglalt emberek, akkor mindig 

tudnunk kell azt is, hogy Isten az Ő egész mennyei Családjával irányul felénk, szentel meg 

bennünket. Ezért van az, hogy a keresztség szertartásában a Mindenszentek litániáját  

imádkozva felemlegetjük a szenteket is, akik Isten Családjába tartoznak, és állandóan 

könyörögnek értünk, esdekelnek Isten szent színe előtt, hogy mi is szentek legyünk a szent 

Istenben. Isten tehát szívesen megosztja a megszentelődés művét az Ő választottjaival. 

 Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg: Isten megbízott minket a kiengesztelés 

szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon 

vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga 

Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel! (2 Kor 5, 18-

20).  

 A szemlélődő ima későbbi szakaszában – amikor arról fogunk elmélkedni, hogy meg kell 

osztani a szemlélődésben kapott lelki kincseket: Contemplata alis stradere –, akkor majd 

részletesebben is foglalkozunk ennek az üzenetnek a második részével. Most az első részre 

koncentráljunk!  

Isten megbízott minket a kiengesztelés szolgálatával, vagyis részesednünk kell Krisztus 

megváltói, megszentelői tevékenységében, amellyel a kereszten kiengesztelte Isten Atyját a mi 

nevünkben. Megszerezte számunkra a bocsánatot.  

 Az apostol tudja, hogy micsoda hívatása van. Nem véletlenül mondja a kiengesztelés 

fájdalmas művét a szüléshez hasonlónak. Szent Pál így vall önmagáról: Fiaim, újra a szülés 

fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek (Gal 4, 19). A lélek-

menyasszony is vállalja ezt az apostoli tevékenységet, a szülés fájdalmait, hogy a lelkekben 

egyre jobban megszülethessen Krisztus. Ahogyan egy feleség is vállalja férjével együtt a 

gyermeket, bármennyire is tudja, hogy majd a fájdalmak fájdalmát éli meg a szüléskor; úgy a 

lélek-menyasszony sem kíméli magát, nem sajnálja magát, vállalja a lélek fájdalmait, 



gyötrődéseit, mert együtt akarja szeretni isteni Urával Isten gyermekeit. Mint ahogyan egy 

édesanya is elfogadja az újszülött gyermekét annak jövőjével, minden ismeretlen távlatával 

együtt, úgy a lélek-menyasszony is elfogad mindent Isten gyermekeiért. Nem méricskél, hogy 

ez mennyi áldozattal fog járni, ő ugyanis a Fiúval, isteni Urával együtt akarja szeretetni az 

embertestvéreket az Atyában és a Szentlélekben. A szeretet nem méricskél, a szeretetnek nem 

lehet határt szabni!  
 

Azt, hogy Isten hogyan örvendezteti meg az Ő gyermekeit, nézzük egy másik szempontból:  

 

II. Mi Isten legnagyobb és legszentebb, legszebb ígérete? 

 

 Szent Péter apostol mondja: Isten legszebb és legnagyobb ígérete: az isteni természetben 

való részesedés (2 Pét 1, 4).  

 Ahogyan a gyermekben benne van az édesanyja, édesapja élete, természete, úgy Isten 

gyermekében is Isten maga lakik. A Mennyei Atya és az Egyszülött Fiú eljönnek a Szentlélekkel, 

és benne laknak abban, aki szívesen megtartja a Mennyei Atya parancsait (Jn 14, 20-21). Isten 

bennünk lakása tehát a Fiú láthatatlan küldésén, illetve a Szentlélek pünkösdi küldésén alapszik. 

Isten betölti az embert a szentháromságos jelenlétével. Ennek alapja a bennünk maradó és 

bennünk lakozó három isteni Személy jóindulata, szeretése, amellyel kegyesen megajándékozza  

az embert. Ez a jelenlét kegyelemből fakadó cselekedeteket is hoz létre bennünk, mert Isten 

szeretete, vagyis a természetfeletti ember természetének ki nem járó szeretet működik bennünk. 

Ezt mondjuk megszentelő kegyelemnek, vagyis teremtett kegyelemnek, amelyet Isten hoz 

létre bennünk. Ez a szeretet a bennünk lakó három isteni Személlyel való Közösséget is jelenti, 

a lehető legbensőségesebb közösséget (vö. Teológiai kisszótár 311. oldal). DS 1677 és köv. 1913 

1915. 

 

 Amikor az ember ilyen nagy kincseket kap, akkor elmondhatja:   

 – Oly sokszor megtapasztaltam Isten segítségét, vagyis részesedtem az Ő erejében. 

 – Oly sokszor megtapasztaltam Isten megbocsátó jóságát, vagyis részesedtem 

irgalmában. 

 – Oly sokszor megtapasztaltam Isten Gondviselését, vagyis részese lettem az Ő 

Szeretetének. 
 – Oly sokszor megtapasztalhattam az Istentől jövő örömet, vagyis az Ő boldogságát 

birtokolom már magamban. 

 – Oly sokszor megtapasztaltam az Istentől érkező békét, vagyis részese lehettem Isten 

szentháromságos életének, harmóniájának, belső békéjének.  

 Amikor Isten ezt a legnagyobb és legszebb ígéretét akarja az emberrel közölni, akkor nem 

hagyja ki az Ő választott menyasszonyát, mert megosztja vele az örömét is. A választott 

menyasszony együtt tud örülni isteni Urával abban a gyönyörűséges élményben is, hogy az 

emberek be tudják fogadni a megszentelő kegyelmet, a Szentháromság bennünk lakását, és 

ezzel nemcsak az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel kerülnek szeretet-közösségbe, hanem 

mindazokkal a választott lelkekkel is, akik Isten szentháromságos közösségéhez tartoznak.  

 

Harmadszor a lélek-menyasszony azzal örvendezteti meg testvéreit, hogy kéri isteni Urát:  

 

III. Ragyogtasd ránk arcod fényességét! (Zsolt 4, 7) 

 



 Az isteni Urát szeretettel szemlélő lélek-menyasszony állandóan Isten arcára tekint, 

gyönyörködik benne. Ezt az örömet is szeretnénk megosztani testvéreinkkel. Amikor Izsák fia a 

elbujdosott bátyja haragja elől, mivel becsapta őt az elsőszülöttség kérdésében, és már visszatér 

hozzá, hogy kibéküljön vele, akkor Jákob, a fiatalabb azt mondja testvérének, Ézsaunak: Úgy 

néztem arcodra, mintha Isten arcát láttam volna. Légy hozzám kegyes! (Ter 33, 10).   

A másik arcáról sok mindent le lehet olvasni: a türelmetlenséget, a bosszúságot, de a 

kedvességet is és a szeretetet is. Amikor az emberek Isten arcára tekintenek, hogy Ő vajon milyen 

nézéssel van irántunk, akkor a Mennyei Atya mindig az Egyszülött Fia miatt szeret bennünket, 

embereket itt a földön a Szentlélekkel. De ebben a kegyes, jóságos isteni tekintetben benne van 

az is: Az én Egyszülött Fiam választottja, a Bárány hitvese is itt van, aki miatt mosolyogva nézek 

mindazokra, akik Krisztushoz, és az Ő választott menyasszonyához tartoznak.  
 Olyan jó, amikor az ember megláthatja, vagyis szívével felfoghatja Isten szerető 

tekintetét. Az apostoloknak is volt ilyen boldogságos élményük. Az Úr láttára ugyanis, amikor 

Húsvétvasárnap megjelent nekik, öröm töltötte el a tanítványokat (Jn 20, 20).  

 A földön élő tanítványok közössége is mindig örömet kell, hogy megéljen, amikor hittel 

felfogja a köztünk megjelent, feltámadt Krisztus szeretetteljes tekintetét. Mi, akik Krisztus 

kegyelméből már feltámadtunk a bűn halálából, szintén ilyen örömet kell, hogy megéljünk. Isten 

Fiának az a derűs, győzedelmes tekintete, amellyel a halálunkon győzedelmeskedett, ránk is 

kiárad, és bennünket is örömre hangol. Ahogyan az egyik ember öröme a másikat is fel tudja 

vidítani, úgy az Istenember öröme még inkább betölt örömmel.  

 De jó, hogy ránk ragyog Isten arca Krisztus Urunk által a Szentlélekben! Szabad ezt 

igényelnünk, hiszen Szent Pál buzdít rá: Ha feltámadtunk Krisztussal – tudniillik a bűn halálából 

–, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül Isten jobbján! Ami odafönn van, arra 

irányuljon figyelmetek, ne a földiekre! (Kol 3, 1-2). Ezt a buzdítást megismétli: Ne a láthatókra, 

hanem a láthatatlanra figyeljetek! (Vö. 2 Kor 4, 18). Amikor a földön élő ember erre a 

megdicsőült isteni arcra tekint, nem látja, hogy ott van a legkedvesebb választott, a szép 

Szűzanya. Vagy ott van mellette a választott lelkek serege, de ott vannak! És ezek az isteni 

Vőlegénnyel együtt tekintenek a földön élő, a mennyország felé törekvő emberekre. Tehát 

érdemes bevinni a tudatunkba a valóságot, hogy amikor Istenre tekintünk, akkor Isten már 

előbb nézett ránk (vö. 1 Jn 4, 19), és az Ő választottaival tekint mireánk. Ami ugyanis az ember 

tudatába bekerül, az hatással van rá, az segít döntésre késztetni a szívet. Ha valami nem tetszik, 

ami bekerült a tudatunkba, azt elutasítjuk, nem akarjuk. Ha valami kedves gondolat, a valóságnak 

valami kedves megismerése kerül bele a lelkünkbe, az pedig arra a döntésre késztet, hogy 

akarjuk, sőt, még jobban, egyre jobban akarjuk!  

 A lélek-menyasszony tehát Isten szemével nézi, és szívével szereti az embertestvéreket. 

Ezek mind a mi Mennyei Atyánk gyermekei. Ő teremtette őket, Ő váltotta meg őket, Ő szenteli 

meg őket. Milyen gazdag kitüntetés, milyen nagyszerű élmény a kiválasztott lélek számára, hogy 

isteni Urával részt vehet az ember-szeretés művében! Az Úr megmutatja az 

embertestvéreknek az Ő isteni jóságát. Megsegíti őket és megvigasztalja őket (vö. Zsolt 85, 17).  

 Ha egy gyermek tanulmányai eredményeinek örülnek a szülők, ha egy sikernek 

örvendezik az édesapa és az édesanya, akkor a lélek-menyasszony is joggal örvendezhet Isten 

szeretetének eme ragyogó kiáradásának. A lélek-menyasszony elmondja: „Uram, arcomra 

szeretném vonni arcod ragyogását!” De ezt akarja megosztani az embertestvérekkel is. 

 – Elmondhatja: „Szívembe akarom zárni a szívedet,” de ezt meg akarja osztani az 

embertestvéreivel is.  

 – Elmondhatja: „Magamhoz szorítom a Te isteni kezedet, hogy ezzel a kézzel cirógasd 

meg az embertestvéreimet is!”  



 – Elmondhatja: „Isteni Uram, úgy vezettettem magamat általad, hogy a szeretetedre 

mindig rátaláljak, és ezt a szeretet akarom megosztani embertestvéreimmel együtt.” Mert ez az 

isteni szeretet nemcsak lenni akar, létezni öröktől fogva örökké, hanem adni is akar! Bele 

akarja ajándékozni magát az emberek lelkébe. Az emberek is megélhetik azt, amit a lélek-

menyasszony is boldogan konstatál: „Uram, elöntött a szeretet Feléd. Lángol a szívem az 

örömtől, mert reám tekintettél, és belém sugároztad a szeretetedet!”  

 

A negyedik élmény, amelyet a lélek-menyasszony megtapasztal, és Urával együtt meg akar 

osztani az embertestvérekkel:  

IV. Dicsőítés 

 

 Isten ugyanis az Ő szentjeinek kinyilatkoztatta, milyen fölséges gazdagságot rejt a 

pogányok számára ez a titok: Krisztus bennetek a megbecsülés reménye (Kol 1, 26-27). Krisztus 

önmagát ajándékozó szeretete – amellyel a teljes Szentháromságot ajándékozza nekünk – azzal a 

reménységgel tölt el, hogy mi is részesülhetünk emberségünk szerint abban a dicsőségben, 

amelyben Ő, mint ember részesült. Az ember nagy megbecsülése az lesz, hogy részt vehet Isten 

dicsőségében. Isten ugyanis kiengesztelődött a világgal, ahogyan Szent Pál mondja (vö. 2 Kor 5, 

19). A kiengesztelődésben Isten az elsődleges cselekvő. Isten úgy szerette a világot, hogy 

Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen! (Jn 3, 16), dicsőséges örök élete. Jézus keresztáldozata, önmaga feláldozása, önmaga 

kiosztása az Eukarisztiában – amikor testének és vérének szentségében részesít minket – azt a 

reményt hozza magával, hogy mi is részesülhetünk majd testének, vérének, emberségének a 

megdicsőülésében.  

 Ha Isten az Egyszülött Fiában a Szentlélek közreműködésével, a Szűzanya igenjére (vö. 

Lk 1, 38) beleajándékozta önmagát Jézus emberségébe, és ez az ő dicsősége; akkor ez Isten 

ajándékából a lélek-menyasszony kérésére is az ember egyre jobban részesedhet Isten 

szentháromságos titkában, az eukarisztikus titokban, mely szerint az embernek is testét és vérét 

áldozatul kell adnia a világ életéért. Egyre jobban megdicsőül bennünk a Szentháromság titka, az 

a nagy valóság, amelyet ő kinyilatkoztatott nekünk: Vele örökre boldogok lehetünk.  

 Ez elsősorban kétségtelenül Isten Fiának a boldogsága, Isten Fiának a dicsősége, de ebben 

a dicsőségben akar részesíteni minket is. Jézus így mondja a szenvedése előtti estéjén: Most 

dicsőül meg az Emberfia, és benne megdicsőül az Isten is, és szüntelenül meg fogja dicsőíteni! (Jn 

13, 31-32). A titokzatos test fejének, Jézusnak a megdicsőülésében részesedik a titokzatos test 

minden tagja. Ez a kinyilatkoztatott igazság: – A Mennyei Atya szüntelenül meg fogja a jövőben 

is dicsőíteni az Egyszülött Fiát – az Ő titokzatos testének a tagjaira vonatkozik. Bennük és általuk 

fog egyre jobban megdicsőülni Jézus, az Isten Fia. A szenvedés elvállalásával mi, földön élő 

emberek ki tudjuk venni a részünket a megváltás művéből. A szenvedésben való részesedés 

majd a dicsőségünkre fog szolgálni. A lélek-menyasszony azért juthatott ilyen bensőséges 

szeretet-kapcsolatba isteni Urával, mert ő elvállalt mindent, életre-halálra együtt van az ő isteni 

Urával. Elvállalta a teljes sorsközösséget Vele. Ezért azután azon van, hogy isteni Urának a többi 

gyermekei is vállalják a megdicsőüléshez vezető utat.  

 Per crucem ad lucem, vagyis a szenvedés által jutunk el a megvilágosodásra, Isten 

dicsőséges világába. A szenvedés együtt-vállalása ugyanis egységet hoz létre Krisztussal. 
Még ha előbb szenvednünk is kell Vele együtt, hogy Vele együtt meg is dicsőüljünk (Róm 8, 17). 

Az ember megérti: micsoda nagyszerű lehetősége van a megistenülés útján Isten dicsőségében 

való részesedésre.  



 Eszter királynő imája megmutatja, hogy mi a következménye a szenvedés együtt való 

elvállalásának: Hallgasd meg imámat, Uram, légy irgalmas örökségedhez, fordítsd gyászunkat 

örömre, hogy életben maradhassunk, és dicsőíthessük a nevedet! (vö. Eszt 17hh). 

 Akik Krisztussal együtt vannak a földi élet szenvedésében, azok megdicsőítik Isten 

szentháromságos nevét. A szentháromságos egy Isten jut egyre jobban diadalra a földön élő 

Egyház tagjaiban is, és ez nemcsak Isten dicsőségére szolgál, hanem a lélek-menyasszonynak az 

örömére is. Isteni Ura dicsősége az ő dicsősége is.  

 

Ebben a boldog dicsőségben tudja kimondani a lélek-menyasszony az ötödik gondolatot:  

 

V. Jézusom, Te vagy az, Akivel megörvendeztethetem testvéreimet 

 

 Jézus pedig így felel: „Gyermekem, választottam, te vagy az, akivel megörvendeztetem 

testvéreimet.” Isten ugyanis szívesen eljön, hogy közölje az örömét a választottakkal. Ezért 

van az, hogy az ember az imádságban meg tudja élni ezt a boldog állapotot: „Uram, én vártam 

Rád! Most örvendezve konstatálom, hogy Te is vártál rám.” Olyan jó ez a kölcsönös öröm! Mint 

ahogyan az édesanya örvendezve nézi férjét és gyermekeit, milyen jól elvannak egymással, úgy a 

lélek-menyasszony is tud örvendezni, amikor a földön élő testvérei jól elvannak isteni Urunkkal, 

a szentháromságos egy Istennel.  

 Maga a kinyilatkoztató Isten bíztat erre a kölcsönös szeretetésre. János apostol írja első 

levelében: Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől 

született, és ismeri Istent (1 Jn 4, 7).  

 Amikor tehát az imádkozó ember itt a földön megélheti, hogy szeretet lobogott fel benne, 

akkor ez az isteni akarat valósul meg. Isten az, aki a szeretetével megörvendezteti választottait az 

imában. Ezért mondhatjuk, hogy a szemlélődő ima egy elcsendesedő elidőzés Isten 

jelenlétében, belemerülés Isten szeretésébe, illetve Isten a szemlélődő imában belevonja az 

embert az Ő létébe, ismeretébe és szeretetébe. Az ember egyre jobban jelen van a 

Szentháromságban. Egyre jobban ismeri Istent. Az ember Isten utáni szomjazása beteljesedik. 

Isten betölti a vágyunkat, amellyel Őt kerestük. A szeretetben csodálatos kontaktus valósul meg 

Isten és az Ő választottai között. Megélhetjük azt, amit a lélek-menyasszony is megélt, mert 

Istennek ez a stílusa: szüntelenül árad az emberek felé. Talán így fogalmazhat:  

 „Az Úr szelíden kopogtat lelkem ajtaján. Szeressük egymást! Most hagyj abba minden 

más tevékenységet, mással való foglalkozást! Vedd észre, gyermekem, hogy itt vagyok! 

Eljöttem, hogy megajándékozzalak önmagammal.  
 – Tárulj ki szeretetem előtt!  

 – Engedj be kicsiny szívedbe!  

 – Őrizd meg lelked mélyén ezt a szeretet-lángolást, ezt a folyamatos, tüzes szeretet-

lobogást!  

 – Vedd át izzását! Te magad is légy szeretet-lángolássá!  

 – Engedd, hogy átjárjon isteni létem szüntelen szeretet-lobogása, mint ahogyan Mózesnek 

is a csipkebokor lángolásában nyilatkoztattam ki magamat! (vö. Kiv. 3, 6).  

 – Légy velem egy szeretet-lángolássá, hiszen az én isteni természetemben részesedtél!  

 – Vésd szívedbe: Én, a Te Urad és Istened koldulom szeretetedet! Szeresd Uradat, 

Istenedet teljes szívedből! (Mt 22, 37).” 

 A szeretet ugyanis mindig kölcsönös. Önmagunk ajándékozása szüntelen viszonzást 

igényel. Jöjj, szeressük egymást! Olvadjon eggyé szívünk szeretete! Így a te kicsiny teremtményi 

szívedben az én isteni szeretetem lesz, az én isteni szívemben pedig a te szereteted. Ez a 



szeretetben való kölcsönös önátadás, kölcsönös kicserélődést eredményez. Te énbennem vagy, én 

tebenned (Jn 6, 56). Gyönyörködünk egymásban. Ez azért lehetséges, mert az én Fiam Lelkét 

árasztottam a szívedbe, Aki benned is ezt kiáltja: Abba! Atyám! (Vö. Gal 4, 6). Az én végtelen 

gyönyörűségem, a Szentlélek veled is összeköt, téged is belevon az örök szeretet-lángolásunkba. 

Már te sem vagy kívülálló, hiszen Fiamban az Ő vére által közel kerültél hozzám, vagyis eltölt az 

én békességem (vö. Ef 2, 14). Téged is átjárlak a szeretetemmel, és benned vagyok (vö. Ef 4, 6). 

Beléphettél az én nyugalmamba (vö. Zsid 4, 10).  

 A lélek-menyasszony csak ámulva néz, csodálja isteni Urának ezt az áradó szeretetét, 

vagy az isteni Szeretetnek az emberszívekbe való beáradása micsoda ujjongó örömet 

eredményezett. Micsoda hosszantartó, kimondhatatlan édességet hozott létre az emberszívekben. 

Lángol az Úr szeretete az emberekben! Ez a szeretet folytonosan táplálja a kiválasztott lelkekben 

az isten- és az emberszeretetet. A két szeretet, Isten és az emberek szeretete egybelángol, Isten és 

az ember szereti egymást, egyre több lesz a szeretés a világban! Ez a mennyországi örök, 

kölcsönös szeretet tűzlángolása, ahol Isten és a lélek örökké-tartó élő szeretetlángban – ahogyan 

Keresztes Szent János mondja – egymásban élnek. Az emberek elmondhatják a lélek-

menyasszony szavát. „Olyan szerelmes vagyok Beléd, Istenem!” Istenien boldogító élmény ez!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 120. számú éneket: 

  

 Jöjj el, jöjj el, jöjj már égi Vőlegény! 

 Lelkünk készen ott vár szívünk küszöbén! 

 Életünk, reményünk, Jézus mindenünk,  

 Esdekelve kérünk: egyesülj velünk!  

 

 

 



             

434. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony mondja: Szeressük együtt őket!  

(Vö. Jel 22, 17) 

 

 

Imádkozzuk a 109. számú éneket: 

  

Áldjad ember e nagy Jódat, kenyér-színben Megváltódat,  

Itt jelen van szent testével, édes Jézus,  

Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus! 

  

Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkek nagy váltsága, 

Minden jónak nagy bősége, édes Jézus, 

Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.  

 

 Az Istennel egyesült lélek nagy kiváltsága, hogy együtt lehet isteni Urával, osztozik 

életében. Isten pedig, Aki a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8), állandóan szereti az Ő teremtményeit. 

A lélek-menyasszony tehát részt vehet ebben az isteni szeretet kiáradásában.  

 

Az első gondolat:  

1. Isten adja a megbocsátást népének (2 Kor 5, 18). 

 

 Mi magunk is hányszor fordulunk Isten embereihez: „Imádkozzál értem az Úrhoz!” 

Kérjük közben-járásukat testi-lelki gondjainkban, egyéni, családi vagy közösségi problémáink 

megoldásához! Az ember érzi azt, hogy annak a másiknak a szava kedvesebb az Úr előtt, 

ezért bizalommal kéri annak pártfogó imáit.  
 A lélek-menyasszony is ekkora nagy bizalommal kérleli: „Uram, jöjj el hozzá,” mert 

hiszen látja testvéreinek a szükségét, testi-lelki ínségét. A lélek-menyasszony ugyanis egyre 

inkább isteni Urához hasonul, isteni Ura stílusát veszi fel. Isten ugyanis az embernek csak a javát 

akarja, de szívesen hallgat azoknak a szavára, akik közel vannak Hozzá. A szeretet sürgetése 

ez. Az isteni Úr úgyis megteszi, amit a hozzá fohászkodó ember kér, de isteni jegyese kedvéért 

még inkább. Ha az imádkozó ember így fohászkodik: – „Jöjj, el, Uram, Jézus!” – akkor a lélek-

menyasszony csatlakozik ezen kéréshez, és azt mondja az Úrnak: „Menjünk el hozzá!” Az 

Istennek adott lélek ugyanis szüntelenül esdekel isteni Uránál. Együtt rezdül tehát a szeretet 

áradásában is Ővele, együtt szereti Vele az embertestvéreket. Isten ugyanis úgy szerette a 

világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem 

örökké éljen! (vö. Jn 3, 16).  

 Amikor a Mennyei Atya az Ő Egyszülött Fiát adja, akkor Isten szeretete árad bele az 

emberek lelkébe a Szentlélek, a szent Szeretés által (vö. Jn 1, 10). Ha Isten Atyánknak ez a 

stílusa, akkor a lélek-menyasszonynak is ez a magatartásmódja. Ő is Isten Egyszülött Fiát akarja 

adni az embereknek, a Szentháromság szeretetáradásának az egyre teljesebb kibontakoztatásával. 

Az ő szívén keresztül is árad bele Isten szeretete a világba. Ez nemcsak egy elméleti kijelentés: – 

Isten szeretete beleárad az emberek szívébe –, hanem ez a valóságos élet. Ez Isten élete. A mi 

dolgunk, hogy észrevegyük. A mi feladatunk, hogy érzékeljük Isten szeretetének az áradását 

a hitünk által! Szent János apostol is hangsúlyozza: Aki hisz benne, az nem fog elveszni, hanem 

majd örökké él (Jn 3, 15), tudniillik az Ő örök szeretetében.  

 



 Most csendben próbáljuk kitárni a szívünket a szeretet előtt, mint ahogyan a 

napfény sugárzása előtt kitárjuk önmagunkat, hogy járjon át egyre jobban fényével, 

melegével ez a ragyogó égitest. Vágyódjunk arra, hogy a szívünket betöltse Isten 

szeretetének a ragyogása, melege, világító fényessége! Csendben imádkozzunk! 

 

 Ha az ember a tengerben fürdik, és kijön a vízből, akkor kis idő múlva a nap fénye és a 

szellő cirógatása megszárítja, tiszta a teste. De ha csak egy olyan lehetősége van, hogy egy álló 

tóban fürödjön meg, bizony sokszor a vízből kijövet látja, hogy mennyiféle moszat és maszat 

rakódott rá. De amikor megszárad, akkor mintegy saját kezével tudja lesöpörni a rárakódott 

szennyeződést, és tiszta lesz a teste. Abban a szeretet-óceánban – amellyel Isten vesz körül 

bennünket; abban az isteni napsugárzásban, amelyben az Ő fénye ragyog ránk a világ 

Világosságával, az Egyszülött Fiúval, és abban az áldott, cirógató Szellőben – Aki az Atya és 

a Fiú közötti szeretetés-áramlása – az ember lelke is megtisztul, és ami maszat mégis volt rajta, 

azt az Úr mossa le, megtisztítja az embert. Ő hozza létre a megtisztulást. Ebbe az isteni irgalmas 

szeretet-áradásba a lélek-menyasszony úgy tud bekapcsolódni, hogy kérleli az Urat.  

Dániel prófétánál így olvassuk az esdeklő ima szavát: „Hallgass meg, Uram! Bocsáss 

meg, Uram! Figyelj rám, Uram! Városod és néped a Te nevedet viseli, azért cselekedj 

tenmagadért és ne késlekedj!” (Dán 9, 19). Isten világában nem valami külső teremtményi 

közvetítés, a víz közreműködése adja a megtisztulást, hanem Isten. Aki Isten nevét viseli, az 

Isten oltalmába helyezi magát, az magát Istent fogadja el élete közegének, amelyben létezik, 

az magát Istent engedi be a szívébe, hogy ott hozza létre a megbocsátás által a megtisztulást.  

 A lélek-menyasszony is könyörgőre veszi a szót. Úgy is tudja, hogy az Úr megkönyörül, 

de azért a szeretet ösztökélésével mondogatja: „Hallgass meg, Uram! Figyelj rám, Uram! A Te 

néped a Te nevedet viseli. Cselekedj vele irgalmasan a Te szereteted miatt! Irgalmas jóságod 

miatt adj megbocsátást!” Mondhatja ezt az imaszót is: Irgalmazz a népnek, Uram, amely nevedet 

viseli! (vö. Sir 36, 11). A lélek-menyasszony ezzel mintegy azt akarja kifejezni: „Istenem, 

Uram! Ezek a Te gyermekeid, akik a Te nevedet viselik. Tieid ők, mint ahogyan én is a Te 

nevedet viselem, Uram, úgy ők is Tehozzád tartoznak. Mivel „a Te nevedet viseljük, ne hagyj el  

minket, hiszen itt élsz közöttünk, Uram!” (Jer 14, 9).  

 Isten tehát szívesen irgalmaz az Ő gyermekeinek. Szívesen közli önmagát még jobban 

velük a lélek-menyasszony kedvéért is, az iránta való szeretet miatt is szeretetével árasztja el a 

teremtményeket. Ettől a szeretettől – Szent Pál úgy mondja: – a régi megszűnt, és valami új 

valósult meg. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi ember, az önmagát kereső 

ember egyre kisebbedik. Krisztus pedig, az Egyszülött Fiú, Akit a Mennyei Atya a világba 

ajándékozott, egyre jobban eluralkodik a világban élő emberek életében. Ez az az új teremtmény, 

akiről az apostol beszél. Krisztus szerint élő emberek leszünk, Isten módjára élő emberek. 

Szent Pál hangsúlyozza: Mindezt Isten viszi végbe, Akit Krisztus kiengesztelt irántunk. De Szent 

Pál azt is hangsúlyozza: Krisztus ránk bízta a kiengesztelődés művét (vö. 2 Kor 5, 17. 18. 19). A 

lélek-menyasszonynak ezért van lehetősége együtt működni isteni Urával a kiengesztelés 

művében. Amit isteni Ura tesz, azt teszi ő is. Ha Krisztus nem sajnálja az életét, hanem 

önmagát adja értünk a keresztfán, akkor a lélek-menyasszony sem sajnálja önmagát, nem bánja 

meg, hogy egészen, visszavonhatatlanul odaadta az életét Istennek. Nem méricskéli a 

fáradalmakat vagy a feladatot, hogy mennyi mindent kell megtennie Isten gyermekeiért. Ő is 

egészen önmagát ajándékozza isteni Urával együtt az embertestvéreknek.  
 Olyan ez, mint Jézus önajándékozása az Eukarisztiában. Ő ott jelen van valóságosan 

emberségével, Istenségével, de nemcsak egyedül akar ott lenni, hanem titokzatos teste tagjaival 

is. Azért adja nekünk testét és vérét, hogy Őt együk és igyuk magunkba, hogy Ő mibennünk 



legyen, mi pedig Őbenne (vö. Jn 14, 20). Ha Jézus azt akarja, hogy ott legyünk, ahol Ő van, akkor 

a lélek-menyasszony is – aki életét adja Krisztussal az embertestvérekért – szintén ott van a 

krisztusi titokzatos test közösségében. Ő is kiosztja önmagát, szíve szeretetét az 

embertestvéreknek isteni Urával együtt.  
Mi, itt a földön küzdő emberek mindig jelen vagyunk Jézus számára az 

Eukarisztiában, hiszen ránk is gondolt, amikor parancsba adta: Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre! (Lk 22, 19), amikor testetek és véretek már ne csak a tiétek legyen, hanem az 

enyém is az én titokzatos isteni testem tagjai gyanánt. Az Oltáriszentségben is Isten adja a 

megbocsátást az Ő népének. Ezért mondja Jézus: Testem értetek adatik, vérem értetek kiontatik a 

bűnök bocsánatára (vö. Mt 26, 28). Valahányszor tehát Isten felénk fordul az Oltáriszentségben, 

gazdagít bennünket Istenségével, emberségével.  

A választott lélek szeretete is ott van jelen. Ez nagyon vigasztaló gondolat. Merjünk 

megvigasztalódni! Merjünk örömmel eltöltődni minden egyes szentáldozáskor! Isten ugyanis 

nemcsak megbocsátja vétkeink rútságát, hanem meg is szépíti a lelkünket! Ha Izajás próféta 

tud ilyet mondani: Miként a vőlegény gyönyörködik a menyasszonyában (Iz 62, 5), ha János a 

Jelenésekben látja: a választottak közössége szép volt, mint a vőlegénynek felékesített 

menyasszony (Jel 21, 2), akkor merjük elhinni, hogy Isten nemcsak megbocsát, amikor a 

szentáldozásban adja nekünk önmagát, hanem megszépíti a lelkünket, megszenteli az életünket, 

még kedvesebbé tesz minket Őelőtte. Mindezt Isten viszi végbe. Ebben a megszentelő 

tevékenységben ott van a választott lélek is, aki ebben az isteni széppé-tevő tevékenységben is 

részt kap. Mert Isten szívesen részesíti az Ő választottját az együtt-munkálkodás 

kegyelmében, örömében.  

 

A második gondolatunk:  

 

 II. Isten Fia eljött, hogy örök életet adjon nekünk is (vö. 1 Jn 5, 20; Jn 17, 2) 

 

 A Bölcsesség könyvében olvashatjuk, és a Zsoltáros is ezt a gondolatot tanítja: Mennyi 

mindent alkottál, Uram! Bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid 

(Zsolt 103, 24). Bárcsak fogadnád tetszéssel dalomat, hiszen gyönyörűségemet Benned találom 

(vö. Jel 19, 7). Az Úr tehát eljön az Ő teremtményeihez. Saját tökéletességeivel gazdagítja 

őket. A teremtmény pedig gyönyörűségét találja ebben az isteni teremtő tevékenységben. Örül a 

teremtő Istennek. A Mennyei Atya az örök bölcsességgel, az Ő Egyszülött Fiával rendezett el 

mindent a Szent Szeretettel, a Szentlélekkel. Ezért olyan szép és jó a föld! Ez a szentháromságos 

cselekvés magában hordja azt a vonatkozást is, hogy a lélek-menyasszony is részt vehet a 

világmindenség szebbé tételében, elrendezésében.  

 Amikor valaki a vizet felzavarja, a másik nem tud a folyóvízből inni. Ha valaki óvja a 

vizek tisztaságát, akkor akik odamennek a forrás, vagy a patak vagy a folyó vizéhez, azok tiszta 

vizet vehetnek magukhoz. A lélek-menyasszony is a maga Istennek adottságával nem zavarja 

össze a világ szépségeit, hanem még inkább kibontakoztatja, áttetszőbbé teszi, ihatóbbá, 

befogadhatóbbá teszi. Az emberek egyre inkább gyönyörűségüket találják az Isten alkotta 

világban, és még inkább a világ gyönyörű Alkotójában! A lélek-menyasszony a maga 

Istennek adottságával az egész kozmoszt közelebb hozza Istenhez, szentebbé teszi, Isten előtt 

kedvesebbé teszi. Milyen nagy ajándék, ha ezt valaki fel tudja ismerni! De még ez a felismerés is 

Isten ajándéka. Szent János így mondja: Isten Fia eljött, és érzéket adott nekünk, hogy 

megismerjük az igaz Istent. Ezzel az Ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az igaz Isten, és Ő 

az örök élet! (1 Jn 5, 20).  



 Isten Fia – Aki tehát azért jött, hogy nekünk örök életet adjon – képesítést is adott arra, 

hogy felismerjük az Ő eljövetelét, az Ő örök szeretetét, amellyel munkálkodik bennünk. A hit 

érzékét adta, mert Istent itt a földi életben még nem a szemléléssel ismerjük meg, hanem a hittel. 

A hit állapotában élünk (2 Kor 5, 7), de ezen hit által már nem önmagunkban vagyunk, hanem 

Isten Egyszülött Fiában. Eljött, hogy körülvegyen bennünket a szeretetével, jobban, mint a 

levegő, vagy mint a napsugárzás. Életet ad nekünk, és pedig örök életet, mert Ő az örökkön 

örökké élő Isten! Mondhatjuk úgy is: Isten életet ad az Ő választottainak, mint ahogyan az 

édesapa és az édesanya is életet ad gyermeküknek, akit szeretnek. Mint mindig, itt is Isten az 

elsődleges cselekvő. Ő nem szorul rá senki ember közreműködésére, hogy nekünk életet 

adhasson. De ahogyan a szép Szűzanyának az emberi, anyai szeretetét igénybe vette, hogy 

Egyszülött Fiát nekünk adja, és nekünk Jézus által életünk legyen örökre; úgy a választott lelket 

is ilyen megtiszteltetésben részesíti, hogy részt vegyen immár nem is az emberteremtés 

művében, hanem az ember újjáteremtése művében, hogy a földön élő emberekben egyre 

jobban kialakuljon a krisztusi új ember (vö. Kol 3, 10). Vagyis az az ember, aki már nem a bűn 

szerint él, hanem Krisztus él őbenne. Szent Pál erről így beszél: Ha Krisztus bennetek van, 

jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él! (Róm 8, 10). Krisztus 

élete van a megigazult emberben. Az örökkön élő Isten az Ő életében részesíti azt, akit 

megszentelt, akit igazzá tett, akit a megigazulás ajándékában részesített. A test még halandó. A 

bűn büntetése ez, de már ezt is orvosolta a mi isteni Urunk, csak még várni kell, amíg az orvosság 

hat. Mert Ő mondta: Aki hisz benne, aki eszi az Ő testét és vérét, azt feltámasztja az utolsó napon 

(vö. Jn 6, 40).  

 A szentek példája lelkesíteni tudja a még földön küzdő embereket. Azon emberek 

élet-sikere, akik már egészen oda tudták adni magukat Istennek, akikben egészen eluralkodott 

már Isten szeretete, Krisztus élete. Ezt a meggyőződést támasztja alá Szent Ágoston hippói 

püspök, a nagy egyháztanító, amikor ezt mondja: „Krisztusban legyen, aki keresztény akar 

lenni! Fordítsa figyelmét Krisztus meg nem érdemelt szenvedéseire; arra figyeljen, aki bűn 

nélkül volt, és visszafizette azt, amit nem Ő rontott el.” A keresztény, vagyis a krisztusi ember 

már nem önmagában él, hanem Krisztusban él, Krisztus pedig őbenne. A krisztusi ember 

nem önmagára figyel, hanem arra a Krisztusra, Aki szenvedéseivel, kereszthalálával és 

feltámadásával megszerezte számára az életet. A krisztusi ember tudja, hogy adósa ennek a 

Krisztusnak, Aki életet áldozta értünk. Tudja, hogy az adósságot úgy tudja törleszteni, hogyha 

nem újabb és újabb adósságokat csinál a bűnök elkövetelésével, még nagyobb lyukat fúr, ahol 

kifolyik a kegyelem; hanem befoltozza a bűn okozta sérülést a jócselekedetek fonalával, a 

Krisztusba kapcsolódás összetartó erejével. Engedi, hogy amit ő nem tud befoltozni, azt ez az 

isteni Mester varrja meg, tüntesse el a szakadást, kösse össze az ég és a föld között elszakadt 

kapcsolódást!  
 A Krisztusban élő ember tudja, hogy nem ő, hanem isteni Ura műveli ezt az 

összekapcsolódást. De ő maga is kész a szívében erre az egybekapcsolódásra. Nem véletlenül, 

boldogan fordul isteni Urához. Talán így is meg tudja szólítani: „Ó, Te decemberi Gyermek, 

Aki karácsonykor eljöttél közénk! Te az ég Ajándéka vagy. Benned kötődik egybe az isteni és 

az emberi. Te egyetlen Személyedben képviselsz minket, embereket, de ugyanakkor 

képviseled Isten Atyánkat is a szent szeretéssel együtt!” Ez a szent egység munkálja az 

emberek szívében is azt a szeretet, amely a lélek-menyasszonyt kötötte isteni Urához. Mi, akik 

szeretnénk ezt az Istennel való egységet megélni, vágyódhatunk arra, hogy az Úr egyre jobban 

magához kötözzön bennünket. Mi, akik szeretnénk az Úrra rátekinteni, vágyódhatunk arra, 

hogy egyre jobban reánk tekintsen isteni Urunk. A lélek-menyasszony pedig követi isteni Ura 

tekintetét. Olyan jó, hogy a szentek közbenjárnak értünk! Ők Istennel együtt tekintenek 



ránk. Mi, akik még itt a földön élünk, esedezve kérjük: „Te decemberi Gyermek, az ég 

Ajándéka, vágyódunk arra, hogy még inkább ránk áraszd szeretetedet. Isten és az Ő választottai 

pedig az isteni Úrral együtt szeretnek minket, mint a földön küzdő embereket.”  

 Az Egyház arról a szentről, aki a lelkipásztorkodásban segítette testvéreit, ezt állapítja 

meg: „Testvéreinknek ez a barátja sokat imádkozik a népért. Életét adta testvéreiért.” Akkor 

érthető, hogy a lélek-menyasszonynak is ez lesz a stílusa. Ő Isten gyermekeinek barátja. Ő a 

testvérek testvére. Ezt a kitüntető feladatot kapta isteni Urától: – Imádkozzék Isten népéért! – Ez 

a szentek közbenjárásának az alapja. Isten az, Aki örök életet ad, de a választott lelkek 

megkérlelhetik az isteni Urat: Irányítsa figyelmét és szeretetét erre vagy arra a testvérre! 

Mint ahogyan a reflektort rá tudjuk irányítani a sötétben egyik vagy másik társunkra, hogyha 

sokan is vagyunk, és akkor az fénybe kerül, átjárja a fény. Látja, hogy honnan érkezik az a 

fényjelzés, amely az életet mutatja, az életet közvetíti, a menekülés útját. A szenteket nem 

véletlenül mondjuk ragyogó csillagoknak az égen. Nem maguktól van a ragyogásuk, hanem az 

isteni Nap fényét tükrözik, de mégis lehet szerintük tájékozódni, biztos úton járni, hogy 

hazaérkezhessünk! 

 Isten jól tudja, hogy az Ő választottainak mennyei boldogságához hozzátartozik a szeretet 

gyakorlása, hogy ők nemcsak a mennyországban levő angyalokat és szenteket szerethessék, 

hanem szeretettel tudjanak fordulni a földön küzdő testvérei felé is. Ahogyan egy jó édesapa vagy 

édesanya a gyermekének is részt ad egy-egy feladat megoldásában, úgy a mennyei jó 

szentháromságos Urunk is belekapcsolja választottait, hogy az isteni szeretet egyre jobban 

ráirányuljon a földi hazában élő, és a mennyei haza felé törekvő embertestvérekre.  
 A szentek közössége azt jelenti: közünk van egymáshoz. Az ember nem a maga szentsége 

révén tud segíteni a másik embernek, hanem Isten szentségét tudja közvetíteni számára. Amint a 

csillag a nap ragyogását sugározza, úgy Istennek ez a választottja is Isten szeretet- 

ragyogását sugározza az embertestvérek felé. Ahogyan Krisztus nemcsak az életét adja a 

testvéreiért, hanem életet ad testvéreinek is, és úgy a lélek-menyasszony is isteni Urában a 

maga életét is odaajándékozza Isten gyermekeinek. Tehát az isteni Vőlegény és a lélek-

menyasszony együtt szereti Isten gyermekeit. Ez az együtt-szeretés fokozza a lélek-menyasszony 

boldogságát, Isten iránti szeretetét, isteni Ura iránti nagyrabecsülését, és akkor még nagyobb 

szeretettel, még tüzesebb lélekkel tudja szeretni isteni Urával együtt az embertestvéreket.  

 – Olyan jó, hogy a szeretetnek nincs határa! 

 – Olyan jó, hogy a szeretetben mindig van növekedés!  

– Olyan jó, hogy minél több bennünk a szeretés, annál több bennünk az élet.  

 

Minél több szeretetet tudunk sugározni embertestvéreink felé, annál több bennünk is 

az élet, Isten élete! 
 

Befejezésül a 109. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Itt az égnek megnyitója, kegyelemnek meghozója, 

 Egész világ drága díja édes Jézus,  

 Az Istennek örök Fia, áldott Jézus!  

 

 Itt lelkünknek orvoslója, bús szívünknek vidítója,  

 Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus.  

 Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus!  

 



 



                                                                                                                    

 

435. A lélek-menyasszony övéivel együtt mondja: „Te lettél a mi életünk és boldogságunk” 

 

 

Imádkozzuk a 103. számú éneket: 

  

 Téged kérünk Atyaisten, segíts, bennünk erő nincsen! 

 Küldj Szentlelket, ki bennünket vigasztaljon, ébresszen!. 

 

 Bús éltünkben ellankadtunk, megtörődtünk, elfáradtunk.  

 Jöjj el, keltő kedves szellő, újíts, kik elbágyadtunk!  

 

 Ebben az imaszakaszban azt tanulmányozzuk, hogy a lélek-menyasszony hogyan szereti 

az isteni Vőlegénnyel együtt az embereket, illetve a lélek-menyasszony mit tesz azért, hogy az 

emberek együtt szeressék az isteni Vőlegényt, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Az 

Anyaszentegyház, mint jó anya az apostolok zsolozsmájának II. esti dicséretében, a fohászokban 

így imádkozik: „Urunk, Te elküldted Fiadat, hogy vére árán kiengesztelje Veled a világot. Add, 

hogy mindnyájan együttműködjünk Vele a kiengesztelődés művében!”  

Az Anyaszentegyház tudja, hogy Jézustól feladatot kapott egyrészt az evangélium 

hirdetésére, másrészt pedig a kiengesztelődés művében való részvételre. Az Egyház pedig mi 

vagyunk mindnyájan, akik Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk. Ha az Egyház, mint 

Anya a Mennyei Atya elé állhat, és kéri a lehetőséget a kiengesztelődés művében a 

közreműködésre, akkor a lélek-menyasszonynak is van ilyen lehetősége. A kiválasztottság 

kegyelmével, az Úrtól való szeretetés boldogító élményével a lélek-menyasszony is 

tevékenykedik, hogy mások is részesüljenek Istennek és az istenszeretetnek a boldogságában.  

 Szent Pál a Rómaiakhoz írt levélben erről az apostoli hivatásról így vall: Jézus Krisztus 

által kaptunk kegyelemet és apostoli küldetést minden néphez, hogy készségessé tegyük őket a 

Benne való hitre. Ezek közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus meghívottjai. Isten szeretteinek, a 

meghívott szenteknek írom a levelemet, akik Rómában élnek. Kegyelem nektek és békesség 

Atyánktól, Istentől és Úr Jézus Krisztustól! (Róm 1, 4-7). Micsoda vallomás ez Szent Pál apostol 

részéről! Szíve belső világát mennyire feltárta ez.  

 Jézus Krisztus, a mi Urunk küldetést ad a többi emberhez. Jézus választottainak az 

élménye ez a hivatás. Nem véletlenül mondja: Adósa vagyok én a zsidóknak is, meg a 

pogányoknak is,… meg hogy Krisztust hirdesse nekik (Róm 14. 15). Szent Pál nemcsak Jézus 

apostola, hanem döbbenjünk rá: Jézus jegyese is! Jézus úgy nyilatkozik róla: Választott edényem 

ő (ApCsel 9, 15), vagyis választott jegyese! Ha ezt a jegyes szót nem is használja, de a 

kiválasztottság tényét igen. Tudja, hogy kije ő Jézusnak. Az ő imádságában olyan mélységeket élt 

meg, hogy azokat embernek kimondani nem szabad, nem tudja az ember kimondani. Amikor a 

látomásairól és az ő kinyilatkoztatásairól beszél, azt mondja: Tudok egy Krisztusban élő 

emberről, aki elragadtatott a paradicsomba, …és kimondhatatlan szavakat hallott, amelyeket 

ember el nem mondhat (2 Kor 12, 2. 4), mert nem tud szavakba önteni. Az a rendkívüli 

teljesítmény, ami bejárta akkor az egész Római Birodalmat egészen Hispániáig, csak így 

magyarázható. Krisztusnak a szeretete sürgette (2 Kor 5, 14). Értjük ezt a szót: szeretete. 

Krisztus szerelmes szeretete sürgette Pál apostolt.  
 Hogy mennyire a lélek-menyasszony imakegyelme töltötte be Szent Pál lelkületét, 

elárulja, amikor azt mondja: Eljegyeztelek benneteket, hogy tiszta szűzként vezesselek titeket 



Krisztushoz (2 Kor 11, 2). Ő tudta, hogy mi ez a jegyesi szeretet-kapcsolat. Egészen ráadta az 

életét Jézus szeretetére. Ő attól kezdve teljes odaadással szolgált Istennek az Ő Egyszülött Fia 

evangéliumában (vö. Róm 1, 9). Ez tehát a lelki frigy imaállapotának a felbonthatatlansága a 

teljes odaadás. Nem vonja vissza a kimondott igent. Mert ez az önátadás életet fakaszt az 

ember lelkében.  

Akik igazán szeretik egymást, azok nem önző önmaguknak élnek, hanem a 

másiknak! Nem önmagukban élnek, hanem mindegy kilépnek önmagukból, és benne élnek a 

másikban. Ezért mondja Szent Pál apostol a galatáknak: Mindnyájan, akik megkeresztelkedtetek 

Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra (Gal 3, 27).  

 Ahogyan az ember – mondjuk így: – a ruhában benne él, a ruhát magára ölti, úgy a 

megkeresztelt ember Krisztust ölti magára, Krisztusban él. Amikor a mennyasszony ezt a hófehér 

ruhát a tisztaság jelképezésére ölti magára, akkor jelzi: ő a menyasszony. Egy katona, vagy egy 

rendőr vagy egy pap, szerzetes azzal a ruhával, amelyet magára ölt, jelzi, hogy kicsoda ő, 

milyen lelkület van benne, milyen a hivatása. Szent Pál sem a külső ruhára hivatkozva mondja, 

hanem a lelki öltözetre. Így vallja meg az ő életstílusát, élethivatását. Ő is megkeresztelkedett 

Krisztusban, ő is Krisztust öltötte magára, mivel választott edény (2 Tim 2, 21) lett ő, akinek a 

feladata az, hogy az embertestvérekhez elvigye isteni Ura szeretetének hírét; azért tanít, 

prédikál, hirdet, másokkal is megismerteti Krisztus nagy szeretetét; hogy másokban is Krisztus 

éljen az Atyával, és a Szentlélekkel együtt!  
 Ugyanezt a gondolatot a római híveknek is hangsúlyozza: Úgy tekintsétek magatokat, 

hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Jézus Krisztus által! (Róm 6, 11). A keresztségben 

tehát Jézus tanítványa meghal a bűnnek, de a keresztség által új életet kap, Isten életét. Mi 

más lehet a lélek-menyasszony vágya is, minthogy elmenjen testvéreihez, és hirdesse nekik: Úgy 

tekintsétek magatokat, mint akik már Istennek éltek! Az én Uram élete van tibennetek. Ha én ezt a 

nagy kincset megkaptam a lelki frigy imájában, hogy Isten lett az én életem, akkor ezt a kincset 

szeretném veletek is megosztani.  
 Mi ez a nagy kincs? Az örökkön élő Isten életében való részesedés. Szent János is mint 

apostol mondja: Akik hisztek Isten Fiában, örök életetek van (1 Jn 5, 13). Nincs más örök élet, 

csak az örökkön élő Isten élete. Akik a keresztségben részesülnek Jézus életében, azok Istennek 

ezen örök életében részesülnek. Az apostol nem véletlenül fogalmaz így: Akik hisztek Isten 

Fiában, nektek van örök életetek. Itt a földön a hit által tudunk alkalmasak lenni Isten élete 

befogadására. Még nem a szemlélés állapotában élünk (vö. 2 Kor5, 7). Körülbelül olyan ez, mint 

amikor a jó szülő a kiskorú gyermekének egy nagy-értékű takarékbetétet ajándékoz. A gyerek 

abban a betétkönyvben csak néhány számot, betűt lát, de elhiszi, hogy az valami hatalmas kincset 

jelent, amelyet az ő szülei készítettek a számára. Nekünk a világ minden pénzénél, kincsénél 

nagyobb kincsünk van: Isten örök élete. Nem baj, ha még nem látjuk magunkban, de elhisszük, 

hogy megkaptuk. A lélek-menyasszonynak az az irányulása most,  

 – hogy isteni Urától kiesdje az ő testvérei számára a hit kegyelmét, a mind mélyebb hitet,  

 – hogy a hit által egyre jobban belekapcsolódjon a szentháromságos Isten örök életébe,  

 – hogy a hit által Istenben éljen örökké!  

 

 Az apostol, mint Isten szerelmese vagy a lélek-menyasszony, mint Isten jegyese ezt 

szeretné: hogy a többi testvére is részesüljön ebben a kimondhatatlan boldogságban! Ő már 

az örökkön élő Istenben él, Isten pedig őbenne elválaszthatatlanul, visszavonhatatlanul, örökre él 

(vö. Jn 14, 20). Ez az örök élet ugyanis nekünk, halandó embereknek a boldogságunk, ez a mi 

életünk. A halandó embernek nem jár ki ez az örök élet, Isten mégis nekünk akarja ajándékozni 

az Ő örök életét. Részesít belőle. Amikor a lélek-menyasszony a testvéreire gondol, akikben Isten 



él, valami olyan örömet élhet meg, mint az édesanya és az édesapa, akik tudják azt, hogy 

gyermekükben az ő életük él, az ő életük folytatódik. Isten választottaiban Isten örök élete 

bontakozik. Egy örökkévalóságon át szüntelenül ez az örökkön élő Isten éltet majd bennünket.  

 Az apostolok nemcsak hitték, de tudták, ismerték is ezt az örök életet, ezért tanúskodtak 

róla, ezért hirdették az örök élet nagy kincsét. Ezért adták tovább az embereknek. A Zsidókhoz írt 

levél szerzője ezért fogalmaz így: Krisztus papsága örökké tart. Ezért mindörökre üdvözítheti is 

azokat, akik általa járulnak Isten elé (Zsid 7, 24-25).  

 A főpapnak az a feladata, hogy Istent képviselje az emberek számára, és az embereket 

képviselje Isten előtt. Krisztus, mint főpap ezt a nagy összekötő szerepet örökre meg tudja 

valósítani. Ez a mi örök üdvösségünk záloga. A földi királyságot el lehet veszíteni. Hogyha 

meghal a királyi apa, és az ellenség elűzi az utódját, akkor a királyi gyermek mit sem ért azzal, 

hogy az ő édesapja király volt. Jézus uralma mindörökre megmarad. Ezért nagyon fontos, 

hogy az életünk egyre jobban belekapcsolódjon Krisztus életébe. Ahogyan a jó édesanya óvja 

és védi a jó édesapával együtt a gyermek életét, és bontakoztatja; úgy a lélek-menyasszony is azt 

akarja, hogy Istennek kedves gyermekei megmaradjanak a szentháromságos egy Istennel való 

szeretet-kapcsolatban, hogy a gonosz ellenség támadásai trónfosztottakká ne tegye őket. A lélek-

menyasszony az isteni Ura közelében nem a maga erejéből, de isteni Ura kegyelméből tudja 

segíteni Isten többi gyermekét. Ahogyan az édesanya és az édesapa gyönyörködve nézi 

gyermekének bontakozását, úgy a lélek-menyasszony is ilyen anyai érzülettel tud örvendezni 

Isten többi gyermekének élete bontakozásában. Örömére szolgál, ha elmondhatja isteni Urának: 

„Te lettél a mi életünk!” A lélek-menyasszony ugyanis egy az ő isteni Urával, ugyanakkor egy 

Isten többi gyermekeivel is.  
 

II. A lélekmenyasszony ezt is mondhatja az isteni Úrnak: „Te lettél a mi boldogságunk!” 

 

 Egy alkalommal, amikor Jézust figyelmeztették, ne menjen Jeruzsálembe, mert az életére 

törnek, és Jézus mégis oda akart menni, akkor Tamás apostol ilyen vallomásra fakadt: „Menjünk 

és haljunk meg Vele együtt!” (Jn 11, 16). Ez a szerelmesek magatartása. Ahova te mégy, oda 

megyek én is! Ahol te vagy, ott akarok lenni én is! Az életét sem sajnálja feláldozni azért, akit 

életre-halálra szeret. Az apostolok azonban nemcsak meghalni akartak Krisztussal, mert végül is 

megtanulták, hogy Ő feltámad a halálból, de Vele akartak élni is, tudniillik a szeretetben. A 

jegyeseknek ez a forró vágy lobog a szívükben: Örökre Veled akarok lenni a szeretetben!  

 A lélek-menyasszony is ezt az örökre együttélés boldogságát akarja testvérei számára 

is. „Gyertek, és ti is éljetek együtt a mi Urunkkal a szeretetben! Én is meghaltam önmagamnak, 

meghaltam a világnak, a bűnnek, és elindultam az isteni Uram felé, és mostantól már Vele élek 

elszakíthatatlan szeretetben.”  

 Ez az öröm töltötte el Szent János apostol szívét is. Amikor feltámadása után az Úr 

Tibériás tavánál az apostoloknak, és bíztatta őket: „Vessétek ki a hálót!” noha előtte egész éjjel 

semmit sem fogtak, akkor a nagy tömeg kifogott hal láttán így mondja önmagáról: Az a tanítvány, 

akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” (Jn 21, 3. 6. 7). Megismétlődött az, amit 

Húsvétvasárnap este megtapasztaltak a tanítványok. Amikor a zárt ajtók ellenére megjelent 

közöttük Jézus, …az Úr láttára öröm fogta el a tanítványokat (Jn 20, 19. 20). Jánosnak már 

ismerős volt az élmény. Ezért így fogalmazta meg az ő boldogságát: „Az Úr az!” 

 A lélek-menyasszony is, aki az imádság önátadásában már megtapasztalta: Az Úr az, Aki 

itt van, Aki őt meghívta, aki őt kiválasztotta, Aki őt magához emelte, Aki őt házába fogadta, az 

életéből adott neki, a boldogságát közölte vele. Ezt az örömét akarja megosztani Jézus többi 

tanítványával, Isten gyermekeivel. Szüntelenül, újra és újra figyelmezteti őket: „Az Úr az!” 



Tudniillik Aki itt van, Aki a parton téged is vár, Aki a Szentlélek tüzén a parázsló tűznél tüzesebb 

szeretetet készít a számodra. Csak oda kell menni Péter hajójából ama túlsó parton álló Úrhoz. Az 

az öröm, hogy az Úr vár mindnyájunkat a túlsó parton, a mi szívünket is újra meg újra 

örömmel tölti el.  
 A lélek-menyasszony lelki boldogságában szerelmes szavakat mond az isteni Úrnak. 

Ezeket a kedveskedő szavakat megtanítja Jézus többi tanítványának is. Ők is merjenek szívük 

mélyéből fakadó szeretetteljes szavakat mondani Istennek. A szeretet imája ez, az önátadás imája.  

 A lélek mondja: „Szeretlek Téged, Jézusom!” Az isteni Úr pedig ugyanezt mondja az Ő 

választottjának: „Szeretlek téged, kedvesem!” Hogyan hullámzik a szeretés! Áthatol minden 

távolságon. ..Amikor Simon Péter is ott a Tibériás tavánál meghallotta János, a szeretett 

tanítványnak a szavát: – „Az Úr az!” –, akkor felvette a köntösét, és a tó vizébe gázolva elindult a 

part felé (Jn 21, 7). A szeretet késztette arra, hogy a hajó lassúságánál gyorsabban gázoljon ki a 

partra, ahol őt az Úr szíve nagy szeretetével várja. Ez az isteni Úr nemcsak Pétert vonzza 

magához. Nemcsak egyes lelkeket választ ki jegyeséül, hanem mindnyájunkat vonz. A többiek 

ugyanis a halakkal telt hálót maguk után húzták, tudniillik ki a partra Jézushoz. A többieket is 

vonzotta az Úr. A többieket is lelkesítette annak a tanítványnak a vallomása, akit Jézus szeretett.  

 Ebben az imaszakaszban a lélek-menyasszony is megtesz mindent, hogy testvéreit is 

odavonzza az isteni Úrhoz, Aki ott áll a túlsó parton. Amikor a lélek-menyasszony Péterrel 

együtt elindul az isteni Úr felé, akkor így fogalmazhatja meg az imáját: „Megyek Feléd, Uram. 

Szeressél engem, Jézusom!” Az ember koldulhatja Isten szeretetét. Csakhogy a lelki frigy 

imaállapotában éppen a kölcsönösség alapján Jézus is ezt kéri az Ő választottjától: „Szeressél 

engem, kedvesem!” Ahogyan a jegyes nem tud ellenállni jegyese kérésének, úgy a lélek-

menyasszony sem akar ellenállni ennek az isteni kérésnek: „Szeressél engem, gyermekem!” 

Amikor azután a partra ér, már nem a víz veszi körül, hanem isteni Ura szeretete. Karjaiba zárja 

kicsiny választottját, a lélek-menyasszony pedig az isteni felhívásnak engedelmeskedve szereti 

isteni Urát. Átölelve tartják egymást. A lélek-menyasszony azonban nemcsak önmagára tekint, 

hanem isteni Urára is, és követi isteni Ura tekintetét, Aki nemcsak őrá néz, hanem a többi 

tanítványára, Isten többi gyermekére is. Akkor a lélek-menyasszony arra buzdítja Isten többi 

gyermekét: „Szeressük együtt a mi Urunkat!” Mert aki Istent szereti, az boldogságot él meg. 

Aki önmagát ajándékozza Istennek, az megélheti azt az örömet: „Boldogítóbb adni, mint 

kapni!” (ApCsel 20, 35).  

 Amikor a lélek-menyasszony követi isteni Ura tekintetét – amellyel szeretettel néz Isten 

többi gyermekére –, akkor ezt az imaszót is mondhatja: „Uram, szeressük együtt őket!” Ezzel a 

lélek-menyasszony teljesen együtt rezdül isteni Urával. Micsoda felmagasztalása a kicsiny 

választott léleknek: Istennel együtt szeretheti az embereket. ..Amikor az édesanya is már áldott 

állapotban van, akkor mondhatja férjének: „Te szeresd őt is, a kis jövevényt énbennem!” A lélek-

menyasszony pedig álmélkodva állapítja meg: „Uram, Te szereteted őket énbennem? Mert hiszen 

fontosabbak nekem a többi gyermekeid. Őnekik is Te adtál életet, isteni jó Uram. Az ő számukra 

is kérve kérem a Te szeretetedet! A lélek-menyasszony pedig még ilyen vallomást is tehet: „Én 

szeretem őket Tebenned, Uram.” Mint ahogyan az áldott állapotban levő édesanya is hallhatja 

férjétől ezt a kedveskedő szót. „Én szeretem a jövendő gyermekünket tebenned, kedves 

feleségem.” A szerelmes szavak mondogatásának nincs vége. A lélek-menyasszony nem győzi 

újra meg újra elmondani szíve gondolatát isteni Urának. Rajongva így szól: „Uram, a Te 

titokzatos tested tagjait úgy szeretem! Uram, teli van a szívem örömmel, mert betöltöttél a Te 

örömöddel! Ó de boldog vagyok Veled, Uram, mert Te lettél a boldogságom!” 

 Ezt a boldogságot akarja megosztani Isten többi gyermekével is, hogy ők is 

elmondhassák: „Uram, Te lettél a mi boldogságunk!” Az isteni Vőlegény pedig az ilyen 



vallomást nem hagyja viszonzatlanul. Amit már a lélek-menyasszonynak mondott: – „Te lettél az 

én boldogságom” –, azt most mondja a lélek-menyasszony kedvéért Isten többi gyermekeinek is: 

„Ti lettetek a mi boldogságunk!” Isten boldogságot kíván készíteni övéinek. „Boldogok a 

Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!” (Jel 19, 9). Ott Isten szolgái hívják a meghívottakat. 

Itt a lélek-menyasszony hívja azokat, akikkel ez az isteni Úr meg akarja osztani menyegzős 

lakomájának boldogságát. Itt a lélek-menyasszony az, aki a többieket is isteni Urához hívja: 

„Jöjjetek ti is, vegyetek részt Isten Bárányának lakomáján!” Itt tehát életközösségről van szó, 

amelyet az Úr ajándékoz az Ő jegyesének, és mindazoknak, akiket ők meghívnak a Bárány 

menyegzős lakomájára.  

 Ennek a meghívásnak az alapja az, hogy a keresztség által részesedhetünk Isten 

természetében és boldogságában. Mint ahogyan a Názáreti Jézus Krisztus is részesedett a 

második isteni Személyben, illetve annak isteni természetében és boldogságában. Az isteni 

lakomára meghívottak is valamiképpen beletestesülnek Krisztusba, mert Krisztus élete őbennük 

is folytatódik. ..A kegyelem által őbennük is egyre jobban kialakul a Mennyei Atya Egyszülött 

Fia képmása. Erre lettek megteremtve, erre kaptak meghívást. Ez a földi életünk célja, hogy 

hasonuljunk Jézus Krisztushoz! Ő így lesz Elsőszülött a sok testvér között (vö. Róm 8, 29).  

 Ha Jézus egyben Isten is, és ember is, mondjuk Ő az Istenember, Ő az unió hipostatika a 

személyes egység által, akkor Isten választottai is a második isteni Személlyel 

megajándékozott emberek lesznek. A Fiú élete uralkodik el bennük, Akit az Atya a 

Szentlélekben szeret. Ezt a kegyelmet ugyanis a mi Urunk, Üdvözítőnk az Ő titokzatos teste 

tagjainak is kiérdemelte. Ennek a kegyelmi életnek a jellege ugyanaz, mint Jézus Krisztusnál. 

Őbenne egészen eluralkodott Isten Fia. A jellege ugyanis ugyanaz, jóllehet a mértéke más. Mi a 

teremtményi mivoltunknak megfelelően tudjuk befogadni Isten Egyszülött Fiát.  

 

 A lélek-menyasszony azért tevékenykedik, azért él már isteni Urával,  

– hogy Isten gyermekeinek a lelke is egyre jobban Istennel legyenek egyesülve,  

 – hogy Isten uralkodjék el az emberek életében,  

 – hogy az emberek Istentől és Istenben boldogok legyenek,  

 – hogy Isten gyermekeinek a lelkében ne csak fellobogjon Isten szeretetének a tüze, 

hanem mint a parázs, hosszasan izzon is benne!  

 A szeretet készteti őket arra, hogy ezt a belső isteni tüzet megőrizzék. A lélek-

menyasszony azt kívánja, hogy Isten gyermekeiben ez az isteni szeretet mindent átjárjon, és 

egyre jobban felizzítsa az ember szívét, átmelegítse! Olyan ez, mint az egymásra való 

rámosolygás folyamata. Először csak egymásra néznek, azután a szemük, majd az arcuk is 

elkezd mosolyogni, de legfőképpen a lelkük mosolyog egymásra. Mert a boldogság kiverődik 

az embernek az arcára. Az az öröm, hogy Isten nekünk ajándékozza önmagát, apostolainak, 

választott jegyeseinek szolgálatával; örömre, boldogságra hangolja az embereket. ..Egyre 

magasabbra lobog az emberek szívében az istenszeretet tüze. Így tehát a lélek-

menyasszonnyal együtt mondhatják: „Urunk, Istenünk, Te lettél a mi boldogságunk!”  

 

Befejezésül imádkozzuk a 103. számú éneket: 

  

 Jöjj el égi fényességgel, boldogságra elvezérelj! 

 Én Istenem, én szerelmem, Temagadhoz felemelj!  

 

  



                                                                                                                    

 

c) A SZENTLÉLEK EGYÜTTMŰKÖDIK A LÉLEK-MENYASSZONNYAL 

SZERETETE KIÁRASZTÁSÁBAN 

 

 

436. Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34) 

 

 

A 99. számú énekkel hívogassuk a Szentlelket: 

  

 Ó alkotó Lélek, jövel, 

 És szívünk, lelkünk töltsed el! 

 Te alkotád a szíveket, 

 Hozd nékik bő kegyelmedet!  

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló,  

 Kit ád nekünk az Alkotó,  

 Te élő forrás, égi láng, 

 Szent kenet égből, szállj le ránk!  

 

 A lélek-menyasszony magatartását tanulmányozzuk, hogyan szereti isteni Urával együtt 

mindazokat, akik Isten Családjába tartoznak. Őbenne is érvényesül Szent Pál apostol 

figyelmeztetése: Legyetek buzgólelkűek! Az Úr az, Akinek szolgáltok (Róm 12, 11). Azt a buzgó 

lelkületet lehet tüzes lelkületnek is mondani, vagyis a Szentlélek tüzével átjárt embernek.  

 

I. Hogyan adja az Úr a Szentlelket? 
  

 Akinek a kiáradását az Ő választott menyasszonya is várja.  

 

 Először is a legtisztább Menyasszony, a választott Boldogasszony, a Boldogságos Szűz 

Mária példáját tanulmányozhatjuk. Talán ki lehet mondani: Ez a Názáreti Mária nem várta a 

Szentlelket. Nem az volt az ő állandó gondolata, hogy mikor teljesedik már be az Úr 

jövendölése, amelyet Izajás prófétánál adott: Íme, a szűz fogan, fiút szül, akinek neve Emmánuel 

(Iz 7, 14). Igaz, hogy ő is várta a Messiás megérkezését, mint ahogyan a korabeli zsidók 

mindnyájan. De alázatosságában nem önmagára gondolt, hogy ő lesz az a választott leány. Az Úr 

mégis megajándékozta őt a Szentlélek erejével. Úgy látszik elég, hogyha a Messiás érkezésére 

várakozik az ember. A lélek-menyasszony is ebben tud példát adni. Érdemes várakozni az Úr 

érkezésére! Az Úr túláradó mértékben eljön. Azután amikor a Szentlelket, az Ő újjáteremtő 

erejét megtapasztalta, Máriának áldott, szűzi méhében megfogant Isten Egyszülött Fia Élete, 

emberi élete, akkor attól kezdve már nagyon tudatosan tisztelte a Szentlelket. Nem véletlenül 

nevezzük őt a Szentlélek jegyesének. Nyilván az apostoloknak is beszélt erről a szent 

eseményről, mert különben honnan tudhatták volna. Nyilván amikor Jézus a mennybe ment, 

Mária mintegy 120 tanítvánnyal visszament Jeruzsálembe, az utolsó vacsora termébe, hogy Jézus 

parancsa szerint várakozzanak a Szentlélekre (vö. ApCsel 1, 12-14), akkor a Boldogságos Szűz 

Mária már birtokolta a Szentlelket, de a tanítványokkal mégis együtt várták a Szentlélek 

érkezését. Együtt imádkoztak.  



 A lélek-menyasszonynak is ez a feladata, hogy imádkozzon a Lélek kiáradásáért, hogy 

Jézus tanítványaira egyre jobban leszálljon a Szentlélek.  
 Az első húsvéti novéna – amelyben 9 napon át együtt várták imádkozva a Szentlelket – 

az Egyház közösségét hozta létre. Az Egyházanya közösségében kezdett működni a Szentlélek 

pünkösd napján. Jézus Lelke eljött azokhoz, akik imádkozva várták. Jézus parancsa értelmében 

az apostolok is továbbadták azt a Szentlelket, Akit megkaptak.  

 A Boldogságos Szűz Mária is ilyen: Ő, aki olyan boldogan várta a Szentlélek érkezését, 

olyan ismerősként tudta, hogy Ki fog majd eljönni pünkösdkor, és meg is kapta, ő boldogan 

tovább is adta Jézus tanítványainak, az ő gyermekeinek a Szentlélek tüzes Szeretetét. Erre őt 

Jézus végrendelete jogosította fel, Aki a kereszten mondta: „Íme, ez a tanítvány a te gyermeked”, 

és a tanítványnak pedig: „Íme, ő a te anyád!” (vö. Jn 19, 26-27). Aki Jézussal van nemcsak a 

szenvedésben, hanem a megdicsőülés boldogságában is, az szintén megkapja Jézustól ezt a 

küldetést: anyai szeretettel szeresd az én testvéreimet! A Szentlélek szeretetét esd le rájuk! 
A lélek-menyasszonynak ez a tevékenysége Jézusnak abból az akaratából is fakad, amellyel Ő 

mondta: „Aki teljesíti Mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám” 

(Mt 12, 50), vagyis az én testvéreimhez is úgy fordulhatsz, mint ahogyan az én testvéreimhez, 

nővéreimhez és anyámhoz. Ezt az irányulást azonban az ember magától nem tudja létrehozni. Ez 

is a Szentlélek ajándéka. Így olvassuk: Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek 

által (1 Kor 12, 3). Senki sem mondhatja azt, hogy az a másik ember Jézus testvére, Jézus 

nővére; és Jézus úgy szereti őt, mint saját édesanyját, csak a Szentlélek által. A Szentlélek 

készteti az Istennek adott embert arra, hogy ilyen a teljes valóságot látó nézéssel tekintsen 

az emberekre. Ezek Jézus testvérei, nővérei, akiket Ő úgy szeret, mint gyermek az édesanyját. A 

Boldogságos Szűz Mária is csak a Szentlélek által mondhatta Jézus testvéreire, hogy azok mind 

az én gyermekeim, mert Jézus rám bízta őket, és tetteivel azóta is vállalja ezt az anyai 

szeretetet Jézus testvérei felé, akkor a lélek-menyasszonynak is ez a nagyszerű lehetősége. A 

Szentlélek által, vagyis a Szent Szeretettől indíttatva forduljon anyai szeretettel Jézus testvérei 

felé! Amikor Jézus testvérei megtanulják a Boldogságos Szűzanyától: hogyan kell várakozni a 

Szentlélekre,   asszony példája is segíti Jézus testvéreit, hogy érdemes várakozni Isten 

szeretetének, a Szentlélek érkezésére! Lám, mily magas méltósággal emelte fel Isten az ő kis 

választottját. Jegyesévé választotta, jegyesévé fogadta.  

 A Boldogságos Szűzanyától megtanulhatjuk, és a lélek-menyasszonnyal együtt 

gyakorolhatjuk: hogy hívni kell a Szentlelket! Az Egyházanya, mint Jézus választottja ezért mer 

így könyörögni a Szentlelket hívogató imában: „Jöjj el, Szentlélek, Isten, töltsd be híveid 

szívét, és gyújtsd fel bennünk szereteted tüzét! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kel, és 

meggyújtod a föld színét.  
 – Aki kér, az kap (Mt 7, 8), mondja Jézus.  

 – Aki hívja a Szentlelket, az megkapja őt.  

 – Aki pedig Jézus testvérei számára is hívogatja a Szentlélek kiáradását, az boldogan 

megtapasztalhatja: Jézus Lelke beleárad Krisztus titokzatos testébe, az Egyházba, és élteti. 

Felgyújtja, életet fakaszt a hívek szívében. Minden életre kel, minden új életet kap. Az a föld, 

amely beitta az ártatlanul meggyilkolt Ábel vérét (vö. Ter 4, 8. 10), amely befogadta az ártatlanul 

keresztre feszített Jézus vérét, megújul. Jézusnak ez a vére életet fakaszt a holt föld anyagából is. 

Az ember a föld anyagából lett teremtve. Az Egyház tagjai megtanulják: A Szentlélek akkor jön 

el, amikor a hívek együtt imádkoznak Máriával (vö. ApCsel 1, 14), Jézus anyjával.  

 Ha egy közösségben van vezető, akkor könnyebb a közösség célját elérni, mint hogyha 

vezető nélkül mindenki szanaszét kalandozik gondolataival, indítványaival. A lélek-



menyasszonynak ez az Istennek adottsága is egyértelmű eligazítás. A többiek is tudnak hozzá 

igazodni, vele együtt irányulni,  

 – hogyan kell Istennek adni az életünket,  

 – hogyan kell Isten szeretetét befogadni az életünkbe,  

 – hogyan kell együtt kérni a Szentlelket.  

 A Szentlélek tehát akkor jön el, amikor a hívek együtt imádkoznak Máriával.  

 

A második gondolatunk most legyen az imádságunkban:  

 

 II. Isten megígérte a Szentlélek kiáradását 

  

 Isten már Ezekiel próféta szavával üzeni: Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok 

minden tisztátlanságtól... Új szívet adok nektek,… és új lelket öntök belétek…Lelkemet árasztom 

belétek (Ez 36, 25-27). Istent az Ő szeretete készteti arra, hogy ilyen nagy ígéreteket tegyen. Az a 

vőlegény, aki nagyon szereti a menyasszonyát, nemcsak „fűt-fát” ígér neki, meg hogy „lehozza 

érte az égből a csillagokat”, hanem az életét teszi a másik kezébe, szeretetét és a hűségét adja 

nemcsak néhány napig, hanem egy életen át. Akik a házasság boldog szent életszövetségében 

élnek, azoknak a házasságkötésük napjától kezdve új lelkület is megjellegzi az életüket. Már 

nemcsak egy új életszakasz kezdődik el, hanem attól kezdve máskép tekintenek egymásra. 

Elmondhatják egymásról: „Ő az enyém, én az övé vagyok!” Ez az az új lelkület, amelyet a lélek-

menyasszony is megtapasztalhat. Isten az Ő lelkületét, Lelkét, Szentlelkét adja az Ő 

választottainak. Mivel ő már boldogan megtapasztalta, azért szeretné: akik még nem jutottak el a 

lelki házasság boldog állapotába, azok is révbe érjenek már egyszer. Tudja ugyanis, hogy ez az 

isteni ígéret – amellyel Ezekiel prófétánál Ő új lelket ígért, új lélek beleöntését, beleárasztását 

ígérte, nemcsak neki szól, hanem Isten minden embert így akar szeretni.  
 Sokszor nem látjuk ennek a szeretetnek az áldását. Akkor is biztosak lehetünk: működik 

Isten ígéretének a beteljesedése. A Zsoltáros így fogalmazza meg az ő tapasztalatát: Lehajlította 

az eget és leszállt. Lába sötét felhőre lépett (Zsolt 17, 10). A Zsoltáros azt is mondja: Isten 

mintegy fogatul használja a felhőket, de csak azért, hogy eljöjjön hozzánk, de csak azért, hogy 

amit megígért, azt be is teljesítse. Amikor pedig a sötét felhők eloszlanak, Isten választottai 

meghallják az Úr szavát: Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, vegyetek ingyen gabonát és 

egyetek! (Iz 55, 1). Nyilván a vizekből is, az élet vizéből ad ingyen, vagyis ajándék gyanánt 

inni, hogy örök életünk legyen. Amit Ő megígért, azt teljesíti is. Azt a boldogságot, hogy a lélek 

ingyen fogadhatja, eheti magába, illetve ihatja magába Istent, az Ő szeretetét; szeretné másokkal 

is megosztani. Az ő isteni Urával hívja a szomjazókat: „Gyertek ti is, gyertek, gyertek, vegyétek, 

egyétek és igyátok!” Nagyon ismerősek ezek a szavak. Mert a mennyasszony megtanulja az 

isteni Vőlegény szavát: Aki testét és vérét adja eledel és ital gyanánt, hogy életünk legyen, örök 

életünk. Isten nemcsak megígéri a Szentlelket, hanem nekünk is ajándékozza. Ezt bizonyítja 

Szent Pál, aki így szól: A fogadott Fiúság Lelkét nyertétek el… Általa szólítjuk Istent így: „Abba! 

Atya!” A Lélek, tehát maga a Szentlélek tesz tanúságot bennünk, hogy Isten gyermekei vagyunk 

(Róm 8, 15-16).  

 Milyen boldog az az ember, aki megtapasztalhatja, hogy Isten őt ilyen atyai 

szeretettel szereti, hogy ő valóban Isten gyermeke lett! Mert Isten önközlésének kiváltságos 

módja a Szentlélek kiáradása.  

 Az ember vágyódik arra a misztikus élményre, amellyel megtapasztalhatja Isten jelenlétét, 

megélheti az Ő édességét. Ez a kegyelmi élmény: az ember egy tud lenni Istennel, vagyis az 

Istennel való egyesülés kegyelme azután erőt ad, hogy a lélek ki tudjon tartani a szárazságban 



is, a nehéz percekben is, amikor mindezt nem tapasztalja. A lélek-menyasszony is 

keresztülment a sötét éjszaka imaszakaszán, a test és a lélek gyötrelmeinek a fokozatán, amikor 

megtisztul az ember, hogy Isten befogadására alkalmasabb legyen. Ezt a tapasztalatát akarja 

átadni testvéreinek is, hogy érdemes kitartani, majd elmúlik az éjszaka, majd találkozol azzal 

az Istennel, Aki téged megteremtett. A csodálatos teremtett világ, és annak koronája az ember. 

Majd találkozol azzal az Istennel, Aki nemcsak megteremtette a testedet, lelkedet, de meg is 

váltott a bűn rabságából. Hogy egyszülött Fiát adta érted, bizonyította, hogy mennyire szeret 

téged.  

 A lélek-menyasszony élménye segíti Krisztus többi testvérét is arra, hogy a 

Szentlélek megszentelő tevékenységét észrevegyék,  

 – amikor a test vaskosságát áthatja a lélek nemes világa,  

 – amikor a gondolatokat Isten jelenléte irányítja, 

 – amikor az akarást átalakítja az emberben Isten boldogító jelenléte.  

 A keresztény élet, vagyis az Istennel élt élet egyre jobban embert átalakító, megistenítő 

élet lesz. Az emberi természet felmagasztosul Isten természetfeletti világának a 

magasságába.  
 Bár Isten megígérte a Szentlelket, mégis Isten gyermekeinek az istentapasztalása nem 

színről-színre látás, hanem a hit homályának a sötétségben való élés. Olyan ez, mint a ködben, 

vagy a sötétségben az ember nem látja a másikat, de mégis érzi, tudja, hogy nincs egyedül. 

Minden moccanásával tudja, hogy mellette van ez a hatalmas isteni Úr! Sőt, Őbenne élhet, 

isteni Ura pedig őbenne él (vö. Jn 14, 20), mert az Úr szeretete állandóan vonzza magához az 

embert, mint ahogyan a vasat a mágnes vonzza. Annak a titokzatos Jelenlevőnek a szeretete 

állandóan magára irányítja a misztikus lélek minden erejét, vágyát és érdeklődését.  

 Ez a Szentlélek működése. Ez azt eredményezi, hogy az ember tudatvilágát  

 – egyre jobban betölti az isteni jelenlét,  

 – egyre jobban Istenre figyel,  

 – egyre jobban Istennel akar élni, és  

 – egyre jobban megéli az istenközelség boldogságát.  

 Ahogyan a lélek-menyasszony hagyta elvarázsolni magát isteni Urától, úgy a többi ezen 

az úton járó testvér is megélheti Istennek ezt a nagyon gyengéd, de mégis határozott vonzását, 

szeretetének elbájoló erejét.  
 Ahogyan az Úr Jézus eledele az volt, hogy az Atya akaratát teljesítse (Jn 4, 34), úgy a 

Szentlélektől átjárt ember szíve is elsősorban Istenért dobog. Az Istentől megérintett ember új 

életet kap, mint Ádám a teremtéskor, amikor Isten emberi leheletet lehelt beléje (vö. Ter 2, 7). Itt 

pedig Isten a saját Lelkét, a Szentlelket adja az újjászületett, az újjáteremtett embernek. 

Ahogyan a lélek-menyasszony már nem önmagáért él; úgy akik követik őt ezen az úton, azok 

sem önmagukat keresik, hanem a Mennyei Atya akaratát. És kit akar a Mennyei Atya? Az Ő 

Egyszülött Fiát a Szentlélekben. Isteni ez az örök vágy végtelen akarása.  

 Akinek Isten megígéri és megadja a Szentlelket, az ajándék gyanánt mintegy passzív, 

befogadó jelleggel megtapasztalhatja Isten jelenlétének kiáradó mértékét. Ez az az emberi 

ismeretet meghaladó szeretet, amelyről Szent Pál apostol beszél a szeretet-himnuszban (vö. 1 Kor 

13, 4-8). Vagy Keresztes Szent János így mondja: „Maga Isten áramlik bele a lélekbe, mint 

kiáradó fény, tehát ismeret és szeretet.” Ebben az isteni világban a teremtmény világos látással 

eszmél rá a maga teremtményi kicsinységére. Nemcsak felismeri, hogy milyen bűnös volt, 

hanem azt is, hogy milyen nagy az Úristen irgalmas szeretete, Aki megbocsátott neki. Ráébred 

arra, hogy önmagától semmire sem képes, de tudja azt, hogy isteni Urával mindent megtehet! 

Ahogyan a választott menyasszony tudja, hogy bár még él, de már nem ő, hanem Krisztus 



őbenne, ahogyan Szent Pál a Galatákhoz írt levélben mondja (vö. Gal 2, 20), úgy Jézus 

tanítványai is megélik, hogy az ő életükben, mint a szőlővessző életében az isteni Szőlőtőnek az 

élet-energiája kering (vö. Jn 15, 4), Isten élteti őket ebben az emberi létben. Isten élete árad bele 

a keresztségtől kezdve, és egyre jobban bontakozik, egyre jobban megszületik az Isten szerint 

élő ember. A Szentlélek – Akinek kiáradásáért a lélek-menyasszony olyan buzgó epedéssel 

fohászkodik, megvalósítja az isteni akaratot, az újjáteremtett embert, aki már Krisztusban él.  

 

A harmadik gondolatunk:  

 

III. Isten elküldte a Szentlelket 

 

 Az ember csak azért élhet Krisztusban, Isten Fiában, mert a Fiú az Atyától elküldte a 

Szentlelket, ahogyan ígérte, és Pünkösdvasárnapján elteltek a Szentlélekkel (ApCsel 2, 4). Mivel 

az apostolok, a jelenvalók a Szentlélek érkezését észlelték és befogadták, akkor nem lehet 

csodálni, hogy a Szentlélekre néztek, nem önmagukra. Nem lehet csodálni, hogy nem vették 

észre a Szűzanya mennyei boldogságát, amellyel látta, hogy Egyszülött Fiának a Lelke most az 

ő többi gyermekére is kiárad! Most a Szentlélek ereje a többi gyermekében is jelenvalóvá teszi 

Isten szeretetét. Nem is a megtestesülés, de szinte a kézzelfoghatóság, a megtapasztalhatóság 

élményében. A lélek-menyasszony is ilyen magatartással van: ő csak esedezik, hogy a Szentlélek 

áradjon rá Jézus többi tanítványára is. De nem kell neki, hogy tudják az emberek, hol, kin, 

hogyan érkezett a Szentlélek kegyelme.  Elegendő, ha a Szentlélek lobogása betölti az 

emberek szívét! A lélek-menyasszony ugyanis már megtanulta a krisztusi stílust: Neki 

kisebbednie kell, Krisztusnak pedig növekednie! (Jn 3, 30) az embertestvérek életében is. A 

háttérben való apostolkodás – bár Isten Lelkének a leesdése az – akkor is működik, amikor az 

emberek nem tudják, honnan és hogyan jön a kegyelem, az emberek csak annyit élnek meg: Isten 

kiárasztotta ránk a Szentlelket (1 Tessz 4, 8), vagyis hogy nekünk ajándékozta.  

 Amikor a gyermek valami nagyon kedves ajándékot kap, akkor már nem arra figyel, hogy 

kitől kapta, nem veszi észre, hogy édesanyja, édesapja – aki az ajándékot készítette számára – 

milyen szeretettel figyel rá, csak a játék, az ajándék szemlélésébe merül bele. Mert az igazi 

szeretet ilyen önzetlen. A Szentlélek is ilyen önzetlen szeretettel fogadja gyermekeivé Krisztus 

tanítványait. Szent Pál ezt így tanítja: Nem a szolgaság lelkét kaptátok,… hanem a gyermekké-

fogadás Lelkét, Akiben így szólíthatjuk Istent: „Atyánk!” (vö. Róm 8, 15).  A Szentlélek tehát úgy 

adja az ajándékot, hogy Isten gyermekei a Mennyei Atyára irányuljanak.  

 

 A Szentlélek azért tevékenykedik, 

 – hogy Isten gyermekei egyre jobban a Mennyei Atyára irányuljanak,  

 – hogy gyönyörködjenek ebben az ajándékozó Istenben,  

 – hogy egyre nagyobb szeretettel mondogassák az Ő szent nevét: Atya! Atyám!  

 

 Jézus is így szólította Őt: Abba, ahogyan az arám nyelven imádkozott. Szent János 

apostol is ugyanezt az élményt írja le: Tanítja népeit, a saját Lelkéből adott nekünk (1 Jn 4, 13). 

Micsoda hatalmas kincs ez! Ha lett volna nagyobb, amit Isten adhatott volna az embernek, 

akkor azt adta volna. De Nála nagyobb kincs nincs! A lélek-menyasszony boldogan áll ott 

isteni Ura mellett, és nemcsak gyönyörködik Isten gyermekeinek örömében, hanem segíti őket 

továbbra is, hogy egyre jobban belekapcsolódjanak Isten szentháromságos életébe.  

 Ahogyan az Egyházanya könyörög a zsolozsma imádság szerda délelőtti imájában: 

„Istenünk, Te elküldted a megígért Szentlelket, hogy egybegyűjtsd a bűn következtében szétszórt 



embereket; add, hogy előbbre vigyük az egység és a béke ügyét a világban!” (Évk. IV. Sze Dé e. 

könyörgés). A lélek-menyasszony is ezzel a felhatalmazással – amely az Egyházanyának jár ki – 

könyörög az egységért, hogy Isten gyermekei együtt legyenek az isteni családban az Atyával, 

együtt legyenek az Ő isteni Urával, együtt legyenek a szent Szeretettel.  

 Amikor a lélek-menyasszony Isten előtt áll, és testvéreiért könyörög, hogy a Szentlélek 

árassza el őket egyre jobban, akkor mint lélek áll a Szentlélek Isten elé. Ez a Lélek valósággal 

közös vonás, ez adja a rokonságot a választott lélek és az isteni Úr között. Ezért tudnak egy 

ritmusra lépni, ezért dobban a szívük egy ütemre. Mert a lélek-menyasszony olyan ember, 

akiben egyre jobban eluralkodott már a Szentlélek. A Szentléleknek az a stílusa, az a 

tevékenysége, jellemzője, hogy Őt az Atya és a Fiú küldte. A lélek-menyasszony pedig egész 

lényével ebbe az irányulásba akar beleállni. A Szentlélek küldetését akarja az embertestvérek 

szívében előkészíteni. A Szentlélek befogadására akarja őket segíteni, hogy Jézus testvérei is 

egyre jobban – talán mondjuk így: – „lélek-fazonúak” legyenek. A Lélek-Isten akadálytalanul, 

szabadon tud működni. Akadálytalanul áthatja őket a Szentlélek tevékenysége, vagyis az Atya és 

a Fiú szeretete. Mint ahogyan a lélek-menyasszony boldogsága abban áll, hogy Isten élete, a 

szentháromságos szeretet-valóság maradéktalanul átlüktet rajta, hogy ezt a boldogságot 

szeretné előmozdítani minden embertestvére számára. Az ő lelkükben is – akik befogadják a 

Szentlelket – az Atya és a Fiú szeretete lüktessen át.  

 Amikor a Szűzanya befogadta Isten Egyszülött Fiát, akkor megtestesült a Fiú a Szentlélek 

erejéből, és emberré lett. Mindazok, akik készek arra, hogy igent mondjanak Isten hívó szavára, 

és hajlandóak befogadni a Szentlelket, hogy egyre jobban működjön bennük, valahogy 

elmondhatják: „Megtestesül bennem is Isten Fia a Szentlélek erejéből!” Nyilván ez a lélek 

szférájában történik. Akkor a lelket áthatja Isten jelenléte, akkor az emberi lelket eluralja Isten 

jelenvalósága. Amikor az ember életében fellobog a szeretet Lelke, Aki a Fiút, az Atya 

Egyszülött Fiát ajándékozza az embernek. 

 

Befejezésül a 99. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Te hét ajándok kútfeje, 

 Atyánk kegyelmes jobbkeze  

 Az Úr erős ígérete,  

 Sugalmas ajkak ihlete! 

 

 Gyújtsd meg szemünknek Fényedet,  

 És szállj szívünkbe, Szeretet 

 Ha testünk gyarló, s lankadunk  

 Légy mindig éber gyámolunk! 

 

.  



 

 

437 A lélek-menyasszony Krisztus Lelkével betöltődve fordul az Atyához és az 

embertestvérekhez 

 

 

Imádkozzuk a 101. számú éneket: 

  

 Szállj reánk életadó Lélek,  

 Szállj le, igaz Bölcsesség! Szívem Veled elteljék,  

 Botló léptem előtt gyúlj fel, múlhatatlan Fényesség, 

 Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke!  

 

 Az együtt-szeretés imáját tanulmányozzuk, hogyan tudja az Istennek adott lélek az ő isteni 

Urával együtt szeretni Istent és az embertestvéreket. Isten ugyanis az Ő üdvözítő tetteiben 

részesíti a lelket. A lélek kész arra, hogy mindenben megtegye isteni Ura szent akaratát. Krisztus 

lelkülete az életszentségre irányul, míg a jót sugározza. Ez nem olyan, mint a maffia, hogy 

szövetkeznek valami rossz elkövetésére a benne levő tagok, hanem ez szent szeretet-közösség. 

Az ember felmagasztalása, hogy Isten részt ad az üdvözítés munkájában az Ő 

választottjának.   
 

Ebben az együttmunkálkodás imájában legyen az első gondolat: 

 

I. Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma (1 Kor 6, 19. 20) 

 

 Az Egyház nagyon jól tudja, hogy Ki a Szentlélek. Az Egyház ugyanis Krisztus titokzatos 

teste, amelyben titokzatos módon működik Krisztus Szentlelke. Ama első pünkösd óta az Egyház 

szüntelenül tudja, hogy Vele van a Szentlélek, de újra meg újra hívogatja. Mint ahogyan a 

menyasszony meghatódott lélekkel gondol vissza az ő első találkozásuk napjára, sőt órájára, az 

Egyház is a nap harmadik óráját ilyen meghatódott lélekkel a Szentléleknek szenteli. A 

világosság reggel 6 órától a harmadik óra a zsidó időszámítás szerint a délelőtt 9 óra. Akkor jött 

el a Szentlélek azokra a tanítványokra, akik a Szűzanyával együtt imádkozva várták. A délelőtti 

napközi imaóra himnuszában az Egyház ezért hívogatja szüntelenül újra meg újra 9 óra 

táján: „Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát és Fiút Ki egybekötsz! Szívünket kérünk, töltse 

be kegyelmed égi ereje!” (Ni de himn). 

 Milyen merész kérés ez! Az ember azt kéri: Isten Lelke töltse be! Magunk erejével még 

az elgondolásra sem volnánk képesek, hogy ilyet kitaláljunk. De Jézus, ez az isteni Vőlegény 

megígérte nekünk, sőt el is küldte a Szentlelket! Ez a kérés: a Szentlélek – Aki az Atya és a 

Fiú Lelke  – jöjjön, és kössön össze minket is a szeretetben, csak azért lehetséges, mert Jézus, ez 

az isteni Vőlegény akarja. Jegyajándék ez. Ha Alexandriai Szent Katalin vagy más szentek 

megélhették azt, hogy Jézus az eljegyzés alkalmával egy láthatatlan gyűrűt húzott az ujjukra, 

akkor a lélek-menyasszony is megélheti, hogy ilyen láthatatlan, de valóságos ajándékot kap az 

isteni Úrtól, az ő isteni Urától. Nemcsak az ujjára, hanem a szívére bilincseli rá az isteni 

Vőlegény az Ő isteni Szeretetét. Ahogyan a jegygyűrű egybeköti a két szerelmest, és a házasság 

szentségében eggyé lesz kötve a szívük, úgy ez az isteni Vőlegény is összeköti az Ő választott 



menyasszonyát önmagával és az Ő isteni Családjával a Szentlélek által. A Szentlélek mindig az 

egység Lelke. Érdemes tudatosítanunk tehát, hogy a magunk erejéből erre nem vagyunk képesek, 

de az isteni Vőlegény isteni bőkezűséggel, túláradó módon adja az Ő Szeretetét, a Szentlelket. 

Szent Pál mondata is ide illik. Más szempontból már boncolgattuk ezt a kinyilatkoztatott 

igazságot, de most el kell időznünk itt: Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, ti. a 

Szentlélek, mert mi azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni (Róm 8, 26), vagyis 

Istenbe belekapcsolódni, Istennel összeköttetésben lennünk az imádságban.  

 Az imádság ugyanis a lélek egybekapcsolódása Istennel, illetve Isten 

egybekapcsolódása a lélekkel. A lélek-menyasszony már megélte, hogy a Szentlélek Isten 

kapcsolta egybe az ő lelkét Istennel. Ezt az élményt, ezt az ajándékot szeretné embertestvérei 

számára is, hogy ők is egyre gazdagabbak legyenek Istennel! Ha a Zsoltáros tudott így 

fohászkodni: Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hiszen gyönyörűségemet Őbenne találom! 

(Zsolt 103, 34), akkor a lélek-menyasszony is esedezhet: „Bárcsak fogadná tetszéssel az én 

Uram, Istenem az én könyörgésemet!” Hiszen nemcsak én találom gyönyörűségemet Őbenne, 

hanem Ő is gyönyörűségét találja bennem. Isten tetszésére van az, hogyha a lélek-

menyasszony mer nagy dolgokat kérni az Ő isteni Jegyesétől. Mi van nagyobb Istennél? A 

lélek-menyasszony tehát a legnagyobbat kéri az ő testvérei számára. Ennek az isteni Úrnak a 

kinyilatkoztatott szava ad bátorságot az ilyen nagy kérés megfogalmazásához. Már az 

Ószövetségben mondta: Belétek oltom lelkemet, és életre keltek (Ez 37, 14). A lélek-menyasszony 

már tudja, hogy a Szentlélek által életre-kelt, a Szentlélek által meghalt a régi ember bűnös 

cselekedeteinek, és a krisztusi új ember él benne, a Szentlélek által felkent Messiás lelkülete. 

A lélek-menyasszony már él, de úgy él, hogy benne Isten uralkodik el. Vagy benne a Szentlélek 

lakik. Ezt az életet akarja embertestvérei számára is kiesdeni. Mert hiszen ez az ő isteni Urának is 

a szándéka: vele együtt akarja szeretni az embertestvéreket.  

 Az, amit az Ószövetségben az Úr megígért, az, amit az első pünkösd napján valóságosan 

nekünk ajándékozott, az mindnyájunk számára remény. Szent Pál így fogalmazza ezt meg: 

Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe 

Isten szeretete (Róm 5, 5). Nem hiábavaló ábránd, hogy az ember megkaphatja Isten Lelkét. Nem 

egy ernyedt vágyakozás, hogy jaj, de jó lenne, ha megkapnánk; hanem Isten ígéretének a 

beteljesülése. Joggal reménykedhetünk Isten szavának igazságában, hogy nekünk ajándékozza a 

Szentlelket.  

 Amikor Pál apostol arról beszél, hogy a Szentlélek kiáradt a szívünkbe, itt elsősorban a 

belső világunkat, a lelkünket érti alatta. A szív ugyanis a szellemi világunk jelzésére szolgál, 

amellyel Istent fogadjuk be. De Istennek még merészebb ajándéka is van: nemcsak az ember 

lelkében akar lakni, hanem az ember testében is! Szent Pál biztosít bennünket erről is: Krisztus 

bennetek van… Benne lakik annak Lelke, Aki feltámasztotta Jézust a halálból (Róm 8, 10-11). 

Jézust támasztotta fel a Mennyei Atya a Szentlélekkel. Emiatt a feltámadt testű Jézus miatt van 

nekünk is csodálatos ajándékunk, hogy bennünk lakik Isten életet adó Lelke! Ezt a gondolatot 

megerősíti Szent Pál, amikor azt mondja: Ti az élő Isten temploma vagytok (2 Kor 6, 16). Hogy 

ezt hogyan kell érteni: – hogy mi az élő Isten temploma vagyunk –, azt kifejezetten így tanítja: 

Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma... Dicsőítsétek meg (és hordozzátok) Istent 

testetekben! (Vö. 1 Kor 6, 19. 20).  

 Ahogyan a matériából: kőből, fából, akármilyen anyagból készült templomban benne 

lakik Isten, úgy, és még jobban testünk matériájában, anyagában benne lakik a Szentlélek, és 

templommá avatja. Isten hajléka lesz a megkeresztelt ember teste. Ez nem társbérlet, hogy az én 

lelkem mellett még helyet adok Istennek, hogy legyen ott valahol mellettem, hanem ez főbérlet, 

ahol Isten elsődleges birtokosa, tulajdonosa annak a lakásnak, amelyben én, az ember 



lakozom a lelkemmel. Testem Isten temploma azáltal, hogy nemcsak helyet adok az életemben 

Istennek, hanem hogy elfogadom életem Urának, megdicsőítem Őt. Azáltal, hogy szüntelenül az 

Ő akaratát keresem, és vállalkozom arra, hogy az Ő erejével meg is teszem. Hordozni is 

tudjuk Istent a testünkben. Az édesanyák tudják leginkább, hogy mit jelent egy életet 

önmagukban hordozni. Ezt az anyai élményt élhetjük meg mindnyájan, amikor Isten a testünk 

templomában lakik, és azt akarja, hogy élő templomként járjunk akármerre is a teremtett 

világban! Hordozzuk Őt, hogy Isten általunk is megszentelhesse ezt a teremtett világot! 
Ahogyan a templom tájékozódási pont, és az emberek hozzá igazodnak, ahogyan a templom 

tornya az ég felé mutat, és tekintetünket az ég felé irányítja, úgy az emberek azt a keresztényt, aki 

a testében és lelkében hordozza a Szentlelket, az Atya és a Fiú Lelkét, ilyen tájékozódási pontnak 

tekinthetik. Hozzá lehet mérni nemcsak a lépteinket, de a cselekedeteinket is. Ahogyan ez az 

Istent szerető lélek cselekszik, úgy érdemes nekünk is cselekednünk, vagyis szüntelenül megtenni 

Isten akaratát Iránta való szeretetből (vö. Mt 6, 10). Szüntelenül szeretni az embertestvért Isten 

iránti szeretetből (vö. Mt 22, 37. 39). Így az embertestvérek megdicsőítik Istent. Ők is Isten 

Lelkének a temploma lesznek. Ők is ezzel az emelkedett lelkülettel tudnak élni, hogy már 

nemcsak én élek (Gal 2, 20) önmagamban, hanem a Szentlélek munkálkodik bennem. Ő mondja 

kimondhatatlan szavakkal (vö. Róm 8, 26) az imádságnak a mondatait a Mennyei Atya és a Fiú 

felé, vagyis a mi életünket is a Szentlélek köti össze a Szentháromság Személyeivel.  

 

 Miért tud a lélek-menyasszony Krisztus Lelkével betöltődve fordulni a Mennyei Atyához 

és az embertestvérekhez? Erre a kérdésre másodszor az a válasz: mert  

 

                                   II. Benne élünk, Ő pedig bennünk él 

  
 A templom épülete ki van téve az elemi erőknek, záporoknak, szélviharoknak, hóesésnek. 

Milyen vastagon tudja befödni téli időben az a fehér hótakaró a templomot is! De a nyári 

melegben mindez eltűnik, és a templom nem hideg jégverem, hanem meleg hajléka lesz 

Istennek, illetve az oda látogató híveknek, mert a templom falai is átveszik a nyári nap 

melegét. A templom benne van az őt körülvevő világban. Az őt körülvevő világban él.  

 A Szentlélektől átjárt emberek benne élnek Isten szerető sugárzásában. Szent János 

apostol mondja: Arról ismerjük fel, hogy Benne élünk, és Ő mibennünk, hogy a saját Lelkéből 

adott nekünk (1 Jn 4, 13). Benne élünk. Jobban körülvesz bennünket, mint a templomot a levegő. 

Nemcsak a vad, viharzó szél járása, hanem a gyenge, cirógató szellő mozgása is. Az ember, mint 

Isten temploma is ezt a gyenge cirógató szeretetteljes érintést élheti meg, mert nem könnyű 

felismerni azt a kinyilatkoztatott igazságot, hogy mi emberek Istenben élhetünk. Ő pedig 

mibennünk él. Istent nem könnyű felismerni. De amint a figyelmes szemlélő a templom 

épületére tekintve a rásugárzó napfényt, vagy az épületet körülölelő gyenge szellőt fel tudja 

ismerni, úgy az Istent szemlélő lélek is a Szentlélek kegyelméből fel tudja ismerni, hogy benne 

élünk Istenben, Ő pedig mibennünk. A lélek-menyasszony – aki ezt az Istennel való belsőséges 

összeköttetést már tapasztalatból tudja, ismeri, és boldogan, felbonthatatlanul, elszakíthatatlanul 

vállalta, szívesen megosztja ezt az élményét, ezt a kincsét az embertestvérekkel. Ők is vegyék 

észre, hogy Istenben élnek, Isten pedig őbennük!  

 

                               Hogyan lehet ezt észrevenni? 

  

 Szent Pál mondja a pizídiai Antióchiában, amikor a Messiásról szóló beszédet kifejtette 

nekik: Krisztus a megígért Messiás. A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek (vö. 



ApCsel 13, 37. 52). Vagyis a Szentlélek működését a bennünk megtapasztalható öröm által 

ismerhetjük fel. Azok a pizidiai hívek sem látták a Szentlelket. Amikor megbérmálta őket az 

apostol, akkor sem láttak lángnyelveket, mint első pünkösd napján, akik részesültek a Szentlélek 

kiáradásában. De a lelküket öröm járta át. Az ember megélhet valamit abból, hogy több lettem 

tegnapi önmagamnál. Ma gazdagabb lettem Isten Szentlelkével. Ez olyan öröm, amely az 

emberi szív mértékét meghaladja. Magunktól nem tudjuk előidézni. Isten ajándéka az, hogy az 

öröm lelkülete eltölt bennünket. A Zsoltáros is ezért fohászkodott így: Örvendeztesd meg 

szolgádat, mert Hozzád emelem, Uram, lelkemet! (Zsolt 85, 4). Mi emberek az imádságban csak 

próbáljuk kitárni a szívünket Isten befogadására, de Isten érkezésének az örömét Ő 

ajándékozza nekünk. János apostol nyilván sokszor megélte ezt az örömet, azért ismételten 

mondja: Aki megtartja Isten parancsait, az Istenben él, és Isten őbenne. Azt, hogy Ő bennünk él, a 

nekünk adott Szentlélektől tudjuk (1 Jn 3, 24). Ez a lélek-menyasszony stílusa. Nemcsak 

magának tartja meg az örömet, hogy az én szívemet betöltötte az Úr, hanem embertestvéreit 

is ebben az örömben akarja részesíteni. Az apostol lelkületével ő is azt szeretné, hogy Jézus 

többi tanítványa is mind-mind megélje ezt a nagy isteni boldogságot: Isten él bennünk, mi 

pedig Istenben! A lélek-menyasszony tudja: Isten bőkezűen adja a Szentlelket (vö. 1 Jn 3, 34). 

Az Úr ugyanis nem bűnös életre hívott, hanem szentségre… Isten kiárasztotta ránk a Szentlelket 

(1 Tessz 4, 7. 8). Isten tehát nemcsak vékonyan csordogáló módon adja nekünk az Ő szeretetét, 

hanem túláradó mértékben kiárasztja ránk a Szentlelket. Az apostolok ismételt élménye ez: Isten 

ilyen túláradó módon adja a Szentlelket. Szent Pál újra ezt az igét használja, amikor így szól: 

Isten az, Aki minket veletek együtt megerősít, és felken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, 

és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Szentlelket (2 Kor 1, 21-22). Ez a lélek-menyasszony 

életstílusa: Isten veletek együtt részesít engemet is a Szentlélek ajándékozásában. Mi életre-

halálra együtt vagyunk, ahogyan Szent Pál írja a tesszalónikai híveknek. vagyis minden 

körülmények között. Akár élünk, akár meghalunk, minket a Szentlélek éltet. A Szentlélek 

részesít Krisztus felkentségében. Ahogyan a királyokat és a prófétákat az Ószövetségben olajjal 

kenték fel tisztségük végzésére, úgy Krisztus királyságában papi és tanítói feladatában részesülő 

lelket a Szentlélek által keni fel Isten. A Szentlélekkel jelöl meg. A felkentség után van egy 

ragyogó jel a felkent ember fején, homlokán. Ezt a jelet a keresztségben, a bérmálásban és a 

papi szentségben eltörölhetetlenül adja Isten.  
 Akárki ránéz arra az emberre, az látja:  

 – ez Isten felkentje, Istentől lefoglalt ember,  

 – a Szentlélek jelével megjellegzett ember,  

 – a Szentlélekkel megerősített ember,  

 – olyan ember, akit azáltal foglalt le Isten magának, hogy a szívébe árasztotta a 

Szentlelket.  

 Amikor egy vízáradat jön, az mindent pusztít, ami az útjába kerül. Amikor az Úr szeretete 

árad az emberre, akkor ez a kegyelmi áradat életet bontakoztat.  

 Pál azért beszél foglalóról a Szentlélekkel kapcsolatban, mert ez a földi öröm – amelyet Ő 

nekünk ajándékoz – csak előleg, csak jelzés arra, hogy majd amikor az örök hazába 

megérkezünk, milyen nagy lesz az a díj, amelyet megkapunk a mi Megváltónktól, Aki a bűntől 

váltott meg, hogy azután a szívünk ne maradjon üresen, hanem a Szentlélekkel, az Atya és a Fiú 

szeretetével töltődjék be.(kicsit hosszúnak érzem a m-t) 

 Isten szentháromságos Közösség. Ezért akiket Ő arra méltat, hogy Benne élhetünk, Ő 

pedig mibennünk, sohasem csak egyedül, szólóban részesülünk Isten szeretet-áradásában, hanem 

mindig az Egyház közösségében. Mindnyájan egy lélekben ugyanis egy testté lettünk... 

Mindnyájunkat egy Lélek itatott át (1 Kor 12, 12-13), mondja Szent Pál apostol. A Szentlélek 



tehát nemcsak az egyes ember testében lakik, mint templomban tölti be a lelkét, mint templom 

mélyén lakozó Istenség, hanem Krisztus titokzatos testét is átjárja, élteti. A különböző tagokat, 

akik Krisztusba betagozódnak a keresztség által, egy testületté teszi. Ez egy misztikus, titokzatos 

test. Azért titokzatos, mert nem látható módon, de mégis valóságosan egyetlen lélek, a 

Szentlélek, tehát az Atya és a Fiú Lelke járja át Krisztus titokzatos testének tagjait. Mindnyájan 

megélhetjük, hogy Isten bennünk él, mi pedig Őbenne.  

  

A harmadik gondolatban próbáljunk összefoglalni ezt a csodálatos tanítást: 

  

III. Krisztus azt akarja, hogy Vele együtt forduljunk a Mennyei Atyához és az 

embertestvérekhez! 

 

Gondoljunk a saját bérmálkozásunk ünnepségére! Bizonyára kaptunk valami bérmálási ajándékot 

a bérmaszülőtől. Talán már nincs is meg. Talán csak emlékezünk rá, hogy ezt vagy azt kaptuk, 

vagy már az emlékezetünkből is kihullott, mi volt az az ajándék, amely jelképezte a Szentlélek 

ajándékozását. De a bérmálás nagy ajándéka, a bérmálási Lélek most is ott van a lelkünkben. 

Ő eljött, és azóta is aktívan működik bennünk. Hívhatjuk: „Jöjj, segíts!”, de mivel Ő eljött és itt 

van, akkor is szüntelenül segít, ha mi esetleg elfelejtjük Őt hívni. A lélek-menyasszony – aki a 

Szentléleknek is jegyese – segítségünkre van, hogy amit a gyermekek elfelejtenek kérni vagy 

megtenni, azt ő helyettünk tegye és kérje. De maga a Szentlélek is megtesz mindent, hogy 

észrevegyük az Ő működését a lelkünkben. 

 Jeruzsálemi Szent Cirill püspök mondja: „Aki megkapja a Szentlélek ajándékát, annak 

megvilágosodik a lelke, és emberi képességet meghaladó módon szemlélheti azt, amit azelőtt 

nem látott.” (Hitmagyarázatok 16. szám; IL Hv VII.hé). A Szentlélek tehát képesít arra, hogy a 

lelkünkkel tudjunk látni. Ez sokkal világosabb látás, mint a szemmel való nézés. Ha az éjszaka 

sötétjében vagyunk, a testi szem mit sem használ. Ha a lélek az éjszakából eljut a 

megvilágosodás imaállapotába, akkor a valóságot sokkal nagyobb fokban látja, mint amit 

csak testi szemmel lehetne látni. Hiszen a tudós mikroszkóppal vizsgálhatja az atomokat, vagy 

távcsővel a csillagok világát, de az ember, aki a Szentlélek ajándékát megkapta, mindezeken túlra 

is tud tekinteni. Az a makrokozmosz és a mikrokozmosz Teremtőjét is látja. A Szentlélek ad 

ilyen értelmi megvilágosodást. Ilyenek az istenélmények, amikor az ember találkozik Istennel. A 

Zsoltárossal mondhatja: Szememet a hegyek felé emelem (Zsolt 120, 1). De ott, ahol a hegy véget 

ér, kezdődik már az ég. Ott ugyanis az ég lehajol a földre. Ott, ahol az ég és a föld találkozik, a 

lélek találkozhat Istennel, Aki a hegy fölött van! Ilyenkor a Zsoltáros szavával elmondhatja: Én 

megismertem, hogy itt áll mellettem az Úr! (Zsolt 55, 10). Nem látja, de megismeri, belső 

tudása van Istenről. Hányszor és hányszor megtapasztalja az ember Istennek a segítő jóságát, 

oltalmazó szeretetét. Szárnyad árnyékában menedéket találok (Zsolt 35, 8), míg a baj elmúlik a 

fejem fölül. A Zsoltáros szava ez. Ilyenkor azután az ember elmondhatja: Istenhez kiáltok, ehhez 

a hatalmas nagy Úrhoz. Istenhez, Aki mellettem áll, Aki nekem segítséget küld az égből. A Te 

jóságod, Uram, nagyobb, mint amilyen hatalmas az ég. Ezért a lelkemet felemelem Hozzád a 

mennybe, Istenem! A Te dicsőséged, vagyis a Te láthatatlan valód a föld fölött jelenik meg 

számomra. Magasabb az, mint a földi világ. A lélek-menyasszony már tudja, hogy akiket a 

Szentlélek vezet, azok már nem a test vágyait követik. Érzi ugyan a test követelőzését, de 

átadja magát a Lélek, a Szentlélek vezetésének, Akit nemcsak hisz, hanem szellemi módon 

ismer, belülről tud (vö. Gal 5, 16). A lélek-menyasszony így könyöröghet: „Istenem, Te a 

Fényességben lakozol. Küldd el a Te Fényed sugarát a mi szívünkbe, hogy a Te parancsaidat 



megismerjük, és készséges lélekkel járjunk a Te utaidon!” (Az Imaórák zsolozsmája, 2. hét, 

csütörtök déli könyörgés).  

 Vagy a Vesperásban, az esti dicséretben, a Magnifikát antifónában így imádkozik: 

„Boldogok, akik éheznek a Te végtelen igazságosságod után. Te, igazságos Istenem, betöltesz 

minket, mert a Te ajándékaidat ajándékozod nekünk.”   

Mik ezek az ajándékok? A Szentlélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem,.. jóság,… 

tisztaság (Gal 5, 22). Malakiás könyvének az elején üzeni az Úr: „Én szeretlek titeket.” A próféta 

pedig felteszi a kérdést: „Miben nyilatkozik meg, Uram, a Te szereteted?” (vö. Mal 1, 2 ). Szent 

Ágoston püspök élményével lehet válaszolni: „Szentháromságos jó Urunk felébresztett, 

elárasztott és betöltött önmagával!” – Micsoda gyönyörűség ez! Amikor a lélek Istenre figyel, 

akkor mindenben Isten jelentkezését veszi észre. Ha az éjszaka folyamán felébred, és éppen 3 

óra 33 percet mutat az óra, akkor a szíve rádobban Istennek erre a jelentkezésére. A 

szentháromságos Isten ezzel a hármas számmal őt is felébreszti, őt is elárasztja, őneki is 

gyönyörűséget ad, amikor betölti önmagával. Az ember szívében valami melegség áramlik 

át. Olyan, amely túl akar áradni, és mások számára is sugárzik, mások számára is 

tapasztalható lesz. Mások szívét is felmelengeti a Szentháromság tiszteletére, szeretetére. A lélek-

menyasszonynak ez a stílusa: maga a Szentlélekkel betöltődve fordul a Mennyei Atyához, 

isteni Urával és a Szentlélekkel megerősítve az embertestvérekhez ilyen csodálatos 

gyümölcsöket tud teremteni, a Lélek gyümölcseit.  
 

Befejezésül imádkozzuk a 101. számú éneket:  

 

 Szállj reánk, életadó Lélek,  

 Jótanácsnak Szentlelke! Égesd be a lelkekbe:  

 Isten akaratán járjunk, ez az élet értelme.  

 Háznépedre jer le, Jótanács Lelke!  

 

 

 

 

  

438. A lélek-menyasszony testvéreit is átjárja Krisztus Lelkülete 

 

 

Imádkozzuk a 102. számú éneket:  

 

 Szentlélek Isten szállj le ránk, elmét derítő tiszta láng, 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet!  

 

 Kit Isten, mint Vigasztalót nekünk ajándokul adott. 

 Minden javak bő kútfeje, lelkünk világa s élete.  

 

 Az együtt-szeretés imájában a Szentlélek működését tanulmányozzuk: hogyan adja Isten 

olyan bőséges áradatban a Szentlelket, hiszen Ő a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8). Isten szeretete is 

végtelen.  

 De hogyan lehetséges az, hogy ezt a szeretetét nekünk akarja ajándékozni?  

 



 I. Isten a lélek-menyasszony kedvéért is ajándékozza nekünk a Szentlelket 

 

 A lélek-menyasszonyt tehát Isten felbonthatatlan szeretettel szereti. Kérés nélkül is adja 

Isten a Szentlelket. Mert hiszen már a mi megszületésünk előtt is reánk árasztotta Isten a 

Szentlelket. Az, amit a lélek-menyasszony a maga Istennel egyesült életével el tud érni, az, amit 

ez az Istenbe belemerülő imádkozó lélek el tud érni, az Istennek egy személyre szóló ajándéka, 

amellyel az Ő választott menyasszonyát akarja kitüntetni. Már az Énekek énekében, az 

Ószövetség legszebb énekében is van egy ilyen írás Isten részéről: Sion leányai, gyertek, 

nézzétek: Salamon király fején a korona, amellyel szülőanyja megkoronázta lakodalma napján, 

szíve örömének napján! (Én 3, 11). Ez a kitüntetés, hogy a lélek-menyasszony is közreműködik a 

szeretet kiáradásában, nászajándék. A szent író kifejezetten hangsúlyozza, hogy ez a lélek-

menyasszony lakodalma napján van. Itt a vőlegénynek Salamon király mondja: igazán a Salamon 

azt jelenti: békesség királya. a mi Urunk. Jézus az, Aki a Békesség, Aki a Mennyei Atya Fia. A 

lélek-menyasszony ennek az isteni nagy Királynak a választottja lett. Boldogan szemléli isteni 

Urát, fején a dicsőség ragyogását, amelyet emberi szóval koronának mondhatunk. Ez 

tulajdonképpen az isteni lét kisugárzása a megtestesült Istenember emberségén keresztül. A 

lélek-menyasszony is meg akarja osztani szíve örömét azokkal, akik őhozzá tartoznak. 
Amikor Sion leányait hívogatja az Énekek éneke szavával, nemcsak társnőit hívja, hanem Sion 

városának leánya mindaz, aki Sionhoz tartozik. Tehát akik a mennyei Jeruzsálem lakói, akik a 

mennyei Jeruzsálemhez kaptak meghívást. Mind-mind odatartoznak a békesség fia, Salamon, 

Krisztus király népéhez. Ennek a népnek pedig most az isteni Vőlegénnyel való frigy miatt a 

lélek-menyasszony is királynéja lett. Ezt az örömét: – az én Uram, Istenem, Királyom az enyém, 

én pedig az Övé vagyok – meg akarja osztani sorstársaival, akikkel közösséget vállalt, akik 

fontosak nekik, mert az ő isteni királya népének a tagjai. Attól kezdve, hogy őt Krisztus Király 

Királynévá tette, köze van ehhez a választott néphez.  

Az a ragyogás, amely Krisztusból árad, az a szent szeretés, vagyis a Szentlélekkel való 

betöltődöttség. Hiszen a Fiút betölti az Atya szeretete, Aki a Szentlélek. Az isteni Vőlegény is 

hívja az Ő menyasszonyát. Ugyancsak az Énekek énekében olvassuk: Menjünk ki a szőlőhegyre, 

…ott ajándékozlak meg a szerelmemmel (Én 7, 13). Ez az a hegy, amelyen a szőlőtőke van. Ez az 

a Szőlőtőke, amelynek szőlő-vesszejei mi vagyunk, akik vitális kapcsolatban vagyunk az élő 

Szőlőtővel, Krisztussal. Aki belőle él.  

 Amikor Jézus, ez az isteni Vőlegény a hegyre hívja választottját, hogy ott ajándékozza 

meg a Szerelemmel, a Szentlélekkel, akkor ez a hegy nem más, mint a Kálvária hegye, ahol a 

nagy szüretelés után – mint ahogyan a szőlőt kitapossák, és a mustból bor lesz – Krisztust is a 

keresztre feszítik. Nincs már rajta semmi szépség, nem kívánatos, ahogyan a próféta írja a 

szenvedő Messiásról, s mégis ott fakad fel Isten Szeretetének tüzes bora, a feltámadt Krisztus 

élete. Mert a feltámadás helye nem más, mint Krisztus kereszthalálának a helye. Krisztus a 

Kálvária hegyen lett megfeszítve, ott adta értünk az életét, de ott támadt fel a sírból, és ott adott 

nekünk életet. Ott ajándékozta meg választottait az Ő Szerelmével, isteni Életével. Ez a hívás: 

– „Menjünk ki a szőlőhegyre!” – nyilván elsősorban Isten választott menyasszonyának szól, 

de a menyasszony viszi magával az ő családjának minden tagját a házasságba. Attól kezdve 

mindnyájan rokonai vagyunk az ő isteni Urának. Egy családba tartozunk! Hogyha a választott 

lélek az imádságban Isten ajándékát, a Szentlelket kapja meg, akkor ebből a Szentlélekből 

mindazok részesednek, akik a lélek-menyasszony családjába tartoznak. A lélek-menyasszony 

nem szűkkeblűen szeret, nem önző módon igényli a Vőlegénye szeretetét: – „Csak engem 

szeress!” –, hanem nagylelkűen. Azért esedezik ebben a bensőséges imaállapotban, az Istennel 

való lelki frigy imaállapotában: „Az én családom minden tagját ajándékozd meg a 



Szentlélekkel, isteni jó Uram!” A Vőlegény, Aki igazán szereti az Ő választottját, nem tudja 

magát sokáig kérlelni: Ha az én kis választottam ezért esedezik, hogy az ő családja többi tagja is 

részesüljön az Atya és a Fiú szeretetében, a Szentlélekben, akkor Isten így szól: Új szívet adok 

nektek, új lelket öntök belétek… Lelkemet árasztom belétek (Ez 36, 26. 27). Az a szív, amelyet 

Isten ad övéinek, az az isteni szerelmes szív. Az az önmagát felejtő szív. Az olyan szív, akiben 

valami új élet kezdődik. Már nemcsak az ő kicsiny emberi világa van benne, hanem Isten 

szentháromságos élete, az Atya és Fiú a Szeretettel, a Szentlélekkel.  

 A prófétánál Isten azt ígéri, hogy már nemcsak vékonyan csöpögteti az Ő szeretetét a 

választott menyasszony testvéreinek a lelkébe, hanem túláradó mértékben, bőségesen árasztja 

beléjük a szeretetet. Ez az áradó istenszeretet a lélek-menyasszony örömére is van. Ahogyan a 

boldogságtól tud repesni a menyasszony, ha látja, hogy Ura valami nagy ajándékot ad az Ő 

családja többi tagjának, a lélek-menyasszony még inkább tud az örömtől ujjongani, hogy Isten az 

én kedvemért is ajándékozza, bőségesen árasztja a szent Szeretetet, a Szentlelket az én családom 

többi tagjának.  

 Ez az együtt-imádkozás csodálatos gyümölcse. Isten és a lélek együtt vannak az 

imádságban. Együtt munkálkodnak az imádság gyümölcsei ajándékozásában, vagyis az 

istenszeretet világba való beleárasztásában. Isten ugyanis szívesen részesíti az embert az 

Üdvözítő tetteiben.  

 Minél inkább szereti az ember Istent, Isten annál nagyobb mértékben teljesíti az Ő 

szíve választottja, az  lélek-menyasszonya vágyait és terveit.  

 

II. A lélek-menyasszony együtt imádkozik a Boldogságos Szűz Máriával a Szentlélek 

eljöveteléért 

 

 A feltámadása utáni napokban – amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal –, akkor 

meghagyta nekik: Ne távozzanak Jeruzsálemből, hanem várjanak a Mennyei Atya ígéretére! 

Néhány nap múlva ugyanis a Szentlélekkel fognak megkeresztelkedni (ApCsel 1, 45). Ez is az 

együtt-imádkozás imaszakasza. A tanítványok azt a Szentlelket várják imádságban, Akit Jézus 

nekik megígért. Hogy legyen miről elmélkedniük, most már tudjuk, a 9 napos lelkigyakorlat alatt, 

megmondja: néhány nap múlva majd a Szentlélekkel fogtok betöltődni, illetve a Szentlélek vesz 

körül benneteket, mint ahogyan az alámerítéses keresztelésnél a víz körülveszi az embert. Ez 

tehát nem egy tétlen várakozás volt, hanem a találkozás reményének a szítása. A boldog 

találkozás örömére való készülődés. De nem akárhogyan, hanem együtt való készülődés.  

 Amikor azután Jézus a hegyre felment, akkor a tanítványai visszamentek az Olajfák 

hegyéről Jeruzsálembe; és az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával, és unokatestvéreivel 

együtt, egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak (ApCsel 1, 14).  

 A közös imádságnak mindig van egy többlet ereje. Együtt állni Isten Atyánk elé, az a 

családtagokat is lelkesíti, az imaközösség tagjait is. Erőt tudunk meríteni egymás hitéből. De 

Jézus ígérete még inkább érvényesül: Ha együtt vagytok ketten-hárman, ott vagyok én is 

köztetek! (Mt 18, 20). Tudták azt, hogy Jézus felment a mennybe. De azt is tudták, hogy 

megígérte: „Veletek maradok minden nap a világ végezetéig!” (Mt 28, 20). Nem látták Jézust, de 

tudták, hogy velük van. Látták Jézus édesanyját. Látták Jézus családjának tagjait, az 

unokatestvéreket. Az ő hitükből, reményükből és szeretetükből maguk is több hitet, reményt és 

szeretetet merítettek.  

 A Szűzanyának, a Szentlélek mátkájának a példája megragadta őket. Azt már tudták a 

Boldogságos Szűzzel való előzetes beszélgetésekből, hogy a názáreti Mária a Szentlélek erejéből 

foganta Fiát, Jézust (vö. Lk 1, 35). Neki már volt találkozása ezzel a végtelen isteni Szeretettel, 



ezzel a teremtő Lélekkel, Aki meg tudta teremteni Jézus emberi természetét férfi közreműködése 

nélkül. Mint aki tapasztalt a magas hegyre való feljutásban, úgy figyelték a Szentlélek Mátkáját: 

hogyan készül ő a Szentlélek ünnepélyes kiárasztására. Végül is tudták, hogy nem Mária miatt 

fog a Szentlélek eljönni, mert hiszen Mária már megkapta, hanem őmiattuk. Azt is boldogan 

elfogadták, hogy Szűz Mária, a Szentlélek Mátkája segít nekik a Szentlélek várásában, hogy a 

szívük megfelelően kitáguljon ennek a mérhetetlen isteni Szeretetnek a befogadására, a 

Szentlélek kegyelme áradásának a beengedésére. Ők Máriával együtt állhatatosan imádkoztak, 

vagyis kitartottak az imádságban. Nemcsak a Miatyánkot imádkozták, amelyet Jézustól tanultak, 

hanem a szív imáját, a kérlelést: „Küldd el a Szentlelket! Jöjj el, Szentlélek Úristen!” Jézus szava 

jogosította fel őket arra, hogy ilyen bizakodó lélekkel várhassák a Szentlelket. A szívükben 

csilingelt Jézus mondata, amelyet az utolsó vacsorán kötött a lelkükre: Én majd kérem az Atyát, 

és Ő majd más Vigasztalót ad nektek. Az igazság Lelkét, Aki örökké veletek marad! (Jn 14, 16-

17).  

 – Milyen jó a várakozás a vigasztalásra!  

 – Milyen jó, amikor Isten az Ő Lelkével cirógatja meg az ember Lelkét! Több ez, mint 

a kéz érintésével megtapasztalható cirógatás. Ez inkább a szív örvendezéséhez hasonlít, amelyet 

nem lehet fizikailag kimutatni, de mégis az ember valóságosan tudja, hogy most valami nagy-

nagy boldogság van benne!  
 A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Teremtőjének örvendjen Izrael, …mert népében 

kedvét találja az Úr! Tehát: Örvendjenek Dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön! 

(Zsolt 149, 2. 4-5). A tanítványok a Szentlélek várása közben már elkezdenek örülni a 

Szentlélek érkezésének. Már bizonyosak benne, hogy az Atyától elküldi Jézus a Szentlelket, 

hiszen megígérte. Akkor ez az isteni ajándékozás azt is jelenti a tanítványok számára, hogy Isten 

kedvét, gyönyörűségét találja az emberekben, az Ő választottaiban. Ez a legtisztább 

misztikus élmény: az ember megéli: Isten őt előbb szerette (1 Jn 4, 19), ő pedig 

viszontszeretheti. Isten előbb találta gyönyörűségét az Ő választottaiban. A kiválasztott lélek 

pedig nem keres másban gyönyörűséget, ezért azután Istenben találja meg élete igazi 

gyönyörűségét, örvend az ő Teremtőjének, Alkotójának. A Zsoltáros a szentek ujjongását úgy 

jellemzi, hogy az a nyugvóhelyükön valósul meg. Az Istennek való örvendezés a nyugalom 

állapotában van, a szemlélődés tétlenségében.  
 – Amikor az ember már nem foglalkozik mással, csak egyedül Isten Urával.  

 – Amikor csak rendelkezésre áll az imádságban a Szentlélek számára, hogy eljöjjön, és 

betöltse őt.  

 A Szűzanya, a Szentlélek mátkája nemcsak eligazítást ad a lélek-menyasszonynak, hogy 

hogyan kell együtt imádkozni a Szentlélek eljöveteléért, hanem a lélek-menyasszony 

családtagjainak is, vagyis nekünk is biztos eligazítást ad, hogy az együttes imánk jó eredményt 

fog hozni.  

 Nincs nagyobb eredmény, mint amikor Isten szeretete beleárad a világba, beleárad a 

szívünkbe! 

  

III. A lélek-menyasszony Krisztus lelkületével imádkozik a Szentlélek eljöveteléig 

 

 Szent Pál apostol a Filippi levélben arra buzdítja a tanítványokat: Krisztus lelkületével 

imádkozzanak! Ugyanaz az érzés, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban 

volt! (Fil 2, 5). Krisztus Lelke pedig a Szentlélek.  

 



1. Ezért a lélek-menyasszony Krisztus Lelkével, a Szentlélekkel betöltve fordul 
imájában isteni Vőlegényével, Jézussal együtt a Mennyei Atyához.  

 Ha az ember érzi, hogy a maga ereje kevés, akkor segítséget visz magával. Micsoda isteni 

Pártfogója van a lélek-menyasszonynak az ő isteni Vőlegénye személyében! A Fiúval együtt tud 

a Mennyei Atya felé fordulni nemcsak szavakkal, nemcsak gondolatokkal, hanem a szív 

szeretésével is. A lélek-menyasszony annyira otthon van isteni Ura szívében, annyira szabadon 

járhat-kelhet Jézus szívében, hogy amikor a Mennyei Atya a kis választott menyasszony 

könyörgő szavára figyelmez, akkor feléje fordul. Látja, hogy az imádságban a lélek is felemeli 

szíve szeretetét a Mennyei Atyához, akkor mellette látja az Ő szeretett Fiát, a lélek-menyasszony 

isteni Urát. Ő attól kezdve, hogy egészen Istennek adta az életét, és ez az isteni Vőlegény 

elfogadta őt ebben a lelki frigy imaállapotában, már nem egyedül áll a Mennyei Atya előtt, 

hanem ők most már mindig együtt vannak a Mennyei Atya színe előtt.  

Amikor a Mennyei Atya az Ő Egyszülött Fiára tekint, mindig ott látja ezt a választott 

menyasszonyt is. Amikor a Mennyei Atya szeretettel, vagyis a Szentlélekkel tekint az Ő 

Egyszülött Fiára, akkor ebben a szeretet-áradatban mindig megfürdik a lélek-menyasszony is. 

Nem lehet azt elképzelni, hogy a nap csak a Vőlegényre süssön, a menyasszonyra nem. Az isteni 

Nap szeretetáradása – is a Fiú felé öröktől fogva örökké van – immár a lélek-menyasszonyra 

is irányul.  
  

 2. Krisztus lelkületével imádkozni másodszor azt is jelenti: a lélek-menyasszony be 

akarja fogadni Krisztust. Jézus azt mondja: Az Atya mindent átadott nekem (Mt 11, 27), vagyis 

a Fiú mindent befogadott, ami az Atyáé. Az egész isteni természetet, s ezért egy Isten az Atyával 

és a Szentlélekkel. Csak a Személyiségük különböző. A Fiú tudja azt, hogy az egyetlen isteni 

természetet a Mennyei Atyától kapta öröktől fogva örökké, tehát nincs olyan pillanat, amikor ne 

kapta volna az Istenség teljességét az Ő születésében, amellyel az Örök Atyától öröktől fogva 

örökké születik.  

 Ha a Mennyei Atya mindent átadott Egyszülött Fiának, akkor a Fiú is – amit csak a lélek-

menyasszony be tud fogadni – mindent átad az Ő kicsi választottjának. Ezért amikor a lélek-

menyasszony Krisztus módjára akar imádkozni az ő testvéreiért, hogy ők is megkapják a 

Szentlelket, akkor egyre jobban be akarja fogadni azt az isteni önátadást.  

 A lélek-menyasszony még itt él a földön, de a választott lélek minden nap jobban akarja 

befogadni Istent, vagyis jobban akar növekedni a megszentelő kegyelemben. Egyre többet tud 

befogadni Isten jóságából, Isten Szeretetéből, és így miatta is, és benne is, rajta keresztül is 

egyre több lesz Isten szeretete ebben a világban!   
 

 3. Krisztus szeretetével, Krisztus lelkületével imádkozni harmadszor azt jelenti: a lélek-

menyasszony egy akar lenni az ő isteni Urával, mert Jézus is, mint Fiú egy volt a Mennyei 

Atyával. Azt mondta az Úr Jézus: „Én és az Atya egyek vagyunk” (Jn 10, 30). Így a lélek-

menyasszony is egyre inkább egy akar lenni isteni Urával, hogy az Ő lelkülete egyre jobban 

átjárja, és a Krisztustól átjártság lelkületével legyen a Mennyei Atya előtt. Ha a lélek-

menyasszony és az isteni Vőlegény a szeretetben egyek, a Lélekben egyesülnek, akkor az 

imádság még hatékonyabb lesz, mert a Mennyei Atya nem két különböző kérlelő hangot fog 

hallani az imádságban, hanem az isteni Vőlegény és a választott lélek-menyasszony együtt 

énekelnek. Együtt mondják el szívük vágyát a Mennyei Atyának a Szentlélekben.  
 



 4. Krisztus lelkületével imádkozni negyedszer azt is jelenti: Istenhez beszélünk a Fiú 

szeretetével a Szentlélekben, a Szentlélek dallamával, a Szentlélek szavaival, a Szentlélek 

szeretet-áradásával. Már a lélek-menyasszony is úgy imádkozik, vagyis irányul a Mennyei 

Atyához, ahogyan a Fiú irányul az Ő isteni Atyjához. Ő, a választott menyasszony, a lélek-

menyasszony már meglátta, megtapasztalta, hogy Isten mekkora örömmel tölti el az ő szívét. 

Erről az örömről szól az ő imájának a szava, amikor ezt a Mennyei Atya felé viszonozza, illetve 

megköszöni.  

 Amikor a lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban beszél Istenhez, a Mennyei 

Atyához a Fiú Szeretetével, a Szentlélekkel, az már nem szavak füzérét jelenti, hanem a lélek 

odakapcsolódását a Szentháromsághoz. A szeretet, az öröm és a békesség köteléke által van az 

egymásba-kapcsolódás ebben az imaszakaszban.  

 

 5. Krisztus lelkületével imádkozni a lélek-menyasszony számára ötödször azt is jelenti: 

Elkezd beszélni az embereknek Istenről. Ahogyan az apostolok befogadták az Atya és a Fiú 

Lelkét pünkösdkor, és szólni kezdtek Isten nagy tetteiről (vö. ApCsel 2, 4), úgy a lélek-

menyasszony is meg akarja osztani azt az isteni élményét. A Szentlélek túlárad az ő lelkén 

keresztül is az embertestvérek felé. Amikor a lélek-menyasszony Istenről, tehát az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek szeretetéről beszél, akkor azt is megláthatja, hogy a szavai másokat is mennyi 

örömmel töltenek el. A szentháromságos egy Isten – Aki a lélek-menyasszony számára ilyen 

hatalmas öröm, mennyei öröm  – a lélek-menyasszony kedvéért másokat is eltölt ezzel a mennyei 

örömmel.  

 

 Az emberek megértik, hogy Isten szeretetének ezen befogadásához abba kell hagyni 

minden nem Istenre vonatkozó gondolatot! Vagyis elhagyni minden olyan értelmi 

tevékenységet, amely nem Istenre vonatkozik. Illetve, mivel Isten a szeretet, és csak a szív képes 

Őt befogadni, ezért kezdik megtanulni az emberek, hogy a szívüket ki kell tárni Isten előtt! 

Szívükben egyre jobban elcsendesednek a gondolatok elkalandozásai, és ebbe az elcsendesült, 

megtisztult szívbe szabadon áradhat Isten szeretete, illetve az ő szívükből az Istennek kijáró 

köteles szeretet Isten felé. Ez már a szeretetben való kölcsönös kicserélődés ajándéka is az 

embertestvérek számára, amit a lélek-menyasszony már olyan boldogan megélt a lelki frigy 

imakegyelmében. Ezért azután amikor a lélek-menyasszony Krisztus lelkületével imádkozik, 

akkor ezt a lelkületet másoknak is segít megélni. Amikor a Mennyei Atya ráfigyel az emberek 

imájára, akkor egyre jobban felismeri bennük is Egyszülött Fia vonásait, akiket a Szentlélekben 

szeret. A lélek-menyasszony a szeretet önzetlenségével egyre boldogabb, mert látja, hogy a 

krisztusi lelkület hogyan bontakozik az ő családja többi tagjaiban is. A lélek-menyasszony a 

Mennyei Atyával együtt nézi isteni Urának rokonait, vagy még inkább testvéreit, és együtt szereti 

őket.  

 

 IV. A lélek-menyasszony azt kívánja, hogy az ő testvéreit is átjárja a Szentlélek!  

 

 Az ember életében gyerekkorától kezdve elsődleges az érzés világa. Ha jól érzi magát, 

mosolyog, ha nem jól érzi magát, sír. A gondolatvilág később bontakozik ki az emberben. De 

felnőttkorban is nem egyszer van olyan élményünk, hogy egy-egy érzés rabul ejt, hatalmába 

kerít, és egy életre megmaradó élményt ajándékoz. Nemcsak egy szép táj gyönyörűsége, 

nemcsak egy szeretetteljes szó a számunkra kedves személy részéről, de még inkább Isten 

vallomása, amellyel elárulja szíve titkát: „Szeretlek téged, gyermekem!” Ez az isteni vallomás 

egy életre szóló elkötelezettséget eredményez kezdve a keresztségtől, folytatva a 



szentáldozásban, a bűnbocsánat szentségében, a bérmálásban, és aki a házasságot kapja 

hívatásnak, a házasság szentségében. Aki pedig a papságra kap meghívást, a pappá szentelésben.  

 Az ember gondolatvilágát egy-egy ilyen élmény után betölti az érzés. Az idő múlásával ez 

nem csökken, hanem még növekszik is. Ezt az élményt – úgy is mondhatjuk:– szívére vonja, 

megszívleli, mint ahogyan egy-egy jó-tanácsot, egy-egy jó gondolatot megszívlel. A lélek-

menyasszony szívét megfogta Jézusnak az a vallomása, amikor így szólt: Értük szentelem 

magamat (Jn 17, 19). Ő is egészen Jézus testvéreiért is akarja szentelni magát, miután életét 

már egészen Istennek szentelte.  
 Ha van olyan élet, amelyre egy művész elmondja: – „Egész életemet a zenének 

szenteltem” –, akkor még inkább jogosult az az életstílus, amellyel a lélek-menyasszony 

elmondja: „Egész életemet Istennek szenteltem”, vagyis a választott menyasszonyt átjárja az 

istenszeretet élménye. Más szóval átjárja a Szentlélek! Ez hatalmas erő!  

 Ahogyan a nemzeti tudat, az összetartozás hatalmas érzés ugyanaz annak a nemzet 

tagjainak a szívében, úgy az Istenhez tartozás élménye is hatalmas erő az ember fejében, 

szívében, életében, mert ez nem más, mint isten-érzés a szívben! A lélek-menyasszony szívét 

egészen átjárta Isten szeretete, amely személy szerint nemcsak reá, egyedül reá vonatkozik, 

hanem mindazokra, akik Jézushoz tartoznak, és a lelki frigy elkötelezettsége miatt most már a 

lélek-menyasszonyhoz is tartoznak. A lélek-menyasszony tehát azt óhajtja, hogy ez az Istentől 

való megérintettség átjárja Krisztus testvéreinek a lelkét is. Azt akarja, hogy Krisztus 

testvérei megszentelődjenek, vagyis szebbé legyenek a Szentlélek működése által.  

 Ahogyan a világi művészek a maguk gondolatainak a kifejezésére törekszenek, és ezáltal 

akarják az emberek életét szebbé, többé tenni, úgy Isten képmására, hasonlatosságára 

teremtményben is (vö. Ter 1, 27) benne van az Alkotó szellemisége, Isten Lelke, a teremtő 

Lélek. Az ember feladata egy földi léten át: ezt a teremtő Lelket kibontakoztassa magában, 

hogy egyre jobban engedje Isten Szentlelkét eluralkodni benne. Mintegy láthatóvá tenni a többi 

embertestvér számára is a benne élő szent Istent!  

A többi ember is az Istennek szentelt életünk miatt egyre jobban meglátja a természetfeletti 

világot, vagyis Istent! Aki több, mint ez a természetes világ, nagyobb Valóság, mint ez a kézzel 

fogható, vagy műszerekkel mérhető Világmindenség.  

A lélek-menyasszonynak ez a boldogsága: Isten lelkületét leesdje az embertestvérekre! Ez az 

élete boldogságának a bontakozása, hogy az embereket egyre jobban átjárja a Szentlélek, akit 

Isten nem szűkösen ad (vö. Jn 3, 34), hanem határtalan szeretettel!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 102. számú éneket: 

  

 Te hét ajándok Istene, az Úr hatalmas jobb keze,  

 Te kit nekünk ígért Atya, nyelvünk kenetdús szózata!  

 

 Ó adjad ismernünk Atyát, és Egyszülötte Szent Fiát,  

 S Téged, ki tőlük származol, valljon, mi ég- s földön honol!  

 

 



                                                                                                                      

 

439. Isten szeretete beleáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által (Róm 5, 5) 

 

 

Imádkozzuk a 101. számú éneket: 

  

 Szállj ránk, életadó Lélek, szállj le, igaz Bölcsesség! 

 Szívem Veled elteljék, botló léptem előtt gyúlj fel,      múlhatatlan Fényesség,  

Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke! 

 

Szállj ránk, életadó Lélek, szállj le közénk, Értelem! Add a hitet értenem, engedd 

Anyaszentegyházad érverését éreznem.  

Háznépemre jer le, Értelem Lelke! 

 

 Olyan jó a csend, a várakozás! Olyan ez a csend, mint az apostolok várakozása pünkösd 

előtt, amikor a Szentlélek mátkájával, a Szűzanyával várták a Szentlélek érkezését. A lélek-

menyasszony – aki az együttszeretés imájában – már egészen együtt van isteni Urával, nem a 

maga számára várja a Szentlélek belénk-áradását, hanem az ő testvérei számára, mint ahogyan a 

Szűzanya is Jézus testvérei számára, az ő gyermekei számára kérte a Szentlélek eljövetelét. A 

lélek-menyasszony ugyanis – aki már egészen átadta magát isteni Urának, aki részesedik isteni 

Ura szeretetében – szeretné ezt a szeretetet megosztani másokkal is.  

 

Ezért ebben az imaórában nézzük:  

 

Hogyan árad bele a Szentlélek a szívekbe a lélek-menyasszony közreműködésével? 

 

 Szent Pál apostol fogalmazza meg a témát: Áldott legyen Isten, Urunk Jézus Krisztus 

Atyja, az irgalom Atyja, és a minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden 

szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak. Azt a vigasztalást 

nyújtva nekik, amelyet Ő nyújtott nekünk (2 Kor 1, 3-4). A lélek-menyasszony az ő isteni Urának 

a vigasztalását élhette meg. Ezt a lelki megvigasztalódást akarja Jézus testvérei számára is 

közvetíteni.  

 Amikor az ember szomorú, akkor sötéten lát. Persze a vigasztalásunk tárgya akkor is 

ott van, csak nem látjuk. Űrhajósok számolnak be arról, hogy milyen vigasztalanul sötét tud 

lenni a földgömb, amikor éppen a föld túlsó oldalán vannak, ahol nem érvényesül a nap fénye. 

Milyen nagyszerű élmény, amikor egyszer csak a láthatáron elkezd valami kis derengés 

fényesedni, azután megjelenik az izzó napkorong, és az egész földkerekséget betölti a nap 

fénye.  
 A lélek-menyasszony ezt a fényesség sugárzást akarja szolgálni. Nem ő a fényesség, mint 

ahogyan Keresztelő János is csak a Vőlegény barátjának vallotta magát, de szolgálta az isteni 

Fényességet. A lélek-menyasszony is csak az isteni Vőlegény jegyesének vallja magát, de 

szolgálja a világ Világosságát (Jn 11, 9).  

 

Az elmélkedés első részében nézzük: 

  



I. Mit tanít Isten az Ószövetségben Isten belénk árasztott szeretetéről? 

 

 Az ószövetségi bölcs szavával Ő is elmondhatja: A bölcsesség az örök Világosság 

kisugárzása, és Isten működésének tiszta tükre, és jóságának képmása. Bár csak egy, mindent 

megtehet, és jól lehet, magában marad, megújítja a Mindenséget. Nemzedékről-nemzedékre betér 

a Szentlelkekbe. Így teremti meg Isten barátait és a prófétákat (Bölcs 7, 26-27).  

 Ahogyan a szentmisében a ministráns segít az oltár szolgálatában, hogy úgy a hívekkel 

együtt részesedhessék az örök főpap szeretetében, áldozatában, tanításában; úgy a lélek-

menyasszony is az isteni örök bölcsesség világosságának kisugárzását szolgálja. Az Istennek 

adott lélek ugyanis megtisztul. Nem annyira a saját erejéből, hanem isteni Ura újjáteremtő 

hatalmából. Azért azután rajta is átsugárzik Isten ragyogása, szeretetének lángolása. A 

lélekmenyasszony tehát tiszta tükre az isteni tevékenységnek. Isten megszentelő működése 

ragyog fel benne. Ezért tudta Isten maradéktalanul beleárasztani a szívébe a Szentlelket. Ezért 

akarja a lélek-menyasszony a szívébe befogadott Szentlelket tovább ajándékozni. Az életet, a 

Szentlélek éltető erejét Isten ajándékozza, de Ő be akar térni a szent emberek lelkébe. 

Ahogyan a lélek-menyasszony lelkét megszentelte, úgy meg akarja szentelni Isten barátait, akik 

ettől az isteni szeretettől, ebből a lelki barátságtól szentelődnek meg, lesznek maguk is szentek. 

Átjárja őket az égi fényesség. Valami ilyesféléről ad tanítást Izajás próféta: Ragyogj fel, ragyogj 

fel Jeruzsálem, mert elérkezett a te világosságod! És az Úr dicsősége felragyogott fölötted (Iz 60, 

1). A választott nép közössége – amelyet Jeruzsálemnek nevez a próféta – ragyogóvá lesz. Nem 

saját életszentségével ragyog, hanem a hozzá a mennyből érkezett világosság által. Az Úr 

dicsősége nemcsak fölötte ragyog, hanem betölti az Ő választottainak a szívét is. Micsoda 

nagyszerű átalakítás ez! A Szentléleknek micsoda teremtő működése ez! Nem véletlenül mondja 

az Úr: Kőszíveteket elveszem testetekből. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim 

szerint járjatok (Ez 36, 26-27). A föld pora, a megkövesedett szívű ember helyett lelki embert 

teremt Isten Szentlelke, az újjáteremtő Lélek! Akiben Isten Lelke árad, az sokkal jobban él, 

mint ahogyan Ádám teste élővé vált, amikor Isten Lelket lehelt bele. Krisztusról, a második 

Ádámról mondja a Szentírás: Ő élő és éltető ember (vö. 1 Kor 15, 45), vagyis az Ő életét a 

Szentlélekkel eltelt életét adja embertestvéreinek, és ezzel másokat is élővé tesz.  
 Ahogyan egy gyermek születésekor az édesanya mellett ott szorgoskodnak a bábák és a 

segítő személyzet, a lélek-menyasszony is ott szorgoskodik Isten gyermekeinek születésekor, 

amikor új lélekkel születnek meg. Mennyi várakozás, mennyi fohászkodás, imádság előzte meg 

ezt a születést is! Aki imádkozik az embertestvéreiért, az olyan, mint a lélekmenyasszony, az 

már maga is lélek-menyasszonyi feladatot lát el. Ott segítkezik, ott asszisztál annál a csodálatos 

születésnél, amellyel a lélek-menyasszony boldogan látja az új élet születését (vö. Róm 5, 5). 

Igazán ez az isteni irgalom megnyilvánulása, megvalósulása, hiszen a Zsoltáros ezt az élményt 

így fogalmazza meg: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét és törvényét 

megtartják (Zsolt 24, 10). Ahogyan az áldott állapotban levő édesanya irgalomra indul a szíve 

alatt levő kicsi magzata iránt, úgy az Úr is irgalomra, könyörületre indul, amikor ránk tekint, 

amikor ott vagyunk a szívéhez egészen közel. Az Ő szeretete belénk árad. Az irgalom itt 

egyben olyan, mint a kegyelem, amellyel a halálra ítéltnek a király életet ad. Itt Isten 

Nagykirályunk kegyelmet ad, életet ajándékoz azoknak, akik a bűn és a halál rabságában, 

sötétségben éltünk. Milyen nagyszerű, hogy Isten szeretete beleárad a szívünkbe!  

 Mennyi szeretet van elrejtve az Ószövetség soraiban! Isten nagy jóságáról tesznek 

tanúságot ezek az előbb ismertetett idézetek 

 

Elmélkedésünk második részében nézzük: 



  

II. Mit tanít Isten belénk áradó  szeretetéről az Újszövetség? 
 

 Amikor Jézus Keresztelő János kezéből magára vette a keresztséget, hogy annak kapcsán 

kinyilvánuljon a Mennyei Atya szava: „Ez az én szeretett Fiam, Akit a Szentlélekben szeretek”,… 

akkor a Szentlélek indítására a pusztába ment (vö. Mt 3,17-4,1). Jézus, mint ember mindig teljes 

mértékben követte a Szentlélek indításait. A szent evangélisták többször azt is megjegyzik: A 

Lélek arra indította Jézust, hogy gyógyítson (vö. Lk 7, 3). A Lélek ereje nyilvánult meg Jézus 

minden tettében. A lélek-menyasszony csak ámulva nézi Jézus emberségét, amellyel Ő 

maradéktalanul átadta magát a Szentlélek vezetésének. Jézus tanítványai vágyódva nézik, 

hogyan működik a Szentlélek az ember-Jézus cselekedeteiben. A lélek-menyasszony stílusa tehát 

ez: Mindenben engedelmeskedni a Szentlélek indításának! Ez számunkra is egy nagyon jó 

eligazítás. Mi is vágyódjunk követni a Szentlélek indításait Jézus mintájára! Akkor a mi 

életünk is mások vigasztalására szolgál. Akkor a mi szavaink sem sebeznek, hanem gyógyítják 

az embertestvéreink lelkét. Akkor a mi cselekedeteink sem gyilkolják a másik életét, hanem 

megerősítik, kibontakoztatják. Új lendületet adnak, megújult élettel tudnak a krisztusi úton, 

a keresztúton előremenni.  
 Jézus mindig követte a Szentlélek indítását. Nemcsak akkor, amikor a pusztába ment, 

nemcsak akkor, amikor nyilvános működése idején körüljárt, és jót tett mindenkivel, és 

meggyógyított minden betegséget és bajt, hanem akkor is, amikor a mennybe ment. Igazán ezt a 

pusztulásra ítélt földet, a bűn miatt a halál és a gyötrelem állapotát gyógyította, és emelte fel a 

mennyei magasságba, hiszen mint a mennyország lakója ígérte meg: Velünk marad a világ 

végezetéig (Mt 28, 20). Aki követi a Szentlélek indításait, az Jézussal együtt már itt a földön 

is mennyei életet élhet. Ez a lélek-menyasszony boldogsága is. Isteni Urával már itt a földön a 

mennyei boldogság előízét élheti meg boldog örömmel. A lélek-menyasszony is lélekben már 

isteni Vőlegényével a mennybe ment, már nem itt a földön honol a vágyaival, nem önmagában él, 

hanem isteni Vőlegényében. Ó, ez nagyon jó, mennyei életstílus!  

 A lélek-menyasszonynak azért van jogosultsága ezt a mennyei életet mások számára is 

kikönyörögni, esdekelni isteni Urától, mert maga Jézus akarja megosztani az Ő mennyei életét 

velünk, itt a földön élő emberekkel. Főpapi imájában fejezi ki ezt a gondolatot: Atyám, azt 

akarom, hogy ismerje meg a világ, Te küldtél engem, és hogy szeretted őket, amint engem 

szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy 

lássák dicsőségemet, amelyet Te adtál nekem. Hiszen Te szerettél engem (tudniillik a 

Szentlélekben) a világ teremtése előtt. Én ismerlek Téged. Megismertettelek velük, és meg is 

foglak ismertetni, hogy a szeretet (a Szentlélek), amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én 

őbennük (Jn 17, 23-26).   

 Az isteni Vőlegénynek nincs nagyobb vágya, minthogy az embertestvérek – akikhez 

Ő küldetést kapott a Mennyei Atyától – megismerjék a Mennyei Atya szeretetét, a Szentlélek 

életét! Akkor a lélek-menyasszonynak is nemcsak szabad együtt rezdülnie ezzel a vággyal, 

hanem boldogító kötelessége, édes feladata ugyanazt akarni, amit az Ő isteni Ura akar. Jézus 

azt akarja, hogy a szeretet – amellyel a Mennyei Atya szereti Őt – az embertestvérekben legyen, 

és Ő, mint a Fiú, mint az életet fakasztó Megváltó is az embertestvérek szívében legyen! 

Csodálatosan magasztos feladat, az ember a maga erejével nem tudja kigondolni, nincs hozzá 

fantáziája, a maga erejével nem tudja megvalósítani. Nincs rá képessége, hogy ember isteni életet 

élhessen, és Isten benne éljen az Ő teremtményeiben.  

 Ha Szent Pál apostol azt mondja: Ha mi mindnyájan egy Lélekben (tudniillik a 

Szentlélekben) egy testté lettünk (tudniillik Krisztus testévé) …, mert mindnyájunkat egy Lélek 



itatott át (1 Kor 12, 12. 13), akkor a lélek-menyasszony is vágyódhat arra, hogy egy közösséggé 

legyen mindazokkal, akik Krisztushoz tartoznak, akiket Krisztus Lelke járt át, akiket Krisztus 

Szentlelke, éltető Lelke élővé tett, egy közösségben élővé. Mindnyájunkat ugyanaz a Szentlélek 

jár át. Mindnyájunkban az Atya és a Fiú Lelke él. Mindnyájan megtapasztaljuk ezt a szívünkben. 

 Ezt a gondolatot Szent Pál a korintusiaknak újra hangsúlyozza, amikor ezt tanítja: Mi 

mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról-fokra 

Hozzá hasonlókká változunk át az Úr Lelke által (2 Kor 3, 18). Csak azok tudják 

visszatükrözni az Úr dicsőségét, akik képesek arra, hogy befogadják Őt, akiknek a lelkük 

olyan tiszta, mint a tükör, és egyrészt maradéktalanul befogadják, másrészt viszonozzák azt 

a szeretet-sugárzást, azt az isteni ragyogást, amely Istenből felénk, teremtmények felé irányul. 

Ha még nem vagyunk eléggé ragyogóan tiszták, hogy Isten dicsőségét befogadjuk és 

visszatükrözzük, akkor maga Isten alakít bennünket, hogy fokról–fokra átváltozzunk Hozzá 

hasonlóvá gondolatban, szóban, cselekedetben, lelkületben, egész életünkben! Ez a teremtő 

Lélek újjáteremtő tevékenységének a műve: amit mi emberek a saját erőnkkel nem tudunk elérni, 

azt Ő hajlandó nekünk megadni. Hogyha a lélek-menyasszony imával, esdekléssel közbejár 

értünk isteni Uránál, akkor az isteni Vőlegénynek ez a szent szeretete, a Szentlélek hallgat a 

kicsi jegyes szavára, és szívesen megteszi azt, amit ő a testvérekért lángoló buzgalommal kér 

isteni Urától. Így a lelkekben fellobog a Szentlélek öröme, amelyről Pál apostol azt mondja: 

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom: örüljetek! Jóságos emberségeteket 

ismerje meg mindenki! Az Úr közel van! (Fil 4,4-5).  

 Az örömben tehát lehet bontakozni. A lélek-menyasszony szüntelenül közbejár isteni 

Ura testvéreiért, hogy ez az öröm az ember-lelkekben egyre jobban kibontakozzon. Az emberek 

szívét tehát a békesség járja át.  

 Szent Jakab apostol egy negatív hasonlatot hoz, mondván: Honnan vannak háborúságok 

és veszekedések köztetek? Nemde onnan, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni 

bennetek? Kívántok valamit, és nincs részetek benne (Jak 4, 1 2.l). Akkor ennek a pozitív 

megfogalmazása is érvényes:  

 Hogyha szent vággyal kértek valamit magatok számára, meg a testvérek számára,  

 – akkor békesség lesz a szívetekben,  

 – akkor örömtől lángol a lelketek,  

 – akkor Isten uralma tölt el benneteket,  

 – akkor átjár benneteket Isten szeretete, mert egyre jobban bele akar áradni a szívetekbe. 

  

Elmélkedésünk harmadik részében próbáljuk azt megfigyelni: 

  

III. Hogyan újít meg bennünket a Szentlélek? 

 

 Erről Alexandriai Ninibusz ad tanítást a Szentháromság című értekezésében. Ez Az 

imaórák liturgiája második kötetében is szerepel: “A Szentlélek a keresztségben újít meg 

bennünket. A Szentlélek, mint Isten az Atyával és a Fiúval együtt megújít bennünket a 

keresztségben. Elbukott állapotunkból visszahelyez bennünket eredeti szépségünk állapotába, és 

olyannyira betölt bennünket kegyelmével, hogy a nemkívánatos dolgokra már ne is legyünk 

kaphatóak. Megszabadít a bűntől és a haláltól. A földi ember – tudniillik a porból és hamuból 

való ember – lelki emberré, az Isten dicsőség részeseivé, Istenünk és Atyánk gyermekeivé és 

örököseivé, Fia képmásához hasonlókká, és az Ő társörököseivé tesz minket. Az Ő testvéreivé 

leszünk, és Vele együtt fogunk megdicsőülni, Vele együtt fogunk majd uralkodni! A föld 

helyett újra az eget fogja nekünk ajándékozni, és bőkezűen nekünk adja a paradicsom javait, és az 



angyaloknál is tiszteletreméltóbbá tesz bennünket, és a keresztelőkút isteni vízárjával kioltja a 

pokol olthatatlan lángját.”  

 Az embernek ugyanis két születése van: Az egyik: emberi testből, a másik Isten 

Szentlelkéből.  
 Szent János írja: Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. 

Azoknak, akik hisznek benne, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, nem is a férfi 

akaratából, hanem  Istenből születtek (Jn 1, 12-13).  

 Milyen nagyszerű a keresztény ember létmódja: Istenből született ember! Olyan földi 

teremtmény, akiben Isten Szentlelke uralkodik el. Az éltető Lélek, a Szentlélek élteti őt is. 

Mennyire meg kell őriznünk ezt az isteni életet! Mennyire féltenünk kell ezt az isteni kincset, 

hogy a gonosz rabló el ne lopja, meg ne fosszon ettől a nagy-nagy gazdagságunktól!  

 Isten szeretete beleárad a szívünkbe. Ezt senki és semmi ne vegye el tőlünk! Erre Isten 

maga vigyáz, hiszen „féltékenyen szeret az Úr!” (Jak 4, 5), hiszen a lélek-menyasszony a szentek 

közösségével, az angyalok és szentek Királynőjével együtt megtesz mindent, hogy ez az isteni 

élet megmaradjon bennünk, hogy bontakozzon, hogy egyre inkább a mennyország felé hozzon 

virágot, amely egészen a mennyei életbe bontakozik majd bele.  

 

Elmélkedésünk negyedik részében ez legyen a vezérgondolatunk:  

 

IV. Jó, hogy itt vagy velünk, Szentlélek Úristen! 

 

 A Szentlélek nélkül élő ember az önzés állapotában van. Az e-világ embereit az önkeresés 

jellemzi. Isten embereit az önzetlenség, ugyanis nem önmagát keresi már, hanem Istent és 

felebarátait. Amíg itt a földön élünk, állandóan választanunk kell Isten és e-világ, Isten és 

önmagunk között, ehhez van szükségünk a Szentlélek erejére. A Szentlélek beleárad a 

szívünkbe, hogy lelki emberekké lehessünk. Ilyenkor mi is elmondhatjuk Péter apostol szavait, 

amelyet ő a Színeváltozás hegyén sóhajtott el: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17, 4). Jó 

nekünk itt lennünk Teveled! Uram, jó, hogy Te itt vagy velünk!  

 Az ősember már ismerte a barlang belső melegét. Nem tudta kifejezni, hogy az 

geotermikus hő, de a jégkorszakban ott tudta a fagyhaláltól megmenteni az életét. Korunkban a 

biotermikus energiával fűtik a lakásokat, vagyis a földből nyert hő meleget ad az embereknek, 

biztonságot a fagyhaláltól. A lélek-menyasszony már megtapasztalta: Isteni Ura az égből 

származó tűzzel járja át a lelkét. Ezért azután embertestvérei számára is könyörög: “Add a 

mennyből érzenünk Fényességed sugarát! … Felmelengesd a langyost!” (Ho. 97/1. 8).  

 Fájdalmunk nagy örömre vált, …Jézust a sír már nem fedi (Ho. 90/3). Szomorúságunk 

tehát örömre változott. Szívemet is tegye széppé, tüzessé a Szentlélek lángja! (Ho. 98/5), 

ahogyan a lélek-menyasszony is megéli: Szívemben az öröm csendesen izzik, mint ahogyan a 

parázs tartósan őrzi azt a tüzet, amely már átjárta; úgy ezt a tartós melegséget, lángolást a 

lélek-menyasszony szeretné embertársai számára is továbbítani!  
 A Szentlélek beleárad az embertestvéreink szíve mélyébe valahogy úgy, mint ahogyan a 

folyón a zsilipet felhúzzák. Az isteni Szeretet is beleárad annak az embernek a lelkébe, aki be 

akarja engedni Isten szeretet-áramlását a lelke mélyére.  
 A kinyilatkoztatásból ezt a tanítást kaptuk: Szeretet az Isten (1 Jn 4, 8), vagyis Isten 

szeretés. Végtelen szeretet-áramlás Ő, a személyek egymás felé vonzódása és áradása. Isten 

szüntelenül sugározza létét, ajándékozza magát szeretetben. Dicsőségének ez a kisugárzása a 

képmás, a Fiú (Zsid 1, 3), Akinek mindent átadott az Atya, és Akiben szeretik egymást, a 

mindent.  



 Lelki irányulással áradnak egymás felé, és ez az irányulás egy szóval így jellemezhető: 

Te. Ezt mondják egymásnak, a két Személy, az Atya és a Fiú. Egymásban gyönyörködve 

eggyé olvadnak a szeretetben, egymásban léteznek. Egyet gondolnak, egyet akarnak az 

egyetlen végtelen szeretetben, a Szentlélekben.  

 A napnak a bolygókat vonzó gravitációja vagy fényt és éltető meleget adó kisugárzása 

csak gyenge hasonlat. Mi mindnyájan Isten örök erőterében állunk. Mi vagyunk az Ő 

platénái és napraforgói, akik boldogan engedjük, hogy vonzása érvényesüljön rajtunk. Milyen 

nagyszerű: ez a végtelen, vonzó szeretet itt van velünk, hogy mi Ővele lehetünk!  

 

Elmélkedésünk ötödik gondolataként nézzük meg közelebbről:  

 

V. Mi ez a végtelen messzeségből jövő sugárzás? 

 

 A Szentháromság élete: Az Atya szereti a Fiút, a Fiú pedig örvendezve engedi, hogy 

beleáradjon az Atya szeretete. A lélek-menyasszony is engedte, hogy az Atya az ő kicsiny 

teremtményi lelkében is szeresse a Fiút, hogy beléje áradjon az istengyermeki életet adó 

szeretés. Az Atya Fiú iránt való szeretete beáradt a kicsiny teremtményi lelkébe és betöltötte. 

Ezért tudnak örvendezve egymásban élni. A lélek-menyasszony feladata: Fiú módjára éljen az 

Atyában, hogy az Atya és a Fiú módjára szeresse a Szentlelket, az Ő egymásban való 

gyönyörködésükben részesülhessen.  

 Ez a végtelen messzeségből jövő sugárzás egészen közel jött hozzá. Lelke legmélyére 

hatolt, betöltötte, átalakította, életet fakasztott a kicsiny teremtmény szívében örök isteni Életet. 

Persze, hogy a lélek-menyasszony boldogan engedi, hogy Isten betöltse őt, hogy Isten az Ő 

örök életét élje Őbenne. Isten akarata ez, Aki hajlandó megmutatni az embernek az Ő 

üdvösségét. A zsoltárban ugyanis mondja: Megadom neki, hogy meglássa üdvösségemet (Zsolt 

90, 16), vagyis szemlélje. Szemlélje, vagyis részesedjen benne, befogadja, ezt az üdvösséget 

jelentő isteni szeretetet. A lélek-menyasszony engedelmesen befogadta már azáltal is, hogy 

felindította magában az Úr életében való részesedés megtapasztalásának vágyát. De még inkább 

azáltal, hogy az Úr kezébe ajánlotta a lelkét (vö. Lk 23, 46), és attól kezdve már tudta, hogy jó 

kezekben van az élete. De leginkább azáltal, hogy Isten Atyja szívébe ajánlotta az életét, s akkor 

ő, mint teremtmény a legjobb helyen van, a Teremtőben. Ebben az isteni közegben – mint 

valami mennyei üvegházban – hatékonyabban fakad és növekszik benne Isten Atyánk élete. 

Valahogyan inkább úgy, mint az áldott anya-méhben szülei élete bontakozik a gyermekben. A 

lélek-menyasszony engedte, hogy körülvegye őt ez az isteni miliő. Oly láthatatlanul ölelte 

körül, mint a csend, illetve oly valóságosan is, mint a csend, amely a fizikai valósághoz tartozik, 

de ugyanakkor szellemi élményt is közvetít. A lélek találkozását a csend Urával, Aki most nem a 

szavak ruhájában közli magát, hanem a szavak fölötti valóságban, a csend megtapasztalható, 

megélhető kimondhatatlanságában.  

 Az Úr közli magát, és ő, a választott kis lélek-menyasszony kezébe adta önmagát, amikor 

a Szentlelket neki ajándékozta. Ahogyan a Szentlélek indítására ment a készséges, öreg Simeon a 

jeruzsálemi templomba, …és karjaiba fogadhatta Jézust (vö. Lk 2, 27. 28); úgy a lélek-

menyasszony is átölelheti Őt, vagyis körülveheti szeretetével. Dédelgetheti, ringatgathatja, 

gyönyörködhetik Benne. Egymás szemébe tekintenek, egymás szeretetébe belemerülnek, 

egymás lelkébe olvad a lelkük.  
 Ebben az isteni egyesülésben a lélek-menyasszony is elmondhatja az öreg Simeon szavait: 

„Most már magadhoz vonhatsz, Uram”, most már Beléd semmisülhetek. Most már megmutattad 



magadat, „szemeim meglátták az üdvözítő Jézust, az üdvösséget”, a Te isteni életedet, azt a 

„Fényességet, Akit minden ember megvilágosítására ajándékoztál nekünk” (vö. Lk 2, 29-32).  

 Talán így tudja megfogalmazni az élet-élményét: „Uram, Jézusom, de szép ez a nap! De 

örülök, de boldog vagyok! De szép ilyen egységben az élet, mint ahogyan azt Te adtad 

Szentlelked által!” A lélek egysége titokzatos egység, boldog egység, összekötő egység, szent 

közösség, és mégis egy.  

„Ó áldott Lélek, Szentlélek, Szentlélek Úristen, add nekem Uram e szent Egységet örökre, 

és részesíts abban a kegyelemben, hogy ezt az egységet Veled megoszthassam mindazokkal, 

akiket nekem adtál!”  

 

Befejezésül a 103. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Jöjj el égi fényességgel, boldogságra elvezérelj!  

 Én Istenem, és szerelmem, Temagadhoz felemelj!  

 

 Ó mily könnyű, vidám, boldog lészen földön minden dolgod,  

 Ha kegyelmét, szent szerelmét tiszta szívben      megtartod.  

 

 

 

 

 

440. A lélek-menyasszony jutalma: Részesedés Isten üdvözítő tervében 

 

 

Imádkozzuk a 105. számú éneket: 

  

 Szentháromságnak életem, halálom, s testemmel együtt lelkemet ajánlom. 

 Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség! 

 

 Méltó dicséret légyen az Atyának, kit vall a föld és vall az ég Urának! 

 Szüntelen dicsérünk, Érted ég mi szívünk: Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy 

Fölség! 

 

 A szemlélődő ima útjainál az Istennel való együtt-szeretés imaszakaszában ma azt nézzük, 

hogy Isten hogyan jutalmazza az Ő kis választottját, a lélek-menyasszonyt az isteni 

tevékenységben való részesedéssel. Isten tevékenysége az ember üdvösségére irányul. A 

házasságban is a férj és a feleség mindent együtt tesznek. Ebben a lelki frigyben, amelyben Isten 

az Ő választottját részesítette, szintén ez a lelki egység valósul meg. A Bárány hitvese is azt 

akarja tenni, amit isteni Ura.  

 

Az első gondolatunk: 

 

I. A Szentháromság bevonja a lélek-menyasszonyt az Ő  üdvözítő tervébe 
 

 Az üdvösség célja: az ember eljusson a végtelen szent Istenbe, mert nincs más 

üdvösség, csak az, hogy Istenben legyen a mi életünk! Akkor jutunk el az üdvösségre, ha 



Istenben élünk. Már az Ószövetségben mondja Isten: Legyetek szentek! (Lev 20, 26). Istennek ez 

a. parancsolata a kiválasztáson alapul. Én, a ti Szent Istenetek kiválasztottalak és lefoglaltalak 

benneteket, hogy ti is szentek legyetek! Az ember nem a maga erejével lesz szent, hanem 

azáltal, hogy a szent Istenhez tartozik. A lélek-menyasszonynak sincs más vágya, minthogy Jézus 

testvérei és az ő testvérei szentek legyenek. Ő már megélte azt, amit Szent Pál mondott: Isten 

Krisztusban választott ki minket, hogy szentek legyünk. A lélek-menyasszony megélte, hogy Isten 

szeretete őt már betöltötte, eluralkodott benne Isten szentsége, egészen visszavonhatatlanul, 

felbonthatatlanul Istennek adta az életét. Ezt a lelki közösséget szeretné ő is a testvérekkel együtt 

megélni. Nincs más vágya, mint hogy a testvérek is szentek legyenek (vö. Ef 1, 4; 2, 22).  

 Most az elmélkedő léleknek szabad megállnia, és boldogan arra gondolnia, hogy Isten 

akarata az, hogy én is, mi is szentek legyünk! Ez az isteni terv.  

Ha egy varrónő egy ruhát akar megvarrni, akkor szabásmintát készít, és annak az alapján jól meg 

tudja varrni az általa óhajtott ruhát. Isten az Ő Egyszülött Fiát adta nekünk mintának, hogy 

őszerinte “szabjuk” az életünket. Akkor lesz jól sikerült a mi életünk. Ezért azután ahogyan a 

lélek-menyasszony szereti isteni Urát, úgy nekünk, mindnyájunknak is az a feladatunk, hogy 

nagyon szeressük a mi isteni Mesterünket, példaképünket! Szeressük azokat is, akik Őt 

közvetítik nekünk. Szent Pál apostol buzdít: Becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradoznak, 

vezetnek és intenek titeket az Úrban! (1 Tessz 3, 12). Nekünk, akik az isteni Mesterre tekintünk, 

ugyan értékelnünk kell azokat, akik segítenek abban, hogy Jézus szerint alakíthassuk az 

életünket! Ebben a szentpáli figyelmeztetésben: – Becsüljétek meg azokat, akik körötökben 

fáradoznak – benne van a lélek-menyasszony tevékenysége is burkoltan: azokat, akik Isten 

barátai. Isten választottai, akiket Isten eljegyzett magának, akiket lefoglalt magának, nagyon 

értékelnünk kell az Egyház közösségében, hiszen sokat tehet az igaz odaadó imája (Jak 5, 16), 

ahogyan Jakab apostol mondja. Értékelnünk kell, hogy az Egyházban mindig vannak olyanok, 

akik nem kímélik magukat testvéreik üdvösségéért. Számíthatunk a pártfogásukra, közbenjáró 

imájukra. Mert az ilyen választott lelkek abban lelik örömüket, hogyha az ő isteni Uruknak 

az akarata megvalósul, hogy szentek legyünk.  
Az ember lépten-nyomon tapasztalja, hogy mennyire nem könnyű feladat ez. Jézus világosan 

megmondja: az életszentség útja a kereszthordozás: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg 

magát minden nap, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem!” (Lk 9, 23). Úgy legyen egyre 

hasonlóbb énhozzám! Isten választottai tudnak közbenjárni, vagyis kegyelmet kieszközölni, hogy 

Jézus testvérei hűségesen előre tudjanak haladni a keresztúton, hogy egyre jobban 

hasonlíthassanak Krisztushoz. Ide is érvényes a Zsoltáros vallomása: Ha gyötrelmek közt járok is, 

Te éltetsz engem Uram! (Zsolt 137, 7). Örökké tart a szereteted! Nyilván, hogy a keresztutat 

leginkább, mint a gyötrelmek útját éljük meg. Nehéz a kereszt, fájdalmasak a sebek. Még hogyha 

Jézus viszi is a keresztünk nagyobb részét, akkor is úgy érzi az ember, hogy éppen elég az a 

teher, amely rám nehezedik.  

 – Ilyenkor jó azt tudni, hogy az Úr éltet bennünket! 

 – Ilyenkor jó azt tudni, hogy az Úr választottja, a lélek-menyasszony segít ebben az élet-

bontakozásban. Ahogyan az édesapának és az édesanyának a feladata az élet adása és annak a 

kibontakoztatása; úgy a lélek-menyasszony is segít isteni Urának, hogy az Ő élete Isten 

gyermekeiben egyre jobban kibontakozzék.  

 A Teremtés könyvében olvashatjuk: Isten az élet Leheletét lehelte (Ter 2, 7; Bölcs 15, 11) 

az ember testébe. Isten éltet bennünket, teremtményeit. Merjük boldogan ezt az isteni életet 

felismerni magunkban, ápolni és bontakoztatni! Legyünk hálásak, hogy mindig vannak olyanok, 

akik imádkoznak értünk, vagyis esdekelve közbenjárnak, az Úrtól kegyelmet, vagyis erőt, 

segítséget kérnek a mi számunkra. Így növekedik a mi lelki életünk, Istennel élt életünk Isten 



életének befogadásában. Isten szentsége egyre jobban átjár minket. A lélek-menyasszonynak 

éppen ezért nincs más vágya, minthogy az embertestvérek egyre közelebb kerüljenek Istenhez. 

Az Istennek az életét már egészen odaadó lélek-menyasszony a maga életpéldájával, 

közbenjárásával, Isten előtti kedvességével közelebb viszi az emberiséget Istenhez. Csodálatos 

nagy jótevői ezek a választott lelkek az emberiségnek! Istennel teszik gazdagabbá a földön élő 

embereket. Milyen alapon van erre joga a lélek-menyasszonynak? Isteni Ura akarata alapján. Az 

apostoloknak azt mondta: Amint Mennyei Atyám, Te küldtél a világba, úgy küldöm én is a világba 

őket. Jézus a küldetését a világban élő emberek megszentelésére megosztja az Ő tanítványaival, 

az Ő választottaival. Azokkal, akik közel kerültek az Ő szívéhez, akiket átjár az Ő szívének az 

üdvözítő vágya, hogy az emberek a szentháromságos egy Istenbe betagozódjanak, hogy a 

szentháromságos egy Isten átjárja és éltesse őket. A lélek-menyasszonyra is vonatkozik tehát 

Jézusnak ez az óhaja: „Mennyei Atyám, az én választottamat is küldöm a világba, mint ahogyan 

Te küldtél engem, hogy megszenteljem az embereket” (Jn 17, 18). A lélek-menyasszony örömét 

találja abban, hogy isteni Ura akaratát teljesítheti. Minél jobban szolgálja Isten akaratát, 

vagyis az emberek megszentelődését, annál több lesz benne a boldogság. Tulajdonképpen annál 

jobban eluralkodik benne Isten, aki a végtelen boldogság. Minél többet ad a lélek-menyasszony a 

szívében élő Istenből az embertestvéreknek, annál több lesz az ő szívében az istenszeretet. A 

lélek-menyasszonyt az a jézusi végakarat is lelkesíti, amelyet mennybemenetele előtt mondott: 

„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28, 19). Nyilván hogy ez elsősorban az 

apostolokra vonatkozik, de érvényes mindazokra, akik Jézushoz tartoznak; ki-ki a maga 

hivatása szerint, a maga hatáskörében.  

 Az, hogy valaki Jézus tanítványa lesz, az azt jelenti, hogy megtanulja, hogyan kell szent 

életet élni a szent Istennel. A lélek-menyasszony már nagy lépcsősort járt meg ezen az úton. Ő is 

tanítvány, Istenhez hasonló életet akart élni, mint választotta az Úrnak. Engedi, hogy Isten élete 

uralkodjék el benne. Megtanulta, hogyan kell Isten szerinti életet élni. Megtanulta, hogyan kell 

engedni Istent, hogy eluralkodjék a lelkünkben. Így valósul meg Isten uralma, vagyis Isten 

országa egyre jobban a lélek-menyasszony szívében is, életében is, de az embertestvérek életében 

is. Jézus meghagyja: mindarra tanítsák meg az apostolok az embereket, amiket parancsolt (vö. 

Mt 28, 20). A lélek-menyasszonynak éppen ezért a vágya: Parancsaid útján vezess engem, Uram, 

mert kedvem telik bennük! (Zsolt 118, 35). A lélek-menyasszony eddig is Isten parancsainak az 

útján járt, ezért tudott Istennel együtt lépni, Istennel együtt lenni, Istenhez eljutni, Isten szívében 

lakást kapni; mert Isten parancsainak az útja Isten belső világába vezeti az embert. Ott, 

abban a belső isteni világban – ahol az élet szentháromságos módon lobog – az Atya önmagát 

adja teljesen a Fiúnak, és együtt szeretik a Szentlelket a szentháromságos létükben. A lélek-

menyasszonyra is átsugárzik, az ő élete is egyre inkább életadó létezéssé válik.  

 Az édesanyának, az édesapának is ilyen a hivatása, Istenhez hasonló hivatása van. 

Önmagukat adják az új életnek, a születendő gyermeknek. Az édesanya pedig azután önmagából 

táplálja gyermekét, önmagával gazdagítja Isten csodálatos ajándékából. A lélek-menyasszony is, 

mint lelki anya az Istentől kapott képességgel tudja táplálni Isten gyermekeit. Önmagából 

Istent adja, mert Isten ajándékozta meg ezzel a képességgel, hogy a benne élő Isten szeretetével 

gazdagítsa, éltesse Isten gyermekeit.  

 Miért tud a lélek-menyasszony ilyen kiváltságos feladatot ellátni: Istent, Isten szeretetét 

adni az embertestvéreknek? Mert az ő isteni Ura, mint a világ Üdvözítője a Mennyei Atyát adja a 

Szentlélekkel az embereknek. Szent János apostol ezt így fogalmazza meg: Mi láttuk és 

tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül (1 Jn 4, 14). Micsoda 

élménye a tanítványnak, hogy láthatta az Atya Fiát! De János volt az, aki Jézus 

keresztelésekor hallotta a Mennyei Atya szavát, meg a Színeváltozás hegyén is: „Ez az én 



szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” (Mt 17, 5), mert Ő tud benneteket üdvösségben részesíteni. A 

lélek-menyasszony is látta lelkének szemével az Atyától elküldött Fiút. Szemléli, szüntelenül 

gyönyörködve nézi lelke tekintetével. Szereti az Atya Fiát. Egész élete betöltődik ezzel az Isten 

Fia iránti szeretéssel. Minél jobban betöltődik az ember Istennel, annál inkább részesedik az 

üdvösségben. A lélek-menyasszony már visszavonhatatlanul kitárta a lelkét Isten Egyszülött Fia 

előtt, hogy betöltse őt, és ezt a betöltöttség örömét akarja továbbadni az embertestvéreknek. 

Minél jobban ők is betöltődnek a szentháromságos Isten irántuk való szeretetével, annál jobban 

részesednek az üdvösség nagy ajándékában.  

Isten az Ő üdvözítő tervét nemcsak feltárja az emberek előtt, hanem részesíti is az embereket 

abban. A lélek-menyasszony ezt az isteni tervet szolgálja. Nem a maga erejével, hanem isteni 

Ura erejével. Jézus jogosítja fel erre a tevékenységre. Azt mondja: Bármit kértek majd az én 

nevemben az Atyától, megadom nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek 

és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! (Jn 16, 23-24). A lélek-menyasszony hallatlan 

merészséggel mer kérni. Isteni Urának a szeretete jogosítja fel erre: Kérjetek és kaptok! Ő nem a 

maga számára kér már, hanem Jézus testvérei javára. Minél jobban befogadják Jézus hívei az 

Üdvözítő szeretetét, a lélek-menyasszony öröme annál teljesebb lesz. A lélek-menyasszony 

nemcsak egyszer kér, hanem a szeretetnek a sürgetésére újra meg újra zörget isteni Ura szívén 

(vö. Mt 7, 7). Jézus pedig örömét találja abban, ha az Ő választott jegyese kérését teljesítheti. Az 

örömünket akarja bontakoztatni, az Istennel való betöltöttség örömét. Az ember a látható 

teremtésen keresztül is felismeri a hozzá szóló Istent. Az egész anyag-világban a láthatatlan 

Teremtő nyomait veszi észre. A nappal és az éjszaka, a szél és a tűz, a víz és a föld, a fa és a 

gyümölcsök Istenről beszélnek. Az embernek megjelenítik Isten nagyságát, közelségét, szellemi 

mivoltát, tanítja a Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) az 1147. pontban.  

 Minél jobban figyel az ember a teremtő Istenre, annál jobban észreveszi Őt. Ez a 

figyelem nemcsak az értelem irányulása, hanem a szívnek is kitárulkozása. Amikor az ember a 

Teremtő szépségeit észreveszi, akkor a lelke is elkezd örvendezni az Ő Teremtőjének! Felismeri 

Isten üdvözítő jóságát, mert a teremtmények mind csak azért vannak, hogy mi emberek a 

teremtmények Teremtőjéhez eljuthassunk. Az anyagi javak a szellemi Istenre irányítanak 

minket. A lélek-menyasszony is ezen az úton járt, és ezt az utat nemcsak ajánlja az 

embertestvéreknek, hanem segíti is őket. Ő, aki megtalálta a Teremtőt, ő, aki Istenének adta az 

életét, és ettől boldog, azt akarja, hogy az emberek is egyre jobban felismerjék Isten nagyságát és 

Isten közelségét. Azt akarja, hogy az embertestvérek öröme is egyre teljesebb legyen, vagyis 

Istent egyre jobban befogadhassák.  

 – Így lesz a földön élő emberek élete egyre teljesebb Istennel.  

 – Így tölti be őket egyre jobban Isten.  

 – Így valósul meg egyre jobban a Szentháromság terve, amely az ember üdvösségére 

vonatkozik.  

 

A második pont:  

 

II. Isten a választott lélekkel is megszólítja az embereket 
 

 A földön élő emberek nem tudják kikerülni Istent. Vagy mellette foglalnak állást, vagy 

harcolnak ellene, tagadják. Mennyire emberhez méltó döntés, amikor az ember elfogadja Istent, a 

végtelenül létezőt, Aki végtelenül intelligens, vagyis bölcs, és végtelenül szeret a Szentlélekben! 

Ha mindezt az ember nem akarja észrevenni, mennyivel szegényebb lesz Isten nélkül. Ugyanez 

történik, amikor valaki egy sok pénzzel teli pénztárcát lát a földön, felismeri, hogy pénztárca, 



felismeri, hogy dagad a pénztől, de nem akarja felvenni. Amikor a szentháromságos egy Isten 

pedig a létével , szavával és a szeretetével feltárulkozik az ember előtt, akkor mindenféle földi 

értéknél nagyobb kincset akar adni az embernek. Így szól: „Veled vagyok, ismerlek és szeretlek!” 

Az, aki elfogadja Istennek ezt az önközlését, tehát amikor a létét, a tudását és a szeretetét 

ajándékozza az embernek, az részesedik Isten életében. Az Isten választottainak az életét éli 

meg. A lélek-menyasszony pontosan ezt az utat járta és válaszolt Isten hívására, Aki azt kérdezte 

tőle is: „Akarsz-e befogadni, hogy velem légy gazdagabb?” A lélek-menyasszony Istennek ezt 

a megszólítását, ezt a kérdését visszhangozza az emberek felé.  

 Az ember egyik alapvető igénye a siker-élmény. Valami, amire olyan nagyon törekedett, 

az végre az övé lesz. Valamit, amit eddig nem tudott megtenni, most meg tud cselekedni. Az 

ember mindig elismerésre és szeretetre vágyik. Micsoda sikerélmény, amikor Istentől kapja 

meg az elismerést és a szeretetet. A lélek-menyasszony Istennek ebbe a tevékenységébe 

kapcsolódik bele. Buzdítja Jézus testvéreit: „Ti is hallgassatok a minket megszólító Isten 

szavára!” Az Ő hívásából fakad a mi hivatásunk, hogy igent mondjunk Istennek. Ahogyan a 

lélek-menyasszony boldogan válaszolt Isten szavára, úgy az embertestvérek is boldogok lesznek, 

hogyha igent mondanak Isten megszólítására. „Akarsz-e befogadni, hogy gazdagabb légy 

velem?”  

 A lélek-menyasszony olyan, mint a jó édesanya, aki a saját tapasztalatából tudja, hogy mit 

érdemes a gyerekének is megvalósítania, melyik úton érdemes járnia. A lélek-menyasszony – aki 

Istennel együtt él, aki engedte Isten uralmát diadalra jutni az ő életében – ezt a boldogító 

tapasztalatot osztja meg az embertestvérekkel. Isten megszólításának, hívásának a célja mindig 

az, hogy az embert elvezesse a szeretethez:  

 Szeretni Istent, vagyis Isten felé szeretettel irányulni, illetve Isten szeretetét 

befogadni és abból élni!  

Ebből következik az, hogy Isten szeretetét az ember tovább akarja adni, vagyis az 

embertársakat is szeretni fogja!  
 A lélek-menyasszony azért van ilyen kiváltságos helyzetben, mert engedte, hogy isteni 

Ura szeretete eluralkodjék benne. Az isteni Vőlegény pedig az Ő kicsi választottját befogadta az 

Ő szívébe, szeretete központjába. A lélek-menyasszony otthon érezheti magát Istenben. Akit 

Isten megszólít, és az illető követi Isten hívását, az is eljuthat ezen az úton Isten szíve szeretete 

legbelsejébe. Persze hogy a lelki életnek, vagyis az Istennel együtt élt életnek elsődleges 

jellemzője az ember erőfeszítése, küzdelme, vagyis az értelem és a szív megtisztításáért 

folytatott harc, hogy Isten uralkodjék el az ember szívében. Ahhoz, hogy Isten egyre jobban az 

emberben éljen, illetve az ember Istenben éljen, kell: – a törekvés, – a Krisztus által adott igaz 

tanítás, és helyes magatartás, tehát  

– a hit és az erkölcs vállalása, Krisztus tanításának befogadása.  

– Ez még az aszkézis területe. De ez az a szilárd alap, amelyen a lélek-menyasszony is 

tovább tudott építkezni, persze már nem a maga erejéből. Isten jelenlétének és 

önközlésének felismerése ugyanis már a misztika szférája, amikor is az ember 

befogadja Istennek önmagát ajándékozó szeretetét, illetve beolvad ebbe az isteni 

szeretetbe és egyesül vele! A lélek-menyasszony példájával hívja Istent, az 

embertestvéreket, hogy ők is  tudjanak gazdagodni, kibontakozni ebben az isteni 

életben.  

 Vianney Szent János nagyon egyszerűen fogalmazza meg ezt a magatartást: „Az ember 

legszebb műve az imádság és a szeretet. Tehát amikor az ember hódolattal, imádó lélekkel 

leborul isteni Ura előtt, és a szeretettel – amelyet Tőle kapott – irányul az embertestvérek 

szolgálatára is, akkor Istennek a legszebb elgondolása bontakozik ki az ember életében. Isten 



erre a szeretetben való gazdagodásra hívja az embert. A lélek-menyasszony mintegy menedzser 

segít, hogy az ember ilyen gazdag nyereségre tegyen szert. A közbejáró imának tehát ilyen 

kibontakozása van: Az ember egyre jobban gazdagodik Istennel, mint a lélek-menyasszonynak is 

Isten lett az igen nagy gazdagsága.  

 

A harmadik gondolat:  

 

III. A lélek-menyasszony hirdeti és közvetíti az Atyát, mint ahogyan azt az Egyszülött Fiú 

tette 

 

 Szent Pál apostol is ilyen önzetlen szeretettel mondja: Urunk, Jézus Krisztus, Aki szeretett 

minket, és kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg 

szíveteket, és erősítse meg szóban és tettben minden jóra! (2 Tessz 2, 16-17). Az apostol azt a 

kegyelmet, azt a mérhetetlen isteni szeretetet – amelyet kapott ajándék gyanánt – tovább akarja 

adni az embertestvérek számára. Ahogyan az ő szívét megvigasztalta és megerősítette az Úr, ezt a 

szívbeli örömet, ezt a lelki biztonság-tudatot akarja továbbadni az embertestvéreknek.  

 A lélek-menyasszony számára is ez az igazi stílus: a Mennyei Atya szeretetét – Aki 

Krisztus – továbbadni az embereknek.  

 – Ez fogja az embereket is megvigasztalni.  

 – Ez fogja Krisztus testvéreit is megerősíteni.  

 – Ez segíti őket, hogy minden viszontagság ellenére ki tudjanak tartani a szeretetben, sőt 

növekedni az Isten és az ember iránti szeretésben.  

 Ha Szent Péter apostol azt mondja: Kiválasztott nép …vagytok, hogy annak dicsőségét 

hirdessétek, Aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos Világosságára (1 Pét 2, 9), akkor 

a lélek-menyasszony még inkább hirdeti: „Én Isten választottja vagyok, és annak dicsőségét 

hirdetem, Aki meghívott az Ő isteni világába!”  

 A lélek-menyasszony tehát egyrészt hirdeti a Mennyei Atyának ezt a kézzelfogható 

szeretetét, Aki az Egyszülött Fiúban lett nyilvánvalóvá az emberek és az angyalok előtt, másrészt 

részt vesz Isten szeretetének közvetítési munkájában is. Azt a világosságot, amelyet ő megkapott, 

azt tovább akarja sugározni.  

 János nápolyi püspök mondja az egyik beszédében: Világosságom és üdvösségem Isten. 

Kitől félnék? (Zsolt 26, 1). Milyen okos volt az a szolga, aki megértette, hogy honnét és miként 

világosodott meg, és hogy önmaga milyen volt azelőtt. Látta a fényt. Nem azt, amelynek alkonya 

is van, hanem azt, amelyet szem nem láthat (vö. 1 Kor 2, 9).  

A lélek-menyasszony ez után az isteni fényesség után vágyódva Isten ajándékából el is jutott oda, 

hogy elmondhassa: Világosságom és üdvösségem Isten! A megvilágosult embernek ezt a 

boldogságát akarja megosztani az embertestvérekkel is. Ahogyan Isten neki ajándékozta 

önmagát, és ő Istennek adta teremtményi létét, úgy Jézus testvérei is akkor lesznek boldogok, 

hogyha ebben az isteni Világosságban járnak, hogyha a sötétség tetteit elhagyva Isten 

csodálatos világosságára jutnak. Ez az a kincs, amely édes. A menyasszony ugyanis szívesen 

beszél isteni Uráról, mert az nemcsak a szájának jelent édességet, hogy Isten nevét kimondhatja, 

hanem a szívének is (vö. Jel 10, 9). Ugyanazt az Igét mondhatja ki, Akit az Atya mond. Ugyanazt 

a Személyt mondhatja ki az ajkán és a lelkében, Akit a Fiú: Atyám! Hordozhatja a szívében a 

Szentháromság teljességét, mert ezt az isteni szeretetet akarja közvetíteni az emberek felé. 

Isten ugyanis önmagával jutalmazza meg választottját. Amikor neki ajándékozza 

szentháromságos isteni mivoltát, akkor ezt úgy ajándékozza, hogy tovább adhassa. Így részesedik 



a választott lélek Isten üdvözítő tervének a megvalósulásában (János nápolyi püspök: IL III. 107-

108; Sermo 7: PLS 4, 785-786). 

 

Befejezésül a 105. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Az Istenember áldassék mitőlünk, Akinek hulló vére által élünk,  

 Mert csak Érte juttat testi, lelki jókat, Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség!  

 

 Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat, Hozzá emelvén szívünket, szavunkat. 

 Adja bő kegyelmét, lángoló szerelmét, Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség! 

 

  



                                                                                                                   

 

441. A lélek-menyasszony részesedik a Fiú üdvözítő és a Szentlélek megszentelő 

tevékenységében 

 

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

  

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 

 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget! 

 

 Dicsőség a Szent Atyának, ki semmiből teremtett, 

 Dicsőség Ő egy Fiának, ki vérével megmentett,  

 Kettőtől származó Szentlélek Istennek. Háromságban Egységnek!  

 

 Most csendben, a szavak, a nevek hangos kimondása nélkül vessünk újra keresztet! A 

keresztvetésnél ugyanis jók a szavak, kell a jel, amellyel Krisztus keresztjét rajzoljuk 

magunkra, de nem ez a legfontosabb. A leglényegesebb az, hogy személyes kapcsolatba 

kerüljünk a szentháromságos egy Istennel!  
 Most próbáljuk meg újra a keresztvetést, de úgy, hogy sem a neveket nem mondjuk ki 

hangosan, sem a kereszt jelét nem rajzoljuk magunkra, csak csendben felemeljük szívünk 

tekintetét a Szentháromság Személyeire!  
 

 1. Amikor az Atyára tekintünk, akkor szemlélnünk kell az Ő irántunk érzett nagy 

szeretetét!  

 2. Amikor a második isteni Személyre figyelünk, akkor kell tudnunk: Így szerette Isten a 

világot, (engemet is,) hogy Egyszülött Fiát adta oda,  hogy éljünk! (Jn 3, 16).  

 3. Amikor a Szentlélekre irányulunk boldog szeretettel, akkor engedjük, hogy ez a 

láthatatlan valóság betöltsön bennünket, körülfogjon az egész mivoltával! Itt ismerhette fel az 

elmélkedő ember, hogy minden keresztvetésünket a szentháromságos egy Isten megelőzte 

(vö. 1 Jn 4, 19). Szent Pál apostol azt mondja: Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr!”, csak a 

Szentlélek által (1 Kor 12, 3), akkor a Szentháromság nevét sem mondhatjuk ki Isten felénk 

irányuló szeretete nélkül!  

 A keresztvetés tehát olyan köszöntés, amelyben mi csak válaszolunk a minket 

üdvözlő Istennek. Valahányszor keresztet vetünk – vagy talán jobb, ha így mondjuk – 

kapcsolatba kerülünk a szentháromságos egy Istennel, nekünk is fel kell kiáltanunk Szent Pál 

apostollal: Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily 

kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! (Róm 11, 33). Isten gazdagsága a 

Mennyei Atyában, bölcsessége az Ő Egyszülött Fiában, és tudása, szeretete a Szentlélekben 

lesz számunkra kinyilatkoztatva. Olyan mélységek ezek, amelyek számunkra 

kifürkészhetetlenek, megfoghatatlanok, és mégis az Úr, az a végtelen fölségű szentháromságos 

egy Isten közölni akarja magát velünk! Isten mindig megelőz bennünket az Ő szeretetével (vö. 

1 Jn 4, 19), ahogyan Sault is megelőzte, amikor Damaszkusz kapujánál megszólította. Saul pedig 

remegve, álmélkodva, vagyis az isteni élménytől teljesen megindulva így szólt: Uram, mit akarsz 

tőlem, mit tegyek? Akkor az Úr így folytatta: Kelj fel, menj be a városba, és ott majd 

megmondják, mit kell tenned! (ApCsel 9, 5-6). Az Úr egy Ananiás nevű keresztény testvérnek 



utasítást adott, hogyan keresse fel Sault, tegye rá a kezét, és akkor majd visszanyeri a látását, 

hiszen a látomás után három napig nem látott. Akkor megkeresztelkedett, mert Ananiás a 

krisztusi parancs értelmében: – Tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg őket 

az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! (Mt 28, 19) – Sault is megkeresztelte (ApCsel 9, 18).  

 Más helyen a Biblia megjegyzi: Krisztus nevére keresztelték meg a kereszténységre 

jelentkezőket. Ugyanez a teljes Szentháromságban való megkeresztelkedés, mert Krisztus, mint 

Megváltó, a bűntől Szabadító hozza el a Szentháromság Szeretetét számunkra, emberek 

számára.  

 

Most nézzük első alap-gondolatnak: 

 

I. Hogyan szolgálja a lélek-menyasszony Krisztus testvéreinek az üdvösségét a Fiú–Isten 

erejével?  

 

 A lélek-menyasszonynak csodálatosan bensőséges élménye van isteni Ura hatalmas 

szeretetéről. Ebből a szeretetből él. Mivel tudja, hogy isteni Ura minden embert üdvözíteni akar, 

ezért készséges lélekkel részt kíván venni az üdvösség művében. Jézus már a Jelenések 

könyvében mondja: A győztesnek, aki mindvégig kitart tettei mellett, hatalmat adok a pogány 

nemzetek fölött (Jel 2, 26). A lélek-menyasszony immár mindvégig hűséges akar lenni isteni 

Urához, elkötelezte az életét, hogy ugyanazt tegye, amit az Ő isteni Ura kíván tőle. Ezt nem 

kényszeredetten teszi, hanem a szerelmes szív boldogságával. A lélek-menyasszony örömét 

találja abban, ha isteni Ura akaratát szolgálhatja. Az Istennek adott léleknek – aki győzött 

önmaga fölött, aki győzött az e-világ kísértései fölött, és ellene mondott az ördögnek –, annak az 

isteni Vőlegény hatalmat ad, hogy mindazok, akik még pogányok, az Úrhoz térve ugyanazt a 

boldogságot élhessék meg, mint amely boldogságot ez az isteni Vőlegény ad az isteni 

kiválasztásban a lélek-menyasszonynak.  

 Jézus szívének nincs nagyobb vágya, mint az emberek üdvözítése! Az üdvösség pedig 

nem más, mint  közösség örökre a szentháromságos egy Istennel Krisztus, a mi Urunk által. A 

lélek-menyasszonynak tehát az a vágya, hogy az emberek megtapasztalják ezt a közösséget a 

szentháromságos egy Istennel.  

 Szent János, mint apostol tanítást ad: Mi közösségben vagyunk egymással, és a Fiúnak, 

Jézus Krisztusnak a vére minden bűnt lemos rólunk (1 Jn 1, 7). A lélek-menyasszony – aki immár 

felbonthatatlan lelki közösségben van isteni Urával – ezt a lelki egységet akarja a Jézustól 

megváltott minden embernek. Tudja: „Nincs üdvösség senki másban”, csak a mi Urunkban, Jézus 

Krisztusban (vö. ApCsel 4, 12). Az a vágya, hogy az emberek is elismerjék Uruknak Jézust, Isten 

Fiát, Akinek a vére az ő bűnüket is lemossa, és ezért megtisztítja, új életet ad. A bűnös ember 

feltámad a bűn halálából, mert Úr Jézus szent vére nemcsak lemossa bűneit, hanem mintegy 

isteni vérátömlesztéssel belülről is élteti. Isten Fiának a szeretete, Jézus Krisztus vére lüktet 

át rajtunk, akik közösségben vagyunk a szentháromságos egy Istennel és egymással.  

 Szent Pál apostol is ezt a közösséget szolgálja. Így vall Jézusnak a választott testvéreiről: 

Benne, tudniillik Krisztusban épültök ti is a Szentlélek által Isten hajlékává (vö. Ef 1, 22). A 

lélek-menyasszony csak azért vágyódhat arra, hogy részesüljön isteni Ura üdvözítő 

tevékenységében, mert ez a drága Jézus, Úr Jézus bevonja az embereket az Ő 

szentháromságos szeretet közösségébe. Ahogyan Krisztusban, mint emberben benne van az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek, úgy mi, akik Jézus miatt az Egyszülött Fiú testvérei vagyunk, az Ő 

irgalmas, ingyenes szeretetéből Isten hajlékává lehetünk! Isten jelenléte tölt be bennünket is. 

A szentháromságos egy Isten maga épít bennünket az Ő szent hajlékává.  



 Amikor a kereszt-vetéskor kimondjuk a Fiú nevét, akkor tudnunk kell, hogy Ő az Atya 

Fia, Aki egy az Istenségben az Atyával és a Szentlélekkel. Ez a Fiú épít bennünket a Szentlélek 

által a Mennyei Atya hajlékává. Micsoda fenséges élet ez, amelyet a Fiú ajándékoz nekünk! Erről 

az életről mondja maga Úr Jézus: Ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok! (Jn 14, 19). 

Magáról pedig így vall: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14, 6). A mi életünk tehát 

Krisztus! Ez Isten elgondolása rólunk. Nekünk ajándékozza egyszülött Fiát, hogy életünk 

legyen, és egyre bőségesebben legyen (Jn 10, 10).  

 Lehet-e akkor a lélek-menyasszonynak más vágya, mint isteni Ura akarása? A lélek-

menyasszony is az élet születését szolgálja. Ahhoz, hogy az emberekben Isten élete legyen, előbb 

be kell fogadniuk Isten szavát. Amikor igent mondanak Isten szavára, akkor Isten hajlandó 

az Ő életét odaajándékozni azoknak, akik készek az Ő befogadására. Ha a lélek-menyasszony 

tud ebben segíteni, a készséget kicsiholni az ember szívéből, ha az emberek látják, hogy egy-egy 

testvérüknek, mint a lélek-menyasszonynak sikerült kimondaniuk Isten akaratára ezt a boldogító 

igent (vö. Lk 1, 38), és attól kezdve élet fakadt benne, Isten élete; akkor az embertestvérek is arra 

buzdulnak, hogy ki merjék mondani Istennek az önátadás szavát, a befogadás szavát. Akiben az 

Atya Lelke által – nem úgy mondanám, mint a Szentírásban: megtestesült a Fiú –, hanem 

Lelkével jelen lesz a Fiú, abban Isten gondolata valósul meg, Isten élete lesz jelenvalóvá. Isten a 

megszentelő kegyelemmel ajándékozza magát az embernek.  

 A lélek-menyasszony tehát részesedik a Fiú üdvözítő tevékenységében. Isteni Urával 

együtt szolgálja a lelkek mélyén az istenélet kialakulását, kibontakozását, virágba borulását, 

gyümölcshozását. Persze a természetben tanítást kapunk arról, hogy az élet foganásától annak 

kibontakozásáig idő telik el. Az Úristen számára nincs tér és idő kategória. Amit Isten egy-egy 

„emberpalánta” életében kimondott, az 9 hónappal később is érvényes, és akár 90 évvel később is 

kíséri az ember életét. Az egy folyamat. A lélek-menyasszony sem egy pillant alatt rendezi el ezt 

a kitüntető feladatát, hogy segítse isteni Ura üdvözítő tevékenységének kibontakozását, hanem a 

mi földi kereteink között is, s azután meg az örökkévalóságból még inkább az időtlenség 

távlatából.  

 Tanuljuk meg ezt a csendes várakozást, mint ahogyan az az Úristen is tud csendesen, 

türelemmel várakozni ránk nemcsak egy-egy földi életen át az egyes ember kibontakozására, 

hogy beérjen az örökkévalóság életére, nemcsak az Egyháznak Krisztus megtestesülése óta eltelt 

2000 esztendejében, hanem a földi élet távlatai, ki tudja, hány és hány évszázadon keresztül is, 

amíg csak el nem jutunk mindnyájan a krisztusi nagykorúságra, hogy Krisztus egészen 

kibontakozzon bennünk.  

 A várakozást megédesíti, hogyha szeretettel várunk arra, aki fontos nekünk. A várakozást 

megkönnyíti az, hogyha már előre örülünk annak, akivel majd találkozunk. A lélek-

menyasszony az egész magatartása, amely isteni Ura tevékenységében részt akar venni, ilyen 

örömteli várakozás, cselekvésre kész állapot, az Úr türelmében való részesedés. 
 

Második gondolatunk:  

 

II. A lélek-menyasszony részesedik a Szentlélek megszentelő tevékenységében 

 

 Az első pünkösd óta a Szentlélek mindig feltüzesíti az ember-lelkeket. Ezt az apostolok 

közreműködésével bontakoztatja ki. A lélek-menyasszonynak is ez a stílusa. Rajta keresztül is a 

Szentlélek szeretete áradjon bele az emberek szívébe! Nem az apostolok adták a Szentlelket, 

de szolgálták a Szentlélek áradását. Nem a lélek-menyasszony adja a Szentlelket, de szolgálja a 



Szentlélek tüze kiáradását. Az Egyház ezért is imádkozik így: „A lánggal égő szeretet gyújtson 

tüzével szíveket!” (Az imaórák liturgiája délelőtti imaóra himnusza).  

 Az egyik ember öröme örömre tud hangolni mást is. Az egyik ember szívében égő 

szeretet másokat is fel tud tüzesíteni a szeretésre. A lélek-menyasszony tudja azt, hogy a 

Szentlélek egyesítő erő. Az Egyház nem véletlenül ismételgeti Szent Pálnak a szavát: A mi 

Urunk Jézus Krisztus szeretete, az Atyaisten jósága és a Szentlélek egyesítő ereje legyen 

mindnyájatokkal! (vö. 2 Kor 13, 13). A gonosz lélek pedig nem egyesíteni, hanem szétszórni 

akar. Nem a békességet, hanem a veszekedést akarja. Nem az emberszíveket cirógató alázatot, 

hanem az embereket megalázó kevélységet, a másik semmibe-vevését, leginkább Isten 

elhagyását. Mert aki Istenre tekint, aki helyet ad az életében az embertestvéreinek, az 

alázatos ember, olyan, mint Krisztus.  
 A lélek-menyasszony tudja: Isten belső dolgait senki sem ismeri, csak Isten Lelke. Tudja 

azt is: Mi nem az e-világ lelkét kaptuk, hanem azt a Lelket, Aki Istentől van (vö. Róm 8, 15; Jn 

14, 17 ). Megismerjük azt, amit Isten nekünk ajándékozott (vö. 1 Kor 2, 11-12). Kétségtelen, 

hogy Isten az Ő belső dolgait a Szentlélek működésével akarja velünk megismertetni, de 

ebbe a megismertető tevékenységbe belevonja az Ő szolgáit, az apostolokat, a papokat, a 

keresztény testvéreket. Az ő  feladatuk, hogy tanúságot tegyenek Isten szentháromságos 

szeretetéről. Akik mintegy jelenvalóvá teszik, kinyilatkoztatják Istennek ezt az emberfeletti 

szeretetét. A lélek-menyasszony küldetést kap arra, hogy embertestvéreihez elvigye Istennek ezt 

a belső világát.  

 Isten a bérmálás szentségében képesítést ad a Szentlélek által lefoglalt embernek, hogy 

Istennek ezt az új életét elvigye az emberekhez a saját életpéldájával. Az emberek ránéznek, és 

akkor látják, hogy  

 – ez Istennek élő ember.  

 – Ez olyan, akiben eluralkodott Isten.  

 – Ez olyan, akin túlcsordul Isten szeretete, jósága és ereje, bűnnek való ellenmondása.  

 Akkor ők maguk is vágyódnak erre az új életformára. Isten ugyanis ki akarja 

nyilatkoztatni az Ő isteni életét az embereknek. A bérmálás szentségében ilyen öntudatos 

aktivitást ad a megbérmált embernek. Ez nemcsak kötelesség, hanem lehetőség is, mert Isten a 

Szentlélek kegyelmével erőt, kegyelmi segítséget ad az apostoli életre, a krisztusi élet 

továbbadására.  
 A Szentlélek tehát kiváltságos, bensőséges szeretettel foglalja le azokat, akik be akarják 

Őt fogadni a bérmálás szentségében. Az ősegyház gyakorlata mutatja, mennyire tevékenykedett a 

Szentlélek. Megkapják az emberek a Szentlelket a bérmálás szentségében, és ők maguk is 

apostollá lesznek. Ennek látható jele a kézfeltétel volt. Így a két férfiú kiválasztásakor, akik a 

diakónusi szolgálatot látták el. Istvánról különlegesen is megjegyzi: Szentlélekkel eltelt férfi (vö. 

ApCsel 6, 5-6). A Szentlélek indítja arra, hogy a szolgálatot vállalja, illetve tanúságot tegyen 

Krisztusról, a közénk testesült Isten Fiáról, akiben az Ószövetség népének tett ígéretek 

beteljesedtek. Vagy amikor Pált és Barnabást megbízzák az igehirdetéssel, szintén felismerik, 

hogy a Szentlélek indította őket ezen munkatársak kiválasztására (vö. Ap Csel 13, 3). A 

Szentlélek az, aki embereken keresztül akar kegyelmet közvetíteni mások számára is.  

 A Szentlélek végzi a lelkek megszentelését, de a választott szolgákon keresztül, 

püspökök, vagy az erre megbízást kapott áldozópapok által. De az Úristen nincs a szentségekhez 

kötve. Isten nemcsak a bérmálás szentségében akar betölteni bennünket az Ő Lelkével a 

megszenteltség ajándékával. A személyiség kifejlődésében a bérmálás kegyelme bensőséges, 

személyes kapcsolatot eredményez a Szentlélekkel. Ezt a lélek-menyasszony éli meg a legjobban. 

Ezért ezt a boldogságát meg akarja osztani másokkal is , hogy ők is a Szentlélek végleges 



tulajdonai legyenek. Hogy a Szentlélek ne csak az életünket foglalja le, hanem az 

élettevékenységeiket is. Egész személyiségük Krisztus szolgálatában áll. Ha a lélek-

menyasszonynak tehát öröme és boldogsága, ha a Szentlélektől való betöltöttség kegyelmét 

mások felé is tudja kinyilvánítani, mások számára is kívánatossá tudja tenni (vö. Dr. Előd István: 

Katolikus Dogmatika a Szentlélekről szóló tanítása).  

  

Harmadik gondolatunk:  

 

III. A lélek-menyasszony Isten dicsőségét hirdeti 

 

 Aki ugyan részesedett ebben a feladatban, hogy a Fiúnak, illetve a Szentléleknek az 

üdvözítő tevékenységét magában megélve megoszthassa másokkal is, az tulajdonképpen Istenről 

tesz tanúságot, Isten dicsőségét hirdeti. Megvalósul benne a Zsoltáros szava: Dicső végzéseid 

útját futva járom, mert szívemet kitágítottad (Zsolt 118, 32).  

 A lélek-menyasszony érzi magán isteni Ura tekintetét. Vállalja, hogy szeretetből 

mindig az Ő akaratát kívánja megtenni. Boldog, hogy mindig az Ő tetszését keresheti nemcsak 

ímmel-ámmal, hanem szinte futva akar járni Isten parancsainak útján, mert hiszen Isten 

végzései az ő parancsait jelentik. A lélek-menyasszony egészen átéli azt, hogy szívét az Úr 

birtokba vette. Ezért mondja a Zsoltáros ezt a csodálatos kifejezést: Szívemet kitágítottad. A 

lélek-menyasszony is megéli, hogy kicsiny emberi szíve milyen hatalmasra tágult. Istennek ezt a 

végtelen nagy létét, tudását és szeretetét képes befogadni teremtményi kicsiny lelkébe. És 

mivel a megszentelő kegyelem növekszik bennünk a szentségekhez járulás, az imádság, a jó 

cselekedetek, meg a szenvedések elvállalása által, azért a lélek-menyasszony szíve is egyre 

nagyobb lesz, egyre több lesz benne a szeretés.  
 Itt megint az idő-tényező kerül előtérbe. Nem baj, hogyha időbe telik a lélek egyre 

nagyobb kitágulása, hogy Istenből egyre többet tudjunk befogadni, a lélek-menyasszony 

türelemmel tud várni, mert minden egyes kegyelmi növekedés segíti őt a nagyobb türelemre. Ő 

is tudja (azt), amit Szent Pál apostol mond: A boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium 

hirdetésére kaptam megbízást (vö. 1 Tim 1, 11).  

 – Már csak ahhoz is idő kell, még a másodperc tört része alatt a fülünkbe hatol az 

igehirdető szava.  
 – Az is idő, amíg a szavakat felfogjuk.  

 – Az is időbe telik, míg nem csupán az értelmünkben lel visszhangot Isten üzenete, 

hanem a szívünkben is felizzik az a boldog hír, az az euangélion, evangélium, amely arról szól, 

hogy Isten az Ő dicsőségében részt akar adni nekünk, embereknek is.  

 Tapasztalatból tudjuk: A gyakorlat tesz mesterré. Minél többször megteszünk egy-egy 

mozdulatot, annál könnyebben tudjuk megvalósítani azt. A gyermek is milyen nehezen írja le az 

első betűket, és a gyakorlás által az ákombákomból milyen szép írás alakul ki.  

 A lélek-menyasszony is tudja, hogy Krisztus testvéreinek is szükségük van az időre. 

Szükségük van a gyakorlásra a jó cselekedetekben, illetve Isten jó szavának a befogadásában az 

előrehaladásra. Ezért azután nemcsak ő elmélkedik isteni Ura igazságairól, hanem …Isten 

igazságait hirdeti ajka minden nap (vö. Zsolt 70, 16. 15). A lélek-menyasszony szívében is ott 

van a nagy türelem, mert saját életében élte meg azt, hogy Isten milyen türelmes hozzá. Neki is 

időre volt szüksége, míg ki tudta mondani Istennek az igent. Egy földi életen át időre van 

szüksége, hogy ebben a kimondott igenben hűséges tudjon lenni! Ezt a magatartást osztja meg 

az embertestvérekkel is. Nem szűnik meg Isten szeretetét, jóságát hirdetni. A Zsoltárossal így 



fogalmaz: Nevedet, Uram, mindenkor hirdetem nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak 

Téged a népek is századokon át, örökkön-örökké! (Zsolt 44, 18).  

 Amikor tehát a lélek-menyasszony Isten dicsőséges hatalmát hirdeti (vö. Zsolt 144, 11), 

akkor a testvéreket segíti arra, hogy Isten jóságát egyrészt megtapasztalják, másrészt befogadják. 

Azután majd ők is továbbadják. Mert a szeretetnek ez a stílusa: mindig nagyobb akar lenni, 

mindig több akar lenni, mindig másokat is be akar fogadni ebbe a szeretésbe. Ezért azután 

nagy-nagy áhítattal tudja kimondani a Szentháromság dicsőítését.  

 

Mondjuk együtt:  

„Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké!” Ámen.  

  

  



                                                                                                                     
 

d) A SZENTHÁROMSÁGOS ÉLET KIÁRADÁSÁBAN IS RÉSZESEDIK A 

LÉLEK-MENYASSZONY 

 

 

442. A lélek-menyasszony a felebaráti szeretet gyakorlásával is törekszik arra, hogy 

kimutassa isteni Ura iránti szeretetét  

  

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket: 

   

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád.  

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet! 

 

 Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk!  

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át! 

 

 Az együttszeretés imaszakaszában a lélek-menyasszony a felebaráti szeretet 

gyakorlásával is arra törekszik, hogy isteni Ura tetszésére legyen, és a felebaráti szeretet 

gyakorlása által is kimutathassa Isten iránti szeretetét. Ahogyan a házasságban a feleség és a 

férj együtt cselekszenek: a feleség azt nézi, hogy az ő ura mit hogyan tud a család és az 

embertestvérek javára tenni egyre jobban, illetve a férj a feleségét nézve törekszik arra, hogy még 

inkább hasznára legyen a kis családnak, meg a nagy közösségnek; úgy a lélek-menyasszony is 

állandóan isteni Urára veti a tekintetét, és nézi: mit, hol, hogyan tud még jobban tenni, hogy 

isteni Ura tetszésére legyen. Isten pedig szereti az embereket. A lélek-menyasszony is Isten 

stílusát követve akarja az embertestvéreket egyre jobban szeretni egyrészt azért, mert Isten 

parancsba adja: Szeretned kell az embertársadat, illetve szeretni kell Uradat, Istenedet! (vö. Mt 

22, 37). Ezt már az Ószövetségben is hangsúlyozta, amikor a legfőbb parancsot: az Isten és az 

embertárs-szeretet parancsot adta Isten az embereknek. Mózes az 5. könyvében, a Második 

Törvénykönyvben így olvashatjuk: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd 

Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből! Legyenek a szívedben ezek 

az igék, amelyeket ma megparancsolok neked! Beszéld el ezeket fiaidnak! Elmélkedj róluk, ha a 

házadban ülsz, ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz! (MTörv 6, 4-7 = B. i. I. Vn). Lehet-e 

az Istent szerető szívnek kedvezőbbet parancsolni, mint amit úgyis szívesen tesz? 

 Lehet–e nehéz az a parancs, amelyet az kér tőlünk, Aki szeret minket, és Akit mi is 

viszontszeretünk? Az Úr iránti szeretet az Úr gyermekei iránti szeretetet is felszítja a lélek-

menyasszony lelkében. Ezt a parancsot – Istent és embert kell szeretnünk – a lélek-menyasszony 

szívesen megosztja másokkal. Az Úr készteti erre: Beszéld el ezeket az igéket a fiaidnak! 

Nemcsak a szíve hajlékában elmélkedik tehát a lélek-menyasszony Isten szeretetéről, hanem ezt a 

kincsét meg akarja osztani másokkal is. Amikor a lélek-menyasszony arra törekszik, hogy Isten 

gyermekeit szeresse, akkor tudatosan arra is figyel, hogy ez az Ő isteni Ura akarása, parancsa.  

Amikor a babiloni fogságban az ószövetségi nép nem tudott a jeruzsálemi templomba felmenni, 

hogy Istenhez szóljon az áldozat-bemutatás és az imádság alkalmával, akkor ráeszmélt arra, hogy 

neki ott, az idegen földön tanúságot kell tennie Isten szeretetéről. Tóbiás könyvében így olvassuk: 

Azért szórt titeket Isten az Őt nem ismerő nemzetek közé, hogy csodálatos műveit hirdessétek és 

megtanítsátok őket, hogy nincs más Mindenható Isten Rajta kívül! (Tób 13, 3-4). Tehát még az 



idegen földre való elhurcoltatás is Isten szeretetének a műve volt. Mint a kovász, átjárja a tésztát, 

úgy kell átjárnia a választott nép lelkületének is az őket körülvevő pogány szíveket. Azok, akik 

eddig nem ismerték Istent, kinyilatkoztatást, információt kapnak Isten nagyságáról, Isten 

nagy-nagy szeretetéről. Ez a lélek-menyasszonynak is a stílusa.  

 Tudja, hogy feladata Isten csodálatos műveit hirdetni. Isten nagy tetteit nemcsak szóval 

lehet hirdetni, hanem a felebaráti szeretet gyakorlásával is. Azok az emberek, akik még nem 

ismerik Isten szeretetét, a választott lélek, illetve a választott lelkek, a keresztények szeretet-

gyakorlásával ismerik meg Istent. Ráébrednek arra, hogy micsoda hatalmas az az Isten, Aki 

ilyen nagy szeretettel tudja körül-ölelve tartani az Ő választottait. Milyen boldog lehet az az 

ember – gondolják joggal –, akit Isten így szeret! Milyen boldog lennék én is – következtetik ki –

, ha én is így oda tudnám adni az életemet Istennek, illetve Isten szeretetét be tudnám fogadni! A 

lélek-menyasszony tehát a szíve odaadásával, a szívéből fakadó szeretet gyakorlásával 

egyszerre valósítja meg az istenszeretet és az emberszeretet parancsát. Az embereket szereti 

az ő isteni Ura miatt, illetve szereti isteni Urát,  

 – Aki az embereket megteremtette (vö. Ter 1, 26),  

 – Aki az embereket is a mennyországi szeretet-közösség boldog életére hívja,  

 – Aki már a földi életben is megmutatja ennek a mennyei szeretetnek a felcsillanását.  

 Milyen jó, hogy Isten Családjába tartozhatunk! Milyen jó, hogy a Szentháromság 

Személyei befogadnak maguk közé minket, embereket, illetve közlik az Ő szentháromságos 

életüket velünk. Kezdve a keresztségtől, folytatva a bérmálásban, az Eucharisztiában, a 

bűnbocsánat szentségében, és amikor szükség van rá lelki-testi életünk megerősítése végett, 

akkor a betegek szent kenetében is. Isten szentségének a megnyilvánulásai ezek a szentségek, 

amelyek az egyéni életünket megszentelik, vagyis egyre inkább megnyilvánul a mi egyéni 

életünkben Isten szentsége, jósága, szeretete, szépsége és a harmóniája.  

A lélek-menyasszony, aki arra törekszik, hogy a szeretetet egyre jobban gyakorolja isteni Urával 

az Ő tetszésére, egyre nagyobb biztonságban van. Egyre nagyobb bizonyossággal élhet Istenben, 

illetve azt tapasztalhatja meg, hogy Isten él őbenne. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Isten 

törvénye él a szívében, nem is tétováznak soha léptei (Zsolt 36, 31). A lélek-menyasszony is, 

tehát aki már itt a földön véglegesen, elszakíthatatlanul odaadta életét isteni Urának, és akit isteni 

Ura kiválasztott magának, megéli a földi élet viszontagságait. Megéli a természeti erők 

gyötrelmeit is, a téli hideget, vagy a nyári meleget. A lélek-menyasszonynak is vannak olyan 

impressziói, amelyeket nem könnyű elviselni. De isteni Ura iránti szeretete készteti őt, hogy 

elfogadja ezeket a viszontagságokat is, illetve isteni Urának a szeretete képesíti is ezen 

viszontagságok elfogadására. A lélek-menyasszony, tehát ez az Istent felbonthatatlan szeretettel 

szerető lélek biztos abban, hogy isteni Ura őt megtartja ebben a szeretetben. Ő pedig sohasem 

akar emberi szabad akaratával visszaélni, hogy a rosszat, a bűnt válassza, hanem mindig csak 

a jót akarja, mert a szeretet erre sürgeti őt. Olyan ez, mint amikor az ember a lépcsőn megy 

felfelé, és van korlát, amibe belekapaszkodva könnyebben lehet egyre magasabbra hágni. Ez a 

korlátozás ez biztonságot ad. A lélek-menyasszony tudja, hogy isteni Ura nemcsak igazságnak 

és életnek mondta magát, hanem útnak is, amelyen biztonsággal lehet járni: „Én vagyok az 

Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14, 6). Ezért azután az Istentől kiválasztott lélek nem tétovázik az 

úton, léptei nem inognak meg, amikor a felebaráti szeretet gyakorlásáról van szó. Mondhatjuk így 

is: Isteni Ura képesíti őt a szeretet ezen rettenthetetlen gyakorlására. Nem riad vissza 

semmitől. Ha Isten velünk van, akkor ki ellenünk? Ha Isten velünk van, akkor nem félünk! 

Egyébként is a lélek-menyasszony tudja: ő kicsi, ő csupán emberi erővel rendelkezik, még 

hogyha a szívében hatalmas istenszeretetet és emberszeretetet is lobog. Ő tudja azt, hogy a 

felebaráti szeretet gyakorlása Isten ajándéka az ő számára. Isten fogja képesíteni őt a szeretet 



ember feletti mértékben való megvalósítására. A lélek-menyasszony szeretné egyre jobban 

kimutatni az isteni Ura iránti szeretetét, hogy egyre több legyen a földön az emberek szívében 

a szeretet! Ezért fohászkodik így: Hadd ismerjék meg utaidat a földön, és segítségedet az összes 

nemzetek között. Magasztaljanak Téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek! 

(vö. Zsolt 66, 3-4). Ahogyan a lélek-menyasszony boldog, ha isteni Urának szolgálhat, úgy ezt a 

boldogságot kívánja megosztani az embertestvéreivel is, az összes emberrel, az egész világ 

minden emberével, nemzetével. Amikor pedig az emberek megismerik Isten szeretetének az útját, 

amellyel eljött közénk a megteremtésünkben, a megváltásunkban és a megszentelésünkben; 

illetve megismerik a mennybe vezető utat, amelyen Krisztus előttünk járt, hogy megnyissa 

számunkra a mennyország ajtaját, akkor az emberek is áldani kezdik ezt az emberszerető Istent. 

Magasztalni fogják az összes nemzetek Urát, Atyját. A lélek-menyasszonynak ezért a szíve hő 

vágya, hogy az emberek egyre jobban megismerjék Isten jóságát. Akkor egyre több lesz a 

szívükben a viszont-válasz. Ők is jó emberek akarnak lenni, és nemcsak szavukkal akarják 

magasztalni Istent, nemcsak dicsőítő éneket akarnak neki zengeni, hanem az életükkel is ki 

akarják mutatni Isten iránti elragadottságukat: „Istenem, Te ennyire szeretsz minket?” Akkor 

Urunk, Istenünk, a Te kedvedért mi is egyre jobban akarjuk szeretni az embertestvéreket! Ez az a 

gondolat, amely Isten szíve vágya. Ő el akar jönni hozzánk, emberekhez szent uralmával, a 

szívek szeretettel történő betöltésével. Minél jobban befogadják az emberek Isten szeretetét, 

annál jobban megismerik az üdvösség útját. Inkább azt az utat, amelyen Isten lehajol 

hozzánk, illetve mi egyre közelebb mehetünk üdvözítő Istenünkhöz. 

 Ha az ember életében sikerül valami, akkor ez a sikerélmény örömre hangolja. Ha a 

lélek-menyasszony megélheti, hogy az ő isteni Urának testvérei egyre jobban az üdvösség útján 

haladnak, akkor az öröm betölti az életét,       – akkor magasztalásra nyílik az ajka,  

– akkor szívből arra kéri a testvéreit: Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét 

mindnyájan! (Zsolt 33, 4).  

 – Ez nemcsak az együtténeklés gyönyörűsége,  

 – ez nemcsak a hangok egybecsengése, hanem sokkal inkább a szívek harmóniája: Egy 

szívvel, egy szájjal áldjuk az Urat, dicsőítjük az Ő szent nevét. Szentnek mondjuk, ahogyan a 

Miatyánkban tanított bennünket az Úr Jézus imádkozni. Immár nem káromolják Istent, Isten 

nevét, hanem szentnek dicsőítik, áldják Isten nevét! (vö. Mt, 6, 9).  

 Minél többen magasztalják az Urat a lélek-menyasszonnyal együtt, annál hatalmasabb 

lesz a lelkek kórusa, annál hatékonyabb a testvéri szívek együtt zengése, együtt rezdülnek 

isteni Uruktól elbájolt, szeretettől áttüzesedett lélekkel, mert hiszen a lélek énekéről van szó. 

Az isteni Karmester intésére röppen a dallam az életük mélységeiből egyre feljebb, a 

mennyország magasáig. Az isteni Karmester vezeti ezt a kórust, amely önfeledten hagyja magát 

irányítani. A kórus tagjai nem kószálnak el jobbra-balra, amikor az együtt énekelnek, hanem egy 

szívvel, egy szájjal a Karmester vezetésével hozzák létre a harmóniát.  

Nyilván, hogy az isteni Karmester ugyanígy egy szívvel-lélekkel élésre indítja azokat, akik ebbe 

a mennyei kórusba meghívást kaptak. Nyilván hogy az Istennek énekelt dicsőítés az gyönyörűség 

a szívnek. Az kibontakozás az ember életének, az egyre magasabb szárnyalás a szívnek és a 

léleknek. Így tudják az Istenhez tartozó emberek a lélek-menyasszonnyal együtt magasztalni az 

Urat, és dicsőíteni az Ő nevét.  

 Szent Pál apostol mondja: Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! (Fil 4, 5). Isten 

üzenetét tolmácsolja. A kinyilatkoztató Isten akarása ez, hogy a mi emberi jóságunkat mások is 

megismerjék, tudniillik azt, hogy Isten miatt törekszünk a jóra, az erkölcsi jó megvalósítására, 

hogy az életünk szép, jó, harmonikus, Isten akarata szerinti élet legyen! A lélek-

menyasszonynak sincs más vágya, mint az, hogy az ő szíve szeretetét mások is megismerjék és 



kövessék. A szeretet mindig olyan, mint a láng, másokat is szeretésre gyújt. A jóság is 

másokat is jóságra hangol. Ahogyan a szeretetlenség bosszúvágyra indít, úgy a szeretet a szeretet 

gyakorlására segít. Ha a másik tudott énvelem szeretettel lenni, akkor azt én is szeretettel, 

jósággal akarom viszonozni. Az isteni Úr akarja, hogy a mi jóságunkat az embertestvérek 

megismerjék. A lélek-menyasszony boldogan áll bele isteni Ura akaratának a szolgálatába. Végül 

is az emberi jóságon keresztül Isten jóságát ismerik meg az emberek. Az emberek egymás 

iránti szeretete Isten iránti szeretetre hangolja az ember-szíveket. A lélek-menyasszony 

szüntelenül előre akar haladni a szeretetben. Isteni Ura iránt is, meg az embertestvérek iránt is. A 

választott lélek ezt bensőséges nyugalommal, biztonságérzettel próbálja megvalósítani, hiszen 

tudja, hogy nem a maga ereje fog diadalmaskodni, amikor az embereket szeretettel akarja 

körülvenni, szolgálni, hanem Isten kegyelme. Az isteni Vőlegénynek a kis választott 

menyasszonya iránti szeretete árad bele a választott lélek szeretet-gyakorlása által a többi ember 

szívébe.  

 Jézus maga akarja, hogy az Ő választottja a föld sója, …a világ Világossága legyen! (vö. 

Mt 5, 13. 14). Az isteni Úr képesíti az Ő választottját arra, hogy hatással tudjon lenni a többi 

emberre. Ahogyan a só ízt ad az ételnek, úgy a lélek-menyasszony istenszeretete, 

emberszeretete megízesíti az embertestvérek életét. Amikor az emberek gonoszsággal 

találkoznak, akkor nyugtalanság tölti be a szívüket. Fájdalmas a reakció. De ha a lélek-

menyasszony szeretet-szolgálatával Isten jósága áll előttük, és Isten jóságával találkoznak, 

akkor megízesül az életük. Akkor Istentől megjellegzett lesz az életük. Isten szeretetének a jó 

íze járja át az embereket. Micsoda nagyszerű feladat az isteni Vőlegény küldetésében az 

embertársak számára lelki ízt adni az Istenség megtapasztalásából! Jézus azt akarja: Ti a világ 

Világossága legyetek! (Mt 5, 16). A jó példa világít az embertestvérek számára.  

 Ahogyan az emberek látják az Egyház papját reverendában, vagy a szerzetest látják a 

szent ruhában, a habitusban, úgy felfigyelnek rá. Az Istennek adott élet Istenre irányítja az 

emberek figyelmét. Van még egy jel, amelyet az emberek nagyon tudnak respektálni, ez a 

házastársak karikagyűrűje - nagyon jó jelzés, hogy aki jobb keze gyűrűs ujján hordja ezt az 

arany ékességet, az hirdeti mindenkinek: „Én Isten előtt vállaltam a házastársamat.  

 – Én Isten miatt vagyok megközelíthetetlen mások számára.  

 – Én a házastársammal együtt Isten miatt szeretem és szolgálom az embertársakat, az 

emberi közösséget.  

 – Én a családban Isten tervét valósítom meg. Az én szívemet lefoglalta a házastársam és 

isteni Uramnak a szeretete.”  

 De ha valaki valamilyen ok miatt nem is tudja hordani a karikagyűrűt, az életével tesz 

tanúságot arról, hogy Isten összekötötte a szívét az ő házastársával. A beszédstílusa, a 

cselekvésmódja, egész élete elüt azoktól, akik még nem ismerik az Istennek adott élet 

boldogságát. Az ilyenek elkezdenek gondolkodni, elkezdenek vágyódni: „Mitől is ilyen boldog 

ez a munkatársunk, ez az ismerősünk?” Amikor felismerik azt a világosságot, amely a keresztény 

házastársak hűséges szeretetéből árad a világra, akkor megvalósul az, hogy a keresztények jó 

életpéldája a világ Világossága lesz. Mint ahogyan Krisztus is a világ Világosságaként jött a 

földre (vö. Lk 12, 49), úgy a hivatását hűségesen betöltő keresztény is Krisztussal együtt lesz a 

világ Világossága. Minél nagyobb a keresztények szívében az Isten iránti szeretet, annál 

lángolóbb az ő világosságuk, annál jobban megmelegszenek a szeretetük tüzénél az 

embertestvérek, így életük nemcsak irányt adó világosság lesz, hanem Isten Családja a 

szeretet közösségébe vonzó tényező.  
 



 A lélek-menyasszony tudja, hogy nagy felelősség ez a Krisztus világosságát sugárzó 

élet. Szent János apostol figyelmezteti: Aki azt állítja, hogy Benne él Istenben, annak úgy kell 

élnie, ahogyan Ő élt! (1 Jn 2, 6). A lélek-menyasszony nem a maga bölcsességével tündöklik, 

nem a maga életszentségével akar ragyogni mások előtt, hanem a benne élő isteni Ura 

szentségével.  

 Ahogyan a lélek-menyasszony egészen átadta életét  isteni Ura szolgálatára, és ezért lett 

olyan vonzó az élete, ezért az embertestvérek is megismerik ennek a boldog életnek az útját:  

„Mit kell tennünk, hogy boldogok lehessünk, hogy Isten bennünk is éljen? Egészen át kell 

adnunk magunkat Istennek!”  

Erre Isten Fia adott példát, hiszen azért jött, hogy a Mennyei Atya akaratát megtegye. Az a 

keresztény, tehát Jézusnak az a testvére, aki a Mennyei Atya akaratát mindenben meg akarja 

valósítani, az úgy fog élni, ahogyan Jézus élt itt a földön.  

 A lélek-menyasszony életpéldája, amellyel ő odaadta magát Istennek, Isten szeretésére és 

Isten szolgálatára, és a felebarát szeretésére és a felebarát szolgálatára, az vonzóvá lesz mások 

számára is. Másokat is Istenhez vonz ez az életstílus. Isten választott edénye, Szent Pál apostol 

így vall önmagáról: Mivel az Úr félelmének tudatában élünk, igyekszünk meggyőzni az embereket 

(2 Kor 5, 11). Az apostol félt megbántani az Urat. Ez az Úr félelmének az ajándéka: Nem 

Istentől félünk, hanem az Úr megbántásától! Ezt a győzelmet önmagunk fölött akarja az 

apostol megosztani másokkal. Az apostol meg akarja győzni az embereket, hogy ne tegyenek 

olyant, ami bűn, mert akkor joggal lehet félni a bűn büntetésétől. Hanem féljenek bűnnel 

megbántani az Urat, és akkor az Isten iránti szeretet uralkodik el a szívükben.  

 Ha az apostolnak ez a feladata, akkor mennyivel inkább törekszik arra a lélek-

menyasszony, hogy az embereket még jobban az istenszeretetre és emberszeretetre segítse. 

Ahogyan egy édesanya vagy édesapa tud örülni gyermeke sikerének, úgy a lélek-menyasszony is 

örül Isten gyermekei sikerének. Amikor le tudják győzni a kísértést, amikor ellene tudnak 

mondani a bűnnek, amikor félnek megbántani Istent, és az istenszeretet uralkodik el egyre jobban 

az ő életükben.  

 Amikor a lélek-menyasszony ki tudja mondani: – „Örvendezve örvendek az Úrban!” –, 

akkor isteni Ura győzelmének az örömét éli meg. Isteni Ura sikerét örvendezve konstatálja az 

emberszívekben. Az embereknek sikerül lemondaniuk a bűnről Isten miatt. Az 

embertestvéreknek sikerül Istent diadalra juttatni önmaguk felett, a test fölött, a szívük fölött. Ez 

olyan öröm, amely csak fokozza az Istenben való örvendezés mértékét, illetve Isten örömét az Ő 

gyermekeinek. Hiszen a megszentelő kegyelem növekedése azt jelenti: Isten szeretete egyre 

jobban beleárad a szívünkbe (vö. 1 Jn 4, 9). A jócselekedetek, a hűséges erénygyakorlatok, az 

imádságok és a szentségek vétele által a szívünk egyre többet tud befogadni Isten öröméből, 

Isten szeretetéből, Isten életéből. Amikor a földi házastársak szívét eltölti az öröm egymás iránt, 

és gyermekeik iránt, akkor csak úgy csendesen egymás kezét megfogva az öröm állapotában 

vannak. A közös öröm egyesíti a szívüket. A lélek-menyasszony is meghívást kap isteni Urától: 

„Most ülj ide mellém, engedd, hogy kezedet megfogva kölcsönösen áradjon a szívünkből 

szívünkbe az öröm, amellyel egymásnak örvendezünk, illetve a gyermekeinknek 

örvendezünk! Az isteni Vőlegény látja, hogy az Ő kis választott menyasszonya minden 

fáradságot vállalt nem kímélve önmagát azért, hogy Isten gyermekei egyre jobban szeressék 

Istent és az embertársakat, a testvéreket.  

 A lélek-menyasszony pedig boldogan állapítja meg azt, hogy isteni Ura tetszését találta az 

ő életében, az ő önátadásában, az ő törekvésében, hogy az embertestvérek is egyre jobban 

szeressék Urukat, Istenüket. Ez az örvendezés is olyan, mint a tűz. Minél több fát raknak a 

tűzre, annál magasabb lesz a lobogása. Isten és a lélek egymásnak örvendezése is szüntelenül 



egyre bontakozik. Bár most úgy látszik, hogy a lélek-menyasszony nem tevékenykedik az 

emberek szférájában, hogy az emberek még jobban szeressék Istent; de mégis a lélek-

menyasszonynak ez a Istennel való édes kettesben történő öröm-egysége kihatással van az 

emberekre. A legjobb sugárzásban részesíti az emberek szívét. Bontakoznak az emberlelkek, 

gyógyulnak a sebek, amelyeket a szeretetlenség ütött az emberek szívén. Erősebbek lesznek az 

emberek a rossz, a bűn elkerülésében, illetve a jó megvalósításában. Ez az Isten szívéből és az Ő 

választotta szívéből való szeretés, mint a nap fénye nemcsak megmelengeti az 

emberszíveket, hanem egyre jobban életet is fakaszt bennük. Ahogyan a kis növény a földből 

az ég felé törekszik, úgy a lélek-menyasszony szeretete és az isteni szeretet által átjárt 

emberszívek is egyre magasabbra tudnak növekedni, emelkedni a földi szférából az isteni 

szféra felé.  
 Nem véletlenül imádkozik így az Egyházanya az imaórák liturgiájában, a zsolozsmában: 

„Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő Fényét, hogy mindenkor szereteted tüze 

hevítsen minket, hogy osztatlan szívvel szeressünk Téged mindenekfelett, testvéreinket pedig 

Teérted!” (IL II. Szo. Ni. délben).  

 Az a szeretet tehát – amelyet a lélek-menyasszony is szeretne kibontakoztatni az 

embertestvérek lelkében – Isten ajándéka, de azért szabad, fohászkodnunk, könyörögnünk, 

esdekelnünk, és szabad kérnünk. Isten az ilyen kéréseket szívesen meghallgatja. 

  

Az isten- és az ember-szeretet tüzének fellobogása, az emberszívekben való egyre 

hatékonyabb kibontakoztatása tulajdonképpen a szemlélődő ima gyümölcse.  

 Amikor az istenszerető lélek szeretettel szemléli isteni Urát, akkor elsősorban közösséget 

él meg Istennel a szeretetben. De másodszor szeretet-közösséget él meg az embertestvérekkel.  

 Közösség Istennel, közösség egymással, ez Isten elgondolása. Az Istennek átadott lélek 

ezt a boldogságot tudja egyre jobban megtapasztalni, tudja egyre jobban szolgálni, és másokban 

is életté fakasztani. Ezek azok a gyümölcsök, amelyeket Isten akar adni az Ő választott 

menyasszonyán keresztül az embereknek (vö. Gal 5, 22).  

Befejezésül a 153. sz. éneket imádkozzuk:  

 

 Ó add, Jézusom nékem Szentséges Szívedet, amely oly véghetetlen mértékben szeretett!  

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra szerető Szent Szívednek üdvözítő lángja!  

 Szíved édes szerelme, lelkemnek harmatja, amely táplál, feléleszt és lelkem áthatja.  

 Szent szívednek szerelme: bűnös lelkem napja, melytől lelkem világát, üdvösségét kapja.  

 

 

 

 

  

e) A LÉLEK-MENYASSZONY AZ EGYHÁZBAN ISTENNEL EGYÜTT 

SZERETI ÉS SZOLGÁLJA EMBERTÁRSAIT 

 

 

443. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait I. Isten Fia 

leszállt a földi tájakra (Ef 4, 10) 

  

Imádkozzuk a 147. számú éneket: 



 

 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem.  

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnekem,  

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem.  

 

 Édes Jézus, minden utam szíved szerint intézem. 

 A Te drága szerelmedet szívem mélyén őrizem.  

 Képed mását lelkem mélyén szépségedbe öltöztesd,  

 S kegyelmednek harmatával szívem földjét öntözgesd!  

 

 Sokszor hosszúnak tűnik a rövid csend is. Különösen hosszú a hétköznapok 

egyhangúsága. Az egyik nap olyan, mint a másik; az egyik jön, a másik megy, nem 

különböznek. Az isteni Vőlegény és az Ő választottja, a lélek-menyasszony szeretetében is 

vannak ilyen egyhangúnak tűnő szakaszok. Nincs nagy-nagy fellángolás, csak tartós, állandó 

lobogás. A lélek-menyasszony éppen ezért meri mondani: „Uram, Istenem, Veled még az ilyen 

hétköznapokat is szívesen megélem. Veled ugyanis nem unatkozom, Veled ugyanis mindig egyre 

jobban élek. A Te drága szerelmedet szívem mélyén őrizem” (vö. Ho. 147). De egyre jobban 

lobog bennem ez a szeretés! Egyre jobban ki akar áradni, mert ez a szeretés a lélek-menyasszony 

lelkében már nem is az övé, hanem isteni Ura élete lobog benne. Jézus Szíve szeretete árad a 

lélek-menyasszony lelkén keresztül, és bele akar áradni ebbe a világba (vö. Róm 5, 5) A lélek-

menyasszony ugyanis mindig azt szeretné tenni, amit az ő isteni Ura tesz, mert ők lélekben 

egyek már. A lélek-menyasszony lelke egyesült Istenének Lelkével. Átveszi isteni Ura Szívének 

minden rezdülését. Éppen ezért világosan felismeri azt is, hogy milyen az ő isteni Ura stílusa. 

 

I. Isten Fia leszállt a földi tájakra (Ef 4, 10) 

 

 Ha a mennyországban volna fénykép-album, akkor a kiválasztott lélek együtt nézné isteni 

Ura családjainak élete eseményeit megörökítő fényképeket. Ha volna filmfelvevő, vagy video, 

akkor azon nézhetnék. De Isten világában nincsenek ilyen eszközök, mert nincs szükség rájuk. A 

lélek az ő isteni Urában látja a múlt, a jelen és a bekövetkezendő eseményeket, mert isteni 

Urával látja, hogy miből mi fog fakadni. A múltba visszatekinteni csak azért érdemes, mert 

Isten nagy cselekedeteit felidézve még lángolóbb lesz a szívünk!  

 Az első jelenet, amelyet a lélek-menyasszony isteni Ura szívében észrevesz ebben a 

vonatkozásban, így van megírva a Zsoltárok könyvében: „A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy 

megtegyem, Uram, a Te akaratodat. Erre vágyom Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet” 

(Zsolt 39, 8-9). A Fiú mondja ezt mennyei Atyánknak az Ő örök szeretetével. A könyvtekercs a 

Biblia Könyvét jelenti, de Isten akaratának a forgatókönyve ez. ((A Fiú így folytatja: Arra 

vágyom, Istenem, hogy megtegyem a Te szent akaratodat (Zsolt 39, 9)) . A Fiú a végtelen 

engedelmesség. Isten a szeretetben, a Szentlélekben egy az Atyával, egy a gondolatuk, egy a 

vágyuk.  
 Amint a Mennyei Atya nem akarja, hogy az Ó teremtménye elvesszen, és a gonoszság 

rabságában sínylődjön, ugyanígy a Fiú sem akarja, hanem a szent Szeretettel, a Szentlélekkel 

eltöltődve így szól: „Íme eljövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem, amint a könyvtekercsben 

írva van!” (Zsid 10, 7). Az apostol tanítása is ezt a 39. zsoltárt idézi, de egyértelműen a 

Messiásra alkalmazva. A Messiás mondja ezt, Aki eljön, hogy a világ váltsága legyen. Már nem 



az ószövetségi vér- és ételáldozat, hanem az Ő emberi testéből fakadó lelki engedelmesség, a 

mindhalálig való hűség lesz az Istent kiengesztelő áldozat a világ bűneiért (vö. Zsid 10, 5).  

 A lélek-menyasszony tehát szíve mélyéig meghatódva szemléli isteni Ura készségét. 

Ennyire szeret minket, embereket Isten Egyszülött Fia! Hogyha Ő, a Fiú ilyen készséges, 

akkor az Ő választottjának, a lélek-menyasszonynak is ilyen nyitottnak kell lennie! Bármit is kér 

a Mennyei Atya, odaadja. Bármire is küldi, vállalja a küldetést. A lélek-menyasszony is úgy 

van, mint amikor egy-egy filmet a nézők lelkesen néznek, és szinte készek maguk is azokat a 

nagyszerű cselekedeteket végbevinni, amelyeket a film szereplőinél látnak. A lélek-menyasszony 

azonban nem egy játék-filmet lát, hanem az élet isteni színjátékát. Annak az isteni szeretetnek a 

megjelenítését, amely a Mennyei Atya szívéből az Egyszülött Fián keresztül a Szentlélekben árad 

bele ebbe a földbe, földi világba. A lélek-menyasszony joggal szemlélheti Isten szeretetének a 

megvalósulását. 

 Itt a szövegíró, Szent Pál azt mondja a második isteni Személyről: .Aki leszállt a földi 

tájakra, az emelkedett minden égi fölé, hogy betöltse a mindenséget. … Ő egyeseket apostolokká, 

másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és tanítókká tett, hogy Isten-

szolgálatra neveljék a szenteket, és felépítsék Krisztus testét, míg mindnyájan el nem jutunk a 

hitnek, és Isten Fiának megismerésének egységére, és meglett emberré nem leszünk Krisztus 

teljességének mértékében (Ef 4, 10-13).  

 Ahogyan a szövegírók legtöbbször a valóságot ábrázolva tudják a legizgalmasabb témákat 

kéziratban rögzíteni, hogy abból azután egy nagyszerű film legyen; úgy Istennek ez a választott 

eszköze, Szent Pál apostol is az élet eseményeit írta le. Ő ugyanis találkozott a mennyből ide, a 

földre leszállt, feltámadt Krisztussal ott, Damaszkusz kapuinál. Ő tudta, hogy ez a feltámadt 

Krisztus minden ég fölé emeltetett, mert vele volt a harmadik égben. Tehát a levegő-ég, a csillag-

világok egei fölé, a harmadik szférába, a mennyei magasságba emeltetett. Megvallja: Maga sem 

tudja, hogy hogyan (vö. 2 Kor 12, 2).  

 Mindenesetre a lélek-menyasszony látja: Isteni Ura leszállt a földi tájakra. Ezért azután ő 

maga is isteni Urával akar lenni már itt a földi tájakon. Tudja azt, hogy Isten kinek-kinek 

személyre szólóan adja a karizmát, vagyis azt a kegyelmet, amely a krisztusi test közösségének, 

az Egyház építésére szolgál. Ő is felismerte már a saját karizmáját. Neki nem prófétának vagy 

evangélistának kell lennie, nem lelki pásztornak, vagy az Egyházban hivatalos tanítónak, hanem 

isteni Ura menyasszonyának. Ahogyan a mennyországban a szentek nem tekintenek irigykedve 

egymásra, hogy te ezt a hivatást kaptad, te annyi kegyelmet kaptál; úgy Isten választottai itt a 

földön is csak megbecsüléssel tekintenek a másikra. Nemcsak a saját életében, de a másikéban 

is magasztalja mindegyik az Urat, Isten jóságát, amellyel tekintetre méltatta és kiválasztotta 

magának ezt vagy azt az embert. De akármilyen hivatást kapott is az ember itt a földön, a 

feladata: istenszeretetre neveljék a földön élő embereket, az életszentségre segítsék. Mert a 

szentek mindig az istenszolgálatra törekszenek. Nem magukat akarják kiszolgálni, önző módon 

magukat legeltetni, hanem a szent Istennel találkozni, segíteni az embereket, hogy ők is szentek 

legyenek.  

 A lélek-menyasszonynak tehát nagyon tudatos feladata az, hogy Krisztus titokzatos 

testét, az Egyházat építse. Amint ha egy közösségbe valaki belép, akkor azt egyrészt tudja 

elrontani is, ha maga is romlott; másrészt pedig tudja segíteni is a tökéletes szeretetre való 

kibontakozásban, amennyiben ő maga is erre az Istentől kapott hivatásra, a szeretet-hivatásra 

törekszik. A lélek-menyasszony már egyértelműen isteni Ura szeretését választotta, isteni Ura 

családja közösségét bontakoztatni akarja. Ő nem rombolni, hanem építeni akar. A világot építeni 

gyönyörűség  



 A világ és a teremtés hajnalán megállapította, hogy amit alkotott, az jó (vö. Ter 1, 31) és 

szép. Mondhatjuk így is: az gyönyörű, mert Isten keze nyomát viseli magán. Amikor a lélek-

menyasszony is az embertestvérei életében Krisztus titokzatos testét akarja építeni, akkor ezt a 

gyönyörűséges élményt élheti meg: A földön élő emberek lelkében egyre jobban megjelennek 

isteni Urunk vonásai. Ahol békétlenség volt, oda szeretetet visznek, ahol szeretetlenség volt, oda 

szeretet harmatoznak (Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz). A lélek-menyasszony nem fárad bele 

ebbe a tevékenységébe. A szeretet ugyanis szüntelenül sürgeti. Amit az ember szívesen csinál, 

ott nem érez fáradtságot. Istennek ugyanis az a terve, hogy a földön élő emberek eljussanak a 

hit teljességére, vagyis az Isten Fia megismerésének a teljességére, hogy egyek legyenek a hitben. 

Illetve Isten Fia szeretésében, mert a hitből minél jobban megismerik Isten Fiát, annál jobban 

tudják szeretni! Minél mélyebbre hatolunk Isten Fia titkában, annál jobban felragyog már itt a 

földön élő emberek számára is a Szentháromság titka. Isten Fia kifejezés azt jelenti: ez a Názáreti 

Jézus, Akinek a személyében eljött közénk a második isteni Személy, a Fiúisten, az Atyának a 

Fia, az Atyának a szeretett Fia, az Atyának a Szentlélekben szeretett Fia. Amikor valaki Jézusra, 

az Isten Fiára tekint, akkor szemlélheti benne a Szentháromság titkát. Minél többet szemléli 

valaki Isten Fiát, vagyis minél jobban megismeri Őt a hitben, és az imádságos 

megtapasztalásban, annál jobban szereti a Fiút, Aki közénk jött a földi tájakra. Minél jobban 

szereti az ember Isten Fiát, annál hasonlóbb lesz a Mennyei Atyához, mert az Atya szereti a Fiút 

(Jn 3, 35). Isteni cselekvés ez, Istennél boldog élet ez: az Atyával szeretni a Fiút a 

Szentlélekben. Az Atyával szeretni a Fiú testvéreit, a földön élő embereket a Szentlélekkel!  

 Szent Pál folytatja: Akkor majd igazságban fogunk élni, és szeretetben teljesen egybe 

fogunk nőni a Fővel, Krisztussal. Ő az, Aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja a 

különböző ízek segítségével, és minden tag arányos együttműködésével. Így növekszik a test, és 

építi önmagát a szeretetben (Ef 4, 15-16).  Ó, milyen boldog a lélek-menyasszony, hogy ujjong a 

lelke! Mert aki az igazságban él, az a második isteni Személyben él! Aki szeretetben 

növekszik, az a Szentlélek által növekszik a szeretésben, mint ahogyan Jézus mondta, amikor az 

Atya igaz imádóiról beszél, Azok Lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát. Az Atya ilyen 

imádókat kíván (Jn 4, 23). Akik lélekben és igazságban, vagyis a szent szeretésben és az isteni 

Fiúban élnek, azok egyre jobban egybenőnek Ővele, a titokzatos test fejével, az ember Jézus 

Krisztussal. Ő ezt a növekedést és a tagok egybekapcsolását különböző ízek segítségével akarja 

megvalósítani, illetve minden tag arányos együttműködésével, ahogyan Szent Pál mondta. Ez a 

hasonlat rávilágít arra, hogy kinek-kinek megvan a feladata a krisztusi test növekedésében, 

egybetartásában, kibontakoztatásában. A lélek-menyasszony tudja magáról, hogy neki nem az 

apostoli vagy lelkipásztori vagy tanítói feladat jutott, hanem az anyai hívatás. Jézus mondta 

ugyanis: Aki megteszi a Mennyei Atya akaratát, az nekem testvérem, nővérem és anyám (Mt 12, 

50). A lélek-menyasszony egyre inkább meg akarja tenni a Mennyei Atya akaratát, és ezért 

hasonló lesz a Szűzanyához. Ezért a saját életében is megélheti azt a hivatást, amelyet Krisztus 

szánt neki: a lelki élet adásának, ápolásának, kibontakoztatásának a feladatát. Amint a földi 

életben a feleség mindent megtesz a férje kedvéért, és fordítva; úgy a lelki házasság 

imaszakaszában is a lélek-menyasszony mindent megtesz isteni Ura kedvéért. Fordítva is 

működik. A lélek-menyasszonynak tehát nincs más vágya, mint betölteni a hívatását. Mi ez a 

hívatás? Közreműködni isteni Ura tevékenységében, amellyel Ő be akarja tölteni a 

mindenséget Isten szeretetével. Krisztus ezért szállt le a földi tájakra (vö. Ef 4, 10).  

 Az áldott állapotban lévő édesanya életében az idő segít, hogy kicsi magzata növekedjék, 

egyre jobban kiteljesedjék az élete. A lélek-menyasszony is segíti Isten gyermekeit a 

növekedésben. Ahogyan az édesanya a saját vérével táplálja a magzatát, úgy a lélek-

menyasszony is a saját életében akarja részesíteni Isten gyermekeit. Az ő életében már 



eluralkodott Krisztus lelke, illetve teste és vére. Az isteni Vőlegény az Ő kicsiny választott 

menyasszonyát ki akarja tüntetni ezzel a kedves figyelmességgel, hogy lehetőséget ad neki 

arra, hogy az Ő istenemberi életét közvetítse a testvérek felé. Hogy az Ő szeretetét, amellyel 

isteni Atyja felé irányul, megossza az embertestvérekkel. Hogy a krisztusi titokzatos test egyre 

jobban növekedjék, és építse fel önmagát a szeretetben, Aki az Isten (vö. 1 Jn 4, 8). A lélek-

menyasszony jól tudja, hogy Isten Fia nemcsak leszállt a földi tájakra, hanem minden ég fölé is 

emelkedett azért, hogy magával vigye az embereket; akiket Szent Pál apostol úgy szemlél, mint 

ahogyan a győztes hadvezér a foglyokat viszi magával (vö. Ef 4, 8-10). Krisztus megszerezte, 

megváltotta az emberiséget, és magával akarja vinni a Mennyei Atya házába.  

 A hazaérkezés boldogsága az emberek számára is azt jelenti, hogy otthon lehetnek Isten 

Atyánk házában. Azt a boldog érzést, amelyet a lélek-menyasszony már megtapasztalhatott, 

hiszen elszakíthatatlanul odaadta életét isteni Urának, Vele egy. Immár Isten gyermekei, 

Krisztus testvérei is megtapasztalhatják. A lélek-menyasszony vágya teljesedik, valahányszor 

egy-egy ember eljut a mennyországba. A lélek-menyasszony boldogsága növekszik, 

valahányszor az emberek Isten mennyei országába bejuthatnak. A lélek-menyasszony tudja: Isten 

Fia azért szállt le a földre, és azért emelkedett minden ég fölé, hogy a mindenséget betöltse (Ef 4, 

10), hogy minden ember szívét betöltse az Ő isteni szíve szeretetével.  

 Ahogyan az édesanya és az édesapa boldogan tekint az ő kis családjára, amikor a 

gyermekek hazaérkeznek, akár óvodából, iskolából, vagy egyetemről, vagy munkahelyről; úgy a 

szentháromságos egy Isten Családja is szeretettel tekint övéire. Ez az isteni öröm sugárzik 

át az lélek-menyasszony lelkén is. Ő nagyon jól tudja, hogy nem a maga erejével szereti ilyen 

hatalmas, mérhetetlen szeretettel az embereket. Ő csak boldogan konstatálja: Isten szeretete az ő 

szívén keresztül is beleáradt a világba (vö. Róm 5, 5).  

 Minél jobban együtt van a család, annál nagyobb a harmónia. Minél nagyobb a 

családtagok között a szeretés, annál több a szívükben a boldogság. Minél több az életükben a 

boldogság, annál jobban előcsillámlik az életükből Isten élete, a végtelen szeretet-közösség 

az isteni Család tagjai között. Ez a mennyei élet harmóniája. Ez az üdvözült lelkek élet-

lüktetése. A lélek-menyasszony azért boldog, mert látja, hogy Jézus testvérei hajlandók Jézus 

útján járni, hajlandók az isteni Mester, a nagy Rendező utasítása szerint felvenni minden nap a 

keresztjüket, megtagadni magukat, és járni a keresztúton, vagyis a mennyország útján.  

 Ha ebben az életben, ebben a mennyei életben telnek, múlnak is a napok, és olyan 

egyformának is tűnik minden, a lélek-menyasszony számára az örökkévalóság világa nem 

szürke hétköznapok egymásutánisága lesz, hanem ragyogó ünnepnapok sorozata! Ő a 

legnagyobb jogosultsággal tudja zengeni a Zsoltáros szavát, mondván: Áldom az Urat minden 

időben, dicséretét szüntelenül zengi szám. Hallják meg a szelídek és örvendezzenek, magasztalják 

az Urat velem együtt! Dicsőítsük az Ő nevét mindnyájan! (Zsolt 33, 2-4). A lélek-menyasszony 

boldogságához hozzátartozik az az öröm, hogy a szelídek, akik a szelíd Krisztushoz hasonlóan 

erőt vettek magukon, és a Mennyei Atya akaratát, nem a saját akaratukat vállalják, meghallották 

Isten hívó szavát. A lélek-menyasszony együtt örvendezik ezekkel a szelídekkel, ezekkel a jézus-

formájú emberekkel, akiknek az életében Jézus stílusa ragyog fel. Minél inkább hallgatnak az 

emberek az isteni hívó szóra, minél inkább készek engedelmeskedni és követni a 

mennyország útján az előttük járó Jézust, a lélek-menyasszonynak is annál nagyobb lesz az 

örvendezése. Minél többen örvendeznek a lélek-menyasszonnyal együtt a mennyei 

szentháromságos egy Istennek, annál többen fogják magasztalni Őt. Ez nemcsak szóló ének, 

magasztalás lesz, hogy együtt éneklek; nemcsak duett; nemcsak néhány énekes kamara előadása; 

hanem az üdvözült lelkeknek hatalmas kórusa. Mert ezt az isteni dallamot, az angyaloknak az 

énekét ismerő emberek közössége nemcsak valami kottából megtanult dallamot fog zengeni, 



hanem Isten harmóniáját, magát Istent. Ez az a győzelem, amely megörvendezteti az ember 

szíveket. Ez az az öröm-óda, amellyel a földön élő emberek a mennyország magasába tudják 

énekelni nemcsak a szavukat, hanem az életüket is. Bele tudnak kapcsolódni a 

szentháromságos egy Isten mennyei harmóniájába!  
 

Befejezésül a 147. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Édes Jézus, szállj szívembe, mikor eljő halálom,  

 Midőn testem földbe mégyen, lelkem Hozzád fölszálljon.  

 Végső órám gyötrelmében ágyam mellett lássalak,  

 Hogy majd egykor fönt az égben mindörökké áldjalak!                                                                                                        

 

 

 

 

 

444. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait II. Isteni Ura 

iránti szeretetből tevékenykedik az emberek üdvösségéért 

 

Imádkozzuk a 111. számú éneket:  

 

 Csodákkal tündöklő Isteni nagy erő, hatalmad elnyomja értelmemet. 

 De hitem szent fénye, szerelmed törvénye megvilágosítja én elmémet.  

 Oltáriszentségre, mennyei kenyérre függesztem én szemeimet, 

 Ővele táplálom én lelkemet.  

 

 Az együtt-szeretés imájában a lélek-menyasszony boldogan meghódol isteni Ura 

szerelmének törvénye előtt. A törvénynél is erősebb és nagyobb az az akarás, amely Jézus 

szent szívében van az emberek szeretésében. Már a megtestesülés előtt mondja Mennyei 

Atyám: Így szóltam. Íme eljövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem. A Szent Könyv szerzője 

hozzáfűzi: Jézus Krisztus testének feláldozásával egyszer s mindenkorra megszentelt minket (Zsid 

10, 7. 10). Jézus egész emberi léte az emberiség megváltása kedvéért megjellegezhető lét. Jézus 

megtestesülése tehát az emberiség iránti szeretetből fakadt. De ez az emberek iránti szeretés a 

Mennyei Atya iránti szeretetéből ered. A lélek-menyasszony – aki mindenben egy akar lenni 

Isten Urával – akkor boldog, hogyha részt vehet annak minden tervében, tevékenységében. Ezért 

mondogatta már a Zsoltáros szavát: Kész az én szívem, Uram, kész az én szívem! Most pedig azt 

a készséges szívet a szerelmes szív szeretetével nyújtogatja isteni Ura felé, mondván: Kész az én 

szívem, Uram, hogy megtegyem a Te szent akaratodat! (Zsolt 39, 9). Végül is az Istennel élt élet-

egysége miatt ez a készség nem csupán a lélek-menyasszony irányulása, hanem isteni Ura 

szívdobbanása is benne van ebben a készségben. A lélek-menyasszony, vagyis ez az Istennel 

egyesült imádkozó lélek egyre jobban eljutott arra az ima-állapotra, hogy áthatotta a szívét az 

isteni szeretet lüktetése. Egyrészt tehát a Mennyei Atya felé, másrészt pedig az embertestvérek 

felé. Nyilván, hogy egy lélek bármennyire is egyesül isteni Urával, megtartja a személyiségét, 

megtartja a maga mivoltát, és ezért tehet ilyen vallomást: „Uram, Istenem, szívem 

gyönyörűségét találja akaratod teljesítésében.”  
 Minél tovább vannak együtt Isten és a lélek a szeretetben, annál mélyebb ez a szeretés. 



 Minél mélyebb a szeretet közös élménye Isten és a lélek között, annál nagyobb a lélek-

menyasszonynak a gyönyörűsége. Isteni Ura arcára tekintve látja Jézus szíve irányulását az 

emberek üdvössége érdekében. Isten ugyanis szívesen közli az Ő szeretete titkát a választottaival.  

 

I. Isten Szent Pálon keresztül így tanit 

 

 Szent Pál is beszél egy titokról, mely századok és nemzedékek óta rejtve volt, amelyet 

Isten most kinyilatkoztatott szentjeinek. Velük akarta közölni Isten, micsoda fölséges 

gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok, tudniillik: Krisztus bennetek a megdicsőülés 

reménye. Mi Őt hirdetjük, intünk és teljes bölcsességgel oktatunk minden embert, hogy Jézus 

Krisztusban tökéletessé tegyünk mindenkit. Ezért fáradok és küzdök az Ő erejével, amely 

hatásosan működik bennem (Kol 1, 27-29).  

 Az Úr tehát nemcsak kiválasztott apostolával, Szent Pállal akarta ezt közölni, nemcsak a 

12-vel, hanem mindazokkal, akiket az Ő isteni barátságába fogadott, akiket szíve mélységes 

szeretetének titkába beavatott. Krisztus a megdicsőülés reménye az emberek számára, vagyis az 

isteni élet dicsőségében való részvétel lehetősége. Nemcsak az apostolnak, de a lélek-

menyasszonynak is minden vágya:  

 – hogy isteni Ura eme nagy szeretetét hirdesse,  

 – hogy minden embert erre oktasson,  

 – hogy minden embert tökéletessé tegyen Jézus Krisztusban. Nem a maga erejével, 

hanem isteni Ura hatalmával. Ha Szent Pál azt mondja: – Adja meg nektek dicsőségének 

gazdagsága szerint, hogy Szentlelke által megerősödjetek belső emberré, és a hit által Krisztus 

lakjék a szívetekben! Verjetek gyökeret és alapot a szeretetben! (Ef 3, 16-17) -, akkor a lélek-

menyasszony is ezt kéri: Isteni Ura adja meg, hogy az embertestvérek belső emberré 

erősödjenek! Ne csak kívül éljenek e-világ vonzásának engedve, hanem sokkal inkább belül, a 

lelkük mélyén lakó Isten vonzásának engedelmeskedjenek! Ez a belső ember az, akiben a 

hittel Krisztus lakik. A lélek-menyasszonynak is ez a gyönyörűsége: Őbenne Krisztus lakik, ő 

pedig isteni Urában. A lélek-menyasszony tehát mindent szívesen megtesz azért, hogy az 

emberek növekedjenek az üdvösségre való eljutás útján, s azon előrehaladjanak. A lélek-

menyasszony vágya – amelyet a kinyilatkoztatott igazságokban, a Szentírásban közöl velünk 

Isten: – Jézus Krisztusban tökéletessé tenni minden embert! Vagyis hogy a többi ember is egyre 

jobban beletestesüljön, belelelkesüljön Krisztusba, a mi isteni Urunkba! Ezért azután nem 

sajnálja a fáradalmat, a küzdelmet. Minden tevékenységében egyre jobban tudja: Krisztus 

szeretete sürgeti őt (2 Kor 5, 14). Krisztus rajta keresztül is meg akarja szentelni az 

embertestvéreket.  

 A lélek-menyasszony az emberek megszentelése művében sokat tanul a nemzetek 

apostolától, Szent Páltól. Ha Szent Pál mondhatja: – Akarom, hogy mondjátok ti, tudniillik 

kolosszei hívek, hogy mekkora küzdelmem van értetek, meg a laudíceaiakért, és mindazokért, 

akik személyesen nem ismernek. Szívükben megerősödve és szeretetben egyesülve eljussanak a 

teljes megértés minden gazdagságára, Isten, az Atya titkának, Jézus Krisztusnak a 

megismerésére! Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse (Kol 2, 1-3) –, akkor a 

lélek-menyasszonynak is ez lesz a stílusa. Küzdelme van a hívekért. Nem baj, hogyha 

személyesen nem ismeri őket. Nem baj, hogyha azok sem ismerik azt, aki értük imádkozik, és 

küzd Isten országának, Isten uralmának az elérkezéséért. Elégséges, ha a Mennyei Atya látja az 

istenszerető léleknek ezt a küzdelmét. Akkor ugyanis Isten atyai szeretettel segíti ezt a 

küzdelmet. Isteni mindenhatóságával hatékonnyá teszi a lélek-menyasszony embert mentő 

munkáját. Hiszen Ő az, aki szívesen feltárta atyai akaratának a titkát, amellyel Egyszülött Fiában 



megismeri önmagát, és kettejük lelkében, a Szentlélekben szeretik egymást. A Mennyei Atya 

nemcsak szívesen veszi, amikor Egyszülött Fiának jegyese ennyire részt akar venni az 

embermegmentés művében, hanem segíti is. Talán profán kifejezés: – Isten és a lélek-

menyasszony egy húron pendülnek –, de a lényeget jól megvilágítja. Szebb az a hasonlat: Isten 

és a kiválasztott lélek együttműködnek. A lélek-menyasszony kicsi szíve rárezonál isteni Ura 

nagy szíve hangzatára, amellyel a Mennyei Atyát szereti, és amellyel az embertestvéreket szereti. 

A lélek-menyasszony is éppen ezt akarja. Minél jobban megismeri Jézus Krisztust, az Ő isteni 

Urát, annál jobban a Mennyei Atya a titkának a birtokába jut, hiszen Isten titka az az 

akarás, amellyel az embereket az üdvösségre, vagyis a Vele való szentháromságos 

szeretetközösség gyönyörűségébe akarja vonni! Ezért mondta az apostol: Krisztus bennetek a 

megdicsőülés reménye.  

 A lélek-menyasszony az emberek üdvösségén munkálkodó tevékenységének megvan a – 

mondjuk így: – forgatókönyve. Szent Pál apostolnál a lélek-menyasszony is megismerte a módot, 

hogyan kell neki is tevékenykednie. Szent Pál így mondja: Ha testben távol is, de lélekben 

köztetek vagyok, és örülök, hogy a köztetek uralkodó rendet, és a Krisztusba vetett hitetek 

szilárdságát láthatom (Kol 2, 5). A lélek-menyasszony is lélekben közel van azokhoz, akik az ő 

isteni Urát segítségül hívják. Ahová a doktor úr kell, hogy menjen első segélyt nyújtani, oda 

elmegy vele az asszisztensnő is. Itt pedig a lélek Orvosáról van szó. A lélek orvoslását elősegítő 

Mesternek, Gyógyítónak a társáról, aki nemcsak munkatársa, hanem életének valódi társa, egy 

isteni Urával.  

 Ezt a mennyei Orvost segítő lélek-menyasszonyt lelkesíti az a hittitok is, amelyet szintén 

Szent Pál apostol fogalmazott meg: Benne, tudniillik Krisztusban lakik testileg az Istenség egész 

teljessége, és ti benne lettetek ennek a teljességnek részesei (Kol 2, 9-10). Amikor tehát a lélek-

menyasszony tevékenykedik az emberek gyógyításában, a lelkek üdvözítésének munkájában, 

akkor nagyon jól tudja, hogy mindig az ő isteni Ura, ez a mennyei Orvos van előtérben. Mivel ő 

már egészen egy az Úrral, szívesen részt vesz annak embert mentő, embereket üdvözítő 

tevékenységében. Minél több embert segít ez az isteni Megmentő szerető lélek-társa az 

üdvösségre, a gyógyulásra, annál boldogabb lesz. Mert hiszen ő annyira jól tudja a receptet: 

Neki kisebbednie kell, isteni Urának pedig növekednie! (Jn 3, 30).  

 Az emberek gyógyítása művében is ez az isteni Orvos van előtérben. Boldogan látja a 

Lélek-orvosban az isteni Erő áradását, hiszen itt a földön is, aki csak hozzáért Jézushoz, vagy 

akire csak árnyéka vetődött, meggyógyult (vö. ApCsel 5, 15). Jézus mennyei életében is 

megmarad ez a gyógyító-stílus. Az Ő isteni mivolta keresztülragyog emberi mivoltán.  

 A mentőorvosra váró betegnek az a néhány perc is olyan hosszú időnek tűnik. Azonban a 

tény, hogy a Mentőorvos elindult, nemsokára itt lesz, s ez reménnyel tölti el az orvoslásra szoruló 

embert. Jézus is mondta: „Kis idő, és viszontláttok engem” (Jn 16, 16), de addig is, amíg a 

Mentőorvos meg nem érkezik, telefonon már bíztatóan szól: „Kitartás, nemsokára ott leszek!” A 

mi isteni Megmentőnk is üzeni a Szentírás tanításával, az Egyháznak a közreműködésével a 

lélek-menyasszony – mondjuk így: – titkárnői tevékenységével üzenetet ad: „Meg fogsz erősödni 

belső emberré! Meg fogsz gyógyulni, csak higgy, higgy abban, hogy én meg tudlak téged 

menteni!” Ez a bennem való hit azt eredményezi, hogy én, a te Urad Istened egyre jobban 

benned fogok lakni, a szívedet meg fogom gyógyítani isteni vérátömlesztés és életadó, 

életmentő tevékenységem segítségével! (vö. Ef 3, 17).  

  

II. Lisieux-i Szent Teréz tanítása 

 



 Most nézzünk még egy másik szentet, aki Szent Pálhoz hasonlóan kiválasztott lélek volt, 

akiben az isteni Úrnak kedve telt. A Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz tanítja: 

 „Imádságomban megértettem, hogy az Egyháznak szíve is van, és ez a szív szeretettől 

lángol. Megértettem, hogy egyedül a szeretet serkenti cselekvésre az Egyház tagjait. 

Megértettem, hogy egyedül ez a szeretet serkenti cselekvésre az Egyház tagjait, de ha kihalna ez 

a szeretet, akkor az apostolok sem hirdetnék azután már tovább az evangéliumot, a vértanúk sem 

ontanák már tovább a vérüket. Teljesen beláttam és megértettem,  

 – hogy a szeretet magába foglal minden hívatást,  

 – hogy a szeretet minden, és  

 – hogy a szeretet összekapcsol minden kort és helyet, egyszóval:  

 – hogy a szeretet örök!” 

 (Önéletrajzának ezt a részét idézi a Katolikus Egyház Katekizmusa is a 823-os szám alatt 

KEK 177. o.) 

  

 Lisieux szentje nem olyan aktív utazó apostol, mint Szent Pál, vagy Xavéri Szent Ferenc, 

a missziók védőszentje. Az Egyház azonban ezt a karmelita apácát is a missziók védőszentjének 

nyilvánította, mert ezzel is akarja tanítani azt a nagy igazságot: Nemcsak úgy lehet embereket 

összekapcsolni Istennel, hogy az embereknek Istenről beszélünk, hanem úgy is, hogy Istennek 

az emberekről szólunk. Ez a közbenjáró imádság ereje. Ez a lélek-menyasszony 

tevékenységének a titka, amely tevékenység az emberek megszentelésére irányul, hogy az 

emberek egyre jobban belemerüljenek a szentháromságos egy Isten életébe. Ezt a karmelita 

apácát az Egyház egyháztanítónak is nyilvánította, mint olyan hiteles személyt, akinek a tanítása 

az evangéliumból fakadt. Akinek az életében a Krisztustól hozott örömhír lobog fel. Ilyen 

bölcs belátás az, amellyel Lisieux szentje észrevette: nem az számít, hogy ki hol van, melyik 

országban vagy városban, kolostorban vagy családi házban, hanem a szeretet számít! Az a 

szeretet, amely az ember szívéből Isten felé irányul, és Isten szívéből az ember felé. Ez a 

szeretet kapcsolja össze az embereket egymással, illetve az embereket Istennel. Ezt a nagy 

bölcsességet tehát meg kell mindenkinek ismernie! A lélek-menyasszony vágya az, hogy ez az 

igazság eljusson az emberekhez. Milyen érdekes ez a gondolat, amely egy kontemplatív 

zárdában szemlélődő életet folytató szerzetesnővér lelkében fogalmazódott meg az imádságos 

cellájában, és az egész világon közismertté lett. De ha minden esetben nem is terjed el egy-egy 

ilyen szerelmes vallomás a lélek-menyasszony szívéből az emberek között, Isten világában akkor 

is érvényesül. A gyémánt a sötétben is ragyog, még ha nem is látják az emberek. A mágnes 

erőtere akkor is érvényesül, hogyha az emberek nem is vesznek róla tudomást. A lélek-

menyasszony minden gyémántnál ragyogóbb szíve, és minden mágnesnél hatékonyabb 

erőtere kihatással van az emberekre! 

 

III. Keresztes Szent Pál tanítása 

 

 Nézzük tovább ezt a gondolatot! Kovács Jenő: A keresztény életeszmény című könyvében 

írja: „Keresztes Szent János szerint a lelki éjszakának időtartalma és áldásos volta elsősorban 

attól függ, mennyi a lélekben az erő és az életrevalóság, hogy mindent el tudjon vállalni 

Krisztusért. (28. oldal).  

A lélek-menyasszony – aki már átment a test és a lélek megtisztító éjszaka ima-szakaszán 

–, megtanulta, hogy az ember jellegzetes állapota a hősies erő. Nem de-koncentrált, nem 

szétomlás jellemzi az állapotát, hanem az összeszedettség. A lelki erők koncentrálódtak, mert a 

lélek-menyasszonynak már csak egy vágya van: az, hogy isteni Ura tetszésére tudja alakítani 



az életét. Ebben az éjszakában az aszkézis szakasza után Isten volt az, Aki elkezdte alakítani kis 

menyasszonya lelki életét,  

 – hogy az Ő isteni képmása szerint alakuljon,  

 – hogy a belső világában egyre inkább eluralkodjék Isten,  

 – hogy az ember erői és képességei fölött egyre jobban Isten uralkodjék!  

 Ez a gyönyörű fejlődés, amely már nem emberi erőből, hanem Isten ajándékából 

valósult meg, cselekedetekben oldódik fel.  

 A cselekvés az a titokzatos koncentrációs pont, amely körül a lélek kikristályosodása 

megindulhatott. Ő már szüntelenül Isten parancsai szerint akar élni és cselekedni, ahogyan ezt 

Nazianzi Szent Gergely fogalmazta (meg): Ha a teológus, az az Istent befogadó, más szóval 

misztikus akarsz lenni, járj Isten parancsai szerint! (Szónoklat 20, 12).  

 A lélek-menyasszony már Isten parancsai szerint élve megtapasztalhatta azt, hogy valami 

sajátságos isteni erő gyulladt fel benne. Ez megvilágítja és beragyogja nemcsak az ő életét, 

hanem a körülötte élők, vele kapcsolatban levőknek az életét is (vö. 28. 29. 32. 34. oldal).  

 

IV. Zimányi Sándor áldozópap megfogalmazása 

 

 Más katolikus szerzők is foglalkoznak ezzel a csodálatos aktív élettel. Zimanyi Sándor 

áldozópap: Verjetek gyökeret benne! (vö. Kol 2, 7) című könyvében írja: „A Krisztussal 

azonosult életünk annak a hittételnek eleven megvalósulása, hogy a megszentelő kegyelemmel a 

Szentháromság lakást vesz a szívünkben. Állandóan hat a lelkünkre, és így nekünk át kell 

adnunk magunkat a Szentháromság irányításának! A kegyelem tesz bennünket Krisztus 

Titokzatos Testének tagjaivá. Egybefűz Krisztussal és Titokzatos Teste tagjával.  

 A feladat tehát elsősorban az, hogy az imádkozó lélek szeretettel foglalkozzon isteni 

Vendégével! Beszélgessen Vele, Őt hallgassa, szeresse és kövesse! Itt már nem elégséges a 

baráti kapcsolat, hanem egészen egybe kell épülnünk Jézussal! Sőt, azonosulnunk Vele, amint 

ezt a lelkünkben lakozó Szentlélek sugallja, és végre is hajtja. Egybe kell nőnünk Ővele, mint 

ahogyan a test egy a fejjel. Vele eggyé kell válnunk, mint akik csontjából és húsából vagyunk! 

(Vö. Ef 5, 6). Ez azt jelenti, hogy állandóan Jézusra nézhetünk, benne gyönyörködhetünk, Őt 

mintázhatjuk. Szükségképpen Hozzá is alakulunk! Ő akarja megélni újból a saját életét 

miáltalunk és bennünk. Tehát rajtunk keresztül Ő akar szeretni, engedelmeskedni, jót tenni, 

Istent dicsérni és az embereket Istennel összekötni! Ha az Ő erényeit magunkra öltöttük, akkor 

megfigyelhetjük Krisztus meleg és bensőséges életét a Szentháromságban. Krisztus ezt az életét 

is továbbéli bennünk és általunk. Arra segíti a Vele azonosuló lelket, hogy Vele együtt 

belemerüljön az Atya és a Szentlélek szeretésébe és imádásába! Ennek nyomán a lélek-

menyasszony együtt van isteni Urával, és isteni Urán keresztül az Atyával. Ezt az egységet pedig 

közvetlenül a Szentlélek irányítja, Aki szintén egyesíti a lélek-menyasszonyt önmagával, de a 

Fiúval is, meg az Atyával is. A léleknek ez az egyéni felemelkedése Istenhez kihatással van a 

többi emberre is. Aki a lélek-menyasszonnyal találkozik, az az ő Urával, Krisztussal is találkozik. 

A lélek ugyanis egybenőtt Krisztussal.  

 A lelki élet célja: teljes egység Krisztussal, és rajta keresztül a Szentháromsággal és 

egymással, az embertestvérekkel. Ezt Szent Pál így fogalmazza meg: Mi is gyöngék vagyunk 

Benne, de a Lélek erejéből élünk Vele együtt értetek! (2 Kor 13, 4). A teremtő, a megváltó és a 

megszentelő Isten célja: az embert az Ő isteni életében, boldogságában részesítse. Isten bennünk 

lakozásának dogmája az Istennel való élet mérhetetlen távlatait bontakoztatja ki bennünk. A lelki 

élet nagyszerű lehetősége: Isten bennünk él, és mi Őbenne! Ez nem egymás mellettiség, hanem 

szoros belső életegység. Isten kegyelme Jézusba építi lelkünket, és egybeköt a 



Szentháromsággal. Nemcsak a lélek-menyasszonyt, hanem mindazokat, aki számára fontosak. 

Így az életünk már nem lesz pusztán valami emberi erőfeszítés, csak valami emberi tökéletesség 

felé törekedés, hanem Isten ereje nyilvánul meg mibennünk, az ő saját életének 

kibontakoztatására. A lélek-menyasszony Úr Jézus Krisztust öltötte magára. Benne, Vele és 

általa él (vö. ApCsel 17, 28), és azt akarja, hogy Krisztus többi testvére is ebbe a 

szentháromságos szeretet-közösségbe tartozzék, amelyben az Atya, a Fiú és a Szentlélek az 

emberekben is működik. Az embereket is inspirálja, segíti, magába építi és megszenteli. Erről 

mondja Szent Pál: Igazságban fogunk élni, és szeretetben, vagyis a Szentlélekben teljesen egybe 

fogunk nőni a Fővel, Krisztussal (Ef 4, 15). A lélek-menyasszony léte egész mivoltával kiáltja 

Szent Pál szavait: Ne úgy éljetek, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon járatják az eszüket. 

Sötétség borul elméjükre, és elidegenedtek az istenes élettől (Ef 4, 17-18), hanem újuljatok meg 

gondolkodásotok szellemében, és öltsétek magatokra az új Embert, aki Isten hasonlóságára 

tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény! (vö. 44-55. oldal).  

 

 A lélek-menyasszony hívatása tehát: isteni Ura kegyelmével együttműködve a világot 

az evangélium rendje szerint alakítsa! 

 Ahogyan a szülő is akkor boldog, amikor látja, hogy gyermekei az igazság útján járnak, az 

életszentség cselekedeteit termik; a lélek-menyasszony boldogságához is hozzátartozik: Isten 

kegyelme egyre jobban eluralkodik a világban. Az Egyház, mint jó anya, ezért fohászkodik így: 

„Üdvözítő Istenünk, hallgass meg minket, add, hogy Világosságodat kövessük, és igazságodért 

munkálkodjunk, és Belőled újjászületve, mint a Világosság fiai tanúságot tegyünk Rólad az 

emberek előtt!” (Az imaórák liturgiája I. szerda reggeli dicséret, könyörgés).  

 

 A lélek-menyasszony tehát – aki belül lángol, aki már a Világosság gyermeke – ezt az 

isteni Fényt akarja továbbsugározni. Másoknak is világítani akar, hogy mások is befogadják 

azt az isteni Világosságot, az igaz ismeretet Istenről. Hogy mások is még jobban elkezdjenek 

belül lángolni Isten szeretetétől, amely az ő lelkükben is annál jobban fellobog, minél jobban őket 

is éri ez az isteni szeretet.  

 Ha a politikusoknak szabad úgy fogalmazniuk: A kis Magyarország nagyot álmodik, 

mert a szépre és a jóra, az igazra, becsületesre törekszik; akkor a lélek-menyasszonynak is szabad 

még nagyobbra szítania a vágyát. Isten szeretete majd egyre jobban betölti a világot!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 113. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, Neked élek.  

 Édes Jézus, Neked halok,  

 Életemben, halálomban,  

 Édes Jézus, Tied vagyok!  

 

                                                                                                         . 

 

 

 

445. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait III. A 

lélekmenyasszony hirdetni akarja isteni Ura irgalmát testvérei előtt 

 

Imádkozzuk a 168. számú éneket: 



  

 Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság,  

 Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság!  

 Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk, bűnösökre, nézz le ránk! 

 

 Örvendezzél, Isten anyja, Boldogságos Asszonyság,  

 Mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság! 

 Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk, bűnösökre, nézz le ránk! 

 

 A szemlélődő ima szakaszai között itt, a XI. fejezetben az együtt-szeretés, az együtt-

munkálkodás imáját tanulmányozzuk. Az Istentől kiválasztott lélek – akit szent Szeretettel Isten 

magához kötött, és aki Istennek adta egészen az életét –, tehát a lélek-menyasszony mindig azt 

akarja tenni, amit isteni Ura tesz. Isten szereti az embereket. Isten az embereket az 

irgalmába akarja befogadni. Isten az Ő jóságába akarja bevonni az embereket. Így az a lélek, 

aki egészen átadta magát Isten szeretetének, isteni Urával együtt akar munkálkodni az emberek 

szeretésében is.  

 

Első gondolatunk ma az legyen:  

 

I. A lélek-menyasszony és Isten népe összetartoznak 

 

 Szent Pál apostol mondja: Családjának tagjai vagyunk (Ef 2, 19). Istent és az Ő 

meghívottait az apostol úgy szemléli, mint egy családot. A családfő, az atya maga a Mennyei 

Atya. Isten szentháromságos Családjába, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretet-közösségébe 

pedig mindnyájan meghívást kaptunk, hogy ott a gyermekek boldogságában élhessünk. 

Amikor Isten Ádámot és Évát megteremtette (Tób 8, 6; Ter 2, 7?), akkor az emberiség nagy 

családját is látta, hogyan fog ez az emberiség kibontakozni minden csetlés-botlás, bűn ellenére 

hogyan fog túláradni a kegyelem ott, ahol eláradt a bűn (Róm 5, 20). A családtagok is minden 

áldozatra készek egymásért. Hányszor van az, hogy halljuk a híradást: Az égő házból az apa, 

vagy az anya, vagy egy idősebb testvér az életét kockáztatva hozta ki a kisgyereket. Úr Jézus is 

életét áldozta (vö. Zsid 9, 28) Isten családja tagjaiért a kereszten.  

 A lélek-menyasszony is követi Urának ezt az önfeláldozó szeretetét. Isteni Urának 

családja, az emberiség nagy családja ezentúl már a lélek-menyasszony gondja is, mert egy 

családba tartozunk. Nyilván hogy az emberiség nagy családja a jelenleg nagyjából 7 milliárd 

számú családtagjait nem tudjuk mind számon tartani. Isten képes rá. De a lélek-menyasszonynak 

elegendő az a tudat, hogy isteni Ura személyre szólóan ismeri a család tagjai gondjait. 

Mindegyiket szereti. Akkor ebbe a szerető irányulásba a lélek-menyasszony is bele tud 

kapcsolódni. Nem baj, hogyha nem tudja, kinek irányul az az aggódó szeretet, amely a szívéből 

fakad isteni Ura családtagjai iránt, elegendő, hogyha Jézus tudja, hogy ki szorul rá az Ő pártfogó 

szeretetére. A lélek-menyasszonynak a dolga az, hogy belesimuljon isteni Urának ebbe az 

irgalmas szeretetébe. Az imádkozó lélek tehát próbálja ezt a magatartást elmélyíteni. Isteni 

Urunkkal együtt örülünk az Ő családja minden tagjával. Amint a kis családban az örömök 

mellett vannak gondok is, de a szülők együttes erővel próbálják a problémákat orvosolni, úgy 

Isten Családja tagjaiban is vannak gondok, nehézségek; és azt a lélek-menyasszony isteni Urával 

együtt akarja hordozni, próbálja orvosolni. A szeretet a legjobb gyógyszer, a szeretet sugárzás a 

legjobb hatás, amellyel nem csupán a testet gyógyítja Isten, hanem a lelket is. A szeretet 

sugárzásában tud a lélek-menyasszony besegíteni.  



 Ha a templomban az orgonista kíséretét csak egy hívő énekli, akkor annak az imának a 

hangja érvényes, de nem rendelkezik elég átütő erővel. Minél többen éneklik ugyanazt a 

szöveget, annál hatékonyabb lesz, annál jobban beleárad a szívekből a világba. Isten 

üzenetének, a szeretetnek a dallama egyre jobban behatol az emberek szívébe. Ezért jó az, 

hogyha az Isten szívéből énekelt dallamot egyre többen veszik át, és együtt éneklik a mi isteni 

Urunkkal. Ennek a dallamnak a szövege nagyon egyszerű, és mindenki könnyen megtanulhatja. 

Így hangzik: „Gyermekem, szeretlek téged!” A lélek-menyasszony is isteni Urával együtt 

énekli ezt a vallomást a család tagjai felé. Minél többen éneklik a családban, annál hatékonyabb a 

szeretet-áradás. Mivel itt szellemi családról van szó, a lélek szférájában nem a füllel hallható 

vallomás a leglényegesebb, hanem Isten mondja: –„Szeretlek Gyermekem!”–, hanem Isten 

szívéből áradó szeretés, melybe Isten választottai egyre jobban be tudnak kapcsolódni. Tehát 

szavak nélkül is ezt a szeretet-áradást egyrészt saját magunk részére megtapasztalni, másrészt 

pedig a hit lélekhang-erősítő eszközével megsokszorozni az embertestvérek felé. Minél többen 

beleállnak ebbe a szeretet-sugárzásba, annál hatékonyabb lesz a család tagjait érő szeretet-

sugárzás, a szeretet légköre. Amikor tehát imádkozunk, akkor nyilván hogy felemeljük a 

szívünket az Úrhoz, a szeretetünket Feléje irányítjuk; de szabad a lélek-menyasszony stílusát 

gyakorolva isteni Urunk szíve szeretetével együtt az embertársak felé fordulni, és Jézus szíve 

szeretetét segíteni áradni az emberek szíve felé. Nagyon jó imamódszer ez.  

 A lélek-menyasszony és Isten népe összetartozásának a gondolatát az a tanítás is jól 

erősíti, amelyet Szent Péter apostol mond. Igaz, hogy ő az elöljárók gondjára hivatkozik, a 

feladatát hangsúlyozza, de a kinyilatkoztatás szavai mindnyájunkra érvényesek: Legeltessétek 

az Istennek a rátok bízott nyáját! Viseljétek gondját önként, Isten szándéka szerint buzgóságból! 

(1 Pét 5, 2). Ez egy másik szemléltető kép, nem a család közösségi keretét, hanem a nyáj 

egybetartozását emeli ki az apostol. Az elöljárókra Isten bízza rá a híveket, mint ahogyan a 

pásztorra a báránykákat. A lélek-menyasszony szívesen beleáll ebbe a munkába is: Isten 

báránykáit hordozni, kövér legelőre vezetni (Ez 34, 14), ragadozó farkastól óvni, béres 

hűtlenségétől megmenteni, a jó Pásztor gondosságát éreztetni. Ebben a tevékenységében segíti 

Szent Péternek az a szava is: Ezt önként, Isten szándéka szerint tegye! 

 Aki a lelki frigy imaszakaszában, tehát Istennel való lelki házasság imájában egészen 

átadta önmagát isteni Urának, az már nem a maga szándékát nézi, hanem isteni Ura 

szándékát. Az már nem önmaga akaratát akarja megvalósítani, hanem önként lemond róla. Ez az 

önkéntes döntés is a szeretet jele. Jelzi azt a készséget, amellyel a lélek-menyasszony átadta 

magát isteni Ura szeretésére, és isteni Ura családjának, vagy a hozzátartozó nyáj tagjainak a 

szeretésére. Péter apostol a lelki élet buzgóságát is hangsúlyozza. Nem fog-csikorogatva, nem 

nyikorogva- csikorogva, mint az olajozatlan kerék, hanem a Szentlélek kenetével átjárt, jól 

beolajozott lélek készsége érvényesül itt.  
 Minél jobban engedi a lélek érvényesülni magában a Szentlélek kenetét, a Szentlélek 

erejét, a Szentlélek lendítő hatását, annál több lesz benne a buzgóság, hogy Isten népének, 

nyájának a gondját viselje. A lélek-menyasszony egyre jobban kitárja magát a Szentlélek 

indításainak követésére, egyre jobban átveszi a Szentlélek lendületét.  
 

Mai elmélkedésünk második pontja: 

  

II. A lélek-menyasszony szívesen beszél Uráról 

 

 Az első pünkösd napján is ámulva hallgatták az emberek, hogy az apostolok az ő 

nyelvükön hirdetik Isten csodás tetteit (vö. ApCsel 10, 46). Tehát ki-ki úgy beszélt, ahogyan a 



Lélek az ajkukra adta a szót. A lélek-menyasszony is a Szentlélek indítására beszél isteni 

Urával. A beszédet azonban meg kell előznie a példamutatásnak! Szent Pál ezt az 

apostolkodásra kész Timóteusnak így köti a lelkére: Légy a hívek példaképe beszédben, 

viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban! (1 Tim 4, 12).  

 Ha Demosztenész, ez az ókori rétor mondta: - „Minden szónál szebben beszél a tett” -, 

akkor ez Krisztus választottaira még inkább érvényes. Jézus ezt így fejezte ki: A szív bőségéből 

szól a száj (Mt 12, 34). A lélek-menyasszony szíve pedig már isteni Urával van telve. Minden 

tette, egész élete magatartása isteni Ura szeretetét tanúsítja. Ezért tud példakép lenni. Élete 

példája beszél isteni Ura szeretetéről. De szólnia is kell. Szent Pál így mondja Timóteusnak: Ha 

megteszed, magadat is és hallgatóidat is üdvösségre segíted (1 Tim 4, 16).  

 Az istenszerető lélek tehát szól szíve nagy kincséről, illetve boldogságáról, isteni 

Uráról. Akik ezt hallják, maguk is istenszeretetre gyulladnak. Maguk is betöltődnek Isten 

szeretetével, vagyis az üdvösségre egyre jobban alkalmasak lesznek. Hiszen az örök üdvösség 

nem más, mint Isten örök szeretetének örök befogadása.  

 Amikor a lélek-menyasszony Isten parancsai szerint akar élni és beszélni, akkor is Isten 

törvényét teljesíti. Már Mózesen keresztül üzente: Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodol (dsz), 

és amikor úton vagy, amikor lefekszel és amikor fölkelsz! (MTörv 6, 7). Szabad úton-útfélen 

Istenről beszélni. Kell, hogy életünk is kiáltsa Istennek ezt a szeretetét azokban a 

helyzetekben is, amikor nem tudunk ajkunkról fakadó szóval Istenről szólni. Ezért a lélek-

menyasszony megtalálja a lehetőséget, amikor isteni Uráról beszélhet. A Zsoltáros ezt így 

fogalmazta meg: Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot beszél. Isten törvénye él a 

szívében (Zsolt 36, 30-31). A lélek-menyasszony Isten irgalmából már megigazult, vagyis 

megszentelődött. Szája azért tud bölcsességet szólni, mert a végtelenül szent és bölcs  

 – Isten lakik benne,  

 – Isten van az ő szívében,  

 – Isten törvénye uralkodott el az ő életében. 

 Amikor szól, az mindig olyan beszéd lesz, amely isteni Urához méltó. Másokat is a 

megszentelődésre segít. Másokat is arra késztet, hogy szívüket nyissák meg a szent Isten előtt!  

 A lélek-menyasszony tehát szívesen beszél isteni Uráról. Sürgeti őt a szeretet. Ezért 

mondja: Hirdetni akarom minden művedet Sion városának népe előtt (Zsolt 72, 28).  

 Az első téma tehát, amelyet a testvéreivel meg akar osztani: Isten műveinek a nagysága, a 

teremtett világ szépsége, a Teremtő Mindenhatósága. Az a sokféle teremtmény – amelyet a mikro 

és a makrokozmoszban láthatunk – Isten nagyszerűségét hirdeti, amely előtt meghódol az ember, 

amely előtt leborul, és imádja az ég és föld Alkotóját (vö. Tób 10, 13). A lélek-menyasszony 

tehát ezért hirdeti Isten nagyszerű műveit, hogy az embertestvéreket segítse az Istennel való 

egyre mélyebb kapcsolatra.  

 Sokszor a lélek-menyasszony nemcsak a teremtő Isten tetteit, hanem a megváltó Isten 

cselekedeteit is akarja hirdetni. Így szól: Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden 

nap, amiket megszámlálni sem tudok (Zsolt 70, 15). Amikor a lélek-menyasszony isteni Uráról 

beszél, akkor a megváltás nagy kegyelmi kincsét is újra meg újra testvérei szeme elé akarja 

állítani: Hogy a hatalmas Istenünk megszabadított bennünket a bűntől, és betölt az Ő szeretetével. 

Ezért azután Isten teremtő és megváltó cselekedetei mellett még hirdeti Isten irgalmasságát is: 

Nem titkolom el irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt (Zsolt 39, 11).  

 Milyen boldog az a Szent Fausztina Kowalska, aki mint Isten választott menyasszonya 

kitüntető kiválasztottságot kapott Isten irgalmának hirdetésére! Milyen boldogok azok, akik 

meghallják az isteni irgalmasság szavát, de még inkább mennyivel boldogabbak, akik meg is 

tapasztalják, hogy Isten milyen irgalmas hozzájuk. Mindnyájunknak van lehetősége Isten 



irgalmáról beszélni. A lélek-menyasszony azért szól különös boldogsággal isteni Ura irgalmáról, 

mert elsősorban ő tapasztalta meg: Őt, a kicsinyt, az elhagyatottat, a sárba, a porba taszítottat 

felemelte, megtisztította, szeretetével körülvette, magához ölelte és szívébe fogadta. Persze, 

hogy erről az öröméről szívesen beszél testvéreinek.  

 

A harmadik gondolat: 

  

III. A lélek-menyasszony és testvérei együtt tekintenek az Úrra 

 

 Wass Albert – akinek Amerikába kellett menekülnie, de a szíve mindig erdélyi 

szülőföldjén „csüngött” –, ez a magyar költő üzente: „Járjatok emelt fővel őseitek földjén, mert 

csak emelt fővel láthatjátok meg Istent!” Ez a magyar költő messze Amerikából hiába emelte 

fel szeme tekintetét, a legtökéletesebb távcsővel sem láthatott volna el az ő hegyeihez, az ő 

erdőihez, Erdély földjéhez. Megtanulta, hogy még magasabbra kell tekinteni! Megtanulta, hogy 

csak tiszta szívvel láthatjuk meg a láthatatlan Istent! (vö. Exupery: Kis Herceg).  

 A lélek-menyasszony is ilyen belső látással tekint az Úrra, és segít abban, hogy testvérei 

kövessék az Ő tekintetét. Ezért mondja: Szemünk mindig Istenre tekint, amíg csak meg nem 

könyörül rajtunk (Zsolt 122, 2). Ha Isten gyermekei látják azt, hogyha a lélek-menyasszony 

fölfelé tekint, akkor ők is egyre jobban fölfelé irányulnak, magasra emelik a lelkük tekintetét. 

Minél tovább tud az ember mozdulatlan maradni az imádságban, minél kitartóbban tekint 

felfelé, annál élesebb lesz a látása! A lélek tekintete ráfókuszál a mennyország Istenére. Az 

Istenre irányuló ember már nem az e-világ elhúzó erejére figyel, hanem összpontosítja lelke 

irányulását isteni Urára. A lélek-menyasszonynak ezt a magatartását embertestvérei is látják, 

illetve vágyódnak elsajátítani. Ez az az égre emelt tekintet, amelyről Jézus mennybemenetekor 

mondta az angyal: Így jön el majd szemetek láttára (ApCsel 1, 11) az Úr az Ő dicsőségében azon 

a napon. 

 Ha a szemünkkel valahová messze, a távolba tekintünk, akkor mintegy oda helyezzük át a 

létünket, egész személyiségünkkel ott vagyunk már, amire irányult a tekintetünk. Ha távcsövön 

keresztül nézünk, akkor ez az oda áthelyezése az élmény-világunknak még intenzívebb lesz. Ha a 

lélek szemüvegén keresztül, a hit segítségével nézünk, akkor még távolabbra tudunk tekinteni. 

Életünk súlypontja egyre inkább Isten világába helyeződik át, amelybe bepillantani 

vágyódunk, mert ott Istent látjuk, Aki a végtelen szeretet (vö. 1 Jn 4, 8), az Atya, a Fiú és az 

Szentlélek szeretet-közössége. A hívő tekintet ott Isten ember-szeretetét is látja, hogy milyen 

könyörülő jósággal tekint az Ő gyermekeire. Ahogyan az atya megkönyörül a gyermekein, úgy 

megkönyörül Isten is az Ő gyermekein. Ahogyan egy édesapa gyönyörködik a gyermekeiben 

az édesanyával együtt, úgy a Mennyei Atya is a Fiúval meg a Szentlélekkel együtt gyönyörködik 

az Ő gyermekeiben.  

 A mennybe felvett Szűzanya ott van a Szentháromság jelenlétében. Nemcsak a földről 

tekintenek a lélek-menyasszony és a testvérei az égre, az ég Urához, hanem a szentháromságos 

egy Isten is a szép Szűzanyával, az angyalokkal és a szentekkel tekint gyönyörködve Isten 

gyermekeire. Ez a kölcsönös nézés összeköt, a kölcsönös egymásra-tekintés egybefűzi a 

lelkeket. Eggyé harmonizálja a szívek dobbanását. Szinte alig lehet megkülönböztetni Isten 

szíve szeretetének a ritmusát a Szűzanya, a szentek, és a lélek-menyasszony szívének a 

ritmusától, mert azonos hullámhosszon árad az ő szeretetük. Egymást erősítve sugározódik ez 

a szeretés Istentől emberek felé, emberektől a szentháromságos Isten felé. Ezért amikor a 

lélek-menyasszony elmondhatja: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen, igazságod szerint 



járok-kelek (Zsolt 25, 3), akkor ez az isteni szeretésben való élés a lélek-menyasszony testvéreire 

is kiárad:  

 – Együtt tartják szemük előtt Isten irgalmas jóságát, szeretetét,  

 – együtt járnak szüntelen Isten színe előtt,  

 – együtt fogadják be Isten jóságos tekintetét.  

 Az eredeti héber szöveg Isten jósága leírásánál igazán a kegyelemről szól. A kiválasztott 

lélek szüntelenül Isten kegyelmét tartja a szeme előtt. Isten kegyelme pedig nem más, mint az 

Ő irgalmasságának a kiáradása. Amikor az emberek együtt tekintenek az Úrra, akkor együtt 

szemlélhetik Isten irgalmasságának a kiáradását.  

 A lélek-menyasszony boldogságához hozzátartozik az is, hogy isteni Urával együtt tud 

Isten gyermekeire tekinteni. Isteni Ura irgalmas szeretetének az áradását látja szüntelen. Az Úr 

pedig – mint ahogyan a vőlegény mindig a menyasszony kedvében jár – szívesen hajlik a lélek-

menyasszony kedve megtevésére is. Kicsi választottja kedvéért  

 – még inkább hajlandó kiárasztani irgalmát,  

 – még inkább hajlandó meghallgatni könyörgő szavát,  

 – még inkább kész elfogadni közbenjárását, mert nemcsak a lélek-menyasszony 

boldogságára szolgál, hogy isteni Ura irgalmas szeretetét leesdi az embertestvérekre, hanem az 

isteni Vőlegény boldogságára is szolgál, hogy teljesítheti kicsiny választott lélek-menyasszonya 

kívánságát.  

 

A befejező gondolat: 

  

IV. A magasztalás   

 

 A Zsoltáros így imádkozott, ezekkel a szavakkal buzdította az embereket: Magasztaljátok 

Urat, Istenünket, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk! (Zsolt 98, 9). 

Akkor a lélek-menyasszony még inkább buzdíthatja így testvéreit: Magasztaljuk az Urat, 

Istenünket, és boruljunk le Előtte, mert szent az Úr, a mi Istenünk!  

 Amikor valaki megtapasztalja a másik ajándékozó jóságát, akkor hála-szavakra fakad. 

Amikor az emberek megtapasztalják Isten lelket cirógató jóságát, akkor a magasztalás 

szava fakad fel a szívükből, és az ajkukon is megjelenik ez a magasztaló szó. A lélek-

menyasszony is elmondhatja testvéreivel együtt: Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét 

áldja minden élő mindörökkön örökké! (Zsolt 144, 21). Itt a lélek-menyasszony már nemcsak 

testvérei előtt akarja hirdetni isteni Ura irgalmát az emberek felé, hanem azokkal az emberekkel 

együtt, akikkel megtapasztalta Isten irgalmát, zengi az Úr dicséretét. Isten szent nevét áldja. Isten 

Atyánk neve szentként hangzik fel az emberek ajkán. Itt valósul meg a jézusi akarás: Mi 

Atyánk,… szenteltessék meg a Te neved! (Mt 6, 9).  

 A Szent Isten és a megszentelt ember a megszenteltségben is egy lesz. Isten és a lélek 

egyesülése ugyanis megszenteli az embert. A lélek-menyasszonynak örömére szolgál, amikor a 

testvérei megszentelődnek az Úrnak ebben a szent szeretetében.  

 

Befejezésül a 129. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy,  

 Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben! 

 

 Térdet, fejet hajtok, Néked áldást mondok,  



 Hiszem, itt vagy valóban, e nagy Szakramentomban. 

  

 Tebenned remélek, szívemből szeretlek. 

 Készebb vagyok meghalni, mint Téged megbántani!  

 

                                                                                                            

 

 

 

446. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertestvéreit IV. 

Kiválasztottságotokat jócselekedetekkel biztosítsátok! (2 Pét 1, 11) 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket:  

 

 Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek 

 Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek,  

 Hogy Teveled egyesüljünk s Téged viszontszeressünk, 

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek! 

 

 Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat, 

 És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat, 

 Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál 

 Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.  

 

 A lélek-menyasszony Istennek önmagát egészen átadott lélek isteni Urával az Egyházban 

szereti és szolgálja embertársait. Az Egyház tagja ő. Ezt a vonatkozását sohasem felejti el. Az 

Egyház-édesanya leánya ugyanis akármelyik lélek, ott a keresztségben mindnyájan Isten 

gyermekei leszünk. De ahogyan az édesanya felneveli a gyermekét a jövendőbelijének, úgy az 

Egyház-anya is azt akarja, hogy az ő gyermeke egyre jobban isteni Uráé legyen. Az Egyház-

anya jó édesanya, és boldogan látja, hogy a gyermeke révbe ér, amikor az isteni Vőlegény az Ő 

házába vezeti kicsi választottját. Amikor a kiválasztott lélek megélheti Isten szívében az 

otthonlevés örömét, amikor azután a lélek-menyasszony isteni Urával együtt fordul testvérei 

felé, akikkel Egyházban vannak itt a földön, egy anyának a gyermekei. Ahogyan a házastársak a 

házasságkötéskor elvállalják nemcsak egymást, hanem egymás rokonságát is, és attól kezdve a 

két család egy szeretet-közösség kell, hogy legyen; úgy az isteni Vőlegény Családját is ez a lélek-

menyasszony boldogan elvállalta. Isten Házának, Egyházának, az Egyháznak a javát akarja. Ezért 

megtesz mindent, hiszen isteni Ura ügyéről van szó.  
 Olyan ez, mint a honvédelem. A honvédtisztek is esküt tesznek. Hadd idézzek ebből egy 

gyönyörű mondatot: „Életem árán is megvédem hazámat. Isten engem úgy segéljen!” Ilyen 

lelkesedés van a lélek-menyasszony szívében is: Élete árán is védelmezni akarja Isten Urának az 

országát. Tudja, hogy ő egyedül kevés ehhez, de azt is tudja: Isten segíti őt ebben a 

gyönyörűséges feladatban, mert ebben a tevékenységben is egyesül isteni Urával. Ennek a 

feladatnak a megoldásában is isteni Urával egy ritmusra dobog a szíve. Az Úr ügye az ő ügye is 

lett, és ezért kész minden áldozatra.  

 Amikor az ószövetségi nép hűtlen volt, amikor vétett az Istennel kötött szövetség ellen, 

Isten már arra gondolt, hogy eltörli őket, ha nem lett volna Mózes, akit kiválasztott. Ám ő résen 

állt színe előtt, elfordította az Úr haragját, hogy ne ártson nekik (Zsolt 105, 23). Mózes, Isten 



kiválasztott embere, Isten barátja szemtől-szembe beszélt az Úrral. Tudta, mit kell tennie, hogy az 

ő Ura népét a büntetéstől, az elpusztítástól megmentse. Isteni Ura színe elé állt, esdekelt, kért és 

könyörgött. Isten segítségét kérte. A honvédtisztek is, akik készek akár az életük árán is 

megvédelmezni a hazát, Isten segítségét kérik: Isten engem úgy segéljen! Isten segítésében 

bizakodva tudunk győzedelmeskedni lelkünk ellenségein is. Amikor Isten népének tagjai nem 

gondolnak isteni Urukra, akkor megérdemelnék, hogy Isten büntesse, sőt, eltörölje őket. Akkor a 

lélek-menyasszony isteni Ura elé áll, esedezve kérlel, az Úr bocsánatát akarja kiesdeni.  

A vőlegény az ő mennyasszonyának a kérését nem tudja, és nem is akarja visszautasítani, hiszen 

kedves az ő szemében az a szeretett lény.  

 A lélek-menyasszony is kedves az ő Ura szemében, hiszen kiválasztotta őt, magának 

teremtette, megszentelte, megtisztította, erényekkel felékesítette. Aranynál drágább 

cselekedetekkel van az ő köntöse átszőve. Jobban ragyog, mint akármilyen földi ragyogó 

ékesség. A lélek-menyasszony éppen ezért a jegyes bizalmával állhat isteni Ura színe előtt. 

Teljes biztonságérzetben van, mert már nem egyszer megtapasztalta, hogy az ő isteni Ura 

mennyire szereti őt. A szenteknek ez a kiváltsága: Isten szeretettel tekint rájuk. Minél jobban 

átadja magát egy-egy ember Isten szeretésének, illetve engedi, hogy Isten szeresse őt, és 

szeretetével betöltse, annál határtalanabbul tudnak egymásban élni. Nincs elválasztó határ, annál 

szabadabban járnak-kelnek egymás lelkében. Ezért azután a lélek-menyasszony közbenjáró szava 

kedves az isteni Úr előtt.  

 Igazán a lélek-menyasszony nem egy túsz a másik ország királya előtt, hogy amennyiben 

a másik ország tagjai nem teszik azt, amit ő diktál, akkor a túsz az életével fizet; a lélek-

menyasszony sokkal inkább népének követe, képviselője. Egy a megbocsátásra váró nép tagjai 

közül. Az isteni Úr számára egy biztosíték. Ha ebből a népből ilyen pompás virág termett, ha 

ennek a népnek a köréből ilyen Istennek adott lélek születhetett, akkor megvan a remény, hogy 

annak a népnek a többi tagja is hasonló lesz a választott lélekhez. Ők is az Istennek adottság útján 

járnak, őbennük is kivirágzik az isten- és az emberszeretet virága. A kiválasztott lélek bájossága, 

Isten előtti kedvessége, szentsége reményt ad arra, hogy az ő testvérei is kedvesek lesznek Isten 

szemében. Megtérésük reménye biztosítékot ad az Úrnak. Az eredményt, a jövőt előrevetíti. Az 

Úr elfordítja a büntetést, és arcának a jóságát ragyogtatja rá a népére. Milyen jó, hogy az Istennek 

adott lélek az Úr előtt esdekelve közbenjár testvéreiért! Élete jócselekedeteivel, Istennek 

adottságával az isteni kegyelem áradását nyitja meg számukra!  

 Az Egyház jól tudja, hogy mi a kegyelem felhasználásának a titka. Amikor Isten 

megkegyelmezett az Ő népének, hogyan bontakoztassa, kamatoztassa ezt a szeretet-áradatot, 

amelyet kegyelemnek hívunk.  

 Vianney Szent János így fogalmazza meg ezt az élményt: „Az embernek az a hívatása és 

feladata, hogy imádkozzék és szeressen. Ha imádkoztok és szerettek, íme ez az ember 

boldogsága itt a földön” (IL IV. 1070). Ez a szent plébános tapasztalatból tudta, amit prédikált. 

Neki is az volt a hívatása, hogy Istent imádja, szeresse, és embertársait is szeresse. Ez a kettős 

egy szeretet. Ez az isten- és embertárs-szeretet tette őt is boldoggá, sőt szentté. Az imádságban 

ugyanis az ember szeretetből kapcsolódik bele Isten életébe. A felebaráti szeretet 

gyakorlásával pedig az ember egybekapcsolódik embertársaival a szeretetben. A boldogtalanság 

az, amikor elveszítjük Azt, Aki boldogítani tud bennünket, amikor szeretetlenül elutasítjuk. A 

boldogság pedig akkor valósul meg számunkra, amikor megélhetjük: jelen van az 

életünkben Az, Aki a boldogságunk forrása! A lélek-menyasszony boldogsága is e szerint a 

kettős vonatkozás szerint bontakozik. Minél jobban imádja ugyanis isteni Urát, annál 

boldogabb lesz. Minél jobban szereti embertestvéreit, annál boldogabb lesz. Az Istennel együtt 

élt élet tehát az emberekkel való szeretet-egységet is eredményezi. Az emberekkel való 



törődés, az embertárs szeretet bontakozása pedig az istenszeretetet is eredményezi, hogy egyre 

nagyobb legyen; mert hiszen Isten miatt szereti a kiválasztott lélek az embereket, illetve az 

emberekkel együtt szereti égi Urát, Istenét.  
 Szent Péter apostol is beszél erről a bontakozásról, a szeretetben való kifejlődésről: 

Iparkodjatok, hogy hívatásotokat és kiválasztottságotokat jócselekedetekkel biztosítsátok! Mert 

ha ezt megteszitek, sohasem fogtok többé elbotolni. Így ugyanis széles út nyílik előttetek Urunk és 

Üdvözítőnk, Jézus Krisztus országába (vö. 2 Pét 1, 10-11). Istennek ez a kiválasztott embere, 

Szent Péter – aki Jézustól kapta a legfőbb tanítói megbízást, a lelkek megszentelésének feladatát 

– hitelesen irányít el bennünket. Lehet iparkodni a jócselekedetek gyakorlása által az Istennek 

való önátadás fokozására. Nincs más hívatásunk, mint Istennek helyet adni az életünkben, 

mert Isten is örökre helyet akar adni nekünk az Ő mennyei életében! Amint a bűnös 

cselekedetek ezt a kiválasztottságot veszélyeztetik, úgy a jócselekedetek erősítik. Aki hűséges a 

jó megtevésében, az nem botol el. A lélek-menyasszony a hűséges isten- és embertárs-szeretet 

útján járt eddig is. Hűséges szeretetének a gyümölcse az, amikor látja, hogy beérlelődik az ő 

önátadása, amikor látja, hogy isteni Ura szívesen hajlik az ő esdeklő, kérő szavára. A lélek-

menyasszony nem fárad el, tevékenykedik Isten gyermekeiért, mint ahogyan a családban is az 

édesanya az édesapával együtt mindent megtesz a gyermekekért. Éjjel-nappal törődnek velük. A 

lélek-menyasszony sem fárad bele, hogy szüntelenül Isten színe előtt állhasson, hogy esdekeljen 

Isten gyermekeiért. Minél jobban előrehalad időben is az isten- és az ember-szeretet 

kapcsolata, az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony szeretete, annál tágasabb a lehetőség az 

Istennel való együttlétre, annál többen férnek bele az isteni Vőlegény Családjába az 

embertestvérek közül. Maga az Úr az, Aki ezt a széles, tágas utat kinyitja a mennyországba 

Jézus Krisztus által, Aki Ura és Istene ennek a kiválasztott lélek-menyasszonynak. Éppen ezért 

szívesen megteszi annak kérését.  

 Ahol csak kis résnyire nyitják ki az ajtót, ott legfeljebb egy-egy ember fér be, de az is 

szinte önmagát bepréselve az ajtónyíláson, de ahol szélesre tárják nemcsak az ajtót, hanem az 

egész nagy-kaput, ott beözönlenek a meghívottak. Talán nem is figyelnek arra, aki ezt a széles 

kaput kinyitotta nekik: Mivel ha egy csöppet gondolkodik az ember, akkor tudja, hogy ez nem 

valami automata, önmagától nyíló ajtó, hanem az isteni Úr szeretete nyitotta meg a bemenetelt 

a mennyei hazába. De ott szorgoskodik a szolgáló leány módjára (vö. Lk 1, 38) a lélek-

menyasszony is. Hívogatja az úton járókat, mutatja, hogy merre érdemes menni. Nem a 

közlekedési rendőr zordságával, hanem az édesanya hazaváró nyájasságával fogadja Isten 

gyermekeit, akik ugyanis iparkodnak a mennyei hazába. Akik megtesznek minden jót azért, hogy 

oda bejuthassanak, azok még kedvesebbek lesznek Isten és az Ő kis választott menyasszonya 

előtt. A célba-érés boldogsága olyan, mint a hazaérkezés öröme. 

 

 Most csendben tekintsünk az előttünk álló útra, emeljük fel tekintetünket az Ő 

szeretetéből szélesre tárt kapura! Ne csak a tekintetünket küldjük előre, hogy hová fogunk 

megérkezni, hanem a szívünket is, hogy már most örvendezzék a hazaérkezés boldogságával 

isteni Urunk otthonában lakozással!  

 Isten és a lélek ezen együttlevése, egymásban való boldogsága (ra való eljuttatás??)az 

Egyház feladata, egyrészt hogy már Isten országa, vagyis uralma legyen itt a földön, másrészt 

pedig, hogy Isten örök uralma megvalósuljon bennünk a mennyben.  

 A Holland katekizmus tanítja: „Az Egyház tudja, hogy Krisztus szereti, hogy mint 

menyasszony az isteni Vőlegényére vár, Aki viszont őt szépnek, vagyis szentnek akarja; amelyen 

azonban sem szeplő, sem ránc, sem semmi efféle nincsen” (vö. Ef 5, 27). Mi az Ő testének a tagjai 



vagyunk Szentlelke által, hogy mindinkább Krisztus titokzatos testének szíve, keze és szája 

legyünk, és azok is maradjunk (vö. Holland katekizmus S. 238-9, ill. 216-7 old. ). 

 Az efezusi levélben Szent Pál a házastársakról beszélve mondja: Az asszony 

engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, …illetve férfiak, szeressétek feleségeteket, 

ahogyan Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben az élet 

igéje által tisztára mosva megszentelje (Ef 5, 22. 25-26). Krisztus az Ő választottait, akik az 

Egyház tagjai, a bűntől mentes, ragyogó, tisztára tett embereknek akarja! Miért? A válasz 

egyszerű: mert mi tagjai vagyunk testének (Ef 5, 30), mintegy húsából és csontjaiból. Az isteni 

Vőlegénynek bensőséges kapcsolata van választottaival. Nyilván minél közelebb áll valaki az 

isteni Vőlegényhez, annál jobban igyekszik a szeretetben méltóvá lenni isteni Urához. Ebből az 

következik: Minél jobban törekszik valaki isteni Ura szeretetében növekedni, annál kedvesebb 

lesz isteni Ura szemében és szívében. Minél inkább a szeplő, vagyis a bűn foltja nélkül van 

Krisztus titokzatos testének egy-egy tagja, isteni Vőlegénye annál szebbnek látja őt. A saját szent 

vonásait ismeri fel az Ő választottjaiban. A titokzatos test tagjainak is különböző feladatai 

vannak, mint ahogyan az emberi testben is a tagoknak más-más a feladatuk; de mindegyiket 

ugyanazon Lélek járja át. Jézus is az egyetlen Szentlélekről beszél, Akiről azt mondta: Hogyha 

majd elmegy, akkor elküldi hozzánk (Jn 16, 7). Az Ő Szentlelke járja át titokzatos testének tagjait. 

A Szentlélek az egységesítő erő. A Szentlélek az igazság Lelke, Aki elvezeti az Egyház tagjait a 

teljes igazságra. Jézus azt mondta Róla: Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, 

amit hall, tudniillik az Atyánál és a Fiúnál, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Tudniillik hogy 

a krisztusi titokzatos test hogyan bontakozik ki, és hogyan lesz majd végül is Isten minden 

mindenben (1 Kor 15, 28). Jézus így folytatta: Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből 

kapja, amit kijelent nektek. Minden, ami Atyámé, enyém. Azért mondtam, hogy az enyémből 

kapja, amit kijelent nektek (Jn 16, 14-15). Krisztus háza tagjainak, vagy más módon titokzatos 

teste tagjainak megvan a biztos reménységük, hogy Krisztus Lelke – akit az Atyától küldött – 

vezeti őket, bontakoztatja őket. Ahogyan a kisbaba kicsi ujjaival nem tud nehéz tárgyakat 

felemelni, de amit már képes, azt felemeli, szájába veszi, magához szorítja; úgy a felnőtt keze 

erősebb, nagyobb, hatalmas terheket is fel tud emelni.  

 Akinek az a hívatása az Egyházban, hogy Krisztus titokzatos testében Krisztus keze 

legyen, annak a keze műve is erősíteni tudja, bontakoztatni tudja az életet Krisztus titokzatos 

testében. Ugyanígy az ember szája is növekszik. Bár a kicsi baba is tud hatalmasat, kifejezi 

magát, de még nem elég egyértelműen. Csak az édesanyja, édesapja érti meg, hogy mit is 

szeretne; úgy a felnőtt szája is már az igazságot mondja hatalmas erővel, meg a szeretetet tudja 

belekonszekrálni a világba. Vagyis szavaival jelenvalóvá tudja tenni a saját szeretetét, meg 

Isten szeretetét, amelyről szólni tud.  
 A kicsi gyermek szíve is milyen életerősen lüktet, 80-100 évre van hitelesítve ez a 

„motor”. De a felnőttnek a szíve még nagyobb, és még több szeretet fér bele, még több szeretetet 

tud belesugározni a világba. Ahogyan a kicsi gyermeket a szülői szeretet táplálja, úgy az isteni 

szeretet is az Ő titokzatos teste tagjait is testével és vérével táplálja, erősíti. Krisztus a 

kereszten értünk feláldozott teste, Krisztusnak az Oltáriszentségben nekünk ajándékozott teste és 

vére eggyé lesz Krisztus titokzatos testének tagjaival. Mint ahogyan a vér élteti a testet, 

Krisztus is élteti az  titokzatos teste tagjait.  
 A lélek-menyasszonynak itt az a feladata, hogy szolgálja isteni Ura akaratát, amellyel 

éltetni, táplálni, bontakoztatni akarja titokzatos teste tagjait. Ahogyan az oltár szolgái odaviszik a 

kenyeret és a bort és a parányi vizet, hogy abból Jézus teste és vére legyen, úgy az Isten akaratát 

szolgáló lélek-menyasszony is boldogan teszi azt, ami az ő feladata. Odaviszi kicsiny 

testvéreinek testét, vérét, lelkét az isteni Főpaphoz, hogy az konszekráló szavával változtassa át 



az Ő isteni titokzatos teste tagjaivá. Ahogyan az oltárszolga közreműködésével méltóbb lesz az 

áldozat bemutatásának szertartása, úgy a lélek-menyasszony közreműködésével is szebb lesz az 

az isteni cselekvés, amellyel isteni Urunk az Ő testét és vérét osztja meg övéivel.  

 Ilyenkor megvalósul a II. Vatikáni Zsinat tanítása:  

 „Krisztus békéje az Atya Istentől árad ki, a testet öltött Fiú, a Béke Fejedelme által, 

Aki kereszthalála által maga békített ki minden embert Istennel; és egy népben, és egy testben 

állítva helyre valamennyiük egységét, Igéjét, a saját testében ölte meg a gyűlöletet, 

feltámadásának dicsőségében pedig a szeretet Lelkét árasztotta szét az emberek szívében (A 

II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes, vagyis az Egyház és a mai világ viszonyáról szóló 

lelkipásztori konstitúciója 78. szám).   

 Amikor Isten életet ad a krisztusi titokzatos test tagjainak, akkor az a szétszakadt egység 

lesz helyreállítva, amely a paradicsom-kertben elveszett, de a Getszemáni kertben és a 

Kálvária hegyén helyre lett állítva. A gonosz – aki a bűnbeesés fáján el akarta szakítani az 

emberiséget  Istentől, és a halálra akarta adni, legyőzetett Krisztus által a kereszt fáján, Aki 

halálával életet adott az Ő fizikai testének is a feltámadáskor, és a titokzatos teste tagjainak is. A 

szeretet Szentlelkét árasztotta az emberek szívébe. Helyreállt az a béke, amely a bűn 

elkövetésével megszakadt. A bűn az mindig háborúskodás Istennel, az Isten ajándékából 

végzett jócselekedet pedig békességet eredményez az emberszívekben, de még inkább Isten és 

az emberek között.  

 Ilyenkor már nemcsak a lélek-menyasszony élheti meg: Állandóan Veled vagyok, Uram, 

hanem az Istennel szeretetben eggyé-forrt titokzatos test tagja is. Ha a lélek-menyasszony 

elmondhatja isteni Urának: „Immár elválaszthatatlan társam lettél”, akkor az isteni Vőlegény az 

Ő titokzatos testének tagjainak is elmondhatja: „Tudnod kell, én elválaszthatatlan társad 

lettem! Egy vagyok Veled!”  

 Az Istennel való egyesülés imafokozatában ez az együttszeretés állandóan bontakozik, 

fejlődik, mint ahogyan a tűz egyre és egyre magasabbra tud lobogni. A lélek-menyasszony már 

nemcsak azt mondja: „Uram, boldog vagyok Veled!”, hanem azt is megéli: „Uram, boldog 

vagyok a Te gyermekeiddel!” Sőt, isteni Ura ajándékából azt is mondhatja: „Uram, boldog 

vagyok a mi gyermekeinkkel!” Mert Isten a végtelen gazdagságában mindig bontakozik ez az 

együttszeretés, ez az egymásban-élés. A lélek-menyasszony azt is mondhatja isteni Urának: 

„Elvállaltalak Téged.” De ebben az együttszeretés imaszakaszában még ilyen vallomásra is 

fakadhat: „Elvállaltam Veled őket, Uram.” A szeretetlen ember az nem képes arra, hogy a 

másikat figyelembe vegye. A szeretettel teljes ember pedig nemcsak a másikat veszi 

figyelembe, sőt, a szívébe, hanem mindazokat, akik a Szerelmesének fontosak, akik ott 

vannak az Ő szívében.  

 A lélek-menyasszony boldogan mondja isteni Urának: „Szeretlek!” Az isteni Vőlegény 

ezt válaszolja kicsiny választottjának: „Szeretlek!” A két szeretet eggyé lesz. Ezért mondhatja a 

lélek-menyasszony: „Uram, Te lettél az én Életem, és íme, egyre jobban látom, hogy a 

gyermekeid is mind-mind hozzátartoznak az én életemhez is! Boldogan vállalom nemcsak a 

szeretetet, hanem a szolgálatot is. Szeretlek és szolgállak.”  

 De az isteni Vőlegény is ilyen kedveskedő szavakkal fordul választottjához: „Én is 

szeretlek és szolgállak, hiszen az Emberfia azért jött, hogy életét adja és szolgáljon az 

üdvösség megszerzése érdekében mindnyájatokat. Ez a szeretet és szolgálat a legjobb cselekedet, 

amellyel a kiválasztottságunkat biztosíthatjuk. Ahogyan a férj és a feleség között kell a kölcsönös 

szeretet, a kölcsönös ráhagyatkozás, az a bensőséges hit, amellyel megtapasztalhatják egymás 

szeretetét, úgy a lélek-menyasszony és isteni Ura között is állandóan növekszik ez a kölcsönös 

szeretés, ez az egymásra hagyatkozás és egymás szeretetének a megtapasztalása. Érdemes 



növekedni a szeretésben és a szolgálatban, hogy a kiválasztottságunkat, az Isten szívében 

lakásunkat egyre jobban biztosíthassuk! 

 

Befejezésül a 142. számú éneket imádkozzuk:  

 

 S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük,  

 Hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy magunkhoz vehessük.  

 Csodálatos kincset adtál, s közöttünk maradtál.  

 Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk!  

 

 Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket. 

 Add, hogy Tőled semmi többé el ne vonja szívünket!  

 E Szentségben légy oltalmunk, Érted éljünk és haljunk.  

 Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk, e szent feltételünket!                                                                                                             

 

 

 

 

 

447. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertestvéreit V. Istentől 

tanuljuk, hogy szeressük egymást! (vö. 1 Tessz 4, 9) 

 

 

Imádkozzuk a 151. számú éneket:  

 

 Zengjük Jézus szent Nevének új éneket, keresztények.  

 Üdvözlégy, fény tengere: Jézus édes szép neve! 

 

 Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak:  

 Lelkünk ízes fűszere: Jézus édes szép neve!  

 

 Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz mondja: „Az Úr nem annyira tetteink nagyságát 

nézi, mint inkább azt a szeretet, amellyel végezzük” (Belső Várkastély 6. lakás). Amikor a 

lélek-menyasszony tele van vággyal, hogy isteni Uráért tegyen valami szépet és nagyot, 

akkor érzi a maga kicsinységét, érzi a tehetetlenségét. Tudja, hogy emberi erővel nem jut 

sokra. Ugyanakkor teljes bizalommal van, mert isteni Ura viszont mindenre képes, Ő a 

mindenható Isten! Nem a cselekedetek nagyságát kéri tőlünk számon, hanem azt veszi 

figyelembe, hogy milyen nagy szerető lélekkel vittük végbe a cselekedeteinket. Ha egy 

édesanya egy kis tűbe néhány cm cérnát fűz be azért, hogy a gyermeknek az elszakadt 

ruhácskáját megvarrja, és az Úr látja, hogy milyen nagy szeretettel teszi ezt, akkor az Úr előtt 

nagyon értékes az ilyen cselekedet, hiszen maga Jézus mondta: Bármit tesztek egynek a 

legkisebbek közül, azt nekem teszitek! (Mt 25, 40). Isten tehát a szeretetet sürgeti tőlünk. Ez 

Isten stílusa. Jézus világosan megmondja: Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint 

én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is! (Jn 13, 34).  

 Az ószövetségi szeretet parancs mértéke a helyes önszeretet: Én, aki szeretnék eljutni az 

üdvösségre, azt kívánom az embertársamnak, hogy ő is jusson el oda.  



 Az újszövetségi szeretet parancs mértéke pedig: Úgy kell szeretnünk az embertársat, 

ahogyan Krisztus szereti őt! Amikor tehát az ember – és most kifejezetten a lélek-menyasszonyra 

gondoljunk, aki már végleg elkötelezte az életét Istennek, visszavonhatatlanul az övé – szeretettel 

van embertársai felé, akkor végül is már nem csupán az ő szeretete működik, hanem sokkal 

inkább isteni Ura szeretete sugárzik át rajta. Jézus ilyen emberi erőt meghaladó feladatot 

parancsol nekünk: az Ő módjára szeretni embertársainkat! Úgy szeressük az embertestvért, 

mint amint Ő szeret bennünket! Nem valami tévedés vagy félrehallás az apostolok lelkében, 

mert Jézus ismételten is megerősíti ezt az óhaját: Ahogyan engem szeret az Atya, úgy szeretlek én 

is titeket… Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket! (Jn 15, 

9. 12). Jézus, mint második isteni Személy az Atya szeretetével, a Szentlélekkel szeret 

bennünket. Jézus, mint emberi Valóság – Akinek emberi természetében ott lakik a teljes Istenség 

– az Isten Atya szeretetével tud szeretni minket, embereket. Amikor Isten ezt parancsolja: - 

Szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket! -, akkor megerősíti: A keresztény 

léleknek Isten szeretetéből részesülve kell szeretni az embertestvért! 
 

 Úgy látszik, Szent János apostol, a szeretett tanítvány szívét is megfogta ez a jézusi 

parancs, mert első levelében hivatkozik rá: Ezt a parancsot kaptuk Tőle, hogy aki szereti Istent, 

szeresse testvérét is! (1 Jn 4, 21). A lélek-menyasszony szereti Istent. Urának vállalta el Őt, az 

isteni Vőlegény pedig ezt a szeretettől lángoló emberi lelket elvállalta választottjának, akit 

úgy szeret, mint a férj a feleséget, visszavonhatatlanul, elválaszthatatlanul. A lélek-menyasszony 

teljes lelki odaadással csüng isteni Ura akaratán. Ha egyszer parancsba kapta ő is az embertestvér 

szeretetét, akkor azt a leghűségesebb módon akarja megvalósítani. Ő, aki szereti Istent, szeretni 

akarja embertestvéreit is. Jézusnak ez a parancsa visszhangot vet az Őt szerető emberek 

lelkében.  

 

 Gabrielle Bossis, ez a XX. századi misztikus nő – akinek a könyvét az Ő meg én cím alatt 

magyarul is olvashattuk – leírja 1945 Mindenszentek napján az Úr üzenetét: „Kérd tőlem minden 

nap az életszentséget, hogy szentté tedd azokat, akik körülötted vannak! Nem adhatsz mást nekik, 

mint ami vagy. Az életszentség nem más, mint Istennel egyesült élet. Azt az embert mondjuk 

szentnek, akinek az életében a szent Isten uralkodott el. Az az ember – aki befogadta Isten 

uralmát a lelkébe – ezt a nagy kincsét meg akarja osztani másokkal is. Ha pedig erre külön is 

parancsot kap isteni Urától, Aki azt mondta: – „Tedd szentté azokat, akik körülötted vannak!” –, 

akkor még inkább kész erre a szeretet-gyakorlatra. A szeretet ugyanis ki akar áradni.  

 

II. A szeretet be akar áradni mások szívébe is! Ahhoz, hogy ezt a szentté tevő szeretetet 

mások felé sugározhassa a kiválasztott lélek, 

 

 1. Először az kell, hogy az ő szíve teljék el magával Istennel, vagyis szeresse Őt szívből 

lelke mélyén, figyelembe véve Őt, és viszonozza isteni Ura szeretetét! Amikor a lélek-

menyasszony szívből szereti isteni Urát, ez kitűnő irányulást hordoz magában. Kicsiny 

teremtményi szívéből isteni nagy Ura szíve szeretete felé irányul. Az ember mintegy kimegy 

önmagából, és behatol Isten szeretet-világába. De ugyanakkor ez a szívbeli szeretet azt is jelenti, 

hogy Istent a szívünkben kell szeretnünk! A lelkünk hajlékába kell Őt befogadnunk! Ott kell 

körülvennünk a gyengédség jeleivel, cselekedeteivel, kedveskedő szavakkal, cirógató lelki 

mozdulatokkal, Istent dédelgető emberi szeretettel. Az, hogy lelkünk mélyén kell szeretnünk 

Istent, azt jelenti, hogy életünk reáirányításával kell figyelembe vennünk Őt! Ez az Ő isteni 

szentháromságos Személyére való ráirányulást is jelenti. Egész életünk a szentháromságos egy 



Isten felé fordul, illetve ugyanakkor egész életünkbe befogadjuk a szentháromságos egy Isten 

jelenlétét. Amikor figyelembe vesszük isteni Urunkat, akkor ez a két szellemi képességünk 

alapján azt jelenti, hogy figyelünk a tanítására. Tehát az értelmünk keresi: „Mit üzensz nekem, 

Uram? Mit adsz az én értelmem táplálására? Mivel éltetsz engem, milyen gondolatokkal?”  

 

 2. Másrészt pedig Isten az ember vágyó vagy akaró képességét is táplálja önmagával. 

Az embernek az a dolga, hogy figyelembe vegye Isten szeretetét. Egész lényével ráirányuljon 

arra a szeretetre, amely az embert a létében fenntartja. Az ő tanításának és szeretetének 

figyelembevételből pedig az következik, hogy az ember kész viszonozni Isten ráfigyelő 

tekintetét, illetve megtenni szent akaratát. A szeretet az mindig viszonzást igényel. A szeretet 

vallomása nem egy légüres térbe kiáltott vallomás, hanem a szív mélyére hatoló kitárulkozás. A 

szerető ember mintegy kilép önmagából, hogy belépjen az őt szerető embertárs életébe, szívébe. 

Mennyivel inkább érvényesül ez, amikor Isten mondja az ő teremtményének: „Szeretlek! Neked 

ajándékozom magamat.” Ilyenkor az embernek is egyetlen válasza lehet: „Uram, meghallottam 

szavadat, felismertem szeretetedet, viszonozni akarom; és ezért szeretetből megteszem szent 

akaratodat.”  

 Amikor a lélek-menyasszony isteni Urára figyel, amikor a szemlélődő ember tekintete 

Krisztusra, isteni Urára irányul, akkor benne nemcsak a Szentháromság Személyeit látja 

feltükröződni a lélek szférájában, hanem Krisztus titokzatos teste tagjait is. Vagyis mindazokat, 

akik kapcsolatban vannak Krisztussal a megváltás révén. Krisztus minden ember Megváltója. 

 Amikor a lélek-menyasszony isteni Urának arcára néz, akkor látja az ő szeme ragyogását, 

amellyel szeretettel néz az ő titokzatos teste tagjaira, az ő többi gyermekeire (ére), az ő többi 

választottaira (jára), akik többé-kevésbé tökéletesen Krisztushoz kapcsolódtak már. Mert a 

keresztség és a szentségekhez való járulás az objektív rendben ad egy Istennel való 

összekötöttséget. Ténylegesen a megkeresztelt ember Isten gyermeke lesz. De hogy az ember 

mennyire fogadja el Istent Atyjának, mennyire éli életét Isten gyermekeként, ez az emberi 

erőfeszítéstől függ. Van, aki jobban igyekszik, van, aki kevésbé veszi ezt az isteni hívást, ezt az 

isteni szeretetet, amellyel a mennyei Atya Krisztusban a Szentlélekkel szereti az általa teremtett 

embereket, akiket Krisztus elfogadott testvéreinek, titokzatos teste tagjainak.  

 A szemlélődő lélek a szeretet által belsőleg kapcsolódik Krisztushoz, vagyis vele 

imádkozik, és vele hoz áldozatot a titokzatos test tagjaiért. Amikor Jézus figyelmeztet: Nem lehet 

a tanítvány különb a Mesterénél (Mt 10, 24) akkor arra is tanítja: a tanítványnak olyannak kell 

lennie, mint Mesterének! Ha Krisztus mindazokért imádkozik, és áldozatot hoz, akik őhozzá 

tartoznak, akkor a lélek-menyasszony is ezt a magatartásmódot valósítja meg. Krisztus a 

kereszten nemcsak a hóhéraiért imádkozott, akik ténylegesen a keresztre feszítést végezték; 

hanem mindnyájunkért, akik a bűneinkkel keresztre juttattuk őt, keresztre feszítettük. Krisztus 

mindnyájunkért kéri a mennyei Atyát: „Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” 

(Lk 23, 34). Micsoda gyengéd szeretet, milyen pártfogást kérő könyörgés ez, amellyel Krisztus 

mintegy enyhíteni kívánja a bíróság előtt a vádlottnak a bűne terheit. Mint egy jó védőügyvéd 

szempontokat keres: Atyám, nem tudták, mit cselekszenek. Ha Szent Pál apostol mert ilyen 

vallomást tenni: Én kész vagyok az életemet áldozni testvéreimért  (vö. Róm 9, 3 ?? 1 Jn 3, 16??), 

akkor ezt csak azért merte kimondani, mert Jézustól megtanulta: Nagyobb szeretete senkinek 

sincs annál, mint aki életét áldozza a barátaiért (Jn 15, 13).  

 Minél mélyebb a szemlélődő lélek a szeretetben, annál jobban belekapcsolódik a krisztusi 

megváltás művébe. Aki nemcsak mulatságot kereső külső szemlélőként van ott a nagypénteki 

eseménynél, a megváltás művénél, ahogyan Krisztus mindhalálig engedelmeskedve megszabadít 

bennünket, az Ő titokzatos teste tagjait az engedetlenségtől, hanem aki úgy van ott, mint aktív 



résztvevő, aki Krisztussal együtt fordul a mennyei Atyához, és kéri: „Atyám! Kezedbe ajánlom a 

saját lelkemet!” (Lk 23, 46)” is, meg az embertestvéreim lelkét is. Akkor az ilyen ember krisztusi 

stílusú ember. Ez az önzetlen magatartása kedves a mennyei Atya előtt. Azt mondja: Te egészen 

úgy cselekszel, mint az én isteni Fiam. Meglátszik (rajtad), hogy egészen átadtad életedet a te 

isteni Uradnak. Te együtt rezdülsz Jézussal az embertestvérek üdvösségéért, együtt fohászkodsz 

(dol), együtt szenvedsz vele. A szeretet űzi a lélek-menyasszonyt arra, hogy egyre jobban részt 

vegyen a megváltás művében, amellyel Krisztus az ő titokzatos teste tagjait megtisztítja, és 

ragyogó tisztává akarja tenni a keresztségben, az Istenhez tartozás kegyelmében.  

 A misztikus közlekedő-edények törvénye alapján minél több a szeretet a kiválasztott 

lélek-menyasszonyban, annál több szeretet ömlik a krisztusi titokzatos test többi tagjaiba is. 

Természetesen a lélek-mennyasszony isteni Urával van bensőséges kegyelmi összeköttetésben. 

Az a szeretet, amely őbenne lángol, az Jézus szívéből árad az ő kicsiny emberi szívébe, és rajta 

keresztül, és vele együtt a többi embertestvér szívébe. Milyen szépséges imamód, amikor az 

ember engedi, hogy Isten szeretete egyre jobban beleáradjon az ő kicsiny emberi lelkébe, és rajta 

keresztül a többi embertestvér szívébe. Minél tovább tart ez az imaállapot, annál több szeretet 

árad a lélek-menyasszony szívébe, és rajta keresztül a többi ember(ek) lelkébe.  

  

Elmélkedésünk második részében próbáljunk arra figyelni: (1. rész ??) 

 

II. Hogyan lehet fejlődni a felebarát iránti szeretetben, vagyis hogyan tudunk Isten szívéből 

egyre több szeretetet befogadni azért, hogy másoknak tovább adhassuk? 

 

 Lényeges szempont: meg kell különböztetünk, mi van Istentől az életünkben, és mi az, 

ami nem tőle jön, hanem a gonosz lélektől. A lélek-menyasszony észreveszi Isten dolgait, Isten 

jelentkezéseit, mert ő Istenre érzékeny szívvel bír. Észreveszi, amikor Isten építeni akarja az 

embert, és boldoggá (akarja) tenni. Illetve észreveszi, amikor a gonosz lélek rombolni akar, és 

örökre boldogtalanná tenni. Isten adta a lélek-menyasszony szívébe a vágyakozást és a keresést. 

Olyan ez, mint az azonos hullámhossz, az egymásra rezdülés kegyelmi állapota. Olyan ez, mint a 

gondolatoknak az egybe-csengése, a szavak(nak a ) együtt mondása, az érzéseknek az egysége. 

Ez a szellemek megkülönböztetésének tudománya, vagyis a mennyei Atya gondolatainak 

elkülönítése a máshonnan származó gondolatoktól. Illetve Isten Atyánk indításainak, akaratának 

felismerése a tőle eltéríteni akaró csábításoktól.  

 Szent János apostol (ezt) így fogalmazza meg: Isten Fia eljött, és érzéket (értelmet 

találtam ?) adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Istent. Ezzel az ő Fiában, Jézus Krisztusban 

vagyunk. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól! (1 Jn 5, 20-

21). Azzal, hogy Isten Fia kinyilatkoztatta nekünk a mennyei Atya szeretetét a Szentlélekben, 

vagyis képességet adott arra, hogy a hitben felismerjük őt, azzal János apostol azt is jelzi, mi 

növekedhetünk az igaz Isten megismerésében. Minél többet együtt vagyunk valakivel, annál 

jobban megismerjük. Minél jobban megismerünk valakit, annál jobban tudjuk szeretni. Aki tehát 

beengedi az életébe az igaz Istent, az megélheti azt is, hogy Isten – aki öröktől fogva örökké él – 

az ő örök életébe is beenged bennünket. Ezért mondja János apostol: Az ő Fiában, Jézus 

Krisztusban vagyunk. Ő az örök élet, ő az igaz Isten. Tehát ebből az következik: őrizkednünk kell 

a bálványoktól, vagyis a hamis istenektől, a hamis irányulásoktól, amelyek és akik – mert emberi 

személyekről is lehet szó – el akarnak téríteni Istentől, az igaz Istentől. Ha nekünk óvakodnunk 

kell az ilyen tév tanítóktól, tévútra hívó vezetőktől, akkor ezt csak azzal tudjuk megvalósítani, 

hogyha egyre jobban a mi Urunkhoz, Istenünkhöz ragaszkodunk, hozzá csatlakozunk, 



belekapaszkodunk. Belemenekülünk, mint egy biztonságot adó várba, ahol az ellenség 

támadásaitól mentesek a bennlevők.  

 Szent Pál apostol is az istenszeretet és az emberszeretet megtanulásáról beszél: A testvéri 

szeretetről nem szükséges írnom nektek, hiszen maga Isten oktatott ki, hogy szeressétek egymást, 

sőt, gyakoroljátok is Macedóniában minden testvérrel szemben! Inkább arra kérünk, testvérek, 

hogy gyarapodjatok is benne, igyekezzetek békében élni, törődjetek a magatok dolgával, 

dolgozzatok saját kezetekkel, amint meghagytuk nektek! Viselkedjetek tisztességesen a 

kívülállókkal szemben, és ne szoruljatok rá senkire! (1 Tessz 4, 9-12). Tehát az apostol úgy 

tekinti Krisztus titokzatos teste tagjait, mint akik a szeretetet Istentől tanulják, mint akik a minket 

mindhalálig szerető Krisztusra tekintve felismerik, neki is a végsőkig kell szeretniük 

embertestvéreiket a szeretet mindhalálig való gyakorlásával. Kifejezetten kér: Gyarapodjunk is a 

szeretetben! Növekednünk kell a testvérek iránti szeretésben! És arra is felhívta a figyelmünket, 

hogy a kívülállókkal szemben is vannak kötelezettségeink: a jó példaadás, az irántuk végzett 

imádkozás, a szeretetgyakorlás. És ebben szüntelenül növekednünk kell!  

 Nyugodtan fel lehet tenni a kérdést: „Uram, miért szeressük mi emberek egymást?” Az 

isteni Úrnak a válasza az ő választottjához bizonyára így szól: „Azért szeresse az ember az 

embert is, mert e nélkül a szeretet nélkül szegényebb lenne a világ. Tiszta, lángoló 

szeretettel szeressétek egymást! Lélekben örökre együtt akarjatok lenni, mert így lesz a ti 

világotok, az emberek világa alkalmas az isteni világra, a mennyországi létre.” 

 A lélek-menyasszonynak lehet ilyen élménye is: „A szentáldozáskor sokáig kezemben 

tartottam, és dédelgettem Jézust, az ő testét és vérét. Olyan édes, hogy téged, Uram, ezzel a 

kézzel szerethetlek, és olyan sürgető feladatot adsz, Uram, hogy ezzel a kézzel tegyek jót 

embertestvéreimnek is. Mert hiszen testvérek vagyunk annak a felfoghatatlan titoknak 

befogadásában, hogy szeret minket az Isten! Sorstársak vagyunk, kiválasztottak vagyunk, egy 

örökségünk van, maga az Isten!”  

 A lélek-menyasszony isteni Urával együtt kölcsönösen mondják egymásnak a szeretet 

szavait, és megélik: átlüktet rajtuk a lét élménye, amellyel a másikat szerethetik, illetve a másik 

szereti őt. De itt már isteni Urával együtt mondja a lélek-menyasszony az embertestvéreknek: 

„Szeretem érted a tieidet.” Nemcsak a lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény vallja meg 

egymásnak: „Szeretlek!”, hanem az embertestvérek is megélik, hogy Isten szereti őket.  

 

 A kontemplatív imát, vagyis az Isten iránt való szeretet állapotát növeli a szeretet 

gyakorlása. A Szeretet motiválja a lélek-menyasszony imáját és cselekedeteit, hiszen a feladata 

az, amit hivatásként vállal: isteni Urát, és mindazokat, akik hozzá tartoznak, önmagánál is jobban 

akarja szeretni! Tudja azt, hogy amit vállalt, azt minél inkább csinálja, annál inkább megáldja az 

Isten! Az a tudat, hogy isteni Ura szeretettel tekint reá és az embertestvérekre, segít még jobban 

Isten jelenlétének megéléséhez. Isten jelenlétében élve ugyanis megtapasztalhatjuk, hogy Isten 

megjutalmazza a mi szeretet-törekvéseinket. Örömet és további szeretetet ad, a lélek még jobban 

rámosolyog isteni Urára, erre a nagy Jelenlevőre. Istennek ugyanis tetszik, ha megtartjuk 

parancsait. Ő mondta: Aki szeret engem, megtartja parancsaimat. Az bennem marad, és én 

őbenne, amint én is megtartom Atyám parancsait (Jn 15, 9-11).  

 A szemlélődő lélek nem látja Istent, de érzékeli, mert szereti. A szeretetben tapasztalja 

meg ugyanis őt. Isten mondta: Aki őt szereti, az szentháromságos mivoltában, tehát létében, 

tudásában és szeretésében eljön, és kinyilatkoztatja magát neki (?   Iz 19, 21 nem jó). Ez a 

kinyilatkoztatás Istent is köti. Szeretetre tehát szeretettel kell válaszolni! És amikor a lélek-

menyasszony látja Krisztus testvéreinek szeretését, akkor azt is szemlélheti, hogy Isten 

szentháromságos szeretete hogyan tölti be őket is. Ővelük már – mivel az Úr és az ő kicsiny 



menyasszony elválaszthatatlanul együtt vannak - Istennek ez a szeretete együtt árad a lélek-

menyasszonnyal az embertestvérek szívébe. Olyan ez, mint amikor felforr a víz, és lobogni kezd. 

Minél nagyobb a tűz, a víz annál jobban lobog az edényben. Amikor a lélek-menyasszony 

szívében fellobog a szeretet, mert isteni Urával együtt szeretheti embertársait, akkor valahol azt is 

megélheti, hogy isteni Ura iránti szeretete is növekszik. Ilyenkor az kell (szükséges), hogy az 

ember ne csináljon semmit! Pontosabban: ne csinálni akarjon valamit, hanem engedje, hogy 

Isten tevékenykedjék benne és általa! Isten hozza létre benne azt, amit ő akar. Ez csendes, 

türelmes várakozást jelent, rendelkezésre állást, kitárulkozást Isten előtt az ő befogadására 

és a szeretet továbbadására. Ez tehát a szív felmelegedését jelenti, a találkozás örömére való 

készülődést, hogy Krisztus titokzatos teste tagjai is egyre bensőségesebben találkozhatnak ezzel 

az isteni szeretéssel. A szeretet felizzását jelenti ez, amelyet az Úr érkezése eredményez a 

lelkekben. A lélek lángolását jelenti ez, amelyet az Úr égő szeretetlángolása lobbant lángra az 

emberszívekben. Igazán ez az ember megistenülésének, Istentől átjártságának az útja. Isten és 

az ember titokzatosan egymásba hullámzik. A misztikus egyesülés egyre jobban 

elhatalmasodik Krisztus titokzatos teste tagjai és az isteni fő között. Ezt szinte szavakban nem 

lehet visszaadni, csak a szív érzi titkon, vagyis a beavatottak tudásával Isten kimondhatatlan nagy 

szeretetének a megtapasztalásával. Ez a földi szférából az isteni szférába való elragadtatást 

jelenti, amikor az ember már nem önmagánál van, hanem Istennél. Nem önmagában van, 

hanem Istenben és Isten őbenne. És ettől a misztikus egységtől Istennek a szeretet beleáradása 

egyre hatalmasabb lesz az emberiség nagy családjába. A lélek-menyasszony ilyenkor 

elmondhatja: „Egész nap gyönyörködtem benned, Uram, és gyönyörködtem testvéreidben. 

Boldog vagyok, hogy gyönyörködhetünk egymással (ban) a közös kölcsönös szeretésben.” 

Ez a Szentháromság életstílusa. A Személyek a szeretet egységében élnek. A Zsoltáros imája ezt 

így próbálja visszaadni: Irgalmad, Uram, lebegjen fölöttem, hogy éljek. … Ezen törvényed 

gyönyörűség nékem (Zsolt 118. 77. 92).  

 A lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban már a Szentháromság szeretet életének a 

kiáradását is tudja szemlélni. Meg tudja élni Isten Atyja jóságát nemcsak magában, hanem 

embertestvérei szívében is! Micsoda gyönyörűség ez, amikor valaki Istentől tudja megtanulni, 

hogy hogyan kell szeretnie embertársait!  

 

Befejezésül az 151. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak.  

 Örömünknek kútfeje: Jézus édes szép neve.  

 

 Szövétnekünk a sötétben, árnyékunk légy a hévségben. 

 Lelkünk nyugvó menhelye: Jézus édes szép neve!  

  

  



                                                                                                                   2012. 03. 08.  

 

 

f) CONTEMPLARI, ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE 

 

 

448. Szemlélődni, és a szemlélődés kincseit másoknak átadni 

 

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

 

Imádkozzuk a 280B sz. éneket:  

  

 Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,  

 Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat! 

 Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett; 

 Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. 

 Krisztus, kenyér s bor színében, Úr s király a föld felett:  

 Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

 

 Az Istent szerető léleknek az a kívánsága, hogy „millió szív összecsengjen, és magasztalja 

az Urat!” Az a vágya, hogy az élmény – amelyet már kapott, hogy Isten a minden (Sir 43, 27), ő 

pedig a kicsiny, a semmi, de Isten mégis lehajolt hozzá, a kicsihez, hogy felemelje magához – 

olyan kincs a számára, amelyet ő szívesen megoszt másokkal.  

 Amikor a középkori nagy teológusok is ezt a valóságot akarták megfogalmazni, akkor 

Aquinói Szent Tamással így rögzítették: „Contemplari et contemplata aliis tradere.” Itt 

tulajdonképpen tehát a contemplálásról, a szemlélődésről van szó, amely a lélek gyönyörűsége, 

amellyel a lélek Isten szeretetét szemléli, illetve a szemlélt kincseket átadni kívánja másoknak is.  

 Aquinói Szent Tamás: a Summa teologica című hozzáteszi: „Contemplare est divina 

amata contemplari et contemplata aliis tradere” (2. könyv 2. részében, a 188. kérdésnél a 6. pont). 

Tehát nem mindegy, hogy mit szemlél a lélek. A divina amata azt jelenti: Istentől kapott, Istentől 

kedves, Isten által szeretett dolgokat szemlélni. A „contemplata aliis tradere” jelentése pedig: 

ezeket a szemlélt kincseket másoknak átadni. Általában rövidített formában szokták ezt a 

kifejezést használni: Contemplata aliis tradere. Egyszerűbb fordításban így mondják: „Azt, amit 

átelmélkedtünk, adjuk át másoknak!” Azonban ez nem az elmélkedés a szakasza, amelyben az 

ember a fontolgató elme tevékenykedéséből született gyümölcsöket, ismereteket akar továbbadni, 

hanem a kapott igazságokat, a szemlélt valóságot, azt tudniillik, hogy Isten a végtelen szeretet (1 

Jn 4, 8), illetve, hogy Isten ezt a szeretetét kiárasztja másokra is. Tehát így is lehetne fordítani a 

latin mondatot: Azt hirdetni, amit a szemlélődésből merítettek.  

Szent Tamás megfogalmazása elején van még egy bevezető mondat is: „Beatitudo in 

perfecta operatione intellectus consistit”, vagyis: „Az értelem boldogsága a teljes, vagyis 

tökéletes cselekvésben áll, amellyel szemlélődik, és a szemlélődés kincseit másoknak 

átadja.” A szemlélődés ugyanis az apostolkodás által hoz gyümölcsöt. Ez a szemlélődő imának 

már egy olyan szakasza, amelyben „megáll” a szemlélődés, és „kezdődik” a cselekvés, vagyis az 

apostolkodás. Ilyenkor a szemlélődés hatalmas szeretetlángja és lobogó fénye, vagyis Isten 

végtelen szeretetének felragyogása az emberi szívben és értelemben azzal folytatódik, hogy 

az ember tovább akarja adni a kapott kincseket, hogy az örök élet boldogsága mások 

lelkében is bontakozzék.  



 Talán ez az az élmény, amelyet a Zsoltáros így fogalmaz meg: Uram, a te szavad tűzben 

kipróbált tiszta beszéd, azért szereti úgy szolgád (Zsolt 118, 140). A lényeg tehát: A szemlélődő 

imádságban a kiválasztott lélek Isten igéjét befogadja, és gyümölcsöt hoz. A Szűzanyánál ez egy 

teljes Valóság kibontakozása, áldott méhének áldott Gyümölcse, az Úr Jézus, akit befogadott a 

Szűz, és anyaként világra szülve nekünk adott.  

EDDIG OK!!!  

1. Jézus életében hogyan valósult meg az isteni dolgoknak a továbbadása? 

  

 A Názáreti Jézus szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész világ előtt 

(Lk 24, 19). Ezt Jézus az ő nyilvános működése folytán szüntelenül igazolta. Ezt még az 

ellenségei is kénytelenek voltak elismerni. Amit ő szólt és tett, az prófétai szó és cselekvés volt, 

vagyis Istennek az üzenete. Isten kincseiből részesítette a Názáreti Jézus az embereket. Nem volt 

könnyű ezt az embereknek felismerni, elfogadni. A názáretiek is - akik olyan bizonytalanul 

(fogadták), sőt ellenségesen fogadták Jézust, meglepődtek a magasztos igéken, amelyek Jézus 

ajkáról fakadtak (Lk 4, 22). Aki ugyanis hallotta Jézust, az megállapította, hogy milyen 

mélységes bölcsesség van a szavaiban. Azoknak a szívét átjárta Isten üzenetet amelyet Jézus 

tolmácsolt számukra. Még az ő elfogására küldött templom szolgák is így nyilatkoznak: „Ember 

így még nem beszélt!” (Jn 7, 46). Ez ellen a hatóságok sem tudtak tenni, mert kénytelenek voltak 

mind-mind megállapítani, hogy Jézus szavának milyen gyújtó hatása van: „Az egész nép téged 

keres”(Mk 1, 37), mindenki téged akar hallgatni. 

 Mi volt az, amit Jézus tanított? A szeretet. Mint Fiú örök szeretettel szemléli az Atyát, és 

ez a szeretés nem más, mint a Szentlélek. Amikor az Atya iránti engedelmességből eljött közénk, 

hogy mindhalálig való engedelmességével jóvátegye az ember engedetlenségét, akkor ő maga 

valósította meg azt a kinyilatkoztatást, amelyet nekünk is y szívünkbe vésett: Nagyobb szeretete 

senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért  (Jn 15, 13). Amikor Jézus azt mondja 

önmagáról: Életemet adom a barátaimért, akkor rólunk beszélt. Akkor az életét adta nemcsak 

értünk, hanem nekünk. Contemplata alis stradere. Az isteni szentháromság életével szemlélt nagy 

igazságokat, valóságot, kincset nekünk átadta.  

 Az apostolok Jézus iskolájában ezt egyre jobban felismerték. János apostol így összegzi: 

Arról ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk 

életünket testvéreinkért! (1 Jn 3, 16). Ha Isten életét adta értünk és nekünk, akkor nekünk, 

embereknek is az a feladatunk, hogy életünket adjuk a testvéreinkért és a testvéreinknek! Azt az 

örök életet, amelyet a szemlélődő imában az imádkozó lélek próbál nézni nem is annyira a testi 

szemével, hanem a lélek szemével, másoknak továbbítani, másokat is részesíteni belőle! Ez a 

feladat ebben az imaszakaszban.  

 Jézus nagyon tudatosan képezte övéit, hogyan lehet az istenismeretben jobban fejlődni, 

hogy azután ezt az istenismeretet és szeretetélményt másoknak (is) továbbadják. Lázár 

feltámasztásánál mondja: „Nem miattam hangzott ez a szózat” (Jn 12, 30), hanem hogy 

higgyétek: „Isten szeret minket!”(2 Tessz 2, 13?). Isten adott életet nemcsak Lázárnak (adott 

életet), hanem nekünk is. Isten adta az ő életét nemcsak a kiválasztott három betániai testvérnek, 

akikről a Szentírás megjegyzi: Jézus szerette Máriát, Mártát és testvérüket, Lázárt (Jn 11, 5), 

hanem ez mindnyájunkra is érvényes.  

 Amikor azt mondjuk: Isten nekünk adta az ő életét, az azt jelenti, hogy Isten az ő 

természetéből részesített minket. Az, hogy valakiben jó vagy rossz természet van, megjellegzi az 

egész emberi mivoltát. Aki istenszerű életet él, abban felragyognak Isten vonásai: a szeretet, a 

jóság, a kedvesség, a békesség, a megbocsátás, az egymásra figyelés, az együttlétezés öröme. Az 

ilyen ember, akiben felragyog Isten élete, az már csak a létével is Istenről prédikál, a szeretet 



Istenéről tesz tanúságot. Az emberek észreveszik még akkor is, hogyha nem tudják, hogy honnan 

jön a sugárzás. Ez a szeretet-sugárzás mindig égi. Az emberek még jobban kívánják befogadni 

ezt a feléjük áradó jóságot, szeretetet.  

 

Elmélkedésünk második részében nézzük:  

2. Az apostolok hogyan fogadták be és adták tovább ezt az isteni szeretet-kincset? 

 

 Amikor Jézust az írástudók megkérdezték a főparancsról, és ő a szeretet parancsát adta 

(vö. Mt 22, 36), akkor az apostolok lelkében egy nagy-nagy nyugalom, békesség keletkezett. 

Mint aki a sűrű erdőben úttalan utakon járva végre rátalál egy biztos ösvényre, ők rátaláltak a 

szeretet útjára, mert Krisztus ezt az utat mutatta: ez a biztos út, ezen járjatok! ().  

 Amikor Jézus a főparancsolat második részében azt mondta: - Szeresd felebarátodat, mint 

önmagadat! (Mt 22, 39) -, akkor ebben az apostolok megtalálták egész apostoli életüknek az 

irányvonalát. Önmagunkat szeretni azt jelenti: a legnagyobb boldogságot, a mennyei hazát 

akarjuk elérni. Ha a felebarátot úgy szeretjük, mint önmagunkat, akkor a felebarátnak is csak ezt 

kívánhatjuk, hogy ők is a mennyei hazába jussanak el!  

 Az igazi apostol tudja azt, hogy a szeretetnek nincs mértéke, hogy az mindig lehet 

nagyobb. Így is meg lehet fogalmazni akkor a felebaráti szeretet parancsolatát: Szeresd a másikat 

jobban, mint önmagadat! Ne sajnáld a fáradságot azért, hogy őt a mennyország útján vezesd! Ne 

kíméld magadat, hogy a testvéred egy-egy lépéssel előbbre jusson az üdvösség útján! Itt is 

megvalósul az, amit az Úr Jézus mondott: „Boldogítóbb adni, mint kapni” (ApCsel 20, 35). 

Minél jobban adják az apostolok az üdvösség ismeretét, és az Úr segítségével az üdvösség útján 

vezérlik embertestvéreiket, ők maguk is annál boldogabbak lesznek. Mert az üdvösség nem más, 

mint Isten életében részesedés. És Istenben mindig ott találjuk az ő teremtményeit is: az angyalok 

Királynőjét, a szép Szűzanyát Szent Józseffel, a szent angyalokat és a szenteket. Ekkora előkelő 

társaságba jutni bizony nagy boldogság! Ekkor a boldogító társaságba másokat segíteni még 

nagyobb lelki öröm! Az istenszerető ember tehát kész arra, hogy a mennyország kincseit 

másokkal közölje, sőt egyre jobban közölje. Erre éppen pünkösd napján a szeretet és az 

örvendezés Lelke, a Szentlélek késztette őket. Jézustól megkapták a mennybemenetele előtt a 

parancsot: „Menjetek és hirdessétek az egész világnak mindazt, amit tanítottam nektek!” (Mk 16, 

15). Most pedig megkapták az ő Szentlelkét, hogy Jézus lelkületével átjárva tudják hirdetni az 

embereknek ezt a mérhetetlen nagy boldogságot: Isten a mi örök örömünk (). Az apostolok el is 

mentek, és vállaltak minden áldozatot. (Azért) Vállalták a Krisztus keresztútján való együtt-járást 

azért, hogy majd a keresztút végén együtt legyenek azokkal, akik a mennyei hazába, a feltámadás 

dicsőségébe kaptak meghívást.  

 Szent Pál apostol is azt mondta: „Kész vagyok, hogy az Úr Jézusért Jeruzsálemben 

nemcsak a megkötözést, hanem a halált is elviseljem” (ApCsel 21, 13). Csak a tökéletes Isten 

iránti szeretet képesít ilyen vallomásra. Az Anyaszentegyház ezért (azután) a vértanúkat 

különösen is szentként tiszteli. Mert csak aki Jézusért ennyire kész mindent vállalni, az tudja a 

felebarátot akár élete feláldozásával is boldogítani. Azt a nagy Kincset, Aki számára „az út, az 

igazság és az élet” (Jn 14, 6), akár a vértanúság árán is akarja testvéreivel megosztani (szórend).  

 A titokzatos testben sokféle hivatás van. Szent Pál azt mondja: Krisztus egyeseket 

apostolokká tett, ….hogy isten-szolgálatra neveljék a szenteket, és felépítsék Krisztus testét (Ef 4, 

11-12). Az apostolok és a szent tanítók karizmája tehát, hogy ismeretet adjanak Isten 

nagyságáról, akinek azután az ember hódoló lélekkel szívesen engedelmeskedik, és minél inkább 

befogadja Isten tanítását, annál szentebb lesz. Minél szentebb az ember, annál (inkább) építőbb 

tagja lesz Krisztus titokzatos testének. Ahogyan a bűn rombolja az egész krisztusi titokzatos 



testet, úgy a szent Istennel egyesült lélek építi a krisztusi közösséget, mert ez a közösség nemcsak 

egymással való egység, hanem Istennel való szeretet-egység is. És hogyha Krisztus titokzatos 

testébe az egyik test jobban belekapcsolódik Isten boldog örök életébe, akkor az egész test 

egészségesebb lesz általa, akkor az egész titokzatos testben jobban elárad az isteni élet.  

 Amikor pedig a választott lélek, mint Isten jegyese isteni Urával akar adni egyre jobban 

életet a világnak, a titokzatos testnek, akkor elmondhatja: Szívemből ünnepi ének árad, … 

kedvesség ömlik el ajkamon, mert Istenem örökre megáldott engem (Zsolt 44, 2. 3). A Zsoltáros is 

a lélek-menyasszonyt ünnepelte ebben a zsoltárban, akit a Nagykirály kiválasztott, és az ő házába 

vezetett. Itt pedig a keresztény életet, a Krisztusban való életet. Az Istentől megkapott lélek 

ünnepel, énekel, dalol, ujjong, mert a szívében nemcsak ének fakad Istenről, hanem ő Istennel 

együtt énekli az örömnek a dallamát. Ő kapta isteni Urától ezt az életet, s kész ezt az életet 

továbbadni egyrészt a szavaival, másrészt pedig az élete példájával. Azok a kedves szavak, 

amelyek a lélek-menyasszony ajkán eláradnak, azok másokat is Isten iránti áhítatra indítanak. A 

lélek-menyasszony a szemlélődésben, vagyis az Istennel együtt élt életben kapott kincseit 

megosztja, hogy az embertestvérek is részesedhessenek ebben a kiválasztottsági örömben. Hogy 

ők is megélhessék: Isten milyen felemelő módon szereti őket. A hit ugyanis a szeretet által 

tevékeny (vö. Jak 2, 22).  

 A hitből a lélek-menyasszony szívéből(ben) is cselekedetekre való készség fakad: 

  Azt az Istent,  

 - akit ő hittel megtapasztalt,  

 - akinek a szeretetét befogadta,  

 - akinek a szeretete élteti - másoknak is tovább akarja adni. Ennél értékesebb cselekedet 

nincsen. Ez olyan isteni stílus. Jézus is az Atya életét adta nekünk, embereknek a Szentlélekben. 

A szemlélődő lélek is ezt a szentháromságos ajándékot akarja továbbadni.  

 Szent Péter (János) úgy mondja: Amit a Jelenések hegyén láttunk és szemléltünk, arról 

beszélünk, vagyis azt adjuk nektek tovább (1 Jn 1, 3), hogy bennetek is meglegyen ez az élmény.  

 Isten önmagát ajándékozza nekünk.  

 Isten életet ajándékoz nekünk.  

 Isten a szeretet életét adja, hogy vele legyünk gazdagabbak.  

 Ezért azután a lélek-menyasszony is mindig szívesen beszél isteni Uráról, és azokról a 

kincsekről, amelyeket tőle kapott, illetve kész megosztani ezeket a kincseket az 

embertestvérekkel is.  

 A kiválasztott lélek jól tudja, hogy mindez nem az ő emberi tevékenységének az 

eredménye. Itt Isten az, aki őáltala szól, és őáltala tevékenykedik. Isten szava ugyanis eleven, 

átható, és élesebb minden kétélű kardnál. Behatol a… lélek mélyére (vö. Zsid 4, 12). A csak 

emberi szó sokszor süket fülekre talál. Az emberi szívek nem nyílnak meg.  

 Amikor a lélek-menyasszony Isten szavát közvetíti,  

 - akkor az a szó behatol az embereknek a lelke mélyére, 

 - akkor az a szó átjárja az emberszíveket,  

 - akkor az a szó nem sebez, mint a kétélű fizikai kard, hanem éltet, gyógyít, életet 

bontakoztat. Tehát nem a test sebesítését eredményezi, hanem a léleknek a megsebzettségét, 

akárcsak a szeretet nyila, amellyel Isten megsebzi az ő választottjának a szívét.  

 

A harmadik pont gyanánt nézzük:  

3. Mi az, amit az imádkozó lélek a szemlélődésben átad? 

 



 Elsősorban a szemlélődés gyümölcsét: a szeretetet, az örömöt, az életet, a közösséget Isten 

és az emberek között. Ez a tevékenység tehát, amellyel a kiválasztott lélek az ő kincseit meg 

akarja osztani övéivel, a szemlélődés kivirágzása, amely gyümölcsöt hoz. Az embernek a szívét 

melegség önti el, amikor isteni Ura elé állhat, amikor láthatja az Úr választott menyasszonyát, és 

amikor láthatja azokat, akiket Isten az ő kis jegyesével szeret. A közösség az összetartozás, az 

egység Isten életének a stílusa. Ez jellemzi a Szentháromságot is. Ez Isten ajándéka. Ezért azután 

a választott lélek még inkább gondolkodik azon, hogy megossza kincseit embertestvéreivel. Ez a 

lelki kincs, osztozkodás nincs az embereknek a terhére, mert az a lélek, aki szeretetet kapott, és 

most ezt a szeretetet továbbadja, az csak örömet okoz a másiknak. Olyan, mint a gyermek, 

amikor nagyon édes süteményt kapott, újra és újra odamegy, és még kér belőle. Amikor az 

istenszerető lélek is (amikor) azt a lelki édességet adja - Aki az Isten - az embertársaknak, akkor 

az emberek még inkább vágyakoznak utána, még inkább kívánják. Talán lelki békességnek 

mondják, talán belső csendnek, talán a lélek megtisztultsága örömének, talán az Istennel való 

közösség harmóniájának. Nem az elnevezés számít, hanem az az élmény, amit az embertestvérek 

tapasztalnak Istenről. Ilyenkor tudja az ember mondani:  

 „Uram, bánatom örömre vált.  

 Uram, örülök neked, mert megbocsátottál.  

 (Uram), már nem vagyok szomorú, mert a mélységből magadhoz terelted a lelkemet.  

 Uram, most már boldog vagyok, mert te lettél az én boldogságom!  

 Uram, szeretlek, mert te előbb szerettél engem (1 Jn 4, 19), és most én viszont szerethetlek 

téged.  

 Uram, gyönyörködöm benned, mert te lettél az én gyönyörűségem!”  

 A lélek-menyasszony tehát a maga ajándékait adja az embertestvéreknek, hiszen ő az, aki 

leginkább megtapasztalta, hogy bűnbánata örömre vált, mert Isten megtisztította őt. Ő az, aki 

Isten ajándékából befogadhatta Isten megbocsátó jóságát, és ő az, aki az Istentől kapott 

ajándékokat szétosztani akarja. Minél többet ad, annál több lesz a fényesség, az öröm, a tisztaság 

és a szeretet a világban.  

 Clairvaux-i Szent Bernát, ez a nagy ciszterci misztikus mondja: „Az igaz és tiszta 

szemlélődés jellemző vonása, hogy a lelket, amely az isteni tűztől olyan erősen fellobbant, buzgó 

vágy tölti el arra, hogy Isten számára másokat is megnyerjen, hogy azok is hozzá hasonló módon 

szeressék. Így az igehirdetés kedvéért a szemlélődés nyugalmát is szívesen megszakítja. Miután 

Istennek ezt a szándékát – hogy kincseit másokkal is megossza – teljesítette, annál nagyobb 

lelkesedéssel tér vissza előző nyugalmához az imádságban, mert eredményesebbnek látja azt, ami 

ezt félbeszakította. Később, miután egy ideig ismét a szemlélődést ízlelgette, újult erővel és 

szokásos frissességgel visszafut, hogy a lelkek hasznát keresse.”  

 Az ilyen szentéletű férfi szinte aggályosan ingadozik a gyümölcsöt hozó munka és a 

nyugalmat adó szemlélődés között. És bár mindig valami jóban serénykedik, az egyik pillanatban 

mégis úgy véli, mintha bűnbánatot kellene tartania. A másik pillanatban pedig sóhajtozva keresi 

Isten akaratát. Ebben a lelkiállapotban egyetlen segítségünk vagy mentsvárunk, ha 

imádkozunk, és gyakrabban fohászkodunk Istenhez azért, hogy mindig mutassa meg 

nekünk: mit, mikor, hogyan kell cselekednünk!  
 Úgy gondolom – mondja Szent Bernát -, hogy e három, tudniillik a prédikáció, az 

imádság és a szemlélődés megnevezésére három szó kínálkozik:  

 A kedvesem elnevezés méltán megilleti azt, aki szorgalmasan és hűségesen prédikál, 

tanácsot ad, és a lelket szolgálva a Vőlegény javát keresi ugyanúgy, mint a galambom 

megszólítás azt, aki az imádságban kesereg bűnei miatt, és könyörgésével szüntelenül engeszteli 

az isteni Irgalmasságot. A gyönyörűségem elnevezést az érdemli meg, aki ragyog az égiek utáni 



lobogástól, és a fölséges szemlélődés ékes ruháját ölti magára azokban az órákban, amikor azt 

megfelelő és alkalmas módon teheti (Énekek énekéről szóló 57. beszéd, 9. pont Naszályi Emil: 

Csúcsok és szakadékok 365-366.oldal).  

 Szent Bernát így folytatja: „Az Istent szerető Vőlegényére éberen várakozó lélek fokról-

fokra halad, és emelkedik a lelki életben. Áhítata mindig mélyebb lesz. Éber, lesi, várja, figyeli a 

Vőlegényt. Megérzi, amikor jön, amikor sietve közeledik. Látja már, hogy közel van, dobogó 

szívvel figyeli, amikor megérkezik. Megremeg a boldogságtól, ha a Vőlegény ránéz. S amikor a 

Vőlegény beszélgetni kezd vele és szeretetéről beszél, (akkor) bizonyságát kapja annak, amire 

vágyott: A Vőlegény szereti őt! Szeretete még tüzesebb lesz, tudja, hogy az Úr tekintete 

önmagában mindig ugyanaz, hatékonyságában azonban nem egyforma, mert mindig az 

érdemeihez alkalmazkodik. Ennek megfelelően egyesekben félelmet ébreszt, másoknak 

vigasztalást ad, sokaknak biztonságot, és van, akit megörvendeztet. Ez az örvendezés legszebb, a 

legcsodálatosabb a Boldogságos Szűzben. A menyasszony követi a Vőlegényt a véget nem érő 

találkozásig. Ez a találkozás az isteni Vőlegény szeretetének a kiáradásában bontakozik ki, 

teljesedik be.  

 (Amikor) Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz amikor a lélek-menyasszonynak ezen 

cselekvéséről szól - amellyel ő megosztani akarja a szemlélődésben kapott lelki kincseit – azt 

mondja: „Az Úr nem annyira tetteink nagyságát nézi, mint azt a szeretetet, amellyel végezzük.” 

(Belső Várkastély 6. lakás). Végül is amikor a szemlélődő lélek megosztja a kontemplációban 

kapott kincseit, nem a maga gazdagságát osztogatja, hanem isteni Urának a kincseit. A lélek-

menyasszony olyan, mint a tölcsér, rajta keresztül is árad bele a világba, az emberek 

szívébe Istennek a szeretete! Az a szeretet, amely Isten a Szentháromságban önmagában lobog, 

illetve amely szeretetet Isten ki akarja árasztani az emberek szívébe. Ő az, aki leginkább a 

szemlélődés kegyelmi kincsében ezt a szeretetet átadja az embereknek.  

 

Befejezésül a 280B ének 3. versszakát imádkozzuk:  

 Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren:  

 A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen!  

 Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,  

 Minden dalunk zengő zsoltár, tömjén illat a hitünk! 

 Krisztus, kenyér s bor színében, Úr s király a föld felett:  

 Forrasz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

 

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



                                                                                                                   2012. 03. 15.  
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g) AZ EGYÜTTAPOSTOLKODÁS IMÁJA 

 

449. A lélek-menyasszony együtt tevékenykedik Isteni Urával 

 

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

 

Imádkozzuk a 283. sz. éneket:  

 Krisztusunk, nagy Király, üdvöz légy ezerszer, százezerszer!  

 Téged áld és imád, hódolva néz reád minden ember.  

 A négy égtáj, a csillagok, mennyben-lakó angyalok  

 Hódolnak, imádnak, uruknak vallanak, Krisztus Király!  

 

 Az Úr Jézus mielőtt a mennybe ment volna, megparancsolta az apostoloknak: Menjetek, 

tegyetek tanítványommá minden népet! (Mt 28, 19). Ez a missziós parancsolat minden kor 

minden emberének szól. A lélek-menyasszony is boldogan érzékeli ezt az isteni akaratot. Aki 

egészen átadta az életét az Úrnak, az rárezdül Ura minden akaratára. Nyilvánvaló azonban, hogy 

ő nem tud saját személyében mindenkihez elmenni. De szeretett Urával együtt mégiscsak 

mindenkihez eljut az ő készsége: Isten tanítványává tenni az embereket! Mert annyi tudatlanság 

van az emberfejekben!  

 Csak egy példa: Papp János – aki Hosszúhetényben lakik, és 2011-ben filmet készített a 

Zengőről, a Mecsek 682 m magas csúcsáról – lelkesen így nyilatkozott: „Ami természetileg 

megalkotódott, az maradjon ilyen! Amit a természet így megalkotott, azon nem szabad 

változtatni.” Szavaiból tehát kitűnik, hogy szívében ott van a természet szeretete és a környezetért 

való aggódás, de, ha csak ennyit mond: „Ami természetileg így megalkotódott!”, szavaival 

kizárja a teremtő Isten létét. Vajon hol van az a természet, mi az a természet, amely által csak így 

magától megalkotódik ez a világ, amelyet aztán óvnunk, védelmeznünk kell? Az a felfogás, hogy 

„a természet csak úgy magától megalkotódik”, nagyobb hitet követel, mintha azt az igazságot 

mondjuk: Isten alkotta az eget és a földet (Ter 2, 4), és ezért nekünk Isten művét óvnunk, 

gondoznunk, védelmeznünk, bontakoztatnunk kell!  

 

1. Szükség van az apostolkodásra  

 Ki mondja meg az embereknek az igazságot? Ki világosítja fel az emberfejeket, hogy 

érdemes a teremtett világban találkozni az értelmes Teremtővel, aki még hozzá Mindenható is? 

Tehát nemcsak ki tudta gondolni a földgolyóbist, a csillagrendszerünket, és a csillagrendszerek 

milliárdjait, hanem létre is tudta hozni azokat. Miért van az, hogy az ember kiskaput keres, 

amelyen kibújhat az Alkotó előtti köteles hódolat alól?  

 A természetet nem kell imádni, bár ha a természet törvényeit az ember nem tartja 

tiszteletben, akkor saját bőrén tapasztalja meg, hogy a törvény erősebb nála, s hogy a teremtett 

világ szennyezése az emberi élet beszennyezését is eredményezi. Ezt ma már egyre jobban látják 

a világ tudósai!  

EDDIG OK! 

 Olyan jó lenne, hogyha korunkban is lennének olyan próféták, mint Izajás, akit az Úr 

kiválasztott, hogy hirdesse az ő hatalmát. Isten azt mondta Izajásnak: Íme, eljövök, hogy 

összegyűjtsek minden népet és nyelvet. Eljönnek majd, és meglátják dicsőségemet. – És így 



folytatja az Úr: - Jelet adok nekik, és azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat a 

nemzetekhez…. Azokhoz, akik soha nem is hallottak rólam, és nem látták dicsőségemet, és 

hirdetni fogják dicsőségemet a nemzetek között. Visszahozzák majd minden testvéreteket 

ajándékul az Úrnak a nemzetek közül…. És közülük is választok majd papokat és levitákat 

magamnak –, mondja az Úr (Iz 66, 18-21).  

 Amikor a lélek-menyasszony - vagyis az Istent szerető ember, aki egészen átadta az életét 

Istennek – látja ezt a hatalmas tudatlanságot, hogy inkább a természettől megalkotottnak tartják a 

kozmoszt, mintsem a Teremtő alkotásának, akkor annyi erőt merít Istennek az ígéretéből. Isten 

maga az, aki eljön, és összegyűjt bennünket.  

Nyilván ezt a babiloni fogság népének mondta elsősorban, és ott ténylegesen meg (is) 

tapasztalták: megszabadultak Babilónia fogságából, és Jeruzsálembe visszatérve önálló nemzeti 

életet élhettek, illetve felépíthették az Úr templomát. 

De az Úr nemcsak az ószövetségi választott népet akarta odagyűjteni, hanem ő összegyűjti 

az összes nemzetet, hogy meglássák isteni dicsőségét. Amikor a lélek-menyasszony is (amikor) 

látja, hogy a maga erejéből milyen kicsiny, milyen kis hatókörű az ő tevékenysége, milyen kevés 

emberhez jut el a szava, akkor jegyesi szeretetével belesimul isteni Ura akaratába, szeretetébe, és 

kéri: „Küldjön apostolokat nemzetekhez, hogy olyanok is halljanak a teremtő Istenről, akik még 

nem találkoztak vele, akik még nem látták Urának isteni dicsőségét. Akik még nem tudják, hogy 

hol kell keresni ennek a gyönyörű szép teremtett világnak az Alkotóját, akinek az alkotását 

igenis, hogy meg kell őrizni! Az Úr bízza az emberre a paradicsomkertben a teremtett világot: 

„Hajtsátok uralmatok alá!” (Ter 1, 28), hogy az kibontakozzon, és segítsen benneteket Isten 

uralmának a felismerésére.  

 A lélek-menyasszonyt is vigasztalja isteni Urának az ígérete: Az ő küldöttei majd 

visszahozzák az embertestvéreket ajándékul az Úrnak. Ahogyan a férj és a feleség ajándék 

egymás számára, ahogyan a gyermek ember Isten ajándéka, ahogyan a zsoltár mondja (vö. Zsolt 

127, 3-4), úgy az egész emberiség ajándék az Úrnak. A lélek-menyasszony tudja: Nem Istennek 

hiányzik az emberiség, nem az ember teszi Istent boldoggá, hanem Isten gazdagítja az embert az 

ő szeretetével. És az ember ezt a szeretetet viszonzásul odaadhatja Istennek. Az ember lesz 

boldogabb az ajándékozással. 

 Amikor az Úr a prófétának megígérte: majd az ilyen küldöttek közül választ papokat, 

akkor ez biztosíték a lélek-menyasszony számára is, hogy mindig lesznek olyanok, akik a 

krisztusi parancsot, a missziós küldetést teljesíteni fogják. Elviszik az Istenről szóló tanítást, a 

megszentelő erőt – amelyet a papi szolgálathoz kötött – a világ minden nemzetéhez.  

 A lélek-menyasszony nem szűnik meg esdekelni, könyörögni, kérni: „Uram, isteni, jó 

Uram! „Küldj munkásokat aratásodba!” (Mt 9, 38) azért, hogy megszabaduljanak 

tudatlanság(uk)ból, a tévelygés sötétségéből, hogy megismerjék az igazságot: „Te vagy az ég és 

föld Teremtője, te vagy minden ember Alkotója!”  

 Ténylegesen az apostolok (ténylegesen) átérezték Isten szívének ezt a vágyát. Szent Pál 

úgy mondja: Krisztus szeretete sürget minket (2 Kor 5, 14). Ehhez a mondathoz Claret Szent 

Antal Mária missziós püspök – akinek ünnepe október 24-én van – a következőket fűzi hozzá: 

„Aki igazán szereti Istent, az szereti embertársát is. Az igazán buzgó ember szeret is, de egy 

nagyobb-fokú szeretet mértéke szerint úgy, hogy minél inkább lángol a szeretettől, annál inkább 

hajtja a buzgóság.” (IV.). A lélek-menyasszony lángol a szeretettől. Akik az apostolkodás 

művében tevékenykednek, lángolnak Isten és a felebarát iránti szeretettől. A szeretetnek a 

kincseit, azokat a drága igazságo(ka)t, amelyeket a szemlélődésben kaptak, meg akarják osztani 

másokkal is. Buzgóság lobog a szívükben, hogy mások is egyre jobban megismerjék Istent.  



 Amikor az Úr Szent Pál apostolon keresztül így figyelmeztet: Lelki jóságotokat ismerje 

meg mindenki! (Fil 4, 5), akkor erről a szív-lángolásról van szó. Mert az emberi szív a jó Isten 

miatt jó. Az ember a jó Isten miatt önzetlen. Az istenszerető lélek azt akarja, hogy Isten szeretetét 

mindenki ismerje meg! A lélek-menyasszony tehát magára is vonatkoztatja ezt az apostoli 

buzdítást, és azt akarja, hogy azt a Jóságot, Aki az ő lelkében él, és akinek ő átadta magát 

elválaszthatatlan szeretettel, mások is ismerjék meg. Ha neki olyan gyönyörűség Istennel lennie, 

akkor azt kívánja, hogy az embertársak is ismerjék meg Istennek ezt a jóságát. Más szóval: 

Ismerjék meg a jó Istent!  

 Szent Péter, a főapostol is hasonlóképpen buzdít: Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki 

ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó 

letéteményesei legyetek! Aki beszél, az Isten szavait közvetítse! Ha valaki szolgál, azzal az erővel 

szolgáljon, amelyet Isten ad neki, hogy így minden Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által, 

akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké! Ámen (1 Pét 4, 10-11). Nyilván, hogy Krisztus 

titokzatos testében különféle ajándékokat kapunk. De amint a fizikai testben a tagok egymást 

kiegészítik (egymást), egymás szolgálatára vannak, úgy a titokzatos testben is. Mindez kegyelem, 

Isten ajándéka. Isten az ő ajándékait, kegyelmeit azért adja, hogy egyrészt megőrizzük, másrészt 

továbbadjuk.  A főapostol (konkréten megmondja) meg is mondja konkréten: Mi a titokzatos test 

tagjainak a feladata: Beszélni, szolgálni és Isten dicsőségére lenni! Mindezt pedig az ember nem 

egymagában, a maga erejével teszi, hanem Jézus Krisztus által, a titokzatos test feje által. Mert 

amikor Isten embere beszél Istenről, akkor nem a saját bölcsességét mondja, hanem Isten szavait 

közvetíti. Az emberi bölcsesség mit sem ér. Isten szava azonban eleven, éltető, és belehatol a 

lélek mélységeibe. Ha valaki szolgál(ja) Istent és a felebarátot, az nem a maga erejével 

tevékenykedik, hanem Isten ajándékából. Isten ad neki erőt.  

 Így amit Loyolai Szent Ignác – Jézusnak ez a nagy apostola, az ő Társaságának a tagja 

mond: „Mindent isten nagyobb dicsőségére!” – a lélek-menyasszony, az Istennek átadott lélek 

életében is megvalósul, hogy minden Isten dicsőségére váljék! Nincs más célja a teremtésnek, 

mint ez a lelki kibontakozás: (Nem) Az ember nem a maga dicsőségére él, hanem Isten 

dicsőségére! (Az ember) Minél inkább Isten dicsőségét szolgálja az ember, annál inkább bele is 

öltözik Isten dicsőségébe, vagyis Istennek a mivoltába, amely végtelenül dicsőséges, mert a 

szentháromságos egy Isten dicsősége bele akar ragyogni az emberek világába is!  

  

Második gondolatnak mondhatjuk: (az első hol van???) 

2. Krisztus általunk is meg akar jelenni a világban! 

 

 Szent Pál apostol a kinyilatkoztatást adó Isten szolgájaként tanítja: Krisztusban megjelent 

üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete (Tít 3, 4). Érdemes tehát elgondolkodnunk:  

 Hogyan jelenik meg Isten jósága és emberszeretete?  

 Az első karácsonykor Boldogságos Szűz Mária által jött el közénk, mint szűz, vagyis 

Istennek szentelt személy, jegyes. A Szentlélek erejéből foganta, mint anya az Istentől 

kiválasztott, kitüntetett személy, a világra szülte fiát. Az ő „Igen!”-je kellett ahhoz (vö. Lk 1, 38), 

hogy Isten egy édesanya által ajándékozza önmagát a világnak. Azóta pedig az Anya-

Szentegyház által adja nekünk magát nemcsak a karácsony évenkénti ünneplésekor, hanem 

minden szentmisében a pap szolgálata révén. A szent Eucharisztia ünneplésekor újra 

megszületetik, jelenvalóvá lesz közöttünk Isten Fia, sőt, kezünkbe adja magát, hogy hordozzuk, 

dédelgessük, szeressük, mint anya a gyermekét. De az Egyházat nemcsak a pápa, a püspökök és a 

papok alkotják, (hanem) Krisztus hívei mindnyájan, akik a keresztség által titokzatos módon 



egységbe, közösségbe jutottak vele. Így érthető, hogy Krisztus mindnyájunk által ki akarja 

nyilvánítani szerető jelenlétét a világnak! 

 

 Hogyan tudunk segíteni Jézusnak, hogy az ő szeretete általunk is megszülessék erre a 

világra?  

 1. Elsősorban szerető gondolatokkal, amelyekkel jót gondolunk a másikról, és nem 

mindjárt a rosszat tételezzük fel az embertársról.  

 2. Továbbá szeretetből fakadó szavakkal, amelyek a lelkiállapotunkat tükrözik, hiszen a 

szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34).  

 Érdemes tehát megfegyelmeznünk a szavainkat, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogyan kell 

türtőztetni magunkat a beszédben, például ha egy kedves vendégünk jön, főleg ha gyermekkel 

érkezik. Szent Pál mondja: Semmiféle rossz beszéd el ne hagyja ajkatokat! Távol legyen tőletek 

minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás minden egyéb rosszal! 

Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, 

amint Isten is megbocsátott nektek! Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket! (Ef 4, 

30-5, 1). 

 3. De leginkább szerető tettek kellenek! Erre figyelmeztet Szent Péter apostol a 

Krisztustól ráruházott feladat birtokában: Mutassátok meg a testvéri jóindulat által a felebaráti 

szeretetet! (2 Pét 1, 7). Szent Pál a Tituszhoz írt levélben pedig így buzdít: Akik hisznek Istenben, 

igyekezzenek a jóban példát adni. Ez válik az emberek javára és hasznára. (vö. Tit 3, 8). Szent 

János apostol világosan megmondja, hogy itt a keresztény szeretetről, vagyis a szeretetből fakadó 

cselekedetekről van szó: Az ő parancsa pedig ez: higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban és 

szeressük egymást! (1 Jn 3, 23).  

 4. Olykor viszont a szeretetből fakadó szelídség, türelem és hallgatni tudás kell! 

Viseljétek el egymást szeretettel! (Ef 4, 2). Hiszen vannak helyzetek, amikor csak így lehet 

elkerülni a szeretetlen vitatkozást, karácsony békéjének, ünnepi hangulatának elrontását.  

 A szeretet ezen gyakorlatai révén a családban és a környezetünkben több lesz a békesség, 

amelyet Krisztus születésekor ígértek Betlehemben az angyalok a jóakaratú embereknek (vö. Lk 

2, 14), mert általunk is megszületik a szeretet, Jézus szeretete a világban, és a békesség a 

jóakaratú emberek szívében.  

 Vágyakozzunk erre a békességre, erre a csendességre!  

 

 II. XVI. Benedek pápa mondta 2009. október 18-án: „Európa több, mint egy kontinens. 

Európa egy spirituális otthon.” A pápa szava tehát egyértelmű eligazítást ad, hogy mi a 

keresztényeknek a viszonyulása a teremtett világhoz. Isten azért ad földi otthont nekünk, hogy 

a mennyei otthonba eljussunk.  

 Az embernek hivatása az, hogy itt a földön élje meg az Istennel való együttlét boldogságát 

azzal a reménnyel betöltődve, hogy vajon majd milyen lesz a mennyei haza boldogsága, amikor 

véglegesen betöltődik Istennel az emberi lélek. Nemcsak egy kontinens, egy Európa lesz Isten 

otthona számunkra, nemcsak az öt kontinens, hanem az egész mennyei világ. Istentől lesz 

ugyanis több az a mennyország, az az ország, mint egy kontinens, mint egy mennyei földrész, 

mert ott Isten lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28). Az embernek az a feladata tehát, hogy ne 

térjen ki Isten hívása elől! Vegye észre az őt szerető Isten szeretetét! Az apostoloknak a dolga, 

hogy ráirányítsák az ember figyelmét Isten szerető jóságára. 

 A lélek-menyasszony szeretné, hogy az ő örömét, amellyel megélte – „Uram, te vártál 

rám!”, az embertestvérek is megérezzék. Isteni Urának a Szíve a századik bárány elcsavargása 

(vö. Lk 15, 6) után is teljes szeretettel lobog. A lélek-menyasszony ilyenkor azt kéri: „Uram, jó 



Pásztorom, hadd menjünk együtt a századik bárány után, aki kitért a te hívásod elől, s inkább a 

maga feje után ment. Ahogyan te énreám vártál, és utánam jöttél, úgy most menjünk együtt 

testvéreinkhez!” Amikor Jézus arról beszélt, hogy a kilencvenkilenc igaz nem jelent annyi 

örömet neki, mint az elveszett, de megtalált századik, akkor azokról beszélt, akik önmagukat 

mondták igaznak, akik azt állították, hogy nekik nincs szükségük a megtérésre, az isteni jó 

Pásztor hazasegítő tevékenységére (vö. Lk 15, 7).  

 Amikor az eltévelyedett bárányt a jó Pásztor hazaviszi, akkor családja is együtt örül vele. 

A lélek-menyasszony is isteni Urával együtt dédelgeti a megkerült bárányt, vagyis segít neki a 

szeretetben való növekedéshez, a lélekben való megtisztuláshoz, a bűnbocsánat elnyeréséhez, 

hogy a jó Pásztor, aki a karjaiban vitte haza az eltévelyedett bárányt, immár a Szívére is ölelje. 

Ahogyan a gyermekek tudnak cirógatva fordulni édesapjuk karjaiban békésen meghúzódó 

kicsiny bárányka felé, ahogyan az édesanya és a családtagok tudnak örvendezni: „Jaj, de jó, 

megtaláltuk ezt a mi kis báránykánkat!” úgy a lélek-menyasszony és Istennek a többi gyermeke is 

örvendeznek a megtalált századik báránynak.  

 

 A lélek-menyasszony annál jobban rezdül együtt isteni Ura szerető rezgésével, minél 

több elveszett báránykát hoz haza az Úr azoknak a közreműködésével, akiket ő erre az apostoli 

feladatra kiválasztott. A jó Pásztor sem egyedül őrzi és legelteti nyáját, hanem vannak bojtárjai, 

és vannak terelő kutyái, amelyek védelmezik a nyájat, nehogy elkószáljon, illetve a gonosz 

ellenség megtámadja.  

 Ilyenkor a lélek-menyasszony isteni Urára tekintve ezt mondhatja: „Drága jó Uram, édes 

jó Pásztorom, büszke vagyok rád, mert te olyan Pásztor vagy, aki életedet is adod a juhokért. 

Gyermekeid iránt való szereteted által szívünket egy újabb szempont köti össze. Ha te szereted a 

századik bárányt, akkor én is szeretem veled együtt. De, Uram, te azt is látod, hogy én valaki 

megmentéséért könyörgök! Akkor a te Szíved is együtt rezdül az én szívem könyörgésével!” 

 Mivel Isten a legnagyobb szeretet (1 Jn 4, 8), a végtelen szépség, a kimondhatatlan 

szentség, nemcsak a lélek-menyasszony részesedik ebből, hanem mindaz, akiért a lélek-

menyasszony szíve szeretete dobog. A lélek-menyasszony szíve ugyanis annyira az Úrnál van, 

annyira átalakult isteni Ura szeretete szerint, hogy megéli a vele való szeretetet a 

szentháromságos egy Isten felé és az embertestvérek felé. A lélek-menyasszony tehát megéli, 

hogy milyen nagy a mi Urunk, Istenünk, és megéli, hogy ez a nagy isteni Szeretet őt is mekkora 

szeretetre volt képes felgyújtani, illetve az ő közös szeretetük is milyen gyümölcsöző, és az 

embertestvérek szívében is milyen nagy szeretet-lobogást szít fel. Ahogyan az édesapa és az 

édesanya örül gyermekei szeretetközösségének, úgy az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony 

is, mint egy család örül a gyermekeikkel való szeretetközösségnek.  

 Amint az Isten elgondolta családban a szeretetnek nincs határa, úgy a lélek-menyasszony 

is isteni Urával mindennap egyre jobban akarja szeretni azokat, akikre az apostolkodó isteni terv 

irányul.  

 Amikor Jézus a missziós parancsolatot adta, akkor azt is megígérte: Én veletek vagyok 

minden nap az idők végéig! (Mt 28, 20). A lélek-menyasszony is isteni Urával immár 

elszakíthatatlanul, elválaszthatatlanul együtt van, illetve isteni Urával együtt irányul az 

embertestvérekhez. Nem szűnik meg a szívük szeretete lángolni, mert Jézus Szívét is, és a lélek-

menyasszony szívét is egyazon szeretet fűti, akit szent Szeretetnek mondunk, aki a Szentlélek, 

aki az apostolkodás Lelke! Ő az, aki újra meg újra átjárja Krisztus titokzatos testét, élteti és 

bontakoztatja. Amint a szülők örvendeznek, ha látják gyermekeik fejlődését, úgy a lélek-

menyasszony is örül, amikor látja isteni Ura gyermekeinek bontakozását, vagyis azt, hogy az ő 

szívükben is egyre jobban eluralkodik az isteni Szeretet,  



  – az, amely az embert Isten tanítványává teszi,  

  – az, amely készteti arra, hogy felismerje Teremtőjét, Megváltóját és 

Megszentelőjét.  

 A teremtett világ tehát Isten jóságáról beszél, a személyes Isten személyes szeretetéről, 

amellyel minket, embereket szeret. Vagy még konkrétabban fogalmazva, engem szeret, kicsiny 

teremtményét szereti.  

 A Szentlélek képesíti az embert arra, hogy felismerje a Megváltó isteni Szeretetet, 

amellyel az elkószáltságból, ahol az ördög cselvetése elszakította az embert, a jó Pásztor 

visszahozza a mennyei Atyának a teremtményét. Az ember egy földi életen át – de nyugodtan 

mondhatjuk így is – egy örökkön valóságon át is nem tud eléggé hálás lenni Istennek ezért a 

megmentő, üdvözítő szeretetéért Jézus Krisztusnak! A Szentlélek az, aki műveli az ember 

lelkében a Szeretet egyre magasabbra lobogását. Ha egy tűzre folyamatosan rakunk fát, és minél 

több fát rakunk, annak a lobogása egyre nagyobb lesz. Az ember megélheti, hogy Isten az ő 

apostolai által rakja azt a gyulladásra kész anyagot, a szeretetnek az anyagát, hogy egyre nagyobb 

legyen a szívében a szeretés! Végül is, amikor majd Isten lesz minden mindenben, akkor ez az 

emberi szívekben lobogó szeretet beragyogja az egész világot! Akkor az egész világ Isten 

szeretetének a lángolásában fog égni. Akkor az apostolok – akiket Isten küldött erre a feladata – 

örvendezve látják Isten akaratának a kiteljesedését, hogy megvalósul az apostolkodás célja, hogy 

minden ember Isten tanítványává legyen, minden embernek a szívében fellobogjon az igazi 

ismeret a teremtő Istenről, a bűntől szabadító és lelket megszentelő Istenről. Akkor fogja majd a 

szeretet lángra lobbantani ezt az egész világot (vö. Lk 12, 49).  

 

Befejezésül imádkozzuk a 151. sz. ének 1-4. versszakát:  

 

 Zengjünk Jézus szent nevének új éneket, keresztények.  

 Üdvözlégy fény tengere: Jézus édes szép neve. 

 

 Nincsen név több ilyen édes, ily malasztos, ily fölséges;  

 Bajvívónak fegyvere: Jézus édes szép neve.  

 

 Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak:  

 Lelkünk ízes fűszere: Jézus édes szép neve.  

 

 Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak.  

 Örömünknek kútfeje: Jézus édes szép neve.  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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450. Az együttapostolkodás az örömhír hirdetése által 

 

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

 

Imádkozzuk a 261. sz. éneket:  

 Hallottuk, Isten, a te szent igédet,  

 szívünkbe véssük sok kegyes intésed.  

 Azt fogjuk követni soha meg nem vetni, 

 csak te add szent malasztod, legyen rajtunk áldásod.  

  

 Tarts meg Úristen, az egy igaz hitben,  

 tarts meg örökké te szent kegyelmedben. 

 Szent igéd értelme bűn ellen védelme  

 legyen a mi lelkünknek, erre segíts bennünket. 

 

 Az együttszeretés imájában a lélek-menyasszony szívesen együttmunkálkodik isteni 

Urával. Amit az Úr tesz, azt akarja tenni az ő jegyese is. A jegyes tudja, hogy nem a maga 

erejével ér el eredményeket, így az apostolkodás azon módjában, amely a hirdetést eredményezi, 

a lélek együtt akar rezdülni Urával.  

 

 Ha az Ószövetségben az imádkozó ember így fohászkodhatott: Pártfogold szolgádat 

irgalmad szerint, rendelkezéseidre taníts meg! (Zsolt 118, 125), akkor az Újszövetségben a lélek-

menyasszony azt kéri: „Pártfogold a lélek-menyasszonyt irgalmas szereteted szerint, Uram! 

Oktass, taníts engem mindarra, amit parancsoltál nekünk, embereknek!” Az apostolkodásban 

ugyanis az ember csak azt tudja továbbadni, amit kapott Istentől, ezért nagyon fontos a 

tanulékony, nyitott lélek. A Zsoltáros szavát ismételgetheti a lélek: Az igazi jóságra, okosságra, 

bölcsességre oktass engem! (Zsolt 118, 66), mert egyre jobban tudja a kiválasztott ember, hogy 

nem a maga bölcsességét kell hirdetnie a testvéreknek, hanem Isten okosságát, Isten bölcsességét. 

Ahhoz, hogy ő együtt tudjon munkálkodni isteni Urával az isteni ige terjesztésében, kell az, hogy 

először ő fogadja be Isten üzenetét. Mivel a szívében már fellángolt a szeretet Isten iránt és az ő 

tanítása iránt, ezért boldogan vágyódik még jobban az igazságok szemlélésére, s bölcsességek 

befogadására. A Zsoltárossal a lélek-menyasszony azt is elmondhatja: Kerestem az Urat, és ő 

meghallgatott engem (Zsolt 33, 5). A léleknek tehát egyrészt az a feladata: saját erőfeszítésével 

törekedjen az Úrhoz, nyissa ki szívét Isten igéje befogadására! Másrészt az az élménye, hogy őt 

meghallgatta isteni Ura. Az ember isten-keresése ez az aszkézis szférája: Az az élmény, hogy 

Isten meghallgatja az ő választottját, ez már a misztika szférája. Isten az, aki odafordul a 

választott emberhez, aki figyelmez reá, aki válaszol az őt kereső Úr szavára. Minél inkább 

eluralkodik egy ember lelkében az isteni lét, az isteni tudás és az isteni szeretet, vagyis az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek, az isteni Szeretet közössége, annál inkább tudja ezt a boldogító élményt 

továbbadni. Meghívja Isten gyermekeit: Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére 

oktatlak titeket (Zsolt 33, 12). Tehát amit megtapasztalt Isten jóságából, azt tovább akarja adni. 

Az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Milyen bölcs az az ember, aki fél megbántani Istent, s ezért 

kerüli a rosszat, és ezért teszi a jót. A lélek-menyasszony ezt a tudást akarja megosztani az 

embertestvérekkel. Igényli, hogy hallgassanak rá az emberek, mert az ajka bölcsességet beszél. 

Mert az ajka Isten szavait közvetíti. Ezeket a szavakat ő már befogadta, ő már gazdagabb lett 



általuk, és ezt a belső élményt akarja továbbadni. Mert sajnos látja azt, hogy hányan és hányan 

vannak, akik nem, törődnek az Úrral, nem figyelmeznek az ő szavaira, nem keresi szeretetből az 

ő szavai megvalósítását. A lélek-menyasszony ilyenkor úgy tesz, mint Mózes, aki résen állt az Úr 

színe előtt, és elfordította az Úr haragját, hogy ne ártson nekik (Zsolt 105, 23). A lélek-

menyasszony nemcsak az Úr színe előtt él, hanem az ő isteni Ura szívében is. Nemcsak kívülről 

kezdi ostromolni Isten szeretetét a nép számára irgalmat esdekelve, hanem Isten szeretetében élve 

belülről kopogtat Isten szívén: „Könyörülj a te népeden! Bocsásd meg azok oktalanságát, akik 

nem elég okosak arra, hogy keressék és megtegyék a te szent akaratodat!” Viszont amikor azokat 

a testvéreket látja, akik szívesen befogadják Isten üzenetét, akkor őket is buzdítja: Magasztos 

fölséged nagyságáról beszéljenek az emberek, mondják el csodatetteidet! (Zsolt 144, 5). A 

megosztott öröm dupla öröm. Amikor az Istenhez hűséges emberek   örömüket megosztják 

másokkal, akkor az öröm is megduplázódik. Minél több ember felé terjesztik Isten fölséges 

mivoltának az üzentet. hatalmas szeretetének a mivoltát, annál több lesz a szeretet. A lélek-

menyasszonyban is, aki így beszél isteni Uráról, illetve az embertestvérek, aki elveszik Isten 

csodás üdvözítő tetteit. A Zsoltárosnak ezt a szavát is a szívébe fogadta: Terjesszék a jóságod 

hírét, és igazságosságodat ujjongva áldják! (Zsolt 144, 7).  

 Amint az ember fájdalmasan tudja tapasztalni a gonoszságát, úgy örömmel tölti el, 

hogyha a sok jóságát érzékeli. Amikor pedig Isten végtelen sóságát hallja az ember, fel sem tudja 

fogni ezt a hatalmas valóságot, de részleteket mégis csak fel tud idézni, be tud fogadni Istennek a 

jóságából. Mint ahogyan egy tortát sem nem tudunk egyetlen harapással megenni, de apró kis 

falatokkal igen, úgy Isten hatalmas jóságát sem tudjuk egyszerre hirdetni, csak lépésről lépésre, 

mennyi jóságot művel velünk az Úr. Az emberek észreveszik a lélek-menyasszony szerető szavai 

által is Isten szerető jóságát. Megtapasztalják azt a jóindulatot, amely Istenből árad az emberek 

felé. Megjelent emberszerető Istenünk jósága (). Az emberek felismerik, befogadják, és ezért 

azután ujjongva áldják Istent, a jó Istent, az igazságost, aki a jóknak jót ad, aki a megtérni nem 

akaró bűnöst megtéríti. Isten igazsága megnyilvánul az emberek felett. Amikor az ember a jót 

keresve találkozik Isten jóságával, akkor a szívében egyre nagyobb lesz az örvendezés. Ezért 

azután a lélek-menyasszony nem szűnik (hagyja abba   t) meg Isten jóságának hirdetésére egyre 

jobban fáradozni: Hirdetni akarom minden művedet Sion városának népe előtt (Zsolt 72, 28). 

Vagy: Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben, ajkam be nem zárom, Uram, jól tudod (be 

nem áll a szája, de szebben megfogalmazva így lehet mondani „Szüntelenül hirdetni akarom a te 

szeretetedet, Uram.” Az Úr pedig ismeri övéit, ismeri a választott lélek-menyasszony vágyait, 

ismeri azt a belső feszülést, amely a lélek-menyasszony szívében van, mert a nagy kincset tovább 

akarja adni az embertestvéreknek. Istennél nagyobb kincs nincs! A lélek-menyasszony pedig      

ezt a kincset birtokolja. Úgy tudja továbbadni az embertestvéreknek a közösségbe az Egyházban, 

a nagy gyülekezetben, hogy beszél róla. A szerelmesek is szívesen beszélnek szerelmükről a 

hozzátartozóknak, a jó barátoknak, barátnőknek. Mert a megosztott öröm dupla öröm lesz ebben 

is.  

 

 A lélek-menyasszony Isten hűségéről is beszél: Hűséges az Isten - mondja Szent Pál -, aki 

mindeddig nem engedett olyan megpróbáltatást, amely felülmúlja a ti erőtöket (1 Kor 10, 13). És 

hogyha nagyobb próbatételt adna, akkor több erőt is ad, hogy kibírjuk! Istent a hűségben nem 

lehet felülmúlni. Isten hűséges az ő szeretetében. Nem vonja vissza, hanem mindig bontakoztatja, 

mindig nagyobbra tágítja szíve szeretetét az emberek iránt.  

 Az embernek a dolga: egyrészt észrevegye ezt a hűséges szeretetet, másrészt befogadja, 

harmadszor pedig továbbadja. Ezt az isteni szeretetet úgy lehet továbbadni, hogy Isten 

szeretetéről beszélünk, Isten jóságáról, emberszeretetéről tanúságot teszünk, és akkor a közösség 



tagjai látják Isten szeretetének a művét kibontakozni, illetve hallják a tanúságtételt. Szóval 

bizonyítja Isten szeretetét a lélek-menyasszony, akkor még inkább ők is dicsőíteni akarják Istent. 

Milyen nagy az az Isten, aki ilyen nagy szeretetre tudja képesíteni a választott lelket. Azonban 

nemcsak a lélek-menyasszony, hanem az egész teremtett világ is hirdeti Istennek ezt a nagy 

szeretetét: Isten dicsőségét hirdetik az egek, kezének művéről vall a mennybolt (Zsolt 18, 2 A).  

 A hirdetésbe tehát – melyben a lélek-menyasszony részt vesz isteni Ura szeretetében, 

szeretetének közlésében - a teremtett világ is nyilvánvalóvá teszi az emberek számára. A 

csillagos égbolt nyugalma, fenséges rendszerezettsége az Alkotó nagyságáról beszél. Az a 

mennybolt – amelyet mi magunk felett látunk – éjszaka és nappal arról a mennyei országról 

beszél, amely a mennyei ég és a csillagos ég felett van, amely Isten országa. A Zsoltáros ezekről 

a természeti erőkről beszél akkor, amikor azok igehirdetését így foglalja össze: Minden földre 

elhat szózatuk,a földkerekség végéig eljut igéjük (Zsolt 18, 5 A). 

 Akármerre is járunk a földön, ezzel a hatalmas Istennel találkozunk, az ő keze nyomát 

ismerjük fel a világnak a harmóniájából, szépségéből, rendezettségéből, törvényszerűségeiből. Az 

Anyaszentegyház azonban ezt a zsoltár-szakaszt leginkább az apostolokra alkalmazza. Róluk 

(szól) ez a megállapítás: Minden földre elhat szózatuk,a földkerekség végéig eljut igéjük, mert 

Isten az ő választottait rendeli arra, hogy hirdesse az ő szeretetét, az ő jóságát.  

 

Elmélkedésünk második részében nézzük:  

2. Az isteni Vőlegény, Jézus hogyan tevékenykedik? 

 

 Mert a lélek-menyasszony őt mintázza! Őtőle tanul, hogyan vigye Istenségének, 

nagyságának, szeretetének az örömhírét az embertestvéreinek.  

 

 Amikor Keresztelő Szent János a börtönben hallott Jézus cselekedeteiről, akkor elküldte 

hozzá a tanítványait: Te vagy-e a Messiás?... Jézus meghagyta nekik: Jelentsétek Jánosnak: a 

vakok látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak, és a szegényeknek hirdetik az 

evangéliumot (Lk 7, 20. 22). Az evangélium hirdetése az előbb említett csodákkal együtt a 

Messiás érkezésének a jele. A Messiás érkezését arról lehet felismerni, hogy Isten örömhírét 

hirdeti. Isten Atyánk a Fiúval és a Szentlélekkel együtt szeret minket.  

 Jézus nagyon tudatosan vállalja ennek az evangéliumnak a hirdetését. Felszólítja a 

tanítványait: „Menjünk a szomszédos helyre, hogy ott is hirdessük az evangéliumot, hiszen azért 

jöttem” (Mk 1, 38). Jézust a szeretet sürgeti (?). El kell menni más helyiségekbe is, hogy ott is 

halljanak Isten jóságáról. Sokszor teszi fel a Szentlélek a kérdést: Miért jött el közénk Isten Fia? 

Miért testesült meg? Maga Jézus adja a választ: Azért jöttem, hogy hirdessem az evangéliumot, 

Isten szeretetét, megbocsátó jóságát, amelybe beletartozik az, hogy Jézus a keresztfán   adott a mi 

bűneinkért, kiengesztelte a mennyei Atyát bűneink miatt (Ef 2, 16?). Micsoda örömhír, 

evangélium az, hogy Jézus által az ember bocsánatot nyerhet!  

 Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban az evangéliumot hirdette, odamentek a főpapok 

és megkérdezték: „Milyen hatalom birtokában teszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?” 

(Lk 20, 2). A Jézust hallgató emberek felismerték, micsoda erő van Jézus szavaiban. Ténylegesen 

visszaadta a vakoknak a látást, a sántáknak a járást, a halottaknak az életet. Azt mondja: Jézus a 

templomban az evangéliumot hirdette, vagyis az örömhírt (Lk 20, 1). De nemcsak beszélt, hanem 

létre is hozta azt, amit mondott. Isteni erő van az ő szavaiban!  

 Persze az embereket érdekelte: honnan van Jézusnak ilyen hatalma? Kénytelenek voltak 

felismerni: Isteni hatalom birtokában van ő. Isten az ő jóságát egyszülött Fián keresztül 

nyilvánítja ki az embereknek. Milyen örömhír ez, milyen evangélium ez!  



 Jézus ennek az evangéliumnak a terjesztését rábízza apostolaira, tanítványaira. Nemcsak a 

papokra, hanem minden megkeresztelt emberre. Ha a királyok elé hurcolnak titeket, hogy 

tanúságot tegyetek rólam, akkor ne féljetek! Hirdetni kell az evangéliumot minden népnek! (Mk 

13, 9-10). És majd ha a  bíróságok elé állítanak, eszetekbe juttatok mindent, amit mondtam nektek 

(Jn 14, 26?), az evangélium örömhírét, Isten Atyánknak a jóságáról, Isten emberszeretetéről (Mk? 

16, 20?). És ha Krisztus vértanúságra kész tanítványa szavaival nem is tud elérni látszólag olyan 

hatást, amelytől az őt elítélő bírák megváltoznának, állhatatosságával mégis tanúságot tesz Isten 

erejéről. Ki ad erőt a gyenge embernek, hogy minden törékenysége ellenére is szilárd maradjon a 

Krisztus által hirdetett evangélium örömhírében? A vértanúk történetéből tudjuk, hogy a sokszor 

az őket hallgató pogányok megtértek Krisztushoz. Isten Uruknak választották Krisztust, mert 

látták a vértanúk állhatatosságát. Milyen jó, hogy az ember nemcsak a szavaival, de a 

cselekedeteivel, a hűségével is tud tanúságot tenni Isten emberszeretetéről. Az emberek ugyanis 

megérzik a szeretetet. Ez a szeretet-közlés az alapja az evangelizálásnak is. Jézus 

megparancsolta: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtménynek! (Mk 16, 15). Az embereket az igehirdető ajkáról elhangzó szó akkor fogja 

meg, ha megérzik a szó mögött ölelő szeretetet is. Ha megérzik, hogy az emberi szívből Isten 

szeretete árad feléjük. Akkor megtapasztalják, hogy az apostolok szava által Isten vonzza 

őket magához. Ezt Jézus világosan megmondja: Isten az, aki működik az ő igehirdetőin 

keresztül. Márk írja: Az apostolok el is mentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr 

velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta (Mk 16, 20).  

 Az ige hirdetője sohasem a maga nevében közli az igazságokat. Isten üzenetét közvetíti, 

Isten akaratát szolgálja. Sohasem egyedül van az igehirdetés tevékenységében, hanem az Úrral 

együtt. Isten a választott lelkeket használja arra, hogy kölcsönadják lábukat Jézusnak, hogy 

személyükben menjen az Úr a bűnösök után. Kölcsönadják ajkukat Jézusnak, hogy az ő 

szavukkal Jézus üzenjen az embereknek. De leginkább kölcsönadják a szívüket Jézusnak, hogy 

rajtuk keresztül áradjon Isten szeretete a hallgatóknak a szívébe, életébe.  

 Ilyen csodák ma is vannak. Az Istenre hallgatni nem akaró ember egyszer csak megadja 

magát Isten hívásának és megváltozik. Ez az, amikor a bénák járni kezdenek, amikor a süketek 

hallanak, amikor a vakok látnak. Isten műveli ma is az ember-szívekben ezeket a gyógyulásokat.  

 Az apostolok pedig a keresztényüldözés alkalmával, amikor a keresztényeket bíróság elé 

akarta állítani, akkor ahová csak elszéledtek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az 

evangéliumot (ApCsel 8, 4). Micsoda erő volt ezeknek az apostoloknak a lelkében, a szeretetnek 

micsoda lelkesedése, hogy pont (éppen) akkor, amikor a jézusi tanítás miatt üldözik őket, hogy 

elfogják és kivégezzék, mint Mesterüket, mint István diakónust is, akkor ők nem hallgathatnak 

arról, amit hallottak és láttak Jézusnál. Ők Isten szeretetétől megérintve másokat is gazdagítani 

akarnak ezzel az isteni szeretettel, jósággal.  

 Amikor Szent Lukács, Szent Pál apostol kísérője beszámol arról: angyal hívta a nemzetek 

apostolát Macedóniába, tehát Ázsiából Európába, akkor a látomás után rajta voltunk - mondja -, 

hogy mielőbb útra keljünk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy Isten rendelt minket 

oda hirdetni az evangéliumot (ApCsel 16, 10).  

 Az apostol, az ige hirdetője nem a saját nevében hirdeti az igazságokat. Tudja azt, hogy 

Isten küldte oda. Az apostol tudja azt, hogy nehéz neki Isten ösztökélő kegyelme ellen 

rugdalóznia (ApCsel 26, 14). Az Istent szerető lélek nem is akar ellenkezni isteni Urával, hanem 

készségesen megy vele, bárhova is hívja őt az isteni Úr. A római híveknek ezt mondja Pál 

apostol: Amennyire tőlem függ, készen vagyok rá, hogy nektek, rómaiaknak is hirdessem az 

evangéliumot. Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen az Isten üdvösséget hozó ereje 

minden hívőnek (Róm 1, 15-16).  



 Van úgy, hogy az ember röstell valami hibát elmondani másoknak, inkább csak takargatja. 

„Jaj, meg ne tudják!” De ha valami nagy boldogság tölti be a szívünket, akkor azt szívesen 

megosztjuk másokkal, azt nem szégyelljük. Aki megtapasztalja Isten üdvösséget hozó erejét, az 

szívesen beszél (róla) mindazoknak róla, akik hajlandók befogadni azt. A lélek-menyasszony is 

Istennek ezt az üdvösséget hozó erejét akarja testvéreihez eljuttatni. Ha nem is tud mindenkihez 

személyesen elmenni, mert emberi mivoltában kicsiny hozzá, akkor isteni Urába elrejtőzködve 

Istennek a mérhetetlen szeretetében megsokszorozva tudja az evangélium örömhírét mások felé 

sugározni. Az emberek csak egy pozitív hatást érzékelnek az életükben, egy örvendezéses 

gondolatot: „Milyen jó, milyen szép az az élet, amelyet én kaptam.” És akkor rájön, hogy Istentől 

kapta, akkor Isten dicséretére indul az, aki eddig nem is ismerte Istent. 

 Szent Pál apostol nagyon tudatosan vállalja, és akkor rájön, hogy Istentől kapja. Isten 

dicséretére indul az, aki eddig nem is ismerte Istent.  

 Szent Pál apostol nagyon tudatosan vállalja az igehirdetés feladatát. A korintusi hívekhez 

így szól: Krisztus nem keresztelni küldött engem, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot 

nem bölcselkedő beszéddel, nehogy Krisztus keresztje elveszítse erejét. A keresztről szóló tanítás 

nekünk,… akik üdvözülünk, Isten ereje (1 Kor 1, 17-18). Az evangélium hirdetése előfeltétel a 

kereszteléshez. Amikor Jézus a mennybemenetele előtt küldi a tanítványokat: - Menjenek el az 

egész világra! () -, akkor először a tanítás feladatát bízza rájuk, és azután a megkeresztelés 

küldetését. Akik értelmükkel befogadták a szentháromságos Isten szeretetét, azok a keresztség 

szentségében részesedve a Szentháromságban is részesedjenek. Ez a tanítás vezet ugyanis az 

üdvösségre.  

 Az üdvösség nem más, mint a szentháromságos Isten életébe való belemeríttetés, mint 

ahogyan az alámerítéses keresztelésnél az ember belemerül a vízbe, és ez az üdvös fürdő szerez 

számára életet, a lélek életét. A szentháromságos egy Istenbe belemerülni(lés), az Isten életébe 

való részesedés az igehirdetés által kezdődik. Ezért mondja Pál apostol szinte kiáltva: Jaj nekem, 

ha nem hirdetem az evangéliumot! (1 Kor 9, 16). Annyira fontosnak érzi az Isten szeretetéről 

szóló örömhírnek a hirdetését, hogy az ő romlását találná akkor, ha nem teljesítené az igehirdetés 

kötelességét. Miért? Azért, mert Pál a kinyilatkoztatásból ismerte meg az üdvösség titkát. Neki 

jutott az a kegyelem, hogy hirdesse azt a titkot, amelyet Isten kinyilatkoztatni akart az 

embereknek az evangéliumban. És ez a titok nem más, mint Krisztus felfoghatatlan gazdagsága 

(vö. Ef 3, 3-8).  

 Azt az ember, aki megtapasztalta Isten szeretetét, akinek Isten kinyilatkoztatta az ő 

szeretetének a nagyságát, az ezt a belső élményt, ezt a nagy gazdagságot tovább akarja adni 

nemcsak szóval, hanem erővel is, a Szentlélek erejével. Erről beszél a tesszalóniki hívekhez 

mondván: Az evangéliumot nemcsak szóval hirdettük közöttetek, hanem erővel, a Szentlélekkel és 

mély meggyőződéssel is (1 Tessz 1, 5). Az erő itt a Szentlélek erejét jelenti, Aki együttműködik 

Jézus apostolaival, és készteti (őket) arra, hogy szavuk az emberek szívében szeretetet gyújtson.  

 Ha Szent Pál apostol meghagyja kedves tanítványának, Timóteusnak: Hirdesd az 

evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2 Tim 4, 2), akkor a lélek-

menyasszony is érzi ezt a sürgetést. Isteni Ura készteti őt arra, hogy álljon elő az evangélium 

örömhírével, akár tetszik az embereknek, akár nem! Mert az evangéliumi örömhír önmagában is 

hatékony, létrehozza az emberek szívében azt, amit kimond. Ha az evangéliumi örömhírnek az a 

lényege: - Isten szeret minket -, akkor ez a szó, ez az üzenet azt is eredményezi, hogy az emberek 

szívében fellobog Isten beléjük árasztott szeretete.  

 János apostol is ennek az igehirdetésnek a szolgája. Első levelét így kezdi: Ami kezdettől 

fogva Volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünk 

tapintott,… az élet Igéjét hirdetjük nektek (1 Jn 1, 1. 2).  



 A lélek-menyasszony is ezt a boldog megtapasztalását akarja megosztani Isten többi 

gyermekeivel, amely betöltötte őt. Nemcsak hallotta, nemcsak látta, hanem szemlélte is, vagyis a 

szíve látásával felismerte Istennek a nagy szeretetét. Befogadta és viszonozta azt, és most tovább 

akarja adni másoknak (is). A szeretet isteni Ura iránt készteti arra, hogy isteni Ura szeretetét 

másokkal is megossza.  

 Nagyon fontos, hogy az ember részesedhessen ebben az isteni Szeretetben az Istentől 

megérintett szívű választott lelkek apostoli tevékenysége által is.  

 Ferdinándy György 2011-ben jelentetett meg egy novelláskötetet, (melynek) címe: 

Kérdések Istenkéhez. Ebben (Ennek) egyik súlyos gondolatában megállapítja: A szeretet nélküli 

élet a legborzasztóbb. Valakihez tartozni kell!  

 A lélek-menyasszony pedig azt mondja: A szeretettel teli élet a leggyönyörűségesebb! 

Amikor az ember megélheti azt, hogy Istenhez tartozik, akkor boldog! Ezért kínálja fel a lélek-

menyasszony az evangéliumot, az evangélium örömhírét, örömét, magát Jézus Krisztust az 

embereknek. Ő másoknak is adni akarja azt az Istent, Aki neki is jó, hogy mások is részesedjenek 

ebben az örömben! Az evangélium így tölti be az embereknek az életét, és így élteti őket.  

 

Befejezésül énekeljük a 150. sz. éneket:  

  

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk.  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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451. Az együttapostolkodás a Szentlélek vezetésével 

 

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

 

Imádkozzuk a 99. sz. éneket:  

 Ó alkotó Lélek jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el.  

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet.  

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nékünk az Alkotó,  

 Te égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk.   

 

 A szemlélődő ima azon szakaszában – amelyet az együttszeretés imaszakaszának 

mondunk – a lélek-menyasszony, vagyis az Istentől egészen lefoglalt ember – szívesen 

együttmunkálkodik Istennel. Isten az ő üdvözítő szeretetét árasztja az emberre. Az isteni 

Vőlegénynek ezen akaratát a lélek-menyasszony szívesen teljesíti, elősegíti, beleáll ebbe az 

üdvözítő isteni tevékenységbe. Itt most nem pünkösd csodájáról elmélkedünk, mert az a kezdete 

Isten és a lélek együtt-munkálkodásának; nem az egyháztörténelem folyamán próbáljuk 

végigtekinteni, hogy Isten Szentlelke hogyan szentelte meg az embert, hanem azt a szeretetet 

nézzük, amellyel a lélek-menyasszony tud beleállni isteni Ura tevékenységébe.  

 Szent Iréniusz püspök és vértanúnak van egy nagyon érdekes megállapítása: „Isten a 

földön hozzászoktatta az embert, hogy Szentlelkének hordozója legyen, és közösségben legyen 

Istennel.” Az eretnekségek ellen című értekezésében írja ezt a gondolatot (Nagyböjt II. Szerda). A 

szent püspök ugyanis azt akarja a tévtanítók meggyőzésére kiemelni, hogy Isten hogyan 

tevékenykedik az ember üdvössége érdekében. Amikor a teremtés hajnalán az ember testét 

megalkotta a föld porából, akkor az élet leheletét lehelte az ember orrába (Ter 2, 7). Így olvassuk 

a Genezisben. De a saját lelkét is nekünk akarta ajándékozni. Attól kezdve, hogy a keresztségben 

megkapjuk az Atya Fiú Lelkét, a Szentlelket mi, megkeresztelt emberek a Szentlélek hordozói 

vagyunk! Mondhatjuk talán így: Testünkben nemcsak saját lelkünket hordozzuk, hanem Isten 

Lelkét is. Testünket az emberi lélek élteti. A test-lélek embert pedig az isteni Lélek. Azért élünk, 

mert Isten Lelke átjár bennünket. De nemcsak önmagunkban élünk, hanem Istennel közösségben. 

Amikor az ember megkapja az Atya és a Fiú szeretetének, a Szentléleknek az ajándékát, akkor 

Istennel is közösségbe kerül. Gyönyörű terve ez Istennek, hogy az embert belevonja az ő 

szentháromságos Szeretetközösségébe. Amikor pedig a lélek-menyasszony teljes lényével 

odaadja emberi életét isteni Urának, akkor a lélek-menyasszony is részesedik ebben az isteni 

tevékenységben, amellyel ő Szentlelkét adja az embereknek.  

 

1. Mit tanít a Szentírás arról a tevékenységről, amelyet a Szentlélek az ő választottja által 

akar megvalósítani az emberiség javára? 

 

 A Teremtés könyve a lényegről tudósít: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A 

föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek fölött lebegett (Ter 

1, 1-2). Emeljük ki azt a gondolatot, hogy az ürességet Isten betöltötte Lelke szeretetével, 

szeretetének jeleivel. Attól kezdve ez a föld már nem tohuba bohu (Ter 1, 2), rendezetlenség, 

hanem a teremtő Lélek hatása megnyilvánul a teremtett világ szépségében. Úgy látszik, kell 

valami üresség ahhoz, hogy az embert, a teremtményt Isten Lelke betölthesse. 



 A lelki élet mesterei ezt úgy mondják: „Vacuitas pro Deo”, „üresség Isten számára”. Azt a 

készséget, hogy az ember nyitott legyen Isten befogadására, a Boldogságos Szűz Mária példáján 

át szemlélhetjük a legjobban. A názáreti Szűz méhe ürességét Isten betöltötte szeretett Fiával, 

szeretete Ajándékával. Szűz Mária szűzi méhe így lett áldott anyaméh. A betlehemi szálláshelyen 

nem tudták befogadni Isten Fiát, mert már másokkal voltak tele. Csak a betlehemi barlang volt 

üres, és így ott szállást vett Isten Fia.  

 Ahhoz, hogy az ember befogadhassa a Szentléleknek a vezetését, kell ez a nyitottság, ez a 

rendelkezésre állás. A lélek-menyasszony elsősorban a saját mivoltában ilyen nyitott, hogy Istent 

befogadhassa, hogy ezt a lelki magatartást szeretné az embertestvérek számára is továbbadni. 

Ahogyan a különböző mesterségekben vannak jó fogások, és a mester továbbadja a tudást a 

tanulónak, úgy a lelki életben is nagyon jó mód arra, hogy az embert Istent befogadhassa. Isten 

az, aki az embert üressé teszi. Isten az, aki kezelésbe veszi az embert, megtanulja, hogyan legyen 

az ő Szentlelkének hordozója. Hogyan legyen a Szentlélek befogadása nyomán közösségben 

Istennel, ahogyan ezt Szent Iréneusz püspök és vértanútól tanultuk.  

 Amikor a Sinai hegyen a választott nép tagjai nem látták Istent, csak a hangját hallották, 

akkor ez számukra is egy „vacuitas”, egy üresség volt. Egy rendelkezésre állás, egy nyitottság az 

Istennel való találkozásra. Mózes ezt így fejezi ki: Amikor a sötétben hallottátok a hangot, a 

Sinai hegy pedig lángokban állt, odamentetek Mózeshez …, és így szóltatok: „Lám az Úr, a mi 

Istenünk megmutatta nekünk dicsőségét és nagyságát” (MTörv 5, 23-24). A hívő ember is a hit 

sötétségében hallja Isten kinyilatkoztató szavát. Az a fény, amelyet a Sínai-hegy lángolása jelzett, 

az Isten dicsőségének a visszatükröződése. Amit mi itt a földön, a földi életben Istenről 

megismerhettünk, az csak nagyon gyér módon tükrözi vissza Isten ragyogó dicsőségét; de az 

ember felismeri Isten jelentkezését, Isten érkezését. Minél üresebb a lelke, annál jobban be tudja 

fogadni. A lélek-menyasszony is ezért akart mindennél szegényebb lenni, ami nem vezetett 

Istenhez, isteni Urához, mert akkor az ő ürességét Isten töltötte be.  

 Mikeás prófétával elmondhatja: Engem erő töltött el, az Úr L?elke, az igazság, a bátorság 

Lelke (Mik 3, 8). Az ember sokszor érzékeli a maga gyengeségét. Azt is tudja érzékelni, hogyha 

erő tölti el. Valami olyan belső tartás születik meg benne, amelyről tudja, hogy azt ő a maga 

képességeivel nem tudta volna létrehozni. Az erő érzete nemcsak körülveszi a lélek-

menyasszonyt, hanem lelke mélyén is betölti. A lélek-menyasszony ezt az élményt akarja 

megosztani testvéreivel. Ez az ő apostolkodásának az irányulása most, ebben az imaszakaszban. 

Ahogyan ő befogadta Isten Lelkét, úgy a többi embertestvér is fogadja be! Az emberek is 

erősödjenek meg Isten Lelkének erejével!  

 A lélek-menyasszony egész életével hirdeti azt az élményt, amelyet a Zsoltáros így 

fogalmazott meg: Itt van az Isten, a mi Istenünk mindenkor és örökké. Ő vezet minket mindörökké 

(Zsolt 47, 15). Amikor ugyanis a választott lélek megéli: Isten Lelke betöltötte, akkor azt is 

felismeri, hogy Isten Lelke vezeti őt. Megmutatja a jó utat, amelyen kell járnia, hogy Isten 

Lelkével még jobban betöltődhessék, vele még gazdagabb legyen. Ilyenkor Isten Lelkével 

betöltődve elmondhatja az ember azt is: Az Úrnak, Istenünknek a jósága ragyog fölöttünk (vö.? 

Zsolt 89, 17). Aki befogadja Isten Szentlelkét, aki fölött a ragyogó égnél is jobban ragyog Isten őt 

körülölelő szeretete, az megtapasztalja, hogy mit jelent az az isteni ragyogás, a jóságnak a 

sugárzása. Ha a költő tudja mondani: „Csak a tiszta ragyog” (Kazinczy Ferenc), akkor Istennek a 

tisztasága, szentsége, jósága még inkább, szüntelenül ragyog. Amint a napnak a fénye éltet, 

felmelengeti a fagyost, úgy a Szentléleknek a ragyogása is életet bontakoztat az emberben. Egyre 

több lesz az élet, egyre jobban átjár a Szentléleknek a tüze. Ezért az ilyen Szentlélektől átjárt 

emberek tudnak szüntelenül így tudnak kiáltani: „Áldott legyen az Úr!”– kiáltsák szüntelen, akik 

a te segítségedet várják, Uram! (Zsolt 69, 5).  



 Amikor a hosszú téli sötétség és fagyoskodás után végre itt van a tavaszi napsütés, a 

ragyogás, akkor az emberek életkedve is megerősödik. Akkor lendület, kibontakozás, a tavasznak 

az illata, az életnek a bontakozása minket is átjárjon! Ezért azután dicsőíti az ember Istent. A 

lélek-menyasszony pedig különösen is bíztatja a teremtményeket: Hirdessétek Isten dicsőségét a 

nemzetek között, és csodatetteit minden nép között! (Zsolt 95, 3). Aki tehát megtapasztalja Isten 

föléje hajoló ragyogását, aki megtapasztalja Isten beléje áradó szeretetének fényességét, az 

dalolni kezd, az dicsőíteni akarja Istent nemcsak szólóban, egyedül, hanem minden néppel együtt, 

egy nagy kórusban, a teremtett világnak dicsőítő énekével egyesülve. Akkor már nemcsak a 

lélek-menyasszony, hanem a többi teremtmény is elmondhatja: Kész az én szívem, Istenem, kész 

az én szívem, hogy énekeljek, és zsoltárt zengjek… Dicsőítelek a népek közt, Uram. A nemzetek 

között is neked szól énekem (Zsolt 107, 2. 4). A mennyországban az angyalok dicsőítik Istent 

jóságáért, szentségéért, hűségéért. Az angyalok megtapasztalják, hogy Isten milyen nagylelkűen 

tudják jutalmazni a hozzá hűségeseket. Persze, hogy dicsőítő ének hangzik fel a mennyben az 

angyalok részéről. Istent dicsőítik.  

 A lélek-menyasszony és mindazok az emberek, akik itt a földön megtapasztalják Isten 

szentségét, Isten jóságát, Isten életet-adó erejét, szintén ujjongó, dicsőítő énekben törnek ki. 

Végül is (ha) a teremtett világnak a kibontakozása oda fog vezetni, hogy mindenki meghódol 

Isten nagy-nagy szeretete előtt, és együtt dicsőítik Istent a népek. 

  

2. Nem elég csak beszélni Isten jóságáról, hanem cselekedetek is kellenek, amelyek kifejezik, 

közvetítik mások számára is Isten jóságát! 

 

 Isten maga sürgeti a jó cselekedeteket. Így szól: Tanuljatok meg jót tenni! Keressétek az 

igazságot! Segítsétek az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az 

özvegyet! (Iz 1, 17). Az eredeti bűntől megsebzett ember számára nem olyan magától értetődő az 

önzetlen jócselekedet. Hogy hogyan kell legyőznünk önzésünket, azt Krisztustól tanuljuk meg! 

Krisztus az, aki elénk éli: A mennyei Atya akaratára hogyan kell igent mondani (vö. Mt, 6, 10). 

Így nyilatkozik: Én mindenkor azt teszem, ami kedves neki (Jn 8, 29).  

 A lélek-menyasszony is ebbe a magatartás-stílusba áll bele, mert teljesen együtt rezdül 

isteni Urával. A lélek-menyasszony is mindent a mennyei Atyának tesz a Fiú Isten iránti 

szeretetből a Szentlélekben. Isteni Ura példája sarkallja, készteti, lendíti, erősíti, mozgósítja. A 

szeretet nem lanyhán, lomhán folyik el belőle, hanem (jobban) felbuzog, felszökell, kilövell 

mások felé jobban, mint a tűzhányó vagy a gejzír. A lélek–menyasszony nagyon jól tudja, hogy 

mindezt a maga erejével nem képes létrehozni. Immár átadta az életét Istennek, és engedi, hogy 

isteni Ura tevékenykedjék benne. A Szentháromságban a szeretet a tevékenység elve, 

princípiuma, vagyis (Isten) amit Isten tesz, azt szeretetből teszi. A Szentléleknek a neve tehát a 

szeretet, vagy a szeretetnek a neve nem más, mint az Atya és a Fiú közötti lélek-áramlás. A lélek-

menyasszony a Szentlélek vezetését figyeli, fogadja el és követi (a lm). Ő is mindent a mennyei 

Atya tetszésére, isteni Ura szeretetéből a Szentlélek erejével tesz.  

 Ha Szent Pál így nyilatkozott: Mi, akik magunkban hordozzuk a lélek zsengéit: 

sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását (Róm 8, 23), akkor a lélek-

menyasszony,ez a  

megváltott, Istentől megszerzett lélek, az az Isten jegyese mennyivel inkább magában hordozza 

már  

a lélek zsengéit; azokban bontakozik a remény az Istengyermekség kegyelmének a 

kibontakoztatására az újat teremtő lélek tevékenységéből.  

 



 Hogyan is működik a Szentlélek újjáteremtő ereje?  
 Legvilágosabban a bérmálás szentségében látjuk. Ott ugyanis a Szentlélek konszekrál 

minket, felszentel és átváltoztat. Ahogyan a kenyeret és a bort Jézus konszekrálja, átváltoztatja 

annak lényegét az ő szent testévé és vérévé, úgy Krisztus Lelke, a Szentlélek is egy 

átprogramozódást hoz létre az emberben. Más lesz, mint ami eddig volt. Másabb lesz, 

tökéletesebb, a szeretetben előrehaladottabb lesz. Az ember – akit a Szentlélek megérint, (és) 

átjár, és átváltoztat, az mássá lesz, istenivé lesz. Már nemcsak emberi mivoltában él, hanem 

Istennek a lényében, Istennek a mivoltában él az ember. Isten befogadja azt az embert, akit 

lefoglalt magának. Isten lesz az embernek a hordozója, mint ahogyan a kicsiny magzatot az 

édesanya hordozza. Isten bontakoztatja az ő gyermekében az életet, mint ahogyan az édesanya is 

a vérével táplálja a testében a magzatot.  

 Az Egyház is megfogalmazza ezt az élményt: „Az Atyaisten a nekünk adott Szentlélek 

által megtisztítja a szívünket, és megerősít a szeretetben.” (Az imaórák Liturgiája Nagyböjt 2. 

szerda, Reggeli dicséret, fohászok). Az Atyaisten tehát egyszülött Fia Lelkével megvált a bűntől, 

megtisztítja az életünket mindattól, ami akadályozná a Szentlélek belénk áradását. És minél 

inkább tiszta a szívünk, annál jobban megerősödünk a szeretetben, annál több lesz bennünk az 

isteni vonás, Istennek a stílusa hallatlan felszabadultságot eredményez az ember számára.  

 A próféta ezt így fogalmazza meg: Isten örökké tartó örömet hoz a szabadulással (Bár 4, 

29). Aki tehát a Szentlélek indítására a szeretet gyakorlatait próbálja cselekedni, annak a lelkében 

a jócselekedetek gyümölcse érlelődik meg, a jól végzett munka öröme. És mivel ez Istentől való 

ajándék, Isten örökké tartó örömöt tud ajándékozni. Minél inkább átadja magát egy ember a 

Szentlélek vezetésének, annál inkább meg tudja élni ezt az örömet. A lélek-menyasszony ebben 

az örömben él, és emiatt az öröm miatt él. Ez élteti őt. Ezt a szeretetet akarja továbbadni, hogy 

mások is tudjanak örökké örülni. Az Egyház, mint Isten választott menyasszonya fohászkodik, 

kérlelve, esdekelve fordul isteni Urához: „Segíts együttműködnünk veled abban, hogy a 

Szentlélek átjárja a világot, és így a földi társadalom igazságosságban, szeretetben és békében 

céljához érjen!” (Az imaórák liturgiája, Nagyböjt 5. szerda, Reggeli dicséret, fohászok).  

 A lélek-menyasszony tudja, hogy az emberi erő keveset ér. Kell, de nem elegendő. Az 

emberi szeretés az együttműködésre sürgeti a választottakat. Az embernek rendelkezésére kell 

állni Isten számára, hogy Isten Szentlelke egyre jobban átjárja az egyes embert, az összes embert, 

vagyis így az egész világot. Akik készek arra, hogy befogadják Istent, akik készek arra, hogy 

együtt működjenek Isten szeretetével, azok segítik, hogy Isten teremtő terve megvalósuljon. Mert 

a teremtés hajnalán a Szentlélek az elrendezettséget hozta, a káosz, a tohuba bohu helyére, de 

ennek az elrendeződésnek a világ teljes kibontakozásáig kell folytatódnia! Az ember tehát 

közreműködik Istennel a teremtés művében. Az ember alkalmat ad arra Istennek, hogy ő a 

Szentlélekkel átjárja a világot.  

 

 Mit tud tenni az ember annak érdekében, hogy egyre jobban együttműködjön a 

Szentlélekkel a világ megszentelésében?  

 Mindnyájunknak ugyanazt az utat kell járnunk, amelyet a lélek-menyasszony járt. De ő 

először is megélte a kiválasztottságot. Isten, aki megteremtette őt, reá tekintett, megszólította, 

személyesen néven nevezte (vö. Iz 43, 1).  

 A megszólításra tehát válaszolnunk kell! Egyetlen logikus felelet van a kiválasztottságra 

és a megszólításra: a szűzanyás igen, a Jézustól tanult mondat: Legyen a te akaratod szerint! (Mt 

6, 10). A szabad akarat az képes arra is, hogy ellene mondjon Istennek. De ez teljesen illogikus, 

teljesen zsákutcába vezet. Az ember a maga istenítésével, önmaga keresésével nem jut sehova, 

falba ütközik és összetöri magát.  



 A Zsoltáros is beszél azokról, akik nem Isten gondolata szerint cselekedtek vagy 

ítélkeztek: Csontjaik szétszóródnak az alvilág szájánál (Zsolt 140, 7). Nem jutnak be abba a 

boldog világba, amely a mennyei hazának a nyugalma. Nem megoldás az, hogy az ember ellene 

mondjon Istennek.  

 Az egyetlen jó út az „Igen!” vállalása! A meghívásra tehát a lélek-menyasszony módjára 

mindnyájunknak „Igen!”-t kell mondanunk. Ebből a meghívásból születik meg a hivatás, vagyis 

az ember élete értelmének a felderülése kivilágosodjék, hogy mire is hívott engemet az Úr. 

Amikor valakit Isten meghív, és az ember igent mond neki, akkor az életében minden a 

helyére kerül. Az ember már tudja azt, hogy mi az ő életfeladata, mi az ő élethívatása.  

 

 Mire hívja Isten az embert? A kölcsönös önajándékozásra Isten és az ember között. 

Isten ugyanis azt akarja, hogy az ő szentháromságos élete az imádkozó lélek által is beleáradjon a 

világba. A lélek-menyasszony ezt az isteni akarást szolgálja. A Szentháromság élete az, hogy az 

Atya folytonosan odaadja magát a Fiúnak, a Fiú pedig szüntelenül visszaajándékozza magát 

mennyei Atyjának, szüntelenül visszanéz őreá, vagyis szemlélik és szeretik egymást a végtelen 

szeretetben. Ez az isteni szeretet tehát folytonos önajándékozás, kölcsönös kicserélődés. Ezért 

van az, hogy Isten önmagát ajándékozó szeretete mindent betölt, beborít, mindent Istenbe foglal.  

 Amikor Isten az imádságban önmagát közli velünk, az ember szíve fellángol az isteni 

szeretettől. Ettől a tüzes isteni érintéstől még nagyobb vágy, szomjúság támad benne Isten után! 

Az imádkozó lélek megéli: Isten magához hívta őt. A lélek tehát szívesen választja az imádságos 

magányt, az Istenbe való visszavonulás boldog csendjét, mert ő már Istent mindenek elé helyezte 

az életében, mert ő is a gyermek szeretetével lángol az Atya felé! Ő is a Szűzanya mintájára 

„Igen!”-t mond Isten szavára (vö. Lk 1, 38). Lelke szomjazza az élő Istent, és befogadja őt.  

 Az imádkozó lélek feladata, hogy ezt a lelki magányát megossza Istennel. Ezt a 

kiüresedettségét Istennel töltse be! Így a magány az Istennel való kommuniót, vagyis közösséget 

eredményez. Ez a kölcsönös kicserélődés azt igényli, hogy a szeretett Fiú mintájára mindig az 

Atyában maradjon, az Atya pedig őbenne.  

 Ezért feladata: feltétel nélkül engedelmeskedjék Istennek, és így Krisztus éljen benne, aki 

az Atyától jött, és az Atyához megy. De most már vele, és szeretett testvéreivel együtt.  

 A lélek-menyasszony feladata tehát szüntelenül hívja: Jöjj el, Uram Jézus! (Jel 22, 17. 

20). Jöjj el Szentlélek Úristen!  

 Feladata: Isten igéjét befogadja, szerinte alakuljon! Őt kimondja, és így a világnak Isten 

világosságát adja:  

 Általa is jobban jelen legyen Isten a világban!  

 Általa is jobban betöltse Isten a világot.  

 Általa is jobban sugározza az Atya és a Fiú az ő szeretetét a Szentlélek által a világban.  

 Ennek az együttimádkozásnak az eredménye az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

kölcsönös önajándékozása az imádkozó lélek által is beleárad „beletestesül” a világba, azt 

megszenteli, vagyis Istenhez kapcsolja. A lélek-menyasszony már megéli: „Eljöttél, Uram, és én 

befogadtalak. Én élek tebenned, te pedig élsz általam is, és azt akarod, hogy általam élj a 

világban az én szeretetem, az én kiválasztottságom, az én hivatásom, az én életem által is.”  

 A Szentlélek tüzébe belemerülni – ez az embernek a feladata. A Szentlélek tüzét 

beengedni és továbbadni, mint a pünkösdi lángot, ez a lélek-menyasszonynak a vágya. Isten 

Szentlelke megújít mindent, meggyógyítja a világot, vagyis megfiatalítja. Általa megújul az 

Egyház és a világ, és aktívabb tud lenni, a szeretésben még tevékenyebb. Mindez azért 

lehetséges, mert a lélek már kiüresedett önmagával, és ebbe a lelki ürességbe Isten 

beleajándékozta önmagát. És ha csak egy embernek ajándékozza is, már szebb lesz, több lesz, 



lelkibb lesz a világ. Hát még, ha egyre többen adnak helyet az életükben Isten szeretetének, az 

Atya és a Fiú Szentlelkének! Itt valami olyan imaállapot valósul meg, amelyet az jellemez, hogy 

felforrósodik az imádkozó lélekben a szeretet, Isten szeretete.  

 Ebben az imaszakaszban fellángol az emberben a Szentlélek tüze, amelynek lobogása 

túlárad a szubjektív, vagyis emberi lét látható, kicsinyke világán, és fel akarja gyújtani a világot a 

benne lobogó édes isteni szeretetlánggal. Micsoda szeretetáradás ez, amely fel tudja gyújtani a 

lelkeket a világban! A lélek-menyasszony az az Istent hordozó, kiválasztott ember, aki azt 

kívánja, hogy szeretett Ura mások lelkének ürességét is betöltse, hogy mások is Isten szeretett 

gyermekeinek boldog világában éljenek! Hogy ők is megélhessék a bennük élő Isten szeretetének 

boldogító lelki mámorát, az isteni élet örök szeretetlángolását, amely az örök szeretetizzás édes 

szeretetével tölti be a lelket, amely egészen átadta magát isteni Urának, illetve akit ez a hatalmas 

isteni szeretetet kizárólagosan lefoglalt magának. Beleárasztotta Szentlelkét, a szeretet Lelkét. 

Micsoda távlatai vannak ennek! Ó, milyen is lesz majd az a világ, amelyben megvalósul az 

Apostol szava: Isten lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28). Isten szívesen teljesíti a tiszta szívek 

kívánságait. Ha a lélek-menyasszony vágya az, hogy a Szentlélek egyre jobban járja át a világot, 

a világban élő embereknek a lelkét, akkor az isteni Úr szívesen teljesíti kis választottjának ezen 

óhaját is. Ezért szabad mérték nélkül kérni Istentől, szabad a szeretet sürgetésével zörgetni Isten 

Szíve ajtaján (vö. Mt 7, 8), hogy a szent szeretet egyre jobban átjárja ezt az Istentől teremtett 

világot, hogy ne csak a matéria lüktessen az emberek életében, hanem Isten Lelkének tiszta 

spiritualitása is, hogy az ember Istentől átjárt ember legyen, hogy ez a világ Isten 

Szentlelkével éltetett világ legyen!  

  

Befejezésül a 101. sz. éneket imádkozzuk:  

  Szállj reánk, életadó Lélek, szállj le, igaz Bölcsesség! 

 Szívem velem elteljék. Botló léptem előtt gyúlj fel,  

 Múlhatatlan fényesség, Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke!  

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



                                                                                   2012. 04. 05. Nagycsüt. 
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452. Az együttszenvedés imája 

 

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

 

Imádkozzuk a 65. sz. ének 2- 2 versszakát:  

 Áll a gyötrött Istenanyja, kín az arcát könnybe vonja.  

 Úgy siratja szent Fiát, úgy siratja szent Fiát.  

 

 Gyász a lelkét meggyötörte, kín és bánat összetörte, 

 Tőrnek éle járta át, tőrnek éle járta át.  

 

 Az együttszeretés imája nemcsak együttmunkálkodás az Úrral, hanem az ő szenvedésében 

való részesedés is. A lélek – aki egészen átadta magát a szeretetben, aki felbonthatatlanul eggyé 

akar lenni isteni Urával – részt kap Jézus szenvedésében is. Jézus ugyanis amikor már hiába 

prédikált, amikor már nem hallgattak rá, amikor a tömeg a keresztre feszítését követelte, akkor 

nem a szó erejével hívta magához azokat, akiket az üdvösségre szánt, hanem a szenvedés és a 

halál, illetve a halál feletti győzelem erejével: keresztre feszült értünk. A lélek-menyasszony 

együtt akar lenni isteni Urával, mint ahogyan feleség is együtt van férjével, jóban-rosszban 

egyaránt. A földi menyasszonynak tehát egy nagy kitüntetése, egy nagy lehetősége, hogy isteni 

Urával együtt legyen a szenvedésben. Ez jegy-ajándék, kitüntető figyelem, ez egyesülés a 

szeretett isteni Vőlegénnyel a szenvedésben. Ez a lelkek egysége, együttszenvedése, latinul: 

compassio. 

 Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás 

felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja, és szeretett tanítványa, 

így szólt anyjához: „Asszony, nézd, ő a te fiad!” Azután a tanítványhoz fordult: „Nézd, ő a te 

anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány (Jn 19, 25-27). A fájdalmas anya 

tehát ott volt egyszülött Fiával a kereszt tövében. Az a szekvencia, amely Stabat Mater címmel 

elhíresült, valószínűleg a középkor ferences misztikus költőjének, Jacopone da Todinak (1230k.–

1306) a verse. E témában sok zenemű keletkezett, mivel más zeneszerzők is próbálták magukat 

beleélni a Szűzanya szenvedésébe. 

  

 Sík Sándor is lefordította, most az ő szövegét imádkozzuk tovább a Hozsanna 65. éneke 

3-4. versszak eléneklésével:  

 Ó mily nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága 

 Egyszülött szent magzatán, egyszülött szent magzatán.  

 

 Mennyit sírt és hogy kesergett látván azt a nagy keservet,  

 Azt a nagy kínt szent Fián, azt a nagy kínt szent Fián.  

 

 I. Mi játszódott le Mária szívében? A Jézus Szívével való együtt szenvedés, amelynek 

rezdüléseit ez a himnusz oly belső átéléssel tárja elénk. 

 Jézus Szívének a szenvedéseit pedig a zsolozsma hozza közel hozzánk. Az Imádságra 

hívás antifónájában így szólít bennünket is: „Krisztus Urunk értünk kísértést és gyötrelmet 

szenvedett, jöjjetek, imádjuk!” Őt ugyanis nem csak a 40 napos pusztai böjtölés alkalmával 



kísértette a gonosz, hanem máskor is gyötörte. A gonosz lélek egyre jobban megbizonyosodott 

arról, hogy a Názáreti Jézus az a Messiás, akiről a paradicsomkertben hallotta, hogy majd le fogja 

győzni. Ezért egyre elkeseredettebben küzdött ellene. Amikor Jézus az eucharisztikus beszédet 

mondta Kafarnaumban, akkor sokaknak a szívében így fogalmazódott meg a válasz: Kemény 

beszéd ez, ki hallgathatja ezt? (Jn 6, 60). Jézusnak a Szívét mélyen érintette a hallgatóinak az 

értetlensége. Fájt neki. A legbelsőbb tanítványait is ilyen szempontból kérdezi: „Csak nem 

akartok ti is elmenni?” Vigasztalására volt Szent Péter szava, amelyet a többiek nevében is 

mondott: Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak (vö. Jn 6, 67-68). Ebből akkor 

lehet mindjárt megtanulni azt is:  

 Ha szenvedéseink, gyötrődéseink vannak Jézus miatt, akkor ezeket vállaljuk Jézussal! Ő 

az, aki megvigasztal és megerősít bennünket a szenvedésekben. A lélek-menyasszony is, amikor 

úgy érzi, hogy erejét meghaladja az a megpróbáltatás, amely őt érte, isteni Urához menekül. 

Isteni Vőlegénye Szívéből merít erőt. Nem alszik, mint a Getszemáni kertben a tanítványok, mert 

a Jézus iránti szeretet lüktetése járja át. Jézussal együtt borul a mennyei Atya elé. Nyilván hogy 

az evangélisták Jézusnak azt a szavát írták le, amelyet ő hozzájuk intézett: Virrasszatok és 

imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! (Mk 14, 38). De ez a szó tükrözi Jézusnak az agóniáját, 

a halálküzdelmét, a kísértőnek a gyötrését. Az ember számára is az elhagyatottság a legfájóbb 

gyötrelem. Jézust is megkísértette a gondolat: „Miért? Érdemes ezt csinálni?” Hiszen már alig pár 

perccel előbb megjövendölte Péter tagadását. Tudta Júdás árulását, de az összes bűnt ismerte. 

Nem csoda, hogy vért verejtékezett bele.  

 A lélek-menyasszony a szeretetével próbálja Jézus vérverejtékeit letörölni, szenvedését 

enyhíteni. Az ő szenvedésében való részesedés által megkönnyíteni a terheket. A lélek-

menyasszony együtt rezdül Jézus szívével, aki a világ üdvösségéért szenved, aki minden ember 

bűne miatt gyötrődik. Minden ember bűne, terhe nyomja. Amikor a lélek-menyasszony isteni Ura 

elé borul, vele együtt könyörög a mennyei Atyához irgalomért, akkor imádja is isteni Urát, 

ahogyan az Egyház mondja: „Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által 

megváltottad a világot.” A lélek–menyasszony tudja isteni Urától: A szenvedés a megdicsőülés 

útja. Az Egyház latinul így fogalmazta (ezt meg): Per crucem ad lucem: A kereszt által jutunk 

el a megdicsőülés világosságára, a fényességre. A lélek-menyasszony, tehát az Istentől 

kiválasztott ember imádja ezért isteni Urát, meghódol előtte a szeretet legnagyobb 

teljesítményével, mert tudja azt, hogy Jézusnak a mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig való 

szenvedése szolgált a mi megváltásunkra. Jézusnak az engedelmessége tette jóvá a mi bűneinket. 

Jézus így adott elégtételt a mi gyötrelmeinkért, a mi szenvedéseinkért. A lélek-menyasszony 

készséggel (esen) részt vesz isteni Ura áldozatában.  

 Amikor az isteni Ige a világba lépett, akkor a mennyei Atyának azt mondta: „Megyek, 

hogy teljesítsem akaratodat (Zsid 10, 9), amint a Könyvtekercsben rólam írva van. A lélek 

áhítattal szemléli isteni Ura készségét, és tudja, hogy milyen nagy útra indul. A lélek, akit az Úr 

társául vett maga mellé a szenvedésben, nem akarja elhagyni az Urat, akármennyire hosszú útra 

is indul. Vele átkel hegyeken, halmokon, tengereken, óceánokon ebből a világból abba a másik 

világba azért, hogy a mennyei Atya akaratát teljesíthesse ő is, aki egyszülött Fia áldozatával 

akarja megváltani az engedetlen embert a bűn hatalmából.  

 A lélek-menyasszony is kész arra, hogy mindenben teljesítse a mennyei Atya akaratát. Ha 

Szent Pál apostol tudott így nyilatkozni: Szívesen szenvedek értetek, hogy testemben kiegészítsem 

mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből titokzatos testének javára (Kol 1, 24), akkor a 

lélek-menyasszony is ezzel a készséggel együttrezdül isteni Urával minden szenvedésében. A 

lélek-menyasszony tehát vállalja az együtt-szenvedést. Nem fakírságból, nem a szenvedés 

szeretetéből, hanem Isten szeretetéből, az ő isteni Ura Családja iránti szeretetből. Szent Pál az 



Egyház javára, Isten népe közösségének a javára vállalja az együtt-szenvedést. A lélek-

menyasszony ugyanis megtanulta, hogy Jézus hív: vele legyünk a szenvedésben, és akkor majd 

vele leszünk a megdicsőülésben is (2 Kor 1, 7). Róm 8, ? Ő tudja, hogy előbb vele kell lennünk a 

keresztúton.  

 

Most a 65. sz. énekből az 5-6. versszakot énekeljük:  

 Ki ne sírna, melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben 

 Látja lankadozni őt, látja lankadozni őt?  

 

 Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával  

 Szenvedni a szent Szülőt, szenvedni a szent Szülőt?  

 

 A lélek-menyasszony is azt a készséget nyújtogatja a szívéből, amelyet Szent Pál apostol 

is. Ő így szólt: Testünkben folyton-folyvást érezzük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is 

megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd 

Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de tibennetek az élet 

(2 Kor 4, 10-12). A szenvedésben való azonosság hasonlóságot hoz létre. Ha Jézus szenvedett, 

akkor a lélek-menyasszony is vele együtt viseli a szenvedést. Ez azért is nagyon kitüntető 

ajándék, mert akkor a lélek-menyasszonyban is Krisztus szenvedése, Krisztus élete majd a 

kereszthalála és a feltámadása nyilvánul meg. Életre-halálra együtt vannak. A halál működése az 

a rombolást akarja, Isten kegyelme, működése pedig az életet! Amikor a lélek-menyasszony 

együtt vállalja, hogy életében állandóan ki legyen téve a halálnak Jézusért, akkor elvállalja azt is, 

hogy Jézus életre, Jézus élete is kibontakozzék őbenne. A feltámadt Jézusnak a győzelme a halál 

felett. Az együtt szenvedés az az együtt győzelem együttes örömét is hozza magával. Mindez 

pedig a testvérekért. Ahogyan Szent Pál apostol vállalta azt, hogy ő állandóan ki volt téve a 

halálnak Jézusért, hiszen hányszor megfenyegették az életét. Azért, hogy a hívekben Krisztus 

élete bontakozzék, úgy ez az Istenben kiválasztott lélek is, a lélek-menyasszony is boldogan 

vállalja Krisztus halálában való részesedést. Akkor majd Krisztus élete lesz nyilvánvalóvá a 

testvérek életében is.  

  

Énekeljük a 7-8. versszakot:  

 Népét hogy megmossa szennyétől, látta tenger gyötrelemtől 

 Roskadozni Jézusát, roskadozni Jézusát.  

 

 Látta édes egy-szülöttét, halálos nagy elepedtét,  

 Látta, hogy halálra vált, látta, hogy halálra vált.  

 

 Szent Péter apostol is részese Krisztus életének, Krisztus szenvedésének. Azt az együtt-

szenvedés vállalást, amely elöl először megfutott, később jóvátette, bepótolta, elfogadta. Mint 

valami olyan belső életet élt meg Krisztus szenvedésében való részesedéssel, hogy azt meg akarta 

osztani a testvérekkel is. Így szólt: Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus 

szenvedéseiben! Hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örvendhessetek. 

Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis Isten 

Lelke lebeg felettetek (1 Pét 4, 13-14). Krisztus szenvedésében való részesedés előre vetíti az ő 

dicsőségében való részesedésünket is.  

 Ma még ugyan minden szomorúsággal tölt el – ahogyan a Római levél szerzője írja -, de a 

jövendő dicsőség örömét ragyogtatja fel számunkra. Pétert is az ő élete keresztútján a Jézussal 



való örök együttlét dicsősége lelkesítette, a Szentlélek mozgatta, indította. Ő is megtapasztalta, 

hogy Krisztus nevét milyen sokan nem fogadják el, sőt, szidalmazzák, átokszó gyanánt veszik 

ajkukra, szamárnak tekintik azt a Jézust, aki a kereszthalált értünk elvállalta. A római korból 

maradt is ilyen ábrázolás, hogy a keresztények egy keresztre feszített szamár előtt hódolnak. Így 

tekintettek a pogányok Krisztusra. Micsoda fájdalma lehetett a főapostolnak, amikor az emberi 

értelemnek ezt a korlátoltságát látta. Ő, aki az igazság birtokában volt, mert megvallotta: - „Jézus, 

te vagy az Isten Fia!” (Mt 16, 16) - micsoda kínokat élt át, amikor látta, hogy az embertestvérek 

így kifordítják az igazságot. Amikor gúnyolva tekintenek Isten Fiára, a mindhalálig engedelmes 

Jézusra. Mégis kereszténytársait az üldöztetések idején is boldognak mondta. Mert amikor 

Krisztus nevéért szidják a keresztényeket, amikor Krisztus nevéért nemcsak gyalázzák, hanem ki 

is végzik a tanítványokat, akkor már csak a test marad meg. Az emberi lélek kiszáll a holttestből, 

aki a vértanúságban életét adta Istenért. Ez az a pillanat, amelyben az ember matériája, holt teste 

alkalmas lesz az örök élet befogadására.  

 Ahogyan a teremtés hajnalán Isten megalkotta az ember testét (Ter 1, 27). de még nem 

volt benne az élet lehelete, akkor Isten úgy rendelkezett, hogy ő a saját életéből lehelt bele Lelket. 

Ezért van az embernek hallhatatlan lelke. Ezért van az embernek Istenhez hasonló lelki élete. 

Úgy a vértanúságra kész ember testében is valami ilyesféle csoda történik. Szent Péter úgy 

mondja: Isten Lelke lebeg fölöttetek (1 Pét 4, 14). Isten kész arra, hogy az ő Szentlelkét beleöntse 

az érte szenvedést vállaló embernek az emberi lelkébe. Ez a mi boldogságunk forrása. Ez a mi 

jövendő reményünk, mennyei boldogságunknak a záloga. Amikor a lélek-menyasszony vállalja a 

Krisztussal való együtt szenvedést, akkor ez egy olyan imaállapot, amelyben Isten alig várja, 

hogy Szentlelkével betöltse ezt az Isten előtt kitárulkozó, életét odaajándékozó készséges 

lelket!  
 Szent Péter azt is tudta: Isten nem hagyja magára övéit. (?). Így szól: A minden kegyelem 

Istene, aki Jézus Krisztusban örök dicsőségére hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga 

fog titeket tökéletessé tenni, megerősíteni, megszilárdítani, és biztos alapra helyezni. Neki legyen 

dicsőség, és övé legyen az uralom örökkön-örökké. Ámen (1 Pét 5, 10-11).  

 A szenvedő embert, a betegségében halálra vált embert megerősíti az örök dicsőség 

reménye. Tudja, hogy Isten Fia eljött ide hozzánk, halandó emberek közé, hogy velünk 

sorsközösséget vállalva megszabadítson minket a bűn büntetésétől, a haláltól, és meghívjon az ő 

dicsőséges mennyei életére. Elvigyen magával. Szent Péter rövid szenvedésről beszél. Az a 80-

100 vagy akárhány év az örökkévalóság szempontjából rövid idő. Az a szenvedés, amely Isten 

ajándéka a mi számunkra, hogy abból bontakozzon ki a mi életünk, rövid, de mégis alkalmas 

arra, hogy kialakítsa bennünk a krisztusi új embert. A lélek-menyasszony már tudja, hogy nem a 

maga erejével jutott az istenszeretés ezen magas fokára, hanem Isten ajándékából. Szent Péter is 

ezért mondja: Isten fog benneteket tökéletessé tenni, tudniillik a szeretetben.  

 A mi feladatunk a tökéletességre való törekvés, vagyis a tökéletes szeretetre való 

igyekvés, hogy mindenben a szeretet érvényesüljön életünk folyamán. De igazán a magunk 

erejével nem tudunk sokra menni. A nyitottságot tudjuk adni: „Kész a mi lelkünk, Uram, alakíts 

tetszésed szerint! Formálj, erősíts, biztos alapra helyezd az életünknek a szobrát!” Szilárdíts meg 

bennünket a jóban! Isten az, aki mindezt meg is teszi.  

 Amikor Péter a maga erejére épített, mert azt mondta Nagycsütörtök éjszakáján: „Jézus, 

én soha nem foglak téged megtagadni” (vö. Mt 26, 35), akkor kudarcot vallott. De amikor 

megtapasztalta Jézus megbocsátó szeretetét, és háromszor is megvallotta neki: „Én is szeretlek 

téged, Uram (Jn 21, 17), mert te előbb szerettél engem”(1 Jn 4, 19), akkor előre tudott lépni a 

szeretésnek az útján. Isten volt az, aki lendületet adott neki, aki a lépteit megszilárdította, aki 

segítette, hogy a kereszthordozásban Péter is eljusson a keresztre-feszítettségre. Az Egyház 



emlékezik arra, mert a hagyomány fenntartja az eseményt, hogy Péter alázatosságában azt kérte: 

őt fejjel lefelé feszítsék keresztre, mert nem méltó úgy keresztre feszíttetni, mint ahogyan 

Mestere. Megtették. És azóta is egész lénye Szent Péternek a mennyország felé irányul. Ha fejjel 

lefelé vagyunk a földről, akkor már nem lehet lefelé nézni, csak az ég felé. Ha mi is vállaljuk ezt 

a Krisztussal való azonosságot abban a tudatban, hogy nem vagyunk méltók vele azonosulni, 

akkor Krisztus megadja nekünk is ezt a mennyei látást, hogy a földről az ég felé 

tekinthessünk szüntelenül!  

 Ezért tudta Pál apostol is mondani: Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség… 

Uram, Jézus Krisztus keresztjével kell dicsekednem (Fil 1, 21. 26), vagyis az lesz a dicsőségem, 

ha engemet is Krisztussal együtt keresztre feszítenek. Krisztus a világ üdvösségéért, vagyis a 

világban élő embertestvérek üdvösségéért vállalta a kereszthalált. Az apostol, a lélek-

menyasszony, az Istentől kiválasztott lélek is ezért vállalja akár az életet, akár a halált, hogy 

Krisztus Urával lehessen. Számára is az lesz a dicsőség, hogyha olyan lesz, mint a keresztre 

feszített Krisztus. Mert a keresztre feszítettség, a kereszten való meghalás a biztos záloga a 

kereszthalálunkból való feltámadásunknak is.  

 

Énekeljük tovább a 65. sz. éneket, a 9-10. versszakot:  

 Szeretetnek szent kútfője, fájdalomnak éles tőre 

 Járjon át a lelkemen, járjon át a lelkemen.  

 

 Hogy szívemben lángra kelni Krisztusomnak szent szerelme. 

 Segíts néki tetszenem, segíts néki tetszenem! 

 

 A lélek-menyasszony szívében mindig ott visszhangzanak Jézus szavai, amelyet 

Nagycsütörtök éjszakáján a Getszemáni kertben mondott: „Halálosan szomorú a lelkem, 

maradjatok itt, és virrasszatok velem!” (Mt 26, 38). Az istenszerető lélek szüntelenül vigasztalni 

akarja isteni Urát. Tudja azt, hogy Jézus a bűneink miatt szomorú. A legkisebb bűnt is kerülni 

akarja. Akkor ő az embertestvérek bűneit is engesztelni akarja saját életkeresztjeink 

elvállalásával. Ha Jézusnak a lelke szomorú, akkor a választott lélek egész mivoltával vigasztalni 

akarja isteni Urát. Jézus megmondja a vigasztalás módját is. Kéri: Maradjatok itt, és virrasszatok 

velem! A lélek-menyasszony – aki az Istennek adottság imaállapotában van, nem is akar máshová 

menni, csak isteni Urával akar maradni! Ez az ő gyönyörűsége, ez az ő boldogsága. A 

házastársak is mindig egymás vigasztalására akarnak lenni. Hát akkor Istennek ez a választott 

jegyese mennyivel inkább ott akar lenni, ahol az ő Ura, Istene szenved. A vigasztalódás az 

kölcsönös. Az isteni Vőlegény ott a Getszemáni kert vérverejtékező éjszakájában vigasztalást 

talál a hozzá hűséges lélekben. És isteni tudásával látja az évszázadok, évezredek hűséges 

tanítványait, akik igenis ki akarnak vele tartani! Akik virrasztanak, akik ébren vannak, akik nem 

hagyják magukat a bűn bódulatába beledönteni, hogy elaludjanak a jócselekedetek végzése 

helyett, hogy elszalasszák a világ megváltói művében való együttlépést, együttrezdülést. Az ő 

szíve már egészen isteni Uránál van, ezért kitart a virrasztásban.  

 Jézus azt mondta tanítványainak: Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak 

a fejedelmét (Jn 12, 31), a gonosz lelket,  

 

a gonosz lélek trónjáról le van taszítva Jézus alázatossága miatt. A kevély nem tud ellenállni az 

isteni alázatosságnak, amely Jézus szívéből árad. Valahányszor vállalja a lélek-menyasszony a 

maga kicsinységét, vagyis alázatosan megvallja, hogy isteni Ura nagyobb, annyiszor ő is mindig 

közreműködik ebben a győzelemben. Az ő szívéből is, az ő életéből is Isten hatalma kiveti ennek 



a világnak a fejedelmét, a gonosz léleknek a hatalmát. Egyre jobban csökken a gonosz befolyása, 

mert a lélek-menyasszony egyre jobban átadja a lelkét isteni Ura hatalmának. Isten országa egyre 

jobban kibontakozik a választott lélekben. A választott lélek Krisztussal együtt 

győzedelmeskedik a gonosz fölött. Elítéli a gonosznak a cselekedeteit. Nem a bűnnel vállal 

közösséget, hanem isteni Urával, aki ártatlan, akit senki sem vádolhatott bűnnel. A gonosz tudja, 

hogy kevés az ideje, ezért egyre jobban gonoszkodik, egyre jobban azt akarja, hogy eláradjon a 

bűn. De Jézus szavából tudjuk: Ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem (Róm 5, 20). A 

kegyelmet Krisztus szerezte meg nekünk az ő mindhalig való engedelmességével, szenvedésével, 

halálával.  

 Minél jobban azonosul a választott lélek az isteni Ura szenvedésével, kereszten való 

gyötrődésével, kereszthalálával,  

 annál inkább legyőzetik az ő életében is legyőzetik a gonosznak a hatalma.  

 Annál inkább az ő szívében is kibontakozik Isten uralma.  

 Annál inkább az ő életében is megvalósul Isten terve, amelyet a teremtésben ajándékozott 

nekünk, hogy az ő gyermekeivé teremt bennünket.  

 Annál inkább megvalósul Jézusnak a terve, amellyel kiválasztja magának az embert, hogy 

életének részese legyen. Hogy isteni életének, szeretetből birtokosa lehessen az ember. Ahogyan 

a vőlegény és a menyasszony a házasságkötéstől kezdve megosztják egymással az életüket, úgy 

ez az isteni Vőlegény is megosztja az ő választott kicsi menyasszonyával, az Istent szerető 

lélekkel az ő életét. Ez az, ami azt eredményezi, hogy attól kezdve ebben a kiválasztott emberben 

nem a gonosz lélek uralkodik, hanem Isten. Igaz, hogy ez szenvedéssel jár. Igaz, hogy ez azzal 

jár, hogy az embernek bele kell halnia az önszeretetébe, az e-világ hiábavalóságainak a 

szeretésébe. Bele kell halnia az ördög incselkedéseinek kísértésének engedelmesség vágyába. 

Számára mindez szemét lesz, csakhogy Krisztust elnyerhesse (Fil 3, 8). Azt a Krisztust, aki 

elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, aki hitünknek szerzője és bevégzője (Eszt 8r?). 

Vagyis megszerezte nekünk a hit kegyelmét. És ki is teljesíti bennünk a hit kegyelmét egészen az 

Isten színe látása öröméig, dicsőségéig. Mert Krisztus is Isten trónjának a jobbján ül. A 

megdicsőült ember részt kap Isten uralmában. Ez a kifejezés: - Isten jobbján ül – ezt a 

megdicsőítést akarja jelképezni. Amikor az isteni Vőlegény is majd eljön, hogy magával vigye 

azokat, aki őt választották, akik érte megharcoltak a bűnnel, azokat majd a jobbjára állítja, és 

akkor a lélek-menyasszony a testvéreivel együtt részesedhet Krisztus mennyei dicsőségében.  

 

A 65. énekből a 11-12. versszakkal kérjük:  

 Hogy szívembe jól bevéssed, Szűzanyám, nagy szenvedésed  

 S az átvernek sebeit, s az átvernek sebeit.  

 

 Gyermekednek, a sebzettnek, ki miattam szenvedett meg,  

 Osszam meg gyötrelmeit, osszam meg gyötrelmeit.  

 

 A próféta megjövendölte a Messiásról: Megkínozták, és ő alázattal elviselte. „Nem 

nyitotta ki száját” (Iz 53, 8; ApCsel 8, 32), tudniillik panaszra. Az istenszerető lélek – aki az 

együttszenvedés imájában is együtt akar lenni isteni Urával – mindent elvisel őérette és ővele. Az 

élet nehézségei őt is megkínozzák. Azt a sok tevés, amelyen keresztül kell gázolni a jó Pásztorral 

együtt, hogy a századik bárányt is hazahozza az egy akolba a jó Pásztor (), a lélek-menyasszonyt 

is megtépik. De ő nem a sebeit számolgatja (nyalogatja), nem önmagán van a nézése, ő már isteni 

Ura szemlélésébe feledkezett bele. Ő mindezt alázattal elviseli, mondván: nem én vagyok a 

fontos, Uram, hanem te, és a tieid. Értük minden kínt elviselek. Én sem panaszkodom életemnek 



a nehézségei miatt. Nekem ez fáj, nekem olyan problémám van; hanem mint a szelíd bárány, 

amelyet leölésre visznek és nem nyitja ki a száját, a lélek-menyasszony sem panaszkodik. Talán 

ha kell, összeszorítja a fogát, mert így könnyebb elviselni a nehézségeket. De mindenképpen 

kinyitja a szívét, hogy az ő szívébe is szabadon beleáradhasson isteni Urának a szeretete, illetve 

ebből a kitárt emberi szívből a benne levő isteni szeretet átáradjon az embertestvérek lelkébe is. 

Ez a helytállásnak a csendje, és a közbenjárásnak a csendje is. Ha Jeremiás próféta mondhatta: 

Uram, emlékezzél, színed elé álltam, hogy közbenjárjak értük, és elhárítsam a haragod róluk (Jer 

18, 20d), akkor a lélek-menyasszony is mindent elvállal azért, hogy isteni Urával együtt állhasson 

a mennyei Atya színe elé. A mennyei Atyát egyszülött Fia engedelmességére emlékezteti. A 

mennyei Atya előtt az egyszülött Fiú érdemeire rámutatva könyörög az irgalomért, hogy az Úr ne 

büntesse a bűnös embert, hanem a megbocsátásban részesítve tegyen alkalmassá minket az új 

élet, a megtisztult élet befogadására. Jézusról is ezért mondta a próféta: A mi betegségeinket 

viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá (Iz 53, 4). Az a lélek-menyasszony is vállal minden 

megpróbáltatást, viseli isteni Urával együtt azokat a gyötrelmeket, amelyeket az emberek a bűn 

oktalanságával helyeznek Jézus vállára, Jézus szívére. Fájdalommal viseli a lélek-menyasszony is 

isteni Urának a keresztjét, a szenvedéseit, a gyötrődéseit, de tudja: Minél inkább Krisztussal van a 

keresztúton, annál inkább Krisztussal lesz majd a megdicsőülésében is. Szent Pál szavait így 

mondja a lélek-menyasszony is: Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. …Uram 

Jézus Krisztus keresztjével kell dicsekednem (Gal 6, 14). A lélek tehát, amely egészen átadta 

önmagát isteni Urának, Krisztusban, Krisztussal az önmagának való, a bűnnel való, az e-világi 

kísértéseknek való meghalás azért nyereség számára, mert Krisztust nyeri el, Krisztussal lesz 

gazdagabb. A keresztre-feszített Jézussal együtt tud ő is az örökkévalóság felé egyre előbbre 

menni, mert ott valósul meg az, amit Isten mondott már az Ószövetségben: Kegyelmet talált a 

pusztában, a kardtól megmenekült nép. Izrael nyugalma felé tart...” Örök szeretettel szerettelek, 

ezért megőriztem irántad irgalmasságomat. Újra felépítelek, és te felépülsz, Izrael szűzi leánya 

(Jer 31, 2. 3-4). Ez az örök szeretet, amellyel Isten mindnyájunkat szeret, a lélek-menyasszony 

szívében egyre inkább az együttszenvedés vállalására sarkalló szeretet lesz. Ezek a szülésnek a 

fájdalmai, amelyből azután új élet fakad. Isten megőrzi ezt az irgalmas szeretetét irántunk.  

 Nagycsütörtökön, amikor Jézus szenvedéséről elmélkedünk, amikor a lélek-menyasszony 

készségéről, hogy együtt legyen isteni Urával a szenvedés útján is, akkor vigyük magunkkal 

zárógondolatnak ezt az üzenetet: Isten örök szeretettel szeret minket, és ezért újra fölépít a 

mennyei életre. Föl fogunk épülni a fájdalmas földi élet gyötrődései, a test halála után a mennyei 

dicsőség isteni szentháromságos szeretet-közösségébe!  

 

Folytassuk a 65. számú éneket:  

 

 Add meg, kérlek,hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled 

 S azzal, ki a fán eped, azzal, ki a fán eped.  

 

 Dicső Szüze szent szüzeknek, hadd ízleljem kelyhedet meg. 

 Add nékem fájdalmaid, add nékem fájdalmaid.  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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453. Az együttszenvedés Isten dicsőítésére szolgál 

 

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

 

Imádkozzuk a 106. sz. ének 1. és 6. versszakát:  

 Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt, a tiszta ostyának fehérsége alatt, 

 Fölséges Úristen, el vagy rejtekezve csodálatos képen! 

 

 Bűnös Magdolnával lábadhoz borulok; emlékezzél rólam, latorral kiáltok.  

 Könyörülj meg rajtam Dáviddal így dallok, szent, szent, szentnek vallak.  

 

 A Betániai Mária példája tanít minket is arra, hogy a tevékenységeink közepette sem 

szabad megfeledkeznünk a szemlélődésről. Amíg ugyanis Márta sürgött-forgott a konyhában, 

hogy Jézusról és a tanítványairól gondoskodjon, Mária odaült Jézus lábaihoz (vö. Lk 10, 39-40), 

nézte, szemlélte és szerette őt (vö. ). Ugyanezt tette Mária Magdolna, amikor a keresztre-feszített 

Krisztust szemlélte. (Lábai) Jézusnak a lábai már oda voltak szegezve a kereszthez (vö. Jn 19, 

25), Mária Magdolna pedig most már nem tudta hajával törölgetni Jézus lábait, mint azon a 

vacsorán (vö. Lk 7, 38), de könnyeivel siratta. Szemlélte Jézus szenvedését, és együtt szenvedett 

Jézussal.  

 A szemlélődésnek egyik nagyon értékes imaszakasza az, amikor az ember nem tenni akar 

valamit az imádságban, hanem csak passzíve, vagyis szenvedőlegesen belemerülni Jézus 

szenvedése szemlélésébe, illetve részt venni abban.  

 Thomas Mertonnak, ennek a híres trappista lelki írónak van egy könyve, amelynek a 

címe: Senki sem sziget. Vagyis mi emberek nem vagyunk egyedülálló személyiségek, izolált 

egyéniségek, hanem mindnyájan összetartozunk!  

 Amikor a szemlélődő ima szakaszaiban a kiválasztott lélek megkapja az isteni 

Vőlegénnyel való együttszenvedés imakegyelmét, akkor még inkább (jobban) megélheti: 

összetartozunk. (Kr-sal) Összetartozunk Krisztussal, és összetartozunk egymással is! Az együtt-

szenvedés imájának van egy olyan vonatkozása, amelyben a kiválasztott lélek, az Istennek 

önmagát egészen átadott lélek-menyasszony Isten elé viszi az embereket, Isten elé áll velük. Úgy 

szoktuk mondani: Minél közelebb áll valaki Istenhez, a rábízottak is annál közelebb kerülnek 

vele együtt az Úrhoz.  

 A lélek-menyasszony talán a Zsoltáros jókívánságát mondhatja ebben az imában, ebben 

az imaszakaszban: Áldjon meg téged az Úr, és legyen békességed egész életedben! (Zsolt 127, 5-

6). A lélek-menyasszony nem a maga erejével, nem a maga tevékenységével akarja az embereket 

közelebb vinni Istenhez, hanem az Úr szeretetével. Amikor imádságában Isten áldását kéri az 

embertestvérekre, akkor azt akarja, hogy az emberek észrevegyék Isten jóságát, szemléljék 

Istennek a szeretetét, és akkor születik meg bennük a béke.  

 Ady Endre, aki istenes verseiben az Istennel való találkozás élményét oly sokszor és 

szépen megénekelte, mond egy ilyen mondatot is: „Istenem, békíts ki Magaddal és magammal, 

hiszen te vagy a Béke!” Isten az ő egyszülött Fiában, Krisztusban békéltette meg magával a 

világot. Isten az, aki a választott menyasszony kérésére is békességet sugároz a világban élő 

embereknek, hogy ne e-világban éljenek már, hanem Isten világában! A lélek-menyasszony tehát 

(megteszi) a maga részéről megteszi azt, amit megtehet. Ha pedig valamit már nem tud megtenni, 

akkor a szenvedéseit, az áldozatait ajánlja fel.  



 Ezzel kapcsolatban hadd idézzek egy teológiai axiómát, vagyis egy teológiai 

alapigazságot, amely latinul így hangzik:            vagyis: Attól, aki megteszi azt, ami rajta áll, 

Isten nem tagadja meg a kegyelmet. A lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban pedig már 

inkább a nem-cselekvés állapotában van, inkább a szenvedés, az együtt-szenvedés 

imaállapotában. Ha Isten nem tagadja meg a kegyelmet attól, aki vele cselekszik, nyilván nem 

fogja megtagadni a kegyelmet akkor, ha a választott lélek az ő egyszülött Fiával szenved a 

lelkek üdvéért, a lelkek üdvösségéért, hogy az embereket akár a szenvedés áldozatai árán is 

közelebb vihesse Istenhez!  
 

Második gondolat: (első??) 

2. Szenvedésével sokakat megigazulttá tesz a Messiás 

 

 A lélek-menyasszony tudja: Nem az ő szenvedése számít, hanem isteni Urának az 

áldozata. De kérheti a mennyei Atyát, hogy egyszülött Fiára való tekintettel segítse a megigazulás 

útján, vagyis a szentté levés útján az embertestvéreket, és ezért így imádkozik a Zsoltárossal: 

Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket Isten! Derítse fel ránk arcának fényét! Hadd ismerjék 

meg útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között! (Zsolt 66, 2-3). Isten irgalmát kéri 

tehát, mert tudja: Isten nem tagadja meg a kegyelemet attól, aki azt kéri. A lélek-menyasszony 

pedig immár nem saját maga számára könyörög Isten kegyelméért, vagyis önmagát ajándékozó 

szeretetéért, hanem embertestvéreiért. Azt szeretné, hogy az összes nemzet megtapasztalja Isten 

segítségét. 

 Ugyanezt mondja Szent Pál apostol is: Isten üdvössége a pogányoknak jut majd 

osztályrészül (vö. ApCsel 28, 28). Isten az ő üdvösségét pedig egyszülött Fia szenvedése, 

kereszthalála és feltámadása által juttatta az emberiségnek.  

 Már az Ószövetségben megjövendölte a próféta (Újszöv. id. után?): A Messiás lesz a mi 

üdvösségünknek a megszerzője. Így jövendölt: Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi 

fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük. Olyannak, akire lesújtott az Isten, 

és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi 

békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást (Iz 53, 4-5).  

 Amikor a lélek-menyasszony ég a vágytól, hogy embertestvéreit egyre közelebb segítse 

Isten atyai házába, akkor tudja, hogy a nagy feladatot, a feladat nagyobb részét az ő isteni Ura 

tette, vállalta. Ezért nagyon együtt-érző szívvel, nagyon békességes lélekkel szemléli a Fájdalmak 

Férfiját, akiről tudja, hogy a mi bűneinkért feszítették keresztre, és szúrták át a szívét.  

 A Fájdalmak Férfijával kapcsolatban a másik jövendölést is ismeri a lélek-menyasszony: 

Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára 

rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták és ő alázattal elviselte. Nem nyitotta ki a száját. 

Mint a juh, amelyet leölésre visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a 

száját (Iz 53, 6-7).  

 A lélek-menyasszony a szerelmes szív együtt-érző szeretetével nézi az ő isteni Urát, aki 

hordozza mindnyájunk terhét, bűnét, aki panasz nélkül vállalja minden bűnünk engesztelését. A 

lélek-menyasszony is panaszkodás, nyafogás nélkül vállalja a sorsközösséget a szenvedő 

Messiással. Mindenesetre van egy vigasztalása abban, amiben látja isteni Urának szenvedését a 

keresztúton is a keresztre feszíttetésben.  

(Ahhoz képest mi a mi szenvedésünk? Különben sokszor mi okozzuk a szenvedésünket Isten 

törvényeinek a megszegésével.)  

A mennyei Atya ezt is üzeni Izajás prófétánál (által): Ha majd véget ér lelkének gyötrelme, látni 

fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, 



mivel gonoszságaikat magára vállalta, ezért osztályrészül sokakat adott neki. És a hatalmasok 

lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta. És a gonosztevők közé sorolták, noha sokak 

vétkét hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért (Iz 53, 11-12). 

 Az értelmetlen szenvedés duplán fáj. Ha az ember látja, hogy van értelme egy-egy 

áldozat meghozatalának - még ha az esetleg sok gyötrelemmel jár is -, akkor könnyebben ki 

tudja mondani az igent. A lélek-menyasszony pedig már látja isteni Ura győzelmét, hogy végre 

véget-ért szenvedése, lelkének gyötrelme, hogy az ő mindhalálig való engedelmessége mennyi 

ember megszentelődését eredményezte. Ő maga sem vonakodik a kereszttől. Ha isteni Ura 

életét halálra adta, és közben imádkozott a bűnösökért, akkor a lélek-menyasszony sem sajnálja 

életét odaadni, hogy akármilyen hosszú is a keresztút, akármilyen gyötrelmes is, hogy az ember 

meghaljon a gonosz lélek hatalmának, az e-világ csábításának, az önmaga önző keresésének, 

mégis odaadja az életét a bűnösökért isteni Urával együtt. És vele együtt imádkozik: „Atyám, 

bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23, 34).  

Az apostolok is szívesen tanítottak a szenvedő Szolga áldozatának az értékéből. Szent 

János ezt mondja: Van szószólónk az Atyánál. Jézus Krisztus az Igaz, vagyis a bűntől mentes, az 

ártatlan. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ 

bűneiért is (1 Jn 2, 1-2). Szent János kifejezi az egész Egyháznak a hitét, megvilágítja azt a szót, 

illetve a Szentírás hebraizmussal sokszor használ: Jézus vére sokakért kiontatik, sokak 

igazulására lesz az ő kereszthalála (Iz ), ahogyan Izajás próféta is mondta. Világosan megmondja 

János: Krisztus engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Minden ember bűnéért. Ő minden 

ember Megváltója (). Tehát Isten mindenki számára megnyitja a mennyország ajtaját, és hív, 

hogy mindenki lépjen be! Isten részéről tehát megvan a nyitottság, a fogadás minden ember 

befogadására. Azt már az emberi szabad akaraton múlik, hogy válaszol-e Isten hívására, és 

nemcsak elindul Isten útján, hanem azon végig is akar járni egészen a mennyországba való 

megérkezésig.  

 Péter apostol is hasonlót tanít: Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon 

szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak a 

hibátlan és egészen tiszta Báránynak a drága vére árán. Őt Isten már előre, a világ teremtése 

előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időben jelent meg miattatok. Általa hisztek Istenben, aki 

feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben! (1 

Pét 1, 18-21). A Messiás az, aki meghív mindenkit a bűn rabságából való szabadulásra. Mint 

ahogyan az Ószövetségben az áldozati Bárány hintése és feláldozása jelezte és közölte a bűn 

megbocsátását; úgy az Újszövetségben Istennek egészen tiszta áldozati Báránya, ártatlan 

áldozatra adott egyszülött Fia szentel meg mindnyájunkat az ő drága vérén. Meghív 

mindnyájunkat a megszentelésre, hogy megigazulttá tegyen, vagyis Isten előtt igazzá, szentté. 

 Itt megint hozzá kell tennünk a gondolathoz azt a szempontot: Ha valaki nem akar 

részesülni ebben a megszentelődésben, az nem róhatja fel Istennek, hogy ő miért nem szentelődik 

meg. Aki ugyanis nem akar a Messiással, az Isten szenvedő s?zolgájával, az üdvösségre meghívó 

isteni Főpappal részt-, közösséget vállalni, az nem csodálkozhat, hogyha nem részesedik ebben a 

megszentelődésben; pedig Jézus, mint Főpap mindnyájunkat meg akar szentelni.. A kereszten 

való önfeláldozás volt az az áldozata, amellyel Mindnyájunkat a szent Istenhez akar kötni a 

szenvedésével, a kereszthalálával és a feltámadásával eltörölte a mi bűneinket, és megnyitotta 

számunkra Isten országát.  

 A Zsidókhoz írt levél szerzője ezért mondja: Olyan főpapunk van, aki az isteni Fölség 

trónjának jobbján ül a mennyben, mint papi szolgája a szentélynek, az igazi sátornak, amelyet az 

Úr emelt, nem ember. Minden főpapnak az ugyanis a kötelessége, hogy ajándékot és áldozatot 

mutasson be (Zsid 8, 1-3). Az apostol már úgy látja, hogy az isteni Főpapunk a mennyei Atya 



trónján megdicsőülve ül. Ezért mondja: Isten jobbján. A mennyei Atya megdicsőítette az érte 

szenvedő egyszülött Fiát, aki az életet, az életét ajándékozta áldozatul az emberek megválására, 

az emberek megszentelésére, hogy az emberek megigazultak legyenek, Isten előtt szentségben 

élhessenek. 

 

Elmélkedésünk harmadik pontja:  

3. Isten részt ad nekünk Krisztus szenvedéseiben 

 

 A lélek-menyasszony jól megtanulta, hogy mit is jelent Isten szeretete az ember számára: 

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa 

éljünk (1 Jn 4, 9). Ugyanaz az apostol folytatja: Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét 

adta értünk (). Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. A lélek-menyasszony, tehát 

az Istennek önmagát egészen átadott imádkozó lélek mindenben egy akar lenni isteni Urával. Ha 

Jézus nem kímélte életét, hanem odaadta értünk, a lélek-menyasszony tudja azt: Üdvözítő 

Istenének akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére; hiszen 

egy az Isten, és egy a Közvetítő Isten és az ember között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul 

adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben (1 Tim 2, 4-6). Itt az apostol a 

katolikus tanítást a maga teljes értelmében adja, nem hebroizmussal beszél, nem a zsidóknak, 

hanem a pogányságból megtérteknek írja a levelét. A zsidók is azt értették a kifejezés alatt: 

sokakért, hogy mindenkiért adja életét Krisztus. Isten tehát minden embert üdvözíteni akar, 

éspedig Krisztus, az egyetlen Közvetítő által.  

 A Szűzanya is Krisztus miatt tud bekapcsolódni a megszentelés művébe. A szentek is 

Krisztus szentségéből részesedve vele együtt tudnak a megszentelés művében tevékenykedni.  

A lélek-menyasszony is annyiban tud az embertestvérek megszentelődésére lenni, amennyiben 

részesedik Krisztus szenvedésében, Krisztus áldozatában. Az apostolok buzdították a testvéreket. 

Jézus a kapun kívül, vagyis Jeruzsálem várfalán kívül, a Golgota hegyen szenvedett, hogy vérével 

megszentelje a népet.  Menjünk ki tehát a táboron kívülre! Mint ahogyan az Ószövetségben is a 

bűnbakra, amelyre rátették a nép bűneit, az a sors várt, hogy a táboron kívülre vezették, és ott 

elengedték, hogy a pusztába vigye el a népnek a bűneit. Majd az apostol így folytatja: Vállaljuk 

gyalázatát, hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük. Általa 

mutassuk be Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát, az őt megvalló ajkak gyümölcsét! (Zsid 13, 

12-15).  

 A lélek-menyasszony Krisztushoz akar tartozni, ezért elhagyja apját, anyját, és isteni 

Urához csatlakozik. Elhagyja azt a várost, azt a házat, amelynél jobbat mutat neki az ő isteni Ura. 

És vállalja a sorsközösséget isteni Urával azért, hogy Jézus szenvedéseiben részesedve Jézus 

áldozatában is részt kapjon, és így segítse az embertestvéreket a megszentelődés művében. A 

lélek-menyasszony csak Krisztus által tudja bemutatni a dicséret áldozatát, vagyis azt az 

áldozatot, amellyel megdicsőíti Krisztus Urunk által a mennyei Atyát a Szentlélekben.  

 Szent Péter is buzdít: Testvéreim!... Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus 

szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek! Boldogok 

vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis Isten Lelke lebeg 

felettetek (1 Pét 4, 12. 13-14). A Krisztus szenvedésében való részesedés az ember dicsőségére 

szolgál. Az isteni Vőlegény dicsősége a mennyasszony dicsősége is. A Krisztussal való 

sorsközösség jóban-rosszban való együttrezdülést jelent. Mint ahogyan a házastársak is vállalják 

egymást jóban-rosszban egyaránt. Az apostol itt nem szadizmust tanít, a szenvedésben való 

gyönyör-találást, hanem a Krisztusban való részesedés örömét, még ha az a szenvedésekben való 

azonosulás gyönyörét is jelenti. Krisztus szenvedése ugyanis önkéntes áldozat az engedetlenség 



bűnének jóvátétele az engedelmesség által. Erre az engedelmességre Isten Lelke késztet 

bennünket. Itt visszaköszön nekünk az a gondolat, amelyet a Teremtés könyvének elején már 

megtanultunk: Isten lelke lebegett a vizek felett  (Ter 1, 2), amelyből Isten előhozta a 

szárazföldet, amelyből Isten megteremtette az ember testet, és emberi lelket lehelt bele (Ter 1, 2. 

10. 27; Bölcs 15, 11?). Az újjáteremtés Isten Lelke a krisztusi életet akarja bennünk 

megvalósítani. Ez lesz a mi megdicsőülésünk. Ezért mondja Szent Péter a Szentlelket a dicsőség 

lelkének (1 Pét 4, 14). Isten dicsőségében részesül a megváltott és üdvössségre jutott lélek. Ebben 

a lélek-menyasszony is közreműködik. Ha Szent Pál apostol mondhatta: Gyermekeim, újra a 

szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus-kép nem alakul bennetek (Gal 4, 19), akkor a 

lélek-menyasszony is vállalja Krisztussal együtt a krisztusi új ember megszületésének fájdalmait. 

 Szent Pál másképpen is megfogalmazza ugyanezt a gondolatot: Testünkben folyton 

folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. 

Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló 

legyen testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de tibennetek az élet (2 Kor 4, 10-12).  

 A lélek-menyasszony ezért nem sajnálja önmagát. Tudja, hogy Krisztussal együtt 

szenved, és együtt szenved az ő népe tagjaival, azoknak minden fájdalma áthullámzik az ő testén, 

lelkén is. Például a deportáltak, vagy a kitelepítettek tragédiája számára is olyan, mint a 

paradicsomból való kiűzetés. A háborúk áldozatai, akik belehaltak szenvedéseikbe, számára is 

olyan, hogy a szíve szakad. Sorsközösséget vállal velük. Sőt, helyettük is akarja vállalni a testi-

lelki kínokat. Mert Krisztus titokzatos testének a tagjai ma is szenvednek. Mint ahogyan ínséget 

szenvednek a fedél-nélküliek, a munkanélküliek, az ételben-italban szűkölködők, akik tüzelő 

hiányában szenvednek, vagy egészségükben károsodást viseltek el. De ugyancsak sorsközösséget 

vállal az ínséget szenvedőkkel akkor is, amikor szeretet-hiányban kínlódnak, amikor baráti szó 

nélkül tengetik az életüket, amikor segítő kéz nem nyúl feléjük. 

 A lélek-menyasszony az ínséget szenvedők esetében velük együtt rezdül, viseli a 

szenvedések terhét, és értük is viseli ezeket a szenvedéseket, mert tudja: A szenvedések 

vállalásával Krisztus szenvedésében részesedik, amely szenvedés pedig a világ üdvösségéért 

van!  
 

Negyedik gondolat: 

4. Isten örök szeretettel szeret 

 

 A lélek-menyasszony isteni Ura szívéből olvassa ki ezt az üzenetet. Ez az örök szeretet 

vigasztalja meg, és képesíti arra, hogy egyre inkább részt vegyen isteni Ura megváltói 

szenvedésében. Az Ószövetség egyik legszebb vallomása így hangzik: Ezt mondja az Úr: 

Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép. Izrael nyugalma felé tart. Örök 

szeretettel szerettelek. Ezért megőriztem irántad irgalmasságomat, újra felépítelek, és te 

felépülsz, Izrael szűzi leánya (Jer 31, 2-4). Aki megéli, hogy Isten örök szeretettel szereti őt, 

azt elbájolja ez az isteni szeretet. Az nyugalomban van, akármennyi szenvedés éri is az élete 

útjain. Nyugalmának biztosítéka az, hogy Isten irgalmas hozzá, vagyis a bűneit megbocsátja, 

lelkét megtisztítja, szívét magához emeli. Egész lényét magába öleli. Micsoda isteni stílus ez!  

 Miért teszi mindezt Isten? Mert azt akarja: Mi mindnyájan szentek legyünk. Már az 

egyiptomi kivonulás alkalmával megparancsolja: Legyetek szent emberek előttem! (Kiv 22, 30). 

Aki befogadja Isten szeretetét, az megszentelődik. A lélek-menyasszony már befogadta isteni 

Urának feléje irányuló szeretetét, és egész lényével viszonozta ezt a szeretetet.  

 - Ezért ő maga is megszentelődik.  

 - Ezért kedves az isteni Ura szemében.  



 - Ezért a lélek-menyasszony közbenjáró szava is kedves isteni Ura előtt.  

 A lélek-menyasszony, aki szívesen részt vesz az isteni Úr szenvedéseiben csak azért, hogy 

Isten megdicsőülését szolgálja, éppen ezért a kiválasztottság miatt könyöröghet: Uram, 

emlékezzél, a színed elé álltam, hogy közbenjárjak értük, és elhárítsam a haragodat róluk! (Jer 

18, 20). Az istenszerető léleknek ez a stílusa: Már nem magát nézi (már), hanem isteni Urát és 

mindazokat, akik rászorulnak Isten irgalmára. Akiket ő képviselni akar Isteni irgalmasságának 

trónusa előtt. A lélek-menyasszony szíve szeretetének a lobogása olyan, mint a jelző tűz, 

állandóan figyelmezteti isteni Urát. Emlékezteti a lélek-menyasszony szeretetére, de emlékezteti 

a lélek-menyasszony szíve vágyára is, amellyel az embertestvérek számára kéri Isten irgalmát.  

 Ilyenkor valósul meg az, amit Szent János apostol mondott: Már oszladozik a sötétség, és 

világít az igazi világosság. Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli testvérét, az még 

mindig a sötétségben jár. Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, és nem szolgál 

botrányul másoknak (1 Jn 2, 8-10). A lélek-menyasszony, aki szereti isteni Urát, szereti annak 

testvéreit is. Ez a szeretet lobog, világít, mint a sötétségben a mécses. Az igazi világosságot 

közvetíti az embertestvéreknek. Olyan jó, amikor a sötétségben végre felgyullad a láng! Olyan jó, 

amikor a sötét erdőben jelzést kapunk a jó út felöl!  

 Szent Pál apostol erről a jó útra irányító világosságról beszél, amikor a mennyei Atya 

dicsőségéről szól: A keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálban, amiként Krisztus 

az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk (Róm 6, 4). A bűn, a halál a 

sötétségnek a világa. Amikor már nem a bűnbe temetkezünk bele, hanem Krisztusba, akkor az 

önmagát kereső, a bűnt választó ember meghal, de Krisztussal új életet kapunk. A bűnét 

megvalló, a bűntől megszabaduló ember ugyanis Istennek a dicsőségében részesedhet, Istennek a 

dicsőséges életéből kap részt.  

 A lélek-menyasszony olyan boldog, amikor látja azt, hogy Jézus testvérei ebben a 

dicsőségben részesednek. Vállal ezért a részesedésért minden áldozatot. Tudja azt, hogy ebből a 

szenvedésből is új élet fakad. Isteni ígéret van rá. És Szent Pál apostol más szavakkal is 

megerősíti (ezt): A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy 

Krisztussal életre keltett minket, bűneikben halottakat is. Így kényelemből kaptátok a megváltást. 

Feltámasztott minket, és Jézus Krisztusban a mennyeiek közé helyezett (Ef 2, 4-6).  

 Az Istent szerető lelket lenyűgözte Isten nagy szeretete. A lélek-menyasszony hagyta, 

hogy az isteni Vőlegény mindhalálig való szeretete meghódítsa az ő szívét. A lélek-menyasszony 

gyönyörűségét találja isteni Urában, mint ahogyan az Úr is megvallja: Gyönyörűség nékem az 

emberek fiaival lennem (). A lélek-menyasszony már él, éspedig Krisztussal él. A feltámadt 

Krisztus életét kapta meg. Krisztusnak az élete átragyog rajta még akkor is, hogyha ennek az új 

krisztusi életnek az előfeltétele az volt, hogy vállaljon részt vele a szenvedésekben, és vállalja a 

sorsközösséget isteni Urával mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (vö. Fil 2, 8). A lélek-

menyasszony annyira le van nyűgözve isteni Ura szeretetétől, hogy vele akar lenni küzdelmében. 

Nem számlálja a sebeit, nem nyalogatja a sérüléseket, a tövisszúrásokat, az ostorcsapásokat, a 

kereszt súlya alatt a földre zuhanásokat, a keresztre feszítettséget, a szívnek a szeretet? 

lándzsájától való átdöfését. Már nem önmagán van a tekintete. Már örömére szolgál, hogy együtt 

lehet isteni Urával életében, szenvedésében, halálában és megdicsőülésében is. A távlatokat látja, 

amellyel a végtelenül irgalmas Isten Jézus Krisztusban őt is a mennyeiek közé helyezte. Látja a 

kibontakozást a Szűzanya életében, a szenteknek az életében, és ez számára is a boldog remény 

forrása. Ha együtt szenved isteni Urával, az Istennek a megdicsőítésére szolgál, de az ő 

boldog mennyei dicsőségére is. 
 

Befejezésül a 106. sz. énekből az 5. versszakot imádkozzuk:  



 Drága sebeidbe vétkeimet rejtem, harmatozó véred mossa meg a lelkem;  

 Ez a szentáldozat, mit most felajánlunk, fehérre mos engem.  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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454. Az együttszenvedés Krisztussal egyesít 

 

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

 

Imádkozzuk a 74. sz. éneket:  

 Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, Istennek vérző Fia! 

 Tűrés példája, szentség formája, ó lelkünk drága díja!  

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mennynek édessége!  

 Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál, ó lelkek üdvössége!  

 

 Az Istennel való egyesülés imaszakaszának egy nagyon jelentős része az együttszenvedés 

imája. Nemcsak az együtt-cselekvés egyesít Krisztussal, amikor az örömhírt hirdetjük, vagy vele 

együtt a Szentlélek vezetését valósítjuk meg, hanem az együttszenvedés is az Úrral való 

egyesülésünket munkálja! Mindez azért van, mert Krisztus életéből nem hagyható ki a szenvedés. 

Hogyan is lehetne akkor a tanítványa életéből kihagyni?  

 

Első gondolatunk:  

1. Krisztus szenvedett értünk 

 

 Szent Péter, aki hallotta többször is Jézus jövendölését: Az Emberfiának majd 

Jeruzsálembe kell mennie, ott sokat kell szenvednie népe elöljáróitól, véneitől, végül pogányok 

kezére adják, keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad- először megbukott ebben a 

tantárgyban. Félrevonta a Mestert, és azt mondta: „Isten ments, Uram, ilyen, hogy te szenvedj, 

hogy te meghalj, nem történhet veled!” (Mt 16, 21. 22). Jézus jó pedagógus, és szelíd szavával 

észre térítette Pétert. Megjövendölte Péternek, aki fogadkozott: „Akkor én is inkább veled 

megyek meghalni, a szenvedéseket is elvállalom veled.” Mielőtt a kakas másodszor szólal, 

háromszor tagadsz meg engem (Mk 14, 30), mert félsz a szenvedéstől. Péter ebben a tantárgyban 

újra ismétlő vizsgára lett rendelve.  

 Nincs ugyan benne a Bibliában, de Sienkiewicz dolgozta fel a Quo Vadis című 

regényében azt a jelenetet, amikor Péter menekül a keresztény-üldözés elöl Rómából, és a 

határon találkozik Jézussal. Megkérdezi: - „Quo Vadis, Domine? Hová mész, Uram?” – Jézus 

mondta: - Megyek, hogy újra megfeszüljek, hogy a kereszthalált, a szenvedéseket elvállaljam. 

Akkor már Péter kezdte megtanulni a leckét, maga is vállalta a keresztet. Nagy alázatosságában a 

hagyomány szerint arra kérte a hóhérjait, hogy őt fejjel lefelé feszítsék föl, mert ő nem méltó arra, 

hogy úgy haljon meg, mint Krisztus a keresztre-feszített állapotában volt. De gondoskodott arról, 

hogy a jézusi tanítványok írásban is megkapják az eligazítást: Hogyan kell Krisztust követnünk. 

Az első pápa az ő első levelében figyelmeztette a keresztényeket: Krisztus szeretet,… Krisztus 

szenvedett értünk nektek példát adva, hogy kövessétek nyomdokait (1 Jn 4, 8; 1 Pét 2, 21).  

 Addigra már megtanulta a leckét, hogy Krisztus a halálból feltámad, hogy a szenvedésre a 

megdicsőülés következik. Tudta azt, hogy Jézus ezzel minket is meghívott a keresztútra: Aki 

utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen 

engem! (Mk 8, 34). A tanítványok számára Jézus, mint Mester példát adott. A krisztus-

követésünknek egy lényeges eleme a Krisztus szenvedésében való részesedés. Lelki életünknek 

egy nagyon mélységes vonulata, amikor egyrészt szemléljük Krisztus szenvedését, a keresztúton, 



a kereszthalálban, a felfeszítésben és az eltemettetésben; de még inkább, amikor nemcsak külső 

szemlélői vagyunk az ő élete eseményeinek, hanem abban részt is akarunk vállalni, példáját 

követjük a kereszt, a szenvedés vállalásával. A krisztuskövető ember tehát vállalja az együtt-

szenvedést is az Úrral. A lélek-menyasszony, tehát az a keresztény, akit az Úr magának 

kiválasztott, és aki teljes szeretettel, visszavonhatatlanul átadta életét isteni Urának, készségesen 

válaszol a hívásra: Jöjj, kövess engem! (Mt 8, 22). Ő a Krisztussal való egyesülés útját a 

keresztúton már megtanulta, jól vizsgázott belőle, és most Krisztus többi tanítványának is példa 

lehet. A szenvedés útján is Krisztussal együtt vagyunk, akkor Krisztussal egyesül a lelkünk.  

 A lélek-menyasszony is ismeri azt a jövendölést, amelyet a kis Keresztelő Szent János 

édesapja, Zakariás mondott a Messiás előfutáráról, amikor a Boldogságos Szűzanya meglátogatta 

idős rokonát, aki már a hatodik hónapban volt. Amikor megszületett a kis Keresztelő János, akkor 

édesapja így imádkozott: Szentségben és igazságban színe előtt életünk minden napján félelem 

nélkül szolgáljuk őt (vö.? Lk 1, 74-75).  

 A lélek-menyasszony felismerte és elfogadta élete programjának ezt az üzenetet: Az Úr 

színe előtt kell járnia, éspedig szentségben élete minden napján! Az ember életéhez pedig az 

eredeti bűn óta hozzátartozik a szenvedés is, a fájdalom, a gyötrelem, a könnyhullatás. De amint 

az isteni Vőlegény megígérte: A mennyei otthonban Isten az ő népével fog lakni, választottai 

szeméről letöröl minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom 

(Jel 21, 3-4), úgy ez a lélek-menyasszony megtanulta már, hogy ő hajlandó letörölni az ő 

szeméről is minden könnyet, és feloldja a fájdalmat. Hiszen éppen a mennyből alászállott 

mennyei város volt olyan ékes, mint a vőlegényének felékesített menyasszony (Jel 21, 2). Ezért 

azután addig, amíg az Úr be nem vezeti őt ebbe az otthonba, az Úr színe előtt akar járni, és 

szolgálni neki életszentségben a cselekvések vállalásával, de a szenvedések vállalásával is.  

 A lélek-menyasszonynak vannak tapasztalatai az Úrról, mert részesedik Krisztus Ura 

szenvedésében is. Kész arra, hogy azután majd részesedjék az ő megdicsőülésében is.  

 

Második gondolat:  

2. Hogyan élte meg Szent Pál apostol a Krisztussal való életegységet az együttszenvedés 

útján?  

 

 Amikor a Krisztusért vállalt szenvedéseit felsorolja az úgynevezett szenvedés 

katalógusban, többek közt így nyilatkozik: Mint halálra szántak, de mégis élünk. Mint 

összevertek, de belé nem haltak (2 Kor 6, 9). Elszenvedte Krisztusért a megkövezést, a hajótörést, 

az úton-levés veszélyeit, az idegen testvérek közötti gyötrődéseket, mert nem fogadták el őt 

testvérként. De nem ijedt meg a szenvedésektől. Amikor ugyanis az Úr meghívta őt Damaszkusz 

kapujánál, akkor Ananiásnak ezt mondta az Úr Saulról, a későbbi Pál apostolról: „Megmutatom 

majd neki, mennyit kell értem szenvednie” (ApCsel 9, 16). Nyilván Ananiás, amikor felkereste 

Sault az Egyenes utcában, és megkeresztelte, és Saulnak megnyílt a szeme és látott; akkor a 

szenvedés értelmére is megnyílt a lelke szeme, és megértette: Nemcsak úgy önmagában kell 

szenvednie, mint egy kórházi betegnek különböző fájdalmak miatt, hanem a szenvedéseket 

Jézusért kell elviselnie. A filmek, regények forgatókönyvek írói beleviszik a megpróbáltatásokat, 

a szenvedéseket a darabba, hogy az még érdekesebb, izgalmasabb legyen, még hatékonyabb a 

megtisztulás, a kibontakozás élménye. Isten nem valami érdekfeszítő regényt akar velünk 

végigjátszani, mint egy színdarabban, hanem a Krisztussal való azonosulás örömét.  

 Nem a szenvedésben találjuk a kedvünket, hanem a szenvedő Krisztussal való 

egységben, akinek vigasztalására lehetünk, akivel együtt szenvedünk, mint titokzatos 



testének tagjai. Ezért mondta Szent Pál: Kiegészítem testemben mindazt, ami még hiányzik 

Krisztus szenvedéséből, titokzatos testének, az Egyháznak a javára (Kol 1, 24).  

 Az istenszerető lélek együtt szenved isteni Urával. A lélek-menyasszony is együtt szenved 

azzal az isteni Úrral, aki őt tekintetre méltatta (Lk 1, 48), kiválasztotta, magához emelte, házába 

vezette, szívére ölelte, és minden kincsét megosztja vele. Ahogyan a házastársak jóban-rosszban 

együtt vannak, úgy a lélek-menyasszony is minden nehézséget is vállal isteni Urával. Ezzel 

azután a maga részéről vállalja azokat a szenvedéseket, amelyeket Krisztus az ő titokzatos 

testének ezen tagjában akart szenvedni akár 2000 évvel később is, mert tudjuk: az idő-kategória 

Isten világában nem számít. De a szeretet soha el nem múlik (1 Kor 13, 8). És a szeretetből 

vállalt együtt-szenvedés is részesedést eredményez Krisztus megváltói tevékenységében. A 

bűn büntetése miatt az engedelmesség áldozatának vállalásában, a mindhalálig a szenvedés útján 

kitartás kegyelmi állapotában.  

 Ahogyan a menyasszony csókot kap a vőlegénytől, úgy Pál apostol is, mint Isten 

választottja csóknál is maradandóbb jegyet kapott isteni Ura szeretete bizonyságául. A Galata 

híveknek írt levélben vallja meg: Én az Úr Jézus jegyeit viselem testemet (Gal 6, 17). Ezeket a 

jegyeket görögül stigmának mondjuk. Van, akinél láthatók ezek a krisztusi szeretet-érintések, 

ezek a stigmatizáltak. Van, akinél nem látható ez a szeretet-csók, de az ember a testében, a 

lelkében is hordozza ennek a szeretet-közlésnek maradandó nyomait. A lélek-menyasszony is a 

lelkében hordozza isteni Ura szeretetének a közlését. Amikor elvállalja a Krisztussal való 

együttszenvedést, akkor tudja, hogy ezek az együtt-szenvedés gyötrelmei a lelkek 

megszentelődésére vállalt áldozatok.  

 Van úgy, hogy nehéz ezeket az áldozatokat meghozni. A kiválasztott lélek és az Úr 

mindent megbeszélhet egymással. Így Szent Pál apostol is bensőséges beszélgetésben kérte az 

Urat. Amikor ugyanis attól félt, hogy a nagyszerű kinyilatkoztatások elbizakodottá ne tegyék, 

tövist kapott testébe a sátán angyalától, hogy arcul csapkodja, és el ne bízza magát. Azt mondja: 

Gyengéd szeretettel háromszor is kértem az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég 

neked az én kegyelmem, mert az erő a maga gyöngeségében nyilvánul meg a maga 

teljességében” (2 Kor 12, 7-9). Az a vallomás: „Elég neked az én kegyelmem”-, nemcsak Szent 

Pált erősítette meg, hanem mindazokat a lelkeket, akiket az Úr méltat arra a kitüntetésre, hogy 

részük legyen Úr Jézus szenvedésében. Amint Szent Pál mondta, úgy a lélek-menyasszony is így 

nyilatkozhat: Ezért legszívesebben gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön 

belém. Gyöngeségem telik? a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, 

üldöztetésben és szorongattatásban. Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős (2 Kor 12, 9-10). 

A szenvedő ember gyengesége mintegy magához vonzza Krisztus erejét! Krisztus ugyanis 

nagyon jóságos Úr, nem hagyja magára választottját. Szeretetével ugyanis mellette áll, a 

saját isteni erejét kölcsönzi kicsiny teremtménye szívébe. A test lehet, hogy fáj a szenvedések 

miatt, a lélek lehet, hogy „nyög” a megpróbáltatások terhe alatt, de a kiválasztott lélekben buzgó 

szeretet képesíti az embert (arra), hogy mindezeken felülemelkedjék. Mert akibe Krisztus ereje 

költözik, az megélheti azt, hogy nincs egyedül, hanem isteni Ura van vele. Megélheti, hogy lelke 

isteni Vőlegényével egyesül. Ezért azután Szent Pál apostol is így nyilatkozik: Én nem akarok 

mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a 

világot, és engem is a világnak (Gal 6, 14). A választott lélek megéli: A szenvedés csak azért volt 

jó, hogy a keresztre feszített Krisztussal legyen ő is. Az ő dicsősége a keresztnek a jele, ezért 

tartja élete forrásának, hogy ő is Krisztussal legyen a keresztre szegezve. Krisztus keresztáldozata 

ugyanis az embertestvérek üdvösségére szolgált. A lélek-menyasszony is az Istennel való 

egyesülés imájában készségesen vállalja az együttszenvedés áldoztát is.  

 



Harmadik gondolat:  

3. A lélek-menyasszony azért kész a szenvedések vállalására, hogy Jézus testvérei is 

részesedjenek Krisztus szenvedéséből és halálából a feltámadásban 

 

 Szent Pál így fogalmaz: Szüntelenül imádkozunk értetek és könyörgünk, hogy Isten 

akaratát teljesen megismerjétek (Kol 1, 9). Ez minden keresztény számára nagyszerű lehetőség: 

imádkozni bűneink bocsánatáért, mások bűnei megbocsátásáért. A Szűzanya is szüntelenül 

közbenjár még a mennyben is értünk, bűnösökért. Imádkozik.  

 A lélek-menyasszony is azt akarja, hogy Isten gyermekei a mennyei Atya akaratát 

egyrészt megismerjék, másrészt meg is tegyék. Nem könnyű Isten akaratát felismerni akkor, 

amikor nem a mi akaratunk valósul meg, amikor legszívesebben a Miatyánk szövegét így 

mondanánk: Mi Atyánk, legyen meg az én akaratom! Aki ki tudja mondani Isten akaratára az 

igent: - Legyen meg a te akaratod  (Mt 6, 10), az mintegy meghal önmaga akaratára, és attól 

kezdve Istennek él! Tehát nem elég csak szüntelenül imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod, 

hanem visszavonhatatlan döntéssel elhatározni azt is, hogy szüntelenül megtesszük (azt), ami 

Isten előtt kedves! Vállaljuk akár a kereszt hordozását is! Mert  

 aki felismeri a megpróbáltatásokban, az élet keresztjeiben is Isten gyógyító, jóságos 

szeretetét,  

 aki nem lázong a megpróbáltatások ellen: - „Uram, miért engeded ezt meg, hogyan 

engedheted meg ezt, amikor én próbálok hűséges lenni?” –, az Isten akaratával fog egyesülni. És 

minél jobban belehal a saját maga emberi akaratába, és minél jobban vállalja isteni Urának 

akaratát, annál jobban fog élni! De ehhez a szenvedésből és kereszten való meghalásból fakadó 

élethez nem elég az emberi döntés, az emberi akarat, hanem kell Isten segítsége is!  

 Nagy Szent Gergely pápa Jób könyvéhez írt Erkölcsi magyarázatok című művében az 

életet adó misztériumról szól: „Megváltásunk vére, amelyet magunkhoz veszünk, Megváltónk 

égre kiáltó szava. Ezért is mondja Pál: Jézus ránk hulló vére hathatósabban kiált Istenhez, mint 

Ábel kiontott vére (Zsid 12, 24). Ábel véréről ugyanis ezt mondja az Úr: „Öcséd vére felkiált 

hozzám a földről” (Ter 4, 10). Jézus vére azonban hathatósabban kiált Istenhez, mint Ábelé. Ábel 

vére ugyanis a testvérgyilkos testvére halálát követelte, míg Krisztus Urunk vére az üldözői életét 

eszközölte ki. Az életet adó szent misztérium, szent titok tehát az: Krisztus életével kell 

egyesülnünk! Akkor is, amikor az Úr szent szívét átdöfi a kereszten a katona lándzsája. Amikor 

az Úr Jézus szent vére kiömlik a földre, és megszenteli a föld lakóit, életet fakaszt a föld porából 

alkotott embernek, hogy immár ne halandó ember legyen, hanem a halhatatlan élet örököse, a 

feltámadás reménybeli birtokosa. A szenvedő ember megéli a halál misztériumát is. Már nemcsak 

egy elméleti felismerés lesz számára, hogy ha mindenkinek meg kell halnia egyszer, nekem is 

meg kell halnom, hanem egyre jobban tudja, hogy a halál Krisztus halálával egyesítve az életre 

vezető ajtó küszöbe.  

 Gounod is, ez a nagy zeneszerző élete végén a vallásos irodalomhoz fordult zenéjében is. 

Egyre jobban foglalkoztatta a halál utáni élet. De nemcsak a maga számára akarta megválaszolni 

a kérdést, hanem zenéjében meg akarta osztani a felismerést az életről és a halálról az emberekkel 

is. Egyik művében – amelynek a címe: Halál és élet – a halál gondolatát próbálja zenei nyelven 

megfogalmazni. Tudniillik a földi élet az ítélettel fejeződik be. Zenei nyelven próbálja kifejezni 

az életnek a minőségét, a halálnak a kérlelhetetlenségét, és a halál után bekövetkező ítéletnek a 

tényét. Műve a tragédiát azzal oldja föl, hogy végül is az élet legyőzi a halált nemcsak 

Krisztusnál, hanem a Krisztushoz tartozó emberek életében is.  

 A lélek-menyasszony is tanítani akarja embertestvéreit nem a zene nyelvezetével, hanem 

az ő élete tanúságtételével: Úgy érdemes élni itt a földön, hogy amikor elérkezik a halál órája, 



akkor mi is a ítéletkor azok közé tartozzunk, akik az életet elnyerik, akikben Isten legyőzi a 

halált. Ezért érdemes mindenféle áldozatot vállalni. Ezért érdemes nemcsak imádkozni, hanem 

szenvedni is a lelkek megszentelődéséért. A lélek-menyasszony már tudja: Az emberek akkor 

lesznek szentek, ha a szent Istenhez kapcsolódnak. Ő maga ugyanis már visszavonhatatlanul 

Istennek adta az életét. Engedte, hogy a szent Isten lefoglalja őt magának. Nemcsak a létét, 

ahogyan az a keresztségben történik, hanem az életét, cselekedeteit, a szenvedéseit és az 

áldozatait is, ahogyan az az Eukarisztiában, Krisztus értünk áldozott teste és vérével való 

egyesülésben történik. Az így Istennel egyesült lélek élete már nem az övé, hanem a szent Istené, 

aki az ő kis választotta által is meg akarja szentelni az emberek létét, életét, cselekedeteit, 

szenvedéseit és áldozatait. A lélek-menyasszony is megtanulta Szent Pálnak adott üzenetet: 

Megmutatom, mennyit kell szenvednie értem, és az evangéliumért, vagyis hogy az embertestvérek 

a mennyei boldogság örömébe jussanak, ahol már nincs szenvedés, nincs gyász, ahol már Isten 

lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28), Isten uralkodik el az emberben.  

 A lélek-menyasszony kész ezért az isteni uralomért, vagyis Isten országának 

megvalósulásáért minden áldozatra. Sokat segít a szenvedések elviselésében a békesség és az 

lecsendesedés igénylése. Isten üzente neki is: Szeresd a békességet! (Zsolt 33, 15). Ez az ember 

részéről egy bizonyos aktivitást igényel: Mi a magunk erejével válasszuk inkább a békességet, 

mint a békétlenkedést, a lázadozást, az Isten elleni magatartást, cselekvésmódot! De a lélek 

csendje megteremtése végül is Isten ajándéka. Isten buzdítja a választott lelket: Teremts csendet! 

(vö. Zsolt 4, 5). Ez a csend-teremtés az isteni teremtő erővel való együttműködés gyümölcse lesz. 

Isten az, aki a teremtés aktusával létre tudja szólítani azt, ami addig nem volt. Vagyis a lélek-

menyasszonynak – aki együtt akar szenvedni Krisztussal a világ üdvösségéért – a feladata az, 

hogy fogadja be és szeresse a csendet! Azáltal hogy hallgatja a csendet, és készséges, nyitott 

szívvel hagyja hatni magára, felfedezi, hogy a csend világában, mint valami meleg–ágyban a 

magocska   

  - kikel benne az Istenre figyelés, 

  - kivirul a lelkében az Istenre irányulás,  

  - kivirágzik szívében az istenszeretet és  

  - termést hoz az Isten és a felebaráti szeretet cselekedeteiben. Maga sem tudja, hogyan 

(vö. Mk 4, 27).  

 De eme aktív magatartás mellett mindig ott van az Istentől kapott (adott) ajándék, a 

passzív magatartás, amellyel befogadja Krisztus szenvedést, elviseli Krisztus halálát is, hogy 

azután majd része legyen Krisztus feltámadásában is. Ez a Húsvétvasárnap öröme. Nemcsak az 

együttszenvedő magatartás lesz a választott léleknek ajándék Istentől, hanem az együtt-

örvendezés is.  

 Talán elmondhatja: „Uram, a neked való öröm, a veled való együttérzés boldogsága a 

szenvedés idején is betöltötte a lelkemet. Megtapasztalhattam, hogy a szenvedés útja is a veled 

való egyesülés módja, a benned való elmerülés útja. 

 Ha Szent Pál figyelmeztetett: Ugyanaz az érzület legyen bennetek, mint Jézus Krisztusban 

volt! (Fil 2,? 1 Pét 4, 1), akkor az érzületek hasonlóságának az élménye a Krisztussal való 

egyesülésnek a módja lesz. Ez az ugyanazon érzület öröme, a szívek egyesülésének az élménye.  

 Krisztus titokzatos testének tagjaként való élet a kereszthordozás és a keresztre feszíttetés 

állapotában is az öröm reményét hordja magában. A nagypénteki sötétségben is a húsvét hajnali 

világosságot jelzi, a feltámadás dicsőségét. A Krisztussal való együttszenvedés, a Krisztussal 

való megdicsőülés zálogát is hordozza magában.  

 Ez a Krisztussal való együttszenvedés és az együtt megdicsőülés jövendő reménye (vö. 

Kol 1,27) kihat az egész földre. Isten a Zsoltáros által szólít fel mindnyájunkat: Dicsőítsenek az 



egész földön! (Zsolt 56, 6). Minél jobban részt tud venni a kiválasztott lélek Krisztus 

szenvedésében, annál inkább része lesz majd Krisztus megdicsőülésében is. Minél jobban meg 

tudja osztani a lélek-menyasszony az embertestvérekkel az ő együttszenvedését Krisztussal, mely 

vele egyesítette, annál többen fogják majd Istent dicsőíteni az egész földön.  

 Ez az az öröm, amely miatt a lélek-menyasszony nem vonakodik semmiféle áldozattól. 

Isteni Ura dicsőségének a kiteljesedése azután nemcsak a lélek-menyasszonyban lobogtatja fel a 

lélek örömét, hanem Jézus testvérei lelkében is. Az embertestvérek is Krisztus szenvedése 

kapcsán részesednek Krisztus kereszthalálában és feltámadásában. Minél jobban egyesül az 

emberek készsége a Krisztussal való együttszenvedésben a mennyei Atya szándékával, 

annál jobban fog megdicsőülni Isten az emberekben. Ennek a Krisztussal való 

együttszenvedésnek a gyümölcse azután nemcsak a földön hoz virágot, hanem az örökkévalóság 

életében is szüntelenül bontakozni fog.  

 

Befejezésül a 74. sz. énekből a 3. és 4. versszakot imádkozzuk:  

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, ó hívek ékessége!  

 Ártatlan tűrtél s minket megnyertél, ó szívünk édessége!  

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mit tettél a világért!  

 Véredet ontod, testedet rontod Ádámnak rossz magváért.  

 

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



                                                                                                                   2012. 04. 26.  

EDDIG OK! 

 

455. Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak  

(Jn 19, 37)  

 

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

 

Imádkozzuk a 75B sz. éneket:  

 

 Világmegváltó Jézus, keresztre feszítették,  

 Isten Báránya, Jézus érettünk megtöretteték. 

 

 Hamis világ szépsége! Ruháknak ékes látszatja,  

 Pusztulj test kényessége! Szívemet bánat szaggatja.  

 

 Az együttszeretés imaszakaszában már tanulmányoztuk az együttcselekvés és 

együttszenvedés imáját. A lélek-menyasszony – tehát az Istennek egészen átadott emberi lélek – 

mindent együtt akar tenni isteni Urával. Az együttszenvedésben azonban nemcsak a saját 

szenvedését nézi, hanem sokkal inkább isteni Urának a szenvedéseit. Amikor az imában Istenre 

emeljük a tekintetünket, akkor fölismerhetjük az ő szeretetét, a megtestesülését az egyszülött Fiú 

eljövetelében. A lélek-menyasszony is minél tovább tekint szeretettel isteni Urára, fölismeri 

benne, hogy ő egyrészt próféta, másrészt pap, harmadszor pedig Uralkodó a világ felett (vö. Dr. 

Gál Ferenc: Dogmatika, Bp, 1990, Szent István Társulat, 314-216. oldal).  

 

 I. Jézus mint Istentől küldött próféta, elsősorban közvetítő Isten és ember között. Az 

ószövetségi előképek is a hármas küldetésére vonatkoznak. Tulajdonképpen az egységes 

megváltói közvetítés három szempontjáról van szó, amelyek egymásba fonódnak, és egymást 

feltételezik. Az Ószövetségi Szentírás nem ad egységes tárgyalást Krisztus prófétai, papi és 

uralkodói szerepéről, hanem sajátos katechétikai, tehát hitoktatási stílusának megfelelően a Biblia 

utal rájuk.  

 Mégis vannak olyan szentírási helyek, ahol a hármas krisztusi cselekvés együtt 

jelentkezik. Ilyen a Zsidókhoz írt levél bevezetője. Miután többféleképpen és különböző módon 

szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. Őt 

rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is. Dicsőségének kisugárzása 

és lényegének képe, mása ő, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget. Miután a bűntől 

megváltott, az isteni Fölség jobbjára ült a magasságban. És annyival kiválóbb lett az 

angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk (Zsid 1, 1-4). Ebben a szövegben is 

Krisztusnak a prófétai szerepe van az első helyen. Addig ugyanis a próféták útján szólt az 

ősatyákhoz is Isten, most pedig, amikor Krisztus eljövetelével elkezdődött a világ végső 

szakasza, a megváltás és a megszentelődés szakasza egészen a világ végezetéig, már nem egy 

küldött ember által szól hozzánk Isten, hanem az egyszülött Fia által. Tehát Krisztus a Próféta.  

 Azért is kérdezik a Jézus titkát firtatók: Mondd meg nekünk, te vagy-e a próféta, akinek el 

kell jönnie! (Lk 22, 67). Jézus pedig mondja: Vizsgáljátok meg az Írásokat! (Jn 5, 39). A 

Szentírás tanít rólam. A szent író Krisztusnak az uralkodói szerepéről beszél, amikor ezt tanítja: 

Őt rendelte a mennyei Atya a Mindenség örökösévé (Zsid 1, 2). Mindenek fölött ő uralkodik a 



teremtés jogán, mert az Atya a Fiúval a Szentlélekben teremtette a világot. Így a Fiú is az Atyával 

és a Szentlélekkel együtt teljes mértékben Ura, Királya a világmindenségnek.  

 De Krisztus a főpap is, hiszen a bűntől megváltott, megtisztított. A főpapnak a feladata, 

hogy áldozatot mutasson be a bűnökért. Tehát Krisztusnak ez a küldetése az Újszövetségben már 

egy nézettel látható. Együtt látjuk mind a három feladatot Krisztusban megvalósulni.  

 

 Szent János a látomásokban is így szemléli Jézust: Ő szeretett minket, vérével megváltott 

bűneinktől, és Istennek, Atyjának országában is papjaivá tett, övé a dicsőség és hatalom örökkön-

örökké. Ámen (Jel 1, 5-6). Megváltott bűneinktől, vagyis azt a papi feladatot, hogy áldozatot 

mutasson be a bűnösökért, saját testében, saját élete feláldozásával valósította meg, azaz 

megváltott a bűntől, mint valami áldozati bárány. Ezért is mondjuk őt Isten Bárányának. Ő 

hordozza a mi bűneinket, Isten miatta bocsát meg nekünk. Isten uralmában részesít minket, 

vagyis uralkodik mindazokon, akik Isten országába lettek felemelve. Abban a kitüntetésben 

részesít, hogy Isten országának tagjai lehetünk. Megszentelt bennünket, vagyis az isteni 

Vőlegény papi szerepe is ki van emelve János látomásában, mert csak az tud minket, Krisztus 

testéhez tartozó embereket Isten fiaivá tenni, aki maga is pap. 

 

 Az Ószövetségben a zsoltár tanítja, hogy ő együtt pap és uralkodó. Az Úr ugyanis 

megesküdött: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” Jobbodon áll az Úr (Zsolt 

109, 4-5). Tehát Krisztus személyében egyszerre ragyog fel mind a három közvetítő szerep: a 

prófétai, a papi és az uralkodói küldetése. 

 

EDDIG OK! 

 

 A földön is a szerelmesek szívesen nézik egymás tulajdonságait. Gyönyörködnek a másik 

jó képességeinek. A lélek-menyasszony is szívesen tekint isteni Urára, és mint próféta különösen 

is kiemeli Jézusnak ezt a közvetítő szerepét.  

 A szinoptikus evangélisták említik, hogy a nép prófétának tartja Jézust (vö. Mk 6, 15; v. 

Mt 16, 14). De az evangélisták még nem nevezik prófétának Jézust. Az ő idejükben a prófétai 

szónak még egészen ószövetségi íze volt, tudniillik a próféták Isten szolgái. Itt viszont arról van 

szó, hogy Jézus Istennek a Fia. Fogalmaiban? azonban Jézus is betölti a prófétai szerepet, hiszen 

Istenről beszél, és Isten akaratát közvetíti. De Személye fölülmúlja a prófétákat, ahogyan ez 

kitűnik a keresztelés és a színeváltozás jeleneteiből. Mindkét helyen a mennyei Atya úgy mutatja 

be őt: Ő a szeretett Fiú, őt kell hallgatni (vö. Mt 17, 5). Jézus maga is hangoztatja, hogy ő több, 

mint a próféták voltak. A próféták a küldetésüket a látomásban kapott megbízásban igazolták. 

Beszédeiket így vezették be: Ezt mondja az Úr (Kiv 7, 17). Jézus azonban a saját nevében beszél, 

és neki elég az az igazolás, hogy szavait és tetteit isteni erő kíséri.  

 

Második gondolat:  

2. A lélekmenyasszony is látja, hogy isteni Ura prófétai tekintélyének nyitja az Istennel 

fennálló különleges viszony 

 

 Isten ugyanis az ő Atyja, tőle kapja a tanítását, erejét, küldetését, dicsőségét. Karizmatikus 

tetteiben az ő ereje működik. Ezért Jézus abszolút igénnyel lép fel: Feltétlen hitet követel, tehát 

rajta kívül senki sem ismeri az Atyát, és csak ő beszélhet róla autentikusan, vagyis hitelesen. 

Isten irgalmát, gondviselését, üdvözítő tervét csak ő nyilváníthatja ki. Személyében megjelent az 

Isten országa. Ő képviseli kegyelmeit. Az ószövetségi betű helyett a szellemet, a lelkületet 



hangsúlyozza, és ezzel a régi, vagyis mózesi törvényt egyszerűsíti, bensőségessé és tökéletessé 

teszi. Nála nem a külső előírás megtartása a fontos, hanem az ember belső alakítása. A mózesi 

törvény új megfelelője a Hegyi beszéd. Jézus tettei egybecsengenek tanításával. Csodái 

természetfeletti jelei nemcsak bizonyítékul szolgálnak, hanem kinyilvánítják Isten országának 

erejét és kegyelmi ajándékát. Ezért mondhatjuk: tanítása evangélium, vagyis örömhír. Nagysága 

ellenére Jézus mégsem a saját dicsőségét keresi, hanem azét, aki küldte. Tudása, hatalma nem 

öncél, hanem az emberekért van. Ezt azzal is kimutatja, hogy minden nagysága ellenére testvéri 

módon tanít. Sajnálja a pásztor nélküli nyájat (vö. Mt 9, 36), enyhületet akar nyújtani azoknak, 

akik az élet terhét hordozzák. Küldetését maradék nélkül teljesíti, mert hűséges ahhoz, aki rábízta 

a tanítást. És hűséges azokhoz is, akiknek az üzenet szól. Akkor sem von vissza semmit, amikor 

tanítását életével kell megpecsételni.  

 Milyen (nagy) áhítattal tud nézni a kiválasztott lélek-menyasszony erre a nagyszerű isteni 

Vőlegényre! Személyében látja felragyogni Isten hatalmát, erejét, jóságát, gyengédségét (és) 

szeretetét! 

 

Harmadik gondolat:  

3. Szent Pál apostol számára Jézus a kinyilatkoztató és a kinyilatkoztatott tartalom 

 

 Ő az Atya képmása, dicsőségének kisugárzása (Zsid 1, 3), ahogyan ez a Zsidókhoz írt 

levélben le van írva. Benne tárul föl Isten üdvözítő akarata. Szent János írásaiban a prófétai 

szerep egészen átmegy a Fiú küldetésének taglalásába. Küldetése az, hogy egészen 

megismertesse az Atya nevét az emberekkel. Erről beszél a főpapi imában Nagycsütörtök estéjén 

(vö. Jn 17, 4-6). Az emberek sötétben tapogatóznak, amikor Isten felé fordulnak. Ő azonban tud, 

ismer és szemlél. Ezért mindent elmondhat, amit az Atyától hall. Kinyilatkoztató tevékenységét a 

halál sem töri ketté. Akkor is nyíltan beszél Atyjáról, sőt, teljes valóságában megmutatja az 

üdvözülteknek: az ő dicsőségének szemléletében a mennyei Atyát fogják megismerni az üdvözült 

lelkek.  

 A lélek-menyasszony is szívesen hallja isteni Urának szavait, amellyel a kinyilatkoztatást 

adja. Mert Jézus, mint Fiú elsősorban az Atyáról beszél. Ő olyan próféta, aki nemcsak hallja Isten 

szavát - hogy ezt mondja az Úr -, hanem látja és szereti, vagyis szemléli Atyját. Ezt hiteles az, 

amit Jézus a mennyei Atyáról és a Szentlélekről tanít. Amikor keresztre szegezik, akkor mennyei 

Atyjához fordulva kéri a bocsánatot az emberek számára. Mennyei Atyja kezébe helyezi magát 

(vö. Lk 23, 46), vagyis egész titokzatos teste minden tagját. És amikor már nem tudja kinyitni 

ajkát, mert az emberi lelke kiköltözött emberi testéből, hallgatva is beszél. A keresztnek a tanítása 

mindnyájunk szíve boldogsága. Ezért idézi János, a szemtanú Zakariás próféta üzenetét, 

jövendölését, aki azt mondta: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak” (Jn 19, 37; Zak 12, 10). 

Mert ha szavakkal nem is beszél, az élete odaadásával mégis szüntelenül tanít, Isten üzenetét 

közvetíti, mint a próféta az emberek számára: Így szeretett az Isten, aki egyszülött Fiát adta oda, 

hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3, 16).  

 Amikor pedig feltámad, akkor akik a sírban voltak, szintén feltámadnak vele. Akikhez 

elment az alvilág – vagy mondjuk így: - a poklok csarnokába, a mennyország előcsarnokába, 

azok rajta keresztül látták meg a mennyei Atyát a Szentlélekkel együtt isteni dicsőségében. Ez 

biztos elirányítás mindnyájunk számára, de a lélek-menyasszony számára leginkább: Istent 

szemlélni, az Atyát szemlélni az egyszülött Fiún keresztül lehet a legjobban! Istent, a mennyei 

Atyát szeretni a Szentléleken (Szentlelken) keresztül lehet a legjobban!  

 Az imádkozó ember tehát meghatott lélekkel tekint fel isteni Urára, és látja, hogy a 

lándzsával átdöfött szívén keresztül hogyan árad bele a szeretet a világba, konkréten az egyes 



emberek lelkébe - még kézzelfoghatóbban - az imádkozó embernek a szívébe. Az imádkozó 

ember szíve majd összefacsarodik, hogy az én isteni Uram ekkora szenvedést vállalt értem! 

Ekkora nagy áldozat volt az, amellyel ő nem erre a világra, hanem az örök életre szült meg 

bennünket isteni szíve nyílásán keresztül.  

 

Negyedik gondolat:  

4. Jézusnak a vallási tapasztalása is más, mint az ószövetségi prófétáké 

 

 Mint Fiú öröktől fogva az Atyánál van, és mindent tud róla. Emberségének 

természetfeletti meghatározottsága, jellege van, tudniillik benne létezik az isteni Személyben. Ő 

egész valóságában a Fiú. Ez emberségének igazi természetfeletti jellege. Létének ezt a titkát 

tudatában is megéli. Fiúságát úgy látja, mint örök születést, mint az Atyával való kapcsolatot. 

Ezért vallási tapasztalása felülmúl minden emberi ismeretet, sőt, minden emberi kategóriát. 

Tudatában tükrözik az Atyával való lényegi egység, és az is, hogy embersége az isteni Személy 

kifejezője. Tudja, hogy emberi szava Isten szava, vagyis kinyilatkoztatása. Isteni énjének 

szemlélete a megtestesülésből fakad. Ha nem ismerné saját személyiségét, Fiúságát, nem állna 

közvetlen kapcsolatban a mennyei Atyával. Ez az ismeret olyan természetfeletti, mint emberi 

létmódja. Mivel magából a megtestesülésből, illetőleg a személyes egységből fakad, felesleges 

külön kegyelmi adományra hivatkozni. Kilétét, magatartását az határozza meg, hogy istenfiúi 

létének megtapasztalásából él. Tudja, hogy Isten az ő Atyja, és őrajta keresztül az emberek Atyja. 

Így az emberekkel való szolidaritás istenfiúi öntudatából következik.  

 A lélek-menyasszony is erre apellál: Ha Isten Fia méltóztatott közénk emberként eljönni, 

hogy (le) elhozza a mennyei Atya szeretetét a Szentlélekben, kitárja a szívét, és kéri: „Jöjj be 

lelkem hajlékába!” Akkor boldogan megéli, hogy isteni Vőlegénye be is jön, és betölti őt 

szeretetével! Annál is inkább, mert a lélek-menyasszony készsége jelzi: Jézus ebben az emberi 

szívben nem talál ellenállásra. A lélek-menyasszony már egészen átadta akaratát isteni Urának. 

És ott, ahol nincs ellenkezés, ott megvan az egység, az akaratok egysége Isten és az ember között. 

Milyen kívánatos, hogy Jézus, Isten üzenetének a közvetítője ilyen nyitott, befogadó, készséges 

lélekre találjon.  

  

Ötödik gondolat:  

5. Amellett, hogy Krisztus személyei szerint az örök Fiú, egyúttal egészen ember is. 

mindenben hasonló hozzánk, kivéve a bűnt 
 

 Gondolkodásában együtt vannak a tudat alatti törekvések, a képzelet képei, a külső 

tapasztalás és a kegyelmi megvilágosítás. Átéli a világhoz való kötöttségét is. Lelki tartalmának 

kifejezéséhez szüksége van képekre, hasonlatokra, kifejezésekre, fogalmakra. Ezeket a földrajzi 

világból, leginkább édesanyjától és nevelőatyjától, de a vallási hagyományból is veszi. 

Példabeszédei mutatják, hogy milyen találékony ezeknek a felhasználásában. Átéli történetiségét 

is, vagyis azt, hogy kötve van a társadalmi és kulturális adottságokhoz. Embersége ebben a társas 

viszonyban fejlődik, és az idővel bontakozik ki, mint a mienk. Ha az akarat oldaláról szabadon 

vállalja a küldetést, a velejáró felelősséget; megtapasztalja a sikert, és a sikertelenséget, az 

örömet és a szenvedést, sőt, a halált is. Mindezt azért, hogy az emberi lét egész abc-je az Istenség 

kifejezője legyen.  

 Amikor a lélek-menyasszony isteni Urára tekint, akkor Isten emberét is felismeri benne. 

Azt az embert, akit egészen átjárt, betöltött a második isteni Személy. Ezért olyan vonzó számára 

Jézus egyénisége. Ezért olyan boldogan akar ő is egyre jobban isteni Urához hasonlítani. Ő maga 



is megérzi emberi léte kötöttségeit, terheit, gyengeségeit. De Krisztussal együtt boldogan vállalja 

annak minden korlátjával illetve a kibontakozás reményével, hogy emberi mivolta őt is 

megdicsőíti. Emberi gyengeségének a hordozása az ő szenvedésére, az ő megdicsőülésére 

szolgál.  

 

Hatodik gondolat:  

6. Jézus saját fiúsága úgy tükröződik tudtában, hogy az Atyára tekint.  

 

 Magát az ő képének, szavának tudja. Az Atyából merít, és azt adja tovább. Mégis amit 

kinyilatkoztat, az egyúttal az ő lelki tartalma. Tanításában és viselkedésében hozzáférhetővé teszi 

saját személyi titkát, és ezzel feltárja előttünk, hogy ki az Isten önmagában, és ki ő a mi 

számunkra. Saját fiúságán keresztül megismerteti a mennyei Atyát. Szellemének ébrentartására 

elküldi a Szentlelket, és így tulajdonképpen azt mutatja be, hogy őbenne feltárult előttünk a 

Szentháromság titka. Nem nehéz észrevenni, hogy tanításában a legmélyebb isteni titkokat is 

könnyedén, magától  értetődően teszi át emberi fogalmakba. Ezt is csak abból értjük meg, hogy 

alapjában egyszerűen a Fiú áll előttünk. Isteni természete nem úgy van jelen benne, és nem úgy 

hat, mint külső, vagy valami felépítmény, hanem értelmét és egész szellemét belülről, a lét 

mélyén járja át. Ezért Jézus egyéniségét nem lehet a megszokott emberi kategóriákkal kifejezni.  

 A lélek-menyasszony is szívesen tekint isteni Vőlegényére. Amikor ugyanis őt szemléli, 

az Atya Fiát látja, akit szeret a mennyei Atya. Jézus emberi mivoltán keresztül az istenszerető 

lélek számára is feltárul a Szentháromság kimondhatatlan szent titka. És nemcsak feltárul az 

istenszerető lélek előtt ez a titok, hanem ez a szentháromságos valóság egyre jobban be is tölti az 

Istent szerető lelket. Ez a mennyország stílusa. Ez a mennyország öröme. Ott ugyanis egy 

örökkévalóságon át mindig újabbat és újabbat ismerünk meg Istenről. Mint ahogyan itt a földön 

is az embertársakról is mindig újabb és újabb információk érkeznek. És minél több az ismeret a 

másikkal kapcsolatban, annál több lesz bennünk a szeretet is iránta.  

 A lélek-menyasszony is megéli: az ő egész emberi valóját belülről átjárja a benne létező 

Istennek a szeretete. Boldogan hagyja, hogy ez a valóság egyre jobban eluralkodjon benne. Mert 

ezekkel az isteni közlésekkel Jézus prófétai cselekvését éli meg. A prófétának ugyanis az a 

feladata, hogy Istenről beszéljen, Isten üzenetét közvetítse. Jézus nemcsak beszél a 

szentháromságos Isten Szeretetéről, hanem közli is velünk!  
 

 

Hetedik gondolat: 

7. Isten Fia szavain keresztül tetteivel is kinyilatkoztatást ad 

 

 Teljesen aláveti magát a mennyei Atya akaratának. Szeretete és engedelmessége olyan, 

hogy fel kell ismerni benne a Fiút csodáival, gyógyításaival, fáradhatatlan tevékenységével, 

megértő magatartásával, türelmével, és főleg engesztelő szenvedésével kimutatja az emberek 

iránt való szeretetét is. Viselkedésével tanításának szerez hitelt. Azt az összhangot, amely 

tanítása, erkölcstana és tettei között megtalálható, nem lehetett volna írói fantáziával vagy 

filozófiai spekulációval megteremteni. Az evangélisták nem eszményi embert rajzolnak meg, 

hanem a Fiút állítják elénk.  

 Erkölcsi tanításának gerince a szeretet Isten és az emberek iránt. Fiúi magatartásával 

bemutatja, hogy milyen legyen az ember Isten előtt és embertársai között. Minden erénye 

ebből a kettős magatartásából folyik, ezért a keresztény erkölcs nem más, mint az ő követése.  



 A lélek-menyasszony is kész arra, hogy isteni Ura iránti rajongását, szeretetét, szerelmét 

cselekedetekkel is megvallja. Mert hiszen nem mindaz, aki mondogatja: „Uram! Uram!”, 

tudniillik szeretlek, hanem aki meg is teszi Isten akaratát, az jut be a mennyek országába (Mt 7, 

21). Abban uralkodik el Isten. Annak a lelkét, szívét, életét járja át Isten élete. A cselekedetek 

tehát a szeretet megnyilvánulásai. Minél nagyobb s szeretet, annál több szeretetből fakadó 

cselekedet lesz az ember életében.  

 A lélek-menyasszony kész a cselekvésre, nyitott arra, hogy megtegye isteni Ura akaratát. 

A lélek-menyasszony emberi készsége is a jó megtevésére és a rossz elkerülésére tanítás az 

emberek számára. Mintegy kinyilatkoztatást ad isteni Ura prófétai szerepével összhangban arról, 

hogy milyen jó az Isten.  

 

Nyolcadik gondolat:  

8. Jézusnak, mint prófétának megvolt a különleges hatékonysága 

 

 Tanítása nem elmélet, hanem „szellem és élet”. Követéséhez hozzátartozott ugyan a 

„kereszt botránya”, vagyis hogy sokak nem fogadták el Isten Fiának a felfeszített Názáreti Jézust, 

hanem csak megbotránkoztak benne (Mt 13, 57), de ez abból következett, hogy rajta keresztül a 

végtelen szentség tárult fel a bűnös ember előtt. Az öncélú ember a maga ösztönösségében még 

az Isten szeretetétől is félti önállóságát. Ez a feszültség azonban megadta Krisztusnak a keretet a 

küzdelmes és engesztelő élethez. Igazolta, hogy a hívők az ellentmondásokkal telített 

környezetben is élhet Isten gyermekének módján. Végül feltámadásával igazolta, hogy prófétai 

tiszte nem szűnt meg halálával. Odaát, a mennyben is ő mutatja meg az Atyát, és a Szentlélek 

által saját fősége, vagyis vezetése alatt egyesíti a megdicsőült világot (vö. Ef 1, 10).  

 A lélek-menyasszony csüng isteni Ura minden szaván. Isteni Ura ajkát figyeli, és tudja: Az 

ő szíve bőségéből szól a szája (Mt 12, 34). Ő maradék nélkül elfogadja Krisztusnak a stílusát: A 

kereszthordozást, a keresztre feszülést, mert már tudja, hogy csak a kereszthalál után van a 

feltámadás ideje. Nem sajnálja az életét, hogy ő is meghaljon a bűnnek, a sátán kísértéseinek, az 

e-világnak és önmagának. Már nem félti önmagát Istentől. Boldogan éli meg az önátadás örömét. 

Boldogan szemléli azt a tanítást, amelyet a mennyei dicsőségben isteni Ura már most jelez feléje. 

Nyitott, készséges a tanítás befogadására, a prófétai szónak a megvalósítására, amelyről Jézus 

Istenről, mint Atyáról beszél.  

 

Kilencedik gondolat:  

9. Jézus a legnagyobb és az utolsó próféta 

 

 Ez következik teljességéből, illetve istenfiúságából. Fiúságára azért utalunk, mert – amint 

Karl Rahner megjegyzi (Sacramentum mundi II, 946) -, aki csak próféta és vallási zseni, s Isten 

és az ember kapcsolatának meghatározott képét nyújtja, az emberileg soha nem lehet az utolsó és 

a legnagyobb. Azt a viszonyt Jézus minőségileg új változatban mutatja be: az atya-fiú egyszeri, 

és meg nem ismételhető kapcsolatában. Ezért állítja róla az apostoli Egyház: Ő a hit szerzője és 

bevégzője (Zsid 12, 2). Nem kell tehát mást várnunk, aki tökéletesebb és több hitre tanítana. 

Neki, mint Isten Fiának az a hatalma is megvolt, hogy prófétai tisztét átadja apostolainak, 

illetve(őleg) Egyházának. Ezzel biztosította, hogy az Egyház a kinyilatkoztatott igazság oszlopa 

és erőssége lesz (1 Tim 3, 15), s mint kovász állandóan Isten országát valósítja meg.  

 A lélek-menyasszony is boldog, hogy ilyen isteni Ura van! Ő nem vár mást, nem 

ácsingózik valaki harmadik Személy felé. Ő nem keresgél valaki tökéletesebbet, hogy hátha az 

jobb lesz. Ő tudja, hogy isteni Ura a legtökéletesebb, a legszebb, a legszentebb, számára is a 



legdrágább! Számára is a hit szerzője, vagyis a hit megajándékozója, aki a hitet létrehozza, és 

azután kibontakoztatja az Istent szerető lélekben. Ezért kész mindent odaadni isteni Urának, hogy 

minden kincsét isteni Ura kamatoztassa, ezeket a lelki kincseket benne. Isten Fiának ez a prófétai 

tiszte benne is működik. Ő is beszél Istenről az embertestvéreknek. Ő is olyan, mint akit átjárt az 

Istenség szeretete, és aki kovász módjára szeretné ezt az Istentől átjártságot másoknak is 

továbbadni. A kis kovász megerjeszti az egész tésztát, persze idő kell hozzá.  

 A lélek-menyasszony a szerelmesek bátorságával vállalja ezt a küldetést, hogy az ő 

Istennek adott élete által mások is Istennek adott életre buzduljanak. Szívesen megosztja az 

Istennel való egyesülése boldogságát másokkal is, hogy minél többen megélhessék az Istennel 

való életegység boldogságát.  

 Akkor már nemcsak arra a Jézusra tekintenek fel, akit a kereszten átszúrtak értünk, hanem 

arra az isteni Úrra is,  

 akit a mennyei Atya felmagasztalt,  

 aki a mennyei dicsőségben magához vonzza a mi lelkünk tekintetét, 

 aki nemcsak emberi szavakkal szól Istenről, mint a próféták; hanem isteni szóval, mint a 

Fiú, mert ő öröktől fogva örökké kimondott Igéje,  

 akiben Isten szava lesz számunkra jelenvalóvá, kézzelfoghatóvá, befogadhatóvá.  

  

Befejezésül a 74. sz. ének 1-2. versszakát imádkozzuk:  

 Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, Istennek vérző Fia!  

 Tűrés példája, szentség formája, ó lelkünk drága díja!  

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mennyeknek édessége!  

 Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál, ó lelkek üdvössége!  

 

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



          2012. 05. 03.  

 

456. Együttimádkozás Jézussal, a főpappal 

 

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

 

Bevezetésül imádkozzuk a 257. sz. éneket:  

 Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek Istenünk oltáránál! 

 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: mi Urunk mireánk vár.  

 

 Fölséges az Isten, por előtte minden, por a föld, por az ég is! 

 Mik a földön élnek: mint a szegény féreg. Szeret ő, szeret mégis.  

 

 A lélek-menyasszony, vagyis az Istennek véglegesen, visszavonhatatlanul átadó lélek 

mindenben együtt akar rezdülni isteni Urával. Így érthető, hogy az ő főpapi tevékenységében is 

szívesen részt vesz, mert Krisztus főpap. Ő az Újszövetség egyetlen papja, aki a nagypénteki 

keresztáldozatával egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a rábízottakat. Vagyis a megváltás 

művét, mint az emberiség képviselője a keresztfán vitte végbe. 

 Az ószövetségi próféta a „felülről”, vagyis az Istentől jövő kinyilatkoztatást hirdetette. Az 

ószövetségi főpap pedig innen „alulról”, a földről a közösség imáját és áldozatát vitte Isten elé. 

Ez a két irányulás az Újszövetség főpapjánál azonban nem határolható el ilyen élesen, mert 

Krisztus pap és próféta egy személyben, aki Isten üzenetét lehozza a földre, illetve az emberek 

imáit és áldozatát emeli az ég Urához.  

 Az Ószövetségben, azaz a régi Szövetségben a papság összeforrt az áldozatbemutatással, 

a templomi szolgálattal. Ezért feltételezhető, hogy amikor a Zsoltáros a Messiást Melkizedek 

rendje szerint való papnak mondja, valamilyen áldozatra gondol (vö. Zsolt 109, 4), amely 

azonban nem azonos a jeruzsálemi templomban bemutatott áldozattal, hiszen Melkizedek, Sálem 

főpapja, Ábrahámnak a kortársa, kenyeret és bort áldozott a Mindenhatónak (vö. Ter 14, 17-18), 

amikor Ábrahám tizedet adott minden zsákmányából, amelyet az őket megtámadó királyok 

legyőzése után szerzett. Bár Izajás próféta Jahve szenvedő szolgáját, a Messiást az áldozati 

Báránnyal hasonlítja össze (vö. Iz 53, 7), de a zsidók felfogásában a Messiás szenvedése ennek 

ellenére titok maradt. Az újszövetségi gondolkodás is csak Jézus papi tisztéből érti meg az ő 

szenvedését, illetve keresztáldozatát. Az apostolok maguk nem használják ugyan Krisztusra a 

főpap elnevezést, de szenvedését és halálát úgy értelmezik, mint papi küldetésének teljesítését. 

Tudják tőle, hogy az Emberfiának szenvednie kell, amint meg van írva, és tudják: Az Emberfia 

azért jött, hogy életét váltságul adja sokakért (Mk 10, 45). Pál apostol állítja: Jézus halála és 

feltámadása az Írások szerint történt (vö. 1 Kor 15, 3). Ezzel kinyilvánítja, hogy a kereszthalált 

(Izajás könyve 53. fejezete alapján) úgy értelmezi, mint a bűnért való áldozatot (1 Kor 13, 3, ill. 

11, 23-26). Az Eucharisztia ennek az áldozatnak a megjelenítése. Jézus feltámadását az igazolja, 

hogy a mennyei Atya elfogadta az áldozatot.  

 

 I. Jézus az igazi főpap, aki egyetlen áldozattal üdvösséget szerzett a világnak 

 

 1. A Zsidókhoz írt levél központi témája Jézus papsága  

 

 Azért lehet főpapunk, mert valóságos ember, és így a közös természet jogán is képvisel 

bennünket. Amellett a megtestesülésben embersége különleges felkenést kapott. Ezért mondjuk 



őt Felkentnek, vagyis Chrisztosz-nak. És innen ered működésének hatékonysága. Kereszthalála 

valóságos áldozat, és Személyének istenfiúi méltósága ugyan mértékében felülmúl minden 

emberi áldozatot. Ezért hatása az, hogy szabadulást hoz a bűntől és a halál félelmétől (Zsid 2, 

15). Mint főpap vállalta velünk a szolidaritást a kísértésben, az üldöztetésben és a haláltusában. 

Így megvolt a lehetősége, hogy saját emberi élményét is bevigye a közvetítésbe. Papi tisztét a 

halál sem szüntette meg, a mennyben is közbenjár értünk, és osztogatja az üdvösséget. 

  

 2. Krisztus személy szerint is felülmúlja az ószövetségi papságot 

 

 Azokat a testi leszármazás törvénye, vagyis az Árontól való származás tette papokká. 

Krisztust pedig Isten esküje, vagyis örök elhatározása. Melkizedek annyiban lehetett előképe, 

hogy a Szentírásban nincs szó sem Melkizedeknek sem családjáról, se életének időbeli adatairól, 

ezért jelképezheti Krisztus örökkévalóságát. Melkizedek lakóhelye Salem, vagyis Jeruzsálem, 

amely a béke városa. Melkizedek Salem királya. Neve pedig az igazságosság királyát jelenti. 

Krisztus örök országa szintén az igazságosság és a béke (vö. Róm 14, 17) otthona. Személyének 

nagyságát mutatja az is, hogy áldozatát nem lehet megismételni. Feltámadása után belépett a 

mennyei szentéjbe, tehát nem adhatja magát újra áldozatul. De hát erre nincs is szükség, mert a 

mennyei Atya elfogadta Fia áldozatát, és kiengesztelődött a világgal.  

  

 3. A Szentírás adatai alapján Krisztus papságának a következő jegyeit sorolhatjuk 

fel:  

 

 a) Papi tisztét áldozat bemutatással és közbenjárással gyakorolja. Kereszthalála igazi 

áldozat, igazi istentiszteleti cselekmény volt. Csak azért lehet főpap, mert valóságos ember is. 

Magára vette a szenvedéstől és a haláltól fenyegetett létünket, a mennyei haza felé vándorlásunk 

állapotának megfelelő szabadságot, vagyis azt a felelősséget, hogy személyes állásfoglalásával 

döntsön létének értelméről. Ezzel együtt-járt a kísértések megélése, ami bibliai értelemben nem a 

bűn lehetőségét jelentette, hanem a szabadság kipróbálását. Életét időbeliségben, történetiségben, 

meghatározott szociális és kulturális környezetben élte le. Nála is jelentkezett a választás a 

nemzeti messianizmus és az örök küldetés között.  

 

 b) Papságának hatékonyságát az biztosította, hogy teljesen bűn nélkül volt. Emberi 

alakjában is ő volt a mennyei Atya szeretett Fia (Mt 3, 17), ezért nem fordulhatott el az Atya 

akaratától. Fiúságának egyik jegye az volt, hogy kereste az Atya akaratát, tetszését. Életét ez az 

önátadás és engedelmesség töltötte ki. Küldetéséért kész volt vállalni minden fáradtságot, sőt, a 

halált is, vagyis állandóan az áldozat szellemében élt. Az áldozat lehetősége tehát benne volt a 

megtestesülésben. A teljes önátadást megvalósította akkor, amikor vállalta a vértanú-halált. A 

mennyei Atya viszont azzal tanúsította áldozatának elfogadását, hogy a feltámadásban teljes 

győzelmet adott neki.  

 A megváltás gócpontjai tehát: a megtestesülés, a kereszthalál és a feltámadás. De Krisztus 

éppen ezért a mi főpapunk, mert mind a három fázisban, tehát a megtestesülésben, a 

kereszthalálban és a feltámadásban vállalta a velünk való szolidaritást. A megtestesülésben 

ugyanis a bűnös ember állapotát vette magára. A kereszthalálban tudatosan az emberek bűneiért 

adta oda életét. A feltámadásban pedig úgy dicsőült meg, mint elsőszülött, mint a természetfölötti 

rend feje, aki az új életet mindnyájunk számára birtokolja. A megtestesülés és a kereszthalál 

között tehát megvan a belső összefüggés: engesztelő szenvedése a testben. És ez az engesztelő 

szenvedés benne volt az örök isteni tervben. És ő teljes tudattal vállalta is ezt.  



 

 c) A halál nem uralkodott el rajta, bár emberi módon halt meg. A halál törvénye, az 

emberi test feloszlása nem lehetett erősebb, mint az a személyes egység, amely Jézus emberségét 

egyesítette isteni személyiségével. Különben is az Atya elfogadta őt, mint áldozatot. Ez az 

elfogadás pedig megdicsőülést jelentett. Az elfogadást az is igazolta, hogy önátadása – amelyet a 

halálban megvalósított – igaz áldozat. Igazi istentiszteleti cselekmény volt. Az Atya több 

hódolatot kapott tőle, mint amennyit a bűn megtagadott. Ezért az erkölcsi rend sérelme is 

helyreállt. Így Krisztus a halálban ősmintája lett annak a hódolatnak és imádásnak, amellyel az 

ember Istennek tartozik. Itt találjuk annak a magyarázatát, hogy miért akarta Krisztus 

kereszthalálának emlékezetét megőrizni számunkra az Eucharisztiában. Az Egyház istentiszteleti 

cselekményében vértelenül megújul az áldozat, és ezzel a hívő közössége, a misztikus test 

magára ölti az áldozat szellemét: a hódolatot, az engedelmességet, és az egymás iránt való 

szeretetet. A megdicsőült Krisztus a mennyben is magán hordozza az áldozati jelleget, hiszen a 

Fiúság állapota ott is tükröződik emberségén. Mennyei életében is folytatja azt, amit földi 

állapotában megkezdett. Mivel így áldozata állandósult, örök érvénnyel üdvözítheti az embereket 

(vö. Zsid 7, 27). Áldozatát tehát ezért nem lehet megismételni. Másrészt ő feltámadásában is 

képvisel minket, ezért kegyelmeit felajánlhatja mindenkinek.  

 

 d) Az Egyház reménye Krisztus főpapságában gyökerezik. Benne nyertük el a megváltást 

vére árán, és bűneinknek bocsánatát bőséges kegyelme folytán (Ef 1, 7). Benne temetkeztünk el a 

keresztségben, és benne támadtunk fel annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a 

halálból feltámasztotta. Titeket, akik bűneitek következtében halottak voltatok, vele együtt életre 

keltett, megbocsátotta minden bűnötöket (Kol 2, 12-13).  

 Krisztusban tehát azonos a főpapi és a megváltói szerep. A megváltás művét áldozatban 

vitte végbe, amely megkezdődött a megtestesülésben, teljesebb a kereszthalálban, és állandósult a 

feltámadásban. Az áldozatnak és a főpapi közbenjárásnak az erejét azonban csak akkor látjuk 

meg, ha szem előtt tartjuk Isten Fiának a szolidaritását az emberséggel. Bár az áldozat és az 

engesztelés alulról fölfelé mutat, az embereknek az Isten előtti hódolatát fejezi ki, de maga a 

főpap mégis az Atya irgalmas szeretetének az ajándéka (vö. Jn 3, 16).  

 A főpapi közvetítés belső természetének tisztázására Karl Rahner megjegyzi: „Krisztus 

embersége szerint közvetíti a kegyelmet, de nem embersége cselekszik, hanem ő maga, az 

Istenember. Személyes hatásában benne van az isteni és az emberi erő egyszerre. Nem 

párhuzamosan, hanem egységes hatásban” (Dr. Gál Ferenc, Dogmatika I., 320. oldal).  

 

 Amikor az Istennek adott lélek már Krisztusnak eme nagy feladatáról hall, hogy ő a 

főpap, aki Istent és az embert összeköti, akkor lelkét elbájolja isteni Urának ez az újabb vonása, 

amelyet egyre jobban megismerhet, minél többet együtt van isteni Urával. Ő is látja, hogy 

Krisztus nemcsak próféta, aki Isten szavait közvetíti, tehát a felülről jövő tanítást adja az 

embereknek; hanem az emberiség képviselője, az egyetlen örök főpap, aki az embereknek az 

életét, imáját, áldozatát, szeretetét viszi Isten elé. Ebbe az irányulásába tud belekapcsolódni a 

lélek-menyasszony, Krisztussal együtt, az ő isteni Urával együtt fordul a mennyei Atya felé. Saját 

életét, imáját, szenvedéseit, cselekedeteit, önmegtagadásait, áldozatait Krisztussal viszi a 

mennyei Atya elé. Ő, mint ember nagyon kicsi. A maga erejével nem tud engesztelést adni a 

bűnökért. De minél jobban egyesül isteni Urával, annál értékesebb lesz a cselekedete. A 

szentmisében is az Anyaszentegyház mindig Krisztus, a mi Urunk által áll a mennyei Atya elé, 

hogy az ő áldozatával egyesítve adja meg a mennyei Atyának a méltó tiszteletet, a köteles 

hódolatot.  



 Az ember önmagában kicsi, de isteni Urával egyesülve naggyá lesz. Mert Jézus, az isteni 

főpap magához vonz bennünket. Hová? Sokszor tanította nekünk: a kereszt magasába, ahol a 

keresztáldozatot mutatta be, az Újszövetség egyetlen áldozatát, az egyetlen főpapi cselekedetet, 

amelybe bennünket is bele akar kapcsolni.  

 

 Ha a főpap Krisztus vállalja velünk a szolidaritást, vagyis emberi életünk kísértéseit, 

megpróbáltatásait, a halál elszenvedését, akkor a választott lélek is vállalja a Krisztussal való 

szolidaritást. Krisztussal együtt akar lenni a vérverejtékezés órájában, a Getszemáni sötét éjszaka 

elhagyatottságában, amikor végül is elfogják Jézust, halálra ítélik. A lélek-menyasszony már 

lélekben elfogadta a Krisztusért való önmagának történő meghalást. Már nem magának akar élni, 

hanem annak, aki érte meghalt, és örök életet adott neki a feltámadásban. A lélek-menyasszony 

így részt vesz Krisztus papi tevékenységében. Krisztus a saját élete áldozatát adta a bűnökért 

engeszteléséül a mennyei Atyának. Az Istennel egyesült lélek is isteni Urának a stílusa szerint 

akar engesztelést adni. Minél jobban belecsatlakozik élete az isteni főpapba, annál hatékonyabb 

az engesztelése, az áldozat bemutatása. Minél inkább egyesül a főpappal, annál inkább részesedik 

Krisztusnak az áldozatában, a halálában és a feltámadásában. Krisztus áldozata erőforrás. És 

minél jobban belekapcsolódik a lélek-menyasszony a főpap Krisztus életébe, az ő élete is 

belekapcsolódás ennek az erőnek a kiárasztásába. Ahogyan a szentmise áldozatot bemutató pap 

Krisztusnak a keze, az ajka, a szíve, hogy kimondja az átváltoztatás igéit: – „Ez az én testem, ez 

az én vérem” – úgy a lélek-menyasszony is átadja saját magát az engesztelés szolgálatában 

Krisztusnak, a főpapnak. Krisztussal együtt lesz áldozattá. Krisztus testének és vérének 

áldozatában ő maga is részesedni akar.  

 A lélek-menyasszony ismeri az Egyház tanítását, amelyet az egyházatyák fogalmaztak 

meg. Szent Ambrus és Szent Hiláriusz a római jogi szemlélet alapján a krisztusi papság 

fogalmába belevonták az engesztelés fogalmát. Tudniillik a bűn megtagadja Istentől a neki kijáró 

tiszteletet, ezért szükség van a bűnért való engesztelésre.  

 Ezt a gondolatot folytatta tovább a nagy teológus, Cantenburyi Szent Anzelm, aki egyúttal 

a megtestesülés motívumát is az engesztelésben látta. Aquinói Szent Tamásnál a megváltás 

háttere Isten irgalmas szeretete. Az ember a bűnnel megsértette Istent, és magának belső romlást 

okozott. A végtelen Fölségen esett sérelmet az ember a maga erejéből nem tehette jóvá. Ezért a 

mennyei Atya az emberek iránti szeretetből elküldte Fiát, hogy ő a bűnünk okozta sérelmet 

jóvátegye. Ő a kereszthalálban tökéletes engedelmességet mutatott, vállalta a vértanúságot a 

küldetéséért, és ezzel helyreállította Isten nevének dicsőségét és tiszteletét.  

 

 Szent Iréneusz óta a teológiában Krisztus papi tevékenységének másik oldala is szerepel. 

Tudniillik Isten Fia azért lett emberré, hogy minket Isten gyermekeivé tegyen. A bűn 

kiengesztelése mellett ezt a kegyelem közvetítésével valósítja meg.  

 

 A lélek-menyasszony is itt tud belekapcsolódni Krisztus papi tevékenységébe. Egyrészt a 

maga gyarló kis életével engeszteli Istent a bűnökért, innen a földről nyújtogatja Istennek, a 

mennyei Atyának a kiengesztelésre szóló készséget, az engedelmességet; másrészt pedig 

belesegít isteni Ura tevékenységébe, amellyel a mennyei Atyától közvetíti a kegyelmet a föld 

népe, az emberek felé.  

 A lélek-menyasszonynak nagyon nagy kitüntetés részt venni ebben a papi 

tevékenységben. Tehát itt nem arról a szentségi papi tevékenységről van szó, amellyel Jézus az 

egyházi rend kiválasztottjainak lelki hatalmat ad a szentségek kiszolgáltatására, hanem arról a 

lelki magatartásról, amely mindnyájunk számára adottság, akik részesülhetünk a keresztség által 



Krisztusnak főpapi tevékenységében. Erről Szent Péter apostol azt mondja, hogy ez a hívek 

általános papsága: Ti lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által 

Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be (1 Pét 2, 5). Ugyanezt a gondolatot így folytatja: 

Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy 

annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket (1 Pét 

2, 9).  

 A papi hivatás lefoglaltságot is jelent. Isten megszentelő tevékenysége számára egy 

elkötelezettséget. Az ember a maga készségét nyújtogatja, Isten pedig ezt a készséget elfogadja, 

mintegy megpecsételi, hitelesíti.  

 

 Most tartsunk kis csendet, hogy a szívünkben egyre jobban visszhangozzanak Istennek a 

szavai, amellyel bennünket is részesíteni akar a hívek általános papságában Krisztus által a 

keresztség szentségében! 

 

 4. Jézus önmaga kinyilatkoztatását adja, amikor papi tevékenységét gyakorolja 
(A további gondolatokat Karl Rahner Teológiai kisszótára segítségével bontakoztatjuk ki:)  

 

 A Szentháromság második Személye az Atya Fia, az Ő isteni Igéje (görögül Logosz) – aki 

mindöröktől fogva birtokában van az egy isteni lényegnek, amelyet az Atya közölt vele. Az idők 

folyamán – mondjuk így a Szentírás szóhasználatában: az idők teljességében – emberi 

természetet vett fel magára tökéletesen saját valóságaként Szűz Máriától a Szentlélek erejéből 

(vö. Gal 4, 4). Jézus Krisztus tehát ugyanannak az isteni Személynek az egységében keveredés 

nélkül, elválaszthatatlanul birtokolja az isteni és az emberi természetet, így valóban Isten és 

ember. Ezt a személyi egységet unio hypostatica-nak mondjuk. Ez az állítás hittitok. Az ember 

nem tudja átlátni ennek a mélységét, de az élő Istennek és a valóságos örök jelentőséggel bíró 

embernek a kapcsolatáról van szó. A kettőnek van köze egymáshoz, illetve mindenben közük van 

egymáshoz. Isten és az ember Krisztusban eggyé lesz, ez a legtökéletesebb egyesülés Istennel. 

Jézus titka tehát abban van, hogy ő valóban két oldalán áll annak a határnak, amely Isten és a 

teremtmény között húzódik. Jézus, az Isten Fia és ugyanakkor az ember fia. Jézus embersége 

éppen az a valami, ami akkor jön létre, ha Isten a maga igéjében a szó szoros értelmében saját 

maga válik külsővé, és saját maga megy át a teremtményi másba. Ilyen módon Jézus Krisztus a 

teremtés csúcspontja! Az emberiség tagjaként annak Ura és feje, közvetítő Isten és a 

teremtmények között. Mivel emberségében Jézus Krisztus nem gondolható el a világ minden 

környezete nélkül, azért csakis őbenne lett Istennek a világra irányuló kegyes akarata 

történelmileg kézzelfogható, reális, és végérvényes módon a világban. Engedelmessége, amely 

megvalósult földi életében, és az Atya akarata teljesítése kedvéért a halál készséges vállalásában 

– amelyet az emberiség fejeként tanúsított, a világ megváltását eredményezte.  

 Mindenhatóságában Isten nemcsak maga elé állította az embert, és nemcsak belevette az 

embert a saját szabadságába, hanem a teremtményt a maga egészében is meg hívta arra, hogy 

Isten boldog dicsőségében, Isten saját életéből részesüljön. Éppen ez tehát a keresztények hite, 

vagyis az, hogy ez az esemény (amelyen a világ minden várakozást túlszárnyaló üdvössége 

múlik), éppen a názáreti Jézusban következett be, hogy az ő tanítása és Szentlelke abszolút 

igazság és élet (Jn 14, 6) az ember számára, hogy halála a megváltás, hogy a világ beteljesülése 

nem más, mint Isten és a teremtmény közelségének ez a végérvényes kinyilatkoztatása. 
(Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 352-356. oldal).   

 



 Itt megáll az elmélkedő lélek, mert meghatja szívét Istennek ez a fenséges gondolata: 

Egyszülött Fia megtestesülésében kinyilatkoztatta, hogy ő az embert Istennel egyesült lénynek 

gondolta el, olyan valakinek, aki már nem önmagának és önmagában él, hanem isteni Urának és 

isteni Ura életében kap részt.  

 Ezért kész a lélek-menyasszony minden áldozatra. Ezért készséges arra, hogy a krisztusi 

papi feladatban együttműködjön isteni Urával. 

 

 5. Isten közli magát az emberiséggel 

 

 Ehhez még a feltételt is megteremti, mely lehetővé teszi igéjének meghallását. Illetve, 

hogy önközlését a történelemben megjelenítette Jézusban. A papnak ez a tevékenysége: Istent 

közvetíteni az emberek felé. A lélek-menyasszony is ebben a tevékenységben részesedik. 

Kitüntetés, nagy megbecsülést jelez, hogy isteni Ura lehetőséget ad neki, hogy Istennel együtt 

ajándékozza a saját életét is az embertestvéreknek. Ez papi feladat. Krisztus papságában 

részesedik a megkeresztelt ember, amikor Isten szeretetét közli az embertestvérekkel, amikor 

Isten szavait tanítja a többi embernek. Isten életét közli akkor, amikor a megszentelő kegyelem 

kiáradásával próbál másokat is megszentelni, egyre mélyebb közösségbe vonni a 

szentháromságos egy Istennel. Ez az ember számára a boldogság. (Karl Rahner: Teológiai 

kisszótár, 778-780. old.)  

   

 6. Mi a boldogság? 
 

 A boldogság nem más, mint az egész embernek a kegyelem által való végleges 

beteljesülése a természetfeletti rendben. A földi boldogságon túl, tehát ez a túlvilági boldogság 

azt jelenti, hogy az ember eljuthat Isten színe-látására, a test feltámadására. Megéli Isten végleges 

uralmát, vagyis a mennyek országának a győzelmét. Megéli a szentek közösségét, vagyis azt, 

hogy mindnyájan együvé tartozunk Krisztusban. Mert ez a főpapnak a feladata: Mindent 

összegyűjteni, egybefogni a mennyei Atya szeretetközösségével, a Szentlélekkel. Végső fokon 

erre a mennyei boldogságra vonatkozik a Hegyi beszéd nyolc boldogsága is (vö. Mt 5, 3-11), 

még ha itt az evangélium szavaiban nem is egészen világos, hogy mi a pontos tartalma ennek a 

boldogságnak, vagyis annak, hogy Isten elfogadja, és ezzel megmenti az embert. Az ember 

azonban ráérez. Az ember azonban tudja azt, hogy valami olyan kincset kap, amit a maga 

erejével nem tud megvalósítani. Ez már a misztika világa. Karl Rahner erről azt mondja: A 

természetes misztika által a keresztények is átélhetik az isteni végtelenséggel való találkozást. 

Sőt, ez a misztikus tapasztalás elvileg már benne van a transzcendencia megtapasztalásában, 

vagyis abban a tényben, hogy az ember ráébred: rajta kívül, önmagán túl van egy nagyobb 

Létező, aki az Isten, aki több nála (Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 498. oldal). 

 

 A keresztény misztika is a végtelenség misztikája, de a transzcendencia-tapasztalása 

felemelkedéseként és felszabadításaként az. Ezt a felemelkedést pedig a kegyelem, mint Istennek 

az ember által tapasztalt önközlése végzi el. Ily módon a misztikus egyesülést – mint az 

örökkévalóságban bekövetkező boldog állapotnak, azaz Isten színelátásának halvány visszfényét, 

(a földön), illetve magát a színelátást (a mennyben), – az a tény közvetíti, hogy Isten történelmi 

módon (tehát megtapasztalható formában) leszállt az emberekhez Fiában, aki az örök életben is 

az marad, aki volt, vagyis a Megtestesült, a Megfeszített és Feltámadott Istenember.  

 A lélek-menyasszony itt otthonos tájakon jár. Az élete eddig is ezzel a megtestesült 

Istenemberrel volt összekötve, Az ő misztikus eljegyzése a kereszt vállalása volt. A kereszthalál 



volt a misztikus nász, amellyel ő is felszállt az oltár trónusára, hogy ott eggyé legyen isteni 

Urával. Isteni Ura pedig nemcsak a kereszt magasába hívta őt, hogy vele együtt legyen, hanem a 

feltámadásában is, a megdicsőülésben is részesíteni akarja! (Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 

498. oldal). 

 

 7. Ez a Szentháromság misztikának a legtisztább kibontakozása 

 

 A Szentháromság az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközösségének a megélése olyan 

misztikus tapasztalat, amelyben éppen az embernek a három isteni Személyhez való kegyelemből 

fakadó viszonya valósul meg. A misztika történetében a Szentháromság misztikának is nagyon 

nagy jelentősége kell, hogy legyen, mert az Istennel való egyesülés nem egy elméleti, elvont 

valóság, hanem a szent három isteni Személlyel való egység. Itt az Istennel való egyesülés az 

isteni élet lüktetésében valósul meg, „puszta csendben”, azaz egyszerűen, konkréten 

megfogalmazható „módozatok nélkül” (Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 652-653. old.) 

 

 II. A lélek-menyasszony részesedik az Atya létében, a Fiú Atyától való szeretésében, 

és a Szentléleknek az első két isteni Személytől való együttszeretésében 
 

 Egészen együtt rezdül az Atya, a Fiú, a Szentlélek szeretet élet folyamával. Minél jobban 

előrehalad a lélek-menyasszony az istenszeretetben, az emberszeretetben, annál jobban megéli 

egységét a szentháromságos egy Istennel, és mindazokkal, akik őhozzá tartoznak: angyalokkal, 

emberekkel.  

 

 A Szentháromság-misztika tehát a krisztusi, főpapi tevékenységnek a gyümölcse. Isten 

Fia azért jött el a mennyei lakóhelyéről, hogy minket a bűntől megváltva nekünk békességet 

hozzon, és földi életünk kibontakozása jutalmaként az örök élet békességébe vezessen.  

 Az Istennek átadott lélek boldogan hagyja magát Istentől egyre jobban bevonni ebbe a 

szentháromságos életbe. Egy olyan titokzatos tapasztalásnak lesz a részese, amelyben 

kimondhatatlan dolgokat tapasztal, emberi szavakkal leírni nem lehetséges eseményeket, 

élményeket él meg. A Szentháromság belső élete kimondhatatlan. Istennek adott élete azonban 

mégis tapasztal ebből valamit. Valamiképpen részesedik ebben. Mondhatjuk így: az isteni élet 

puszta csendességében helyet kap. Ez a csendesség a szentháromságos szeretetnek a lüktetése. Ez 

az isteni életben való csendes részesedés azt jelenti: A lélek-menyasszony is meghallja a mennyei 

Atya szavát, amelyet a Fiúnak mond, és magára ezt úgy értelmezi: „Akarom, hogy légy!” Mint 

ahogyan az Atya öröktől fogva örökké kimondja a második isteni Személynek a szót: Te vagy az 

én Fiam, az én szeretett Fiam, úgy a lélek-menyasszony is meghallja Isten Atyánknak ezt a létbe 

szólító szavát: „Akarom, hogy Bennem légy! Én pedig, a te Urad, Istened tebenned akarok 

lenni!” Mint ahogyan az édesapa élete a gyermekében van, mint ahogyan a mennyei Atya élete az 

egyszülött Fia életében van, úgy Isten Atyánk azt akarja, hogy a választott lélekben is ő legyen az 

Élet! Ő az, aki él a választott lélek-menyasszony szívében. És ő az, aki élteti.  

 Az ember teremtésekor Isten Ádám testébe az élet leheletét lehelte (vö. Ter 2, 7). Ezért itt 

elmondhatjuk, hogy a mennyei boldogságban a teremtő Atya az ő Istenségét leheli bele az 

embernek, a teremtménynek az életébe. És ezért az embernek örök boldog élete van. Ez a 

mi mennyei boldogságunknak, örök életünknek a titka és a magyarázata, mert az Atya és az ő 

egyszülött Fia bennünk is szeretni akarja a Szentlelket örökre. Mert hiszen a Szentlélek 

önmagában öröktől fogva örökké van, de bennünk a megteremtésünktől kezdve.  

 



 Ez a teremtmény felmagasztalása, kibontakozása, hogy nem pusztulásra teremtett lét, 

hanem örök szeretetre meghívott létező, akiben Isten elgondolása kibontakozik, akiben Isten 

örök élete egyre jobban a kiteljesedését éri el.  

 

 Érdemes meghatódott lélekkel gondolni Krisztusra, mint főpapra, aki emberi módon 

megtestesülve az Istennel való összekötöttségünket vállalta szolgálni. A kereszthalálával meg 

is valósította, és a feltámadásában pedig megszerezte nekünk a lehetőséget, hogy ebben az örök 

Istennel való összeköttetésben részesedhessünk.  

 

Befejezésül a 257. sz. ének 3. versszakát imádkozzuk:  

 Fiát adta értünk, őbenne remélünk, főpapunk ő lett nékünk.  

 Áldozatunk ő lett s érte, Uram, tőled reméljük üdvösségünk.  

 

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



                 2012. 05. 10. 

 

457. A lélek-menyasszony együtt uralkodik isteni Urával 

  

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

Imádkozzuk a 263. sz. éneket:  

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívvel szeretlek.  

 Vallom magam kereszténynek, hitelt adok mindennek,  

 Amit Krisztus hitén vallnak, mert mindezek Tőled vannak. 

 E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts.  

 

 A lélek-menyasszony, vagyis az Istennek egészen átadott lélek élménye: együtt tud 

cselekedni isteni Urával. Ha méltóztatik az Úr részesíteni az együtt-szenvedésben, akkor vele 

együtt szenved is, vele együtt részesedhet isteni Urának prófétai küldetésében, hogy Istenről 

beszéljen az emberekkel, az embereknek beszéljen Istenről; illetve részesedik az általános 

papságra való kiválasztás által is Jézus isteni főpapságában, amellyel áldozatot mutat be az 

emberek nevében Istennek, illetve Isten áldását közvetíti az embereknek.  

 ..Amikor a második isteni Személy emberré testesül, akkor nemcsak az emberiség 

tanítója, nemcsak az emberiség főpapja, hanem az egész Világmindenségnek az Ura is. 

Krisztusnak ezt a harmadik vonását próbáljuk szemlélni a mai alkalommal. 

 

 .. Amikor a lélek-menyasszony isteni Urát nézi, akkor látja, hogy egész földi élete nem 

más, mint Isten uralmának érvényre juttatása. Azt akarja, hogy Isten országa, vagyis Isten uralma 

elérkezzék az emberek szívébe, hogy kiűzze onnan a gonosz léleknek a hatalmát, és Istennek az 

uralmát ültesse az emberi szívekbe (vö. Mt 6, 13. 10). Az apostolok, különösen Péter is tanítja: 

„Isten Úrrá és Messiássá tette azt, akit ti keresztre feszítettetek” (ApCsel 2, 36). A lélek-

menyasszony pedig szívesen elfogadja Jézust isteni Urának és Messiásnak, vagyis az ő 

Megváltójának. ..Ő is szívesen használja azt a legrövidebb Hitvallást, amelyet az első 

keresztények mondtak: Jézus Krisztus az Úr! (Fil 2, 11) (1 Kor 12, 13??). Ezzel a lélek-

menyasszony is megvallja: Jézus, aki a Szentlélek erejéből testesült meg, és született Szűz 

Máriától, a Krisztus, a Messiás. És ez a Messiás Jézus az Úr az egész világ fölött, de leginkább az 

ő szíve-lelke fölött.  

 

 

Első gondolatunk legyen:  

1. A feltámadással és a mennybemenetellel megvalósul Jézus végleges uralma 

 

 Amikor az emberi lélek átadja magát isteni Urának, akkor mintegy az ő hatalma alá veti 

magát. Ez az önátadás pedig összhangban van azzal, amit a mennyei Atya ajándékozott nekünk. 

Isten az ő egyszülött Fia hatalma alá vetett égben és földön mindent (vö. 1 Kor 15, 25). Ez nem 

egy gyötrelmes rabság, amelynek a végét az ember fogcsikorgatva várja, hogy mikor lesz a 

szabadulás órája. Ez a szeretet-köteléke (?) által megvalósuló önátadás élménye. Mert amikor az 

isteni Vőlegény kiválasztotta magának a kiváltságos lelket – hogy a menyasszonya legyen – 

akkor ő is, mint isteni Vőlegény mindent átad az ő választott menyasszonyának. Jézus feltámadás 

és mennybemenetele ugyanis már előre jelzi azt az állapotot, amely majd megvalósul Isten 

választottai számára. A lélek-menyasszony ezért tud már itt a földön a feltámadás reményével 

betöltődve mennyországi életet élni. Az ő földi élete már tulajdonképpen a mennybe ment 



Krisztussal közös élet. A mennyben élő Krisztus az ő választott menyasszonya lelkében is él. 

Ezért azután Jézusnak ez az uralma a választott lélek számára mennyei öröm.  

A kiválasztott lélek is tudja (ismeri) Szent Pál apostol szavait: Jézus nevére meg fog hajolni 

minden térd a mennyben, a földön és a holtak birodalmában (vö. Fil 2, 10). Látja: Jézusnak 

vannak alárendelve az angyalok (Ef 1, 20). Az angyaloknak a különböző karát, csoportját is nagy 

tisztelettel látja a lélek-menyasszony. Szent Pál arról beszél, hogy ezek az angyalok a 

fejedelemségek, a hatalmak, a szellemi erők és az uralkodó szellemek (ezek) mind-mind 

hódolnak az egyetemes Uralkodó Jézus előtt. Amikor az imádkozó lélek meghajol Isten uralma 

előtt, akkor ebben is az angyalok társa lesz. Ezek a szent angyalok azért kapnak ilyen dicsőítő 

neveket, hogy ők fejedelmek, hatalmas angyalok, szent erők és uralkodó szellemek, mert ezek az 

ő jellemzőik (vö. Ef 1, 21). Ők valóban tudtak uralkodni magukon azért, hogy Istennek 

szolgáljanak. Ők a hűségüket nyújtogatták Istennek, amikor ő kinyilvánította az akaratát az 

angyaloknak. Nem úgy, mint Lucifer és társai, akik Isten szolgálatát elutasították. 

 A lélek-menyasszony is részesül a szent angyaloknak az örömében: Istennek, ennek a 

hatalmas Úrnak szolgálni! Mert Jézus a királyok Királya, az uralkodók Ura. Uralma átfogja a 

jelen világot, és a jövő világot (vö. Jel 1, 5, ill. 19, 6). ? A Messiás királyságában részesülő 

emberi lélek is minél többet van isteni Urával, annál többet fedez föl annak isteni hatalmából, 

uralma erejéből, országa szilárdságából. Vele együtt tudja a múltat, a jelent és a jövőt szemlélni. 

Látja azt is, hogy akik hűségesek Jézushoz, az Úrhoz, azok előmozdítják Istennek az uralmát az 

emberek lelkében. A lélek-menyasszony látja, hogy hogyan bontakozik Jézusnak az uralma a 

világtörténelem folyamán. Amikor azután majd mindent az ő uralma alá vetett a világ végén, az 

ítéletkor, átadja országát, vagyis uralmát a mennyei Atyának, hogy Isten legyen minden 

mindenben! (1 Kor 15, 28). Isten tehát mindeneknek az Ura, a választott lélek pedig részesülhet 

Istennek ebben az uralmában. Jézus az apostoloknak is megígérte: majd velem fogtok uralkodni 

tizenkét széken ülve a világ fölött (Jel ??). A lélek-menyasszonynak is ott van a helye azok között, 

akik elítélik a rosszat, a bűnt, és akik uralkodva saját maguk fölött - Istent juttatják diadalra 

magukban.  

 

Második gondolat:  

2. Jézusnak természetfölötti hatalma kiterjed az egész Egyházra 

 

 Krisztus a feje a benne hívők közösségének. Ez az ő titokzatos teste. Életét ez a közösség 

Krisztustól, a főtől kapja. De Krisztusnak az uralma kiterjed az összes emberre, sőt, a 

mindenségre, amelyeket a mennyei Atya őáltala is őérette a teremtett (vö. Kol 7, 16???).  

 A lélek-menyasszony látja, hogy Krisztus hogyan uralkodik az Egyházban. Mint ahogyan 

a főtől jönnek a gondolatok, úgy Krisztustól, a titokzatos test fejétől ered a tanítás az Egyházban. 

Jézus az, aki a gondolatait nemzedékről nemzedékre közli az ő Egyháza tagjaival.  

 Krisztus gondolata a hierarchia, vagyis a szent hatalom. Ahogyan az apostolok Péter 

fősége alatt Istennek a hatalmát, megszentelő erejét, a kegyelmet, a bűn megbocsátásának a 

kegyelmét, de mindenféle karizmát, vagyis közösség építésére adott ingyenes ajándékot is a 

közösség javára tudjanak hasznosítani. Krisztus az Egyházat jegyesének vallotta, aki felé 

titokzatos szeretettel fordul (vö. Ef 5, 23?). De ez az általános, mindenki felé irányuló jegyesi 

szeretet a lélek-menyasszony szívét még inkább megérinti. Igazi jegyes módjára teljes készséggel 

engedelmeskedik isteni Urának. Szeretettel fordul feléje mindenben. Lesi a gondolatát, amelyet 

ma is áraszt az isteni Fő az ő titokzatos teste tagjaiba. Szolgálja ezen gondolatokat elsősorban 

azáltal, hogy magába fogadja be, és engedi, hogy növekedjen benne a tudás, az istenélmény, az 

istenismeret; de azáltal is, hogy másokkal is megossza ezt az Istenről való fölséges tudást. Így 



szerette és szereti ma is a mennyei Atya a világot, és az Egyházat, hogy egyszülött Fiát adta oda 

érte (vö. Jn 3, 16) a kereszten is és a szentségekben, hogy választott jegyesét lelki kincsekkel 

gazdagítsa, egyre jobban felékesítse, magához méltóvá, előtte kedvessé tegye. Ha Isten így 

szereti az Egyház-közösséget, mint ahogyan a vőlegény a menyasszonyt, akkor az Egyház is 

mind inkább viszonozni akarja ezt a szeretetet, és belevonja az embereket az isteni dicsőségbe, az 

Úr életébe, Istennek az örök mennyei világába.  ..Amikor ugyanis Isten átadta a hatalmat 

egyszülött Fiának, akkor azt akarta, hogy egyszülött Fia által az egész Mindenség részesedjen 

Isten birtokolásában, Isten uralmában. Krisztus uralma tehát lényeges része az ő megváltói 

működésének. Nem választható el a prófétai és papi tisztétől, hiszen a hatalom arra szolgál, hogy 

az emberek tudatos hittel alávessék magukat a mennyei Atya akaratának. Ehhez eszköz az 

evangélium hirdetése, a kegyelem kiárasztása, és a bűn megbocsátása, vagyis mindaz, amit 

Krisztus az ő papi és prófétai tevékenységével megszerzett számunkra. 

 

Harmadik gondolat:  

3. Jézus uralma fokozatosan bontakozik ki a földi életben 

 

 Jézus élete itt a földön a kiüresítés korszaka volt. Amikor a Filippi levél 2. fejezete 

tanítása szerint kiüresítette önmagából mindazt, ami rá, az Istenre jellemző vonás, ragyogás 

fényessége, és csak úgy jelent meg közöttünk, mint egy ember, egy szolga. Báruk? 

szóhasználatával: mint egy rabszolga, legutolsó az emberek között (Bár ?). De isteni tekintélye 

mégis már Jézus földi életében fel-felcsillant.  

 Ki az, aki új törvényt adhat a régi, ószövetségi törvények helyett azok tökéletessé 

tevésére? Csak az,  

 aki isteni tekintéllyel rendelkezik,  

 aki nemcsak parancsot hoz, hanem számon is tudja kérni, illetve meg is tudja jutalmazni 

azok megtartását. Amikor Jézus bűnöket bocsátott meg, akkor ezzel a cselekedetével és csodáival 

igazolta, hogy hatalma van a természet, az élet és a halál fölött. A lélek halála fölött is. Az ember 

ugyan el tudja követni a bűnt, de a maga erejével nem képes eltörölni a bűnt. Jézus pedig 

kimondja: „Bűneid bocsánatot nyertek” (Mk 2, 5). És mindezt csodáival is igazolja. Kitűnik az ő 

földi életéből is, hogy hatalma van a természet, az élet és a halál fölött. És joga volt közösséget, 

Egyházat alapítani. Olyan közösséget, amelyben Isten Lelke a közösségi erő, az az Atya és a Fiú 

Szeretete.  

 A lélek-menyasszony az Egyház történelmének az évezredeiben már látja, hogy mennyire 

erős az az abszolút ígérete Jézusnak, hogy a földöntúli erők sem mozdíthatják el. A gonoszság 

szüntelenül támadja, de végül is Isten uralma fog győzni (). Jézus feltámadása és 

mennybemenetele közé esik az a tanítás, hogy várni kell a Szentlelket. Jézus mennybemenetele, 

és második dicsőséges eljövetele közé esik az Egyháznak az a korszaka, amely a Szentlélekkel 

való betöltődés hitének és a feltámadt Krisztusról szóló tanúságtételnek az időszaka. Ez az 

időszak is a kiüresítés misztériumához? tartozik. Mert itt a földön nem látjuk még, hogy hogyan 

nyilvánul meg Krisztus uralkodói hatalma, hogyan ragyogja át az ő isteni dicsősége az ő 

Egyházának a tagjait. Ezért ezt csak a hittel tudjuk felismerni, és az élő hitből fakadó tanúságtétel 

által bizonyítani. Azok az istenszerető lelkek, akik a hitben Istenhez kapcsolják az életüket, a 

szent Istenhez tartozás cselekedeteivel tudnak bizonyságot tenni Istennek az uralmáról. A szentek 

életében is folyamatosan bontakozik Isten uralma. Krisztus jelenlétét teszi nyilvánvalóvá a 

szeretet parancsának nemcsak hirdetése (), hanem megvalósítása is. Krisztus uralmát mozdítja elő 

a bűnök megbocsátása, és a megszentelő kegyelemnek a növekedése. Krisztus hatalma nyilvánul 

meg az Eukarisztia és a többi szentség megszentelő erejében, és az Egyházban is, amelyet 



nyolcadik szentségnek szoktak nevezni, mert az Egyház is krisztusi alapítás azért, hogy ez a 

látható szervezet láthatatlan kegyelmet közvetítsen. Ahogyan a szentségek hatékony jelképek, 

vagyis közvetítik a bennük jelzett kegyelmi erőt, úgy az Egyház élete is át van szőve 

karizmatikus hatásokkal. Jézus ezért mondja: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, 

amelyeket én viszek végbe. Sőt, még nagyobbakat is tesz azoknál, mert én az Atyához megyek (Jn 

14, 12).  

 Krisztus hároméves földi működése alatt kinyilatkoztatta Isten szeretetét. Az Egyháznak 

pedig évezredeket adott. Ezért is mondható: az Egyház még nagyobbakat is tesz Jézus tetteinél. 

Jézus világosan tanítja: Az ő küldetése Izrael népére irányul (). De a tanítványait a világ minden 

nemzetéhez küldi (Mt 28, 19), hogy az ő tanítását, erejét, szeretetét vigyék az emberekhez! Az 

Egyház tehát Krisztus uralmának a fokozatos kibontakozásáról tesz tanúságot. Bár az Egyház 

közösségében az erény mellett ott van a bűn, meg a bűnbánat is, Isten igéjének a magja, a búza 

mellett ott van a konkoly is, a gonosznak (Mt 13, 38) a tevékenysége.  

 

 

 

 

 

 

Negyedik gondolat:  

4. Isten uralma abban is megnyilvánul, hogy a kegyelem nem a természetes értékes ára? 

szerint hatékony  

 

 Már Pál apostol is szembeállította Istennek a látszólagos balgaságát az emberi 

bölcsességgel. Az ember azt mondaná: Isten Fiát nem lehet keresztre feszíteni emberi 

mivoltában, és a keresztre feszített Jézusról szóló tanítás a világ szemében ostobaság (vö. 1 Kor 

1, 27?-28). Isten másképpen gondolkodik, mint a földi ember. A földi életnek a távlatai 

korlátozottak. Nem lát tovább sokszor a saját orránál, vagy a szoba falánál, vagy városa, országa 

határainál. Isten azonban az egész világ Ura, és ezért ő isteni távlatokban tud gondolkodni.  

 A lélek-menyasszony éppen ezért megérti, hogy ez a küzdelmekkel teli földi élet mégis 

alkalmas arra, hogy megvalósuljon benne Krisztus uralma. A Krisztus iránti hűség azért értékes, 

mert általa az ember megvallja a hitet, és tudatosan állást foglal Isten mellett. És önként, 

szeretetből vállalja az áldozatot Isten uralmának az érdekében. A lélek-menyasszonyban a 

szeretet a nagylelkűség jele. Ő az önátadás által válaszol az emberek közömbösségére, vagy akár 

Isten elleni gyűlöletére. Az ő Isten iránti önátadása, Isten imádása igazi teremtményi hódolattá 

válik.  

 A lélek-menyasszony olyan teremtmény, akiben Isten uralma hatékonyan bontakozik, aki 

be tudja fogadni Krisztus szelíd uralmát, amely elsősorban Isten irgalmának a kiáradása. Isten 

azáltal uralkodik az emberiségen, hogy megszerezte számunkra a kiengesztelődést, vagyis a 

mennyei Atya bocsánatát, sőt, választottait megbízta a kiengesztelődés szolgálatával is.  

 A lélek-menyasszony látja, hogy Istennek a megbocsátó irgalma nagyobb az emberi 

természetes gondolkodásnál. Ahogyan Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni, úgy Istennek 

ezt az irgalmas szeretetét is szinte nem lehet elképzelni (sem lehet). De az Atya, a mennyei Atya 

feltárta örök tervét. A lélek-menyasszony is tudja már: szeretetből arra rendelt bennünket, hogy 

Jézus Krisztus által akarata szerint gyermekeivé legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, 

amellyel szeretett Fiával jóságosan megajándékozott minket (Ef 1, 5-6).  



 A lélek-menyasszony éppen azért, mert isteni Urára emeli szíve tekintetét, szeretetét, látja 

ennek az isteni Szeretetnek a kibontakozását. A mennyei Atya örök akarata volt, hogy Fia által 

gyermekei lehessünk. A mennyei Atyának köszön(het)i a kiválasztott lélek is, hogy úgy 

szeretheti isteni Urát, mint ahogyan a menyasszony tudja a vőlegényét szeretni. Ahogyan a férj és 

a feleség egy földi életen át nem tudnak betelni egymás magasztalásával, egymás értékeinek a 

felsorolásával, az egymás iránti szeretetnek a kifejezésével; úgy a lélek-menyasszony is 

szüntelenül magasztalja Istennek kegyelmét, önmagát ajándékozó szeretetét, amellyel az 

egyszülött Fiúban, az ő isteni Urában lett megajándékozva. Ez a jegyajándék nem valami tűnő, 

mulandó dolog, hanem maga a második isteni Személy. A mennyei Atya ilyen nagy kegyelmi 

ajándékot akart adni az ő választottjának. A lélek-menyasszony nem győzi magasztalni Istennek, 

az Atyának ezt a jóságát. Már nem a saját maga kicsinységén van a tekintete, már nem önmagát 

nézi, az ő tekintetét felemelheti isteni Urára. Ez szüntelenül az ő isteni Urának a nagyságát 

juttatja eszébe. Benne bontakozik ki az isteni élet, Isten uralma. Isten ezért is szereti egyszülött 

Fia választottját, a lélek-menyasszonyt, mert készséges, és akadály nélkül akarja befogadni Isten 

szeretetének az uralmát.  

 

Ötödik gondolat:  

5. Krisztus uralma a természetfeletti élet kiárasztására és táplálására szolgál 

 

 Isten minden embert üdvözíteni akar (2 Tim ? Róm 11, 32). Ez az egyetemes üdvözítő 

szándék azt eredményezi, hogy Isten az ő életét bele akarja árasztani az emberek lelkébe. Ő 

megvilágosít minden embert (Jn 1, 9), vagyis az ő isteni létének ragyogó fényességét, isteni 

mivoltát akarja beleárasztani az emberekbe. Az egyetemes üdvrend valósul meg így, vagyis Isten 

az ő kegyelmével szeretete uralma alá akarja vonni az embereket. Az ő kegyelme működik 

mindenkiben, aki bárhol is bűnbánattal felsóhajt Istenhez, vagy legalább az igazságot keresve 

tapogatózik utána. Nélküle senki sem juthat az Atyához (vö. Róm 11, 36?). Isten uralma azonban 

jobban felismerhető azokban, akik tudatos hittel követik őt, vagyis nemcsak az egyetemes 

üdvrend részesei, hanem a különleges üdvrendet hordozzák. Tehát egy olyan kiváltságos 

állapotban vannak, amelyben felismerik Isten Fiát, felismerik Isten szeretetét, és részesei akarnak 

lenni annak a közösségnek, amelyet Jézus azért alapított Egy-ház gyanánt, hogy az Isten uralma a 

hitben megtapasztalhatóvá váljék. Az emberek elfogadják Istennek az uralmát, ha felismerik, 

hogy Isten mindig nagyobb náluknál a szeretetben. Felismerik, hogy az Egyház közösségének, 

vagyis tagjainak a tanúságtétele egyrészt a Szentlélek jelenlétére támaszkodik, másrészt pedig a 

Szentlélek által lesz megvalósítva. A Szentlélek vezetése alatt kell ugyanis az Egyháznak 

meggyőzni a világot az igazságról, a bűnről és az ítéletről (Jn 16, 8), ahogyan ezt Jézus mondja. 

Mivel a keresztényeket Isten Szentlelke járja át, ezért a kereszténység nem maradhat pusztán e-

világi és egy természetes szervezet, hanem arról kell tanúskodnia, hogy Isten ebbe a világba 

beleoltotta a természetfölötti élet csíráit. A kereszténységnek nemcsak horizontális feladatai 

vannak, vagyis nemcsak az emberek iránti kötelességeket kell a keresztényeknek szem előtt 

tartaniuk, hanem a kereszténységnek a természetfölötti irányulása (is) van. A földi életből a 

természetfölötti világba irányul. A földi kötelességek teljesítésével Istent, a világmindenség Urát 

dicsőíti meg.  

 Aki megteszi a mennyei Atya akaratát, az elismeri Istent üdvözítő Urának, és pontosan 

ezen engedelmesség által részesül Isten életében. Isten akaratát szeretetből teszi meg a lélek-

menyasszony, ezért azután az ő életében is egyre jobban eluralkodik Isten. Isten szeretete a lélek-

menyasszonynak az élete. A kiválasztott lélek egyetlen vágya, hogy mindjobban betöltse őt 

Isten élete, eluralkodjék benne Isten szeretete (vö. Dr. Gál Ferenc: Dogmatika 320-323. oldal).  



 

 Szent Pál apostol mondja (írja): Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek 

által (1 Kor 12, 3). A lélek-menyasszony pedig szüntelenül ezt énekli Jézusnak, az isteni 

Vőlegénynek: Te vagy az Úr! Te vagy az egyetlen Fölség, te vagy a Jézus Krisztus! (vö. Mk 12, 

29 ?). Amikor ezt megvallja, akkor a Szentlélek ereje járja át nemcsak a gondolatait, sokkal 

inkább a szívét, az egész életét. Amikor az isteni Vőlegény ezt a lelket kiválasztotta, hogy 

menyasszonya és hitvese legyen, akkor ezt szeretetből tette, vagyis a Szentlélekben valósította 

meg.  

 Jézus mindig szerette övéit. Ez nemcsak az ő földi élete végére utal, hogy belehal az 

irántunk érzett (való) szeretetébe, hanem arra az örök szeretetre is, amellyel ő a mennyei hazában 

is részesíteni fogja övéit. A lélek-menyasszony, aki már nem annyira magában él, nem annyira az 

e-világban él, hanem sokkal inkább isteni Urában; azt a boldogságot éli meg, hogy ez számára a 

legalkalmasabb életforma. Ez már itt a földön mennyei boldogság. Ez nem a földi ifjú házasok 

néhány hetes mézeshetek időszaka, hanem az isteni Vőlegény ajándékából örökké(re) tartó 

szeretetujjongás. Az ember megélheti, hogy ugyan még él, de már nem magában, hanem isteni 

Urában (vö. Gal 2, 20). Az isteni Vőlegény ugyanis szüntelenül közli az ő szeretetét a 

Szentlélekben a választott lélekkel. Ahogyan a friss levegőből tudunk mélyet lélegezve betöltődni 

életerővel, úgy a lélek-menyasszony is ebből az isteni légkörből egyre jobban be tudja fogadni 

Istennek éltető erejét.  

 Egyre jobban átszellemül a lélek-menyasszony élete.  

 Egyre fölségesebb magasságokba ragadja őt isteni Urának szeretete.  

 Egyre boldogabb lesz.  

 Egyre inkább felismeri, hogy eltölti őt Jézus szelíd uralma, vagyis eltölti a lelkét Isten, aki 

Úr minden felett (vö. Zsolt 46, 3), aki Úr őfelette és a szegény kicsi teremtmény fölött is. És 

amiatt az Istennel való betöltődés miatt lesz a lélek-menyasszony élete is egyre istenibb. Átveszi 

isteni Urának a ritmusát, engedi, hogy egyre inkább eluralkodjon emberi lelkében az isteni 

Szentlélek, a Szentlélek ereje és szeretete. A lélek-menyasszonynak ez a készsége –amellyel 

hagyja, hogy őt átjárja őt Isten uralma - hasonlít ahhoz, amikor a búzamag hagyja, hogy a földbe 

vetett lénye, a földön való élete a napsugárzás és az égből származó eső hatására a föld fölé 

emelkedjen, és az ég magasságáig bontakozzon. Olyan ez, mint amikor a fény átjárja azt a kis 

növényt, amikor benne az élet bontakozik, és kalászt hoz, bőséges termést.  

 A lélek-menyasszony is a földön élve egyre inkább a mennyország felé ágaskodik, egyre  

inkább hagyja, hogy átjárja Isten szeretete. Hagyja, hogy eluralkodjék az ő emberi életében is az 

Istenség, az az isteni életet adó Nap. Az Istennek átadott lélek így hoz egyre több lelki termést.  

 Amikor Jézus a szőlőtőről és a szőlővesszőkről beszél, akkor kifejezi akaratát: Azt 

akarom, hogy egyre több gyümölcsöt hozzatok! (vö. Jn 15, 5). Amikor az apostolait küldi a 

világba, akkor azt akarja, hogy az ő választottai maradandó gyümölcsöt hozzanak! Így azután az 

emberi lelkekben megsokszorozódik Istennek az uralma, és az emberek elismerik, hogy 

Isten az ő életüknek is az értelme! Hogy az ő számukra is az a kibontakozás, hogyha helyet 

adnak az életükben Istennek, elfogadják Isten uralmát. Az az élet – amelyet Isten az övéivel 

akar közölni – hozza azt a maradandó gyümölcsöt, Istennek a szeretetben való eluralkodását az 

emberi lelkekben. Isten örökre megmarad Úrnak. A mennyországban is ez lesz a dicsőségünk, 

hogy az angyalokkal együtt elismerjük Istent életünk Urának. Isten pedig, a minden hatalom 

Istene befogad bennünket az ő szelíd uralmába, szeretetének mérhetetlen mennyei 

boldogságába!  
 

Befejezésül a szentmise dicsőítő imájából az utolsó részletet imádkozzuk:  



 

 Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!  

 Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr,  

 Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus,  

 A Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Ámen.  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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h) AZ EGYÜTTSZERETÉS IMÁJA  

 

 

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.  



                                                                                                                   2012. 05. 24. 

 

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.  



                                                                                                        2012. 05. 31. 

 

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.  



ALZs: Szeml.                                                                                                                   2012. 06. 

07.  

 

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.  



                                                                                                                  2012. 06. 14. 

 

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.  



 

 


