
 

 

 

 

 

XII. A SZENTHÁROMSÁGOS EGY ISTENNEL VALÓ VÉGLEGES EGYESÜLÉS 

IMAÁLLAPOTA  

A mennyei élet: „Örökre együtt Veled és tieiddel, szentháromságos jó Uram!” 

 

 

a) A LÉLEK-MENYASSZONY MENNYEI ÉLETE 

 

 

463. Krisztus felment a mennybe 

 

 

Imádkozzuk a 96. éneket: 

 

 Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerzene.  

 Ül Atyjának jobb felől, 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 szemlélődő ima útjainak megismerésében most áttérünk a XII. Fejezetre, a 

szentháromságos egy Istennel való végleges egyesülés imaállapot tárgyalására. Ez ugyanis majd 

a mennyei életben valósul meg.  

 Mit tudunk erről az életről? Mi az, ami az imádságunkban megközelíthető?  

 

I. Hogyan fordulhatunk Istenhez, az ég és föld Teremtőjéhez, az ég Urához, 

Istenéhez? 

 

 A XIX. század második felében a szent Oroszországban volt egy egyszerű zarándok, 

akinek elbeszéléseit nyilván az Áthosz-hegyi szerzetesek foglalták írásba. Ennek az elmélkedő 

leírásnak a célja a Jézus-ima megismertetése és népszerűsítése. Ez a zarándok mindenfelé járt a 

templomokban, mert azt akarta megtanulni: Hogyan kell szüntelenül imádkozni? (vö. Lk 18, 1), 

ahogyan ezt Jézus ajánlotta. A sztárec, a lelki atya végül is ezt a sokat kereső embert megtanította 

annak az imának az ismételgetésére, az ajkain keresztül az értelmébe és a szívébe, az életébe való 

beengedésére, amit Jézus-imának mondunk: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, szegény bűnösnek! Ez a zarándok akármerre járt, napjában sokszor elmondta ezt az imát. 

Ennek a kis könyvnek az első része – amely dr. Konzeczky Richárd bencés atya fordításában 

jelent meg – azzal fejeződik be: a zarándok a sok-sok földi zarándokút azon szakaszán, ameddig 

eljutott, elindul Jeruzsálembe, mert ott találkozni akar Úr Jézussal, Akinek az irgalmát kéri.  

 Ez a gondolat – hogy a zarándok elindul Jeruzsálembe – a mostani elmélkedésünk 

sorozatának a kiinduló gondolata, mert nemcsak a földi zarándokútról van szó, Jeruzsálembe, 



abba a városba elmenni, ahol Jézus 2000 évvel ezelőtt élt, hanem a mennyei Jeruzsálembe 

akarunk eljutni! (vö. Jel 3, 12). 

 

 Amikor először olvastam A zarándok elbeszélései című könyvecskét, akkor még nem 

készült el az egész fordítás. Ez a kiadás azzal az eseménnyel zárult, hogy a zarándok elindult 

Jeruzsálembe. A szívemben akkor olyan konkrét vágy fogalmazódott meg: „De jó lenne tudni: ez 

az Istent kereső zarándok hogyan találkozott Jeruzsálemben, a földi városban Jézussal? Mit 

élhetett meg, amikor végül is a földi zarándokút végén eljutott a mennyei hazába?”  

 Ezt a vágyat indítsuk fel mi is most: szeretnénk oda eljutni, ahova Jézus elment, 

ahova a mi nagy jó Pásztorunk előttünk ment a mennybe vezető úton. Az utat ismerjük, hiszen 

Jézus világosan megmondja: „Én vagyok az Út…” (Jn 14, 6). Tehát minél jobban 

belekapcsolódik az életünk Krisztusba, annál inkább Vele tudunk lenni nemcsak itt a földi 

életben, hanem már Vele lehetünk a mennyei életben is.  

 Most csendesen elmélkedve indítsuk fel ezt a vágyat a szívünkben: Szeretnénk már mi is 

a mennyben levő Jézussal találkozni, Vele együtt lenni!  
  

 Dr. Gaál Ferenc dogmatika professzor könyve alapján tegyük föl a kérdést:  

 

II. Honnan tudjuk, hogy Jézus felment a mennybe? 
 

Az apostoloktól, a Szűzanyától, meg még vagy százötven hívőtől, akik – Lukács 

tudósítása szerint – kikísérték Jézust az Olajfák-hegyére (Lk 24, 51). Megismételte számukra a 

missziós parancsot: Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!… Tanítsátok őket 

mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! (Mt 28, 19-20). Legyetek tanúim nemcsak 

Jeruzsálemben, és annak környékén, Júdea tartományban meg Szamáriában, Izrael földjén, 

hanem az egész világon! (vö. ApCsel 1, 8). Megígérte azt is: Elmegyek, és helyet készítek nektek. 

Ha elkészítettem a helyet, akkor eljövök és elviszlek magammal benneteket, hogy ti is ott legyetek, 

ahol én vagyok! (Jn 14, 3). Azután megáldotta őket. Egyszer csak a tanítványok azt látták, hogy 

Jézus a szemük láttára felemelkedik a földről az ég felé. Amint nézték, alakját felhő takarta el 

(ApCsel 1, 9).  

 

 A mennybemenetel leírását Lukács még az Apostolok Cselekedeteiben is megismétli 

(ApCsel 1, 2-9). A többi evangélista csak Jézus feltámadásának tényét rögzíti, mert az ő feladatuk 

az volt, hogy Jézus életéről, tanításáról, szenvedéséről és feltámadásáról adjanak tanítást. Az 

ősegyház pedig tankönyv nélkül is tudta, hogy mi történt a feltámadt Jézussal a negyvenedik 

napon.  

 Egy modern hasonlattal úgy lehet mondani: Nekik nem kellett kotta, hogy annak alapján 

énekeljék végig Jézus életét. Kotta nélkül is tudták. Segédtankönyv nélkül is ismerték, hogy az a 

Jézus, Akit Poncius Pilátus a keresztre feszíttettett, harmadnapra feltámadt, velük volt, s azután 

mennybemenetele előtt tanítani küldte őket. Ennek alapján el is mentek az apostolok, hogy a 

világban a mennyei életről tegyenek tanúbizonyságot: „Van mennyország. Isten ebbe a 

mennyei hazába vár bennünket haza”  

  

III. Hogyan lehet az evangéliumot, a krisztusi örömhírt így lehet a legegyszerűbben 
összefoglalni? 

 

 a) Van Isten! 



 b) Ez az Isten szentháromságos Szeretetközösség.  

 c) Ez az Isten szeret bennünket, és azért teremtett, hogy az Ő szentháromságos 

szeretet-közösségében, a mennyei hazában örökre Vele lehessünk.  
 Lukács  apostol– aki az Apostolok Cselekedeteinek is a szerzője, – szisztematikusan össze 

akarta kötni Jézus tanítványainak a működését Mesterük életével, tanításával. Ezért kezdi az 

Apostolok Cselekedeteinek a történetét a feltámadt Jézus megjelenéseivel, illetve a 

mennybemenetel eseményével.  

 Jézus tehát a negyvenedik napon az Olajfák-hegyén válik el tanítványaitól. Felemelkedik, 

és felhő takarja el szemük elől. Utána angyali jelenés adja tudtukra, hogy valóban a mennybe 

ment, és újra eljön a világ végén (ApCsel 1, 11).  

 A leírásban kétségtelenül van szemléltetés. Nehéz eldönteni, mennyi a katechetikai, 

vagyis hittani képszerűség, és mennyi a tárgyi jelkép, amellyel Jézus maga nyilvánította ki a 

természetfeletti valóságot. Ha a feltámadását érzékelhető megjelenésekkel igazolta előttük, nincs 

joguk kételkedni abban, hogy végleges eltávozását is hasonlóképpen adta tudtukra. A jelenet 

elegendő volt ahhoz, hogy teljesedni lássák a Zsoltáros jövendölését: Isten az Ő jobbjára ülteti, 

és megdicsőíti a Messiást (Zsolt 109, 1), ahogyan ez a zsoltárban van megírva. Ez a latin 

számozás, mindig a latint használjuk.  

 A felhő az ószövetségi szövegekben is Isten transzcendenciájának a jele; vagyis 

kinyilvánítja, és egyszerre el is takarja Istent,  

 – Aki nagyobb nálunk,  

 – Aki meghaladja a mi emberi befogadóképességünket,  

 – Aki több nálunk, de ugyanakkor közölni is akarja magát velünk.  

 Az apostolok és a tanítványok jól tudták azt, hogy itt nem arról van szó, hogy az egeken 

csak úgy keresztülvonul egy felhő, beborítja Jézus alakját, és attól kezdve nem látják. Mert ha az 

csak egy felhő lett volna, közönséges felhő, akkor a szél járásával az tovahalad, és a nap ereje 

újra láthatóvá teszi a köd, a felhő által addig eltakart tárgyakat, személyeket. Az apostolok és a 

tanítványok azonban tudták, hogy a felhő Isten jelenésének a jele. Ők az ószövetségi 

prófétákhoz jártak hittanórára, megtanulták, hogy ennek a láthatatlan Istennek a valóságos 

jelenlétét hogyan lehet felismerni. Ahogyan Mózes az égő csipkebokorban, vagy a Sinai hegy 

magasában a választott nép tagjai látták a felhőt, és hallották belőle Isten hangját; úgy az 

apostolok is tudták: itt valami rendkívül fontos dolog valósult meg az ő életükben: Szemtanúi 

lehettek annak, hogy kinyílt a mennyország!  

 Jézus mennybe menetele azt jelenti: Ő nemcsak megnyitotta a maga számára a 

mennyei hazát, hanem nyitva-hagyta a mi számunkra is! Mi is majd Vele lehetünk abban a 

másik hazában, ahol már nemcsak rejtett módon, a hit által ismerhetjük meg Istent, hanem a 

szemtől-szembe való szemléléssel is, színről-színre láthatjuk. Szent Pál apostol is a szeretet-

himnuszban azt mondja: Most még csak a hit által ismerjük Istent, akkor majd úgy fogjuk látni, 

amint van! (vö. 2 Kor 5, 7? 13, 5 ). Majd az Ő isteni mivoltát szemlélhetjük (Dogmatika, 345-

356. oldal).  

 

 Ezért akarunk a szemlélődő ima útjain ebben az esztendőben bekukucskálni a 

mennyországba. Szeretnénk jobban megismerni valamit abból, amit itt a földi életben 

megismerhetünk:  

 

1. Hogyan él Jézus az Ő emberségével a Szentháromság mennyei életében? Illetve 

megismerni, hogy milyen lesz az, amikor Jézus eljön, személy szerint megszólít bennünket, és 



hív, hogy a szívére ölelhessen, hogy örökre ott lehessünk Isten mennyei országában az egyetlen 

közvetítő, Jézus Krisztus által. 

 

 2. Miért írja Lukács, hogy Jézus negyven nap után ment fel a mennybe? (vö. ApCsel 1, 

1).  Ha most én megkérdezném, hogy mit csinált X vagy Y testvérünk 40 nappal ezelőtt, azt 

hiszem, vakarhatnánk a fejünket, hogy is volt az a 40 nap, melyik is az a nap, mi történt? 

Legfeljebb a naptárban utána nézünk, számolgatjuk: 20, 30, ja 40, 40. nap, hol voltam?  

 A Biblia szóhasználatában a 40 nap emlékeztet Mózes és Illés történetére, vagy éppen 

magának Jézusnak a böjtölésére. A régies stílusának megfelelően valószínűleg csak kerek szám 

akart lenni, egy általánosan meghatározható időtartam. Nem 40 x 24 órát, hanem azt a szakaszt, 

amelyet Mózes vagy Illés Istennel töltött el; vagy Jézus a keresztsége után mintegy elragadtatva a 

Mennyei Atya szeretetétől, amely Őt a Szentlélekben szeretett Fiának nevezte, ezt az időt Ő 

Istennel töltötte el az Ő Atyjával.  

 Feltámadásában Jézus minden dicsőséget megkapott, amit a Mennyei Atya jobbjára ülés 

dicsősége jelenthet. Hiszen akit meg akarunk tisztelni, azt a jobbunkra engedjük. Tehát a 

mennybe-menetele leírása inkább csak a feltámadás utáni jelenések lezárása akar lenni. Eddig 

találkozhattak a földön is szemtől-szembe a feltámadt Jézussal. Most ez egy következő 

lépcsőfokkal magasabb dimenzió lesz. De Jézusnak joga volt ahhoz, hogy a természetfeletti 

állapot részletekbe menő bemutatásával vezessen bennünket a hitre. Még nem a szemlélésre. A 

tanítványoknak is el kellett hinniük, hogy Jézus a mennybe felment. Még csak a felhő 

magasságáig láthatták, amely azután eltakarta a szemük elől. Hittel hitték, hogy beteljesedett az, 

amit Jézus megjövendölt: „Fölmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz” (Jn 20, 17).  

 Az örökkévalóságnak és a hit világának összefüggését egy német teológus, Lo Fingh így 

jellemzi: A megjelenések ismétlődésében mindig ugyanaz a túlvilági dolog fejeződik ki. A 

kinyilatkoztatások történetileg különböző események, de a kinyilatkoztatott dolog ugyanaz 

marad. Legfeljebb arra kell gondolnunk, hogy a túlvilági állapot teljessége a mi világunkba 

sohasem vihető be egészen. Ezt 1963-ban írta Krisztus mennybemeneteléről.  

 

 Ezért a szentírásmagyarázóknak nem szabad Jézus egyik megjelenési formájából a 

másikat magyarázni. Például: hogyan jelent meg Saulnak a damaszkuszi úton (ApCsel 9, ), vagy 

a jeruzsálemi megjelenését feltámadása után. Mindegyik egy-egy mozaik, amely a teljes képet 

mutatja. A hitre segít. Mi itt a földön még nem a szemlélés állapotában vagyunk, hanem a hit 

állapotában (vö. 2 Kor 5, 7). Pontosan ez a hit lesz az, amely majd mennyei jutalmat érdemel 

ki a számunkra. A hit az érdem. Tehát elhinni azt, hogy Isten van, hogy Isten jó, hogy Ő 

szentháromságos nagy Valóság, hogy ebbe a szeretetközösségbe bennünket hazavár a mennybe, 

ez egy érdemszerző cselekedet. Jutalomra méltó. Mi lesz a jutalma? A mennyországi élet, 

amellyel Isten megajándékozza az embert. A mennyország ugyanis nem valami határral 

körülírható ország, ahová csak megfelelő vámvizsgálat, vagy belépési díj megfizetésével lehet 

bejutni az országhatárokon, hanem nincs más örök élet, mint egyedül Isten! 

 Jézus a főpapi imában mondja: Az örök élet az, hogy megismerjenek Téged, Mennyei  

Atyám (Jn 17, 3). Vagyis örökre részesedhessenek az emberek a szentháromságos Isten életében. 

Aki a mennyországba jut, az tulajdonképpen Istenbe jut. A mennyországba eljutni akaró ember 

arra vágyódik, hogy Istenben élhessen, illetve Őbenne Isten éljen! (Jn 17, 21).  

 

 3. A feltámadt Krisztus megjelenései, illetve az Ő mennybe menetelének leírása 

összhangban van a kinyilatkoztatás természetével. Ha Isten a mi világunk jelein keresztül hírt 

ad magáról, akkor a jelek legalább annyira eltakarják, mint amennyire megismerhetik Őt. Ezért a 



hit homálya itt sem oldható fel. A feltámadt Krisztus megjelenései egyszerre igazolják, hogy 

Jézus jelen van itt a földi életben, de azt is, hogy Ő a természetfeletti világhoz tartozik. A 

feltámadt Krisztus élete, az élő Krisztus testileg megtapasztalható, mégis a szellem törvényeit 

követi. János evangélista leírja, hogy maga Jézus szólítja fel a hitetlenkedő Tamás apostolt: Itt a 

kezem, nézd meg az oldalamat, rajta a sebeim! (Jn 20, 27). Tehát megtapasztalható Jézus emberi, 

fizikai mivolta feltámadt állapotban is. Bármennyire is ismerték az apostolok, mégis 

ismeretlen maradt számukra. Nemcsak úgy, hogy Mária Magdolna kertésznek nézte a 

feltámadt Jézust (vö. Jn 20, 15). Nemcsak úgy, mint az emmauszi tanítványok: egy vándorló 

idegennek, hanem úgy is, hogy az apostolok még akkor is hitetlenkedve fogadták a feltámadt 

Jézust, amikor Húsvétvasárnap este megjelent nekik az utolsó vacsora termében, ahol együtt 

voltak. Jézus a szemükre is hányta a hitetlenkedésüket. A tanítványok észbe kaptak, és kezdték 

megtanulni, hogy ők már a feltámadt Jézussal állnak szemben.  

 Jézus rejtőző Istenség. Az Ő isteni természete olyan, hogy el van rejtve a mi emberi 

szemünk elöl, mert áthatolhatatlan Világosságban él, megközelíthetetlen szentségben, mint 

ahogyan a felhő mögül is ragyog a nap fénye, érkezik hozzánk a sugárzása. Az ember nem látja 

a napot, de ugyanakkor mégis érzékeli a világosságot, a fényt, a meleget, amely életet fakaszt, 

életet ad.  

 Jézus végeredményben azt akarta bemutatni, amit mi az emberi élet céljának, görög 

szóval eszkatológiának nevezünk, szó szerint a végső dolognak.  

 Mi is történik majd a földi életünk végén, illetve az emberiség történelme 

beteljesedésének a napján? Azon az utolsó napon, amikor mindenki meglátja, hogy az Úr 

elérkezik az angyalai kíséretében, és feltámasztja a megholtakat, és megítéli őket, 

kinyilvánítja az Ő ítéletét. Az emberek mindnyájan látják, hogy ez a halált legyőző, mennybe 

ment Krisztus, mint Isten Fia az Atyával együtt a Szentlélekben mindnyájunk Ura, ítélő Királya, 

Aki a jóknak felmentést ad: Jöjjetek, Atyám áldottai! (Mt 25, 34). Milyen jó, amikor egy bírósági 

tárgyalás végén az az ember, akit perbe fogtak, felmentést kap!  

 Jézus tulajdonképpen már a túlsó parton áll, a másvilágból közeledik, amelyet 

mennyországnak hívunk. Ezért a földön megtapasztalható jelenléte bizonyosságot vagy 

kételkedést, örömet vagy félelmet válthat ki. Mindez tükröződik az apostolok viselkedésén. 

Szabadon mutatja meg magát, szeretettel közeledik, és így alkalmat ad arra, hogy az ember hite is 

szabad állásfoglalás legyen, bár a kételkedés, a csodálkozás, a meghatódottság fokozatain át 

elérkeznek a hit megvallásához.  

 Az, amit az apostolok, a tanítványok Jézus feltámadása után a megjelenések alkalmával 

megtapasztaltak, az tehát teljesen összhangban van azzal, hogy Ő a földi életből, közölünk elment 

a mennyei életbe. Az apostoloknak itt a földön is hittel kellett elfogadniuk, hogy a köztük élő 

názáreti Mester az Isten Fia. Amikor Szent Péter is vallomást tesz Jézus kérdésére: És ti kinek 

tartotok engem? (Mt 22, 42). Akkor azt mondja:  Mi hittünk, és megismertük, hogy Te vagy az 

Isten Fia! (Jn 6, 69). Az apostolok is a hit által ismerték meg Jézusban Istent. Akkor Jézus emberi 

mivolta takarta el a szemük elöl az Istenségének a jelenlétét, a második isteni Személy köztünk 

élését. De a hit által mégis meggyőződést szerezhettek Jézusnak nemcsak emberi mivoltáról, 

hanem mennyországi életéről is, amelyet a mi életünkben, közösségünkben is meg akar 

mutatni, valósítani. A mennybe ment Jézus állapota ugyanilyen, de most már nem a hús és a 

vér, az emberi test köntöse takarja el a benne lakozó emberi lelkét és a második isteni Személyt, 

hanem az a felhő, amely a mennyország határa – vagy így is mondhatjuk –, a mennyországban 

lakozó Isten jelenlétének a kinyilvánítása. A felhő mögött ragyogó nap bizonyossága segít a hit 

bizonyosságára a mennybe felment Jézussal kapcsolatban is.  

 



 4. A feltámadt Krisztus a mi megdicsőülésünknek is példaképe. Úgy vezet el minket is 

a feltámadásra, hogy saját életében részesít. Ez a Szent Pál apostol az általános feltámadás 

igazolására nem is használ mást. A Korintusi levél 15. fejezetében sok részletet taglal a feltámadt 

Krisztussal, illetve a mi feltámadt életünkkel kapcsolatban. A mi örök életünk természetét is a 

feltámadt, és mennybe felment Krisztus állapotából kell levezetnünk és kiolvasnunk. Ezért 

szeretnénk többet tudni arról, hogy milyen volt a feltámadt test, milyenek voltak az Ő 

életmegnyilvánulásai.  
 Ezen a vonalon azonban nem mehetünk tovább, mint Szent Pál apostol ment. Tehát a 

megismerés, a földi dimenziók és a mennyei valóság szembeállításából tudjuk jobban megérteni. 

Szent Pál azt mondja: A földi test dicstelen, amikor meghal. A földi test romlandó, amikor 

kiköltözik belőle a lélek (vö. 1 Kor 15, 42). A meghalt ember teste erőtlen, még a kisujját se tudja 

mozdítani. Az ember teste az érzékszervekhez van kötve, és ezt szembeállítja a feltámadt 

Krisztus testének a tulajdonságaival. A feltámadt krisztusi test ugyanis dicsőséges, 

romolhatatlan. Ki tudja nyilvánítani az erejét, és megnyilvánul benne már nem a testileg kötött 

érzékek stílusa, hanem a szellemiség uralma.  

 Csak egy konkrét eseményre gondoljunk: a feltámadt Krisztus sírja elöl a kő el lett 

hengerítve (Mk 16, 4). Az a kő, amelyet egy ember nem tudott volna elmozdítani. A feltámadt 

test ilyen emberfeletti teljesítményre képes. 

 

 5. A feltámadt Krisztus együtt eszik és iszik a tanítványaival, beszél velük, 

megmutatja sebhelyeit. De ezek a részletek csak a megjelenés valóságát jelzik, nem pedig azt, 

hogy Neki a feltámadt testében is szüksége van táplálékra, vagy hogy a sebek valóban 

megmaradtak, mint sebek. Afelől azonban nincs kétség, hogy a feltámadt Krisztusban az egész 

ember kiteljesült, és tökéletessé lett a test és lélek ember. Ez a kiteljesedés magasabb szintet 

jelent, és ezt csak a szellem felsőbbrendűségével lehet kifejezni. Ezt a változást ebből a földi 

életből az örök életbe felemeltetett ember megdicsőült – modern szóhasználattal úgy lehetne 

leírni: Jézus személyes energiái a halálban nem vesztek el, hanem a feltámadás életében még 

fölségesebb összhangban jelentkeztek. Mert tulajdonképpen a Húsvétvasárnap hajnalban 

feltámadt Jézus élete már mennyei élet, vagyis nem különbözik attól, amit az apostolok a 

mennybe-menetel alkalmával élhettek meg, ismerhettek meg. Krisztus az Ő húsvétvasárnapi 

feltámadása óta ott ül az Atya jobbján emberi mivoltában is megdicsőítve. Ezért azután 

apostolai most már nagyobb hitelt adnak szavának, parancsainak. Jézus követelményeit 

kötelezőnek érzik magukra nézve, de egyben a szeretetét is melegebbnek, átfogóbbnak, 

bátorítóbbnak. A feltámadt Krisztus nem szemrehányással közeledik a hitetlenkedő 

tanítványokhoz. Nemcsak Tamáshoz, a többiekhez sem. Senkit sem von felelősségre, hanem 

kiegyenesíti a megroppant nádat, lángra lobbantja a füstölgő mécsbelet (Iz 42, 3), és összefogja, 

egy házba gyűjti azokat, akik szétszóródtak. Péternél, erről a Jézust tagadó, tagadását esküvel 

megerősítő emberről sem azt olvassuk, hogy Jézus mennyire számon kéri tőle a főapostolhoz 

méltatlan viselkedését, hanem a szeretetet akarja belőle kicsiholni. Háromszor is kérdezi: 

„Szeretsz te engem?” (Jn 21, 17). Ez a feltámadt Krisztusnak a stílusa.  

 Ez a jelzés arra, hogy a mennyei hazában Jézus hogyan fordul felénk. Itt a földön kell 

megvallanunk nekünk is a szeretetünket! Nemcsak egy földi élet adatott ennek a szeretetnek a 

megvallására, nem csupán háromszor, nem csupán hétszer, vagy hetvenszer hétszer, hanem 

életünk minden napján. Ha Isten szeretete  eluralkodik bennünk, akkor már a földi 

életünkben is mennyei életet élhetünk! Hiszen az az örök élet, ha Istennek a szentháromságos 

örök szeretetében részesedhetünk.  



 Ehhez a gondolathoz hadd idézzek XVI. Benedek pápánk beszédjéből egy részletet, 

amelyet 2012. július 13-án mondott. A római katolikus főpap egy protestáns teológust idéz, 

Albert Schweizert, a Nobel békedíjas orvos-professzort. Schweizer azt mondta: „A misztikus 

Isten szerelmese!” Ebből levonhatjuk azt a következtetést: Isten szerelmesének az Úrral való 

mély és mindennapi kapcsolata erőt ad neki ahhoz, hogy minden napját Krisztusnak és 

Egyháza építésének szentelje.  
Mindnyájunk számára nagyon fontos a hűséges és napi kapcsolat Istennel, mert 

csakis ezáltal válunk képessé arra, hogy szembenézzünk az előttünk álló földi élet 

viszontagságaival. Péter apostol mondja: Sok viszontagság után jutunk be az örök életre (ApCsel 

4, 22). Minél több helyet adunk itt a földi életben az imának, annál jobban megérezzük 

Isten szeretetének életformáló erejét. örök életet ajándékozó erejét. Az a szeretet, amelyet itt 

a földön megélhetünk, folytatódik, belenő a mennyei életbe. Ahogyan az ember élete nem 

múlik el a földi létünk befejezésekor, úgy az a szeretet is, amely a lelkünkben kibontakozott egy 

földi életen át, belenövekszik a mennyei életbe. Ezért azután ez számunkra egy nagy-nagy 

erőforrás, biztonságtudat. A földi életünk nem egy reménytelen elmúlás, nem a nihilbe, a 

semmibe való lépés borzadálya következik a halál pillanatában, hanem az örök élet kapujának 

a kitárulkozása – vagy mondjuk így inkább – Isten szívének a feltárulása, amellyel befogadja 

azt, akit erre az örök szeretet életére teremtett.  
 

Befejezésül imádkozzuk a 95. számú éneket: 

  

 Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja.  

 Egeknek élő Istene. Alleluja, alleluja! 

 

 Fölnéztek az apostolok, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

 És zengtek fényes angyalok: Alleluja, alleluja. 

 

 „Mit álltok itt, ti férfiak? Alleluja, alleluja! 

 Miért e néma bámulat?” Alle-, alleluja. 

 

 Ki most az égbe szálla fel, alleluja, alleluja! 

 Egykor mint bíró így jön el! Alle-, alleluja! 

 

 



                                                                                                                   

 

464. Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyt a mennyei hazába hívja 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, XXXVI. versszak) 

 

 

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 kívánja, el nem érlek Tégedet.  

 

 Keresztes Szent Jánosnak, ennek a nagy karmelita misztikusnak hallhatatlan műve: A 

szellemi páros ének – amelyben az isteni Vőlegény az Ő arájának, a lélek-menyasszonynak a 

szeretet kibontakozása áll a mi lelki szemünk előtt.  
A XXXVI. versszaktól az ara veszi át a szót. Mint ahogyan a duettben hol egyik, hol a 

másik énekel, úgy itt is eddig a Vőlegény szólt, és  

 

a XXXV. versszakban azt mondta:  

 

 A magányban élt (a jegyes),  

 És a magányba rakta fészkét; 

 És a magányban senki más 

 Őt nem vezérli, mint csupán a Kedves,  

 Akin szint’ ott ütött a szeretet sebet. 

 

 A XXXVI. versszakban pedig a lélek-menyasszony így folytatja:  

 

 Örüljünk, Kedvesem, 

 S menjünk, hogy láthassuk szépségedet,  

 A hegyre és a dombra,  

 Hol tiszta víz fakad,  

 Menjünk csak a sűrűbe beljebb! 

 

 I. Keresztes Szent János megjegyzéseket ad a XXXVI. versszakhoz: 

  

 Sajátos tulajdonsága az egymást szeretőknek, hogy jobban szeretik egymás társaságát 

akkor élvezni, midőn teljesen egyedül vannak, és távol mindentől, mint amikor más is van 

velük. Mert ha együtt vannak valami idegen jelenlétében, még ha semmi olyant sem akarnának 

megtárgyalni vagy beszélni, amit nem tehetnének meg ép oly jól előtte, mint annak távollétében, 

és még ha az az idegen nem is tesz, vagy beszél semmit sem, elég az, hogy ott van. Ők miatta 

nem tudnak kedvükre örülni egymásnak. Ennek oka az, hogy a szeretet kettőnek lévén összekötő 

kapcsa, négyszemközt kívánja őket összefűzni. Midőn tehát a lélek a tökéletességnek és az 

Istenben való szellemi szabadságnak ezen ormára följutott, érzéki részének ellenkezései és 

lázongásai megszűntek, s így nincs többé más vágya és egyéb gondja, mint az, hogy átadja magát 

Kedvesének együtt a bizalmas szeretet örömeinek és élvezeteinek úgy, amint szentéletű Tóbiásról 



olvassuk az Ószövetségben; mert ő átesett a szegénység fáradalmain és kísértésein, és ez 

megvilágosította őt; és életének hátralevő részét örömben töltötte el (vö. Tób 14, 4. 7). Így van 

vele ez a lélek is, amelyről itt beszélünk. Azok a kincsek, amelyeket önmagában lát, 

kimondhatatlan örömmel és élvezettel töltik el.  
 Izajás próféta is azt mondja: így érez a lélek, ha egyszer a tökéletességre vezető eszközök 

buzgó alkalmazása után följutott a lelki élet azon fokára, amelyről itt szó van, tehát az Istennel 

való végleges egyesülés, amelynek a kibontakozása majd a mennyország öröme. Izajás ugyanis 

így beszél a lélekhez erről a tökéletességről: Akkor feltámad a sötétségben világosságod, és 

sötétséged olyan lesz, mint a dél. És nyugodalmat ád neked az Úr mindenkoron, és betölti 

lelkedet fényességgel, és megszabadítja csontjaidat és leszel, mint az öntözött kert és a vízforrás, 

amelynek vizei nem fogynak el. És fölépíttetnek általad az évszázadok pusztaságai, és a régi 

alapokat felállítod nemzedékről nemzedékre, és a kerítés építőjének fognak hívatni, és az utak 

nyugalom szerzőjének. Ha visszatartod lábadat szombaton, hogy az én szent napomon akaratodat  

cselekedjed, és a szombatot gyönyörűségnek nevezed, és az Úr dicsőséges szent napjának, és azt 

dicsőíted, nem cselekedvén utaidat, nem járván akaratodon, és szóbeszédet nem tévén; akkor 

gyönyörködni fogsz az Úrban, és fölemellek téged a föld magassága fölött, és táplállak téged 

Jákob atyád örökségéből (Iz 58, 10-14). Jákob örökségén maga az Úristen értendő. És éppen 

ezért, amint mondottuk, ez a lélek már mást sem tesz, minthogy ennek a tápláléknak a 

gyönyörűségét élvezi. Csak egyetlen dolog után vágyódik még, s ez az, hogy tökéletesen 

élvezhesse Őt az örök életben. Éppen ezért a következő versszakban és a továbbiakban Isten 

ezen világos, boldogító látásáért könyörög Kedveséhez.  
 

 II. Nézzük tehát, hogy Keresztes Szent János hogyan magyarázza a XXXVI. 

versszakot:  

 

 Miután tehát létrejött a lélek és Isten között a tökéletes szerető egyesülés, a lélek 

egészen ezen szeretet sajátságainak tanulmányozására és élvezetére akarja fordítani idejét. 
Ő az, aki ebben a versszakban isteni Jegyeséhez szól, és három olyan dolgot kér tőle, amelyek a 

szeretet tulajdonságai:  

 1. Az első az, hogy a szeretet örömét és ízét óhajtja élvezni, és ezt kéri, midőn mondja a 

versben: Örüljünk, Kedvesem!  

 2. A második dolog, amit kér, az az, hogy Kedveséhez hasonló óhajt lenni, és ezért kéri 

e szavakkal: Menjünk, hogy láthassuk szépségedet! 

 3. A harmadik kérése pedig az, hogy az ő isteni Kedvesének minden dolgát és titkát 

kikutathassa és megtudhassa. Ezt kéri, midőn ezt mondja: Menjünk csak a sűrűbe beljebb!   

 

 a) Akkor most nézzük, hogy a XXXVI. versszak első sorát Keresztes Szent János hogyan 

magyarázza:  

 

 Örüljünk, Kedvesem!  

 

 Tudniillik örüljünk a kölcsönös szeretet édességének, éspedig nemcsak annak, amelyet 

kettőnknek állandó szövetségségéből és egyesüléséből merítünk, hanem annak is, amely a 

szeretetnek tényleges buzdulataiból folyik; abból tudniillik, hogy az akaratban gyöngéd szeretet 

fakad, és abból, hogy a lélek külsőleg is végez olyan cselekedeteket, amelyek az ő isteni Kedvese 

szolgálatához tartoznak. Mert amint mondottuk, ha egyszer a szeretet meggyökeresedett, 



folyton élvezni óhajtja örömeit és édességeit, vagyis a szeretetnek belső és külső gyakorlatát. 

Mindezt pedig azért teszi, hogy mindinkább hasonló legyen isteni Kedveséhez.  

 

 b) A lélek-menyasszony ezért mondja a második sorban:  

 

 S menjünk, hogy láthassuk szépségedet!  

 

 Ez annyit jelent: intézzük a dolgot oly módon, hogy ennek a szeretetnek már említett 

gyakorlatában annyira jussunk, hogy az örök életben, Uram, a Te szépségedben találhassunk 

magunkat! Vagyis hadd változtasson át engem a Te isteni szépséged olyan módon, hogy a 

szépség tekintetében Hozzád hasonlóvá legyek, s így mindketten a Te szépségedben láthassuk 

egymást! Mert hiszen a Te szépséged az enyém. Oly módon, hogy midőn egyikünk a másikat 

nézi, mindegyikünk a saját szépségét lássa a másikban, tekintve, hogy mindkettőnkön a Te 

szépséged ragyog, s én a Te szépségedben merültem el. Én tehát látni foglak Téged a Te 

szépségedben, s Te engem szintén a Te szépségedben. Én látni fogom magamat Tebenned a Te 

szépségedben, és Te látni fogod magadat énbennem a Te szépségedben. Így azután legyek én 

szakasztott olyan, mint Te a Te szépségedben, és Te légy szakasztott olyan, mint én, a Te 

szépségedben. Az én szépségem legyen Uram a Te szépséged, és a Te isteni szépséged az én 

szépségem! Ily módon én Te leszek a Te szépségedben, Te pedig én leszek a Te szépségedben, 

mert a Te tulajdon szépséged lesz az én szépségem; s így látni fogjuk egymást a Te 

szépségedben. Ez az Isten fiaivá fogadtatás, amelynek alapján amúgy igazán látni fogjuk 

Istent, mint ahogyan az Ő szent Fia, Jézus mondta az örök Atyjának: Az enyéim mind a tiéid, és a 

tiéid mind az enyéim (Jn 17, 10). Ő isteni lényege alapján mondhatta, mert valódi Fia Istennek. 

Mi pedig a részesedés alapján fogjuk mondani, mert mi Istennek fogadott fiai vagyunk (vö. 

Gal 4, 5). Ő tehát ezt nemcsak a saját, hanem egész titokzatos teste, vagyis az Egyház nevében 

mondotta. Ez ugyanis isteni Jegyesésnek tulajdon szépségében fog részesülni győzelmének 

napján, vagyis akkor, amikor Istent színről színre fogja látni. Ezért kéri tehát itt a lélek-

menyasszony, hogy mehessen isteni Jegyesével, és nézhessék egymást az Ő szépségében!  

 

 c) A harmadik verssor így hangzik:  

 

 A hegyre és a dombra!  

 

 Az előbb mondta: S menjünk, hogy láthassuk szépségedet a hegyre és a dombra! Vagyis 

Isten hajnali, vagyis lényegi megismerésének színvonalára utal, amely nem egyéb, mint az 

isteni Igében való megismerés. Ennek magas színvonalát jelzi itt a hegy, amint azt Izajás próféta 

is mondja, midőn arra buzdítja a népet, hogy ismerje meg Isten Fiát, e szavakkal: „Jertek, 

menjünk fel az Úr hegyére!” (Iz 2, 3). Másutt: Az Úr hegy … állni fog… (Iz 2, 2). A dombra. De 

nemcsak a hegyre kell felmenni, hanem a dombra is. Ezt mondhatjuk az Úrnak az esti 

megismerésének, vagyis az Ő tudása az Ő teremtményeiben és tetteiben, nemkülönben csodálatos 

rendeleteiben való megismerésének. Ezt jelenti itt a domb, amennyiben ez a tudás alacsonyabb, 

mint a hajnali ismeret, ahol Istent az Ő lényegénél fogva ismeri meg az ember, itt pedig a 

teremtmények által. Mindamellett úgy ezt az esti, mint a hajnali tudást kéri itt a lélek-

menyasszony, midőn azt mondja: Menjünk a hegyre és a dombra!  

  Midőn a lélek-menyasszony azt mondja isteni Jegyesének: – Menjünk, és nézzük 

magunkat a Te szépségedben, a hegyre! –; ezzel azt akarja mondani: alakíts át engem, és tégy 

magadhoz hasonlóvá az isteni szépségben, amely amint mondottuk, nem egyéb, mint Isten 



Fia. Midőn pedig azt mondja: menjünk fel a dombra, azt az óhaját fejezi ki, hogy ruházza fel őt 

ezen kisebb tudás szépségével, vagyis az Ő teremtményeinek és titokzatos tetteinek ismeretével. 

Ez tehát szintén az Isten Fiának szépsége, és ezt óhajtja a lélek díszül a maga számára. 

  A lélek nem élvezheti önmaga látását Isten szépségében, ha nincs átalakulva Isten 

tudásában, amelyben látható és birtokolható az is, ami magasan, s az is, ami alacsonyan van. 

Erre a hegyre és dombra óhajtott eljutni a lélek-menyasszony, midőn így szólt: Elmegyek a 

mirha-hegyre és a tömjén-halomra (Én 4, 6), értvén a mirha-hegyen Isten színről színre való 

látását, a tömjén-halmon pedig a teremtményekben való tudását; mert a mirha a hegyen 

magasabb rangú, mint a tömjén a halmon.  

 

  d) A negyedik verssor így hangzik:  

 

Hol tiszta víz fakad 

 

 Ezzel azt akarja mondani: ahol Istennek tudása és bölcsessége meríthető. Ezt nevezi itt 

tiszta víznek, mert megtisztítja és mentesíti az értelmet a járulékoktól és a képzetektől, s 

megvilágosítja, úgyhogy nem marad benne semmi a tudatlanság ködéből. A lélekben megvan 

mindig a vágy, hogy az isteni igazságokat tisztán és világosan megértse, s minél jobban szeret, 

annál mélyebben óhajt beléjük hatolni.  

 

 e) Ezért kéri a 5. verssorban azt a harmadik dolgot, amit a bevezetőben már említettünk:  

 

Menjünk csak a sűrűbe beljebb! 

 

 Tudniillik hogy isteni Jegyesének minden dolgát és titkát kikutathassa. Sűrűjébe a Te 

csodálatos műveidnek és mélységes ítéleteidnek, amelyek tömege akkora, és változatossága 

olyan fokú, hogy méltán nevezhető sűrűnek. Oly bőségesen van ugyanis benne bölcsesség, 

annyira teli van titokkal, hogy nemcsak sűrűnek nevezhetnénk, hanem megalvadtnak, mint 

ahogyan azt Dávid zsoltárában olvassuk. Így mondja: Isten hegye, tudniillik Básán hegye kövér 

hegy és megalvadt hegy (vö. Zsolt 67, 16).  

 Ó, Isten bölcsességének és tudományának mélységes gazdagsága! Mily megfoghatatlanok 

az Ő ítéletei, és kikutathatatlanok az Ő utjai! (Róm 11, 33).  

 A lélek-menyasszony mindazonáltal eped belépni az isteni ítéletek ezen sűrűjébe és 

felfoghatatlanságába, mert az a vágy ösztönzi, hogy mélyen behatoljon azoknak ismeretébe. 

Ismeretük ugyanis megbecsülhetetlen, és minden érzelmet meghaladó gyönyörűséggel jár. Ezért 

mondja Dávid király, midőn a zamatjukról beszél: Az Úr ítéletei igazak igazolván önmagukban. 

Kívánatosabbak az aranynál és a sok drágakőnél és édesebbek a színméznél és a lépes-méznél. A 

Te szolgád meg is tartja azokat, Uram (Zsolt 18, 10-12).  Ezért óhajt a lélek-menyasszony 

annyira belemerülni ezekbe az ítéletekbe, vagyis Isten igazságaiba, és minél többet megismerni 

belőlük. Ha pedig annak fejében, ami e tekintetben elősegíti, el kell viselnie a világ részéről a 

szorongattatásokat és a szenvedéseket, az csak vigasztalására és örömére szolgál, 

bármennyire súlyosak és fájdalmasak legyenek is egyébként. Sőt, még a halál kínjait és 

fájdalmait is szívesen fogadja, ha ezáltal mélyebben juthat az ő Istenébe.  
 Ezek alapján ezen sűrű, amelybe itt a lélek behatolni óhajt, igen találóan alkalmazható 

ama szenvedések és szorongattatások sűrűségébe és sokaságára is, amelyekbe a lélek kész 

belépni, mert hiszen reá nézve a szenvedés igen hasznos. A szenvedés ugyanis eszköz az ő 

számára, amelynek segítségével beljebb hatolhat Isten élvezetes tudásába. Minél teljesebb a 



szenvedés, annál bensőbb és teljesebb a megértés, és következőleg annál tisztább és 

magasztosabb élvezet jár vele, mert bensőbb tudásból fakad. Mivel tehát nem elégszik meg 

akármilyen szenvedéssel, azt mondja: Menjünk csak a sűrűbe beljebb! Tudniillik egészen a 

haláltusáig, hogy azután megláthassam Istent! Jób, az Ószövetség nagy szenvedője is óhajtotta 

ezt az Istenért való szenvedést, és ezért mondotta: Ki teszi meg, hogy az én kérésem teljesedjék, 

és amit várok, megadja nekem az Isten? Aki elkezdte, az tiporjon el engem, oldja meg kezét, és 

vágjon le engem! És ez legyen vigasztalásom, hogy nyomorgatván engem a fájdalommal, ne 

kíméljen! (Jób 6, 8-10).  

 

 Ó bárcsak megértené már végre valahára mindenki: nem lehet bejutni Isten sokféle 

gazdagságának sűrűjébe és tudásába, míg csak a lélek nem ebbe helyezi örömét, és nem 

erre irányítja vágyait! Az a lélek, amely igazán óhajtja Isten tudását, hogy arra eljuthasson, 

legelső sorban szenvedni óhajt a keresztek sűrűjében. Ezért intette Szent Pál az efezusiakat: Ne 

csüggedjenek el a szorongattatások közepette, …és hogy legyenek erősek és szilárdak a 

szeretetben, mert csak így lesznek képesek az összes szentekkel együtt megérteni, hogy mi a 

szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és felfogni Krisztus tudásának mindent 

meghaladó szeretetét. Csak úgy fognak eltelni Isten tökéletes teljességével (Ef 3, 13. 17-19). Mert 

ahhoz, hogy az ember bejuthasson Isten tudásának ezen gazdagságába, ahhoz szükséges, 

hogy átmenjen a kereszt kapuján, amely pedig igen szoros. Kevesen óhajtanak ezen a kapun 

belépni, ellenben sokan vágyódnak azon élvezetek után, amelyekhez ez a kapu elvezet (vö. 

Mt 7, 14).  

 

 Így magyarázza Keresztes Szent János A szellemi páros ének XXXVI. versszakát.  

 

 Most kicsit csendben elmélkedjünk!  

   

Az imaóra második részében elmélkedjünk arról:  

 

III. Mit jelent az az őröm, amelyet a lélek-menyasszony az ő isteni Kedvesében akar 

megélni! 

 

 Keresztes Szent János a kölcsönös szeretet édességéről szólt. A gyengéd szeretet ugyanis 

mindig egy belső érték az egymást szeretők számára. A gyöngéd szeretet pedig egymás 

szemléléséből fakad. A lélek-menyasszony isteni Urát hívja, hogy menjenek fel a hegyre és a 

dombra, hogy ott megláthassák az Úr szépségét.  

 Ha valaki a tükörben nézi saját szépségét, akkor saját magát látja. A lélek-menyasszony 

pedig már a mennyország felé vezető úton nem magát akarja nézni, hanem isteni Urát, 

Akiben azonban felragyog az ő teremtményi szépsége is, hiszen mindnyájan Isten elgondolásai 

vagyunk. Mindnyájunkban felragyog Isten tudása, és mindnyájan ott vagyunk Isten 

szeretetében, mert Ő szereti az Ő teremtményeit, még inkább azt, akit menyasszonyának 

kiválaszt. Ez az isteni Úr fel akarja díszíteni a választott menyasszonyt.  

 

 A menyasszony is megtette eddig a lelki élet útján mindazt, amit megtehetett emberi 

erővel: 

 – Krisztus szent vérében megmosakodott,  

– a keresztségben megkapta a megszentelő kegyelmet,  



 – kerülte a halálos bűnnek csúnyaságát, amellyel az isteni arcot összetörhette volna 

magában,  

 – és azt akarta, hogy még a bocsánatos bűnök kerülésével is egyre jobban felragyogjon 

benne isteni Urának a szépsége. Ennek a szépségnek az érdekében fegyelmezte még a 

szenvedélyeit is, vagyis azokat az akaratlan moccanásokat, amelyek megzavarnák az Istenben 

való megnyugvás békéjét, az Istentől megérintett lélek szépségét, mert elirányítanak, elhúznak, 

elvonnák a lelket Istentől.  

 Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony már annyira egyesültek a szeretetben, hogy 

egymásnak az életében részesedhetnek. A lélek-menyasszony részesedik isteni Urának a 

szépségében. Az isteni Vőlegény a maga szépségével gazdagította választott menyasszonyát. A 

lélek Isten szépségébe merülhetett bele. Amikor magára tekint, már nem is önmagát nézi, 

hanem Isten szépségének a felcsillámlását szemléli saját kicsiny emberi teremtményi létében. 

Ezért jogos ez a hallatlanul merész kívánság, amelyet a lélek-menyasszony így fogalmazott meg: 

„Az én szépségem legyen, Uram, a Te szépséged! A Te szépséged pedig az én szépségem!” 

Vagyis Te, Uram, tégy engem, kicsiny választottadat széppé a Te szépséged által!  

 Aki a megszentelő kegyelem állapotában van, az részesül Istennek ebben a szépségében. 

Ezért egy földi életen át nem győzünk eléggé hálálkodni, hogy Isten nekünk ajándékozta 

önmagát a megszentelő kegyelemben! Felemelt a teremtményeknek létsíkjáról Isten gyermekei 

létsíkjának magasságába. Sőt mindnyájunkat meghív az Istennel való bensőséges szeretet 

közösségre, a lélek-menyasszony kitüntető magasságára, amikor az ember már nem 

önmagában él, hanem Isten szívében élhet. Ennek a kibontakozása majd a mennyországban 

lesz.  

 Mindazt, ami A szellemi páros ének című versben megismerünk, erre a boldog 

mennyországi létre irányul. Isten már itt a földön részesíteni akarja az Ő kis választottját a 

mennyországi élet szépségében. Hogy mi is történik ott, azt Jézus szava világosítja meg 

számunkra, amikor a Mennyei Atyához szól: Ami az enyém, az a Tied is. És ami a Tied, az mind 

az enyém is (Jn 17, 10). Istennek mije van, amit Ő közölni akar a másikkal? Egyszülött Fiával 

örök isteni Lényegét közölte. Ezért a két Személy, az Atya és a Fiú egyetlen Lénye. Egyetlen 

isteni Lényegben léteznek. És a Fiú is mondja: Az, ami az enyém, az a Tied, Atyám, vagyis az a 

szeretet, Aki a Fiú szívében van a Mennyei Atya iránt, az a Szentlélek. És a harmadik isteni 

Személy is részesedik a teljes egyetlen isteni Lényegből. Ezért beszélhetünk egy Istenről akkor, 

amikor három Személyt említünk. Amikor pedig Isten az Ő szeretetét, ezt a szentháromságos 

szépségét közölni akarja az emberrel, akkor az Ő Istenségének részesévé teszi az embert. 

Nem véletlenül. Ezért mondhatja Szent Pál apostol: Mi Krisztusnak titokzatos módon teste 

vagyunk, egyenként az Ő testének tagjai (Róm 12, 5). Ahogyan a test tagjai részesednek a 

személy szépségével a harmóniájában, úgy a titokzatos test tagjai is részesülnek a Fő, Krisztus 

szépségében, harmóniájában.  
 Keresztes Szent János is hangsúlyozza: Ez a maga teljességében majd a végső győzelem 

napján, a feltámadás győzelmében valósul meg, amikor már Istent színről színre szemlélhetjük. 

Ez az a magasság, domboknál és hegyeknél magasabb valóság, ahová a lélek-menyasszony az ő 

isteni Urával vágyódik előre. Ott majd a mennyei hazában az ember önmagát láthatja Isten 

szépségében. A feltámadásban megdicsőült lélek szépsége nem más, mint Isten szépségéből való 

részesedés.  

 Ez az a tiszta víz, amelyet az örök élet vízforrásának mondunk. 

 Ez az a valóság, amelybe a lélek mind mélyebbre behatol. Ha emberi hasonlatot veszünk: 

a sűrű erdőbe minél mélyebbre bemegyünk, annál akar sötétebb lesz; úgy a lélek-menyasszony is 

egyre beljebb akar hatolni Isten bölcsességének és tudományának mélységes gazdagságába. 



Nyilván azt is tudja, hogy ez már nem a maga erejéből történik. Ezért kéri az 5. verssorban: – 

Menjünk csak a sűrűbe beljebb! –, mert isteni Ura vezeti őt. Isteni Ura képesíti őt arra, hogy 

egyre beljebb hatolhasson Isten élvezetes tudásába. Vagyis élményszerűen élvezze Isten 

szépségét. Megtapasztalja, hogy tudása legyen Istennek erről a szentháromságos mivoltáról.  

 

 IV. Hogyan tud a lélek ebbe a szentháromságos belsőséges életre jutni?  

 

 Keresztes Szent János a már jól ismert módszert ajánlja: Az a lélek, aki igazán óhajtja 

Istent megismerni, hagyjon el mindent, ami nem Isten, ami nem vezeti őt közelebb Istenhez! 

Ami nem segíti őt az istenszeretetben való lángolásra. Semmihez sem szabad ragaszkodnia, 

vagyis mindezzel üresebbnek lennie, csakhogy elnyerhesse a Mindent, Istent!  

 A lélek-menyasszony már ismeri a leckét. Számára már nem kérdés, hogy döntsön. 

Mindennel szegényebb akarok lenni, ami nem vezet közelebb Istenhez, csakhogy Istent 

elnyerhessem! De ezt már elvállalta. Sokkal inkább arról van szó, hogy a lélek hagyja magát 

megtisztítani Istentől. Hagyja, hogy isteni Vőlegénye megfossza mindattól, ami méltatlan 

ehhez az isteni frigyhez, ehhez a mennyországi élethez. A lélek-menyasszony kész mindent 

elviselni, hogy az ő isteni Ura egészen feldíszítse őt. Széppé tegye. Részesülhessen isteni Ura 

szépségében.  

 Már csak egy vágya van a lélek-menyasszonynak: egyre mélyebben behatolhasson 

isteni Ura szeretetébe, az Ő isteni életének szépségébe. Ezért kész Szent Pál apostol buzdítása 

szerint Isten mélységes tudását beengedni a szívébe, hogy felfoghassa Krisztusnak minden 

emberi értelmet meghaladó szeretetét. Ilyenkor ugyanis a lélek Isten tökéletes szépségével telik 

meg. A lélek-menyasszony már tudja: érdemes mindent hátrahagyni, mindent értéktelen lomnak 

tekinteni, csakhogy Krisztust elnyerhesse (Fil 3, 8), és így a szentháromságos Isten életében 

részesedhessen isteni Ura, Jézus Krisztus által.  

 A lelki élet mesterei ezt az irányulást úgy szokták megfogalmazni: Per crucem ad lucem. 

A kereszt által jutunk el a mennyei Világosságba. A lélek-menyasszony tehát tudja: a 

mennyország ajtaját Krisztus keresztje nyitja meg. Ezért vállal sorsközösséget a keresztre 

feszített Krisztussal, Aki az életét odaadta a Mennyei Atya kezeibe (Lk 23, 46) érettünk, 

emberekért, a mi bűneink megbocsátásáért, hogy Vele együtt mi is bejuthassunk a 

mennyországba.  

 Az a lélek, aki már eddig is hajlandó volt azonosulni mindenben az ő Urával, Aki a 

keresztutat járta, és a keresztre lett felfeszítve, kész tovább menni, mert sürgeti őt a cél elérése, a 

keresztút szenvedései. A kereszten való meghalás után őrá is a mennyei dicsőség vár isteni 

Urával, Aki már ott van. A szeretet arra sürgeti a lélek-menyasszonyt, hogy hagyjon el 

mindent, ami akadályozná ebben az előrehatolásban! Önfeledt öröm, és önmagát feledve, 

minden felesleges terhet lerakva kész előremenni az úton, amelynek ajtaját már látja, hiszen 

Krisztus keresztjét kitárta, de neki még oda el kell jutnia.  

 – Mindenesetre élteti a remény, hogy vágya beteljesedik.  

 – Élteti az öröm, hogy részesedhetik Isten örök szépségében.  

 – Megvan benne a belső szilárd meggyőződés, hogy Isten, Aki a végtelen szépség, és 

teremtményeit is szépnek és jónak alkotta, őt is részesíteni fogja ebben az isteni szépségben és 

jóságban.  

 Ez olyan reménység, amely az idő múlásával nem csökken, hanem egyre jobban 

kibontakozik. Minél közelebb vagyunk az úti-célhoz – amelynek elérésére elindultunk -, annál 

erősebb bennünk a remény: eljutunk a végső célunkhoz! A mögöttünk lévő útnak a 

bizonyossága, hogy azt már megtehetjük Isten segítségével, egy olyan szilárd belső 



meggyőződést ad a lélek-menyasszonynak, amely jól megalapozza reményének a beteljesedését. 

Nemsokára már belül lehetek! Az ajtó nyitva, az én isteni Uram vár! Egész szívemnek ez az 

irányulása. Menjek, menjünk föl a domboknál, hegyeknél magasabbra, a teremtményekből 

szerzett istenismeret fölé, bele abba az átláthatatlan mélységes sűrűségbe, Aki az Isten! Aki ezért 

Lényének a megismerésére segít, hiszen ezt adta már a kinyilatkoztatásban. De nemcsak 

ismeretet közöl önmagáról, hanem a szentségek megszentelő ereje által képesít is arra, hogy Őt 

egyre jobban elérhessük. A lélek-menyasszony boldogan hagyja magát isteni Urától 

vonzatni egészen föl az Úr házának magas hegyére, a mennyei országba. 

 

 A szellemi páros ének XXXVI. versszakában tehát a lélek már egyre jobban gyönyörködik 

isteni Urában, Aki őt felemeli a földi élet magaslatai fölé, Aki már megmutatta neki mennyei 

országát, Aki már kezdi megízleltetni vele az Istenből való részesedés gyönyörűségét, Isten örök 

életében való gazdagodást. Ezért mi is imádságunkban újra meg újra kérhetjük: Örüljünk 

együtt, isteni Uram! Menjünk együtt tovább a mennyország felé vezető úton egyre 

magasabbra, hegyek és dombok fölé, oda, ahol az isteni szentháromságos szeretet Valóság 

tiszta forrása fakad. Vágyódhatunk arra, hogy megláthassuk Isten szépségét, 

szemlélhessük. Vagyis szeretetteljes ismeretünk legyen erről a szépséges Istenről, Aki közölni 

akarja velünk, választottaival az Ő isteni Létét, Tudását és Szeretetét, egész szentháromságos 

mivoltának a szépségét.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 92. számú éneket: 

 

 Ó háromszor boldog én, Uram megismertem, 

 Mennyei szent szeretet elárasztja lelkem.  

 

 Jézust látni szüntelen: semmi sincs ily édes,  

 Nincs boldogság fogható lelkem öröméhez.  

 

 Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet,  

 Engedj, Uram, örökké egyesülni Véled! 

  

 

 



                                                                                                                   

465. A lélek-menyasszony az ő boldogságában meg fogja ismerni az Istenember magasztos 

titkait 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, XXXVII. versszak) 

 

 

Imádkozzuk a 93. számú éneket:  

 

 Megjelentünk hajlékodban áldozatra, jó Atyánk,  

 Letérdelünk áhítattal oltárodnak zsámolyán: 

 Hogy dicsérjük Egyszülötted, Aki hozzád égbe szállt, 

 Magasztaljuk és imádjuk a Mennyei Szent Királyt! 

 

I. Keresztes Szent János a XXXVII. versszakhoz bevezetőül a következőt fűzi: 
 

Az egyik fő ok – amely miatt a lélek szeretne kiszabadulni a test tömlöcéből, és 

Krisztussal lenni, az, hogy színről-színre láthassa Őt, és hogy ott a leghitelesebben 

megérthesse az Ő megtestesülésének mélységes útjait és örök titkait. Ez a megismerés 

ugyanis nem csekély része lesz a lélek örök boldogságának, mert amint maga Krisztus Urunk 

mondja Szent Jánosnál a Mennyei Atyjához szólva: Az örök élet az, hogy megismerjenek Téged, 

egyedül igaz Istent és a Te Fiadat, Jézus Krisztust, Akit küldöttél (Jn 17, 3). Amint tehát a 

messziről érkező embernek is az az első dolga, hogy meglátogatja, akit szeret és beszél vele. 

Hasonlóképpen a lélek is, midőn eljut Isten látására, azonnal meg akarja ismerni és élvezni a 

megtestesülés mélységes titkait és misztériumait és Istennek régi útjait, amelyek annak 

folyományai. Éppen azért a lélek, miután kifejezte abbeli óhaját, hogy önmagát Isten szépségében 

láthassa, mindjárt ezt a XXXVII. versszakot mondja: 

 

 S legott a sziklán magasan 

 Fekvő barlangokhoz jutunk, 

 Melyek jól el vannak takarva, 

 S belépvén majd oda 

 Megízleljük a gránátalma mustját 

 

II. Hogyan magyarázza Keresztes Szent János ezt a XXXVII. versszakot? 

 

 1. Egyike azon okoknak, amelyek a lelket arra indítják, hogy óhajtson belépni Isten 

bölcsességének ebbe a sűrűjébe, s nagyon mélyre hatolva ismerje meg Isten tudásának szépségét 

– mint mondottuk az előző versszakban -, az az, hogy ily módon értelme Istenben megismerhesse 

a megtestesülés titkait. Isten összes művei közül ugyanis ennek ismerete a legélvezetesebb.  

 A lélek-menyasszony tehát ebben a 37. versszakban azt mondja: Hogyha majd egyszer 

mélyebbre hatolt az isteni tudásban, vagyis a mostani lelki házasságánál is előbbre jutott – ami 

majd az örök boldogságban fog megtörténni, amikor színről-színre látja Istent –, akkor a lélek 

egyesülve lévén ezzel az isteni tudással, vagyis Isten Fiával,  
 a) meg fogja ismerni az Istenember magasztos titkait. Ezek a titkok ugyan a tudásnak 

igen magas fokozatán vannak elrejtve Istenben. A lélek tehát isteni Jegyesével együtt fog 

behatolni ezek ismeretébe. Együtt fognak Beléje merülni, bennük elrejtőzni, és élvezni fogják azt 

a gyönyörűséget, amelyek ezeknek ismerete okoz.  



 b) Együtt fogják élvezni Isten ama titkokkal összefüggő képességeinek és 

tulajdonságainak ismeretét is, amilyenek például az Ő igazsága, irgalma, bölcsessége, 

hatalma, szeretete, és még lehetni sorolni az isteni tulajdonságokat.  

 

Az 1. és a 2. verssor tehát így hangzik:  

 

 S legott a sziklán magasan 

 Fekvő barlangokhoz jutunk  

 

 A szikla, amelyről itt szó van, amint azt Szent Pál apostol mondja: maga Krisztus Urunk. 

A kőszikla ugyanis Krisztus volt (1 Kor 10, 4). Ennek a sziklának magasan fekvő barlangjai pedig 

az isteni tudásnak azon felséges, magasztos és mélységes  

 a) titkai, amelyek Krisztusban foglaltatnak, és amelyeknek  

 b) tárgya az emberi természetnek az isteni Igével való személyi egyesülése, tudniillik a 

megtestesülés. Továbbá az, hogy miképpen viszonylik ehhez az embereknek Istennel való 

egyesülése.  

 c) Hogy mennyire megfelelő módon nyilvánul meg benne Isten igazságossága és irgalma 

az emberiség örök üdvét illetően; hogy miként érvényesülnek az Ő ítéletei. Mindezek a dolgok 

rendkívül magasztosak és mélységesek. Igen találó módon nevezi őket magasan fekvő 

barlangoknak. Magasan feküsznek, mert fenséges és magasztos titkok. Barlangok pedig azért, 

mert Istennek mélységes bölcsessége érvényesül bennük. Mert amiként a barlangok mélyek és 

sokszorosan elágazók szoktak lenni, akként a Krisztusban foglalt titkok mindegyikében 

mélységes tudás rejlik, és számos elágazással bír. Ez utóbbi elágazások nem egyebek, mint 

Istennek titkos ítéletei az emberek fiaira vonatkozó predestinációiban, vagyis előretudásaiban.  

 

Ezért mondja tovább a 3. verssorban:  

 

 Melyek jól el vannak takarva 

 

 Akármennyi titkot és csodát fedeztek is már föl a szent egyháztanítók, és tudtak meg a 

szent életű lelkek ezen a földön, még sokkal több az, amit sohasem mondtak el, soha meg sem 

tudtak. Éppen azért még igen sok fölfedezetlen dolog van Krisztusban, mert Ő olyan, mint a 

gazdag aranybánya, amelynek számtalan elágazásában végtelenül sok kincs rejlik. 
Akármennyire belemélyedjen is valaki, sohasem ér a végére, sőt, minden egyes elágazásban itt is, 

ott is mindig új ereket, vagyis új kincseket fog találni. Ezért mondja Szent Pál apostol ugyancsak 

Krisztusról: Őbenne a bölcsesség és tudomány minden kincse rejlik (Kol 2, 3). Ezekbe a lélek 

nem tud behatolni, nem képes hozzájuk eljutni, hacsak nem megy előbb a belső és külső 

szenvedés sűrűjén keresztül az isteni tudáshoz. Mert még azt is, amit ezen élet folyamán 

lehetséges megtudni Krisztus titkairól, nem értheti meg az ember, hacsak nem szenvedett sokat, 

és nem kapott Istentől számos értelmi és érzéki, vagyis az érzékszervekhez kötött kegyelmeket 

Sok és hosszas lelkigyakorlatnak kell azt megelőznie, mert hiszen mindezek a többi kegyelmek 

alacsonyabbak. Ilyen például a Krisztus titkainak ismerete. És valamennyien csak előkészületül 

szolgálnak ez utóbbi ismerethez.  

 Innét van az, hogy midőn Mózes azt kérte Istentől, hogy mutassa meg neki az Ő 

dicsőségét, Isten azt felelte neki, hogy ebben a földi életben nem láthatja azt, hanem hogy 

megmutat neki minden jóságot (Kiv 33, 20). Tudniillik annyi jóságot, amennyit ebben az életben 



lehet. Ezt pedig úgy tette meg, hogy a sziklának – vagyis mint mondottuk – Krisztusnak a 

barlangjába helyezte őt, és megmutatta neki a hátát, vagyis Krisztus emberségének titkait. 

 Tehát Krisztusnak ezekbe a barlangjaiba óhajt a lélek amúgy igazán behatolni, hogy 

belemerüljön, átalakuljon, mámorossá legyen ezek tudásának szeretetétől, és hogy 

elrejtőzzék isteni Kedvesének kebelében!  
 Mert hiszen ezekbe a barlangokba hívogatja őt az Énekek énekében, mondván: Kelj fel 

barátnőm, én szépségem, és jöjj, én galambom a szikla üregeibe, a kerítés hasadékaiba! (Én 4, 

13-14). Ezek az üregek pedig azok a barlangok, amelyekről most beszélünk.  

 

Ezekről folytatja a lélek a 4. verssorban:  

 

 S belépvén majd oda 

 

 Oda, tudniillik azokba az isteni ismeretekbe és titkokba fogunk belépni. Nem azt mondja a 

lélek-menyasszony, hogy én magam fogok oda belépni, pedig azt gondolhatnánk, hogy úgy 

kellene beszélnie, hiszen Jegyese nem szorul rá, hogy oda újra belépjen; hanem a lélek-

menyasszony azt mondja: Belépünk, tudniillik én és az isteni Kedvesem. Ezzel azt akarja 

értésünkre adni, hogy ezt a dolgot nem ő teszi egyedül, hanem az isteni Jegyes ővele. Azonban 

eltekintve attól, hogy ezen lelki házasság állapotában – amelyről itt beszélünk –, Isten és a 

lélek már egyesülve vannak, a lélek semmit sem tesz egyedül, Isten nélkül. Azzal, hogy oda 

belépünk – azt akarja mondani: – ott át fogunk alakulni, tudniillik én fogok Hozzád hasonulni, 

Uram ezeknek az említett gyönyörűséges ismeretek, isteni ítéletek szeretetében. Azáltal 

ugyanis, hogy a lélek-menyasszony megismeri az igazak predestinációját, vagyis Isten rólunk 

való előre tudását, és a gonoszokra vonatkozó előretudását; amelyek alapján az Atya az igazakat 

megelőzte jóságának áldásával az Ő Fiában, Jézus Krisztusban: a lélek-menyasszony a 

legfenségesebb és legtökéletesebb módon átalakul Isten iránti szeretetté! Teszi pedig ezt ezen 

ismeretek alapján, amennyiben újra hálát ad az Atyának, és újra szereti Őt nagy élvezettel és 

gyönyörűséggel Fiáért, Jézus Krisztusért, egyesülve Jézus Krisztussal és Jézus Krisztussal együtt. 

Ennek a hálaadásnak a zamatja olyan finom, hogy azt kimondani nem lehet.  

 

Erről beszél a következő, vagyis az 5. verssorban:  

 

 Megízleljük a gránátalma mustját  

 

 A gránátalma jelképezi Krisztus titkait, és Isten bölcsességének ítéleteit, 

nemkülönben Isten képességeit és tulajdonságait, amelyeket a lélek ama titkok és ítéletek 

megismerése révén Istenről megtud. Ezeknek a száma végtelen. S amint a gránátalmában igen 

sok apró mag van, és ezek abban a gömb-alakú gyümölcsben jönnek létre és foglaltatnak bent, 

hasonlóképen Isten tulajdonságainak, titkainak, ítéleteinek és erőinek mindegyike Istennek 

számtalan számos elrendelését és meglepő hatását foglalja magában. Ezek, mint tartalom, az 

illető hatással összefüggő erő vagy titok gömbjében foglaltatnak benn. Jegyezzük meg: a 

gránátalma alakja gömbölyű, mert itt minden egyes gránátalmán értjük Isten akármelyik erejét 

vagy tulajdonságát, amely erő vagy tulajdonság azonos magával Istennel, Akit itt a gömbölyű 

alak jelképez, mivelhogy nincs kezdete sem vége.  
 Mivel Isten bölcsességében olyan végtelen számban vannak ítéletek és titkok, ezért 

mondja a lélek-menyasszony isteni Jegyesének az Énekek énekében: Törzse zafírokkal ékes 

elefántcsont (Én 5, 14). Ezek a zafírok jelképezik az isteni bölcsesség említett titkait és ítéleteit, a 



törzs pedig magát az isteni bölcsességet. A zafír drágakő ugyanis amikor egészen tiszta és 

átlátszó, égszínkék.  

 A must, amelyről itt az ara beszél, és amelyet ő az isteni Jegyessel meg fognak ízlelni – az 

isteni szeretet élvezete és gyönyörűsége, amely azok megtudásából és ismeretéből árad a lélekbe. 

Mert amiként a gránátalma sok magjából, húsából – amikor az ember eszi – egységes must árad, 

hasonlóképpen Isten ezen összes csodáinak és nagyságának a lélekbe özönléséből a szeretet 

egységes élvezete és gyönyörűsége keletkezik, és ezt a lélek-menyasszony a Szentlélekből issza. 

Ezt az italt pedig ő nagy szeretettel és gyönyörűséggel azonnal fölajánlja Istenének, Jegyesének, 

az Igének. Arra az esetre ugyanis, ha belép ezekbe a magas ismeretekbe, ezt az isteni italt 

megígéri neki az Énekek énekében, mondván: Ott Te tanítani fogsz engem, s én, az ara fűszeres 

borral telt poharat adok Neked, a gránátalmáim mustját (Én 8, 2).A lélek-menyasszony már 

magáéinak nevezi ezeket az isteni ismereteket, habár azok az ismeretek Istenéi. Azért mondhatja 

magáénak az ara, mert Isten odaadta őket neki. Ezeknek az ismereteknek a szeretet borában való 

ízlelését és élvezését oltja ő italul Istenének, és ezt akarja mondani e szavakkal: Megízleltük a 

gránátalma mustját, mert midőn Ő, tudniillik isteni Jegyese megízleli, neki is odaadja 

megízlelésre. Amikor a lélek-menyasszony ízleli meg, akkor viszont ő adja isteni Jegyesének, s 

így ebben a szellemi élvezetben mindketten részesülnek. 

 

 Eddig Keresztes Szent János magyarázata A szellemi páros ének XXXVII. versszakához.  

 Hagyjuk magunkra hatni ezeket a szent igazságokat!  

 

Elmélkedésünk második részében tehát 

 

III. Próbáljunk ebből a földi életből a mennyországi élet magasába emelkedni! 

 

 Az Istennel egyesült lélek már nem önmagában él, hanem isteni Urában. Jóllehet még 

ebben a földi életben van, de igazán azt akarja, hogy Isten éljen őbenne, ő pedig Istenben 

élhessen! Ez már a mennyországi élet. Ez már az Istennel való egyesülésnek a mennyei 

magaslata. Így érthető, hogy az Istenbe szerelmes lélek szeretne kiszabadulni a földi létből, 

hogy örökre Krisztussal lehessen! Szent Pál apostol is így mondja: Szeretnék feloszlani a 

testemben, hogy mindörökké Krisztussal lehessek! (vö. Fil 1, 20), tudniillik a mennyben! Csak a 

mennyország Istene tudja az örök életet ajándékozni nekünk.  
 Keresztes Szent János megmagyarázza: a mennyei életben mi lesz az első nagy élmény, 

amelyet az üdvözült lélek tapasztalhat. Mivel Isten Fia eljött közénk és megtestesült, 

megfoghatóvá, megcirógathatóvá, átölelhetővé lett, látható lett benne az Istenség, Jézus így 

mondja: Aki lát engem, az látja az Atyát is (vö. Jn 12, 45), ezért a mennyországi boldogságban az 

üdvözült lélek Krisztus emberségén keresztül fogja először az Istennel való találkozás örömét 

megtapasztalni. Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között (1 Tim 2, 5). Ez a 

közvetítő tevékenység arra szolgál, hogy Jézus összekösse az embereket Istennel, illetve az ő 

istenemberi Személyében Isten lehajol az emberhez, hogy vele eggyé legyen összekötve. Ez az 

egymásba kapcsoltság a megismerés révén történik elsősorban. Jézus az örök életről mondta azt: 

abban az üdvözültek megismerik az Atyát és a Fiút, Akit szeretettel a Szentlélekben küldött (vö. 

Jn 15, 3). Amikor tehát a lélek arra törekszik, hogy megismerje Istent itt a földön, akkor 

valamiképpen már a mennyországi élet előízét élheti meg. Itt a mennyasszonyban is az ismeret 

lesz az az – mondjuk így: – eszközünk, amellyel rácsodálkozhatunk Isten végtelen fölségére, 

Isten végtelen szeretetére, amelyet a megtestesüléskor ajándékozott nekünk Egyszülött Fiában. 



János apostol mondja: Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, 

aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3, 16).  

 A Mennyei Atya szeretete tehát nemcsak itt a földön tölti el boldogsággal az embert, 

hanem ez lesz az örök boldogságunk forrása is. A megtestesült Istenemberen keresztül 

kapcsolódhatunk bele Isten szeretetébe. Szent János apostol azt is mondja: Megismertük a 

szeretetet, amellyel Isten szeretett minket, és hittünk benne (1 Jn 4, 16). A mennyei hazában 

pedig elmondhatjuk: Megismerjük és megtapasztaljuk Isten szeretetét. Ott már megszűnik a 

hit, megszűnik a remény, csak a szeretet marad, ahogyan Szent Pál apostol mondja a 

szeretethimnuszban. De megmarad a szeretet (vö. 1 Kor 13, 13), vagyis folyamatos jelenben, 

állandó jelenlétben kaphatunk újabb meg újabb ismereteket Isten mélységes titkairól, amelyeket 

Ő a megtestesülésben már elkezdett közölni velünk. Amikor az isteni Ige megtestesült, akkor 

Isten lenyújt a magasból, és lejött hozzánk, emberekhez. Mikor pedig minket is felvesz az 

örök szeretet egyesülésébe, boldogságába, akkor Isten az, Aki felemel magához bennünket, 

hogy együtt lehessünk Ővele örökre! Isten mélységes elgondolásai a megtestesülésről olyan sok 

titkot rejtenek, hogy az ember állandóan, újra meg újra tanítást kap Isten szépségéről, illetve 

önmaga szépségéről, mint ahogyan ezt a 36. versszakban is magyarázta Keresztes Szent János.  

 A megtestesült Istenember szép, aki Krisztusra tekint, az Isten szépségét, harmóniáját 

láthatja. Az valami kölcsönösség, kicserélődés alapján az istenismeretből él a kiválasztott 

lélek is. Széppé lettem Isten szépségében. Isten szépsége, Isten harmóniája ragyogott át 

rajtam. Isten élete árad felém. Istenben élek, Isten pedig énbennem! A mennyországban 

Isten az, Aki betölti a lélek vágyát, hogy egyre többet ismerjen meg Isten bölcsességéből, Isten 

tudása tudásából.  

 Keresztes Szent János a sziklát, Krisztust emlegeti (vö. 1Kor 10, 4), amelyben barlangok 

vannak. Sokszor a természetben is hegyeket, meredek sziklákat kell megmászni, hogy az ember a 

magasan fekvő barlangokhoz eljusson. De az ember, akit érdekelnek a titkok, nem sajnálja a 

fáradtságot. A lélek-menyasszony is egyre mélyebben kíván behatolni az isteni tudásba. Mert 

Istenben a tudás a második isteni Személy, a Fiú; amint a Szeretet a harmadik isteni Személy, az 

Atya és a Fiú szeretete. Amikor tehát a lélek-menyasszony a mennyei hazában az isteni tudás 

birtokosa lesz egyre mélyebben, egyre többször, akkor az eddigi lelki egyesülés imaszakaszába, 

tehát a lelki házasság imaszakaszának a szintjénél is magasabbra jut. Aki felmegy a hegyre, és 

megtalálja a barlang bejáratát, az a barlangba bejutva még mélyebbre kerül, még többet ismer 

meg abból a Valóságból, amely a sziklában van. Lelki értelemben mondjuk: Aki a szikla. Tehát 

mind többet tudunk megismerni Krisztusból. Istenben ez a tudás a második isteni Személyben 

van elrejtve. Ezért a lélek-menyasszony nem a maga erejével, hanem isteni Jegyesével együtt tud 

behatolni ezeknek a szent titkoknak az ismeretébe. Magába a második isteni Személybe fog egyre 

jobban beljebb kerülni, benne elrejtőzni. Ez az együttlét a tudásnak az egysége szellemi élvezetet, 

lelki gyönyörűséget eredményez.  

 Ha valaki a földi életben sokszor kénytelen mondani:   

 – nem tudom,  

 – ezt sem ismerem,  

 – még nem jutottam el odáig  

 az tele van kudarc-élménnyel, fájdalommal, hogy nem értek hozzá. Amikor valaki itt a 

földi életben is megfelelő ismeret-közlésben, vagy iskolai képzésben részesül, akkor egyre jobban 

birtokosa lesz annak a tudásnak, amely addig számára rejtve volt. Minél többször mondhatja 

ki: ja, 

 – ezt én tudom,  

 – én ehhez is értek,  



 – én ezt már megtapasztaltam 

 annál több lesz benne a sikerélmény.  

 Ez a földi hasonlat segít megérteni, hogy mit jelent az a különbség, amikor a lélek-

menyasszony Isten ajándékából elmondhatja: – az én isteni Uramat egyre jobban meg tudtam már 

ismerni. Az Ő tulajdonságait is ismerem.  

 A menyasszony a földön szívesen nézi a vőlegényének az arcát, haját, mozdulatait; és 

fordítva: a vőlegény a menyasszony tulajdonságait, hangját, szemének rezdülését, nyakának élét, 

ahogyan ezt az Énekek énekében is felsorolja (vö. Én 1, 10) a vőlegény a menyasszonynak. Az 

isteni Vőlegénynek pedig tulajdonságai elsősorban az, hogy Ő van (vö. Kiv 3, 14), Ő a lét 

teljessége (vö. Ef 1, 10). Neki mondhatjuk el igazán: „Úgy örülök, hogy vagy!” 

 A lélek-menyasszony továbbá élvezni fogja isteni Ura tulajdonságainak ismeretét is. 

Megismeri, hogy Ő igazságos, tehát a jókat megjutalmazza. A lélek-menyasszony minden 

eddigi vállalkozásának a gyümölcsét látja beérlelődni, amikor isteni Urára tekint. Isten 

megadja a jutalmat annak a léleknek, aki nem kímélte önmagát, nem sajnálta a fáradtságot 

azért, hogy egyre inkább Isten növekedjék az ő életében, emberi természete pedig egyre kisebb 

legyen (vö. Jn 3, 30).  

 Amikor a lélek-menyasszony Isten irgalmára tekint, akkor az az isteni tulajdonság 

lenyűgözi a szívét. Ahogyan Alacoque Szent Margitnak Jézus szíve irgalma, vagy Szent 

Fausztina nővérnek Jézus irgalmas szeretete betöltötte az életét, és ezt másokkal is meg 

akarta osztani; úgy a lélek-menyasszony is amikor megismeri Isten irgalmát, akkor  

 – egyrészt megállapítja: „De jó, Uram, hogy nekem is irgalmaztál”,  

 – másrészt pedig azt kéri: „Irgalmazz, Uram, a Te népednek! Irgalmazz, Uram, a mi 

gyermekeinknek! Könyörülj rajtuk, bűnösökön!” 

 Itt a mennyei boldogságban a lélek azt is látja, hogy Isten irgalma hogyan árad el az 

emberek lelkébe, hogyan alakítja át az emberek szívét, hogy immár ne önmaguknak éljenek, 

hanem annak az Istennek, Aki irgalmas szeretetével megtisztította őket a bűn szennyétől, 

irgalmasságával megajándékozta őket az isteni Élettel.  

 A lélek-menyasszony egyre tovább hatol be isteni Jegyesének ismeretébe. Látni fogja az 

Ő bölcsességét. Már ezen a földön is rájövünk arra, hogy mindig Istennek van igaza, Ő tudja 

jobban, hogy mi válik az üdvösségünkre.  
 A nem okos ember olyat tesz, ami nem az üdvösségét szolgálja. A bölcs ember azokat az 

eszközöket választja, amelyek az üdvösséget munkálják benne, vagyis hogy Isten uralkodjék el 

benne. Istennek a bölcsessége pedig arra irányul, hogy az emberek lelke számára közölje 

mindazt, ami az üdvösség, Aki az üdvösség, vagyis Önmagát.  

 Az ember a mennyországban már nem tesz mást, mint befogadja Istennek ezeket a bölcs 

döntéseit. A választott lélek – aki a lelki házasság imaszakaszában van – a mennyei hazában 

pedig a lelki házasság állapotában él, boldogan ráhagyatkozik isteni Ura bölcsességére. 

Akármilyen mélységekből vezeti, akármilyen ismeretlen utak tárulnak fel a mennyei 

boldogságban a lélek-menyasszony előtt, de már teljes bizalommal engedi, hogy Isten 

bölcsessége vezesse őt. Isteni Urára teljesen rá van hangolódva. Ugyanígy lehet felfedezni azt, 

hogy a lélek-menyasszony a mennyei hazában megismeri Isten végtelen hatalmát.  

 – Nemcsak azt, hogy a világmindenséget, a fizikai világot hogyan teremtette meg,  

 – nemcsak azt, hogy az ő emberi testét-lelkét milyen harmonikus egységnek alkotta,  

 hanem Isten hatalmas Létét, Tudását és Szeretetét is.  

 A lélek-menyasszony tehát részesedik Isten hatalmában. Az üdvözült szentek szüntelenül 

a mennybe felvett Boldogságos Szűzanyával együtt közbenjárnak ezért a világért. Isten 

akaratának a teljesedését szolgálják, hogy Isten hatalma megvalósuljon a teremtett világban. 



Micsoda kitüntetés ez a lélek számára, aki fenntartás nélkül átadta már magát isteni Urának. 

Isteni Ura őbenne is, őáltala is, vele is szereti, vagyis üdvözíteni akarja ezt a világot!  
 Isten szeretete az, amely leginkább megilleti a lélek-menyasszonyt. Abban a szeretet-

áradatban, Aki az Isten (vö. 1 Jn 4, 8), amellyel a Szentháromság Személyei egymás felé 

irányulnak, tehát a teremtő, megváltó és megszentelő Isten az emberek felé irányul, a 

kiválasztott lélek-menyasszony is részesülhet.  

 A mennyei boldogságban ez külön gyönyörűség lesz a Bárány hitvese számára, hogy ő 

Istennel egy a szeretésben. Isten szeretetével egyesülhet. Ez az isteni szeretettel való egyesülés 

az, amelyet a második isteni Személy az Ő megtestesülésekor megvalósított Jézus emberségével 

kapcsolatban. Jézus, mint ember annyira szereti a második isteni Személyt, hogy az Ő emberi 

személyiségével beleolvad a második isteni Személybe. Megmarad Jézus embernek, Aki 

valóságos ember, tehát imádja a Mennyei Atyát, szereti a testvéreit, Aki ugyanúgy növekszik, 

gyarapszik korban, kedvességben, bölcsességben (Lk 2, 52) Isten előtt, mint a többi ember, de 

ugyanakkor a második isteni Személy átjárja, lefoglalja Jézus emberi személyiségét. Ezért tehát 

az Egyház nem véletlenül tanítja: Krisztusban egy isteni Személy van két természetben, az 

isteni és az emberi természetben, vagy más szóval Isten Krisztusban egyesült legjobban az 

emberrel. Vagy ugyanaz megfogalmazható így is: az ember Krisztusban egyesült legjobban 

az Istennel. Ezért azután számunkra is ez a mennyei minta. Isten kész a mi ember voltunkat is 

egyre inkább lefoglalni, betölteni Önmagával. Illetve a mi részünkről a feladat: egyre jobban 

odaajándékozzuk magunkat Isten szeretetének! 

A mennyei boldogság sem egy statikus boldogság kép lesz, hogy feltesszük a szoba falára 

az esküvői felvételt, amikor a menyasszony és a vőlegény házasságot kötöttek, azt a pillanatot 

újra meg újra átélhessék; hanem a mennyei boldogság az olyan, mint a jó házasság folyamata 

itt a földi életben. A lélek-menyasszony és az isteni Úr állandóan tudnak az egymás 

ajándékozás örömében részesedni. Újra meg újra megélik a kölcsönös önátadás 

gyönyörűségét. Ez akkora gyönyörűség, hogy Keresztes Szent János figyelmeztet: „Ebben annyi 

titok és csoda van, hogy még a szent egyháztanítók és a szentéletű emberek sem tudják 

elmondani. Mennyei dolgokat nem lehet a földi szavakkal kidadogni.” Szent Pál apostol is, 

amikor a harmadik égig ragadtatik, akkor olyan titokzatos szavakat hall, amelyeket ember nem 

mondhat el (2 Kor 12, 2. 4), de belül tudta. Szent Pál apostol egész létét átváltoztatta, 

átalakította az a tudás, amelyet Istentől kapott, amikor ezt a mennyei boldogságot 

megélhette. Az Istennel való végleges összekötöttség – amelyet a lelki házasság imaállapotában 

kapunk – az embert egészen átalakítja. Már nem a magamé vagyok, hanem az én isteni 

Jegyesemé! Az isteni Jegyes is azt mondja: „Én neked ajándékozom magamat, kicsi 

választottam!” Itt már a lélek-menyasszony nem bánja, hogy a testi-lelki éjszaka, tehát a külső 

és a belső szenvedés sűrű sötétségén át kellett mennie, mert már valami olyat tudott meg 

Istenről, amit emberi erővel nem lehet elérni.  
 Csak akkor birtokolhatja ezt az ismeretet, amikor Isten neki ajándékozza. Krisztus 

titkainak az ismerete pedig arra segít, hogy az ember magát az Istenembert ismerje meg, és a 

Fiúban megismerhesse az Atyát is, meg a Szentlelket is. Ez a ismeret olyan mélységes, hogy azt 

csak a mennyei hazában foghatjuk fel.  

 Amikor Mózes azt kérte Istentől: Mutassa meg neki az Ő dicsőségét, akkor Isten egy 

barlangba rejtette el Mózest (), s így Isten ismereteinek a mélységeibe való behatolás is azt 

eredményezi a számunkra, hogy Isten megkíméli az életünket. Nem veszi el, hanem 

kibontakoztatja, hogy az örök életben egyre jobban láthassuk az Ő isteni dicsőségét. 

 A földi életben is vannak olyan ismeretek, amelyeknek birtoklása örömmel tölti el az 

embert. Egy banális példa: Hogyha az ember megtudja, hogy az az öt szám – amelyet megtett a 



lottó szelvényen – került kihúzásra, milyen gazdag lett. Örül annak az ismeretnek. Sokkal inkább 

azt az ismeretet kell nekünk örvendezve konstatálnunk, hogy kezdjük tudni, hogy ki az 

Isten. Az örökkévalóságban pedig egyre jobban tudja a lélek Istennek ezt a mélységes valóságát. 

Ez az ismeret boldoggá teszi. Minél inkább belehatol az isteni tudásba, annál inkább mintegy 

megrészegül a lélek, mámorossá lesz. Isten átjárja az Ő mivoltával a választott lelket a 

mennyei boldogságban. A bor-mámoros ember sokszor nem tudja magáról, hogy mit tesz, 

cselekszik, vagy mond vagy mulaszt. Az Isten szeretetétől megmámorosodott ember pedig egyre 

többet tud meg Istenének a szépségéből, szeretetéből, gyönyörűségéből.  
 Az isteni Jegyes megadja azt a lelki ajándékot, hogy a lélek-menyasszony beléphet Isten 

tudásának a mélységébe. Keresztes Szent János úgy magyarázza ezt a belépést, hogy együtt 

lépnek be, tehát a lélek-menyasszony, és az isteni Kedves. Itt a lelki házasságnak olyan 

állapotáról van szó, amely fokozatban Isten és a lélek már teljesen egyesülve vannak. ..Tehát a 

lélek-menyasszony már semmit sem tesz Isten nélkül, illetve isteni Ura is együtt létezik, 

gondolkodik és szeretettel cselekszik az Ő kis választottjával.  
 Keresztes Szent János azt mondja: ott át fogunk alakulni, tudniillik én, az ember tehozzád, 

Istenhez fogok alakulni, hasonulni ezen gyönyörűséges ismereteknek a szeretetében. Az Istennel 

való egyesülésnek talán legszebb kifejezését adja Keresztes Szent János, amikor azt mondja: A 

lélek-menyasszony a legfölségesebb és legtökéletesebb módon átalakul Isten iránti 

szeretetté. Az emberben ezen imaállapot szakaszában már nem marad más, mint szeretet Isten 

iránt. Ez a szeretet ugyanis abból az ismeretből ered, amelyet a szentháromságos egy Isten ad az 

Ő kicsiny választottjának. Mivel pedig az ismeretek egyre fokozódnak, a többlet ismeret többlet 

szeretetet eredményez, többlet gyönyörűséget, többlet szellemi élvezetet. Az ember szava megint 

elakad, nem tudja kimondani azt a gyönyörűséget, amelyet Isten ajándékoz neki.  

 Együtt ízlelik meg – Keresztes Szent János szavai szerint – a gránátalma mustját, a lélek-

menyasszony és az isteni Jegyes. Itt azzal a lelket részegítő italról van szó, amit a gránátalma 

magjából, terméséből préselnek. Akkor ez nem más, mint Isten egész mivoltának, összes 

tulajdonságának, összes cselekedetének, egész nagyságának a lélekbe özönléséről. Itt a szeretet 

egységesüléséről van szó. A lélek élvezete és gyönyörűsége az, hogy én magát Istent óhajtom 

magamba! Isten az, Aki megajándékozza önmagával a kiválasztott lelket. A lélek gyönyörűsége, 

hogy Istent ihatja magába, illetve ő saját kicsiny emberi létét felajánlhatja Istennek: „Igyál 

magadba engem, Uram!” A jegyes átadja magát az isteni Vőlegénynek, az isteni Vőlegény pedig 

részesíti a kis választott menyasszonyt az Ő isteni mivoltának ízlelésében, élvezetében. A 

mennyországi egyesülés imaállapotában mindketten részesülnek az élvezetben, amelyet a 

Lélekisten ad a kiválasztott léleknek, illetve az ember önátadása adhat Istennek.  

 

Befejezésül a 93. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Szent az Isten, magasztaljuk, s áldjuk egyre Szent Fiát,  

 Aki nékünk megnyitotta mennyországnak kapuját!  

 Minden áldás és dicséret Téged illet, Mesterünk,  

 Légy vezérünk, légy jutalmunk, melyet egykor elnyerünk!  

 

 

 

  

 



466. Az isteni Jegyes megajándékozza a lélek-menyasszonyt az Ő szeretetével, és arra 

tanítja, hogy úgy szeresse Őt, amint Isten szereti őt 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, XXXVIII. versszak) 

 

 
Imádkozzuk a 130. számú éneket:  

  

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet,  

 Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet! 

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

 Folytassuk Keresztes Szent János: A szellemi páros ének című költeménye XXXVIII. 

versszakának tanulmányozását.  

 

I. A szent egyháztanító a XXXVIII. versszakhoz ezt a bevezető megjegyzést adja: 

 

  Az előző két versszakban a lélek-menyasszony megénekelte azokat a kincseket, 

amelyeket isteni Jegyesétől fog majd kapni az örök boldogságban. Azt tudniillik, hogy isteni 

Jegyese őt valóban át fogja alakítani, éspedig a teremtett és nem teremtett tudásának szépségében. 

És hogy ott, a mennyei boldogságban Isten átalakítja, és az emberi természet, illetve az isteni Ige 

egyesülésének szépségében lesz ez az átalakulás azt jelenti: a lélek megismeri Istent úgy szemtől-

szembe, vagyis elölről, mint hátulról megismeri Istent. Most pedig ebben a XXXVIII. 

versszakban a lélek-menyasszony két dolgot mond:  

 Az egyik az, hogy mi módon fogja ő megízlelni azoknak az isteni zafír drágaköveknek, 

illetve az ízletes gránátalmáknak isteni mustját. 

 A második pedig az, hogy az isteni Jegyes az Ő kis választottja elé tárja azt az örök 

dicsőséget, amelyben az Ő predestinációja, vagyis előre tudása alapján fogja őt részesíteni. 

 Meg kell azonban itt jegyeznünk – bár a lélek ezeket a kincseket egyenként sorolja fel – 

azok tulajdonképpen mind egységesen foglaltatnak benne a lélek lényegi örök boldogságában.  

 Ezért a lélek-menyasszony a XXXVIII. versszakban ezt mondja:  

  

 És ott feltárod majd előttem.  

 Mit lelkem úgy kívánt,  

 És meg fogd legottan adni, 

 Azt, ó én életem,  

 Miben egy más napon már részesítél 

 

I. Hogyan magyarázza Keresztes Szent János ezt a XXXVIII.  versszakot? 

 

A cél, amelyik miatt a lélek-menyasszony óhajtott belépni azokba a lelki barlangokba, 

Isten szeretetének a mélységeibe, az volt, hogy elérje az Isten iránti szeretetnek azt a tökéletes 

fokát, amelyre ő mindig törekedett. Azt tudniillik, hogy Istent ugyanolyan tisztán és tökéletesen 

szeresse, amiként Isten szereti őt. Így teljesen viszonozza az ő isteni Jegyesének a szeretetét.  

A lélek-menyasszony tehát azt mondja isteni Jegyesének az 1-2. verssorban:  

 



És ott feltárod majd előttem,  

Mit lelkem úgy kívánt  

 

 És ott majd, tudniillik isteni Jegyese megmutatja neki azt, amire mindig törekedett, 

minden tettében és gyakorlatában; vagyis megmutatja neki, miképpen kell szeretnie isteni 

Jegyesét, hogy oly tökéletesen szeresse, mint ahogyan az isteni Jegyes szereti őt, a lélek-

menyasszonyt.  

 Másodszor pedig azt mondja: meg fogja neki ott adni azt a lényegi örök dicsőséget, 

amelyre őt öröktől fogva predestinálta, vagyis meghívta.  

 Amit a lélek annyira kíván, az nem egyéb, mint az, hogy az ő szeretete egyenlő legyen 

Isten szeretetével! Ez az, amit ő úgy természetes, mint természetfölötti módon mindig óhajt. A 

szerető lélek ugyanis nem tud megnyugodni, ha nem érzi, hogy annyira szeret ő is, 

amennyire őt szeretik. Mivel pedig a lélek-menyasszony látja, hogy azzal az Istenhez való 

hasonulással, amely ebben a földi életben elérhető, bármennyire végtelen legyen is a szeretete, 

nem mérkőzhetik tökéletesség dolgában azzal a szeretettel, amellyel Isten szereti őt. Ezért 

óhajtja az örök élettel járó Istenhez való hasonulást, amelyben azután képes lesz ugyanolyan 

mértékben szeretni, mint maga Isten szereti őt. Mert bár azon a magas tökéletességi fokon, 

amelyre már idelent eljutott, az akarata tényleg egyesülve van, de mégsem képes olyan minőségű 

és erejű szeretetre, amilyen majd az örök dicsőségnek amaz erős egyesülésében fog benne 

lobogni; mert amint Szent Pál mondja: ott a lélek úgy fog ismerni, amint őt ismeri Isten (1 Kor 

13, 12). S ugyancsak úgy fogja Istent szeretni, amint Isten szereti őt. Mert amiként akkor a 

mennyországban az ő értelme Isten értelme lesz, úgy lesz az ő akarata a mennyországban Isten 

akarata, s az ő szeretete Isten szeretete. Mert bár a lélek ott a mennyországban nem veszíti el 

akaratát, az olyan erősen egyesül Isten akaratának azzal az erősségével, amellyel Isten őt szereti, 

hogy éppoly erősen és tökéletesen szereti Istent, mint amilyen szeretetben részesül Isten részéről, 

úgyhogy a lélek-menyasszony Istent magának Istennek akaratával és erejével szeretheti, mert 

hiszen egyesülve van magának annak a szeretetnek erejével, amellyel őt Isten szereti. Ez az erő a 

Szentlélekben van, Akihez a lélek ott hozzá van hasonulva. Mivel ugyanis a lélek Istent éppen 

ezen szeretet erősítésére kapja, a Szentlélek a dicsőségben való átalakulás révén pótolja benne 

azt, ami belőle hiányzik. Ez bizonyos tekintetben így van ennek a lelki házasságnak tökéletes 

átalakulásában is, amelyet a lélek már ezen élet folyamán elér. Ebben is teljesen a kegyelem 

ruhájába lévén öltözve, majdnem annyira szeret a Szentlélek által, Akit ezen lelki átalakulásban 

már megkapott.  

 Jegyezzük meg: a lélek-menyasszony nem azt mondja, hogy ott szeretetét az isteni 

Jegyesének fogja adni, habár tényleg odaadja Neki. Itt azonban nem erről van szó, hanem arról, 

hogy Isten fogja őt szeretni, hanem a lélek-menyasszony azt mondja: ott a mennyei 

boldogságban, majd isteni Jegyese megmutatja neki, miként kell Istent szeretnie azzal a 

tökéletességgel, amelyre törekszik. Isteni Jegyese ugyanis megajándékozza őt szeretetével, s 

ezáltal tanítja meg arra, hogy ő is szeresse Őt, amint Ő is szereti kicsiny választott 

menyasszonyát. Ott, a mennyországban Isten nemcsak arra tanítja meg a lelket, hogy szeresse 

tisztán, szabadon és érdek nélkül, úgy, amint Isten szeret bennünket, hanem azáltal, hogy az Ő 

isteni szeretetével változtatja át, arra képesíti, hogy ugyanolyan erősen szeresse isteni Urát, 

mint ahogyan Ő szeret minket, embereket. Isten tehát megadja neki az Ő saját szeretetének 

az erejét, hogy az ember azzal szerethesse isteni Urát. Úgy tesz vele, mintha csak kezébe adná az 

eszközt, mintha megmagyarázná neki, hogy miként kell azt használnia, s azután vele együtt 

végezné a munkát. Ezt jelenti azt, hogy megmutatja neki, miképpen kell szeretni, és megadni 

neki hozzá a képességet. Amíg ezt a lélek-menyasszony el nem éri, addig nem elégedett, sőt, még 



a másvilágon sem volna az, ha (mint Aquinói Szent Tamás mondja A Boldogságról című 

művében) nem érezné, hogy annyira szereti Istent, amennyire Isten őt, kicsiny teremtményét 

szereti. Mint mondottuk, ebben a lelki házasságban – amelyről itt szó van – a szeretet ugyan 

még nincs azon a fokon, amelyen az örök dicsőségben lesz, azonban azért mégis méltó 

utánzata és képe amannak az isteni boldogságnak, szeretetnek. Annyira tökéletes már idelent a 

földi életben, hogy ezt kimondani egyáltalán nem lehet.  

 

 A 3. 4. és 5. verssor így hangzik:  

 

 És meg fogod legottan adni,  

 Azt, ó én életem,  

 Miben egy más napon már részesítél.  

 

 Keresztes Szent János ezt a három verssort így magyarázza:  

 Az, amit az isteni Jegyes a lélek-menyasszonynak itt, legottan, vagyis azonnal meg fog 

adni, a lényegi örök dicsőség, amely abban nyilvánul meg, hogy a lélek-menyasszony meglátja 

Isten lényegét.  

 Mielőtt tovább mennénk, meg kell itt oldanunk egy kétséget; azt tudniillik, hogyha a 

lényegi dicsőség az, hogy Istent látjuk, nem pedig az, hogy Őt szeretjük, miért mondja akkor a 

lélek – és pedig a versszak elején, hogy ő ezt a szeretetet óhajtja. Miért kéri a lényegi 

dicsőséget, mint valami másodrendű dolgot, amelyet nem tart olyan fontosnak, csak a versszak 

végén? Ennek két oka van:  

 a) Az egyik oka az, hogy mindennek a végcélja a szeretet, ez pedig az akaratban 

székel, amelynek tulajdonsága adni, nem pedig kapni. Ellenben az értelemnek, amely a 

lényegi dicsőségnek a székhelye, tulajdonsága kapni és nem adni. Mivel tehát a lélek itt ebben 

az imaszakaszban meg van részegülve az isteni szeretettől, nem jut eszébe az örök boldogság, 

amelyet Istentől kapni fog, hanem csak arra gondol, hogy ő akarja magát teljesen Istennek 

odaadni igazi, tiszta szeretettel, nem törődve azzal, hogy van-e neki abból haszna, vagy sem.  

 b) A második ok, hogy miért kéri a lélek-menyasszony Istentől a lényegi dicsőséget, az 

az, hogy az előbb említett első kérés már magában foglalja a másodikat. Ez utóbbi 

tulajdonképpen már benne foglaltatik a megelőző versszakokban, mert hiszen lehetetlen eljutni 

Isten tökéletes szeretetére Isten tökéletes látása nélkül. Ezen kétséget tehát az első ok is 

teljesen megoldja; mert hiszen a lélek szeretetével fizeti vissza Istennek azt, amivel Neki 

tartozik, ellenben értelmével csupán csak ő kap Istentől, és nem ad Istennek semmit.  

 Hogy azonban megadjuk ennek a XXXVIII. versszaknak a magyarázatát, lássuk már 

most, hogy vajon melyik az a „más nap”, amelyről itt szó van? Mint mondta: Egy más napon már 

részesítél. És kérdezhetjük joggal: micsoda az, amiben Ő, Isten azon a „más napon” részesített, s 

amit tőle az örök dicsőség tartamára kér. Azon a „más napon” érti a lélek Isten 

örökkévalóságát, s így nevezi, mert „más”, mint ez a mulandó nap. Ezen az örökkévalósági 

napon predestinálta, vagyis előre meghívta Isten a lélek-menyasszonyt az örök dicsőségre, és 

meghatározta, hogy milyen fokú dicsőségben fogja őt részesíteni a mennyben. Tette pedig Isten 

ezt szabadon, öröktől fogva, még mielőtt megteremtette volna az embert. És ez az örök dicsőség 

már oly módon tulajdona a lélek-menyasszonynak, hogy semmiféle eset vagy körülmény, legyen 

az akár magas, akár alacsonyrendű, nem képes őt attól örökre megfosztani. Amire Isten őt 

öröktől fogva predestinálta, vagyis meghívta, azt a lélek-menyasszony el is fogja nyerni, és 

örökre fogja bírni! Ez az, amit Isten azon a más napon, tehát az örökkévalóság napján adott 

neki, és amit most már nyíltan óhajt bírni a mennyországban. És vajon mi az, amit ott adott neki? 



„Szem nem látta, fül nem hallotta, soha ember szívébe föl nem hatolt” (1 Kor 2, 9), mondja Pál 

apostol. És Izajás próféta is mondja: Szem nem látta, Uram, a Tieden kívül azt, amit készítettél (Iz 

64, 3). Mivel tehát ezt az ajándékot nem lehet néven nevezni, ezért mondja a lélek-menyasszony 

egyszerűen csak úgy: „azt”. Ez nem egyéb,  mint Isten látása, de hogy mi az Isten látása a 

lélekre nézve, arra nincs más szó, mint csupán az, hogy : „az”. Nem tudja az ember kidadogni.  

 Hogy azonban mégis mondjunk valamit róla, említsük meg azt, amit Szent János a 

Jelenések könyvében leír, maga Krisztus Urunk mondott róla hét ízben különböző szavakkal, 

kifejezésekkel és hasonlatokkal tanítást. Egy szóval és egyszerűen is azt nem lehet kifejezni, és 

még így is sok marad róla a mondanivaló.  

 1. Azt mondja tehát ott a Jelenések könyvében Krisztus Urunk: A győztesnek enni adok az 

élet fájáról, amely az én Istenem paradicsomában van (Jel 2, 7).  

 2. Mivel azonban ez a kifejezés azt nem magyarázza meg jól, mindjárt utána egy másikat 

használ: Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját! (Jel 2, 10).  

 3. A fogalom még ezáltal sem lesz világossá, és ezért hozzáteszi a következőt, magával 

víve még az eddigieknél is homályosabb kifejezést, amely azonban azt mégis jobban 

megvilágítja: A győztesnek elrejtett mannát adok, és egy fehér követ, és a kövön új név lesz írva, 

amelyet senki sem ismer, hanem csak az, aki átveszi (Jel 2, 17).  

 4. Természetesen még ez sem képes megértetni a szóban forgó dolog mibenlétét, és Isten 

Fia mindjárt ezután a következő hatalmas és örvendező kifejezést használja: És aki győztes lesz, 

és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, hatalmat adok annak a pogányok felett, és 

vasvesszővel fogja őket kormányozni, és mint a cserépedény összetöretnek, amint én is vettem 

Atyámtól, és neki adom a hajnalcsillagot (Jel 2, 26-28).  

 5. De az Úr még ezzel sem elégszik meg, hanem hogy megmagyarázza azt a bizonyos 

dolgot, hozzáteszi: Aki győzni fog, fehér ruhába lesz öltöztetve, és nem törlöm ki nevét az élet 

könyvéből, és megvallom nevét Atyám előtt (Jel 3, 5).  

 6. Mivel azonban az eddig mondottak még mindig nem elégségesek a dolgok megértésére, 

a további megvilágítás céljából csakhamar újabb és újabb kifejezéseket használ, amelyekben 

kimondhatatlan fenség és nagyság rejlik. Azt mondja: Aki győzni fog, azt oszlopnak teszem az én 

Istenem templomában, én többé onnét ki nem megy. Ráírom az én Istenem nevét, és az én Istenem 

városának, az új Jeruzsálemnek nevét, amely a mennyből száll alá Istenemtől, és ráírom az én új 

nevemet (Jel 3, 12).  

 7. Végül is a hetedik helyen a további magyarázat céljából ezt mondja: Aki győztes lesz, 

együtt fog ülni velem az én királyi székemben, amint én is győzelmet nyertem, és Atyámmal az Ő 

királyi székébe ültem. Akinek füle van, hallja meg! (Jel 3, 21-22).  

 Mindezek Isten Fiának szavai, amelyekkel azt, tudniillik „azt” a bizonyos dolgot 

igyekszik megmagyarázni, amelyről az előzőekben volt szó. Ezek mind tökéletesen illenek reá, 

de azért nem magyarázzák meg, mert a végtelen dolgoknak az a sajátságuk, hogy a 

legkiválóbb, legválogatottabb, legfenségesebb és legjobb kifejezések illenek ugyan rájuk, de 
ezek sem külön-külön, sem pedig együttesen nem képesek őket megmagyarázni.  

 

 Most még nézzük meg, mit mond Dávid király arról a bizonyos „az”-ról. A versben 

ugyanis így mondta a lélek-menyasszony: - Meg fogod legottan adni azt, miben egy más napon 

már részesítettél - Dávid a zsoltárban így szól: Mily nagy, Uram, a te édességed sokasága, 

amelyeket a téged félőknek tartogatsz (Zsolt 30, 20). Másutt pedig a gyönyörűségének patakját 

nevezi „azt”elnevezéssel, mondván: Gyönyörűséged patakjából itatod őket (Zsolt 35, 9). Mivel 

pedig Dávid is érzi, hogy ez a név nem fedi (ezt) a fogalmat, másutt Isten édességének és 

áldásainak megelőzésére mondja azt (vö. Zsolt 20, 4).  



 

 Befejezésül tehát meg kell állapítanunk, hogy egyetlen egy szó sem fejezi ki pontosan azt 

a fogalmat, amelyet a lélek-menyasszony így jelzett: „azt”. Tudniillik azt a boldogságot, amelyet 

Isten öröktől fogva rendelt a lélek-menyasszony számára. Ezt a versszakaszt tehát úgy 

magyarázzuk meg:  

 „Azt, amit nekem adtál ó isteni Jegyesem, vagyis az a végtelen dicsőség, amelyet 

örökkévalóságod napján, midőn jónak láttad elhatározni megteremtésemet, számomra rendeltél, 

add meg nekem azt azonnal az én eljegyzésem, az én esküvőm alkalmával, az én szívem 

boldogsága napján, amidőn majd kiszabadítsz a test börtönéből, bevezetsz a Te mennyei 

menyegzős lakásod magas barlangjaiba, és dicsőségesen magadhoz teszel hasonlóvá, úgyhogy 

együtt isszuk ott az édes gránátalmák mustját.” 

 

III. Most egy kicsit csendesedjünk el, és gondolkozzunk el a XXXVIII. versszak tanításáról! 

 

Ismétlésül újra felolvasom:  

  

És ott feltárod majd előttem.  

 Mit lelkem úgy kívánt,  

 És meg fogd legottan adni, 

 Azt, ó én életem,  

 Miben egy más napon már részesítél. 

 

IV. Keresztes Szent János segít nekünk bekukucskálni a mennyországba! 

 

Olyan jó, hogy ő a misztikának nemcsak tudósa, hanem belsőleg megtapasztalva ismerője 

is Isten titokzatos cselekedetének, amellyel a lelket menyasszonyának választja, hitvesének 

akarja, és bevezeti abba a menyegzős házba, ahol majd örökre együtt lehet isteni Urával.  

 

 A földi életben is, ha egy vőlegény az ő mennyasszonyának házat készített, de azt a 

menyasszony még nem látta, mert az ifjú férj meglepetésként majd csak a házasságkötés után 

akarja odavinni ifjú asszonyát, akkor a menyasszony a házasság előtt már nagyon kívánkozik 

megismerni azt a helyet, ahol majd együtt tölthetik az életüket, mint férj és feleség.  

 

 Az isteni Jegyes is csodálatos hajlékot készít választott menyasszonyának. A lélek-

menyasszony ugyan még nincs ott abban a mennyei hajlékban, de isteni Urától már értesült arról, 

hogy mi is vár reá abban az örök hajlékban. Isten azt nyilatkoztatja ki, amit emberi szóval 

nem lehet kimondani, de a szerető szív ráérez. Azt kapja meg ismeret gyanánt a lélek-

menyasszony, amivel isteni Ura őt boldogítani akarja. Mivel az embernek két nagy szellemi 

képessége van: az ismeret és az akarat, azért Isten az örök boldogságban is ezt a két lelki 

képességünket fogja betölteni ezzel a tudással, ezzel az Istenhez való hasonulással, amely nem 

más, mint az örök élet.  

 Isten az örökkévalóságban öröktől fogva örökké létezik; öröktől fogva örökké ismer, 

és öröktől fogva örökké szeret! Választottját – akit azért teremtett, hogy ebben az örök isteni 

életben részesíthesse – ebbe az isteni életbe fogja bevezetni. Az ember a maga erejével nem 

képes oda eljutni, Isten az, Aki bevezeti oda. Az ember a maga erejével nem képes örökké 

létezni, nem képes olyan mértékben ismerni és szeretni, mint ahogyan Isten ismer és szeret. 

Mivel az Istennek átadott lélek, a lélek-menyasszony már visszavonhatatlanul odaadta életét 



isteni Urának, akaratában már egyesülve van Isten akaratával. A két akarat, vagy más szóval 

a két szeretet egybecsendül, elválaszthatatlanul egymásban vannak, vagyis a lélek-

menyasszony a mennyei boldogságban már úgy tudja Istent szeretni, mint ahogyan Isten szereti 

őt, kicsiny választottját. Az ember a maga erejéből erre képtelen, de Isten képesíti őt erre. 

Értelmének gondolatai Istenre irányulnak, Isten gondolatainak részese lesz. Az ő 

teremtményi akarata is belesimul Isten akaratába.  

 

 Mit akar Isten? A Szeretetet, az Atya, a Fiú Szeretetét a Szentlélekben. A kiválasztott 

ember is Isten ezen szentháromságos Szeretetében részesül. Megmarad önálló lénynek, különálló 

akarattal rendelkező lénynek, de emberi akarata már teljesen egyesült Isten akaratával. Nem 

kíván mást akarni, csak amit Isten akar.  
 

 Mit csinál Isten? Mit tesz? Hogyan szeret? Szereti az Ő választottját. Isten szereti az 

embert, az ember pedig szereti Istent. Ez a két szeretet egyesülése, éspedig a Szentlélek által, 

Aki az első és a második isteni Személy szeretetét is egyesíti önmagában. 

 

 A lelki házasság imaszakasza is ebbe az egymásba való átalakulásra segít. Az a teljes 

önátadás, az az Istennel való szeretet-egység, amit a lélek-menyasszony itt a földi életben 

megélhet, csak előképe annak a szeretetegyesülésnek, amelyet a lélek a mennyei hazában a 

Szentháromságtól kaphat. Erre az isteni szeretetre azért lesz képes a választott lélek, mert isteni 

Jegyese képesíti őt rá. Az isteni Jegyes mutatja meg neki azt, hogy mint ember hogyan képes 

majd szeretni Istent. Mindezt ajándékba, vagyis kegyelemként kapja az ember. Isten 

megajándékozza választottját az Ő isteni Szeretetével, s az ember ezáltal az isteni ajándék 

által lesz képessé arra, hogy viszontszerethesse isteni Urát, mint ahogyan az isteni Vőlegény 

szereti az Ő kicsiny menyasszonyát. A matematika nyelvén talán mondhatjuk így: közös 

nevezőre jut a végtelen nagy isteni Szeretet és a véges kicsiny emberi szeretés. Megvan a 

szeretetazonosság, mert Isten adja neki az Ő saját szeretetét, hogy azzal szerethesse az ember 

Istent.  

 

 A mennyországi boldogságnak ez olyan nagyszerű megfogalmazása, amelyet kezdünk 

már egy kicsit megérteni. A mennyei valóságban ugyanis még azt a nagy ajándékot is Isten 

adja az embernek, hogy az ember képes legyen Istent szeretni.  
 A fogadott gyermekség kegyelme kiteljesedik a mennyei hazában, mert ott az Egyszülött 

Fiúban tudja a fogadott gyermek szeretni a Fiúval együtt a Mennyei Atyát. Ott az az ember, aki 

eddigi, földi életében igyekezett már magában diadalra juttatni a Lélek erejét, a Szentlélek 

stílusát, ettől az isteni Szeretettől átjárt ember lesz. Emberi mivoltában Isten Szeretete lüktet. 

A kicsiny teremtmény, a választott menyasszony a szentháromságos egy Isten végtelen szeretetét 

képes befogadni, mert Isten így akarja, mert Isten ajándékozza neki önmagát.  

 

 A földi életben a lelki házasság imaszakasza még nem tökéletes. Majd a mennyei 

otthonba való bevezettetéskor jut el arra a tökéletességre, amelyet Isten akar neki adni. 

Kimondhatatlan ez a szeretet, mert hiszen isteni mértékű, végtelen szeretés ez, de a véges 

teremtmény mégis be tudja fogadni. Talán így lehet megfogalmazni: nem baj, ha nem tudjuk 

kimondani. Az a nagy Valóság, a nagyszerű igazság, hogy be tudjuk fogadni a 

Kimondhatatlant!  
 Az ember itt a földi életben sem látja a saját gondolatait, de mégis tudja: ez az én 

gondolatom. Ez az ismeret bennem született meg. A mennyei hazában pedig az Istennel egyesült 



lélek azt az Istent is láthatja színről-színre, Akiben az örök gondolat születik meg: A Fiú, a 

szeretett Fiú, a Szentlélekben szeretett Fiú. Mert Isten ad neki képességet erre a látásra. Amikor 

az ember ott, az örökkévalóságban már szemlélni tudja Istennek ezt a dicsőséges Lényét, akkor  – 

ahogyan Keresztes Szent János mondta: – már meg van részegülve a szeretettől. Nem arra 

irányul, hogy ő mit fog kapni Istentől, mekkora nagy örök boldogságot; hanem csak a szeretet 

önátadását akarja magából kicsiholni, vagyis hogy egészen átadhassa magát Istennek. Az az 

önzetlen szeretet. Nem magán van a tekintete, hanem Istenén, az ő lelke Urán. Az az Isten, Aki 

tekintetre méltatta (vö. Lk 1, 48), és részesíti a szeretetében kicsi teremtményét, méltó arra, hogy 

ez a választott lélek-menyasszony magáról egészen elfeledkezve Istennek adja magát. Talán úgy 

is lehetne fogalmazni: az, ami eddig én voltam önmagamban, a mennyei valóságban már az is 

Istené lesz. Isten él az emberben! A teremtésnek ez a célja, hogy a teremtmény  mindent 

visszaadjon szeretetből az ő Teremtőjének. A lelki gyermekségnek is ez az ajándéka, hogy 

Isten gyermeke egészen a Mennyei Atya életében bontakozzék ki. Ne a saját feje szerint éljen, 

hanem Isten akarata szerint éljen! A lélek-menyasszony is egész létével akarja viszontszeretni 

Istent, Aki őt annyira szerette, hogy a létbe szólította, hogy magáénak választotta, hogy az Ő 

belső szentháromságos életébe beleengedte.  

 Ez az a nap, amelyet az örökkévalóság napjának nevezhetünk, a teremtés nyolcadik 

napjának. Mert Isten hat nap alatt teremtette a Biblia tanítása szerint a világot és az emberiséget. 

A hetedik napon megpihent, hogy az embert magához hívhassa abba az isteni nyugalomba, 

amely Isten élete az örökkévalóságban. Az ember tehát olyan fölmagasztaltatásban részesül, 

amilyen dicsőségben Isten részesíteni akarja őt,  

 – ha mi emberek befogadjuk azt,  

 – ha mi emberek a Szűzanya módjára szüntelen igent mondunk Istennek (vö. Lk ),  

 – ha mi győzedelmeskedünk a sátán, az e-világ és önmagunk vonzása fölött.  

 Ezért a Jelenések könyvében Krisztus Urunk beszél arról: a győztesnek enni ad az élet 

fájáról, amely Isten paradicsomában van. Megvalósul az, amit Isten a teremtéskor az 

édenkertben az emberre bízott (vö. Ter 1, 28). Az ember ott engedetlen volt, belehalt. Az ember 

itt engedelmes, és élni fog. Isten az örök élet fájáról, vagyis önmagából ad enni, önmagával 

táplálja az embert. Ez az Istenből való részesedés a paradicsomi állapot, a mennyországi 

boldogság.  
 Érdemes tehát a Jelenések könyvének a második, harmadik fejezetét átelmélkedni, hogyan 

is részesíti az isteni Vőlegény az Ő választottját a szentháromságos egy Isten életében. A 

csúcspont az, amikor a győzelmes menyasszonyt maga mellé ülteti az Ő királyi székébe. A 

lélek-menyasszony királynői méltóságot kap. Istennel együtt abban a dicsőséges uralomban, a 

mennyei boldogságban is.  

 Érdemes tehát szüntelenül figyelnünk arra az isteni szeretetre, amellyel az Úr meg 

akarja ajándékozni az ő választottját, és képesíti is arra, hogy ember létére úgy szerethesse 

isteni Urát, mint ahogyan ő szereti kicsiny teremtményét. A szeretet kibontakozása ez. A 

szeretet–élet megvalósulása.  

 

Befejezésül a 157. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy.  

 Jóvoltod és irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj!  

 



  

 

 

 

467. A lélek-menyasszony a mennyei boldogságban isteni Urához hasonul a szeretetben való 

egyesülés révén 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, XXXIX. versszak) 

 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket: 

 

 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!  

 

 Keresztes Szent János a lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény lelki házasságáról ad 

tanítást A szellemi páros ének-ben. 

 

I. Nézzük a bevezető megjegyzést a XXXIX. Versszakhoz! 

 

 Mivel azonban a lélek a lelki házasságnak ebben az állapotában – amelyről most 

beszélünk – mégis csak tud valamit arról a bizonyos „az”-ról, vagyis arról a másik világról, amit 

mennyországnak mondunk, mert hiszen Istenhez lévén hasonulva valamelyest része máris van 

benne, éppen azért nem akarja szó nélkül hagyni azt, aminek zálogát és nyomát érzi önmagában. 

Mert hiszen Jób mondta: Ki tarthatja vissza az elgondolt beszédet? (Jób 4, 2). A lélek-

menyasszony ezért a következő versszakot arra használja fel, hogy mond egyet-mást arról, amit 

majd Isten boldogító színe látásában fog élvezni. Amennyire lehetséges, igyekszik 

megmagyarázni, hogy mi lesz, és milyen lesz az, ami ott a mennyországban megvalósul.  
A XXXIX. versszak így hangzik:  

 

 A szellő suttogását,  

 Az édes fülemilék dalát,  

 A berket ékességivel  

 Derűs, szép éjszakán,  

 A lánggal, mely emészt, de nem fáj. 

 

 Ebben a versszakban a lélek-menyasszony arról beszél, és azt magyarázza, amit isteni 

Jegyesétől fog kapni a boldogító átalakulás alkalmával.  

1. Isten Szentlelke fog hozzá suttogni, ő pedig a Szentlélekhez.  

2. Beszél Isten élvezetéből fakadó és az Istenhez való ujjongásról.  

3. A teremtményeknek és azok kormányzásának megismerését említi.  

4. Isten lényegének tiszta és világos szemléletét.  

5. Isten végtelen szeretetéhez való teljes hozzáhasonulást ecseteli. 

 

 Ezért említi tehát az 1. verssorban, amely így hangzott: 

  



 A szellő suttogását  

 

 Ez a szellő suttogás – mondja a lélek-menyasszony – egy bizonyos tehetség, amellyel 

odaát a mennyországban Isten őt a Szentlélek közlése révén fogja felruházni. Ez ugyanis suttogás 

módjára az ő isteni ihletésével magasztosan felemeli a lelket, és megtanítja, és képessé teszi arra, 

hogy ő is Isten felé lehelje a szeretetnek ugyanazt a leheletét, amely az Atyáról a Fiúra, és a 

Fiúból az Atyára áramlik, és Aki nem egyéb, mint maga a Szentlélek. Ő száll lehelés útján a 

lélek-menyasszonyba is, az a Szentlélek, Aki az Atyában és a Fiúban van. A lélek-menyasszony 

a Szentlelket az előbb említett áthasonulás alkalmával kapja, hogy őt, tudniillik a lélek-

menyasszonyt isteni Vőlegénye Önmagával egyesítse. Mert hiszen a lélek-menyasszony 

átalakulása isteni Urába nem volna igaz és tökéletes, ha a lelket szembetűnő és világos módon 

nem tenné hasonlóvá a legszentebb Szentháromság minden egyes Személyéhez. A 

Szentléleknek ez az emberi lélekbe való beleáradása – amely által őt Isten magához hasonítja – a 

lélekre nézve oly magasztos, gyengéd és mélységes boldogság, hogy azt halandó nyelv nem 

tudja kifejezni, sem pedig az emberi értelem. Mint ilyen, nem képes abból bármit is megérteni, 

hiszen még azt az isteni közlést sem lehet szóval kifejezni, amely az ideiglenes átalakulás 

alkalmával történik, vagyis a lelki jegyesség és a lelki házasság ima-állapotában a lélekben. Mert 

hiszen az Istennel egyesült és Hozzá hasonult lélek Istenben Istenbe leheli ugyanazt az isteni 

leheletet, a Szentlelket, Akit Isten, midőn a lélek-menyasszony ily módon Hozzá van hasonulva, 

önmagában beléje lehelt. 

 Abban az átalakulásban, amelyben a lélek-menyasszony ezen földi élet folyamán eljuthat, 

ez az egyugyanazon lehelet igen gyakran áramlik Istenből a lélekbe, és a lélekből Istenbe, és 

a lélekben kimondhatatlan szellemi, szerelmi gyönyörűséget okoz. Csakhogy nem abban a 

kinyilatkoztatott és világos módon, mint a másik életben, a mennyei életben. Szent Pál apostol ezt 

ilyen szavakkal fejezte ki: Mivel hogy fiak vagytok, Isten elküldte az Ő Fiának Lelkét szívetekbe, 

Aki azt kiáltja: „Abba! Atya!” (Gal 4, 6). Ez az, ami a másvilágon a boldogokban, ezen a 

földön pedig a tökéletesekben valósul meg. De nincs semmi okunk abban kételkedni, hogy a 

lélek képes ily magasra jutni, vagyis hogy részesülés folytán és módján úgy leheljen Isten felé, 

amint Isten lehel őbeléje. Mert hiszen ha elfogadjuk, hogy Isten kegyelme egyesíti őt a 

Szentháromsággal, és a lélek abban Istenhez hasonul, és részesülésileg Istenné lesz, mi van abban 

hihetetlen, hogy ő is az ő emberi értelmével, megismerésével és szeretésével úgy működjék, 

vagyis jobban mondva a Szentháromságban azzal együtt működjék, mint maga a Szentháromság, 

a három isteni Személy? Csakhogy természetesen teszi ezt Istentől nyert részesülő módon, vagyis 

maga Isten végzi benne ezt a működést, mert hiszen ezt jelenti az, hogy a lélek-menyasszony a 

három isteni Személyhez hasonult tehetségében, tudásában és szeretetében. És ebben 

hasonul a lélek-menyasszony Istenhez, hiszen azért teremtette Isten őt a saját képére és 

hasonlatosságára (Ter 1, 27), hogy ezt elérhesse.  

 Hogy pedig ez hogyan van, arról maga Isten Fia ad tanítást. Isten maga szerezte meg 

nekünk ezt a magas állást, és érdemelte ki számunkra Jézus ezt a méltóságot, hogy Isten fiaivá 

lehessünk (vö. Mt 5, 9). Ugyanis Jézus maga kérte számunkra az Atyától, mondván: Atyám, 

akiket nekem adtál, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek, hogy lássák az én 

dicsőségemet, amelyet nekem adtál! (Jn 17, 24). Vagyis más szóval: részesülésileg cselekedjék 

mibennünk ugyanazt, amit Én, Isten Fia természetemnél, születésemnél fogva cselekszem, 

tudniillik hogy az én fiaim is árasszák, leheljék a Szentlelket! Sőt, többet is mond Jézus: 

Nemcsak őérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő igéjük által hinni fognak bennem, hogy 

mindnyájan eggyé legyenek. Amint Te, Atyám énbennem vagy és én Tebenned vagyok, úgy ők is 

mibennünk eggyé legyenek! Én a dicsőséget is, melyet nekem adtál, közöltem velük, hogy eggyé 



legyenek, mint mi egy vagyunk. Én őbennük és Te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és 

megismerje a világ, hogy Te küldtél engemet, és szeretted őket, amint engem is szerettél (Jn 17, 

20-23). Pedig azáltal, hogy közli velük ugyanazt a szeretetet, amelyet a Fiúval közöl, habár a 

fogadott gyermekekkel nem természet szerint teszi ezt, mint ahogyan tette ezt a Fiúval; hanem a 

szeretetben való egyesülés és hozzáhasonulás révén, részesedés révén. Magától értetődik, hogy 

nem azt mondja itt a Fiú az Atyának, hogy a szentek lényegileg és természetileg legyenek 

olyanok, mint az Atya és a Fiú, akkor rokonok Istennek lelkileg; hanem hogy legyenek azok a 

szeretetben való egyesülés által, amint szeretetben vannak egyesülve az Atya és a Fiú! 
 A lelkek tehát ugyanezeket a javakat, amelyek Isten Fiában a természet alapján, tehát a 

születés alapján, a részesedés folytán bírják, s így valóban részesedésileg Istenek, és egyenrangú 

társai az ő Istenüknek. Ezért mondta Szent Péter apostol: A kegyelem és a békesség növekedése 

legyen bennetek az Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak ismerete által! Amint az életre 

és az ájtatosságra szükséges minden jók az Ő isteni erejéből, és Annak ismerete által 

ajándékoztattak nekünk, ki minket tulajdon erejével és dicsőségével hívott meg, ki által fölötte 

nagy és drágalátos ígéreteket ajándékozott nekünk, hogy ezáltal az isteni természet részeseivé 

legyetek! (2 Pét 1, 2-4).  

 Szent Péter apostol világosan kimondja: a lélek magában Istenben fog részesedni, ami 

azáltal fog megtörténni, hogy Isten őbenne és vele együtt fogja végezni az általunk jelzett 

módon a Szentháromság működését a lélek és az Isten közötti belső egyesülés alapján. Ez 

ugyan tökéletesen csak a másvilágon, a mennyországban fog megvalósulni, mindamellett 

ennek a földi életben is a lélek például az, amelyről itt beszélünk, eljutott a tökéletesség fokára, 

erős előíze és előérzete érezhető, úgy, amint azt most megmagyarázzuk. Bár az is igaz – mint 

ahogyan mondottuk: -, hogy ezt igazán szavakba foglalni nem lehet. 

  Következik a második dolog, amit a lélek arról a bizonyos „az”-ról, tehát mennyei 

valóságról mond, hogy azt megvilágosítsa.  

Ezért írja a XXXIX. versszak 2. verssorában: 

  

 Az édes fülemilék dalát 

 

 Az, ami az előbb említett szellő suttogásából a lélekben keletkezik, nem egyéb, mint az 

isteni Kedves lélek-menyasszonyhoz intézett édes szava, amelyre ő feleletül gyönyörködve 

ujjong Feléje. Ezt a kettőt összevéve nevezi itt fülemile dalnak, mert miként a fülemilének vagy 

csalogánynak dala tavasszal hallható, midőn már elmúlt a téli hideg, esőzés és rossz idő, s édes 

csattogása gyönyörködteti a fület, és felüdíti a lelket. Hasonlóképpen a szeretetben való ezen 

tényleges közlekedésben és átalakulásban, amelyet a lélek-menyasszony már ebben a földi 

életben élvez, védve van, és megszabadult az időszakos változásoktól és zavaroktól kitisztult, úgy 

az érzékeknek, mind a szellemnek tökéletlenségeiből, szenvedéseiből, közösségéből és 

következőleg élvezi a lelki szabadság, emelkedettség és vidámság tavaszát. Ebben azután 

hallja isteni Jegyesének, az ő édes fülemiléjének bájos szavát, amely felfrissíti és felüdíti a lélek 

lényegét, mivel ő már jól fel van készülve arra, hogy az örök élet felé haladjon, édesen és 

gyöngéden hívogatja. A lélek tehát hallja ezt a boldogító szózatot, amely így hangzik isteni 

Jegyesétől feléje: Kelj föl, siess, én barátnőm, galambom, szépem és jöjj! Mert már a tél elmúlt, a 

záporeső elvonult és eltávozott, virágok jelentkeznek földünkön. A szőlőmetszés ideje eljött; a 

gerlice hangja hallatszott földünkön (Én 2, 10-12).  

 A Jegyesnek ezen szavaira – amelyek a lélek-menyasszony lelke mélyén hangzanak – a 

lélek érzi, hogy közeledik bajainak vége, s boldogságának kezdete; s ezen vigasztaló, 

bátorító és élvezetes érzelemtől eltelve ő is, mint valami kedves csalogány fölemeli szavát, s 



az ujjongás új dalát zengi Istenhez és Istennel, Aki őt erre indítja. Mert hiszen azért adja a 

lélek-menyasszonynak Isten az Ő szavát, hogy azt a lélek-menyasszony Ővele együtt 

visszaadhassa Istennek. Hiszen Istennek az a vágya és óhaja, hogy a lélek-menyasszony 

ujjongásra emelje szellemi szavát Őhozzá, amint azt ugyancsak az isteni Jegyes kéri az Énekek 

énekében, mondván: Kelj fel én barátnőm, én szépem és jöjj én galambom! A kőszikla üregeiben, 

a kerítés hasadékában mutasd meg nekem arcodat, zengjen szózatod fülemben! (Én 2, 11. 14). 

Isten fülei itt Istennek abbeli vágyát jelentik, hogy a lélek zengje ezt a tökéletes ujjongást! Hogy 

pedig ez a dal tökéletes legyen, az isteni Jegyes azt kívánja, hogy a kőszikla üregeiben zengje azt, 

vagyis amint az előzőekben mondtuk: Krisztus titkainak átalakulásában, Mivel pedig ebben 

az egyesülésben a lélek magával Istennel ujjong és dicséri Istent, ez a szeretet igen tökéletes 

dicsőítés, és igen kedves Isten előtt. A lélek-menyasszony ugyanis a tökéletesség ezen fokán 

igen tökéletesen cselekszik, s így az ujjongásnak ez a szózata egyaránt édes az Úristennek, és 

édes a léleknek. Ezért mondta a Vőlegény: A te szavad édes (Én 2, 14), vagyis édes nemcsak a te 

számodra, kicsiny menyasszonyom, hanem az Én számomra is, mert egyesülve lévén Énvelem, 

az isteni Vőlegénnyel, Velem együtt hallhatod felém irányuló édes fülemile szavadat.  

 Ilyen az a dal, amely a földi életben megvalósult áthasonulás alkalmával fakad a lélekből, 

és az ezzel járó boldogság minden fogalmat meghalad. Mindazonáltal ez a dal mégsem olyan 

tökéletes, mint az, amelyet az örök életben fog zengeni. A lélek-menyasszony tehát elmerülve 

annak gyönyörében, amit itt érez, és ebből a dalból következtetve arra a dicsőségre, arra az 

összehasonlíthatatlanul nagyobb boldogságra, amely az égben vár reá, oda gondol fel, és azt 

mondja: Ott, a mennyei hazában majd az édes fülemilék dalát fogja Isten neki adni.  

 

 Ezért azután a lélek-menyasszony a 3. verssorban így folytatja: 

  

 A berket ékességivel  

 

 Ez a harmadik dolog, amelyet a lélek szavai szerint isteni Jegyese neki adni fog. A berek 

alatt, mivel hogy abban sok növény és állat tenyészik, itt Istent érti, amennyiben Ő megteremti és 

létükben fenntartja az összes teremtményeket, amelyek viszont isteni Urukban bírják életük 

forrását és gyökerét. Más szóval azt akarja mondani, hogy meg fogja ott vele ismertetni Istent, 

mint Teremtőt. A berek ékességein, amelyeket a lélek-menyasszony szintén kér isteni 

Jegyesétől, érti azt a kedvességet, bölcsességet, és szépséget, amelyet nemcsak minden egyes – 

akár földi, akár égi – teremtmény bír Istentől, hanem azt is, amely valamennyiüknek egymásközti 

bölcs, nagyszerű és barátságos viszonyában megnyilvánul, és a magasabb rendű teremtményeket 

az alacsonyabbakkal, az alacsonyabbakat a magasabbakkal összeköti. Ennek megismerése a 

léleknek nagy örömére és boldogságára fog szolgálni.  
 

 Ebből következik a negyedik dolog, amit a 4. verssor így fejez ki:  

 

 Derűs, szép éjszakán  

 

 Ez az éjszaka a szemlélődés, amelyben a lélek-menyasszony ezeket a dolgokat látni 

óhajtja. Éjszakának nevezi azért, mert a szemlélődés még sötét, és éppen azért más néven 

misztikus hittudománynak mondják, ami annyit tesz, hogy Istennek titkos, rejtett megismerése. 

Ebben a szavak zaja nélkül, s minden testi vagy szellemi érzékelés mellőzésével, mély csendben, 

nyugalomban, és minden természetes felfogás elöl elzárkózva, titokzatos, bizalmas módon 

oktatja Isten a lelket, anélkül, hogy ez utóbbi tudná, hogy miként oktatja őt Isten. Ezt egyes 



lelki írók így fejezik ki: ez nem más, mint értés, megértés nélkül. Az egész folyamat az 

értelemnek nem abban a részében történik, amelyet a bölcselők cselekvő értelemnek neveznek, 

amely tudniillik a testi érzékszervek révén létrejött képzetekkel, fantáziaképekkel és 

benyomásokkal dolgozik; hanem az úgynevezett szenvedő értelemben, amely anélkül, hogy 

ilyen képzeteket magába fogadna, csupán passzívan veszi át a minden képtől mentes, tiszta, 

lényegi megértést, s kapja ezt anélkül, hogy a maga részéről bárminemű működést fejtene ki.  

 Ezért nevezi a lélek-menyasszony ezt a szemléletet éjjelnek, amelynek révén az 

áthasonulás állapotában a lélek már ebben a földi életben a legmagasztosabb módon ismeri meg 

azt az isteni berket és annak ékességeit. Azonban akármilyen magasztos legyen is ez a 

megismerés, sötét éjjel marad az örök, boldogító látáshoz, visio beatifica-hoz képest, amelyért itt 

esedezik, és amilyent Isten a mennyországban ad neki. Ezért is a világos szemléletért esedezve 

ezt mondja: a bereknek, ékességeinek, és a többi említett dolgoknak élvezete történjék derűs 

éjszakán, vagyis a világos, boldogító látásban. Szóval hogy szűnjék meg már a sötét 

szemlélődés éjjele idelenn, és lépjen  annak helyébe Isten világos és tiszta látása odaát, a 

mennyországban! Ez a kifejezés tehát: – derűs, szép éjszaka – annyit jelent: Istennek tiszta, 

boldogító látásának szemléletében. Ezért mondja Dávid király a szemlélődésnek ezen éjjeléről: 

Az éj napfényre hozza gyönyörűségemet (Zsolt 138, 11). Ez annyit tesz, mintha azt mondaná: 

amikor majd Isten lényének, Isten lényegének látását élvezem, értelmemben a szemlélődés 

éjszakájára felvirrad a fényes nappal.  
 

 Következik az 5. verssor, mely így hangzik: 

  

 A lánggal, mely emészt, de nem fáj 

 

 A lángon itt a lélek-menyasszony a Szentlélek szeretetét érti. Emészteni itt annyit tesz, 

mint teljessé tenni, tökéletesíteni. Midőn pedig a lélek azt mondja, hogy isteni Kedvese az ezen 

versszakban említett összes dolgokat meg fogja neki adni, és ő azokat teljes és tökéletes 

szeretettel fogja birtokolni, elmerülve ő maga is mindnyájukkal együtt a tökéletes szeretetben, 

amely nem okoz fájdalmat, mindezzel csak ennek a szeretetnek teljes tökéletességét igyekszik 

hangsúlyozni, hogy ugyanis az legyen, a következő két tulajdonsággal kell bírnia:  

  

a) Először azzal, hogy a lelket eméssze, és Istenhez hozzáalakítsa.  

 

 b) Másodszor azzal, hogy ennek a lángnak lobogása és átalakító működése ne okozzon a 

léleknek fájdalmat. Ez természetesen csakis az örök boldogságban lesz lehetséges, ahol ez a 

láng már szelíd szeretetté vált. Ott, midőn a lélek benne átalakul, megvan mind a két félnek a 

megegyezése és boldogító elégültsége, s éppen ezért nem okoznak fájdalmat a láng fokozati 

változásai, mint tették ezt akkor, amidőn a lélek még nem volt képes ezt a tökéletes szeretetet 

magába fogadni, tudniillik a földi életben. Amikor azonban a lélek már annyira jutott, hogy képes 

reá, akkor már olyan megegyező és gyöngéd, kölcsönös szeretetben van Istennel, hogy bár 

Isten, mint Mózes mondja: emésztő tűz (MTörv 4, 24), őreá nézve csak betetéző és boldogító 

tűz. 

Ez tehát a mennyei boldogságban már nem úgy van, mint volt abban az átalakulásban, 

amelyet a lélek-menyasszony a földi életben ért el, mert bár a szeretet tekintetében ez is igen 

tökéletes és felemelő volt, azért némileg mégis égetett és emésztett. Tette ezt olyanféleképpen, 

mint a tűz az izzó szénben. Ez ugyanis miután a tűzhöz alakult és hasonult, nem füstölög többé, 



mint tette ezen átalakulás előtt, de azért bár tűzzé tökéletesedett, a tűz mégis csak emészti és 

hamuvá változtatja.  
 Így van a dolog a lélek-menyasszonnyal is, aki ezen földi életben a tökéletes szeretet 

folytán átalakul, mert bár hozzá hasonult a szeretet tüzéhez, azért mégis némi fájdalmat és 

romlást szenved. Fájdalmat a szellemében azért, mert ez a boldogító átalakulás sohasem tud kellő 

tökéletességgel érvényesülni, és romlást az ő gyenge és roskatag érzéki, érzékszervekhez kötött 

részében, amely sajog ezen erős és izzó szeretet hatása alatt. Mert minden kiváló, nagy dolog 

fájdalmat és szenvedést okoz a természeti gyöngeségnek. Ez van ugyanis a Szentírásban írva: A 

test, amely romlandó, elnehezíti a lelket (Bölcs 9, 15). Ellenben az örök boldogságban sem 

romlást, sem fájdalmat nem fog szenvedni annak ellenére, hogy értése a lehető legmélyebb, és 

szeretete mérhetetlen lesz. Isten ugyanis meg fogja neki adni az egyikhez a képességet, és a 

másikhoz az erőt, amennyiben értelmét be fogja tetőzni az Ő isteni bölcsességével, kicsiny 

emberi akaratát pedig az Ő isteni szeretetével!  
 A lélek-menyasszony az előző versszakokban és ebben a XXXIX. versszakban – amelyet 

most fejtegettünk – Istenre vonatkozólag mérhetetlen közléseket és ismereteket kért, s így a 

lehető legerősebb és leglángolóbb szeretetre van szüksége, hogy az előbbiek nagyságának 

megfelelően tudjon szeretni. Azért most azt kéri, hogy azokban a közlésekben és ezen teljes, 

tökéletes és erős szeretetben együttesen részesüljön! Így magyarázza Keresztes Szent János 

XXXIX. versszakot.  

 

 A lélek-menyasszony A szellemi páros ének XXXIX. versszakában tehát egyre jobban a 

mennyei valóság felé fordul, pontosabban: 

 

II. Isten Lelke az emberhez fordul. Az ember csak elnémul 
 

De éppen a csendben tudja meghallani Isten Szentlelke szerelmes vágyának suttogó 

szavát. Akik figyelnek egymásra, azok a szerelmi vallomásnak a leghalkabb suttogásában is 

meghallják, sőt szavak nélkül is megélik a másik közlését, amellyel csak annyit üzen neki: 

„Szeretlek!” Amikor Isten ezt a szerelmes szót elmondja az Ő kis menyasszonyának, akkor ez a 

szeretet szó lehelése a Szentlélekben történik, Aki az Atya és a Fiú közötti Szeretés. Amikor 

Isten ezt a nagy Valóságot – Akit Szentléleknek mondunk, szent Szeretetnek – közli a választott 

lélekkel, akkor teszi ezt azért, hogy a kicsiny teremtményét Önmagával egyesítse.  

 A lélek-menyasszony egész életének ez a boldogsága, hogy Istennel egyesülve 

élhessen, vagyis hogy Isten szeretetét beengedje az ő élete mélyébe, illetve, hogy Isten őt 

magába befogadja, magához alakítsa, hogy az ember-lélek Isten Lelkéhez hasonulhasson, egy 

legyen Vele! Azért nem kellenek ide szavak, talán már a szellő lágy suttogásának a halk 

közlésének meghallása sem, mert itt Isten az, Aki az isteni Leheletet, a szent Szeretet-

áradatot, a Szentlelket közli a lélekkel. Az Istennel egyesült lélek-menyasszony pedig mi mást 

tud adni isteni Urának, mint azt az isteni Leheletet, a Szentlelket, Akit Isten ajándékából kapott. 

Isten tehát Önmagát leheli a lélek-menyasszonyba, és a lélek-menyasszony pedig ezt az isteni 

Leheletet, a Szentlelket árasztja bele isteni Ura szívébe. Ez a Lehelet – mondja Keresztes Szent 

János – igen gyakran áramlik Istenből a lélekbe, és a lélekből Istenbe. Itt a földön még ez újra 

meg újra megismétlődik. Az imádságnak ezen szakaszában, tehát a lelki házasság imaállapotában 

ez már igen gyakran, újra meg újra megvalósul. A mennyországban lesz ez majd folyamatos, 

kölcsönös, örökké-tartó kicserélődés Isten és az emberi lélek között. De a lélek-menyasszony 

számára ez az Isten és az ő emberi lelke közötti szeretet-áramlás nagyon bensőséges szellemi 

élvezetet – ahogyan Keresztes Szent János mondja: – szerelmi gyönyörűséget okoz. Mert ez a 



szerelmi irányulás nem más, mint önmagunk ajándékozása. Isten ajándékozza magát az Ő 

választott mennyasszonyának, a választott lélek pedig ajándékozza magát isteni Urának. Isten 

ugyanis elküldte az Ő Fiának Lelkét, a Szentlelkét a mi szívünkbe (vö. Jn 16, 7). Mi pedig, Isten 

gyermekei azt kiálthatjuk Istennek: Atyánk! Mi Atyánk! (Mt 6, 9). Ahogyan Szent Pál tanítja: 

Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által (1 Kor 12, 3), ugyanez érvényes a 

Mennyei Atya felé való vonatkozásunkban is: Senki sem mondhatja Istennek azt, hogy „Atyám”, 

„Atyánk”, „mi Atyánk”, csak az Egyszülött Fiú és a Szentlélek által!  

 Valahányszor ezt a Jézustól tanult imádságot mondjuk, akkor mindig gondoljunk erre a 

nagy ajándékra is: a magunk erejéből nem tudjuk kimondani, de Isten a Szentlélekben szeretett 

Fia képesít arra, hogy Istent Atyánknak nevezhessük! Amikor tehát a Miatyánk imában 

kimondjuk Istennek ezt a bensőséges megszólítást, akkor tudnunk kell, hogy Isten Fia és 

Isten Lelke működik bennünk! Ő képesít ennek a szónak a kimondására, Ő képesít arra, hogy 

azt a Valakit, Akit Atyának szólítottunk, a gyermekek módjára szerethessük is a Fiúval és a 

szeretet Lelkével együtt.  

 A lélek-menyasszony egyre jobban tudja már, hogy ki a szentháromságos Isten 

önmagában: az Atya, a Fiú és a Szentlélek micsoda bensőséges szeretetközösségben él! Minél 

mélyebb átéléssel tudja kimondani ezt az imaszót: – mi Atyánk –, annál bensőségesebben 

fakad fel benne a szeretet, amely már nem is az ő szeretete, hanem a benne lakozó Isten Fiának 

és Isten Lelkének a szeretete az Atya iránt. Így az imádság ezen szakaszában a lélek-

menyasszony az isteni Szentháromság Személyeivel eggyé lesz Létében, Ismeretében és 

Szeretetében. Hasonló lesz az ember Istenhez! Milyen mély értelmet kap a Biblia tanítása: Isten 

az embert az Ő saját képére és hasonlatosságára teremtette. 

 Amikor a lélek-menyasszony önmagára tekint, és lelke mélyére vonul az imádságban, 

akkor mindig észreveszi isteni Urát, Aki körülveszi őt, átölelve tartja, és Aki benne van, élteti 

őt, és szeretettel teszi tüzessé, mint ahogyan két gyertya tűzlángja tud eggyéolvadni, 

egyesülni, úgy a lélek-menyasszony Istennel tud egyesülni létében, megismerésében és 

szeretésében.  
 Keresztes Szent János azért hangsúlyozza, hogy az Istennel való egyesülés a részesedés 

módján történik, mert az Egyszülött Fiú a természeténél, a születésénél fogva van az Atya 

Istenségében, illetve a Szentlélek árad az Atya és a Fiú közötti Szeretetben. A teremtmények csak 

részt kapnak, ahogyan Szent Péter apostol mondja: részesedünk az isteni természetben (vö. 2 Pét 

1, 4) ajándék gyanánt, a fogadott fiúság kegyelme alapján kegyelemből. De ez az Istennel való 

egyesülés a részesedés folytán arra a tökéletességre bontakozik, fejlődik ki, amelyet az ember 

egyáltalán csak befogadni képes. Ennél nagyobb részesedés Istenből a teremtmény számára 

nem lehetséges! A lélek-menyasszony boldogan érzékeli, szavak nélkül is tudja: „Én egészen be 

vagyok töltve Isten szentháromságos önajándékozásával.” Ezért azután ujjong, és dicséri Istent, 

mint ahogyan a fülemüle dallama kedves az ember fülének, úgy a lélek-menyasszony élete lesz 

kedves a szentháromságos egy Istennek. A mi életünk lesz Istent dicsérő énekké. Ahogyan az 

angyalok a mennyben énekkel dicsérik Istent, úgy a lélek-menyasszony is – aki angyali módon 

él, angyali tisztaságban, angyali lobogó szeretetlángolásban – az egész életével fogja Isten 

dicsőségét zengeni! 
 

Befejezésül a 144. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek! 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívemben elrejtlek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 



 

 Benned bízom, fohászkodom, Te is szeress engemet,  

 Jézus, ne hagyj, velem maradj, hívd a mennybe lelkemet!  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

  



  

 

 

468 Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyt a lelki házasság mennyei dicsőséges állapotába 

vezeti 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 40. versszak) 

 

 

Imádkozzuk a 120. sz. éneket:  

 

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek! 

 Jézus étkül adja nékünk itt magát, nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát.  

 

 Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd, rakd szent oltárára buzgó vágyadat!  

 Szent angyalok itten a vendég-hívók, általok az Isten téged is hívott.  

 

 Keresztes Szent Jánosnak, ennek a nagy szent karmelita misztikusnak a tanításában: A 

szellemi páros ének, vagyis az isteni Vőlegény és a választott lélek-menyasszony duettje a 

befejező szakaszához érkezett. A XXXX. versszakban a lélek-menyasszony arról dalol, hogy a 

mennyei dicsőséghez képest semmi ez a földi élet! Mindent elhagy, mindenen 

felülemelkedik. Maga a XXXX. versszak nem könnyen érthető, de majd a magyarázatból 

kitűnik, hogy milyen mélységes titkok vannak ezekben a verssorokban.  

  

A XXXX. versszak tehát így hangzik:  

 

 Nem nézte senki sem,  

 Aminadab se volt már látható; 

 A környezet pedig pihent.  

 A lovasság  

 Leszállt, hogy nézze a vizeknek árját.  

 

I. Most a bevezetésben nézzük, hogyan magyarázza Keresztes Szent János ezeket a sorokat! 

  

 A lélek-menyasszony tudatában van annak, hogy akaratának törekvése a szemlélődő ima 

ezen fokozatában már elfordult az összes dolgoktól, és a legizzóbb szeretettel kapaszkodott 

bele Istenbe, isteni Urába. Az ember érzéki részének, tehát az érzékszervekhez kötött 

részének összes erői, tehetségei és törekvései megszűntek lázongani. Meg vannak zabolázva, és 

együtt haladnak szellemével, vagyis lelkével. A lélek-menyasszony az ördögöt a hosszas 

szellemi harc folyamán legyőzte, és immár messzire űzte. Lelke ugyanis egyesülve van 

Istenével, Hozzá hasonult, és el van árasztva a mennyei ajándékok kincseivel. Tehát a lélek-

menyasszony már jól fel van készülve, minden kegyelemmel el van látva, és elég erős ahhoz, 

hogy Jegyesére támaszkodva – ahogyan az Énekek énekében mondja a menyasszony – 

áthaladjon a halál pusztaságán, és immár élvezze isteni Jegyesének gyönyörűségeit (Én 8, 5), 

pihenéseit és dicső nyomdokait. A lélek azt óhajtja már, hogy isteni Jegyese fejezze be végre ezt 

az ügyet, és hogy erre indítsa Őt.  

 Eléje tárja ebben az utolsó versszakban foglalt összes dolgot, és pedig szám szerint öt 

dolgot sorol fel:  



 1. Először azt, hogy az ő lelke már elfordult és elidegenedett mindentől. 

 2. Másodszor, hogy Aminadabot, vagyis az ördögöt már legyőzte, és messze űzte. 

 3. Harmadszor, hogy már uralkodik a szenvedélyein, és megfékezte természete vágyait.  

 4. Negyedszer, hogy az ő lényének alsóbb része, tehát ami az érzékszervhez van kötve, 

megjavult és megtisztult.  

 5. És ötödször: teljesen engedelmeskedik ez az alsóbb rész a lélek szellemibb, vagyis 

felsőbb részének. Úgyhogy a mennyországi szellemi javak befogadását nemcsak hogy nem fogja 

megakadályozni a lélek-menyasszony, hanem teljesen alkalmazkodni fog hozzájuk; mert hiszen 

már azokból is, amelyek most megvannak a lélekben, tehetségéhez képest kiveszi a részét. 

 

 Az 1. verssor tehát így hangzott:  

 

 Nem nézte senki sem 

 

 Ezzel mintha azt mondaná: az én lelkem már annyira kivetkőzött, lemondott, elfordult és 

elidegenedett az összes akár fenti, akár a földi, a teremtett dolgoktól, és oly mélyen behatolt isteni 

Uram a Veled való belső összeszedettségbe, hogy már a teremtmények látása nem képes azt a 

belső gyönyörűséget létrehozni, amelyet Tebenned bírok, én Uram, Istenem. Más szóval: 

egyik teremtmény sem tud édességével lelkemnek örömet okozni, sem pedig szomorúságával 

vagy aljasságával nem képes azt megszomorítani vagy lehangolni. Mivel ugyanis a lelkem 

annyira távol van a teremtményektől, és oly gyönyörűséges mélységbe merült Teveled, Uram; a 

teremtmények látása nem hat rám. Ezért mondja azt: Nem nézte senki sem.  

 

 De nemcsak a teremtmények nem voltak már számára láthatóak, hanem a 2. verssorban:  

 

 Aminadab se volt már látható  

 

 Aminadab a Szentírás nyelvén szellemi értelemben véve a dolgot, az ördögöt, a lélek 

ellenségét jelenti, aki a lelket mindig támadta és zavarta, hogy be ne mehessen az isteni 

Jegyessel való együttes belső összeszedettség erődjébe és rejtekhelyébe. Mert ha a lélek egyszer 

már benn van ebben az isteni várban, akkor igen előnyös a helyzete. Azokkal az erényekkel, 

amelyek ott megvannak benne, és Isten karjának segítségével annyira erős és győzelmes lesz a 

lélek, hogy az ördög nemcsak nem merészkedik a közelébe, hanem messzire fut tőle. A 

közelében már nem meri mutatni magát. A folytonos erény-gyakorlat, és a már megszerzett 

tökéletességi állapot folytán tehát már nem annyira megszalasztotta és legyőzte a sátánt a lélek-

menyasszony, hanem a gonosz annyira tiszteli a lélek-menyasszony isteni Urát, hogy többé nem 

mer megjelenni kísértésre. Ezért mondja Keresztes Szent János: Aminadab, vagyis az ördög se 

volt már látható, és nem tett kísérletet arra, hogy megakadályozza az Isteni Vőlegényt ennek a 

mennyei kincsnek az elnyerésében, amelyre törekedett, hogy végleg isteni Urával lehessen, mint 

ahogyan a feleség és a férj együtt vannak a házasságban.  

 

 A 3. verssor így hangzott:  

 

 A környezet pedig pihent 

 

 Ezen a környezeten érti itt a lélek-menyasszony az ő szenvedélyeit és vágyait, amelyek, 

amidőn még nincsenek legyőzve és elfojtva, minden oldalról körülveszik, és innen is, onnan is 



támadják. Ezért nevezi őket környezetnek. Azt mondja tehát róla: ez is pihent, vagyis hogy a 

szenvedélyek már okosan vannak fegyelmezve, a vágyak pedig el vannak nyomva. Mivel 

tehát ez így van, a lélek-menyasszony kéri: isteni Ura adja meg neki az annyira óhajtott 

kegyelmeket, mert hiszen az említett környezet már nem szolgálhat akadályul, hogy a mennyei 

kincseket elnyerje. Azért mondta ezt, mert mindaddig, amíg a lélek nem irányította Istenre a 

szenvedélyeit, és nem nyomta el azokat, és nem tisztította meg vágyait, nem alkalmas Isten 

látására. Most azonban a lélek is, meg az őt körülvevő környezet is megpihen. 

 

 Következik a 4. és 5. verssor:  

 

 A lovasság  

 Leszállt, hogy megnézze a vizeknek árját  

 

 A vizek árján a lélek itt azokat a szellemi kincseket és gyönyörűségeket érti, 

amelyeket ezen imaállapotban az Istennel való bensőségben élvez. A lovasságon pedig érti itt 

az érzéki rész testi érzékeit, éspedig úgy a belső érzékeket, mint a külsőket, amennyiben ezek 

fogadják magukba tárgyaiknak képzeteit. Ezekről mondja itt a lélek-menyasszony: leszállnak és 

nézik a szellemi vizek árját. A lelki házasságnak ezen imaállapotában ugyanis a lélek – mondjuk 

így: – alsó vagy érzékszervekhez közeli része már nagyon megtisztult, és bizonyos értelemben 

átszellemült. Az érzékszervekkel és természetes erőivel együtt mintegy magába vonul, és a maga 

módja szerint kiveszi a részét a fenséges szellemi kincsek élvezetéből, amelyeket Isten a 

léleknek ad, és amely szellemi kincseket Isten a lélek belsejébe áraszt. Erről beszélt Dávid király 

is, amikor így szólt: Szívem és testem örvendezik az élő Istenben (Zsolt 83, 3).  

 Meg kell jegyeznünk, hogy a lélek-menyasszony itt nem azt mondja, hogy a lovasság 

leszállt inni a vizek árjából, hanem csak azt: nézi a vizek árját. Teszi ezt azért, mert az 

érzékekhez kötött részben nincs meg az a tehetség, sem ebben a földi életben, sem a másvilágon, 

hogy lényegileg és valóságosan élvezhesse a szellemi kincseket, hanem csak a szellem bizonyos 

kicsordulás által részesül általuk bizonyos érezhető örömökben és élvezetekben. Ez az öröm és 

élvezet bírja azután rá a testi érzékeket és tehetségeket, hogy magukba húzódva 

bemenjenek abba a belső részbe, ahol a lélek issza a szellemi kincsek vizének árját. Ez pedig 

inkább úgy fejezhető ki: leszállnak inni és élvezni őket úgy, amint vannak. Leszállnak – mondja a 

lélek-menyasszony – és nem használ más szót, például azt: mennek inni a vizek árjához. Ezzel 

azt akarja értésünkre adni, hogy mialatt a szellemi rész élvezi a szellemi vizek italát, és az 

érzéki résznek is jut ebből az örömből, akkor ez utóbbinak természetes működése szünetel, 

mintegy leszáll a szellemi nyugalom színvonalára.  
 

 A szellemi páros ének XXXX. versszaka végén összefoglalásul azt mondja Keresztes 

Szent János: Mindezeket a tökéletességeket és előkészületeket a lélek azzal a céllal tárja fel isteni 

Kedvese, Isten Fia előtt, hogy vezesse át őt a lelki házasság imaállapotából – amelyre Isten 

oly kegyes volt őt itt a földön küzdő Egyház kebelében felemelni – a győzedelmes Egyház 

dicsőséges házassági állapotába. Adja Isten, hogy mindazok eljussanak ide, akik segítségül 

hívják a hűséges lelkek Jegyese, Jézus édes, szent nevét, Akinek legyen örök dicsőség az 

Atyával, és a Szentlélekkel mindörökkön örökké! Ámen.  

 

II. Elmélkedésünk második részében próbáljuk a lelkünk mélyére engedni ezeket a nagy 

igazságokat! 
 



 Az az imaállapot, amit a lélek itt a földön meglelhet, hogy az isteni Vőlegény eljegyzi őt 

magának, sőt az isteni Bárány az Ő hitvesének választja, az majd a mennyei hazában teljesedik 

ki, amikor isteni szentháromságos otthonába vezeti ez az isteni Kedves, Isten Fia a választott 

lélek-menyasszonyt.  

 Mielőtt egy magasra épült palotába bemehetnénk, sok lépcsőn kell felfelé menni. A 

szemlélődő ima útjai, szakaszai mind-mind egy-egy lépcső ahhoz, hogy a menyasszony 

egyre magasabbra jusson. A lélek egész eddigi törekvése az volt, hogy maga mögött hagyja 

az e-világot. Vagyis azt a világot, amely el akarná őt szakítani isteni Jegyesétől. Nyilván az 

ember a maga erejével törekedhetett a lecsendesedésre, hogy ne a szenvedélyek zaja 

dübörögjön benne. Törekedhetett az összeszedettségre, hogy a földi dolgok ne vonják el őt 

Istentől, hanem inkább Istenre irányítsák.  

De a lelki élet ezen aktív szakaszai után az úgynevezett passzív lépcsőfokoknál a lélek 

befogadja Isten hívását, amellyel Isten kinyilvánítja jelenlétét. Megmutatja Neki szíve 

szeretetét, amelyet az ember nem lát, és ezért mélységes sötétségnek éli meg. De az isteni 

Jegyes gondoskodik arról, hogy az ember előbb-útóbb megtapasztalja, hogy elmúlik a 

sötétség, és kezd felragyogni a világosság, Isten szeretetének, a szívének a lángolása, amely 

tűzként égeti az imádkozó ember lelkét, és magát is lobogó lángolássá teszi megsebezve 

szívének a mélységeit.  
 A lélek-menyasszony tehát elfordult a teremtett dolgoktól, és belekapcsolódott Istenbe. 

Ez a belekapcsolódás már a kegyelem ajándéka. Tehát Isten tevékenysége, amellyel őt magához 

vonzotta az Úr. Mielőtt a lélek-menyasszony belépne abba a mennyei kastélyba, amelyben a 

Szentháromság egy Isten lakozik, és ahova hívja a megtestesült isteni Ige az Ő Választottját, 

megtapasztalhatja, hogy valami csodálatos békesség van benne! Emberi erői, törekvései már 

nem lázadoznak isteni Ura akarata ellen, már nem akar független lenni Istentől, már csak egy 

vágya van, hogy beleolvadhasson, belemerülhessen isteni Ura szeretetébe! Ezért az összes 

emberi természetes erők is az idáig eljutott lélek-menyasszonyban harmóniában vannak a 

gondolataival, a szelleme irányulásával. Arra gondol szüntelenül, Akit szeret az ő lelke.  

 A lélek ezen a fokon tehát már annyira EGYESÜLVE VAN ISTENNEL, hogy a gonosz 

lélek el akarja szakítani Istentől, de nem tud erőt venni rajta. Nem azért, mert az ember olyan 

erős, hanem azért, mert az ember, a lélek-jegyes az isteni Ura olyan erős. Aki nem a saját 

erejére, nem a földi emberek erejére, nem a gonosz lélek erejére támaszkodik, hanem Istenre, 

az túl tud jutni a földi élet zarándokútján, azon a pusztaságon, amelyen neki is végig kellett 

mennie, mint a választott népnek 40 éven át, hogy a pusztai vándorlás után eljuthassanak az 

Ígéret földjére (vö. Kiv 33, 1).  

 Még ebben a világban van a lélek-menyasszony, de tudja, hogy még az az átlépés a 

mennyország kapuján hátra van még. Már nagyon vágyódik arra, hogy isteni Ura végre 

beengedje, magához vonzza, magába ölelje. Ezért azután a választott lélek nem törődik a 

teremtményekkel. Elfordult azoktól, amelyek elidegenítenék őt Istentől. Egészen odafordul isteni 

Urához, belső összeszedettsége azt eredményezi, hogy belsejében már szemlélheti Isten 

jelenlétét, illetve lélekben már ő is behatol a mennyei hazába, a számára készített lakásba. 

Amennyire távol van a lélek-menyasszony szíve a teremtményekhez való rendetlen 

ragaszkodástól, olyan közel került immár az Istenhez való ragaszkodáshoz. Gyönyörűséges 

szeretet-kapcsolatba került Vele. Ezért azután a Szentírás nyelvén Aminadabnak nevezett 

ördög sem számít, lemaradt. Oda, abba a magasságba, ahova isteni Ura hívta az ő kicsi választott 

menyasszonyát, már nem juthat el.  

 Amikor az ördög nagy kevélyen azt hitte, hogy legyőzte Jézust, mert az Üdvözítő meghalt 

a kereszten, akkor az Üdvözítő még följebb, a mennyország magasságáig ment. Itt érvényesült az, 



amit Jézus megígért: „Ha majd fölmagasztalnak (tudniillik a kereszt magasába), akkor mindenkit 

magamhoz vonzok!” (Jn 12, 32) még magasabbra, a mennyország magasságába. Ott pedig az 

ördögnek már nincs semmi hatalma, mert a hatalmas élő Isten uralkodik öröktől fogva 

örökké. A kiválasztott lélek pedig ebben az uralomban, ebben az örök életben fog 

részesedni!  
 Az a lélek ugyanis – aki megtisztult a bűntől, aki fölülemelkedett a szenvedélyek 

vonzásán, a rendetlen öröm, a rendetlen bánat, az oktalan félelem, a harag, az irigykedés 

vonzásán – már akadálytalanul tud belemerülni Isten világába. Isten teszi alkalmassá, hogy 

színről-színre láthassa isteni Urát. Ekkor tudja igazán megérteni a Zsoltáros vallomását: Szívem 

és testem örvendeznek az élő Istenben (Zsolt 83, 3), mert az Ő egész emberi mivolta, a feltámadás 

után pedig feltámadt teste is örömmel örvendezhet az élő Istenben. Ez az, amire Keresztes Szent 

János azt mondja: az ember átszellemült. Már nem a fizikai test nehézkedése, a föld felé 

gravitálása érvényesül, hanem a felfelé irányulás, az isteni tömegvonzásnak való engedelmesség, 

a hatalmas isteni Szeretetbe való belemerülés. Ebben a szeretet-óceánban örvendezik a lélek-

menyasszony, ezzel a hatalmas nagy Istennel egyesül a Bárány hitvese egy örökkévalóságon 

át!  
 Keresztes Szent János figyelmeztetett arra, hogy ez az egész földi élet csak előkészület a 

mennyországra. Amikor a kiválasztott lélek is végigjárja az isten-szemlélés útjait, akkor még 

nem a színe-látás állapotában van. Emberi mivoltával még itt a földön él, de lelke – mondjuk így: 

– jobbik részével már Isten mennyei világában van. A lelki élet mesterei ezt az imaszakaszt, 

amelyet a lélek-menyasszony, mint a Bárány hitvese megélhet a földön, lelki házasság 

imaállapotának mondják. De a lélek-menyasszony isteni Ura közléséből egyre jobban kezdi 

tudni, hogy milyen lesz az a boldog állapot, amelyet isteni Ura a mennyország dicsőségében 

készít a számára. A földön küzdő Egyház tagjai a dicsőséges Egyház tagjaiként majd még 

nagyobb Istennel való egyesülés örömét élhetik meg, mint amit itt a földön az ember csak 

elképzelni is alig tudhat. Isten ugyanis önmagával ajándékozza meg választott jegyesét. Ez a 

hatalmas nagy Valóság emberi szóval kimondhatatlan, de az emberi szívvel mégis 

felfogható. Azért vannak vigasztaló jelzések, hogy a választott lélek már itt a földön is még 

jobban megérezhet valamit a mennyei otthon boldogságából.  

 Erről az élményéről egy kiválasztott lélek így számolt be: „Még aludtam, még sötét volt, 

még nem hajnalodott. Még nem ébredtem fel, de valamiképpen már tudatomnál voltam. Nem 

álom volt, hanem belső tudás. Tudtam, hogy itt van az őrzőangyalom, aki megkérdezte: “Mit 

szeretnél? Miben segíthetek neked?” Gondolkodás nélkül válaszoltam: „Hogy jobban 

szerethessem Istent!” Abban a pillanatban olyan szeretetlobogás töltött el Istentől, Isten iránt, 

hogy egészen felébredtem. Mint amikor fellobban a tűz, úgy elkezdett lángolni bennem az 

örvendezés Isten szeretetében. Azóta is ettől az isteni szeretettől elbájolva örvendezik a lelkem, 

valahányszor csak Istenre gondolok. Ha a nap folyamán valami miatt nem tudtam Istenre 

gondolni, azt vettem észre, hogy Isten juttatja magát eszembe, illetve a szívembe. Uram, 

ilyenkor nemcsak eszembe jutsz, hanem fel is lobbantod bennem szeretetedet Irántad, és a Neked 

való örömömet: 

 

 „Úgy örülök Neked! Ez az életem jellemző állapota.  

 Olyan boldog vagyok Veled, Uram, mert Te lettél az én Kincsem!  

 TE vagy immár az én boldogságom örökre!  

 

 Ó milyen emelkedett lelkiállapot, imaállapot ez!  

 Ó édes Istenem, milyen édes a Te Szerelmed, a Te irántam való Szereteted!” 



 

 Más alkalommal pedig, amikor a kiválasztott lélek panaszkodott az őrzőangyalnak, hogy 

nem érzi isteni Ura jelenlétét, akkor az angyal így tanította:  

 Ha hiányolod Urad édes jelenlétének örömét, tedd ki magadat a lehetőségnek, hogy 

beborítson és betöltsön Szeretetével, éspedig a ráfigyelés, az Utána való vágyakozás, az Ő 

érkezésére való várakozás és kitárulkozás által!- Nagyon jó gyakorlat ez: Az Istenre való 

figyelés, az Utána való vágyakozás, a várakozás és a kitárulkozás. 
 A tanítás pedig így folytatódott: Az éjszaka csendje, vagyis hogy még nem látod Őt az 

imában, és az okos szüzek módjára való várakozás megtermi gyümölcsét (vö. Mt 25, 10). 

Vagyis alkalmas leszel arra, hogy észre vedd Urad érkezését, örvendezz édes jelenlétének! 

Bemehess Vele a menyegzőre, amikor is közli önmagát, illetve befogad Szeretetébe. 

 A lélek-menyasszony tehát az Istennel való egyesülés, a lelki házasság imaállapotában 

megélheti: „Ó de boldogságos Szerelem ez Isten és a lélek között, amikor az ember elolvad a 

gyönyörűségtől, beleomolhat isteni Ura Szerelmének hatalmas áradatába, amely magával sodorja, 

illetve elárasztja békességgel és szeretettel, mint valami folyammal! (vö. Iz 66, 12), és amely 

magával egyesíti, mint a tenger a beléje hullott esőcseppet. Ahogyan a tengerben és a 

vízcseppben is megvan az egybeolvadásra alkalmas azonos természet, úgy a Lélek-Isten és a 

lélek-ember között is megvan a természetek hasonlósága, amely képessé teszi az embert az 

Istennel való azonosulásra az egymásban levéssel, a szeretetben való édes egyesülésre 

felbonthatatlanul, szétválaszthatatlanul és örökre!  

 

 Most próbáljuk csendben szemlélni Istennek ezt a nagy Szeretetét! Vágyódjunk arra, hogy 

még jobban szeressük Őt, és a Szeretetben még jobban egybeolvadhassunk Vele!  

 

 Ha a földi éjszaka sötétsége sokszor félelemmel, bizonytalansággal, rettegéssel tölti el az 

embert, hogy mi lesz velem az éj folyamán, és megjön a hajnal, és megjön a megkönnyebbülés: 

„Látok!”, milyen lesz az, amikor a földi fények gyenge világa után – amelyben még nem látunk 

eléggé – felragyog az örök Világosság! Elmúlnak a félelmeink, az otthonlevés biztonságérzete 

tölthet be. Isten ragyogó világa a mi életünknek a részese lesz. Ott már a lélek bizonyossággal 

tudhatja: 

 

 „Hazaérkeztem, otthon vagyok az én Uramnál, Istenemnél!”  
 

Befejezésül imádkozzuk a 120. számú éneket:  

 

 Ó mennyei Szentség, ó nagy hatalom, elrejtett Istenség, csoda-irgalom!  

 Ó angyali asztal kenyere s bora, szívünk, szánk magasztal, drága lakoma!  

 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj már égi Vőlegény! Lelkünk készen ott vár szívünk küszöbén.  

 Életünk, reményünk, Jézus Mindenünk, esdekelve kérünk: egyesülj velünk!  

 

 



 

 

469. A lélek-menyasszony egyre jobban megismeri Isten tervét a mennyországról 

 

 

Imádkozzuk a 203. számú imát bevezetésül: 

  

 Mennyországnak Királynéja, angyaloknak szent Asszonya,  

 Áldott gyökér, Szűz Mária, üdvöz légy Krisztus szent anyja!  

 

 Teáltalad e világra új világosság virrada.  

 Örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra! 

 

 Tovább folytatjuk a szemlélődő ima útjainak a megismerését. A mennyei életre irányítjuk 

a figyelmünket, mert az a szentháromságos egy Istennel való végleges egyesülés imaállapota. 

Vágyaiban a lélek-menyasszony már a mennyországban jár. Az életében eluralkodott már isteni 

Ura, hiszen nem önmagában, hanem Istenben él. Próbáljuk követni vágyait a mennyei országba, 

hiszen a mi igazi hazánk is a mennyben van (Fil 3, 20), ahogyan Szent Pál apostol tanítja. 

Felmerül tehát joggal a nagy kérdés:  

 

I. Milyen lesz az a mennyei élet, amelyben kiteljesedik az ember istenszeretete, mert Isten 

betölti a szeretetével? 

 

 Próbáljuk most szemlélni Isten tervét a mennyországba vezető útról!  

 

 1. Krisztus a mennybe felment (vö. Lk 24, 51) 

Szent Lukács nemcsak az evangéliuma végén, hanem a másik könyvének, az Apostolok 

Cselekedeteinek az elején is beszámol Jézus mennybemeneteléről. A tanítványok feszült 

figyelemmel nézték, ahogyan közülük Jézus a mennybe ment (vö. ApCsel 1, 10).  

 Krisztus tanítványa, Krisztus választottja azóta is égre emelt tekintettel figyel arra a 

Jézusra, Aki elment közülünk a mennybe, és Aki megígérte, hogy majd visszajön, és elvisz 

magával bennünket (vö. Jn 14, 3). A lélek tehát a várakozás állapotában van. Ez nem tétlenség, 

hanem a szeretettől boldogan lüktető élet. Az élet a csendben növekszik. Nemcsak a kicsi 

magzat élete, hanem a földre születésünk után egész emberi mivoltunk testben, lélekben 

növekszik, míg be nem érünk a mennyország magasába.  
 Az Istennel egyesült lélek a mennyországi ajtón túlra is tud irányulni. Nem is annyira azt 

nézi, hogy mikor nyílik meg végre az az ajtó, hiszen Ő már bement oda isteni Urával, a menybe 

fölment Jézussal. Ahol ugyanis isteni Ura van, ott van az ő választottja is. Jézus mondja: Ahol én 

vagyok, ott legyen az én tanítványom is! (Jn 12, 26). Egész földi életének nehézsége ott fog majd 

koronát nyerni, a növekedés ott fog majd kicsúcsosodni. A lélek-menyasszonyban már nincsenek 

kétségek, tudja azt, hogy hol van az ő igazi helye.  

 Egy példával talán jobban megvilágíthatjuk ezt a magatartást: Wagner operájában a 

bolygó hollandi kérdezi választottjától, Sentától: „Ha sejtenéd, milyen sors vár reád, bíznád-e rám 

az életedet? Szívem mélyén a hűség nem puszta szó. A hűség, mit felajánlok, a sírig való.” S 

akkor a mennyasszony, Senta így válaszol: „Itt a kezem. Hitet teszek, hozzád holtig hű leszek. Az 

én hűségem az, amely téged örökre megszabadít a kárhozattól.” – A bolygó hollandi gyötrődését 

csak egy leány mindhalálig tartó hű szerelme oldhatja fel.  



 Jézus tanúságot tett arról, hogy Ő holtig hű volt hozzánk. Nekünk ajándékozta a 

hűséget, amellyel mindhalálig szeretett bennünket, és Ő örökre be tud vezetni a mennyei haza 

boldogságába. A lélek-menyasszony már rábízta az életét isteni Urára. Hűsége nemcsak a 

sírig, a földi élet végéig, hanem egy örökkévalóságon át mindörökre tart. A lélek-menyasszony 

ezen magatartásának alapja az a bizalom, amellyel isteni Ura felé fordul, Akire ráhagyatkozott. A 

Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: Benned bíznak, akik megismerték nevedet, Uram. Mert nem 

hagyod el azokat, akik Téged keresnek (Zsolt 9, 11).  

 A lélek-menyasszony már tudja, hogy isteni Ura, ez a mindhalálig hűséges Jézus nem 

hagyja el. A lélek-menyasszony már nemcsak keresi isteni Urát, hanem meg is találta. 

Megismerte isteni Ura nevét, vagyis az isteni Úrnak a személyiségét. A héber szóhasználatban a 

név mindig a személy helyett áll. A Miatyánkban is, amikor azt kívánjuk: Szenteltessék meg a Te 

neved! (Mt 6, 9), akkor azért fohászkodunk: Mi Atyánk, mindenki szentként ismerjen el Téged! 

Te vagy az egyetlen szent. Mindenki tartson tTéged szentnek! A mennybe fölvett Krisztus 

mutatja meg nekünk a Mennyei Atya szentségét. Ő tett a legtöbbet azért, hogy az emberek 

szentnek vallják Istent a Fiúval és a Szentlélekkel. Mi magunk is minél inkább a mennyország 

felé tekintünk, annál inkább megszentelődünk, mert a szent Istennel kerülünk kapcsolatba 

már itt a földön, a mennyország előcsarnokában.  
 Az a tény, hogy Krisztus felment a mennybe, azt is jelenti, hogy jobbik énünk már ott 

van! Ha Istennek adtuk az életünket, akkor Jézus a mi önátadásunk folytán bennünket is elvisz a 

Mennyei Atyához. Egyre többet ismerünk meg Mennyei Atyánk tervéből, amelyet nekünk a 

mennyei hazában akar majd megvalósítva megmutatni.  

 

 2. Az Úr szeme letekint a földre (Zsolt 32, 13) 

 A lélek-menyasszony nemcsak azt éli meg, hogy ő tekint feszült figyelemmel a mennybe 

fölment Jézusra, és lélekben már ott van Nála a mennyei hazában; hanem azt is, hogy a Mennyei 

Atya – Akinek a trónja a mennyben áll – letekint őreá. Ezt az élményét a Zsoltáros így hitelesíti: 

Az Úr, Aki az égben trónol, rátekint a nyomorultra, vagyis a kicsiny emberre. Pillantása az 

emberek fiait vizsgálja (Zsolt 10, 4). A lélek-menyasszony egész földi életét áthatja ez a 

boldogság: Isten reám tekintett! Isten a mennyből a földre tekintett. Mint ahogyan a 

gyermeknek a magatartását pozitíven befolyásolja az a tény, ha tudja: édesapa, édesanyja nézi, 

kontrollálja őt, és igyekszik akkor jobb lenni; úgy a lélek-menyasszony is boldogan él abban a 

tudatban, hogy isteni Ura állandóan kíséri őt a tekintetével, éspedig a szeretettel teljes 

tekintetével. Mennyi békesség van abban, amikor az ember hagyja, hogy megnyugodjék rajta 

Isten tekintete! Ez nagyon jó imaállapot. Az ember tudja: ”Lát engem Isten! Nem baj, hogyha 

én még nem látom Őt, de a mennyországban majd látni fogom.” Ez a békés nyugalom, 

amelyet Úristen tekintete létrehoz az ember lelkében, csak egyre magasabbra szítja a várakozás 

vágyát: Mikor mehetek, és mikor láthatom meg Isten arcát? (Zsolt 41, 3). Mivel a lélek-

menyasszony szinte nem bírja kivárni itt a földön azt a kis időt, amíg viszontlátják egymást isteni 

Urával, lélekben már elmegy a mennyei hazába. Ha Isten az égből a földre tekint, akkor az 

ember a földről Istenre tekint, a mennyország Urára. Ilyenkor az imádkozó lélek elmondhatja a 

Zsoltárossal: Ki fogható az Úrhoz, a mi Istenünkhöz? A magasságokban áll a trónja, onnan tekint 

alá égre és földre (Zsolt 112, 5-6). 

 Ez a gondolat azt is kifejezi, hogy milyen fönséges az Isten! Ő az egek egeinél is sokkal 

magasabban van. Mennyei házából letekint a csillagos égre és a levegő-égre. Letekint a földre, 

és nyilván szívesen tekint oda, ahol szépet, szentet, igazat, tisztát lát, mint ahogy az ember is, 

ha az utcán a földre letekint, és valami csúnyát, szemetet lát, elfordítja róla a tekintetét, mert 

inkább a szépet, a jót, a tisztát, a rendezettet akarja nézni. A lélek-menyasszonyt állandó 



boldogsággal tölti el, hogy isteni Ura a mennyből letekint reá. Ő meg visszanézhet Istenre, 

és ezzel a kölcsönös egymásra tekintéssel valamiképpen együvé olvad az égi és a földi valóság, 

Isten világa és az ember világa. Mint ahogyan az elektromosság a vezetékben az egyik pontról 

eljut a másikra, és ott kifejti a hatását, akár világítás, akár fűtés, sütés stb. által, úgy Isten is ez a 

„szeretet-energiája” elérkezik a lélek-menyasszonyhoz, az úgynevezett „felhasználó”-hoz, 

akiben azután világosságot gyújt, a szív melegét fokozza, a szeretet lobogását bontakoztatja. 

Ez a szeretet lobog egyre magasabbra, innen a földi életből egészen a mennyei életbe.  

 A lélek-menyasszony a Zsoltárossal együtt mondja: Ki fogható az Úrhoz, a mi 

Istenünkhöz, vagyis ki hasonlítana Hozzá? Mi volna az az érték, amely fontosabb lenne a 

számomra, mint Isten? A lelki élet elején az ember még küszködik, hogy a teremtmények ne 

kössék le a tekintetét magukhoz, ne fordítsák el szíve vágyát Istentől a teremtmények felé.  

 Az Istennek való végleges odaadottság imaállapotában a lélek-menyasszony isteni Ura 

ajándékából már fölébe emelkedett a földi dolgok rendetlen vonzalmának. Szívét már csak az 

igazi érték tölti be. Ezért nem is hasonlítgatja a teremtményekhez magát, nem is irányul a 

teremtményekhez. Csak annyit mond: „Ki fogható az Úrhoz? Senki és semmi!” Egyedül Isten 

az, Aki betölti az ő szívét, valamint mindazok, akik Isten közösségébe tartoznak, mert ezek a 

teremtmények nem vonják el az imádkozó embert Istentől, hanem csak még nagyobb 

szeretetlángolásra, szeretetből fakadó imára segítik.  

 

 Most engedjük, hogy csendben lángoljon a szívünk, mert letekintett reánk Isten az 

égből! 

 

 Ha talán nem érezzük úgy, hogy lángol a szívünk, akkor – ahogyan az égből érkező 

napsugarat gyújtólencse segítségével összegyűjthetjük, és rávetíthetjük az éghető papírra vagy 

egy fadarabra, és az lángra lobban, – a ráfigyelés „gyűjtőlencséjével”, az Isten utáni vágyakozás 

„gyújtólencséjével” összpontosítsuk szívünkben egy helyre, Istennek az égből érkező 

szeretetlángolását! De itt is állhatatosan várnunk kell, míg az az égből érkező koncentrált fény 

lángra lobbantja a szívünket. Várjunk csak állhatatosan!  

 Ahogyan az égből üveglencsével összegyűjtött napfény először csak megmelengeti a 

papírt, vagy a fadarabot, amelyet meg akarunk gyújtani, úgy nekünk is elég, hogyha szívünk csak 

a hit intuíciójával érzi Isten szeretetének a melegét, hiszen itt olyan szellemi tűzről van szó, 

amely nem a fizikai érzés, az érzékek világába tartozik. De a hitünkkel tudhatjuk, hogy Isten 

égből érkező szeretetlángolása már kezdi melengetni a szívünket.  
 

 – Milyen boldog az a lélek, aki megélheti, hogy fellángol benne Isten szeretete!  

 – Milyen boldog az az életét egészen Istennek adó lélek-menyasszony, aki tudja, hogy 

nemcsak egyszerűen fellángolt benne ez a szeretet, hanem tartósan lobog is! Tudja, hogy ez a 

tartós lobogás majd a mennyországban fog igazán megvalósulni. Ezért a harmadik 

gondolatunk legyen a mai elmélkedésünkben:  

 

3. Hadd lakjam hajlékodban mindörökre! (Zsolt 60, 5). 

 A Zsoltárosnak is volt ilyen élménye, hogy egy szegény felkiáltott az Úrhoz, és az Úr 

meghallgatta őt, és minden szorongattatásából kiszabadította (Zsolt 33, 5).  

 Ha a lélek még nem érzi eléggé, hogy Istennél lehet a mennyországban, akkor csak 

kiáltson Hozzá! Akkor csak kérje: Gyújtsd lángra a szívemet! (vö. Lk 12, 49). Akkor csak 

vágyakozzon arra, hogy a földi élet kísértéseiből, szorongattatásaiból, megpróbáltatásaiból az Úr 

kiragadja, és felemelje magához a mennyei hajlékba! Teljes bizalommal lehet isteni Urához, mert 



már hányszor megtapasztalta, hogy meghallgatta őt. Mint ahogyan a gyermek, amikor 

édesanyjához vagy édesapjához nyöszörög, hiszen még nem tud beszélni, akkor a jó szülő 

meghallja ezt a jelzést, és kitalálja gyermekének az igényét, és teljesíti azt. A lélek-menyasszony 

is ilyen bizalommal lehet, isteni Atyja meghallgatja az ő kiáltását, mert hiszen csak olyat kér, 

ami Isten előtt kedves. Csak olyat kér, amitől a szíve szeretete majd jobban fog lobogni. 

Amitől majd nem a földi szorongatások veszik majd körül, mert azokból kiszabadítja őt majd az 

Úr, hanem a feléje ölelésre kitárt mennyei atyai kéz. Ilyenkor mondja a lélek a Zsoltáros szavát: 

Hadd lakjam hajlékodban mindörökre! Hadd leljek oltalmat védőszárnyaid alatt! (Zsolt 60, 5).  

 A lélek-menyasszony tehát boldog titok tudója. Isteni Ura már közölte vele azt a 

csodálatos nagy tervet, hogy bevezeti őt az örök hajlékába. A lélek-menyasszony már a földön 

úgy él, mintha a mennyben lakna. Teljes biztonságban van, mert Isten védelmezi őt, mint a 

kotlóstyúk a szárnyai alatt a kis csibéit. Az imádkozó ember egyre jobban a mennyei hajlékban 

van gondolatban, vágyban. Már készítgeti a szívét arra az örökké tartó örömre, amely a 

mennyországban lesz majd osztályrésze.  

 Ezek az imagyakorlatok segítik, mint az orgonaművészt a sok gyakorlás, hogy ujjai 

egyre fürgébben szaladjanak a billentyűkön. A lélek-menyasszony is gyakorta készítgeti magát: 

milyen is lesz majd az a boldogság, amelyben ő részesülhet a mennyei hajlékban. Itt is „a 

gyakorlat teszi a mestert” (Tacitus). A mennyei hazára való gondolással az imádkozó lélek is 

egyre jobban megismeri, mi is vár reá abban a hajlékban, amelyet isteni Ura készített neki. A 

biztos megismerést Isten Szent Pál apostolon keresztül közli velünk: Tudjuk, hogyha földi sátrunk 

összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amelyet nem emberkéz épített (2 Kor 

5, 10).  

 A földi sátor leomlása a test halálát jelzi csodálatosan szép költői képpel. Amikor 

kiköltözünk ebből a földi sátorból, a testből, a feltámadás napjáig Istentől kapunk lakást, 

Istenben lakhatunk. Isten jobban körülvesz majd bennünket, mint földi életünkben körülveszi 

testünket, körülveszi lelkünket a test. Ebben az isteni lakásban pedig nemcsak az az élménye az 

üdvözült léleknek, hogy „én Istenben lakhatom, Isten körülvesz”, hanem az is: „Isten bennem él. 

Isten lakást vesz nálam”(vö. Jn 14, 23). Ez nem társbérlet, hanem a házastársak szerelmes 

együttléte, az egymás iránti szeretet lobogása, az egymásban lakásnak a gyönyörűsége. A 

mennyei élet tehát egy olyan otthon, amely azt eredményezi, hogy az üdvözült lélek Istenben 

élhet, Isten az emberben, örökre. Ez a dimenziónélküliség biztos nyugalmat ad az üdvözült 

léleknek: „Ezt a boldogságot már nem veszíthetem el!” Ezért már itt a földön is a lélek-

menyasszony boldogan készíti a szívét erre a megszakíthatatlan szeretet-egységre.  

 

 Most csendes imádságban küldjük előre a lelkünket ebbe a mennyei hajlékba, nem a 

képzeletnek a segítségével, mert ember nem tudja elképzelni, hanem a szív segítségével, amellyel 

már fel tudjuk fogni, hogy Isten szeret minket, illetve mi a szívünk szeretetét odairányíthatjuk 

Istenre, Istenbe. Amikor ez majd örökre megvalósulhat, az lesz a mennyország örökké tartó 

boldogsága. 

  

4. Az elhagyatottat a porból magához vonja az Úr (Zsolt 112, 8). 

A lélek-menyasszony ebből a mennyei magaslatból, magasságból isteni Urával tekint 

vissza. Látja, hogy megvalósult Isten ígérete, Aki azt mondta: Nem feledkezem meg rólad (Iz 

44, 21). A lélek-menyasszony már tudja, hogy Isten hűséges az Ő ígéreteihez. Tudja, hogy 

isteni Ura szüntelenül reá gondolt, mint ahogyan a vőlegény a menyasszonyra gondol 

folytonosan. A lélek-menyasszony nemcsak a földi életben, de immár a mennyei hazában is 

tapasztalja: az Úr szíve szeretete szüntelenül árad feléje. Isten nem vonja vissza szíve 



szeretetét, mint ahogyan a vőlegény is szüntelen szeretettel fordul menyasszonya felé. A lélek-

menyasszony boldogan érzékeli isteni Ura szeretetét. Ahogyan a Zsoltáros mondta: Az Úr 

felemeli azt, aki elesett, az Úr szereti az igaz embert (Zsolt 145, 8). Az Úr szeret engem. Az Úr 

felemelt magához engem, aki az ősszülőkben, Ádámban és Évában elestem, aki a magam 

bűneiben bukdácsoltam. A jó szülő is – amikor érzékeli, hogy kicsi gyereke bukdácsol – még 

erősebben megfogja annak a kezét. Sőt, hogyha kell, fel is emeli a levegőbe, hogy el ne essen. Ha 

azonban mégis elesik, akkor lehajol hozzá, és magához emeli.  

 A mennyország öröme az lesz, hogy Isten szüntelenül szereti gyermekét, választott 

menyasszonyát, akit felemelt magához, felemelte a szívéhez. A mennyei világ Világosságában az 

üdvözült lélek világosan látja Istennek ezt az atyai jóságát. A földön imádkozó ember, a Zsoltáros 

is az atyai jóságot – amellyel felemelte az elesett embert – újra meg újra megénekli. Például így: 

Felemelte nyomorából a szegényt (Zsolt 106, 41), vagy: Az elhagyatottat a porból magához 

vonja, fölemeli a szegényt a sárból, hogy odaültesse a gazdagok közé (Zsolt 112, 8). Avagy 

milyen mélyen szívet érintő vallomás ez: Annyira szeretsz engem, Uram, hogy a sír mélyéből is 

kimentesz (Zsolt 85, 13).  

 Aki már eltemette közeli hozzátartozóját, az joggal mondhatja: „Úgy éreztem, hogy a 

lelkemet is odatemették volna hozzá a sírba. Olyan üres lett az életem nélküle. De később 

megtanultam, hogy annak a drága szeretett lénynek csak a teste vonult a sírba, lelke már Istennél 

lakik. Így azután már nem a temető hideg sírhantja alá kívánkoztam melléje, hanem oda 

vágyódott az én lelkem is Isten mennyei otthonába.” 

 Az Úr az, Aki ki tud menteni bennünket a sír mélységeiből is; Aki megmutatja nagy 

szeretetét irántunk, Aki a földi életnél egy sokkal tökéletesebb örök életet készít; a mulandó földi 

boldogságok helyett örökké tartó örömet. A Zsoltáros ezt az örömét még így fogalmazta meg: Az 

Úr oltalmamra kelt, kivezetett biztonságos helyre. Megszabadított, mert kedvét találta bennem… 

Ha velem vagy, Uram, rárontok az ellenség hadára is. Istenemmel együtt fölhágok a várfalakra is 

(Zsolt 17, 19-20. 30). Ha Istennel együtt meg tudom ostromolni az ellenséges várfalakat is, akkor 

mennyivel inkább Vele együtt a várfalaknál magasabbra is fel tudok jutni Isten mennyei 

hajlékának legbelső helyiségeibe is. Mert  

  – Isten az, Aki szeret.  

  – Isten az, Aki elhalmoz a jóságával.  

  – Isten az, Aki újra meg újra magához emel, és én hagyom magamat egyre jobban 

átöleltetni Istentől. És én nemcsak a gyermeknek kicsiny kacsóival való gyenge visszaölelésre 

gondolhatok, hanem a krisztusi teljességre eljutott felnőtt ember szeretetének kibontakozására is, 

mint ahogyan a jegyes tudja átölelni jegyesét. A lélek-menyasszony is átölelheti Istenét.  

 Ha Isten az Ő választottját felemeli a mennyei élet magaslatára, akkor a választott lélek is 

boldogan viszonozhatja ezt az átöleltséget szíve gondolataival is, szeretetével átölelheti 

Istent! Mert ez a kölcsönös szeretet Isten és a lélek között benne van Isten tervében, amellyel Ő 

föl akar emelni bennünket, embereket a földi ember mélységeiből a mennyei élet magasságaiba.  

 Érdemes egyre többet ott lenni az Úrnál, a mennyország Uránál, szívünk Királyánál! 

Érdemes már itt a földön begyakorolni magunkat abba, hogy a mennyben majd hogyan 

fogadhatjuk be Isten szeretetét, és hogyan viszonozhatjuk azt!  
 

Befejezésül imádkozzuk a 203. számú éneket: 

 

 Áldott légy, drágalátos Szűz! Isten véled, szép virág, Szűz! 

 Mennyben Szent Fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.  

 



 

 

 

 

470. Isten még több ismeretet ad a lélek-menyasszonynak a mennyei hazáról 

 

 

Imádkozzuk a 207. számú éneket: 

  

 Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak szent anyja,  

 Élet, édesség, reménység, üdvöz légy szép Szűz Mária! 

 

 Ó édes Szűz, irgalmadat, mutasd meg kegyes voltodat,  

 Holtunk után szent Fiadat, mutasd meg boldogságodat!  

 

 Amikor az ember egy ismeretlen ország felfedezésére indul, egyrészt tele van izgalommal, 

milyen az az ország, másrészt egyre jobban betöltődik ismerettel, mert új információkat kap arról 

az országról, ahova menni szándékozik. A lélek-menyasszonynak is isteni Ura egyre több 

ismeretet ad arról a mennyei hazáról, ahová őt be akarja vezetni.  

  

A választott lélek első élménye most:  

 

I. Az Úr házában lesz az otthonom (Zsolt 22, 6) 

 

 Az Ószövetségben Izajás próféta mondta, amikor az Úr megjelent neki és hívta: Íme, itt 

vagyok, engem küldj! (Iz 6, 8). A lélek-menyasszony pedig már azt élheti meg, hogy isteni Ura 

mondja neki: „Íme, itt vagyok! Jöjj hozzám, befogadlak téged!” Isten és az ember közötti 

közlekedés mindig kétirányú. Isten kiválaszt, és az ember igent mond. Isten kitárulkozik az 

ember előtt, és magához vonja kedves választottját, akit be akar fogadni az örök mennyei 

hajlékba. Milyen izgalmas lehet abba a mennyei országba megérkezni! Mennyire vágyódik a 

lélek-menyasszony megismerni azt a mennyei földet, amelybe az Úr be akarja vezetni, amelyet 

megígért neki!  

 

 Milyen lesz az, amikor eljut az Ígéret földjére? (vö. Zsid 11, 9). Bizonyára érvényesül ott 

Izajás próféta élménye, aki az ég és föld Ura ajkára adja a szavakat: Ölben hordoznak majd 

titeket, és térden ringatva becézgetnek: és mint akit szülőanyja becézget, úgy vigasztallak én 

titeket (Iz 66, 12-13). Ez nagyon boldogító információ arról a mennyei országról, ahova a lélek-

menyasszonyt isteni Ura meghívta. Ahogyan a gyermeknek nincsen gondja arra, hogy a 

fáradtságos utat hogyan is tegye meg, mert édesanyja, édesapja hordozza, úgy a lélek-

menyasszony is megélheti ezt az isteni gyengéd szeretetet. Ahogyan a gyermek jól elvan 

édesanyja, édesapja ölében, és térdén, és boldogan befogadja a szülői becézgető szeretetet, úgy a 

lélek-menyasszony is tudja: Istent az Ő ígérete köti: mint akit a szülőanyja becézget, úgy 

vigasztallak én is téged. 

 Amikor szemlélődő ima útjain a mennyországi imaállapotot tanulmányozzuk, akkor a 

lélek-menyasszony boldogan készítgeti a szívét erre az isteni vigasztalásra, az Istentől 

ajándékozott becézgető szeretet befogadására. Ilyenkor megéli az ember, hogy a földtől egyre 

távolabbra került, de ugyanakkor az éghez egyre közelebb. Az a gyermek, aki édesanyja vagy 



édesapja ölében van, nem érzi a talpa alatt a földet, de ez őt nem nyugtalanítja, mert a földön állás 

bizonyosságánál nagyobb biztonságérzet veszi körül, amikor az a szülő a térdén ringatgatja, 

becézgeti, karjaiban átölelve tartja, és nem engedi leesni a földre. Bár a lélek-menyasszony még 

itt a földön él, de gondolataival, vágyaival az égben honol. Mint hogyan az utazó az elindulás 

előtt még otthon van a saját országában, de lélekben már egyre többet jár a cél-országban, ahová 

utazni akar; úgy a lélek-menyasszony is ebben a boldog készülődésben elmondhatja: Nincs 

senkim Rajtad kívül a mennyben, és ha Veled vagyok, Uram, nem kívánok semmit sem a földön! 

… Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom! (Zsolt 72, 25. 28).  

 Ahogyan a mennyasszony készül új otthnába, abba az új országba, ahol az ő Ura lakik; 

úgy a lélek-menyasszony is egyre inkább a mennyei hazába irányul. Nem bánja meg a cserét, 

hogy eddigi országát elcseréli isteni Ura országával. Immár itt, a földi országban 

megtapasztaltam, milyen jó az Úrral lenni! Ezért azután megalapozott az ő bizakodása, hogy 

jó lesz neki isteni Ura mennyei országában is. Abban a mennyei hazában az embernek nincsen 

honvágya, nem kívánkozik vissza Egyiptom húsosfazekaihoz (vö. Kiv 16, 3), mint ahogyan az 

ószövetségi választott nép tagjai kívánkoztak. Felejti atyái házát, mint ahogyan a választott 

menyasszony (Zsoltár 44, 11), mert az Úr háza lett az otthona minden időkre (vö. Zsolt 22, 6). 

Isten csodálatosan szép otthont készít a számára, amelynek gyönyörűsége felülmúlja a földi 

otthont, hiszen a mi igazi hazánk a mennyben van! (Fil 3, 20).  

 A találkozásra való vágyakozás hasonlít az idős Simeon és Anna élményéhez, amelyet 

akkor tapasztalhattak meg, amikor a negyven napos kicsi Jézust a Szűzanya és Szent József 

felvitték a jeruzsálemi templomba. A Szentlélek tudomására adta Simeonnak: addig nem hal meg, 

vagyis nem költözik az örökkévaló életbe, amíg itt a földön meg nem látja az Üdvözítőt. De 

miután már meglátta az Üdvözítőt, imádságában boldogan megvallotta az Úristennek: „Most már 

elbocsáthatod szolgádat ebből a földi életből, mert szemeim meglátták az Üdvösséget” (vö. Lk 2, 

22. 26. 29-30). Jézus az Üdvösség, Ő az Üdvözítő. Anna is egész életét az Úr közelségében 

töltötte, szüntelenül a templomban volt. Készítette a szívét az Üdvözítővel való találkozásra (vö. 

Lk 2, 36-38). Isten azért jutalmazta meg őket ezzel az élménnyel, hogy megláthatták az 

Üdvözítőt,  

  – mert ők már Istennek adták az életüket,  

  – mert ők már Istennel egyesült életet éltek,  

  – mert ők már megélték Isten jelenlétét,  

  – mert ők már megtapasztalták a jelenlevő Isten szeretetét.  

 Valahányszor Jeruzsálembe, az Úr házába mentek, mintegy kimentek önmagukból, és 

bementek Isten szent templomába. Már Istenben éltek, és ez a mennyországi életnek is a 

jellemzője: Az ember kimegy ebből a földi életből, hogy bemehessen Isten hívásának 

engedelmeskedve a mennyei életbe. Az az élmény, amelyet itt a földön élt meg – tudniillik hogy 

Istennel és Istenben élt – a mennyei hazában még inkább kibontakozik. A választott lélek tehát 

tudja azt, hogy hol van az ő igazi otthona.  

 Az Úr akarja ezt az Istennel való egybekötöttséget, a szent Istenbe való élet-

belekapcsolást. Már az Ószövetségben megparancsolta: Szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak, 

mert én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek közül, hogy enyéim legyetek! 

(Lev 20, 26).  

 Isten az tehát, Aki megszenteli az Ő választottait éppen azáltal, hogy kiválasztja őt az 

emberek közül. Ő akarja azt, hogy a választottai Ővele legyenek.  

 – Ő az, aki meghívja a lélek-menyasszonyt abba a másik országba, ahol  

 – Ő az Úr, ahol Ő a király, ahol  

– Ő ad életet, Ő ad boldogságot. Olyan boldogságot, amelyet érdemes odaáldozni. 



 A külföldre utazásnál az utazási irodák szoktak biztosítást is ajánlani. Az utazók a saját jól 

felfogott érdekükben meg is kötik ezt a szerződést. Ez az utasbiztosítás biztonságot ad, bármilyen 

eshetőségre felkészülve nyugodtan utazhat az ember.  

 Isten is bizonyosságot köt, bizonyosságot ad az embernek, hogy jó véget ér ez az 

utazás abba a másik hazába. Így nyilatkozik: Örök szövetséget kötök velük: nem szűnök meg jót 

tenni velük (Jer 32, 40). Ennek a mennyei biztosításnak nincs lejárati határideje. Ez az isteni 

ígéret az ember számára biztonságot ad, hogy ott már nem történik semmi baj. Ha vállalkozik 

arra az utazásra, amely abba az mennyei országba vezet, akkor ő ott Istennek szüntelenül a 

jóságát tapasztalja meg, mert ott Isten szüntelenül önmagát adja az embernek. A lélek-

menyasszony tehát elmondhatja: utazása megkezdése előtt is már az Úr házában lesz otthonod 

örök időkön át (Zsolt 22, 6). Ha még nincs is abban az örök hazában, lélekben már ott lehet az 

utazás célpontjában.  
 

Második gondolatunk legyen: 

  

II. Mi az ember végső célja? 

 

 Mi az az érték, amelyért érdemes elindulni ebből a földi hazából az örök hazába?  

 Mi az az érték, amelyért az ember vállalja az utazás fáradalmait, az ellenszél feletti erők 

leküzdését, mert hiszen azt tapasztalja az ember, hogy a történelemben sátáni erők is működnek 

szüntelen Isten ereje, Isten elgondolása Isten hívása ellen. Ő már réges-régen Isten oldalára állt. Ő 

már elkötelezte magát arra, hogy Isten előtt éljen, és ettől az elkötelezettségtől nem akar eltérni, 

bármilyen függetlenségre hívó ellenállók, szirén-hangok vannak. Az autonóm ember az független 

ember, ez volt Ádám és Éva nagy kísértése: Istentől függetlennek lenni (vö. Ter 3, 5?).  

 A lélek-menyasszony pedig már megtapasztalta, hogy ő többre van hívatva, mintsem hogy 

csak egy autonóm, független ember legyen. Ő Isten szeretet-közösségébe kapott meghívást. Az 

ő célja tehát az, hogy ebbe a szeretet-közösségbe eljusson. A mennyország szemlélése több, mint 

a földi élet nagy élménye, hogy Isten jelen van az életemben, mert eljött, elküldte Egyszülött Fiát 

és a Szentlelkét. 

  Az ember a mennyország imaállapotában azt is megtapasztalhatja: én is jelen vagyok 

Isten életében! Ez a földi életem kibontakozása. Ezek a nagy távlatok, mint ahogyan a földi 

utazásnál hívják a nagy hegyek az embert. Hívja az óceán végtelensége az embert, hogy 

felmenjen a hegyre, vagy hajóra szálljon, és eljusson oda, amit a hegy tetején, vagy az óceán 

mélységében láthat, vagy ég és föld ott találkozik. Az ember itt már nem csupán keresi az 

Istennel való találkozást, hanem az lesz a mennyei boldogság, hogy meg is találta Istent!  

 A földi élet imaállapotában a lélek-menyasszonynak az az élménye, hogy öröm tölti be, 

amikor eszébe jut isteni Ura, Akivel szeretik egymást. A mennyei életben viszont Isten jut 

bele az életébe. Azzal lehet, Akivel örökre szeretik egymást! Ez az örök boldogság forrása.  

 Vagy amikor a földi életben a lélek-mennyasszony forrásra talál, és annak vizéből ihat, és 

olthatja szomját; úgy abban a mennyei országban Isten szeretetének a forrása fakad fel előtte, 

amelyből szüntelenül ihat, mert az az élő víz folytonosan árad (vö. Jn 7, 38; vö. Jn 4, 14), és 

betölti azt, akinek Ő ajándékozni akarja önmagát. Amikor az ember eljut élete végső céljához, 

Istenhez, akkor felfakad a lelkében a belső bizonyosság: itt van az Úr, és belém árasztotta 

önmagát, boldogító szeretetét! A lélek ott már világosan tudja, hogy nincs a világon az a kincs, 

amely elvonná őt isteni Urától. A lélek-menyasszony ebben az isteni hazában világosan tudja, 

hogy Isten megőrzi a szívét önmagánál. Világosan tudja, hogy élete értelmét megtalálta isteni 

Urában! 



 Aquinói Szent Tamás így fogalmazza meg az ember végső célját: „Isten sajátos életének 

lehetőleg tökéletes megvalósítása.” Ez az ember boldogsága. Isten, Aki a lét, az ismeret és a 

szeretet teljessége, részt ad az embernek az Ő isteni életéből, isteni értelmi és akarati 

tevékenységéből. Az ember boldog, hogy örökké Istennel lehet a mennyországban. A keresztény 

embernek ez az élménye: fokozott vágyat ébreszt a lélekben az Istennel való egyesülés misztikus 

élménye után. Amikor Isten ajándékából az ember végre eljuthat abba a mennyei hazába, 

ami az emberi élet végső célja, akkor vágyakozása beteljesül, szíve szüntelenül szeretettől 

lángol, mert Isten jelen van benne! Megismerteti magát, és ez a tudás, amelyet kap az ember 

Istenről, növeli benne a szeretet lángolását.  

 

Ezért a lélek-menyasszony megélheti a harmadik gondolatot:  

 

III. Közösségben vagyok az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel 

 

 Hogyan jön létre ez a közösség? Mi az, ami őt egyesíti Istennel? Az ismeret és a 

szeretet. Az igazság az a megismerés: van Isten, és hogy szentháromságos ez az Isten. Illetve a 

szeretet, hogy Isten maga a szeretet (1 Jn 4, 8) közösség. Ez az ismeret és szeretés kontaktust, 

lelki egységet eredményez Istennel. Az Istenre figyelő lélek a mennyei hazában átalakul Istent 

szerető lelkületté. Immár nem a vágyódó odagondolás a jellemző, mint az utazás előtti 

szakaszban, hanem a megérkezés boldogsága, az odasimulás gyengéd öröme, az együttlét, amikor 

az ismeret és az akarat egyesül. Ez gyönyörködtető együttlét, a gyönyörködtető szemlélés.  

 A lélek-menyasszony itt a földi hazában még azt mondja: Magamnál vagyok, de Veled 

vagyok, mert eljöttél hozzám. A mennyei hazában pedig azt mondja: Ott vagyok Nálad, mert 

magadhoz vonzottál! Együtt vagyunk. Itt kiteljesedik a Mennyei Atya szava, Aki a Fiúról 

mondja: „Ez az én Szentlélekben szeretett Fiam… Őt hallgasd!” (Mt 17, 5). Itt a mennyei 

hazában már nem kell a ráfigyeléssel bajlódni, mert a lélek megélheti: Vele vagyok az én 

Urammal. Szerethetem azt, Aki szeret engem. Közösségben, egységben, szeretet-egységben 

lehetek azzal, Aki a szeretet-egység! Ezért mondja Jézus: Amint engem szeret az Atya, úgy 

szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 9). A lélek-menyasszony pedig 

elmondhatja: Az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben (vö. 1 Jn 1, 3).  

 Ha az utazást szervező még csak vázolja az útitervet, még csak az utazásban részt vevők 

elé tárja, hogy mi vár rájuk abban az országban, ahová vágyódnak eljutni, már ez is örömmel tölti 

el az utazni vágyót. Az öröm pedig magasztalást eredményez. Az ember felkiált: „Alig várom 

már, hogy utazhassam!” Az ember énekelni kezd az örömében: „Jaj de jó, ott leszek majd abban 

a másik országban!”  

 

Ezért a lélek-menyasszony negyedik gondolatként elmondhatja:  

 

IV. Abban a mennyei hazában örökre dicsérlek Téged, Uram! 

 

 Az idős Tóbiás, akit megpróbált az Úr, és a szeretetében hűségesnek talált, így 

fogalmazza meg az örömét: Boldogok, akik Téged szeretnek, és akik örvendeznek békességedben 

(Tób 13, 14). A lélek-menyasszony is abba a mennyei hazába való utazás megkezdése előtt már 

mondhatja: „Boldog vagyok, mert Téged szeretlek, és boldog vagyok, mert Te szeretsz engem! 

Készíthetem a szívemet arra, hogy a Te békességedben örökre ott lehessek!” Mint ahogyan a 

tésztában a kenyér, a liszt és a víz vagy a tej szétválaszthatatlanul egymásba vannak gyúrva, és 

lesz belőle kenyér vagy finom sütemény; úgy a lélek-menyasszony is megélheti azt: 



elválaszthatatlanul bele van gyúrva az ő léte Isten létébe. Gondolatai egybekapcsolódnak 

isteni Ura gondolataival. Szíve szeretete egyesült már isteni Ura szeretetével. Talán elmondja a 

Zsoltáros szavával: Örökkévaló országod a Te országod, Uram (Zsolt 144, 13), mert ez a 

mennyei utazás-szervező olyan biztosítást kötött vele, amelynek nem lesz lejárata. Isten tudja 

egyedül megígérni a mennyei hazába való utazóknak, hogy örökre együtt lehetünk! A lélek-

menyasszony pedig boldogan engedi, hogy isteni Ura eluralkodjék benne. Itt már nem az az 

imádságnak a módja, amit a földi életben élt meg a menyasszony: Eszembe jutottál, isteni Uram, 

hanem a mennyei hazának a jellemzője az: szívembe jutottál, mennyei Uram, és már ott vagy! 

A földi életben a lélek-menyasszonyban felbuzog Isten szerető jelenlétének az öröme, mintegy 

fellobban benne. A mennyei hazában azonban szüntelenül lobog a lélek-menyasszonyban az ő 

isteni Urának a jelenléte. Ha itt, a földi életben a lélek úgy érzi Istenről: „kívül voltál, és eljöttél, 

betöltöttél önmagaddal”; a mennyei hazában a lélek élménye az: „belülről átjártál, Uram! 

Betöltöttél: Jobban átjártál, mint tűz a parazsat, mint ahogyan a lélek átjárja a testet.”  

 A lélek-menyasszony érzi: szavai gyengék ennek a mennyei boldogságnak a kifejezésére. 

Az a valóság, amelyet Isten művel ilyenkor a lélekben, isteni valóság.  

 – Ez az Istentől való betöltöttség édessége, mennyei békesség, a szeretet tengerébe való 

belemerülés, és az azzal való betöltöttség. 

 – Ez az isteni szeretettől való megittasodás.  

 – Ez az isteni és az emberi szeretet lángolásának egybeolvadása.  

 – Ez a szerelmesek boldogságának élménye, amellyel tudják, hogy otthon vannak 

egymásnál és egymásban.  

 – Ez a lelkek egymásba hullámzása, egymásban levése, egymásban élése.  

 

 Csodálatos csend honol ilyenkor a lélek-menyasszony lelkében! Egyre jobban 

megtapasztalja azt az imaállapotot, amelyről Keresztes Szent János így szólt: „Mikor házam 

már elpihent.” Akkor Isten és a lélek szerelmét semmi sem zavarja. Ebben az Istenben való 

elpihenés imaállapotában 

  – az ember előtt a csend világa feltárul. Micsoda mélységei vannak ennek az isteni 

csendnek! 

 – Az embert betölti a békeség állapota, már senki és semmi sem zavarja.  

 – Az embert átjárja az isteni Jegyesnél otthon-levés boldogsága: „Végre a helyemen 

vagyok, otthon vagyok Istennél!”  

 – Ebben az imaállapotban feldereng az ember számára a mennyországi élet nyugalma.  

 – Itt az ember megízleli a mennyei szerelem imaállapotának édességét. 

 – Boldogan megéli: az egymással való betöltöttség öröme állandósult.  

 – Itt a lélek-menyasszony egyre jobban megismeri isteni Ura örök életének fenséges 

nyugalmát, mert mindinkább feltárul előtte isteni Urának mennyei békéje. Isteni Ura szívének 

mennyei békéje.  

 – Egyre jobban megvalósul az örök Szeretet Lobogásban való együtt lángolás!  

 

 Persze, hogy ilyenkor a lélek boldogan énekel, dalol. De nemcsak szólóban, egyedül akar 

énekelni isteni Urának, hanem minden embert hív a Zsoltáros szavával: Minden lélek az Urat 

dicsérje! (Zsolt 150, 6). A mennyországot tehát a lélek-menyasszony az üdvözültek kórusával, az 

angyalok csapatával együtt dicséri isteni Urának ezt a nagy-nagy valóságát, Szeretet 

közösségének kiáradását. Amikor az Úr majd újjáteremt mindent, új eget és földet, …akkor az 

egész univerzum együvé olvad Isten mindörökké tartó dicséretében! (vö. Iz 65, 17. 66, 22). 

 



Befejezésül a 226. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Kegyességgel hívsz, ó Jézus, Atyai szent kebledre. 

 Hozzád megyünk mindahányan, kik meg vagyunk terhelve.  

 

 A tiszta szív érzelmével zengjen buzgó énekünk:  

 Szent az Isten, szent az Isten, szent vagy, édes Istenünk! 

 

 



  

 

b) A BOLDOGÍTÓ SZÍNELÁTÁS IMÁJA ÖRÖK RÉSZESEDÉS ISTEN 

SZENTHÁROMSÁGOS ÉLETÉBEN (ATYA), BOLDOGSÁGÁBAN (FIÚ) ÉS 

SZERETETÉBEN (SZENTLÉLEK) 

 

471. A mennyei élet részesedés az Atya ismeretében  

 

 

Imádkozzuk a 96. számú éneket:  

 

 Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerezne.  

 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 szemlélődő ima különböző útjainál most a mennyországi élet imáját tanulmányozzuk. 

Ez ugyanis a szentháromságos egy Istennel való végleges egyesülés imaállapota: Örökre 

együtt lenni a Mennyei Atyával! A mennyei élet tehát részesedés az Atya ismeretében.  

 

Első gondolatnak idézzük a próféta szavát:  

 

I. Ismerd meg az Urat! (Jer 31, 34) 

 

 Mi ebben az imaszakaszban Istent, a Mennyei Atyát szeretnénk megismerni, hiszen 

minden gondolatunk Őhozzá száll, amikor a Miatyánkot imádkozzuk ajkunkra és szívünkbe is: 

Atyánk, Aki a mennyekben vagy (Mt 6, 9).  

Az egész keresztény életünknek ez a kibontakozása: eljutni a mennyei hazába!  
József Attila mondja: „A nagy szavak nem érnek semmit, elszállnak, mint az őszi szél. 

De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, elkíséri az embert, amíg él.” Mi Jézus tanítása alapján 

hozzátehetjük: A szeretet a síron túl is elkísér bennünket (vö. 1 Kor 13, 8).  

 XVI. Benedek pápa mondta 2008. Nagyböjtjén: „A mi földi életünk lelki zarándoklat, 

a nagyböjt ennek kiemelkedő szakasza. Afelé az Isten felé zarándokolunk, Aki az irgalom 

forrása. Olyan zarándoklat ez, amely földi létünk szegénységégének pusztáján keresztül Ő maga 

kísér bennünket, segítve a húsvét bensőséges öröméhez vezető úton.” Amikor Krisztus 

feltámadt a halálból, akkor az már a mennyei élet volt, amelyet Ő megmutatott a tanítványoknak. 

A feltámadt Krisztus 40 nappal húsvét után felment a mennybe, vagyis a tanítványok tanítást 

kaptak, hogy hova irányul a mi földi életünk célja. Akik Jézus tanítványai, azok Jézushoz 

tartoznak itt a földön is, meg a mennyben is. Mi, akik találkozunk itt a teremtett világ 

szépségében Istennel, akik találkozunk Isten jóságával, megtapasztalhatjuk Isten szeretetét, 

amikor a bűneinket megbocsátja, amikor a bűn halálából minket is már részesít a feltámadt 

Krisztussal való életben, vagyis igazzá, széppé, jóvá és szentté tesz minket is.  

 Az imádkozó lélek az égre figyel, a mennyország Istenére. Milyen lehet az, Aki már itt a 

földön is ilyen jóságos hozzánk? Mekkora lehet az a szeretet, amellyel Isten a bűn halálából a 



mennyei élet boldogságába hív minket? A keresztény ember – aki Jézus tanításából már 

megismerte, hogy Isten nekünk ajándékozta Szent Fiát – nem úgy tekint az égre, mint amelyik 

egy néma, üzenet nélküli valóság, hanem úgy tekint föl, mint arra az országra, ahol Isten lakik 

a maga szentháromságos szeretet-közösségével, és amelybe minket is meghívott, hogy 

örökre Vele legyünk! 
 Egyrészt tehát: Isten az égből szól hozzánk (Zsid 12, 25). Ez az eddigi élményvilágunk: itt 

a földön megismerhetjük Mennyei Atyánk kinyilatkoztatását, amelyet Egyszülött Fián keresztül a 

Szentlélekben adott. De éppen ez az irányulás – amellyel mindnyájunkat a mennyországba hív – 

feljogosít egy olyan megállapításra is, hogy Isten majd az égben is szól hozzánk. Egyre jobban 

megismerjük a Mennyei Atya életét a Fiúban és a Szentlélekben, amint szólnak egymáshoz 

mérhetetlen szeretetben.  

 

 Érdemes készítgetni a szívünket arra az örömre, amelyet majd Isten szava jelent a 

számunkra, amelyet az égben közöl velünk. Amikor Szent Pál apostol is arról beszél: a harmadik 

égig, tehát a mennyei hazába elragadtatott, arról számol be: ott kimondhatatlan szavakat hallott, 

amelyeket ember el nem mondhat (2 Kor 12, 2. 4), mert az ember nem tudja kimondani Isten 

szavait, de fel tudja fogni a maga mértékének megfelelően.  

 Készítgethetjük a szívünket arra az örömre, hogy Isten a mennyben majd szól hozzánk. 

De azért minél jobban megismerjük a mi Urunkat, Istenünket, annál jobban kikövetkeztethetjük, 

hogy miről fog ismeretet adni nekünk a Mennyei Atya abban az égi hazában. Isten nem adhat 

nagyobbat nekünk, mint jelenlétét, önmagát. A mennyországban pedig hallhatják Isten 

vallomását, amelyet Mózes is meghallott az égő csipkebokor imádság-élményénél: „Én vagyok!” 

(Kiv. 3, 2. 6). Én tudniillik veled vagyok! Ez lesz a mennyei boldogság, a mennyei élet legfőbb 

boldogsága: nemcsak ott lehetünk Isten előtt, hanem egyek is lehetünk Ővele! 
 Ha a mannára, erre az égből származó mennyei kenyérre azt mondhatta a szent író: 

Kenyeret adtál a mennyből (Neh 9, 15), amely minden gyönyörűséggel teljes; mennyivel inkább 

mondhatjuk ezt az Oltáriszentségre; de majd a mennyei hazában az égi kenyeret, égi táplálékát 

adó Istenre. Önmagából fog táplálni jobban, mint ahogyan az édesanya tudja táplálni a kicsi 

csecsemőjét. Nagyobb ez az Istenből való táplálkozás minden emberileg elképzelhető 

gyönyörűségnél!  
 Az ószövetségi választott nép tagjainak meg kellett tisztulniuk, mielőtt a mannát 

gyűjthették volna. Az újszövetségi nép a lelkét tisztítja meg, hogy méltóképpen vehesse az Úr 

szent ajándékát, ezeket a mérhetetlen nagy isteni titkokat, Jézus testét és vérét kenyér és bor színe 

alatt. Isten ezzel a mennyből származó kenyérrel megszenteli az ember kezét, ajkát. 

Pillanatnyi érintés, mint valami tüzes áramütés járja át az embert, de nem halálra 

pusztítva, hanem életet fakasztó módon. Amikor a mennyországban a választott lélek 

meghallhatja Isten szavát, amellyel közli önmagát öröktől fogva örökké a Fiúval: - „Én vagyok!” 

– és ez a szeretetnek, a végtelen Szentléleknek is a megnyilvánulása, akkor az embert átjárja 

valami mennyei áramütés, amely mennyei életet fakaszt benne. Ezért kell a léleknek 

megtisztulnia, mielőtt a mennyországba jut, hogy alkalmas legyen arra, hogy egy legyen Istennel. 

A lélek-menyasszony – aki még itt a földön él , de egész életét már odaadta isteni Urának, és 

egész szívével a mennyországi élet felé irányul, a szerelmes szív esedezésével kérleli isteni Urát: 

Nézz rám, és hallgass meg, én Uram, Istenem! (Zsolt 12, 4).  

 Az egymást szerető lelkeknek elemi igénye, hogy egymásra tekinthessenek, hogy 

egymás szavát magukba igyák, mintegy „a másikból kijött szavakkal” legyenek gazdagabbak. 

A másik lényéből áradó szavakat és szeretetet magukba igyák, és ezzel legyenek 

gazdagabbak.  



 De nemcsak a lélek-menyasszony mondhatja ezt isteni Urának: – Nézz rám, és hallgass 

meg! – , hanem a mennyországban is ez az áldott isteni Úr szüntelenül mondja kicsiny 

választottjának: –Nézz rám, és hallgass meg –, választott jegyesem! Ezzel a felszólítással Isten 

előkészíti az embert, hogy befogadó-kész legyen Isten szavainak a lelke mélyére 

engedésében!  
 Ha a lélek-menyasszony már itt a földön tudta így kérlelni isteni Urát: – Taníts meg 

számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket! (Zsolt 89, 12) –, akkor még 

inkább igényli a mennyben, hogy őt szüntelenül tanítsa az isteni Úr. A napok végtelen 

sorával számolhat már, hiszen örökké együtt van a mennyei boldogságban isteni Urával. Ott már 

nem kell nevelnie a szívét a bölcsességre, mint ahogyan ezt itt a földön igényelte Istentől, 

mert ott magát a Bölcsességet kapja meg, Aki a Fiú! A lélek-menyasszony boldogan tanul 

isteni Urától egy örök életen át. Állandó szellemi élvezet lesz ez számára, midig újat és újat 

ismerhet meg isteni Uráról.  

 A Zsidókhoz írt levél szerzője idézi Jeremiás próféta szövegét, amelyben Isten az 

Ószövetség és az Újszövetség népére egyaránt érvényes tanítást nyilatkoztat ki: Elméjükbe 

vésem, és szívükbe írom törvényeimet. Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Akkor majd 

senkinek sem kell társát vagy testvérét tanítania: – „Ismerd meg az Urat!”–, hiszen mindenki 

ismerni fog a legkisebbtől a legnagyobbig! Irgalmas leszek bűneik iránt, és vétkükre többé nem 

emlékezem (Jer 31, 33-34; Zsid 8, 10). Az Ószövetség és az Újszövetség Istene ugyanaz, a 

Szentség Istene, az Üdvösség Istene, Aki meg akarja magát ismertetni övéivel, Aki a szeretet 

törvényét azért adta már az Ószövetségben, mert az az Újszövetségben is örökre érvényes lesz: 

Szeresd Uradat, Istenedet! (MTörv 6, 5; Mt 22, 37). 

 A mennyei hazában ezt az Isten iránti lobogó szeretetet a szüntelen gyarapodás, az 

Isten iránti ismeretben fogja növelni. Isten az, Aki a mennyországban levőknek a lelkébe írja 

a szeretet törvényét. Együvé lesznek a szeretetben, Ő, az Isten, Aki népévé fogadta a 

választottait. Isten az Ő választottaira úgy tekint, hogy ezek az Ő népének tagjai.  

 A mennyei életet az jellemzi, hogy Isten ismerteti meg önmagát az emberrel. Itt valósul 

meg az, amit a zsoltár mond: Dicsérjétek az Úr nevét, ti, az Úr szolgái! Dicsérjétek az Urat, mert 

jó az Úr…, mert Jákob házát magának választotta az Úr, tulajdonába vette Izraelt. A kiválasztott 

lélek pedig így felel: Én megismertem, hogy milyen nagy a mi Urunk! (Zsolt 134, 1. 3. 4-5. Isten 

megismerése szellemi gyönyörűség! Minél több lesz a választott lélekben Isten ismerete, 

annál több lesz benne a szeretet! 

 

Második gondolat:  

 II. A szeretet szövetségét kötötte övéivel 

 

 Isten már az Ószövetségben megígérte: Örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg 

jót tenni velük (Jer 32, 40). Ez az a szeretet-szövetség, amelynek értelmében Isten az üdvözültek 

szívébe adja a törvényeit. A törvényhozó egy a törvényével! Isten önmagát adja az üdvözültek 

szívébe, a szeretet törvényét. Ha az Ószövetség prófétája még így jövendölt: „Mint a pásztor, úgy 

legelteti Isten az Ő nyáját, a bárányokat karjába gyűjti, és ölébe fogja, az anyajuhokat vigyázva 

tereli” (Iz 40, 11), akkor a mennyei haza – mondjuk így: legelőjén mennyivel inkább – karjaiba 

fogadja azokat, akiket elvezetett arra a mennyei legelőre (vö. Jn 10, 9). Milyen féltő szeretettel 

dédelgeti majd azokat, akiket magához édesgetett. Nem véletlenül mondja a Zsoltáros: 

Körülkarolja népét az Úr most és mindörökké! (Zsolt 124, 2).  

 A kinyilatkoztató Istennel még szellemi kapcsolatban levő Zsoltáros az imádságában 

fölismeri Istennek ezt az örök tervét, hogy Isten nemcsak most, ebben a földi életben akarja 



körülkarolni népét, hanem mindörökre! A mennyországi boldogságnak is az ismeret mellett ez 

lesz a lényeges vonása: Isten mérhetetlen gyengédséggel szereti az Ő népét. A lélek-

menyasszony pedig boldog örömmel, telhetetlen szeretettel kéri isteni Urát: Zárj karodba 

engem! (Zsolt 118, 173). Amikor az üdvözült lélek megéli, hogy Isten körülkarolja őt, karjaiba 

zárta őt, akkor elmondhatja:  

 – Uram, karjaidba zártál,  

 – karjaidban tartod lelkemet,  

 – átöleltél elölről és hátulról,  

 – benned nyugszik a lelkem, mint gyermek anyja kebelén, úgy pihen Benned a lelkem! 

 Itt megvalósul az, amit az apostol kér Krisztus útján, tehát a mennyországba vezető úton 

járó keresztények számára: Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és 

békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek! (Róm 15, 13).  

 Az üdvözült lélek pedig megtapasztalja azt, amit az Úr angyala imádságban is oly sokszor 

kérünk: „Öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet!” Isten ugyanis betöltötte őt mennyei önmagával. Ő 

a végtelen Kegyelem, Ő a végtelen Ajándék. Ezért mondhatja vallomásában a lélek-

menyasszony:  

 – Nekem immár jó az Úrral lennem! (vö. Zsolt 72, 28).  

 – Nekem már jó ugyanott lennem, ahol Te vagy, Uram! (vö. Jn 12, 26 d?).  

– Nekem immár jó élnem ott, ahol Te élsz, Uram!  

 Ha a pokol istenmentes hely, ahol ugyanis Isten uralmát elutasítják, akkor a mennyország 

nem más, mint Isten által betöltött hely, ahol Isten uralmát a lélek befogadja. Megéli: Eljött 

Isten országa számára is! Benne is megvalósul már Isten uralma. Ezért mondja isteni Urának a 

vallomást: „Te vagy az én Életem!”  

 Ha a Zsoltáros a földi élet zarándokútján még feltette a kérdést: Ki olyan bölcs, hogy 

felfogja ezt, és megértse az Úr szeretetét? (Zsolt 106, 43), akkor a mennyei boldogságban a lélek-

menyasszony már megkapta a bölcsességet, és fel tudja fogni Isten jóságát, megérti az Úr 

szeretetét. 

 

Harmadik gondolat 

 

III. Szeretete fényét megmutatja az Úr (vö. Sir 36, 1) 

 

 Itt, a mennyei boldogságban a léleknek nem kell vágyakozva kérnie: „Csodáidra nyisd fel 

szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam!” – hiszen már látja az Urat (III. 662 I. Olv-i 

vesp.). Már szemléli Őt. Már nemcsak észrevette abban az értelemben, hogy rápillantott, hanem 

szüntelenül látja is boldog, szerető, szemlélő tekintettel. Mint a vakon-született, aki megvallja: 

„Most már látok!” (Jn 9, 25) –, tudniillik Jézus megérintette őt, meggyógyította őt; úgy a 

mennyei hazában Isten szeretetének ez az érintése megnyitja a lélek szemét, hogy 

megláthassa az Üdvözítőt. Ahogyan az öreg Simeon megvallotta, amikor a 40 napos kicsi Jézust 

bemutatták a szülei a jeruzsálemi templomban (vö. Lk 2, 25. 27. 28-30). 

 A mennyei boldogságban Isten már az Ő választottjának oltalmára kelt, és ezt mondta 

neki: „Üdvösséged én vagyok!” (vö.? Zsolt 34, 3). Amikor egy emberi szív révbe ér az élet 

tengerén való megpróbáltatások után, akkor megmenekül a hajótöréstől, és biztonságos partot ér; 

akkor tudja, hogy mit jelent az üdvösség, az Istenben való otthonra találás. Nem véletlenül 

folytatja így a Zsoltáros, és a lélek-menyasszony is ezt vallja: Lelkem ujjongjon az Úrban, 

örvendezzen, mert szabadulást hozott (Zsolt 34, 9). Aki megtapasztalja Isten szabadító erejét, 

vagyis hogy a földi élet gyötrelmeiből Isten megmentette, és hazaérkezhetett az Úrhoz a 



mennyei hazába, az énekel, az örvendezik, az ujjong. Az megtapasztalja: Isten az Ő 

szeretetének fényét megmutatta már neki (vö. Sir 36, 1). 

 A mennyei Túlsó Part kikötőjébe, az isteni város békéjébe megérkezett lélek megélheti: 

már nemcsak ő ad helyet Istennek az életében, hanem Isten is helyet ad az Ő isteni Életében az 

embernek! Ez a paradicsomkert boldogságának a megvalósulása, Isten és az ember 

harmóniája, egymásba-hullámzása, szeretetben való egyesülése. Az üdvösség örömében az 

üdvözült számára Isten – Aki nem látható, és Akit nem lehet megfogni – olyan Valóság lett, 

Akit immár színről-színre lát! Aki nemcsak az üdvözült lelket öleli át, hanem a lélek is 

karjaiba zárhatja isteni Urát! A Mennyei Atyát egyre jobban megismerő ember olyan 

Valóságot ismer meg Istenben, Aki hatalmasabban, erősebben tud vonzani, mint itt a földön a test 

vagy a pénz, vagy a hatalom vonzaná az embert (vö. 1 Jn 2, 16).  

 A lélek már tudja: Isten olyan érték, Akit érdemes volt örökre választania! Az 

üdvözült már tudja: Isten olyan Lélek, Akihez hozzásimulni gyönyörűség a lélek számára.  

 Tudja, hogy Isten olyan Kincs, Akinek birtoklása gazdagabbá teszi minden másnál!  

 Olyan Hatalom, Aki nem akarja leigázni őt, hanem részesíteni akarja a maga 

dicsőségében és életében.  

 A test, a pénz és a hatalom csak múlandó értékek, Isten viszont örökké megmaradó 

szeretet-lángolás, el nem értéktelenedő érték, és vég nélkül uralkodó Úr!  
 Érdemes volt Őt választani, illetve az Ő hívásának engedelmeskedni, mert így az 

ember nem a földi mulandó értékek szolgálatát választotta, hanem az örökké megmaradó 

Istenben való életet. Mennyei gyönyörűség. Így mondja Jézus a főpapi imában: 

 Az örök Élet az, hogy megismerjenek Téged, egyedül igaz Istent, és Akit küldtél, Jézus 

Krisztust! (Jn 17, 3).  

 – Isten megismeréséből csodálatos boldogság fakad!  

 – Isten ismeretében részesedni mennyei gyönyörűség!  

 Részt kapni Isten ismeretéből azt jelenti: az ember részt kap Isten életéből, mint ahogyan a 

Fiú öröktől fogva örökké az ismerés által van az Atyában; úgy a választott lélek is az ismeret 

által egyre jobban Isten életét tudja befogadni, egyre többet ismer meg Istenből! 
 

Befejezésül a 96. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Szólott nekik eképen: „Én felmegyek az égbe,  

 Én Atyámhoz felmégyek, ki Atyátok tinéktek.”  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek. 

 

 „S elküldöm Szentlelkemet, megvigasztal titeket,  

 És mindenre megtanít, mit magában rejt a hit.” 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek. 

 

 



 

 

472. A mennyei élet a Mennyei Atya szemlélése 

 

 

Imádkozzuk a 220. számú éneket: 

  

 Úr Jézus, Te hoztad égből az üdvösség igéit,  

 A Te drága ajándékod az egekbe vivő hit.  

 Ez élessze szíveinket, ez vezesse tetteinket!  

 Uram, Uram, kihez menjünk, ha malasztod nem segít?  

 

 A mennyei élet a szentháromságos egy Istennel való végleges egyesülés imaállapota útjait 

tanulmányozzuk: milyen élménye is van a választott léleknek, amikor eljuthat erre az örök 

boldog együttlétre isteni Urával. Mi az, amit megélhet?  

 

I. Hogyan is valósul meg a mennyei élet? 

 

 Az egész földi életnek az irányulása, hogy a földi életből eljuthasson az örök életbe. A 

Zsoltáros így teszi föl a kérdést: Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az Ő szent helyén? Az, 

akinek tiszta a keze és a szíve… Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget, aki az Ő arcát kívánja 

látni (Zsolt 23, 3-4. 5-6). Nyilván, hogy az Istennel való találkozás élménye az ószövetségi 

ember számára a jeruzsálemi templom, az Úr hegye, Sion hegye. Oda is csak tiszta lélekkel 

lehet feljutni. A zarándokoknak meg kell tisztulniuk, a cselekedeteik, a kezük műve is megtisztult 

lélekről kell, hogy tanúskodjon. Csak tiszta lélekkel, csak tiszta kézzel lehet igazán felemelni a 

lelket Istenhez.  
 A Zsoltárosnak nagyon érdekes a megjegyzése: Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget 

(vagyis örökkétartó boldogságot), aki az Ő arcát kívánja látni. Nem elég fizikailag felmenni az 

Úr hegyére, nem elég csak a testi szemünket kinyitni az Úr templomában, hanem Isten arcát 

látó lélekkel, amellyel Őt, a Láthatatlant akarjuk látni! Ez az irányulás, hogy az ember a 

zarándokúton, amely a mennyei hazába vezet, vagyis hogy kívánjuk látni Isten arcát, kell, hogy 

elkísérjen minket az egész úton. Persze az ember telhetetlen kívánsággal kívánja látni az Úr arcát 

. Ezért mondhatjuk a Zsoltáros megfogalmazásával: Istenre szomjas a lelkem, az élő Istenre: 

mikor mehetek, hogy lássam Isten arcát? (Zsolt 41, 3). Ez tehát az igazi zarándoklásnak a célja. 

Nemcsak a jeruzsálemi templomba akar az ember elmenni, hanem a mennyei hazába is, hogy 

Isten arcát színről színre láthassa. Ez a mennyei boldogságnak az egyik lényeges összetevője: 

nézni, szemlélni Istent! A másik vonatkozása a szeretés: szeretettel szemlélni Istent!  

 Most tehát az emberi irányulást boncolgassuk, az értelem felfogó képességét nyitogassuk: 

hogyan, mikor láthatjuk meg Isten arcát? Ez a gondolat eléggé központi kérdés a Zsoltáros 

imaélményében is, mert így nyilatkozik: Uram, a Te arcodat keresem (vö. Zsolt 27, 8). 

 Az ember, aki itt a földön él, tudja azt, hogy nem láthatja Istent a földi életben a földi 

szemeivel, mert Isten végtelen Szellem. Az Ő jelenlétének felismerésére a testi szem nem 

alkalmas. Mégis szüntelenül megvan a vágy bennünk, hogy az Úr arcát keressük, hogy 

meglássuk. Vágyódunk utána! Ez a vágy már az örök életre mutat.  

 Tudjuk, hogy el kell jutnunk a mennyei hazába, hogy megláthassuk Isten Atyánk 

arcát! De addig is csak szüntelenül vágyódjunk rá, keressük, és akkor megélhetjük azt, amit a 

Zsoltáros a megtalálás örömével fogalmaz meg: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők 



országában! (Zsolt 26, 13). A mennyországot mondja az élők országának, mert ez a földi élet a 

halandó emberek országa. Az élők országa az az élő Isten uralma, ahol az Úr az Ő javait 

készítgeti az Őt szeretők számára. Itt a földi életben még a hit segít, hogy irányulhassunk Istenre, 

Isten javainak meglátására. Mert ahogyan Szent Pál mondja: Ott már megszűnik a hit, megszűnik 

a remény, de megmarad a szeretet (1 Kor 13, 13), úgy a mennyei hazában az üdvözült ember 

élete is átmegy a hit állapotából a látás, a szemlélés állapotába. Ezért olyan világos, olyan 

egyértelmű eligazítás, amelyre lehet számítani, lehet építeni. Miért? Mert az Úr szívesen teljesíti 

az ember vágyait.  
 Ugyancsak a Zsoltáros fogalmazza meg ezt a buzdítást: Örömödet az Úrban keresd, Ő 

majd teljesíti szíved vágyait! (Zsolt 36, 4). Tehát aki Istenért mindent elhagy (vö. Fil 3, 8), ami 

nem vezet az Isten országába, minden terhet lerak, ami akadályozná őt a mennyország felé vezető 

úton, az a megkönnyebbülés örömét is megtapasztalja, mert minél kevesebb lesz benne a 

földi, meg nem engedett dolgok iránti vágy, annál több lesz benne az Istenben való öröm. 
Isten a mennyei boldogságban betölti az ember szíve vágyát, amellyel Istent akarja látni. Isten 

ugyanis jóságos, Isten ugyanis önmagát akarja ajándékozni az embernek a mennyei hazában 

mindörökre.  

 Még vegyük a Zsoltáros megfogalmazását a vágyaink kifejezésére: Tekintsd jóságosan 

könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem! (Zsolt 118, 149). Itt tehát az imádkozó 

ember életet kér Istentől. Isten az, Aki jóságával rátekint a Hozzá könyörgő emberekre. Isten az, 

Aki úgy ítéli meg a Hozzá fohászkodó ember magatartását, hogy nem egészen tökéletes, nem 

egészen méltó az Istenség befogadására, de én, mint jóságos Atya ingyen, szeretetből adom neki 

az én isteni életemet. Amikor azt kérjük: Tekints jóságosan könyörgésemre, Uram, akkor ez a 

jóság mindig Isten irgalmát is jelenti, vagyis számíthatunk Isten bőkezű ajándékára akkor is, 

ha nem vagyunk eléggé méltók arra a mennyei életre, arra, hogy Isten élete legyen bennünk. 

Amikor az ember ezt az életet be tudja fogadni, akkor az Isten utáni szomjazó lelke betöltődik, 

életre támad, örök élet bontakozik ki benne. Ezt az élményt, hogy Isten jóságosan reánk tekint, 

mert szomjazunk az ő látására, érdemes szavak nélkül is megfogalmazni. Érdemes bensőséges 

csendben csak megélni Isten utáni szomjúságunkat! Isten betölti a mi vágyunkat. Most így, 

csendben, vágyódva imádkozzunk!  

 

II. Isten szívesen engedi, hogy arcát meglássák az igazak 

 

 Ha egy gyermek szomjas, akkor a jó édesanya vagy édesapa szívesen ad neki inni, hogy 

szomját eloltsa. Ha Isten gyermeke Isten látására szomjas, akkor Isten, mint jóságos Atya 

szívesen enged ennek a szomjúságnak, betölti az ember vágyát! Már Mózes által tanít: Ismerd 

fel, hogy az Úr a Te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, Aki szövetségét és szeretetét az ezredik 

nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik Őt, és megtartják parancsait (MTörv 7, 9). Ha 

Mózes, Istennek ez a barátja erre buzdít, hogy felismerhetjük Istent, akkor szilárd biztosítékunk 

van arra, hogy fel is ismerhetjük Őt, szellemi módon meg is láthatjuk Őt! 

 Amikor az ember elismeri Istent élete Urának, akkor tulajdonképpen számol Istennel, 

Isten létével, Isten erejével, Isten mindentudásával, Isten hatalmas jóságával, szeretetével. Aki ezt 

felismeri és elismeri, az valamiképpen látja az Urat. Számításba veszi Őt itt a földön. Ennek a 

jutalma az örökkévalóságban teljesedik be, mert Isten az ezredik nemzedékig megőrzi a szeretetét 

és a szövetségét azok iránt, akik szeretik Őt. Ez az ezredik nemzedék az örökkévalóságot akarja 

kifejezni. Akik itt a földön akarják szeretni Istent, azok a mennyei életben megkapják 

Istennek ezt a szeretetét!  



 Mi történik a mennyei hazában? Isten szeretetének a felismerése fogja boldogítani az 

embert. Ezeket a szentírási igazságokat, amelyeket itt a földi életben kapunk, mindig az 

örökkévalóság szempontjából is kell néznünk. Istent ugyanis a földi életből a mennyei hazába 

akar vezetni. De nemcsak az ember tekint itt a földi életben szüntelenül Istenre, hanem Isten is 

rátekint az emberre: Szeme rátekint a nyomorultra, pillantása az emberek fiait vizsgálja. Az Úr 

igaz, és kedveli az igazságot, és arcát meglátják az igazak (Zsolt 10, 4. 7).  

 Az ember szíve megmelegszik akkor, hogyha valaki olyan tekint rá, aki őt szereti. Mert az 

a szerető tekintet nemcsak a külsőnek szól, hanem az egész embernek. Az ember lelke mélyére 

hatol. Ezt az örömet itt a földön is megtapasztalhatjuk az emberek részéről, de még inkább az 

Úristen részéről. A mennyországi életben az üdvözült lélek szüntelenül emiatt az örök tekintet 

miatt örvendezik: Isten reám tekint! Már nem azt vizsgálva, hogy vajon megtartjuk-e a 

parancsait, hanem azzal a tekintettel, amellyel kifejezi a megelégedettségét, a jutalmazó 

szeretetét, a jóságunk, az istenszeretetre, emberszeretetre való törekvésünk jutalmát akarja a 

tekintetével közölni. Akire Isten szeme rátekint, az megláthatja az Úr arcát!  

 A mennyei hazában ez az Isten arcának a meglátása lesz tulajdonképpen a 

szemlélődésünk igazi megvalósulása. A szemlélődés ugyanis nemcsak az ember erőfeszítése, 

hogy én Istenre irányítsam a lelkem tekintetét és szívem szeretetét, hanem mindinkább az, hogy 

észrevegyük: Isten reánk tekint, és szeretettel vesz körül bennünket! A mennyei boldogságnak ez 

tehát egy igen lényeges vonása, de ez Isten ajándéka. Ezért mondható, hogy Isten szívesen 

engedi, hogy az igazak meglássák az Ő arcát. Mintegy fellebbenti a fátyolt, mint ahogyan a 

menyasszony, amikor azt akarja, hogy a vőlegénye lássa. A mennyei hazában isteni Urunk arcát 

sem takarja a fátyol, amelyet a hit szférája jelent még a mi számunkra, hanem ott majd a szemtől 

szembe látás öröme valósul meg. Nemcsak Isten tekint az emberre, hanem a megengedi, hogy az 

ember is rátekinthessen Urára, Istenére. A két tekintet egymásra irányulása, a két szív 

szeretetének az egymásba forrása lényeges vonatkozása lesz a mennyei boldogságunknak.  

 A Zsoltáros nemcsak azt kéri, hogy az Úr reánk tekintsen, hogy reánk gondoljon, hanem 

azt is, hogy látogasson el hozzánk! Így imádkozik: Gondolj ránk, Urunk, hiszen szereted népedet, 

látogass hozzánk segítségeddel, hadd lássuk választottaid boldogságát, hadd örvendjünk 

nemzeted örömének, és dicsekedjünk örökségeddel! (Zsolt 105, 4-5). Ez a szeretet diktátuma: Ne 

csak reánk gondoljon az, aki szeret minket, ne csak messziről tekintsen reánk, hanem látogasson 

is el hozzánk! Az istenszerető lélek tudja, hogy Isten szívében milyen szeretet van az ő népe 

iránt. Ezért meri ezt a kérést előterjeszteni: „Jöjj el, látogass el hozzánk!”  

 – Akkor a Te választottaid boldogok lesznek.  

 – Akkor örvendünk a Te segítségednek.  

 – Akkor a Te választottaid sokasága, a te nemzeted a te ajándékoddal, örökségünkkel 

dicsekszik és örvendezik, mert a közösség, az istenhívők háza, Egyháza megkapja Istennek ezt a 

kitüntető látogatását.  

 Milyen is lesz az, amikor az üdvözült lelkek közössége meglátja Istennek, mint fölséges 

Úrnak a dicsőséges érkezését? Mint ahogyan az ünneplő sokaság a győztes csatából hazaérkező 

hadvezért fogadja örvendező lélekkel; úgy a földi élet harcát megharcolók is boldogan fogják az 

üdvösség örömében fogadni a győztes nagy Istent, aki a gonoszság, a rosszaság, a bűn felett győz 

bennünk, gyarló kis szolgáinkon keresztül is. Az üdvösségnek ez tehát egy lényeges eleme lesz, 

hogy itt örvendezhetünk Urunkkal a győzelemnek. Az Úristen ellátogat hozzánk már itt a földi 

élet harcai közepette is, és győzelemre viszi a harcunkat a gonosz ellen, de még inkább 

meghív minket, hogy a mennyei hazába látogassunk el mi is Hozzá. Akkor láthatjuk 

választottai boldogságát, az örök boldogságot. Ez a győzelem öröme. Ez az Isten dicsőségében 

való részesedés öröme. Mi is gondolhatunk Urunkra, Istenünkre, a mennyország Urára, hiszen Ő 



előbb reánk gondolt (vö. Jn 1, 15, 30), ránk tekintett, és ellátogatott hozzánk. Akkor mi is 

követhetjük a gondolatainkat a mennyei hazába. Vágyainkkal már most a mennyei hazába 

emelkedhetünk, és mintegy előzetesen megízlelhetjük a mennyei haza örömét, amikor az Úristen 

feltárja az Ő világát, és szívesen megengedi, hogy Vele együtt lehessünk az Ő dicsőségében! A 

kinyilatkoztató Isten erre is ad tanítást: megláthatjuk Isten dicsőségét. Így szól: Akinek útja 

szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten dicsőségét (Zsolt 49, 23). Ez rímel Jézus 

tanításával, Aki boldognak mondja a tiszta szívűeket, mert ők majd meglátják Istent! (Vö. Mt 5, 

8).  

 Tehát a Mennyei Atya szemlélésére a lélek tisztasága segít. A mi feladatunk: úgy menni 

az úton a mennyország felé, hogy egyre jobban megtisztuljon a lelkünk. Ez a legjobb recept 

az Isten színe látására való eljutásához. Istennek van ígérete erre: Aki tehát szeplőtelenül jár, aki 

bűn nélkül megy Isten útján a parancsok megtartásával, illetve a tanácsok követésével, vagyis 

Isten Szíve vágya teljesítésével, az megkapja ajándékba Isten dicsőségének a látását! A Mennyei 

Atya tehát szívesen megadja ezt az örömet, hogy Őt láthassuk. Szívesen nyújtja az embernek, 

szívesen engedi, hogy arcát szemlélhessék az emberek.  

 Ilyenkor azután áldó imádságra fakadhat az ember: Áldom az Urat, mert tanácsot adott 

nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm. Szüntelenül magam előtt látom az Urat, Ő áll 

jobbomon, hogy el ne essem. Ezért örül az én szívem, és ujjong a lelkem, sőt reménységben 

nyugszik a testem is… Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké 

tart az öröm jobbodon (Zsolt 15, 8-9. 11). Az Úr tehát szívesen megmutatja az utat, hogy 

azután színe előtt örvendezhessünk örökre, hogy az Ő jobbján, a megtiszteltetés állapotában 

lehessünk mindörökké!  

 A Zsoltárosnak van még egy vallomása: Én igaz voltomban látom meg arcodat, Uram, és 

színed látása tölt el, ha felébredek (Zsolt 16, 15), vagyis ha majd a halálos álomból a test 

feltámadásában felébredek. Ez az öröm a mennyei élet jellemzője. Igazán a feltámadt életben a 

test is részesül Isten szemlélésének örömében, nemcsak a lélek. Isten úgy teremti meg az 

embert, hogy testével-lelkével, egész emberi mivoltával otthon lehessen Isten világában örökre. 

Isten az tehát, Aki megengedi: a feltámadt ember a maga teljességében láthassa Istent! Így 

valósul meg az a megállapítás, amit a Zsoltáros mond: Boldog, akit kiválasztasz, és magadhoz 

emelsz, hogy templomodban élhesse életét. Ó, hadd teljünk el házad javaival és templomod 

szentségével! Minden ujjong és dalol színed előtt! (Zsolt 64, 5. 14). Ez tehát a mennyországi 

boldogság lényeges vonása, hogy az egész ember a maga mivoltával részesülhet testében is, 

lelkében is Isten dicsőségéből. A test is ujjong, a lélek is ujjong Isten dicsőségében!  

 Most csendes imában próbáljuk előre küldeni a szívünket a mennyei hazába megélni 

azt a boldogságot, amelyet az a nagy ajándék jelent, hogy Isten megengedi, hogy az emberek 

megláthassák az Ő arcát! 

 

III. Ők már látták az Urat! 

 

 Most a Szentírás tanítása szerint próbáljuk azok élményeit csokorba szedni, akik már 

találkoztak a mennyország Istenével!  

 Nyilván hogy a paradicsomkert boldogságával kell kezdeni, amikor Isten és az ember 

szabadon járt-kelt egymással a paradicsomkertben. Mert hiszen a mennyországi élet az Istentől 

elgondolt paradicsomi boldogság megvalósulása. Mózes könyvében az szerepel: Isten az 

alkony hűvösén járt-kelt az emberrel (vö. Ter 3, 8), sétált, mint ember a barátjával. Vagyis a 

kellemes, a napi meleget felváltó esti időjárás az ember számára is egy felüdülést jelent. Valami 

ilyen léleküdítő élmény az, amikor Isten szabadon jár-kel az emberrel, illetve az ember szabadon 



jár-kel Istenével. A mennyországi boldogságban ez az együtt-járás Istennel örökké fog tartani! 

Ott már nem kell félni, hogy az ember ezt az istenbarátságot elveszítheti.  

 

 A másik tanúságtevő Izajás próféta. Amikor az Úr őt meghívja a jeruzsálemi templomba, 

akkor így tudja emberi szóval kidadogni látomásának a lényegét: Láttam az Urat! (Iz 6, 1). Az ő 

meghívásának a története a mennyország leírása. Istennek a jelenléte a felhő betölti a jeruzsálemi 

templomot. A mennyországot is jobban betölti Istennek a jelenléte (jobban), mint ahogyan a felhő 

be tudja tölteni a teret, vagy a hegyeket vagy a völgyeket. Isten mindenütt ott van! Izajás a 

jeruzsálemi templomban látta az angyalokat, akik zengték az Úr dicséretét. Háromszorosan is 

szentnek mondták a szentháromságos egy Istent (Iz 6, 1-3). Az ember részese lehet ennek a 

mennyei istendicséretnek, és nemcsak az lesz a vallomása: – Láttam az Urat! –, hanem az is: 

részt vehetek a mennyei karok, az angyalkarok énekében, Isten dicsőítésében! Én is Isten 

színe előtt lehetek! Én is részesedhetem a mennyei ének gyönyörűségében, amellyel az angyalok 

és a szentek Istent mondják ki, amikor Isten nevét éneklik, akkor magát Istent teszik, vagy élik 

meg jelenvalónak az ajkukon, a lelkükön, a szívük mélyén. Ahogyan a szerelmeseknek boldogság 

kimondani a másiknak a nevét, úgy az üdvözült léleknek is isteni boldogság ennek az isteni 

Kedves Úrnak a nevét kimondani. Az az élmény, amellyel az üdvözült lelkek látják Istent, 

azzal is jár, hogy nemcsak szemükkel fogadják be Istent, hanem az ajkukkal, a szívük 

boldogságával ki is mondják azt az Istent, aki betöltötte őket. A mennyországnak tehát ez egy 

örök jellemzője lesz: az Úr szemlélése, látása örömdalra fakasztja az embert, mert Istent 

tudta befogadni, illetve Istent tudja kimondani a dicséretében!  
 

 A mennyországban az angyalok is, az emberek is színről színre látják a szentháromságos 

egy Istent. Jézus ezt így mondja: Aki lát engem, az látja az Atyát is! Mivel tehát a Fiú egy az 

Atyával, aki látja a Fiút, az látja az Atyát is! (vö. Jn 14, 9-10), és látja kettőjük összekötő 

szeretet Lelkét, a Szentlelket. A mennyei boldogság lényege a szentháromságos egy Isten 

szeretetteljes szemlélése! Nem tudunk úgy a Fiúra tekinteni, hogy ne lássuk benne az Atyát is, 

hiszen ő az Atyának a Fia, mégpedig a Szentlélekben szeretett Fia. Akármelyik isteni Személyre 

tekint az üdvözült lélek a mennyországban, mindig a teljes Szentháromsággal találkozik, 

Vele töltődik be. Ahogyan a szerető szem be tudja inni magába azt a szerető személyt, akit 

szívesen néz, úgy a mennyei boldogságban is a lélek elmondhatja: „Látom az Urat, és 

befogadom Őt, magamba fogadom Őt, magamba iszom Őt!” Hogy ez mennyire igaz, Szent 

János tanúsítja: Látni fogjuk Őt úgy, amint van! (1 Jn 3, 2). A mennyei boldogsághoz tehát 

hozzátartozik a látás élménye, a szeretett személy befogadása a megismerés által. Ez a Valóság, 

Akit Istennek mondunk, akit nem tudunk kimondani, csak kidadogni, és szavakkal körülírni, 

számunkra mégis megismerhető lesz, a mennyei Valóságban Istent úgy fogjuk látni 

szentháromságos mivoltában, ahogyan van! Micsoda öröm ez az üdvözült lelkek számára! A 

mennyei életben ez a látás mennyire kiteljesedik! Milyen boldog gyümölcse ez a szemlélődő 

imának: Istent szemlélhetjük!  
 

 János is a látomásaiban erről a nagy Valóságról beszél: A mennyből, Istentől alászállott 

Szent város, Jeruzsálem Isten dicsőségében ragyogott (Jel 21, 10-11). Aki a szentháromságos egy 

Istent láthatja úgy, amint van, az látja azokat is, akik Istenben vannak, akik a megdicsőülés 

állapotában vannak. Azok Isten dicsőségében részesednek. Ezért szent az a város, az a közösség, 

amelyet Isten gyűjt maga köré a mennyben.  

 A mennyországról szóló látomást János így folytatja: A Bárány trónja áll ott, és szolgái 

hódolnak Neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják a nevét. Nem lesz többé éjszaka, és 



nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak 

örökkön-örökké! (Jel 22. 3-5).  

 

 Isten azt akarja tehát, hogy a mennyországi dicsőségében az Ő választottai is 

részesedjenek. Azt akarja, hogy ne csak lássák az Ő arcát, hanem mintegy a homlokukon 

hordják Isten nevét, az Istenhez tartozás jelét. De még inkább a szívükben hordozzák Istent, 

Akinek a neve kimondhatatlan, Akinek a neve véghetetlenül szent, de ők mégis arra törekedtek 

itt a földi életben, hogy Isten szent neve megszenteltessék. Tehát minden körülmények között 

szentnek mondják, szentnek tartsák Istent, 

 – Akinek a nevét próbáljuk kimondani,  

 – Akinek a gyermekei vagyunk,  

 – Akihez való vonatkozásunk meglátszik rajtunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk!  

 A mennyországban levő üdvözültek seregén Isten dicsősége ragyog, ezért nincs 

szükségük más világításra. Isten a világ Világossága! (Jn 8, 12). Isten az, Aki ezt a maga isteni 

örök dicsőséges életét közli az üdvözültekkel.  

 Milyen lehet az a boldog örök Világosság, amelyben nem kell lámpafényre várni, mert 

az ember szüntelenül Isten dicsőségének Fényében lát, láthatja az Urat!  

 Lélekben próbáljunk elirányulni ebbe az örök hazába, az örök Világosság honába, ahol 

Isten a mi ragyogásunk, Aki az Ő fényességében részesít bennünket is!  

 

IV. Mi is látni fogjuk az Urat! 

 

 Az az élményvilág – amelyet a próféták, a szentek, a választottak megtapasztalhattak – 

segít bennünket is arra, hogy végiggondolhassuk már előre a mi örömünket, amikor Istent, ezt 

az örök világosságot láthatjuk majd. Az embernek itt a földön az a problémája, hogy nem látja 

Istent, pedig van olyan eszköz, a televízió, amelynek segítségével látjuk az egyébként 

láthatatlant. Mert a hullámsugárzás dekódolva lesz a készülékben, és megláthatjuk a személyeket, 

az eseményeket.  

 A hit segítségével pedig már itt a földön is, ha nem is látjuk, de érzékelhetjük a 

láthatatlan Lelket, Istent! Ahogyan a gyűlöletet sajnos meg lehet tapasztalni, úgy meg lehet, és 

még inkább meg kell tapasztalni a szeretetnek, ennek a láthatatlan Valóságnak az áradását! 

A gyűlölet boldogtalanná tesz, a szeretet pedig boldoggá! Ez az irányulás, hogy a szeretet 

átjárja az életünket, gyakorlatilag azt is eredményezi, hogy látjuk, amit nem lehet látni. Amikor 

azt mondjuk Petőfi Sándorral (Távolból című versében): „Az embert a vágyai vezérlik.” –, akkor 

gyakran már azt is látja, ami még nincs ott, vagy ahova még nem jutott el. De ha a mennyország 

felé irányuló vágyainkat követjük, engedjük, hogy azok vezéreljenek, akkor egyre 

biztosabbak lehetünk abban, hogy a vágyunk beteljesedik, hogy mi is megláthatjuk az 

Úrnak ezt a nagyszerű országát, az Úr Valóságát, az Úr isteni zeretet mivoltát!  
 Itt a földi életben gyakran megtapasztaljuk, hogy amit nézünk vagy hallunk, azt 

valamiképpen birtokoljuk is, tudniillik hatással van ránk, átalakít, betölt. Baráti 

beszélgetésekre, szerelmi vallomásokra gondoljunk, vagy csak egyszerűen egy TV darabra, 

amely megjellegez bennünket. Attól kezdve másképpen élünk, gondolkodunk, beszélünk. 

Mennyivel inkább hatással van ránk Isten szemlélése!  

 A szentek is ebből éltek. Például Assisi Szent Klárának napján a liturgiában így 

könyörgünk: „Add, hogy mi is követhessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk 

színed látására a mennybe!” (Augusztus 11.).  



 Amikor Krisztusban vagy a szent testvéreinkben meglátjuk az isteni vonásokat, akkor 

ezek az élmények segítenek arra, hogy Istent is szemléljük. Azt a Valóságot, azt a Valakit,  

 – Aki a szentek életét megváltoztatta, 

  – Aki a szentek szívét magához vonzotta,  

 – Aki segített abban, hogy a szentek egyre inkább a mennyei hazában éljenek.  

 Számunkra is tehát van lehetőség arra, hogy egyre jobban szemlélhessük az Urat. Látni 

fogjuk Őt! Hierotheosz Vlahosz, ez az ortodox szerzetes az Egy éjszaka a szent sivatag 

magányában című könyvében arról ír: „A szerzetes Istent látja egész életében!” (160. oldal). 

Ezért a szemlélődő élet tulajdonképpen a mennyei élet elővételezése. Az ember itt a földön 

úgy él, hogy számításba veszi Istent, szemléli Isten szeretetét. Arra törekszik, hogy mindig a 

kedvében járjon. Sohase akar olyat tenni, amivel Őt megbántaná. Ez a szent élet titka: Egyre 

jobban helyet adni itt a földi életünkben Istennek, és akkor lehet számolni azzal, hogy Isten 

meg is mutatja magát nekünk a mennyei hazában! Tehát érdemes azzal a lelkülettel élni, hogy 

mi már itt a földön is szeretnénk Istent szemlélni!  Akkor Isten ezt a vágyunkat betölti a 

mennyei hazában. Ott majd mi is láthatjuk az Urat.  

 A mennyország boldogsága tulajdonképpen egy állapot a testben, lélekben véglegesen 

tökéletessé vált, megváltott ember állapota, amely állapotban Istentől megkapjuk a Vele való 

egyesülést Krisztus Urunk által, mert Ő az egyetlen Közvetítő Isten és ember között (1 Tim 2, 

5).  

 A teológusok arról beszélnek, hogy a mennyei boldogság Isten szemlélésében áll. Erről 

beszél Szent János levelében. Ezt határozta meg az 1439-ben megtartott firenzei zsinat is, 

mondván: „Boldogok a mennyben, világosan látják a szentháromságos egy Istent úgy, ahogyan 

van” (1 Jn 3, 2). Istennek ez a szemlélése csak akkor lehetséges, ha Isten az embert egy 

természetfeletti képesítéssel látja el. Ezt az ajándékot mondjuk a dicsőség Fényének. Ezzel 

ugyanis Isten felemeli az embert, és magához hasonlóvá teszi, újjáteremti az embert isteni létre, 

Isten létében való részesedésre olyan mértékben, amennyire ez a teremtmény számára lehetséges.  

 Isten szemlélésében Isten és az emberi lélek a legszemélyesebb belsőséges szeretetben 

egyesülnek. Ez a szeretet az üdvözültek legfőbb tevékenysége. Olyan „beszélgetés”, mint 

ahogyan a Fiú az Atyával beszélget a Szentlélekben. Tulajdonképpen ez a teremtmény 

részesedése a megistenítő ismeretben és szeretésben.  
 A földi életünk zarándoklása idején Isten erre lehetőséget ad, megnyitja az utat a 

mennyország felé, és ott Isten szemlélése végleges lesz. Végleges lesz majd az az ajándék is, 

amellyel az Úristen az embert gazdagítja. Ennek következtében az istenszemlélésnek különböző 

fokozatai vannak a mennyországban is. Ennek az intenzitása attól függ, hogy az embernek 

milyen az intenzitása a szeretetben Isten felé az Istennek való örvendezésben, ahogyan erre 

a mértékre az itteni földi életben eljutott. Ezt a mennyei boldogságot tehát a mennyországban 

levő ember végtelen időkig birtokolhatja. Ennek az el nem veszítése egy biztonságot ad. Itt a 

földi életben minden boldogságnak egyszer vége lesz. Ott pedig Istent a szeretetben láthatjuk 

és birtokolhatjuk vég nélkül. Isten tehát így akarja az ember lelkét meghívni a Mennyei 

Atya szemlélésére örökre a mennyei örök boldogságban. 
 

Befejezésül a 220. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Angyalok seregével zengjük: Szent az Úristen! 

 A tiszta szív örömével mondjuk: Szent az Úristen! 

 Zengje velünk ég és föld, melyet dicső neve betölt:  

 Szent az Isten, szent az Isten, örökké szent az Isten!   



 



  

 

                                                                                                                   

473. Isteni dicsőség részesei 

 

 

Imádkozzuk a 116. számú éneket: 

  

 Imádlak, nagy Istenség, test s vér, titkos mély Szentség, leborulva. 

 Itt van Isten s emberség, véghetetlen nagy Fölség föláldozva.  

   

Üdvöz légy, Te szent manna! Ennél többet ki adna? Nincs mód benne. 

 Ez az égi nagy Jóság, a teljes Szentháromság nagy kegyelme.  

 

 A szemlélődő ima útjaiban azt a szakaszt nézzük, hogy a Mennyei Atya hogyan részesíti a 

kiválasztott lelket az Ő mennyei dicsőségében! Jézustól tudjuk azt, hogy mi történik majd a 

mennyországban. Búcsúbeszédében Nagycsütörtökön szól erről: Higgyetek az Istenben, és 

bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, 

hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek (Jn 14, 1-2).  

 

I. Jézua szíve vágya, hogy majd mi is ott lehessünk Vele a mennyben!  
 

 Jézus tehát a Mennyei Atya házáról beszél, amely házban Ő készíti a helyet a választottak 

számára, akik szívvel-lélekkel követik Őt, akik hajlandók átadni életüket az Ő szolgálatára, akik 

vágyódnak ebből a földi hazából a mennyei hazába eljutni.  

 Azt is megígérte, hogy ha az Ő feltámadása szent eseményével elment a mennyei hazába, 

és elkészítette nekünk a helyet, így folytatta: Ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is 

ott legyetek, ahol én vagyok! (Jn 14, 3). Jézus szíve vágya, hogy a Mennyei Atya gyermekei ott 

legyenek Vele a mennyben! Ezért testesült meg, ezért szabadított meg minket a bűn halálától, 

hogy abban az isteni életben részesíthessen bennünket. Azt akarja, hogy mi is ott legyünk, ahol Ő 

van! Jézus világosan tanítja azt is: Senki sem jut az Atyához, csak Őáltala (Jn 14, 6). Aki tehát 

Jézusnak adta az életét felbonthatatlan örök szeretetszövetséggel vissza nem vonva ezt az 

önátadást, az Jézus által a Mennyei Atya országába jut. Azt is tanítja: A mennyei hazában 

majd megismerjük a Mennyei Atyát, és látni fogjuk, tudniillik Őáltala (vö. Jn 14, 7).  

 Ez a hitünk: – Jézus az Atyában van, és az Atya az Ő Fiában (vö. Jn 14, 10) – majd a 

mennyei hazában teljesedik ki. Ott már nem kell hinnünk, hogy a Fiú az Atyában van a 

Szentlélekkel, mert színről színre szemlélhetjük. A Fiúnak az a stílusa, hogy a Mennyei Atya 

Őbenne van, Ő pedig a Mennyei Atyában, a fogadott gyermekekre is kiárad. Az üdvözült lélek 

boldogan megtapasztalja a mennyországban, hogy ő a Mennyei Atyában van, a Mennyei Atya 

pedig őbenne (vö. Jn 14, 11).  

 

 Jézus arról is ad tanítást, hogy amit az Ő nevében kérünk a Mennyei Atyától, azt 

szívesen megteszi. Miért? Azért, hogy a Mennyei Atya megdicsőüljön a Fiúban (Jn 14, 13). A 

Mennyei Atya dicsőségéről van szó, a szentháromságos életéről. A mennyei hazában pedig az 

üdvözültek Isten dicsőségében részesülnek. A Mennyei Atya megdicsőül fogadott gyermekeiben 

is. A Szentháromság élete, az Atya, a Fiú és a Szentlélek élete – mondhatjuk így: – kiárad vagy 

beleárad az üdvözültek lelkébe. Ez hozzátartozik a Mennyei Atya dicsőségéhez. Ő ezt a 



megdicsőülést nemcsak Egyszülött Fiában akarja, hanem fogadott gyermekeiben is. Jézus a 

Szentlélekről mondja: Ő majd mindörökké veletek marad! (Jn 14, 16). Ez az örök együttlét az 

Atya és a Fiú Szentlelkével csak a mennyei örökkévalóságban valósulhat meg. Mert a földi 

életben is befogadjuk Isten Lelkét, de ez a földi élet mulandó. Jézus ígérete, hogy a vigasztaló 

Szentlélek velünk marad örökre, majd a mennyei hazában valósul meg. Tehát az üdvösség 

jellemzője a mennyei életben: a lélek-menyasszony, Isten választottja nemcsak meglátja Istent 

a mennyei hazában, mintegy kívülről, még ha egészen közel is van már a mennyországban 

Hozzá; hanem az Ő dicsőséges életének a részesévé válik. Az ember már nem csupán 

önmagában él a mennyei haza polgáraként, hanem Istenben él, és Isten őbenne, ahogyan Jézus 

mondta: Én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem (Jn 14, 11).  

 

 Az elmélkedő csendben most érdemes előre menni a mennyei hazába, megkeresni azt a 

helyet, amelyet Jézus készített a számunkra. Ahogyan egy hajlékot feldíszítünk a vőlegény 

érkezésére, vagy a vőlegény az ő menyasszonya számára; úgy az isteni Vőlegény is a 

legdíszesebb helyet készíti az Ő választottjának, a lélek-menyasszonynak. Nem baj, ha még 

nem tudjuk elképzelni, nem baj, hogyha emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta (vö. Iz 

11, 3); a lényeg az, hogy Jézus megígérte azt a gyönyörűséges helyet, ahol majd Isten az Ő 

szentháromságos életét közli az üdvözült lélekkel. Amikor Szent Pál azt mondja: A mi igazi 

hazánk a mennyben van (Fil 3, 20), s arra figyelmeztet: mi már meghaltunk a bűnnek, és életünk 

Krisztussal Istenben van elrejtve (Kol 3, 3), akkor az is érvényes, amit Szent Pál – a tanítását 

folytatva – nekünk is üzen: Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, tudniillik dicsőségesen, az 

utolsó ítélet napján, Vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben (Kol 3, 4). Ez a dicsőséges élet 

Isten élete, amely átragyog az üdvözült ember lelkén, mint ahogyan a gyermek arca tudja 

hordozni szüleinek a vonásait: „tiszta anyja vagy apja ez a gyermek!” – mondják–, úgy Isten 

gyermeke is a Mennyei Atya dicsőségét fogja hordozni!  
 

 A fizika világában ismerős az öngyulladás jelensége: amikor egy éghető anyag eléri a 

gyulladási hőmérsékletet, akkor lángra lobban. Isten is úgy alkotta meg az emberi lelket, hogy 

amikor Ő bevezeti a mennyei haza meleg miliőjébe, az isteni szeretet lobogásába, akkor 

lángra lobban. Nem önmagától, nem az ő természete jellemzőjeként, hogy elérje a gyulladási 

hőmérsékletet, az öngyulladás fokát; hanem Isten szeretetének – mondjuk így: – tüzes 

kemencéjében lobban lángra. Isten az, Aki a lángot az üdvözült lélekben fellobbantja. A 

Zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk Istenről: A mi Istenünk emésztő tűz (Zsid 12, 29). Amikor 

az ember a mennyei hazában Isten dicsőségéből részesedik, akkor ezt a dicsőséget kapja, akkor 

Isten belső életéből részesül.  

 

 Mózes – aki nemcsak az el nem égő csipkebokor lángjában (vö. Kiv 3, 3), hanem a Sínai-

hegy csúcsán is találkozott az isteni Tűzzel (vö. Kiv 20, 18), – az egyiptomi kivonulás alkalmával 

így énekelt: Uram, bevezeted és örökséged hegyére költözteted népedet, erős lakhelyedre, 

amelyet Te építettél (Kiv 15, 17). Az ember tehát nem a maga erejéből – nem a maga cselekedetei 

jutalmául lesz az isteni dicsőség részese, bár kell az előkészület a mi részünkről is, mintegy 

kiszáradni, ahogyan a kiszáradt fa hamarább lángra gyullad; megtisztulni a bűnök nedvességétől, 

negatív hatásától –, hanem sokkal inkább Isten az, Aki választottjait a mennyei örökségbe 

költözteti. A mennyei lakhelyre viszi, amelyet csak Ő tudott megépíteni, mert a mennyországi 

boldogság nem más, mint az Istenben való részesedés. A mennyországi dicsőség nem más, 

mint Isten dicsőséges életével betöltődni. 

 



 Carlo Coretto, a Boldog Charles de Foucauld közösség elöljárója mondja: „Isten örök 

életében részesedni azt jelenti: az ember belekapcsolódhat Isten örök szeretetébe ajándék 

gyanánt!” Ez a belekapcsolódás már itt a földön elkezdődött a keresztség által, és bontakozik 

egészen az örökkévalóságig, amikor áttetszik, átragyog rajtunk a megkereszteltség kegyelme, 

az istengyermekség kegyelme, az örökre Istenhez kapcsoltság ajándéka.  
 A mennyországban a kiválasztott lélek így részesedik Isten örök életében, mint aki Isten 

örök szeretetébe belekapcsolódhatott a keresztség által, a kiválasztottság által Isten életét kapta. 

Izajásnál, a prófétánál még így beszélt az Úr: Napról napra keresnek, mint olyan nemzet, amely 

az igazsághoz szabja tetteit, és nem hagyja el Istenének törvényeit (Iz 58, 2). A mennyországban 

pedig Isten így nyilatkozhat: „Most már megtaláltak, mert olyanok, akik az igazsághoz szabták a 

tetteiket, akik nem hagyták el az én törvényeimet, akik már itt a földön csatlakoztak 

gondolataikkal, cselekedeteikkel az én isteni életemhez, az én törvényeimhez, és ezért én a 

mennyei boldogságban részesítem őket. Ez lesz az ő nagy dicsőségük. 

 

 Az ember tehát itt a földi életben Istent tekintetbe vette, vagy más szóval: Istenre 

tekintett a gondolataiban, a nézésében, a szavaiban és a cselekedeteiben. Az 

örökkévalóságban pedig Istent szemlélheti egész lényével. A kicsi teremtmény be tudja 

fogadni a hatalmas nagy teremtő Istent!  
 Szent Pál apostol is tudósít bennünket arról, hogy a mennyei hazában miképpen leszünk 

Isten dicsőségének részesei. Azt mondja: Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az 

eljövendő dicsőséghez, amelynek részesei leszünk (Róm 8, 18). Amikor a földi élet után az ember 

kiszabadul a báb-állapotból, már a pillangó sem csúf hernyóként, hanem gyönyörű lepkeként 

ragyog rajta a napsugár; úgy a földi élet szenvedései után a megdicsőült lélek valami új, 

csodálatos kibontakozást kap: átjárja Isten ragyogása! Az ember vonásai, mint a lepke 

szárnyának az alakzata, mintája ragyognak, és visszatükrözik az örök isteni napfényt. A 

pillangó is szívesen elidőzik a napsütés ragyogásában. Az örökkévalóságban majd mi is 

szüntelenül kapunk életerőt az örökkévaló Isten ragyogó fényességéből. Ahogyan a napsugár 

átjárja a napsütkérező pillangót, vagy embert, úgy még inkább Isten dicsőségének a sugárzása 

élteti az üdvözült embert. A pillangó csak ösztönösen keresi a napfényt, az ember tudatosan 

vágyódik megfürödni ebben az isteni ragyogásban. De mindez nem teljesedne be, ha a 

pillangó számára nem lenne nap, amely ontja a sugarát, melegét, illetve ha az üdvözült ember 

számára nem lenne Istennek ez a ragyogó tüzes jósága, amellyel élteti az embert, 

kibontakoztatja emberi mivoltát. Isteni miliőbe emeli bele az embert.  
 

 Most csendben napsütkérezzünk Isten dicsőségének ragyogásában! Próbáljuk egyre 

jobban befogadni ezt az isteni életerőt! Akkor majd mi egyre jobban részesedünk Isten 

dicsőségében.  

 

 II. Hogyan részesedik a kiválasztott lélek Isten dicsőségben, amikor eljuthat a mennyei 

hazába? 
 

 Ezt is Krisztustól tudjuk, mert Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben 

jobbjára ültette. Ezt az Egyház imádkozza a húsvéti zsolozsmában a 6. vasárnap 2. esti 

dicséretében (LH Hv. 6 II. ED. 1. ant.). Ha Krisztus, a titokzatos test Feje ilyen nagy dicsőségre 

jutott, hogy a Mennyei Atya jobbján ülhet, akkor mindazok, akik Hozzá tartoznak, Vele 

lehetnek a Mennyei Atya jobbján! Nem véletlenül hívja övéit az utolsó ítéleten is jobbjára: 

„Jöjjetek, Atyám áldottai!” (vö. Mt 25, 34). Amikor a Mennyei Atya Krisztus emberségét így 



megdicsőíti, hogy a jobbjára ülteti, akkor mindazok, akik Krisztushoz tartoznak, részesülnek 

ebben a dicsőségben.  

 A mennyei hazában a trónon ülő Istent az üdvözültek ezekkel a szavakkal imádják: 

„Ámen. Allelúja!” (LH. Hv.VI.vn.RD 3. ant.), vagyis az igenlés pecsétjét hitelesítésül kimondják, 

hogy méltó az Úr, az ég és föld Alkotója, ez az isteni Szeretetteljesség a mi dicséretünkre. Az 

Ámen szó nemcsak azt jelenti: úgy legyen, hanem azt is: úgy van! Tehát a vallomás rövid 

formája. A teremtmény a mennyországban egész lényével megvallja Teremtőnek az Urat. 

Isten gyermeke egész lényével megvallja: „Isten Atyám, úgy van, ez a nagy Valóság! Ez az én 

Örömöm!” 

 A lélek-menyasszony is ezzel a szóval imádja isteni Jegyesét: „Ámen! Valóban Te vagy 

az én Uram, üdvözítő Istenem, jóságos Jegyesem!” 

 János az apokalipszis látomásaiban hallotta: Minden teremtmény a mennyben, a földön, a 

föld alatt, és a tengerben levőkkel együtt ezt mondta: „A trónon ülő Istennek és a Báránynak 

áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!” A négy élőlény így felel: „Ámen!” A vének 

pedig leborultak és imádták (Jel 5, 13-14). Az üdvözültek magatartása a hódolat, Isten 

Fölsége előtti leborulás, az Isten dicsőségétől való meghatódottság. Megilleti, megérinti őket 

Istennek ez a hatalmas mivolta, Aki előtt állhatnak, Akinek a jobbján ott lehetnek!  

 

 Akkor hangzik fel a másik szó, amelyet a liturgiában is használunk: Allelúja! Vagyis 

Allelu Jahu héber szó. Jézus is, és az apostolok is használták, és a liturgiában azóta is 

megmaradt ez az istendicsőítő felkiáltás. Allelu azt jelenti: dicsérjétek Jahut, Jahvét, Istent! 

Allelu Jahu – ezt szüntelenül zengik a mennyei boldogságban élők: – Dicsérjétek Istent! 

Kijár nekik a dicséret! Mi, akik ott lehetünk Vele, részesedhetünk ebben a nagy, isteni 

dicsőségben.  

 

 Szent Pál apostol még a földön zarándokló keresztény testvérekhez szól, amikor így tanít: 

Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel Urunk, Jézus Krisztus által. Általa 

jutottunk a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk reménységgel, hogy az isteni 

dicsőség részesei lehetünk (Róm 5, 1-2). Amikor azonban az örökkévalóságba jutva a hit 

átalakul látássá, és a remény kibontakozik birtoklássá, mert az üdvözült lélek eléri azt, Akiben 

reménykedett; akkor már a szemlélés, vagyis Isten nézése és szeretése lesz az a mód, amely 

által örök békességben élhetünk Istennel. Szent Pál nagyon hangsúlyozza, hogy ezt a mennyei 

békét Urunk Jézus Krisztus által kapjuk. Vagyis azt a Jézust, Akit a Mennyei Atya küldött 

Krisztus gyanánt, azaz Messiás gyanánt, Akit mi elismertünk Urunknak; Ő szerzi meg nekünk a 

mennyei életet. Jézus az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14, 6). Jézus az, Aki által mi a Mennyei 

Atyához juthatunk. Jézus az, Akiben élhetünk, mert Jézusban a Mennyei Atya, a Fiúisten és a 

Szentlélekisten élete revelálódik számunkra is. Isten az Ő szentháromságos életét az Ő 

megtestesült Szent Fia által nyilatkoztatta ki nekünk. A mennyei hazában már nemcsak a 

reménységgel dicsekedhetünk, hogy majd az isteni dicsőség részesei leszünk, ahogyan Szent Pál 

mondta; hanem a mennyei dicsőség megélése tesz bennünket örökre boldoggá. Isten 

ajándékából részesedhetünk az Ő dicsőségében! (Vö. Róm 5, 2).  

 Isten emberei itt a földön a mennyország Istenétől megigézetten élnek. Megragadja 

szívüket a szentháromságos egy Isten mérhetetlen Fölsége. A szent szerzetesek és remeték a 

keleti és a nyugati egyházban mind-mind ezt az isteni életet keresték, és boldogok voltak, 

amikor megtalálhatták már itt a földön. De még inkább az a boldogság éltette őket, hogy a 

mennyországban kibontakozik számukra ez az isteni élet.  
 



 Hierotheos Vlachos, az ortodox archimandrita idéz egy ortodox szentet, Palamas Szent 

Gergelyt: „Az apostolok szeme először a Szentlélek erejéből átalakult, mert meglátták a 

teremtetlen Fényt a Tábor hegyen, vagyis Isten dicsőségét (vö. 2 Pét 1, 17). E fény előtt vakok 

azok, akik csak a természet szerint látnak. Ezt a teremtetlen Fényt csupán azok tudják 

felfogni, akiknek látása átalakult a Szentlélek által. Tehát ők megváltoznak, és e változás 

következtében képesek látni a Láthatatlant, Istent! Halandó emberi természetünk Istentől kapta 

ezt az Igével való egység révén.” (Egy éjszaka a szent hegy sivatagjában, 44-45. oldal).  

 Mi ez a változás, amelyről Palamasz Szent Gergely szól, amely által halandó emberi 

mivoltunk látást kap? Talán így lehetne megfogalmazni: az ember kimegy önmagából, és 

bemegy Isten világába. Az Istennel való egység az, amely képesít bennünket erre a belső 

látásra, amely nem a testi szemmel történik. A megváltozás abban mérhető le, hogy az ember 

hogyan tekint Istenre: Itt már a teljes meghódolás, az Isten előtti leborulás élménye dominál. 

Isten életében való részesedés öröme tölti be az embert. Ha a Jézus-imában kérte: – Uram, 

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! – itt már a szíve örvendezve 

magasztalja Istent, és így szól: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, szeretlek Téged teljes 

szívemből, mert Te előbb szerettél engem! (1 Jn 4, 19).  

 

 A lélek-menyasszony a mennyei üdvösségben még inkább tudja, hogy kicsoda számára 

Jézus. Boldogan vallja isteni Urának. Boldogan vallja a Mennyei Atya Fiának. Micsoda hatalmas 

kitüntetés az élő Fia hitvesének lenni! Micsoda felmagasztalása az emberi léleknek, hogy 

Istent az ő Urának mondhatja! Uram Jézus Krisztus, élő Isten Fia! – micsoda szerelmi 

vallomás van ezekben a szavakban!  

 Az ember szívesen megvallja a szeretetét a másik iránt, mert ezzel nemcsak ő maga 

lesz gazdagabb a szeretetben, hanem a másikkal is közli a szeretetét. Amikor a lélek-

menyasszony azt mondja: „Szeretlek Téged teljes szívemből!”, akkor ezt nem a maga erejéből 

mondja, hanem a Szentlélek erejéből. Senki sem mondhatja:”Jézus az Úr”, csak a Szentlélek 

erejével! (1 Kor 12, 3). A mennyországban egy örökkévalóságon át zeng a lélek-menyasszony 

szívéből a vallomás: „Szeretlek Téged teljes szívemből! A Szentlélekben szeretlek Téged egész 

lényemmel, isteni jó Uram!”  

 

 Amikor a szív örül, akkor énekel. A zsoltárban így nyilatkozik az Isten dolgait ismerő 

Zsoltáros: Aki az Úrban bízik, azt Ő szeretettel veszi körül. Igazak, vigadjatok és ujjongjatok az 

Úrban, örvendjen minden tiszta szív! (Zsolt 31, 10-11). A mennyországi életben az Isten 

dicsőségében részesült lélek örvendezve énekel. Akkor már így zengheti a Jézus imát: Uram, 

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, szeretlek Téged teljes szívemből! Zengjük együtt még egyszer! Az 

ilyen vallomásra Isten az Ő teljes szentháromságos mivoltában reagál:  

 A Mennyei Atya azt mondja: „Kicsiny teremtményem!”  

 A Fiú így nyilatkozik: „Az Atyának velem egy gyermeke!”  

 A Szentlélek pedig azt mondja: „Egész lelkemmel szeretlek téged az Atyában és a 

Fiúban!”  

 A teljes Szentháromság árad bele annak a lelkébe, aki megvallja Jézusnak: Uram, 

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, szeretlek Téged teljes szívemből!  

 

 

 

 



 

474. Részesedés a Fiú dicsőségében 

 

 

Imádkozzuk a 253. számú éneket: 

 

 Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz, 

 Az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz.  

 Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok,  

 Égő füstnek illatával, Uram, Néked udvarlok!  

 

 A lélek-menyasszony boldogsága a mennyei hazában nemcsak az, hogy együtt lehet a 

Mennyei Atyával, hanem az is, hogy részesedik az ő isteni Urának a dicsőségében. Jézus ezt a 

dicsőséget ígérte meg az Ő választottainak. Nemcsak földi boldogságot, hanem örök boldogságot. 

A lélek-menyasszony számára itt a földi tájakon gyötrődés volt az, amikor úgy látszott, hogy 

eltűnik az ő isteni Jegyese a szemlélő tekintete elöl. Hiszen minél nagyobb a vágy a Krisztussal 

való egység után, annál fájdalmasabb az, ha nem látjuk ennek az egységnek a 

megvalósulását. A mennyországban azonban ez a vágy már túláradó mértékben, isteni 

bőkezűséggel töltődik be.  

 Az ősegyház is hívogatta Jézust, vágyódott az Ő dicsőséges eljövetelére, amely a világ 

végén valósul meg azért, hogy azután az Istennel való örök együttlét megvalósulhasson, annak a 

részese lehessen. Marana tha! (1 Kor 16, 22), imádkozták a korintusi hívek is. Ez a héber 

kifejezés azt jelenti: „Jöjj el, Uram Jézus!” A léleknek ez a vágya a mennyországban már 

beteljesedik. Tehát itt már nem kell imádkozni: – „Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22, 20) –, ahogyan 

a Jelenések könyvében olvashatjuk, hanem inkább az valósul meg, amit a lélek-menyasszony 

esedezve kért. Ne csak hogy jöjj el, hanem vigyél magaddal! S a lélek-menyasszony 

megtapasztalta: isteni Ura magával vitte, bevezette mennyei lakosztályába őt a király. Ő lett az 

öröme és boldogsága (vö. Én 1, 4). Tehát az a gyötrődés, az a vágyódás, amely még itt a földön 

osztályrésze volt a lélek-menyasszonynak, hogy nincs eléggé isteni Urával, immár feloldódott. 

Az Úr bevezette őt az isteni hajlékba.  

 

Első gondolat:  

 

I. Mi történik ott? Mi az, amivel az isteni Vőlegény gazdagítja az Ő választottját? 

 

Johann Sebastian Bach is a 140. kantátában ezt a témát dolgozza fel:  

 

A mennyasszony kérdezi: – „Mikor jössz el, üdvösségem?” 

  Az isteni Vőlegény válaszolja: – „Jövök, mint örökrészed.” 

A dialógus folytatódik: – „Égő olajjal várlak.”  

A Vőlegény: – „Nyitom a termet.”  

A menyasszony belekapcsolódik ebbe a szóba: – „Nyisd ki a termet az égi lakomára! Jöjj 

el, Jézus!”  

Jézus pedig a szerető szív vallomásával mondja: – „Jövök.”  

Így szól választott menyasszonyához: – „Jöjj, te drága lélek!” (3. Ária-duetto)  

A kórus is bekapcsolódik ebbe a csodálatos élménybe, ahogyan az isteni Vőlegény elviszi 

a választott menyasszonyt az égi hazába.  



Így énekelnek: – „Sion hallja, hogy zeng az őr. Szíve repes az örömtől. Már éber, és sietve 

indul. Isteni kedvese pompásan jön az égből. Hatalma igazságából, ereje kegyelméből. Fénye 

felvirrad, csillaga felkél.”  

A kórus együtt zengi a mennyasszonnyal: – „Jöjj, drága korona, Jézus, Istennek Fia, 

hozsanna! Követünk a nászterembe, hol vár ránk a lakoma!” (4. Korál) 

 

Ez az isteni lakoma az, amelyet a Vőlegény ígér az Ő választott menyasszonyának.  
Megvallja, kinyilvánítja, kinyilatkoztatja az egész mennyei udvar előtt: – „Térj be hozzám, 

választott jegyesem, öröktől fogva élvezed bizalmam! Szívemre, karomra kívánlak pecsétként 

helyezni!” (5. Reciativo). 

 

 A nászteremben a nászlakoma után ez a szeretetben való egyesülés az, ami jellemzi az 

isteni Vőlegény és választott menyasszonya életét a mennyei hazában.  

 

Második gondolat:  

 

II. Mit tesz a lélek-menyasszony annak érdekében, hogy részesedjék isteni Jegyese 

dicsőségében?  

 

 1. Először is a cselekedeteket irányítja isteni Urára. Szent Pál figyelmeztetett: Bármit 

tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak, és nem embereknek tennétek! Hiszen tudjátok: az 

Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok! (Kol 3, 23-24).    

 A lélek-menyasszony tehát a cselekedeteivel mutatja ki isteni Ura iránti szeretetét,  

 – mivel szüntelenül Isten jelenlétében él,  

 – mivel szívében már helyet adott isteni Urának,  

 – mivel az isteni Vőlegény már befogadta szíve mennyei hajlékába az Ő kis választottját, 

ezért bármit tesz, azt Isten iránti szeretetből teszi.  

 A mennyei hazában is ez a szeretetből fakadó együtt-cselekvés valósul meg a 

legtökéletesebb módon. Istenről a teológia úgy nyilatkozik: Ő az actus porus, a tiszta cselekvés, 

nincs benne semmi képiség, ami még nem valósult volna meg. Őbenne minden valóságosan 

jelen van. Nemcsak a múlt és a jelen, hanem a jövő is. Ezért azután a választott lélek is 

részesedik Istennek ebben a cselekvésében, amely szeretetből fakad. Isten a tiszta szeretés (vö. 1 

Jn 4, 8). Ha a lélek-menyasszony mindent isteni Ura kedvére tett, a mennyországban az lesz 

a jutalma, hogy isteni Ura pedig mindent az Ő kis választottja kedvére tesz, mert magát Istent 

kapja jutalmul, Isten lesz az ő öröksége. Isten örökre odaadja magát a választott léleknek! Ez az 

örök boldogság záloga.  

 

 2. A második, amit a lélek-menyasszony odaad a földi életben isteni Urának, a 

szenvedés. Szent Pál erről így ad tanítást: Amilyen bőven kijutott nekünk Krisztus szenvedéseiből, 

olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is (2 Kor 1, 5).  

 Ez az isteni ígéret lelkesíti a választott lelket, hogy  

 – Isten ügyéért mindent elviseljen,  

 – minden szenvedést vállaljon,  

 – minden áldozatot meghozzon.  

 Tudja, hogy minél inkább együtt volt itt a földi életben a világ üdvösségéért szenvedő 

Krisztussal, annál inkább lesz része a mennyei hazában a vigasztalódásban is. Krisztus is a 

földi élet szenvedései, gyalázatai elvállalása miatt emberi mivoltában is megdicsőült. Embersége 



is részt kap az isteni dicsőségben. A lélek-menyasszony pedig a mennyei hazában isteni Ura miatt 

részesedik ebben az isteni dicsőségben, a szenvedés megjutalmazásában. Isten bőkezű adakozó 

(vö. Sir 35, 9). 

 

Harmadik témánk:  

 

III. Mit ad Isten az Őt szerető léleknek, amikor a Fiú dicsőségében részesíti?  

 

 Az örök életet. A Jelenések könyvében olvashatjuk: Boldog, aki megmossa ruháját a 

Bárány vérében. Joga lesz az élet fájához (Jel 22, 14). A Bárány vérében való megtisztulás az a 

megváltásban való részesedés. Krisztusnak a kereszten kiontott vére szerzi meg számunkra a 

bűnbocsánatot, a megváltást a haláltól. Az örök életet. A teremtő Isten már a paradicsomkertben 

is beszélt nemcsak a jó és a rossz tudásának a fájáról, hanem az élet fájáról is. A gonosz lélek ezt 

akarta megakadályozni, mert aki az élet fájáról vesz, az örökké él! (vö. Ter 3, 22). A 

mennyországban beteljesedik a paradicsomi állapot. Ott a választott léleknek joga lesz az 

élet fájához. Nem a maga jogán, hanem isteni Ura ajándékából. Mint ahogyan a földi életben is 

ha valaki külföldi állampolgárként megy férjhez egy magyar állampolgárhoz, akkor ő maga is 

elnyeri a magyar állampolgárságot, és megkapja a magyar állampolgárok jogait. Az isteni 

Vőlegénynek a mennyei állampolgárságában is részesedik az Ő választott hitvese. Aki tehát az 

élet fájáról kap, az örökké él. Akit ez az isteni Úr részesít az élet fájának gyümölcséből, az 

örökké boldogan élhet isteni Urával! A lélek-menyasszony azáltal is részesedik a Fiú mennyei 

életében, hogy megláthatja Isten dicsőségét! Maga Jézus tartogatja ezt a nagy kitüntetést az Őt 

szerető lelkek számára. Így ígéri: „Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét” (Jn 11, 40).  

 A mennyei színe látás azt jelenti, hogy az ember szemlélheti Isten, a szentháromságos 

egy Úr dicsőségét. A lélek-menyasszony pedig – aki isteni Urával együtt van a mennyei hazában 

is – részesedik Isten Fia dicsőségében. Ahogyan egy földi menyasszony kihúzhatja magát, és 

boldogan vállalja: ez az én vőlegényem, úgy a mennyei hazában is a lélek-menyasszony boldogan 

foglalhat helyet isteni Vőlegénye mellett a dicsőségben.  

 A hit – hogy majd megláthatjuk Isten dicsőségét, amely ezt a földi életet jellemezte – a 

mennyei hazában már átalakul szemléléssé. Ott már megszűnik a hit, megszűnik a remény, 

mert az ember eléri a mennyei boldogságban Azt, Akiben hitt és remélt.  

 Mit lát a lélek-menyasszony, amikor Isten dicsőségét szemlélheti isteni Urával 

együtt? Azt az isteni ajándékozást látja, amelyben a Mennyei Atya részesíti a megtestesült Fiát 

annak emberségében is. A Hitvallásban így mondjuk: „Ott ül az Atya jobbja felöl.” Ezt az 

igazságot hangsúlyozta a Zsidókhoz írt levél szerzője is: Emeljük fel tekintetünket a hit szerzőjére 

és bevégzőjére, Jézusra, Aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet. Nem törődött a 

gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül (Zsid 12, 2).  

 A lélek-menyasszony a mennyei hazában isteni Urát úgy látja, mint Akit megdicsőített a 

Mennyei Atya. Ez a kifejezés: Isten trónján ülni tudjuk, hebraizmus. Akit megtisztelünk, azt a 

jobbunkra vesszük ma is. Tehát ez a kifejezés azt jelenti: Isten megtiszteli, megdicsőíti az 

Egyszülött Fiút emberségében is. Ebben az embernek kijáró dicsőítésben részesedik a lélek-

menyasszony is. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Szent Pál is: Ha Krisztussal feltámadtatok, 

keressétek, ami fönn van, ahol Krisztus ül Isten jobbján! Ami ott fenn van, arra legyen gondotok, 

ne a földiekre! (Kol 3, 1-2). A mennyei hazában már nem kell keresnie a lélek-menyasszonynak 

az odafenn-valókat, mert ő is abban az odafönn való világban van isteni Urával együtt. A 

Mennyei Atya ugyanis Krisztussal együtt minket is feltámaszt. Szent Pál ezt így mondja: Jézus 

Krisztusban feltámasztott minket, és maga mellé ültetett a mennyben (Ef 2, 6). A mennyei 



boldogságban tehát a lélek-menyasszony ott ülhet Jézus mellett Isten jobbján. Ezt Szent Pál úgy 

fejezi ki: Tudjuk, hogy a Mennyei Atya, Aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, 

és veletek együtt elébe állít (2 Kor 4, 14).  

 Ez tehát Isten elgondolása a választottjáról: Krisztus által részesedni a mennyei 

dicsőségben. Krisztus ugyanis az egyetlen Közvetítő Isten és az emberek között (1 Tim 2, 5), 

ahogyan ezt szintén a Zsidókhoz írt levélben írja. Jézus az, Aki nemcsak megígéri, de létre is 

tudja hozni ezt a mennyei boldogságot. A jobboldali gonosztevőnek ígéri a kereszt trónusán: 

„Még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23, 43). A megtérő bűnösnek, akinek Isten 

megbocsátja a bűnét, azért van lehetősége, hogy a mennyei paradicsomban részesedjék, mert 

Isten akarja, Isten adja ajándékba. Amikor Krisztus Nagypénteken a nap 9. órájában, tehát 

délután 3 óra tájban hangos szóval felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46), és 

lehajtotta fejét, és kiadta lelkét (Jn 19, 30), akkor emberi életét befejezte, meghalt. Emberi 

testéből emberi lelke kiköltözött. Hová? A Hitvallásban valljuk meg: „Elment az igazakhoz,  

 – akik a feltámadásra vártak,  

 – akik a feltámadt Krisztusra vártak,  

 – akik számára már akkor megnyílt a mennyország, mert Isten jelenvalóvá lett közöttük.”  

 A halálon győztes Jézus emberi lelkével megjelent az üdvösségre váró lelkek előtt. Csak a 

hit megerősítése véget, illetve a jövendölések beteljesedése miatt kellett a szombati nyugalom 

napján a sírban pihennie, és csak harmadnapra, a hét első munkanapján feltámadnia. Ezekhez az 

üdvösséghez jutott lelkekhez is szól az, amit Jézus kinyilatkoztat. Azt mondja: A győztest magam 

mellé ültetem a trónra, ahogyan én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon (Jel 3, 21).  

 Krisztusnak ugyanis szíve vágya, hogy szíve választottját, a lélek-menyasszonyt 

megdicsőítse! Hogy választotta is ott legyen, ahol Ő van! (Jn 17, 24). Ha Ő ott, mint az 

örökkévalóság Királya ül a trónuson, akkor örömét találja abban, hogy a választott kicsiny 

menyasszonyát is maga mellé ülteti. Jézus is boldogan mutatja be a „kis királynéját” a mennyei 

karoknak, az angyaloknak és a szenteknek. Jézus büszke arra, hogy ez a választott lélek itt a 

földön mindent elhagyott, ami bűn, ami Isten akarata ellen való lett volna, ami elszakította 

volna őt Istentől, és Istent választotta. Ez az üdvözült lélek nagy dicsősége. Ezért van az, hogy 

az ilyen lelket Isten is magának választja.  

 Krisztus még máskor is ad tanítást, hogy a választottak Vele együtt uralkodnak: A világ 

megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, ti is ott ültök majd Vele 12 trónon, és 

ítélkezni fogtok Izrael 12 törzse felett (Mt 19, 28). Nyilván hogy ez elsősorban a 12 apostolnak 

szól, de nemcsak rájuk vonatkozik; hanem mindazokra,  

 – akik az apostoli tanítást befogadják,  

 – akik a tanítás nyomán az Isten Fiát fogadják be,  

 – akik az Isten Fiával együtt befogadják a Mennyei Atyát és a Szentlelket is.  

 Krisztus tehát az Ő választottai számára az isteni dicsőségben való részesedést készítik, 

illetve a mennyországban ezt meg is adja. Szent Pál erről így beszél: Amikor elérkezik az idők 

teljessége, a Mennyei Atya Krisztusban, mint Főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a 

földön van (Ef 1, 10). Ez a nagy egység, a szeretet egysége, a lét egysége, a szívek egysége a 

Szentháromságban valósul meg Krisztus miatt, Krisztus, a titokzatos test Feje miatt. Ő az, Aki 

mindent egyesít nemcsak az emberségével, emberi szíve szeretetével, hanem Istenségével is, 

vagyis az Atyával és a Szentlélekkel együtt.  

  

A következő gondolat: 

 



IV. A mennyei dicsőségben nemcsak az ember él békességben Istennel, hanem Isten is 

lakást vesz az embernél 

 

 A paradicsomkertben az első ember békében élt Istennel és a teremtményekkel, 

kifejezetten az állatokkal. Isten az emberrel lakozott. Ez a mennyei boldogságnak is lényeges 

vonatkozása. Csak sajnos a gonosz lélek csábításának engedelmeskedett az első Ádám. 

Krisztus viszont – mint második Ádám, vagyis az emberiség képviselője – nemet mondott a 

pusztában a sátánnak, amikor háromszorosan megkísértette Őt. Márk megjegyzi: a 40 nap 

elmúltával is a gonosz lélek legyőzésével Jézus ugyan a pusztában élt, vadállatokkal élt, de 

angyalok szolgáltak Neki (Mk 1, 13). A második Ádámban, Krisztusban tehát Isten lakást vesz az 

embernél. Ez az az életstílus, amelyet a mennyországban is megvalósít Isten: lakást vesz az 

ember lelkében. Ez a megszentelő kegyelem mennyei kibontakozása.  Ha Szent Pál mondhatja a 

megkeresztelt emberről: Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma (1 Kor 6, 19), akkor még 

inkább érvényes ez a feltámadt ember állapotára. A feltámadt ember testében és lelkében Isten 

lakást vesz. Ez körülbelül ugyanazt jelenti, amit Jézus mond a főpapi imában: Atyám, 

megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél (Jn 17, 22). Amikor Isten lakást vesz a 

megdicsőült lélekben, amikor Isten benne lakik az emberben, akkor az Ő isteni életét osztja meg, 

az Ő isteni dicsőségét adja a megdicsőült léleknek. Szent Pál erről is ad tanítást: Krisztusban 

lakik testi formában az Istenség egész teljessége, és benne lettetek ennek a teljességnek részesei... 

Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel annak az Istennek az erejébe 

vetett hit által, Aki Őt a halálból feltámasztotta (Kol 2, 9-10. 12). Ha Krisztusban, Isten Fiában 

benne lakik az Istenség egész teljessége,  vagyis a Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

szeretet-közössége, és mi Krisztus miatt lettünk ennek a teljességnek a részesei, akkor ez azt 

jelenti, hogy a mennyei boldogságban mintegy kézzel foghatóvá válik ez a nagy kitüntetés, hogy 

Isten a megdicsőült lélekben is benne lakik. Isten az Ő egész teljes mivoltával, szentháromságos 

életével, szeretet-közösségével lakik a megdicsőült emberben örökre! Micsoda mennyei 

boldogság ez! Szent Pál nem győz áradozni erről a nagy kitüntetésről, ahogyan a megdicsőült 

lélek részesedik a Fiú dicsőségében. Azt mondja: A szegletkő maga Krisztus Jézus… Ti is benne 

épültök egybe a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává (Ef 2, 20. 22). A szegletkő az a 

szilárd alap, amelyre a ház falai épülhetnek. Semmiféle vihar sem sodorhatja el, nem döntheti 

romba. 

 Szent Pál így tekint a Krisztus által választott lélekre: A többi testvérrel, az Egyház többi 

tagjával, a Szentlélek erejével Isten házává épülünk. Amikor a ház építésénél a falakat felhúzzák, 

akkor nem egy síkba, hanem egymáshoz illesztve építik azokat. Nem kerítésről van szó, hanem 

belső teret adó falakról, a család közösségét biztosító épületről. Ebben a házban, a földi 

egyházban Isten lakik, de a mennyei hazában is a testvérekkel együtt épülünk Isten hajlékává. 

Micsoda isteni tevékenység ez, amellyel a Mennyei Atya Jézus Krisztus által a Szentlélek 

közreműködésével tesz bennünket az Ő hajlékává!  

 Szent Pál tovább folytatja: Evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részesüljetek 

Urunk Jézus Krisztus dicsőségében! (2 Tessz 2, 14). Ó, mennyire hangsúlyozza Szent Pál a 

mennyei dicsőséget! Mennyire megmutatja az eszközt, a hitet a szentháromságos egy Istenben, 

amelyet az evangélium által Jézus közölt velünk, hogy részünk lehessen a Szentháromság 

dicsőségében Krisztus által. Nincs más út a mennyországba, mint Krisztus!  

 Szent Péter apostol is erről ad tanítást: A minden kegyelem Istene, Aki Jézus Krisztusban 

örök dicsőségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd 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; IL III.292).  



 Szent Pál apostol a harmadik égig ragadtatva …láthatta Isten dicsőségét, amelyet emberi 

szóval nem tudott elmondani (vö. 2 Kor 12, 2. 4). Péter apostol Andrással és Jánossal a Tábor 

hegyén szemlélhette Krisztus dicsőségét (vö. Mk 9, 2). Mint apostol küldetést kapott arra, hogy 

nekünk is megmutassa a Krisztus Jézus örök dicsőségében való részesedés útját.  

 A lélek-menyasszony boldogan jár az apostolok által adott tanítás szerint. Ő, aki a földi 

életben isteni Urával élt, a mennyei hazában még inkább részesedik isteni Ura életében és 

dicsőségében. Erre isteni ígéret van. A földi élet szenvedése az csak rövid. Aki kitart 

Krisztussal a keresztúton, aki követi Mesterét, az önmagának, a világnak, a bűnnek való 

meghalásban; az megtapasztalhatja a Krisztusban való élet dicsőségét is! Isten Fia 

gondoskodik arról, aki önmagát visszavonhatatlanul átadta Neki a szeretetben. Ő is átadja magát 

örökre szeretett választott Jegyesének.  

 Nem véletlenül imádkozzuk az Oltáriszentség litániájában: „Jézus az Oltáriszentségben 

dicső feltámadásunk záloga!” Aki itt a földi életben részesedhet Krisztus testében és vérében, 

aki befogadja Isten Fiát a lelkébe, az az örökkévalóságban majd szünet nélkül boldog lehet, 

mert Jézus teste és vére a test feltámadásának a biztosítéka. A test és a lélek mennyei 

megdicsőülésének a záloga!  

 

 Befejezésül Petőfi Sándor Tisza című verséből egy részletet hadd idézzek:  

 

 Ottan némán, mozdulatlan álltam,  

 Mintha gyökeret vert volna lábam.  

 Lelkem édes, mély mámorba szédült 

 A természet örök szépségétül! 

 

 Oh természet, oh dicső természet! 

 Mely nyelv merne versenyezni véled?  

 Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,  

 Annál többet, annál szebbet mondasz!  

 

 Petőfi a Tisza csendes hömpölygésénél élt meg valamit a természet örök szépségéből. A 

lélek-menyasszony Isten szeretet-folyamánál – amely örökké csendesen hömpölyög – szintén 

elmondhatja:  

 A mennyei hazában némán, mozdulatlan álltam,  

 Mintha gyökeret vert volna lábam.  

 Lelkem édes, mély mámorba szédült  

 Az én Istenem örök szépségétül!  

bbbb 

 Oh isteni Fölség! Oh dicsőséges Szentháromság!  

 Mely nyelv merne versenyezni véled?  

 Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,  

 Annál többet, annál szebbet mondasz! 

 

 Isten csendje, Isten szeretet-lüktetése átjárja az üdvösségben részesedett lelket. Amikor a 

lélek az üdvösségben részesedik, ez nem más, mint a Fiú által részesedni Isten dicsőségében. A 

lélek-menyasszony ezért boldogan szédül bele isteni Ura örök szépségébe! Nem tudja 

elmondani, mit jelent a részesedés a Fiú örök dicsőségében, de szavak nélkül is, hallgatva is 



megéli: Istennek a lénye, ez a kimondhatatlan Valóság szavak nélkül is közli magát az ő 

választottjával. Ez a lélek-menyasszony jutalma:  

 – részesedni a mennyei hazában,  

 – a Fiú dicsőségében,  

 – isteni Ura örök életében. 

 

Befejezésül a 253. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Bölcs Salamon kőtemplomot épített az Istennek, 

 Hogy ott legyen lakóhelye a szövetség szekrénynek. 

 Elkeríté kárpitokkal, aranyozott szép láncokkal;  

 Kerubimok ékesíték kiterjesztett szárnyakkal.  

 

Hát én, szegény, földnek férge, mit építsek nevednek?  

 Lakóhelyet hol szerezzek az isteni Fölségnek?  

 Aki por és hamu vagyok, bűneimtől roskadozok,  

 Lábam hogy a földet nyomja, méltó arra sem vagyok.  

 

 



 

 

475. A színelátás gyönyörűsége 

 

 

Imádkozzuk az evangélikus testvéreinktől átvett gyönyörű ősi éneket: 

 

 Közelebb, közelebb, Uram, Hozzád! Boldogan ölelem szent kereszted át. 

 Édes lesz az nekem, hisz Te fogod kezem. Közelebb, közelebb Hozzád, Istenem!  

  

 Ha vándorutamon a nap leszáll, nyugtot fáradt fejem csak Nálad talál.  

 Álmomban rebegem, ó emeld a szívem: közelebb, közelebb Hozzád, Istenem! 

  

 Lépcsővel álmodom, Hozzád vezet, kegyelmed fölsegít azon engemet.  

 Angyali szózat hív, repes Feléd a szív, közelebb, közelebb Hozzád, Istenem! 

 

 Több, mint 100 esztendővel ezelőtt a világ legmodernebb, legbiztonságosabb hajóját 

építették meg. A Titanic boldogan, a technika győzelmével, minden vívmányával felszerelve 

elindult első útjára. 1912. április 14-én azonban nem sokkal éjfél előtt egy jéghegynek ütközve 

kettétört, és 15-én hajnali 2 óra 20 perckor teljesen elmerült a tengerben. Akkor csak kevesen 

menekülhettek meg. Kevés volt a mentőcsónak. Voltak, akiket ki tudtak menteni a közelről, 

távolról odaérkező mentőhajók, de az utasoknak a nagyobb száma bizony a hullámsírban lelte a 

halálát.  

 Akkor énekelték, vagy inkább imádkozták ezt az ősi evangélikus éneket, amelyet mi, 

katolikusok is átvettünk, és boldogan, vágyó szívvel az isteni hazába való megérkezés örömével 

énekeljük. Mert hiszen a lélek-menyasszonynak is ez az életstílusa: Közelebb, közelebb, Uram, 

Hozzád!  
 

 A léleknek vannak reményei, amelyek túlmutatnak ezen a világon, a másik világra 

nyitnak ajtót. Egy fiatalember, akit 2010. június 19-én szenteltek pappá, újmisésként így 

nyilatkozott: „Az Úr egészen közel engedett magához. Megéreztette velem a szeretetét. Azt 

éreztem, hogy itt valaki olyan van, Aki engem nagyon szeret. Mintha 20 cm-rel a föld felett 

jártam volna, mintha minden gondomat levette volna a vállamról.” Nem tartott sokáig, talán fél 

percig, de nagyon intenzív szeretet-élmény volt ez. Az a szeretet, amit akkor kaptam, csak egy 

töredéke egy sokkal nagyobb szeretetnek, a „Szeretet-központ”-nak, Istennek, Aki még vár 

rám, amelybe hív. És küldetést adott, hogy ezt a szeretetet tanúsítsam, adjam tovább másoknak 

is; hogy mások is meg tudják élni Istennek ezt az embert önmaga fölé emelő szeretetét, amellyel 

egyenesen a mennyországba, isteni Szíve közepébe hívja.  

 

 Az ember mindig szeretné szemlélni Istent. Róla tanítást kaptunk a Bibliában: Ő 

megközelíthetetlen Fényességben lakozik (1 Tim 6, 16). Fölségesebb és magasabb, mint a 

Himalája majd 9 km magassága, amelyet az emberi erőfeszítés végül is mégis csak meg tudott 

hódítani. Onnan, a világ tetejéről le tudott tekinteni a mélységekbe, ahonnan jött. A lélek-

menyasszony nem turista, aki rekordok vonzásában él, aki szeretne egyre magasabbra jutni, és 

egyszer csak 9 km magasan a tenger színe fölött megáll, és nem tud továbbhatolni.  

 Az az ember, akit Isten meghódított magának, aki visszavonhatatlanul átadta magát 

Isten szeretetére, az mind magasabbra tör. Isten világában a magasság és a mélység egy 



kategória. Mondhatjuk úgy is: Isten szeretetének a mélységébe akar a kiválasztott lélek 

behatolni, Isten legbelső világába, ahol Isten otthont készít az Ő választottainak. Az az 

imaállapot, amelybe Isten a mennyországban lehetőséget ad az embernek, azt jelenti, hogy az 

ember is ott van Isten legbelső világában. A lélek megélheti: ott vagyok a legbelsőbb 

otthonomban, Istenem szívében. Isten egyre közelebb vonzza magához a választott lelket, és 

egyre alkalmasabbá teszi arra, hogy a mennyei országban láthasson. Isten színe látására vágyódik 

a lélek!  

  

I. Mit ért Isten színelátásán az ószövetségi és az újszövetségi Szentírás? 
 

 A teremtett személy beteljesülésének egészét érti. Ez vonatkozik az angyalra is, meg az 

emberre is. Isten színelátása közelebbről meghatározva nem más, mint Isten közvetlen és 

tökéletes látása, amennyiben ez az ember, a teremtmény számára lehetséges. A szeretet-

himnuszban Szent Pál apostol utal erre: Ott majd színről színre látunk… Ott majd úgy ismerek, 

ahogyan én ismert vagyok. (1 Kor 13, 12). Szent János apostol is beszél erről a látásról: Krisztus 

Urunk dicsőséges megjelenésekor majd hasonlók leszünk Hozzá, mert látni fogjuk Őt, amint van 

(1 Jn 3, 2).  

 Jézus maga ígéri meg az istenlátás ajándékát: Boldogok a tisztaszívűek, mert ők 

meglátják Istent (Mt 5, 8). Jézus ezt nemcsak megígérte, hanem kegyesen meg is adja, vagyis 

kegyelemből, ingyen, szeretetből. Az ember nem követelheti ki a maga jogán, de előkészülhet 

rá a szíve tisztaságával. Ez a kegyelem nem csupán egy szellemi megismerés. Az emberi 

értelemmel ki lehet következtetni dolgokat: A kis búzamagban lehet már „látni” a termést, a 

kibontakozott kalászt, a százszoros termést. Nem látjuk még, de az értelmi, szellemi 

megismeréssel kapcsolatba kerülhetünk a jövő évi termésével.  

 A színelátás nemcsak valami ilyen szellemi megismerés a következtetés által, hanem 

sokkal inkább Isten dicsőségének megtapasztalása, Isten közelségéből való részesedés. Ez a 

megtapasztalás és részesedés azon alapul, hogy a megdicsőült lélek birtokolja a Szentlelket. 

Pontosabban a Szentlélek birtokba vette az emberi lelket. Ez az egymásnak adottság Jézus 

Krisztusban gyökerezik. Krisztus emberi természetét is a harmadik isteni Személy az Ő isteni 

Szeretetével kente fel főpappá, tette Krisztossá, Krisztussá.  

 A Szentlélekkel van fölkenve a keresztény is a megkeresztelése óta. Mondhatjuk: 

hasonlóvá válik az ember ahhoz a Jézus Krisztushoz, Akiben eluralkodott a Szentlélek. 
Tehát az ember mennyországi boldogságához lényeges az Isten színelátásának az ajándéka. Ez az 

ember megdicsőülését jelenti. Nemcsak egy értelmi vonatkozás ez, hanem Isten – mondjuk így: – 

intuitív szemlélete, vagyis olyan szemlélete, amely nem valamely teremtménynek, mint a 

megismerés közvetítő tárgyának közbeiktatásával történik, és már a test feltámadása előtt 

megadatik az ember számára a halál után, amikor is a tökéletes emberek lelke bejut a 

mennyországba.  
 Ez az igazság az Egyház hivatalos tanítása, tehát definiált hitigazság, dogma, hittétel: 

Isten megajándékozza az üdvözült lelket az Ő isteni Lényének szemléletével. Persze az is 

hitigazság, hogy Isten színelátása nem szünteti meg Isten felfoghatatlanságát az ember 

számára. Isten ugyanis olyan végtelen nagy, hogy az angyalok és az emberek teremtett értelme 

nem tudja Őt egészen átfogni. Csak egyedül a Fiú az, Aki mindent megkapott az Atyától a 

Szentlélekben. Az Atya  Fiú Szentlélek Szeretetközössége csak arra a három Személyre 

vonatkozik. A teljes ismeret is csak a Szentháromság Személyeit jellemzi. Az ember azonban 

részesedik a színelátás által Istenben.  



 A Szentírás mindig az egész emberről beszél, a test és lélek teremtményről. Az emberi 

élet kiteljesedése a mennyországban, a feltámadás utáni állapotra vonatkozik. Az ember egész 

lényével láthatja Istent színről-színre. Nyilván, hogy a feltámadás napjáig is a mennyországban 

levő szentek Isten szemlélésében részesednek, de azt a megismerést – amit különben itt a földi 

életben a test közvetít a lélek számára – Isten maga pótolja, mintegy kipótolja a test hiányát a 

lélek számára, és az üdvözült lélek készen kapja meg az ismeretet Istenről, illetve a képességet, 

hogy befogadhassa Isten szeretetét. 

 

II. Mi a lényege és mik a feltételei Isten színelátásának? 

 

 A megismerés eredeti fogalma szerint nem a megismerő angyal vagy ember aktusa az 

értelem segítségével, amellyel célba vesz valamilyen tárgyat, vagyis amely irányulással mintegy 

kilép önmagából, és elmegy, átmegy valami rajta kívüli másik tárgyra; hanem a megismerés 

elsősorban egy létezőnek, tehát angyalnak vagy embernek önmagára találása. A maga 

számára való belső megvilágosodottság bizonyos létfokozat, anyagtalanság alapján. Az 

angyal ezt teljesen a maga képességének megfelelően átlátja, ezért tud véglegesen dönteni Isten 

mellett, illetve sajnos, mint a bukott angyalok esete mutatja: Isten ellen. Az ember létfokozata 

nem ilyen magas, mint a tiszta szellemi lényeké. De az ember is a maga értelmével megismerést 

kap, ismeretet birtokol elsősorban önmagáról, és azután a rajta kívüli világról.  

 A teológusok úgy mondják: a megismerés nem más, mint az önmagában való 

reflektáltság, tehát az értelmes lény reflektál önmagáról. Felismeri önmagát, és felismeri az ő 

vonatkozásait, hogy nem önmagától való, hanem léte ajándékozott lét. Isten az, Aki őt a létbe 

szólította. Isten színelátása tehát az emberlét legtökéletesebb megvalósulása, az ember 

lényegének legmagasabb-rendű beteljesedése. Ezt maga az abszolút végtelen Isten ajándékozza 

az embernek.  

 A megismerést egy másik szempontból így lehet megközelíteni: A megismerő ember és a 

megismert tárgy, tehát az ismeret tárgya létszerűen hasonló lesz, mert a megismerő is, és a 

megismert objektum is létezik. Azonosság van bennük. A megismerő és a megismert együtt van 

az ismeretben. A megismerő ember és a megismert valóság ugyan nem a megismerés által válik 

eggyé, mert mindig is megmarad a különbség a gondolkodó ember és a megismert tárgy között; 

de a megismerő ember azért ismerheti meg a rajta kívül álló tárgyat, mert vele létében egy. 

Léteznek, egy létezésben vannak. A teológia ezt így fogalmazza meg:  

 A megismerő és a megismert tárgy létszerűen egy egymással. Isten színe látásában 

olyan – mondjuk így – „viszony” valósul meg Isten és a teremtmény között, amelyet nem lehet 

kategóriákba beszorítani. Nem lehet az úgynevezett járulékos dolgok körével megfogalmazni. 

Egy asztal akkor is asztal, hogyha kicsi vagy nagy. A tulajdonsága az járulékos. A lényeg, hogy 

egy olyan vízszintes felület, amelynek lába vagy lábai vannak, a földön áll.  

 A viszony Isten és a teremtett lélek között úgy valósul meg, hogy Isten színe látásában az 

emberi lélek magával Isten létével azonos. Ez szigorúan természetfeletti titok, misztérium. Isten 

felfoghatatlanságát Isten közvetlen színelátásában szemléljük, először is a maga tulajdonképpeni 

mivoltában, Isten végtelenségeként. Csak ez teszi Istent számunkra Istenné, vagyis valódi 

boldogságunk tárgyává. Isten színelátása tehát nem csupán az emberi értelmet érinti, hanem 

magát az egész embert. A Szentírás gyakran használja az „ember szíve” kifejezést, amellyel test – 

lélek mivoltát akarja kifejezni. A lélek tehát nemcsak az értelmével lát, hanem a szívével is, a 

szeretetével is (mint Exupéry kis Hercege). Ezért van az, hogy minél nagyobb egy lélekben az 

istenszeretet és az emberszeretet, annál nagyobb a befogadóképesség, hogy Istent 

szemlélhesse, gyönyörködve lássa. 



 (Ezt az első részt Karl Rahner: Teológiai kisszótár-a alapján vettük a 331-333-ig oldalról).  

 

A harmadik részben Dr. Gál Ferenc Dogmatika tankönyvéből a 197. oldaltól 

tanulmányozzuk  

 

III. Mit mond a hittudomány az Úristen színelátásáról? 
  

 1. Először is le kell szögeznünk a tényt: a színelátást, mint végleges adományt és 

jutalmat az ember csak a halál után, a földi élet befejezte után, az üdvösségben kaphatja 

meg. Ha egyszer Isten párbeszédet kezdett az emberrel, nyilvánvaló, hogy jelentkezik számára a 

teljes isten-megismerés, az Istennel való közvetlen találkozás gondolata.  

 Mózes, Istennek ez a kedvelt választottja ki is fejezi ezt a kívánságát: „Hadd lássam 

dicsőségedet!” – Az Úr így válaszolt: „Megteszem, hogy elvonul előtted egész Fényességem, és 

kimondom előtted a Jahve nevet. Kegyes vagyok ahhoz, akihez akarok, és azon könyörülök, aki 

nekem tetszik.” Azután hozzáfűzte: „De arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember 

úgy, hogy életben maradjon (Kiv 33, 18-20). Isten dicsősége a héberben .kabor Jahve az a 

Fényesség, amely megmutatkozott ott a Sinai hegyen a felhőben; és az az erő, amely 

csodákat művelt. Ezeken keresztül azonban csak hátulról, messziről lehet őt felismerni.  

 A későbbi próféták is beszéltek látomásokról, de egyik sem állította, hogy Istent látta 

volna. Legfeljebb odáig mentek: a trónon valaki ült, akinek az angyali seregek szolgálnak. Ezt a 

képet használja a Jelenések könyve is : Középen a trón előtt és a trón körül négy élőlény, elől-

hátul csupa szem… Éjjel-nappal kiáltották szüntelenül: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható 

Isten, Aki volt, s Aki van, és Aki eljövendő!” Miközben az élőlények dicsőséget, tiszteletet és 

áldást mondtak a trónon ülőnek, az örökkön-örökké élőnek, a huszonnégy vén leborult a trónon 

ülő előtt, és imádta az örökkön-örökké élőt. Letették a koronájukat a trón elé, és így kiáltottak: 

„Méltó vagy, Urunk , Istenünk, hogy Tied legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert Te 

alkottad a Mindenséget. Akaratod hívott létre és teremtett mindent!” (Jel 4, 2. 6. 8-11).  

 

 Szent Pál pedig, aki maga sem tudja, hogy hogyan, de a harmadik égig, tehát a 

mennyországig ragadtatott (2 Kor 12, 2), szeretett tanítványának, Timóteusnak is csak annyit tud 

mondani: Isten a boldog és egyedüli Uralkodó, a királyok Királya, az uralkodók Ura, Aki egyedül 

hallhatatlan, és megközelíthetetlen Világosságban lakik. Akit senki nem látott, és nem is láthat. 

Tisztelet Neki és örök hatalom! Ámen (1 Tim 6, 15-16). 

 Mégis Jézusnak az az ígérete: A tisztaszívűek meglátják Istent, Isten látása lesz ugyanis 

az igazak jutalma. Bár Jézus azt is mondja: Azoké a mennyek országa, akik üldözést szenvednek 

az igazságért (Mt 5, 10). Ez is a nyolc boldogság egyik ígérete. Jézus a maga példáján mutatta 

meg, hogy a szenvedés és a halál útján tér haza a Mennyei Atyához, és ott övéinek lakóhelyet 

készít (Jn 14, 3).  

 Az apostolok pedig arról tanítanak: az üdvösség azt jelenti: Az Úrral együtt leszünk! 
Jézus is beszélt erről a keresztfán, amikor a megtérő gonosztevőhöz így szólt: „Még ma velem 

leszel a paradicsomban!” (Lk 23, 43).  

 Vagy Pál apostol így tanítja a filippi híveket: Szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal 

legyek (tudniillik az örökkévalóságban). Ez volna a legjobb (Fil 1, 23).  

 A tesszaloniki híveknek pedig ezt írja: Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel az 

ítélet napján, azután mi, élők, akik megmaradtunk, a felhőkön velük együtt elragadtatunk a 

magasba Krisztus elé, és így mindenkor az Úrral leszünk (1 Tessz 4, 16-17).  

 



2. Mi Isten elérhetetlenségének az oka?  

 A teremtett lény azért nem érheti el a maga teljességében Istent, mert Ő az abszolút 

transzcendencia, vagyis minden és mindenki fölött álló létező. Léte meghalad – latinul 

transcendit – minden mást. Isten tehát más létrendben van, másként létezik, mint mi. 

 Az egyházi hagyomány a Zsoltáros szavából kiindulva: – a Te fényességedben szemléljük 

majd a fényt (Zsolt 35, 10) – ezt az adományt a dicsőség fényének nevezi. Latinul: lumen 

glorie-nak mondjuk ezt. Ez az a teremtett kegyelem, amely feltétlenül szükséges Isten 

színelátásához. Isten ugyanis a teremtetlen kegyelem. Minden más ajándék – amit Ő ad az 

angyaloknak és az embereknek – teremtett kegyelem, Isten ajándéka. Ugyanis Isten maga 

emeli fel emberi képességünket, hogy közvetlenül láthassuk Őt. De mivel Ő Szellem, ezért a 

mennyországban megdicsőült ember sem láthatja testi szemével, hanem csak szellemi módon. 

Valahogy úgy, ahogyan most szemléljük a nyilvánvaló igazságot: 1 = 1-gyel (egy egyenlő 

eggyel). Csakhogy itt az a különbség, hogy Isten nem elvont igazság, mint amikor kimondom 

valamiről, hogy 1, hanem Ő a lét teljessége (vö. Ef 1, 23; Gal 4, 4), az egyetlen.  

 Az emberben tehát az alap, a képesség van meg a színelátáshoz. Értelmünk nyitva áll 

minden igazság előtt, ami egyáltalán felfogható, és akaratunk is ráirányul minden értékre, ami 

birtokolható. A dicsőség Fénye, vagyis ez az Istentől ajándékozott teremtett kegyelem ezt az 

alapvető megismerő és vágyó-képességünket emeli fel természetfeletti szintre. Ez a kegyelem 

túlvilági hatása, mennyországi kibontakozása. A boldogító színelátás kegyelmét már most itt a 

földön magunkban hordozzuk. Ez képesít itt a földi életben a hitre, a reményre és a 

szeretetre.  
 A mennyországban már nincs szükség hitre, mert látjuk Istent. Nincs szükség reményre, 

mert az üdvözült lélek birtokolja Istent. De megmarad a szeretet (1 Kor 13, 13). A lélek-

menyasszony, ez a szeretetben Istennek egészen önmagát átadó, illetve az Istentől lefoglalt lélek 

a szeretetben fogja ismerni Istent. Isten színelátása tehát a szellemi szeretésben valósul meg az 

ismerés és a szeretetben történő birtoklás által.  

 

3. Mit eredményez az ember számára Isten színelátása? 

 A Zsoltáros így fogalmazza meg a választ: Örvendeznek és ujjonganak Isten előtt az 

igazak (Zsolt 67, 4). Itt tehát az örök boldogság megvalósulásáról van szó. Az üdvösségre eljutott 

választottak egész létükkel Istenben vannak, egész lényükkel Istennek örvendeznek az 

örvendezésnek egy olyan kimondhatatlan felső fokával, amelyet ujjongásnak vagy 

elragadtatásnak mondhatunk.  

 Az üdvözült lélek megismeri Isten elragadó jóságát, szépségét, szeretetét és fölségét. 

Ezért tudja a Zsoltáros így folytatni: Ismerjétek el Isten hatalmát, Izrael fölött ragyogó fölségét és 

nagy erejét a felhők felett! Csodálatos vagy, Isten szentélyedben! (Zsolt 67, 35-36).  

 Az üdvözült lélek, a kiválasztott lélek-menyasszony már elismerte isteni Urának 

hatalmát önmaga felett. Tudja, hogy ő is Isten új választott népének, Isten új Izraelének, a 

mennyei Jeruzsálem polgára. Szemléli maga fölött Isten ragyogó fölségét. Latinul glóriának, 

dicsőségnek mondjuk. Tudniillik Isten léte a dicsőséges lét. Amikor imában meghódolunk Isten 

előtt, és azt mondjuk: – dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek –, akkor nem valami 

többletet kívánunk Istennek, hanem teremtményi áhítattal és hódolattal azt fejezzük ki, hogy 

Istent illeti egyedül a dicsőség, a tisztelet. Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek az, Akit megillet 

a dicsőítés, mert Ő a Dicsőség, Isten! A mennyországban pedig a lélek-mennyasszony ebben az 

isteni dicsőséges létben részesedik.  

 A Zsoltárosnak van még egy tanítása, amellyel ő a mennyei haza polgárairól szól: Áldássá 

teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt (Zsolt 20, 7). Az áldott Isten a magának 



kiválasztott teremtményét az ajándékozás által részesíti az Ő isteni életében. A választott lélek 

maga is áldássá lesz, tehát a jó Isten szeretetének a hordozójává. Istentől mindig a jóságot 

kapja, és adja tovább. Ez a szentek mennyei közbenjárásának az alapja.  

 A lélek-menyasszony is örömét találja Isten dicsőítésében, illetve együtt zenghetik 

üdvözült testvéreivel, az angyalokkal és a szentekkel Isten dicsőségét, és segítheti a mennyből a 

földön élő küzdő egyház tagjait, hogy ők is eljussanak Isten színelátására. Ők is betöltődjenek 

örömmel Isten szent színe előtt. A lélek-menyasszony egy örökkévalóságon át sem győz eleget 

hálát adni azért, hogy Isten őt kiválasztotta, meghívta, hogy részese lehessen ennek az isteni 

létnek, ennek az isteni örömnek és isteni Szeretetnek.  

 Ez a hálálkodó gondolat pedig újabb és újabb örömforrása lesz az üdvözült lélek számára. 

Még nagyobb bizalommal tekint isteni Urára, szívesen ráemeli tekintetét, gyönyörködik benne, 

mert ez a nézés, ez a szemlélés ez szeretettel és gyönyörűséggel teljes nézés. Ez olyan tekintet, 

amelytől nem kell elfordítanunk az arcunkat, mert Isten tekintete is mérhetetlen szeretettel 

nyugszik választottain. A tekintetek egybeolvadása a lelkek egységét jelzi. Isten akarja: mi 

Őbenne legyünk, Ő pedig mibennünk legyen! (1 Jn 3, 24). Akkor Isten jelenlétében, Istenben, 

Isten színe látásában gyönyörködhetünk szüntelen! Így valósul meg Istennek az akarása, Aki 

azt akarja: Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28).  

       (Gál Ferenc: Dogmatika 197.old-tól) 

 

Befejezésül imádkozzuk a Közelebb, közelebb, Uram Hozzád! – kezdetű ének 4-6. versszakát:  

 

 Tövises szűk úton a mennybe fel, vándorló gyermeked bizton jut majd el. 

 Angyalok szárnyain segíts, segíts nekem közelebb, közelebb Hozzád, Istenem!  

 

 Repdeső szárnyakon, felhőkön át, a csillagok fölé, fel, Uram, Hozzád.  

 Melletted a helyem, ó emeld a szívem közelebb, közelebb Hozzád, Istenem! 

 

 Tudom, ha arcodat megláthatom, véget ér majd akkor sok-sok bánatom.  

 Sóhajom végszava e hű ima legyen: közelebb, közelebb Hozzád, Istenem! 

 



 

                                                                                                         

 

476. A Szentlélek a szent Szeretet a mennyországban is 

 

 

Imádkozzuk a 97. számú éneket: 

  

 Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk Fényességed sugarát!  

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Istenünk! 

 

 Jöjj, szegények Atyja Te, bőkezűség Istene, lelkünk Fényed hassa át! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Istenünk! 

 

 Az első pünkösd napján az apostolok megtapasztalták, hogy a Szentléleknek nem lehet 

határt szabni. Minden népet összegyűjt Krisztus Egyházába, hogy Krisztus közösségében 

legyelek nemcsak itt a földön, hanem örökre is, a mennyben is. Azért mégis csak vannak hírek, 

hogy az ember gátat akar szabni a Szentléleknek, pontosabban a Szentlélek patakjának. 2010. 

május 16-án ugyanis átszakadt a Szentlélek patak gátja Nógrád megyében, Szécsény mellett, s a 

víz a város  

alsó utcáit veszélyeztette. Ezért azután az Útinform jelentette: 2012. október 31-én elkezdték a 

Szentlélek patak hídjának a felújítását, amelyet szintén megrongált az áradás. Nem erről van szó. 

A Szentlélek patakjának áradása mindig építő jellegű, mindig bontakoztat. Nem az ott-lakókat 

veszélyezteti, fenyegeti, hanem az életüket bontakoztatja.  

 

I. A Szentlélek hozza létre Isten és az ember között a kölcsönös szeretetáradást 

 

 A lélek-menyasszony az Istennel egyesült imában boldogan állapítja meg Istennek ezt a 

jóságát, ezt a szeretetét. Ezért is mondja biztató szó gyanánt társainak a Zsoltáros szavát: Adjatok 

hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket! (Zsolt 117, 1). Jó az Isten! Isten jósága nem 

más, mint a szeretet. Istenben a Szeretet nem más, mint a Szentlélek neve. A bűnbocsánat 

szentségében is a feloldozás után ezt a zsoltárverset idézi a feloldozást közvetítő pap: 

Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! A megtérőnek a válasza pedig így hangzik: Mert 

örökké szeret minket, vagyis Istennek az irgalma beleárad a bűn halálából feloldozott ember 

lelkébe, vagy hogyha már a megszentelő kegyelem állapotában végezte a szentgyónását, akkor 

növeli benne a megszentelő kegyelmet. Növekszik a lélek Isten szeretetében, a beleáradó isteni 

Szeretetben. Minden egyes szentséghez járulás növeli bennünk a kapacitást, a befogadó 

képességet, hogy Isten szeretetét, irgalmát egyre jobban befogadhassuk.  
 A lélek-menyasszony – aki itt a földön már annyiszor mondta a Zsoltáros szavát: Áldjad, 

lelkem, az Urat, ne feledd, hogy veled mennyi jót tett! (Zsolt 102, 2) – a mennyországi 

imaállapotban még inkább áldást mond isteni Urának; mert ott Istenen keresztül látja azt a sok 

jót, amit kapott. A bonus Deus-t, a jó Istent kapja. Isten nemcsak valami külső jótéteményt ad, 

mint amilyen a megcirógatás, vagy a magához ölelés, vagy a mindennapi falat kenyér, vagy a bűn 

megbocsátása, a testi-lelki javak ajándékozásában, hanem sokkal inkább önmagát adja. Isten a jó 

Isten. A lélek-menyasszony pedig a mennyei hazában szüntelenül áldja az Urat, szüntelenül 

magasztalja Istent a jóságáért.  



 A mennyei haza imaállapotában a lélek látja azt, hogy érdemes volt meghozni az 

áldozatot a földi életben a szeretet önátadása gyakorlása végett. Látja, hogy egész földi életének 

szolgálata milyen nagy jutalmat nyert. A lélek-menyasszony itt a földön is boldog, mert 

szeretheti Urát. A mennyországban ez a boldogság még inkább kiteljesedik. Már itt a földön is, 

de a mennyországban még inkább a szeretet áramlása Isten és a lélek között a Szentlélek 

műve. A Szentlélek az, Aki ezt a kölcsönös szeretetáradást Isten és az ember között létrehozza. A 

Szentléleknek az Atya és a Fiú közötti áradása már itt a földön is magával ragadta a lélek-

menyasszonyt. A mennyországban ez az extázis, ez az önmagából való kiemelkedés, kiragadtatás 

és az Istenbe való belekapcsoltság még nagyobb mértéket kap. Ez a szeretet extázisa, amelyben 

az egymást szerető Isten és a lélek mintegy kimennek önmagukból, és beleáradnak a másik 

lényébe. A szeretet ugyanis mindig a Szentlélek műve. Az ősminta a Szentháromság 

szeretetközössége.  
 A Szentháromság Személyei csodálatos egymást elfogadó szeretettel szeretik a másik 

Személyt. Elfogadják és befogadják a másik személyiségét. Ezért van az, hogy a Szentháromság 

Személyei egymásban léteznek, egy Istenként léteznek. Ahogyan a jó házasságnak is titka ez 

az egymást elfogadó szeretet, úgy a házasság ősmintája a Szentháromság életében is ez az 

egymást elfogadó szeretet a legjellemzőbb vonás. A lélek-menyasszony ámulva nézi isteni Urát, 

a második isteni Személyt, hogyan fogadja öröktől fogva örökké a Mennyei Atya önajándékozó 

szeretetét, amellyel az Atya kimondja önmagát a Fiúban, és a lélek-menyasszony láthatja, 

szemlélheti a láthatatlan Szeretetet. De az a mennyországban láthatóvá válik. Itt a földön az 

emberi szem még nem volt alkalmas rá, hogy lássa. Amikor pedig az ember részesedik Isten 

mennyei életében, akkor abban a világosságban már látja a Szentháromság Személyei közötti 

szeretetáradást, a Szentlelket.  

 Ahogyan a jó házasságban a másik arcának a rezdüléséből szavak nélkül is tudják, 

ismerik egymás gondolatát és érzéseit, úgy a lélek-menyasszony is szüntelenül látja isteni 

Ura arcát. Jézus ugyan az angyalokról mondja: Ők szüntelenül látják Istent (Mt 18, 10), de ez a 

tanítás érvényes az üdvözült ember-lélekre is. Aki Isten arcának látására vágyódott itt a földi 

életben, Isten betölti kicsiny választottjának ezt a vágyát a mennyei hazában. Ott Isten és az 

ember szüntelenül nézik és szeretik egymást a tekintetek és a szívek egymásba olvadásával, az 

egymásról való tudás és szeretés egybehullámzásával, a Szentlélek és az emberi lélek egymásba 

áradásával. Vagyis az Atya és a Fiú Lelke, meg az ember-lélek egyesül. Ez Isten és az ember 

egyesülése a szeretetben. Ahogyan az Atya a Fiúban van a Szentlélekkel egységben – ezt 

imádkozzuk minden könyörgés végén –, ahogyan a szülő élete a gyermekben lüktet az életet adó 

és az életet tápláló szeretet által; úgy Isten szentháromságos élete is a végtelen szent Szeretet 

által mennyei gyönyörűséggel lobog a lélek-menyasszony életében. Ez a létek, az ismeretek és 

a szeretetek egymásban lüktetése. Ez az egymásban létezés, az egymásról tudás belső öröme, és 

az egymásban lobogó szeretet gyönyörűsége! Ez a Szentlélek életet adó és életet tápláló 

egyesítő erejének kivirágzása, az örök életet bontakoztató tavaszi zsongása!  

 A mennyországi imaállapotban a lélek boldogan tapasztalja az Istennel való egyesülés 

isteni valóságát, amely a lelkek egyesülése és egysége által történik. Ha már itt a földön a lelki 

házasság imájában visszavonhatatlanul lefoglalta őt isteni Ura, ő pedig odaadta önmagát Neki, 

akkor a mennyországban is az Istennel együttélés olyan, mint a házastársak élete. Együtt 

rezdülnek egymásra a szeretetek egységéhez. Együtt rezdülnek gyermekeikre. Ez a szeretet 

termékeny életet fakasztó kisugárzása. Együtt rezdülnek a világra, mert a lélek-menyasszonynak 

nemcsak egy szűk kis családja van, hanem az egész világ ott van az ő isteni Urával való szeretet 

kapcsolatában, hiszen a mennyországban már örökre egymással élnek. Részt vesznek egymás 

életében. Egymásban vannak, egymás gondolatai töltik be őket. Elmerülnek egymás szeretetében. 



A lélek-menyasszony elmondhatja: „Nem önmagamban élek én már, hanem Tebenned, isteni, 

jó Uram!” 

 

Második témánknak nézzük meg:  

 

II. Hogyan tevékenykedik a Szentlélek a mennyei hazában? 

 

 Talán az ellentétből lehet itt is kiindulni: Mit jelent az, amikor az ember nem Istennél van, 

hanem elfordul Istentől?  

 Az Egyház Tanító-hivatala újra meg újra megerősíti ezt a tételt: „Aki halálos bűnben hal 

meg, pokolra kerül, mely örökké tart!” E tétel megértéséhez mindenekelőtt szükséges a halálos 

bűn lényegének a tisztázása. A bűn az Istentől való elfordulás, és a teremtményekhez való 

rendetlen odafordulás. A bűnös úgy érzi, hogy Isten korlátozza őt szabadságában, 

lehetőségeinek kibontakoztatásában, és önmagát a Teremtő helyett valami teremtményben 

véli megtalálni. Ezért nem akar tudomást venni Istenről. Elidegenedik Tőle. Végül is eljut Isten 

gyűlöletéig. Ez az Istentől való elfordulás nem az értelemben rejlik, vagyis nem a megismerés 

terén mutatkozik meg a hiányosság, hanem az akaratban és a szeretetben. Az emberi akaratban 

vagy szeretetben lejátszódó irányváltás vezet el lassanként a megismerés elhomályosulásához, 

amelynek során előnyben részesíti a teremtményt. Kívánatos, sőt, megengedett jónak választja a 

Teremtő helyett. A halálos bűn – vagyis amikor a lélekben meghal az istenszeretet, és a 

teremtményhez kötődik – mindig fennáll az a tény, hogy fontos dologban tudva és akarva dönt: 

Nem kell neki az Isten. Isten ellenére akar tenni. Tudja, hogy van Isten, de nem Őt választja. Az 

elkárhozásnál valószínűleg nemcsak az van, hogy a bűnös lélek nem használja ki a megtérés 

számos lehetőségét, hanem sokkal inkább az, hogy megátalkodottá válik, a Szentlélek helyett a 

gonosz lélek uralmát választja. Az Istennel egyesítő szeretet helyett az Istentől való elszakítás, 

sőt ellene mondás állapotát akarja. Az ördög személyes lény, bukott angyal, aki kimondotta: nem 

akar Istennek szolgálni, és aki ellene mond Isten uralmának. A gonosz léleknek a léte az 

nyilvánvalóvá teszi a kárhozat valóságát is: van pokol! (vö. Leo Scheffczyk – Anton Ziegenaus: 

Katolikus dogmatika című könyve, Eszkatológia 177-180. oldal). 

 

Harmadik téma:  

 

III. A Szentlélek a megváltás művében  

 

 Az ördög tehát ellene mond Istennek. A lélek-menyasszony pedig ellene mond a 

sátánnak. Ahogyan a keresztelésnél az Egyház kérdezi a keresztelendőt, vagy az őt képviselő 

szülőket, keresztszülőket: – „Ellene mondasz-e az ördögnek, minden csábításának, minden 

cselekedetének?” Kérdezte: „Hiszel-e Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben?” –, úgy 

a lélek-menyasszony egész földi életében ezt a magatartást akarja egyre jobban diadalra juttatni 

magában: „Nem szolgálok az ördögnek, de szolgálok a szentháromságos egy Istennek!” A 

mennyei boldogság szentháromságos Isten-közösségében pedig az üdvözült lélek boldogan látja, 

hogy milyen helyes volt a döntése. Aki Istennek szolgál, az ott van, ahol isteni Ura van! Jézus 

világosan megmondja: Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyen az én szolgám is (Jn 12, 26). 

Mennyivel inkább óhajtja, hogy választott, hűséges jegyese is ott legyen Vele a mennyei 

hazában!  
 Az üdvtörténetnek az eseményei, vagyis az üdvösség misztériumai mindig a 

háromszemélyű Egyisten közeledését tartalmazzák, vagyis mindig szentháromságú vonatkozása 



van. Isten az Atya a Fiúnak és a Szentléleknek elküldésével tárta ki előttünk Atyaságát. A Fiú 

azért jött el, hogy kinyilatkoztassa és megdicsőítse az Atyát. Krisztus viszont megígéri: az 

Atyától elküldi a Szentlelket, Aki majd mindvégig az Egyházzal marad.  

 A Szentlélek nem magát nyilatkoztatja ki, hanem azt tartja ébren, amit Krisztus tanított, és 

a Róla szóló tanúságtételt segíti. Jézus világosan mondja: A Szentlélek nem magától szól, hanem 

azt mondja, amit az Atyától és a Fiútól hallott (vö. Jn 3, 32, Jn 8, 26), és megígéri, hogy övéivel 

lesz az idők végezetéig (vö. Mt 28, 20), sőt, azon túl is, mert a szeretet soha nem múlik el! (1 Kor 

13, 8). A szeretet tehát a mennyországban is a Szentlélek műve lesz. Ő az, Aki összeköti 

Istent és az embert. Ha Szent Pál apostol figyelmeztet, hogy Krisztus megvallása csak a 

Szentlélekben lehetséges (vö. 1 Kor 12, 13), akkor az is kikövetkeztethető ebből a tanításból: a 

Szentlélek segít a második isteni Személlyel való egyesülésre a mennyországban is.  
 A Szentlélek tehát nemcsak arra képesít, hogy a Mennyei Atya Fiáról beszéljünk, hogy 

Őt, az Atya Fiát szemléljük, hanem arra is segít, hogy Krisztusra tekintsünk, és rajta keresztül a 

Mennyei Atyára szeretettel, a Szentlélekkel tekintsünk.  

 A Szentlélek emel fel bennünket a természet-feletti rendbe, vagyis Isten szeretet-

közösségébe, mert Ő tesz minket Isten gyermekeivé (vö. Róm 8, 14. 17). Ezt a természetfeletti 

állapotot mondjuk megigazulásnak, megszentelődésnek, Isten életében való részesedésnek. A 

Szentléleknek ez a természetfeletti hatása itt a földön csak a hitben tapasztalható meg. Ő 

osztogatja a karizmatikus adományokat, ahogyan az első korintusi levélben olvashatjuk: A 

Szentlélek ajándékait ki-ki azért kapja, hogy használjon vele! Egyik ugyanis a Szentlélektől a 

bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik 

pedig a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy a gyógyítás adományát ugyanabban a 

Lélekben. A csodatevő hatalmat, amaz meg a prófétálást. Egyik a szellemek elbírálását, a másik 

többféle nyelvet, a harmadik viszont a nyelvek megfejtését. Mindezt azonban egy és ugyanazon 

Szentlélek műveli, tetszése szerint mindenkinek úgy adva részt, ahogy akarja (1 Kor 12, 7-11).  

 A karizma olyan kegyelmi ajándék, amelyet az ember azért kap, hogy hasznára legyen a 

közösségnek ezzel a lelki ajándékkal. A megszentelő kegyelem pedig az ember egyéni 

megszentelődésére szolgál. A mennyei hazában pedig az üdvözült lélek már látja, hogy Isten 

Szentlelke hogyan uralkodott el a kiválasztott lelkekben, akitől a bölcsesség adományát kapta. 

Tudja már, hogy érdemes volt Istent választani, Őt mindenek felett szeretni! Ezt a tudást is a 

Szentlélektől kapja az ember.  

 A mennyasszonyban a hit átalakul szemléléssé, és a lélek boldogan, szeretettel nézheti 

Isten Atyját a gyermeki fogadás Lelkével a Fiú által. Amikor Szent Pál azt mondja: Még nem 

tudunk helyesen imádkozni, de gyöngeségünkben segítségünkre van a Szentlélek, Aki maga 

könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal (Róm 8, 26-27), akkor a mennyei 

hazában még inkább érvényesül a Szentléleknek ez az Istent és az embert összekötő 

tevékenysége. Nem a szavakkal való imádságot eredményezi, hanem a szeretetek egymásba 

áradását.  
 Az üdvözült lélek látja már a Szentlélek gyümölcseinek a beérlelődését. Ezekről mondta 

Szent Pál apostol: A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal 5, 22-23). A mennyei hazában a 

Szentléleknek ezen gyümölcsei már beérlelődnek az örökké tartó szeretetben, örömben és 

békességben. Itt a földi életben a Szentlélek az embert Isten felé irányította, de emberi 

környezetben, az embertársi szeretet gyakorlása által. A mennyei hazában pedig isteni 

környezetben, az Istentől kapott szeretet által köti össze Istent és az embert. A Szentléleknek a 

tevékenysége itt a földön arra irányult, hogy a földből való embert lelki emberré tegye. Hogy 

földies életébe belevigye Isten országának értékeit, hogy Isten uralkodjék el az emberben! 



Ezzel valójában a Szentlélek a teremtés művét szentelte meg a megváltás és a megszentelés által. 

A mennyei hazában pedig az üdvösség művét valósítja meg. Az üdvösség Istentől fakadó boldog 

életét, akikben már megvalósul Isten uralma, Isten országa. A Szentlélek itt a földön az 

üdvtörténet eseményeiben kinyilatkoztatta Istent és az Ő belső életét, és az üdvrendi 

eseményekből ismerhetjük meg a Szentháromságon belüli személyes vonatkozásokat; úgy a 

mennyei hazában a Szentlélek még inkább kinyilatkoztatja, vagyis részeseivé teszi az embert a 

Szentháromság Személyeinek életére.  

 Szent Pál a Szentlelket Krisztus Lelkének mondja (vö. Róm 8, 10), vagyis Krisztust itt a 

földön a Szentlélek teszi jelenvalóvá. Ebből következik, hogy a mennyei hazában is a 

Szentlélek az, Aki közvetíti Krisztus misztériumát, vagyis szent titkát, tudniillik, hogy Ő a 

második isteni Személy, Aki emberré lett a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától. A lélek-

menyasszony a mennyei haza imaállapotában boldogan engedi a Szentlelket működni, hogy 

benne a második isteni Személy az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Vagyis a lélek a Szentlélek 

által részesedik Krisztus misztériumában a mennyországban is. Továbbá a Szentlélek nemcsak 

Krisztussal egyesíti a választott lelket, hanem az emberi személyeket egymással is, és 

Krisztussal is. A Szentlélek az egyesítő hatást gyakorolja. Ő az, Aki a szeretet által a 

természetfeletti élet közösséget adja meg. Az Egyház nem véletlenül kéri: „A Szentlélek egyesítő 

ereje legyen mindnyájatokkal!” A Szentlélek ugyanis a feltámadt Krisztus életét terjeszti ki az 

emberekre. Ezért aki a Szentlélek működését megtapasztalja, mindig a dicsőségesen feltámadt 

Krisztust tapasztalja meg. A Szentlélek adta a híveknek azt a tudatosságot, amellyel ők 

Krisztushoz ragaszkodtak minden ellenséges támadás dacára. A mennyei hazában is a Szentlélek 

adja meg azt a közvetlenséget, amellyel a hívek Krisztushoz csatlakoznak, egyesülnek Vele. A 

Szentlélek jelenléte és működése tette képessé az Egyházat arra, hogy mint jegyes tekintsen égi 

Vőlegényére; úgy a lélek-menyasszony is a Szentlélek tevékenykedése által tudja felismerni 

Krisztusban az ő isteni Vőlegényét. Ha Krisztus az Egyházra, az Ő titokzatos testére 

kiárasztotta az Ő Szentlelkét, hogy folytassa Krisztus művét itt a földön, és az üdvösség 

intézménye legyen; még inkább a mennyei hazában közli az Ő szeretetét, az Ő lelkét a 

titokzatos teste tagjaival, és élteti őket a mennyei hazában. A Szentlélek szeretete nemcsak 

átöleli az üdvözült embert, hanem életet fakasztó Valóság is lesz benne! Krisztus titokzatos 

teste, az Egyház kezdettől fogva hordozta a Szentlelket. Az apostolok kézrátétellel adták tovább a 

Szentlélek ajándékát a bérmálásban és az egyházi rend szentségében.  

 A Szentlélek az, Aki a mennyei hazában is élteti Krisztus titokzatos testét, a Krisztussal 

szeretet-egységben levő választottakat. A keresztség, a bérmálás és az egyházi rend 

eltörölhetetlen pecsétje által különleges módon is felragyog a Szentlélek azok lelkében, akik e 

szentségekben részesülhettek. Ha Szent Pál azt mondja: Úgy szeresse a férj a feleségét…, mint 

ahogyan Krisztus is szereti az Egyházat! (Ef 5, 28. 29), vagyis mint férj és feleség szereti 

Krisztus az ő választottait, akkor a lélek-menyasszony boldogan élheti meg ezt a teljes 

lefoglaltságot. Krisztus, az isteni Vőlegény a Szentlélek által köti magához a választott lelket. 

Krisztus Lelke őbenne is lakik, mint az Ő választottjában is. Ez az az egység, amelyért Jézus 

könyörgött a főpapi imában: Amint Te, Atyám énbennem, és én Tebenned, úgy legyenek ők is 

egyek mibennünk! (Jn 17, 21). A mennyei hazának ezt a természetfeletti közösségét a szent 

szeretet, a Szentlélek építi. Ezért mondhatjuk: az Egyház megszentelő tevékenysége 

eredményeképpen a mennyei hazában is Isten és az ember természetfeletti egységben van, vagyis 

az Egyház az ember üdvösségének a munkálója. Az Egyház szolgálata Krisztus tevékenysége, 

megszentelő tevékenysége a Szentlélek által. Akiket megszentel, azok Vele eggyé lesznek a 

szentségben is, vagyis olyanokká válnak, akikben nem e-világ, nem e-világ fejedelme, hanem 

Isten uralkodik el! Akikben Isten él, akik megtapasztalják Istennek ezt a szelíd uralmát, 



azok örökre boldogok tudnak lenni a Szentlélek gyümölcseinek a kivirágzásában, a 

szeretetben, az örömben és a békességben! (vö. Dr. Gál Ferenc: Dogmatika 362-365. oldalig). 

 

 Ahogyan a szerelmesek megilletődnek az egymás szeretetétől, úgy a lélek-menyasszony is 

boldogan konstatálja az Atya és a Fiú szeretetét, amellyel reá tekintett, és amely a szeretet-

közösségbe belevonta. Érdemes tehát mind jobban követni a Szentlélek indításait! Akkor 

egyre jobban, maradéktalanul eluralkodik Isten szeretete az emberben!  
 

Befejezésül a 98. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Hiszem, vallom boldogan, amit mond az Isten, 

 Amit Krisztus elém ád Egyházában hinnem,  

 Hitemet a Szentlélek ajándéka szítja.  

 Mennybe szegény lelkemnek hitem legyen hídja!  

 

 

 

 

 

477. A lélek gyönyörűsége a mennyországban a Szentháromság 

 

 

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 lélek-menyasszony imáját kívánjuk egyre jobban megismerni, aki már isteni Urával a 

mennyország boldogságát élvezheti. Szent Pál apostollal mondhatja ő is: A mi hazánk a 

mennyekben van! (Fil 3, 20), illetve most már ebben az imaállapotban nem kell az odafenn-

valókat keresgélnem, mert az én Uram ajándékából immár megtalálhattam (vö. Kol 3, 2-3). 

Amikor az ember feljut egy-egy magaslatra, akkor jól esik visszatekinteni a megtett útra. A 

lélek-mennyasszony is vissza tud emlékezni arra az imaállapotra, amikor mintegy skálázva 

mindig följebb hatolt a földi mélységekből a mennyország Világosságába, a sötétségből a 

dicsőség Fényébe. A földi fáradalmak erőfeszítéséből az ellazultság, az Istenbe való megpihenés 

mennyei boldogságára.  

Amikor az énekesek is skáláznak a begyakorlásképpen, akkor mindig egy kicsit 

magasabbra emelik a hangot. Még feljebb, még feljebb, azután egyszer csak már nem tudnak 

magasabb hangot kiadni. A csúcsnál vannak. Az énekesek azonban úgy is tudnak gyakorolni, 



hogy a skálának nemcsak egymás után következő hangjait éneklik: do,- re - mi – fá – la – ti – do, 

egyre magasabbra, hanem nagyobb ugrásokkal: kis terccel, nagy terccel: do – mi, szo- do, fel a 

magasba. De ott is eléri az éneklő az emberi teljesítőképesség határát, és nem tud magasabbra 

hatolni a hangjával, de vágyódni tud.  

 A lélek-menyasszony is mindig, szüntelenül vágyódott egyre magasabbra. Arról 

elmélkedett, hogy hogyan fog majd bemenni az Úr dicsőséges templomába. Most pedig már 

boldogan megélheti: milyen is az a lelki mennyei magasság, ahová hazaérkezhetett.  

 A földi életben, itt a szentmisékben is háromszorosan dicsőítjük az Urat: Szent vagy, szent 

vagy, szent vagy!  
 

I. A Szentháromság Személyei felé, Isten magasába irányul a lelkünk a dicsőítő énekünkkel 

 

Nagyon kifejező, amikor a dallam egyre magasabbra ível: Szent vagy, szent vagy, szent 

vagy, a Szentháromság Személyei felé irányul a lélek, mert az ének, a dallam Isten magasságába 

röpíti a lelket!  

 A lélek-menyasszony emlékszik arra, hogy a háláját is egyre magasabbra, a mennyei 

magasságok felé irányította. Amikor kimondta ezt az imaszót: hálám, akkor hagyta, hogy a 

szóval a lelke is egyre magasabbra szálljon a hálával..  

 A léghajósok is, hogy könnyebben elérjék a magasságokat, kidobják a felesleges 

ballasztot. A lélek-menyasszony is elhagyott egy-egy betűt a hála imájából. Már nem azt mondta: 

hálám – ez a befejezettséget is jelzi –, hanem csak a két szótagot: – há-lám! – befejezés nélkül. 

Ezzel jelezte, hogy szüntelenül szeretne hálálkodni a szentháromságos egy Istennek! És hogy 

még magasabbra emelkedjen az imában a hálálkodó lélek, a következő lépcsőfokon már csak az 

első szótagot mondta: há, és befejezés nélkül maradt, mert úgy szerette volna, hogy hálaimája 

egyre magasabbra, Isten országába, Isten szívébe érjen el! Azután a következő fokozat az volt, 

amikor csak a h betűt zengte lelkének mélyén, amivel a hála szó kezdődik. Magánhangzó nélkül, 

folyamatosan a h betűt lehelte Isten felé. Végül ebben a hálálkodó imában eljutott arra a 

magasságba, amikor már a h betűt, a hála szó kezdő betűjét sem kellett kimondania a lelkében, 

csak egyszerűen emelkedett a hálával telt lelke a mennyország Urához. Itt, ebben az 

imaszakaszban, amikor a h betű fölé emelkedett a lelke, valami olyan emelkedettséget élhetett 

meg, mint a hangrobbanásnál, amikor tudniillik a repülőgép gyorsabban halad a hang 

sebességénél, és a hangja lemarad mögötte, s egyre magasabbra, az ég felé tör a gép. A lélek-

menyasszony emlékszik arra, hogy amikor így minden szó és földi tájak fölé emelkedett a 

hálájával, mindent maga mögött hagyott, hogy egyre gyorsabban haladjon az ég felé, akkor 

felsikoltott a meglepetéstől és a gyönyörűségtől. Talán csak ennyi hangzott a lelkében: „Hüiiiiii!” 

A gyönyörűségnek, a csodálkozásnak a szavai: „Hú, de szép!” Itt a lélekben már minden földi 

hangnál magasabbra került, mert Isten emelte fel oda őt! Ezt a lelki magasságot már nem a 

maga erejével éri el. Ez már a hangnélküli világ szférája. Ez már az a mennyországi magasságos 

világ, amelyben Isten lakik. Ez Isten otthona, ahova be akarja vezetni választott jegyesét.  

 Az imádkozó ember a lélek mélységéből kiáltott az Úrhoz a magasba. Ez az irányulás 

talán olyan, mint a fizikai hangnál az alacsony rezgésszám. Ez még csak mély hangot 

eredményez.  

Ahogyan egyre magasabb lesz a rezgésszám, az imádkozó ember  

– feszültsége, otthontalansága feloldódott a magas hangba,  

 – a sötétségből a megvilágosodásba,  

 – a földi szomorúságból a mennyei örömbe,  

 – a fájdalomból az enyhületbe,  



 – a földi gyötrelmekből a mennyország ellazult, kellemes közérzetébe, mivel ebben az 

imaállapotban már nem a földi tájakon él, hanem a magasban. A Szentlélek, az Atya és a Fiú 

szeretete a fáradtságból enyhülést adott, és a felüdüléshez, az élő vizek forrásához vezette őt. A 

testiségből a lelkiségbe, ahogyan Szent Pál mondja: Kiragadott minket …, és áthelyezett szeretett 

Fia országába a Mennyei Atya (vö. Kol 1, 13). Olyan ez, mint amikor a számkivetés hidegéből az 

otthon melegébe kerül az ember. Szent Pál ezt így mondja: Ti, akik egykor távol voltatok, most 

közel kerültetek (Ef 2, 13), Isten közelébe, a mennybe. Ez tulajdonképpen  

 – a szomorúságból való kiragadás, és a boldogságba való belehelyeztetés állapota. Ez nem 

más, mint  

 – az izoláltságból az együttlét örömébe való beleemeltetés,  

 – a szétszakítottságból az egységbe,  

 – a szétszórtságból az összeszedettségbe,  

– a diszharmóniából a harmóniába való eljutás kegyelmi ajándéka; 

 úgy az Úristen is egyre följebb emeli a lelket a lenti, földi tájakról egészen a mennyei 

magasságba, örömébe való beleemeltetés,  

 Ahogyan a baleset után a gyógytornász buzdítja az izmait újraépítő embert: – még följebb, 

még följebb! –, úgy az Úristen is egyre följebb emeli a lelket  

 – a lenti, földi tájakról egészen a mennyei magasságba,  

 – az akcióból a kontemplációba,  

 – a cselekvésből a szemlélődés nyugalmába.  

 A lélek-menyasszony a mennyországban is látja: honnan jött, meddig jutott el, és tudja, 

hogy amikor már nem képes tovább emelkedni a maga erejével, akkor Isten az, Aki felemelte 

magához őt. A Zsoltáros szava szerint elmondhatja: Immár betöltött engem, Uram, a Te színed 

látása (vö. Zsolt 16, 15). Itt a mennyei hazában nemcsak azt mondja: Az Úr színe előtt járok 

(Zsolt 55, 14), hanem az Újszövetség kinyilatkoztatása alapján ő már tudja: A Szentháromság 

színe előtt jár örökre. Itt a mennyei hazában örökre megmarad a szavak nélküli egymásnak 

örülésben, a szavak mankójára nem szoruló egymásban gyönyörködésben, a személyek 

egységében.  

 

II. A szemlélődés Istent ajándékozza az embernek, az embert pedig bevezeti, beleemeli 

Istenbe 

 

A szemlélődés nézése is a szeretet áramlása által valósul meg, mint Isten és a 

választottja közötti egység, és megvalósul továbbá a személyek egymásban levése is. Mint 

ahogyan a Szentháromság Személyei egymásban vannak. A mennyországban a léleknek nagyon 

nagy boldogsága a Személyeknek ez az egysége, illetve egymásban levése.  

 A földi életben a szemlélődés a hitből fakad, még nem osztályrészünk a látás (vö. 2 Kor 5, 

7), ahogyan Szent Pál mondja: De a szemlélődő imában az ember már itt a földön is tudást és 

szeretetet kap Istentől, vagyis a szemlélődés a tudás és a szeretet által valósul meg. A 

mennyországban pedig a szemlélődés a látásból fakad, és a szeretésből. A lélek már itt a földön is 

elmondhatta: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen, igazságod szerint járok, kelek (Zsolt 25, 

3); akkor a lélek a mennyei hazában még inkább megélheti: Szemem előtt tartom jóságodat 

szüntelenül, örökre. Igazságod, vagyis a végtelen igazság, a Fiú szerint járok kelek a 

szentháromságos egy Isten jelenlétében.  

 Isten ugyanis olyan végtelen Lény,  

 – Aki végtelen a létében,  

 – végtelen a tudásában,  



 – végtelen a szeretetében, vagyis  

 – végtelen a hatalmában és jóságában. Aki közölni akarja magát velünk, emberekkel, 

létét, tudását és szeretetét. Aki úgy közli magát velünk, hogy lakást vesz a lélekben, és benne 

marad (vö. Jn 14, 23). A lélek pedig Istenben van: Maradjatok bennem, és akkor én is bennetek 

maradok! (Jn 15, 4), – mondja Jézus.  

 – Itt valósul meg a jelenlét imája, amiről a földi életben az ember olyan nagy belső 

vágyódással törekedett.  

 – Itt valósul meg az összeszedettség imája, amikor is az embert nem zavarja semmi földi 

fény, vagy földi hamis érték. Itt már nem kell élő hittel Isten jelenlétére gondolnia, hanem csak 

egyszerűen Isten jelenlétében van, nyitott az ő Urára, Istenére, és tud örülni a jelenlévő Istennek. 

Tud ebben az örömben elmélyülni, elmerülni és elpihenni minden nap, az örökkévalóság napján 

egyre jobban. Itt már nemcsak a földi élet stílusa szerint hittel megélésbe fogadja Istent, hanem 

szemtől szembe láthatja Isten feléje irányuló szeretetét. Isten benne él, ő pedig viszonozza 

Istennek feléje áradó szeretetét. Egybehullámzik ezzel a végtelen szeretettel!  

 – Ez az Istennel való egyesülés imájának a koronája.  

 – Ez az, amikor bennünk a Szentlélek imádkozik (vö. Róm 8, 26).  

 – Ez az, amikor a Szentlélek kapcsolja össze a választott lélek-menyasszonyt az Atyával 

és a Fiúval, mert a Szentlélek az, Aki az Atya és a Fiú között szüntelenül árad, mint a szeretet a 

két személy között.  

 – Ez a mennyei imaállapot az Istennel való tökéletes egyesülés állapotára vezet.  

 – Ez a teljes önátadás virágba-borulása.  

 Ahogyan az ember meg tud állni egy tavaszi napsütéses, verőfényes délelőtt a virágba- 

borult fák előtt, és csak gyönyörködik Isten nagyságában, Isten szépségében, életet adó erejében; 

úgy a lélek-menyasszonynak ezt a teljes kivirágzását is szemlélik a mennyben az angyalok és a 

szentek. Istent dicsőítik az Ő létének végtelen szépsége, tudásának mérhetetlen hatalma és 

szeretetének nagysága miatt. Amikor a lélek a mennyországban egyesül Istennel, akkor az 

Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel van teljes egységben.  
 

III. Álljunk meg mi is a tavaszi napfényt adó, a virágokat kibontakoztató, titokzatos illatot 

árasztó szentháromságos egy Isten előtt imádó lélekkel, örvendező szívvel! 

 

 A Szentháromság bennünk lakásával, illetve az embernek a szentháromságos Istenben 

lakásával Aquinói Szent Tamás is mélységes tanításokat ad. Egy domonkos szerzetes, Magnus 

Beck atya könyve alapján: Wege der Mystik bei Thomas von Aquin így foglalhatjuk össze a 

tanítást (105-112. old.):  

 A misztika nem egy elméleti teológiai ismeret, hanem gyakorlati megtapasztalásból 

fakadó ismerete Istennek. Ez az ismeret abból az igazságból fakad,  

          – hogy a Szentháromság benne lakik a megigazult lélekben, 

 –  hogy az ember Isten képmására lett teremtve (vö. Ter 1, 27),  

          – hogy az erények és a Szentlélek ajándékai az Istennel való találkozásra segítenek, 

különösen a szentségekben: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, bűnbocsánat szentsége. 

 Isten különösen a Szentlélek kiárasztása, pünkösdi kegyelem áradása által teszi gazdaggá 

a lelket (Prima 3. 43. 3.) 

 Aquinói Szent Tamás először is tehát a Szentháromságban való lakásról tanít. Abból indul 

ki, hogy a Szentháromság benne lakik az emberben. A Római levélből kiindulva mondja: Isten 

szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által (Róm 5, 5). Szent Tamás 

szerint ez nem csupán Istennek mindenhol való jelenlétét jelzi, vagyis hogy a dolgokban jelen 



van az Ő teremtő erejével, hanem sokkal inkább azt a valóságot állítja elénk, amellyel a 

megismerő és a megismert, illetve a szerető Isten és a szeretett ember kölcsönösen jelen 

vannak egymás számára. Isten az ember lelkében a megszentelő kegyelem által jelen van! A 

hit és a szeretet által ismeretet ad magáról, és az ember pedig megismerheti Istent, Aki benne 

lakik. Istennek ez a jelenléte különösen is a Szentlélek által cselekszik bennünk, valósul meg 

bennünk. A Szentlélek ugyanis az ember lelkében jelen van. Mivel pedig a Szentháromság 

oszthatatlan, ezért ahol a Szentlélek jelen van, ott a Mennyei Atya és Egyszülött Fia is jelen 

van. Ha tehát a Szentlélek az ember lelkébe költözik, akkor Ő képességet is ajándékoz az 

embernek, hogy a három isteni Személyt a hitben megismerje, és a szeretetben megtapasztalja.  

 A mennyországban pedig a lélek-menyasszony azt a képességet kapja meg, hogy már 

szemtől-szembe láthassa Istent. Nem a hit közvetítésével, hanem a színe-látás kegyelmének 

ajándékával. Ha Isten a földön élő embereknek magát mint Atya – Fiú – Szentlélek 

szeretetközössége nyilvánította ki, akkor ez az ismeret a mennyei hazában végtelen mélységekbe 

bontakozik. Az üdvözült lélek már nem csupán Istent, mint Teremtőt tapasztalja meg, nem 

csupán hatalmas Erőként, Aki a világot fenntartja; hanem mint szentháromságos egy Istent látja 

Őt; az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, a három isteni Személyt egy Istenségben. Ez az Isten a 

három Személy közösségének teljes önátadásában él. Így tehát a lélek a mennyországban már 

nem csupán úgy ismeri meg Istent, mint a dolgok létrehozóját, hanem sokkal inkább úgy, mint 

Aki kinyilatkoztatja az Ő szentháromságos mivoltát.  

 Istennek ez a megismerése nem olyan, mint amikor az ember egy regényt olvas, és 

elképzeli az ott szereplőket, akik a valóságban talán nincsenek is. Bár ez az elképzelt esemény is 

érzelmeket tud felindítani az ember szívében, elfogadást a szeretés által, vagy elutasítást a nem 

szeretés által. 

 

 Isten nem egy elképzelt valóság, hanem  

 – Ő a Valóság,  

 – Ő a Lét Teljessége,  

 – Ő minden létezés Szerzője!  

 

 A Szentháromság Személyei öröktől fogva örökké léteznek, a teremtmények pedig 

attól kezdve, hogy Isten megteremtette őket. Isten, mint a megismerés tárgya jelenvaló az 

üdvözült lélek számára. Leginkább az ismerés és a szeretés által tapasztalható meg. A szeretet 

tárgya ugyanis két személy közötti irányulás, amikor két valóság egymás felé fordul. A személy 

egyfajta nyitottság egy másik személy számára. Amikor egy személy kitárja önmagát a másik 

felé, akkor ezáltal a másikban valami irányulást hoz létre önmaga felé. A szentháromságos egy 

Isten jelenléte is ilyen kitárulkozást, ilyen vonzást eredményez, s ezáltal teszi lehetővé az isten-

megtapasztalást. Az utat Jézus sokszor mutatta, tanította a Bibliában, különösen Szent János és 

Szent Pál apostol írásaiban. Az a tudás, hogy a szentháromságos egy Isten bennünk lakik, itt a 

földön a lelki életünknek egy nagyszerű segítsége, a mennyországban pedig csodálatos élménye. 

Itt a földön az imádság és a meditatív elmélyülés által kapjuk ajándékba az 

istentapasztalást. Ez itt a földön nemcsak a teológusoknak, tehát Isten tudósainak a kiváltsága, 

hanem minden hívő számára nyitott Valóság, aki Istent szíve mélyén keresi! 

  

IV. Boldog Erzsébet karmelita a szentháromság misztériumában találta meg az ő 

menyországát már itt a földön 

 



 A lelkiség történetében, vagyis hogy az ember hogyan él Istennel itt a földön, és hogyan 

irányul a mennyei hazába, hogy ott örökre együtt lehessen a szentháromságos egy Istennel, 

modern korunkban a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet karmelita példájával áll 

elénk. Ő 1880-ban született Franciaországban, és 1906-ban költözött a Világosság, a Szeretet 

és az Élet honába, ahogyan ő ezt szívesen megfogalmazta még itt a földi életében. Ez a 

karmelita nővér Isten igaz imádója lett Lélekben és igazságban, ahogy Jézus kérte (Jn 4, 23). 

Alázatos életét, testi és lelki szenvedéseit a benne lakó Szentháromság dicsőségének dicséretére 

ajánlotta (vö. Ef 1, 12). A Szentháromság misztériumában találta meg az ő mennyországát már itt 

a földön. Emléknapját november 8-án ünnepeljük. Ez a karmelita nővér, aki a Szentháromságról 

kapta szerzetesi nevét, egész mivoltával ráadta magát már itt a földön a Szentháromság 

imádására.  
 Így ír lelki naplójában: „Istenem, Szentháromság, Akit imádok, segíts engem, hogy 

magamról egészen elfelejtkezve Benned éljek! Változhatatlan béke, mintha lelkem máris az 

örökkévalóságban időznék. Ne engedd, hogy bármi is megzavarja békémet, vagy kikényszerítsen 

Belőled, én Változhatatlanom, hanem inkább minden pillanat ragadjon messzebbre, 

misztériumod mélységébe! Teremts békét lelkemben, tedd azt mennyországoddá, szeretett 

otthonoddá és pihenőhelyeddé! Add, hogy soha ne hagyjalak magadra, hadd legyek ott egész 

lényemmel éber hitemben Téged imádva egészen kiszolgáltatva magam teremtő 

tevékenységednek! Ó örök ige, Isten szava! Egész életemet a Te hallgatásodban akarom tölteni! 

Tanulékony akarok lenni, hogy mindent megtanulhassak Tőled! Mindig Rád akarom szegezni 

tekintetemet, és megmaradni nagy fényességedben! Szeretett Csillagom, igézz meg engem, hogy 

soha többé ne vonhassam ki magamat fénykörödből! Emésztő Tűz, szeretet Lelke, szállj le 

rám, hogy lelkemben mintegy megtestesüljön az ige! Hadd legyek számára egy új emberi 

természet, amelyben megújítja egész misztériumát. Te, Atyám, hajolj le szerény kis 

teremtményedhez, borítsd be árnyékoddal! Csak szeretett Fiadat lásd benne, akiben mindig 

kedved telik! Ó én Hármam, Mindenem, Boldogságom, Te végtelen Magányosság, Te 

Végtelenség, Akibe beleveszek. Zsákmányként szolgáltatom ki magamat Neked. Temetkezzél 

belém, hogy én eltemetkeztessek Benned, míg várom, hogy majd Fényedben szemlélhessem 

nagyságod mélységeit!” 

 „Nescivi”, ahogyan a régi latin egyházatyák mondták, nem tudom, már nem érdekel 

semmi más, Uram! Ugyanezt énekli a mennyasszony az Énekek énekében, miután bevezették a 

belső kamrába (vö. Én 8, 2?). Úgy érzem, egy dicsőítő dicséretnek is ez kell, hogy a refrénje 

legyen ezen az első lelkigyakorlatos napon, amikor a Mester bevezeti őt a feneketlen mélység 

mélyére, hogy megtanítsa arra, hogyan töltse be hivatását, amelyet majd az örökkévalóságban 

rábíznak, amelyet gyakorolnia kell már az időben is, hiszen az idő már megkezdődött, de állandó 

továbbhaladó örökkévalóság is ez.” 

 A Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet utolsó szavai 1906. november 9-én ezek 

voltak: „A Fénybe, a Szeretetbe, az Életbe megyek!” A földi életnek nem a halál, hanem az 

örökké-tartó Élet az utolsó szava.  

 Amikor a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet elindult minden élők útján, akkor 

abba a világba kívánkozott, ahová egész földi életében készült. A szentháromságos egy Isten 

szívesen betölti a tiszta szívek vágyait, nem késlekedik menyasszonya szavát megvalósítani. 

Erzsébet elindulhatott a Fénybe, vagyis a Mennyei Atya dicsőségébe, az Életbe, vagyis a Fiú 

Isten Életébe és a Szeretetbe, a Szentlélekbe, az Atya és a Fiú közötti Szeretet-áramlásba, az 

örökké-tartó Életbe. 

  



 A mennyországban tehát a lélek-menyasszony legnagyobb gyönyörűsége a 

Szentháromság lesz, Aki beleajándékozza magát a kiválasztott mennyasszony lelkébe, illetve Aki 

befogadja szentháromságos életébe az Ő választottját. Ennek a gyönyörűségnek nincs vége, mint 

ahogyan a Szentháromság létezésének, tudásának és szeretésének sincs vége. Ebben az 

imaállapotban a lélek beleemeltetik a Szentháromság életébe, és Istennel egyesülve élhet 

örökre! 

 

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! 

 

  

 

 

 

478. Isten hajléka a mennyország  

 

 

Imádkozzuk a 139 számú éneket:  

 

 Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,  

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem! 

 

I. Hogyan viszonyul a lélek-menyasszony isteni Urához a mennyországban? 

 

 Amikor azt tanulmányozzuk, hogy a lélek-menyasszony hogyan viszonyul isteni Urához a 

mennyországban, akkor az ő állapotát így is meg lehetne fogalmazni: „Uram, nem vagyok én 

méltó, hogy hajlékodba vezess engem (Vö. Mt 8, 8).” Ezért nagyon örülök, hogy Magadhoz 

vonzol. Nagyon vágyódom arra, hogy a Te hajlékodban lehessek Veled örökre!” A 

mennyországban lakozás mindig is Isten ajándéka. Igaz, hogy így szoktuk fogalmazni: A 

mennyországot jutalmul adja az Úr, de az ember a maga erejével nem tudja megszerezni 

Istennek ezt a barátságát, azt, hogy Istenben lakozhassék az ember mindörökre. De Jézus 

pontosan ezért jött, hogy magával vigyen minket. Azért ment a mennyországba, hogy helyet 

készítsen nekünk, hogy örökre ott lakhassunk Istennél (vö. Jn 14, 3).  

 

1. Mit élt meg az Ószövetség embere Istennek ebből az emberi kívánságot túláradó 

mértékben meghaladó döntéséből? A Zsoltáros így nyilatkozik: Magasba szálltál, és foglyokat 

vittél magaddal (Zsolt 67, 19; Ef 4, 8). Az Ószövetség embere még nem láthatta a mennyország 

kinyilatkoztatását olyan mértékben, mint ahogyan az Újszövetség embere. De Isten választottai 



már akkor is megtapasztaltak valamit Istennek ebből a nagy jóságából. Itt nem a háborúk 

gyötrelméről, a vesztesek fogságba hurcolásáról van szó, hanem a szeretet foglyainak a 

felmagasztalásáról. Arról az emberről van szó, akit legyőzött Isten szeretete. Arról a lélek-

menyasszonyról van szó, akit Isten tett az Ő rabjává (Isten rabjai), akit rabul ejtett az isteni 

Vőlegény királyi szerelme. A lélek-menyasszony pedig hagyja magát a szeretet rabjaként 

vezetni oda, ahova az ő isteni Ura viszi. Ez nem otthontalan száműzetés lesz számára, hanem a 

hazaérkezés gyönyörűsége. A Zsoltáros ezt az élményt így fogalmazza meg: Isten otthont ad a 

hontalannak. …Otthont talált a Te Családod, ahol jóságodban Istenünk gondját viseled 

szegényeidnek (Zsolt 67, 7. 11). A földi élet számkivetettség, a paradicsom boldogságának a 

hiánya. A vágyódás a paradicsomi otthon melege után, ahol az ember együtt lakhatott Istennel. 

Isten pedig otthont készít az Ő családja számára. A családban pedig a férj mellett az első helyen a 

feleség van és a gyermekek. Isten családjában is az isteni Vőlegény mellett ott van az Ő hitvese, 

választott jegyese. Ott vannak a gyermekek, akiket az Úr szeretete bízott erre a szeretetteljes lelki 

családi közösségre.  

 

2. Az újszövetségi kinyilatkoztatás már többet mond Isten hajlékáról: Szent Pál így 

mondja: Belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Szentlélek 

közreműködésével Isten hajlékává (Ef 2, 21-22). Isten mennyei temploma maga a Szentháromság. 

Az Úr választottai, mint az épület kövei egybekapcsolódnak, és együtt lesznek Isten örök 

hajlékává. A választott lelkek tehát Istenben laknak, illetve ők maguk is Isten hajlékává 

lesznek, mert Isten lakik bennük. A mennyország lakóiban a közösség valósul meg, közösség a 

Szentháromság Személyeivel. Isten hozza létre ezt a közösséget, amikor megérinti az ember 

lelkét, és az ember rárezonál Isten szeretetére. A mennyország templomában micsoda 

istenélmény, micsoda isten-megtapasztalás van a választott lélek számára! Ő már tudja: Isten 

előbb szerette őt (1 Jn 4, 19), ő pedig választolt Isten szeretetére. A lélek-menyasszony tudja: 

ráragyogott Isten dicsősége, ő pedig visszatükrözheti isteni Ura dicsőségét. Mert a dicsőség 

Ura nemcsak kívülről ragyog rá az üdvözült lélekre, hanem belesugározza magát, belül ragyog. 

Ahogyan a Fiú az Atya szerető jelenléte, úgy a lélek-menyasszony is megtapasztalja Isten 

szerető jelenlétét, benne lakását a lelke mélyén. Ahogyan a Fiú visszatekint a Mennyei Atya 

arcára, úgy a szemlélődő lélek is rátekint Isten ragyogó mivoltára, és megéli az Atya és a Fiú 

közötti szeretet-áramlást, a Szentlelket. Ha a megszentelő kegyelem részvétel Krisztus 

Istenfiúságában, akkor a mennyországi élet részesedés Krisztus isteni dicsőségében. Latinul 

participalnak mondjuk ezt a részvételt. Részesednek egymás életében, a Szentháromság 

beleajándékozza magát az emberi lélekbe. Az ember pedig participál, részesedik a 

Szentháromság életében. Amikor Isten, a végtelen létező a mennyországban jelenvalóvá teszi 

magát a választott lélek számára, akkor unió, életegység, szeretet-közösség jön létre, az öröm, 

a béke közössége. Az uniónak a tovább-bontakozása a communio, a közös egység egymással, 

Isten az emberrel, ember Istennel. Az ember Isten hajlékává lesz, Isten pedig hajlékot készít 

önmagának az emberben.  

 

3. Hogyan valósul meg Isten és az ember közössége a mennyországban? „Krisztus 

úgy egyesíti magával az üdvözülteket, mint Fő, a második Ádám; azért az üdvözültek 

egymással is közösséget alkotnak. Isten színe látását mindenki úgy kapja, mint Krisztus 

titokzatos testének tagja, hiszen az Ő fiúi örökségében részesülnek” -, írja a Magyar Katolikus 

Lexikon a mennyország címszó alatt. Amikor Krisztus a mennybe ment, akkor magával viszi 

foglyait, rabjait, akiket megszerzett magának, szabaddá tette a gonosz hatalmától. Krisztus az 

egész emberiség Képviselője, ezért azután akik a mennyországba jutnak, Krisztuson 



keresztül jutnak oda. Akik Isten színe látására eljutnak, Krisztus miatt kapják örökségül ezt a 

nagy kitüntetést. A mennyország, vagyis Isten hajléka időn túli világ. Latin szóval úgy 

mondjuk: transzcendens, meghaladja a tér és az idő kategóriáit, fölötte áll a mulandóságnak. 

Nem lehet a kiterjedés dimenzióiba beleszorítani. A lélek-menyasszony ebben a mennyei 

világban elmondhatja: „Itt van ez én igazi hazám! Nem én szereztem meg, mint ahogyan a 

honfoglalók erős karddal fegyverkezve elfoglalják azt a földi hazát, hanem Isten kegyelméből 

ingyen.” Beleemeltetik az ember Isten világába. Isten trónján ülhet az ember is, mert isteni Ura 

ebben a kitüntetésben részesítette. A Zsoltáros még azért fohászkodott: Hadd lakjam hajlékodban 

mindörökre, hadd leljek oltalmat védőszárnyaid alatt!... Adj napokat a király napjaihoz, és sok 

nemzedékkel mérjed éveit, hogy ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre! Tartsa meg őt 

szereteted és hűséged! (Zsolt 60, 5. 7-8).  

 A lélek-menyasszony boldogan tapasztalja: Isten túláradó mértékben betöltötte szíve 

vágyát. Immár mindörökre Isten hajlékában lakhat. Isten jobban biztosítja az ő oltalmazását, 

mint ahogyan a tyúkanyó a védőszárnyai alatt a kis csibéi számára oltalmat tud adni. A lélek-

menyasszony megtapasztalhatja, hogy isteni Urával együtt ül a trónon mindörökre Isten színe 

előtt, Isten jelenlétében, mert Isten szeretete és hűsége tartja meg őt ott, abban a mennyei 

hajlékban.  

 A lélek-menyasszony olyan, mint a királyné,  

 – akinek a király a legfontosabb,  

 – aki nem önmagát tekinti a legnagyobbnak, hanem az ő Urát,  

 – aki a dicsőség fényét nem magának köszönheti, hanem királyi Urának.  

 Ha eddig így imádkozott a lélek-menyasszony: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam, 

hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, hogy az Úr gyönyörűségét láthassam, és 

szemléljem templomát (Zsolt 26, 4), akkor most már boldogan megélheti: Isten túláradó 

mértékben teljesítette szíve vágyát. Örökre isteni Ura házában lakhat, szemlélheti Isten 

templomát, amelyben ő is ott lehet! Szemlélheti a szentháromságos egy Isten dicsőségét, azt az 

isteni dicsőséget, azt az isteni gyönyörűséget, Aki az Isten, Aki a szentháromságos teljes nagy 

Valóság!  

 A kiválasztott lelket mennyei örömmel tölti el, hogy Isten hajlékában lakhat. Amikor 

az ószövetségi fogságból az Úr hazahozta Sion foglyait, akkor mintha álomból ébredtek volna, 

megtelt örömmel az ajkuk, nyelvük ujjongva énekelt (vö. Zsolt 125, 1-2). Most pedig, amikor az 

Úr hazahozta azokat, akiket foglyaivá tett, a szeretet rabjaivá; akkor a földi élet 

álomvilágából felébredve a mennyei életben találja magát, Isten életében. Istennel telik meg 

az ajka, Isten örömével. Ez a nagy boldog valóság, hogy a lélek Isten hajlékában lehet 

mindörökre, Krisztusnak köszönhető. A Mennyei Atya ugyanis Krisztusban, mint Főben újra 

egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van (Ef 1, 10).  

 Krisztus az élő Isten Fia (Mt 16, 16), Aki megkönyörült a Hozzá imádkozó emberen, aki a 

Jézus imában az Ő irgalmát kérte. Egyesíti magával az Ő irgalmára áhítozó embert, s ugyanakkor 

egyesíti az Atyával is, meg a Szentlélekkel is. 

 Krisztus, mint a titokzatos Test feje egy a titokzatos Szentháromsággal is. Ezért 

tudja összekötni az eget a földdel, ezért tudja az embert Istenbe, Isten világába bevezetni, 

mint ahogyan a vőlegény bevezeti hajlékába a menyasszonyt (vö. Én 8, 2).  

 Az imaórák liturgiájában ezért imádkozik így az Egyház Krisztusról: „Egybefoglal két 

hazát, eget, földet, és lesz egy család.” Akik hontalanok, akik a családi fészek melegéből 

kitaszítva élnek, azok tudják igazán értékelni, mit jelent a család szerető közössége. A gonosz 

lélek mindig ebből a szeretet-közösségből akarja kitaszítani az embert, mert gonoszság útjára 

lépve ezt az istennélküliséget választotta. Krisztus pedig egyesíteni akarja Istent az emberrel, 



eget a földdel. Azt akarja, hogy egy isteni család részesei lehessünk, hogy mi emberek ott 

élhessünk Isten hajlékában (RD. himn. I.L.Hvi időben II. 451).  

 

II. Hogyan élték meg ezt szent őseink, azok a testvéreink, akik már előttünk jártak a 

mennyországba vezető úton? 

 

 Mondogatták: Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát (Zsolt 25, 8). Ez egy 

szerelmi vallomás, mert hiszen azt a lakóházat szeretjük, ahol Isten lakozik. Azt a mennyei 

házat szeretjük, amely az Ő dicsőségének otthona, és amelyben Ő részt akar adni nekünk. Isten 

megközelíthetetlen Fényben lakozik (1 Tim 6, 15), de mégis bevezeti az Ő szeretett választottait 

az Ő hajlékába. Azt akarja, hogy ott legyünk Vele. Jézus ugyanis a mennyben szüntelenül 

közbenjár értünk. Az Ő közbenjárásának az a szempontja, hogy ne vesszünk el, hanem 

eljuthassunk oda, ahol Ő van.  

 János a Jelenések könyvében ezt a mennyei várost olyannak látja, mint a vőlegényének 

felékesített mennyasszonyt (Jel 21, 2). Az isteni Úr az, aki felékesíti magának választottját. Aki a 

győztest oszloppá tette Isten templomában, hogy onnét soha többé ne távozzon el. Ráírta Istennek 

a nevét, valamint az Ő új nevét (vö. Jel 3, 12). Az oszlop szilárdan áll a templomban, tarja az 

egész épületet. A lélek is ilyen elmozdíthatatlan módon – mondjuk így: – belegyökerezik 

Istenbe, hiszen az oszlopnak a mélységes mélyben alapzata is van. Isten nevét hordozza a lélek-

menyasszony, vagyis jelzi ez a felirat: én Istené vagyok, Isten pedig az enyém! Amikor az Isten 

Fia az Ő új nevét írja rá a lélek oszlopára, akkor valami új vonatkozást akar ezzel kifejezni: „Te 

még jobban velem vagy! Te mindörökre velem vagy!”  

 

 – Ez a felbonthatatlan szeretet jelszava: mindörökké.  

 – Ez az egymásnak átadottság szívet átjáró boldogító élménye.  

 – Ez az időtlenség nyugalma.  

 – Ez Isten békéjének az ember lelkébe történő belehullámzása.  

 – Ez az egymás szeretetétől való átjártság békéje.  

 – Ez a kölcsönös szeretet békéjébe való belemerültség öröme.  

 – Ez a zavartalan egymásban időzés állandósága. 

 – Ez a határtalanság felszabadító érzete, a kölcsönös önátadás szüntelen áradása. 

Szüntelenül, mindörökké.  

 – Ez a vég nélkül birtokolt összetartozás valósága: – Én a Kedvesemé vagyok, és Ő az 

enyém! –, ahogyan az Énekek éneke menyasszonya mondta (Én 6, 3).  

 – Ez a szeretett isteni Lénynek való örvendezés folytonossága, amikor a lélek-

menyasszony ezt mondhatja: Úgy örülök Neked mindörökké!  

 – Ez a mennyei állapot az el nem múló szeretet biztonságérzete.  

 – Ez az Isten hajlékéban lakás a szüntelen egymásra nézés boldogsága. A folytonos 

egymásra mosolygás gyönyörűsége.  
 – Ez az egymásra találtság vég-nélkülisége, az egymástól való elszakíthatatlanság 

bizonyossága.  
 – Ez az egymás mindörökké tartó szeretetteljes szemlélése.  

 A lélek-menyasszony a földön még így imádkozott: Nem hagyunk el többé, éltess még 

bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet (Zsolt 79, 19), akkor a mennyei hazában már tudja, 

hogy Isten életi őt örökre! Már nem kell félnie, hogy elveszítheti isteni Urát. Ez a mennyország 

boldog jellemzője. Itt a teremtés végső céljának a megvalósulásáról van szó: Isten lett minden 

mindenben! (vö. 1 Kor 15, 28). Ha Jézus elmondhatja: „Az Atya énbennem van, és én az 



Atyában” (Jn 10, 38); akkor a lélek-menyasszony is elmondhatja: „Én Istené vagyok, Isten 

pedig énbennem!” Ha Jézus megígérte : Szétárasztja minden emberre az Ő Lelkét (ApCsel 2, 

17), akkor a lélek-menyasszony a mennyországban már tudja: Isten szeretete beleáradt a szívébe 

a reá árasztott Szentlélek által (vö. Róm 5, 5). Tudja: A fogadott Fiúság Szentlelkét kapta, 

amelyben örökre ezt kiálthatja: Abba! Atya! Atyácskám! (Róm 8, 15). A mennyei hazában, Isten 

hajlékában már nem kell sóhajtoznia, és várnia a fogadott Fiúságot, testünk megváltását, a 

fogadott fiúság kiteljesedését (vö. Róm 8, 23), mert itt már segítségére van a Szentlélek is. Itt már 

a lélek tud helyesen imádkozni. Átadta magát a Szentléleknek, Akivel együtt könyörög a 

szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal (vö. Róm 8, 26), mert a Szentlélek köti őt össze az 

Atyával és a Fiúval. A lélek-menyasszony megélheti, hogy a Mennyei Atya benne is szereti a 

Szentlélek által a Fiút. Megélheti, hogy az Isten Atya mindent az ő gyenge emberi kezeibe is 

adott (vö. Jn 3, 35), amikor Fiát neki ajándékozta, amikor őt meghívta a mennyei hajlékba. Itt 

ugyanis megvalósul az a mennyei kapcsolat, amelyről János szól a mennyországot szemlélve: 

„Isten velük lakik, bennük lakik”, mint Isten városa, mint Isten sátora, mint Isten hajléka. A lélek-

menyasszony lesz az a hely, ahol szívesen elidőzik Isten (vö. Jel 21, 3). A mennyország lesz az a 

mennyei Sion hegy, ahol Isten lakik, ahol szívesen időzik az emberekkel. Ha Szent Pál azt 

vallja Krisztusról: Benne lakik az Istenség egész teljessége (Kol 2, 9), akkor a mennyei állapotban 

Krisztus miatt a lélek-menyasszony is elmondhatja: „Bennem lakik Krisztussal az Istenség egész 

teljessége!” Megélheti Szent Pál próféciáját: Üdvözítőnk, az Úr Jézus Krisztus azzal az erővel, 

amelyet mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült 

testéhez (Fil 3, 21). Akit Isten szeretete így magához ragad, az már benne él Istenben, mint 

valami hajlékban, illetve Isten őbenne lakozik, magához hasonlóvá teszi megdicsőült lelkében és 

feltámadott testében is. Az ember nem tudja kidadogni a mennyei hajlék gyönyörűségét. 

Csak azt tudja: amire vágyódott itt a földi életben, az ott, az örökkévalóságban 

beteljesedett, és ő boldogan elidőzik ebben a mennyei hajlékban mindörökké!  
 

Befejezésül imádkozzuk a 150. számú éneket:  

 

 Uram Jézus! légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.  

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk!  

 

 Uram Jézus! kérve kér szívünk, mely bíz és remél. 

 Add meg néki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér! 

 A szív, amely bíz s remél, Uram Jézus, kérve kér! 

 

 

 

 

 

479. A lélek-menyasszony részesedik Isten örök nyugodalmában 

 

 

Imádkozzuk a 243. számú éneket:  

 

 Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nékik!  

 S örök Világosság fényeskedjék nékik: 



 Hogy szent trónod körül udvarolhassanak,  

 S Téged, Boldogítót, örökké áldjanak! 

  

 A szentháromságos egy Istennel való végleges egyesülés imaállapotában, amikor a lélek 

részesedik Isten örök életében, akkor Isten részt ad neki az Ő örök nyugodalmában. Ezért 

imádkozik az Anyaszentegyház minden gyász-szertartásban, erre vágyódik minden szív a földi 

élet harcaiban.  

 

I. Nyugalom 

 

 Amikor az ember nehéz terhet cipel, olyan jó megállni és megpihenni. A katonák is 

amikor a vigyázz-állásban elfáradnának, akkor az okos tiszt pihenj állást vezényel. Akiknek 

sajnos részük volt erőltetett menetben, azok tudják, hogy milyen megváltás, amikor megállást 

vezényelnek nekik, lehet pihenni. Az Úristen is megpihenést készít az ember számára.  

 

 1. A szemlélődő ima 1. szakaszában is az aktív nyugalom volt a nagyszerű lehetőség, 

hogy a lélek lecsendesedjen, és csendben várakozzék, vágyakozzék Istenre, Akinek közelsége 

békét áraszt.  
 2. A szemlélődő ima 6. lépcsőjénél pedig az Istennél való megpihenés a passzív nyugvás 

imája volt, amikor a lélek kapja az Istenben megnyugvás boldog imaszakaszát, mert a lelket 

egyre közelebb vonja magához, és engedi, hogy jelenlétében megpihenhessen.  
 3. A mennyei hazában pedig a nyugalomnak egy harmadik fajtáját élheti meg a lélek: az 

Istenben való örök megnyugvás boldogító állapotát. Isten ugyanis a nyugalom állapotában él.  

 Már az Ószövetségben mondta a jeruzsálemi templomról: Kiválasztotta az Úr magának 

Siont, lakóhelyéül kívánta: „Nyugalmam helye ez lesz: örökre itt akarok lakni, ez a kívánságom” 

(Zsolt 131, 13-14). A templom mindig is csendes, az Istennél való megnyugvás helye. Csak az 

Úr tudja biztosítani, hogy az ember is örökre részesedjék az Ő nyugalmában. A mennyei 

dicsőségnek ez lesz a nagy kitüntetettsége, hogy az ember Isten békéjében, nyugalmában részt 

vehet.  

 Itt a földön a lélek a külső – belső elcsendesedéssel, testi – lelki mozdulatlansággal 

készült a nyugalomra. Nem akart valamit csinálni, hanem csak passzív módon rendelkezésre állt 

az Úr számára, inaktívvá vált. Nem tevékenykedni akart, hanem csak egyszerűen az 

imádságban teret és helyet biztosított Isten számára, hogy Isten legyen benne az elsődleges 

cselekvő. Ténylegesen Isten az, Aki végtelen nyugalomban élve mégis cselekszik a lélekben. 

Az Ő egyetlen isteni aktusát, az örök szeretet áradását az Atya, a Fiú és a Szentlélek között már 

itt a földön is élte abban a lélekben, aki befogadta Őt, és engedte Istent, hogy élhesse az Ő 

isteni életét az emberben. Ez a nyugalom azt jelentette: Isten eluralkodott benne, vagyis hogy 

eljön az Ő országa. Megvalósult a teremtés rendje és célja: Isten az élet leheletét lehelte nemcsak 

az ember orrába (vö. Ter 2, 7), hanem az ember lelkébe adta a saját Lelkét, a Szentlelket. 

Ezért mondhatta Pál apostol: Aki az Úrral egyesül, egy lélek Vele (1 Kor 6, 17).  

 A kiválasztott lélek-menyasszony életében már itt a földön átlüktetett az Ő végtelen 

isteni szeretete. Már nem volt más dolga, mint csak a rendelkezésre állás, illetve hogy engedje: 

Isten élje az Ő életét benne! „Neki kisebbednie kellett”, nem önmagában élnie, „Istennek pedig 

növekednie benne” (vö. Jn 3, 30). Ez az Istenben való elpihenés az örök nyugodalom előképe, 

előíze. A mennyországban is az Atya szereti a Fiút a Szentlélekben végtelen csendben és 

nyugalomban. Az isteni életet semmi sem zavarja. A bűn „ricsaja” sem ér fel Istenhez. Isten 

végtelen szentségét az emberi bűnáradat nem befolyásolja, nem sérti meg; de az ember sérül 



meg minden egyes bűn elkövetésével, és marad adósa Istennek mindaddig, míg nem kéri 

Istentől a bocsánatot, a lélek békéjét. 

 A lélek-menyasszony ebben a mennyországi csendben és nyugalomban elmondhatja: 

„Te vagy Atyám”, és elég csak szerető tekintettel a Mennyei Atya felé fordulnia. Elmondhatja a 

Fiúnak: „Te vagy isteni Testvérem.”  Ez a vonatkozás, hogy micsoda nagyszerű testvért kapott 

isteni Urában, belső békével tölti el, megnyugszik Jézus szívén (vö. Ho. 154), isteni Ura 

szívében. De azt is elmondhatja a Szentléleknek: „Te vagy az én éltető Lelkem! Te vagy az, Aki 

tevékenykedel bennem. Én egészen átadtam magamat Neked.”  

 A lélek-menyasszony az örök mennyei boldogságban és nyugalomban megélheti: 

„Uram, szentháromságos Istenem, én Beléd merülök, és körülvesz a Te békességed! Én 

Beléd diffundálódok, vagyis felszívódom Benned, Te pedig belém hatolsz a Te békéddel.”  

 Ez a nyugalom imaállapota a mennyországban, ez a mennyei csendben levés igazán nem 

más, mint elmerülés a csendben, Isten csendjében. A mennyei nyugalomban megvalósul a lélek 

számára a hallgatás. A zajos teremtmények már nem vonják magukra a lélek-menyasszony 

figyelmét. Mondhatjuk így is: üresség vált a zajoktól. Ez az isteni csend segít Istenre figyelni, 

illetve a lélek-menyasszony megéli: Isteni Ura bezárkózik a lelkébe, és ezért tud belül 

imádkozni, vagyis örökre megtalálni a legmélyebb kontaktust Istennel.  

 – Ez a mennyei csend és nyugalom nem más, mint odahallgatás Istenre. A Mennyei 

Atya jelen van, amit már az ima folyamán a lelke cellájában való bezárkózás alkalmával 

megtapasztalhatott az ember. De itt Istenre hallgat a lélek, és Istenre tekint szeretettel.  

 – Ez a mennyei nyugodalom azért valósul meg, mert az üdvözült lélek betöltődik 

Istennel. Önmagára csak annyira figyel a mennyei boldogság állapotában, amennyiben észleli, 

hogy Isten betöltötte őt. Tudja, hogy micsoda kincset kapott, amikor az üdvözülés állapotába 

jutott. Itt már ugyanis sokkal inkább Isten létére figyel, mert Isten a végtelen Létező. Az Atya a 

végtelen Létező. Már Isten szavára figyel, Aki a Fiú Isten Atyánk kimondott Igéje. Itt már 

önfeledten tud ráfigyelni Isten Szeretetére, Aki az Atya és a Fiú között áramlik.  

 – Ez az Istennel való betöltődöttség a lélek-menyasszony számára a leborulás 

imaállapotát hozza létre, amellyel Istent elismeri élete Urának, amellyel megvallja: Ő a 

nagyobb. Az imádás itt már nem alkalmi tevékenység lesz, hanem az örök életet jellemző 

életforma.  

 – Ez a leborulás állandó részesedés lesz a feltámadt Krisztus misztériumában. A lélek 

ugyanis részt kap Krisztus húsvéti örömében, a halál feletti győzelmében. Ő, mint a titokzatos 

test feje, belevonja a választott lelket a Szentháromság boldog mennyei életébe.  

 – Ez az Istennel való egyesülés nyugalma.  

 – Ez az örök nyugodalom, amellyel Isten magába öleli választottját, aki örökre 

belemerülhet Istenbe. A lélekben ezért kiolthatatlanul lángol az istenszeretet, az Isten 

szívében való otthonlevés boldogsága, nyugalma!  

 – Ez az imaállapot olyan, mint amikor a tűz átjárja a vasat, és azt a hideg vasdarabot is 

szinte lángoló tűzzé teszi. A tűz és a vas megmarad két különböző valóságnak, mégis együtt 

lángolnak.  

 

 A kiválasztott lélek a mennyei nyugalomban érzékeli Isten lángoló szeretetét. Isten 

igéje, kimondott szava, a kinyilatkoztatás üzenete itt már életté vált a lélek-menyasszonyban.  

 – Itt már nem kell olvasnia, és újra meg újra átelmélkednie a tanítást, reflektálni Isten 

üzenetére, mert a tudást az Atyától a Fiúban a Szentlélekkel kapja.  

 – Itt már ugyan is Isten szent gondolatai átlelkesítették őt.  

 – Itt már elég csak megpihennie Isten szerető jelenlétében.  



 Ez a belső csend a szemlélődő ima lényege, mert a lélek belecsendesül Istenbe, Isten 

pedig benne izzik a lélekben. Amint fontos előkészület volt a szemlélődő imára, hogy a test és a 

lélek lecsendesedett, úgy itt most már megvalósul az Istenbe való belecsendesülés 

imaállapota, a megpihenés boldogsága, a célba-érkezés öröme, az otthonlevés biztonsága.  

 A természetfeletti igazságokról való megbizonyosodás öröme belső örömmel tölti el a 

kiválasztott lelket.  
 – Itt már ugyanis nem kell vágyakoznia az Istennel való együttlét és egyedüllét után, mert 

együtt van az egyedül-való Istennel. Isten töltötte be a szívét. Minden más már lényegtelen 

lett a számára (vö. Fil 3, 8). Semmi sem tudja elfoglalni lelkében Isten helyét. Megvalósult már 

őbenne is a szeretet párbeszéde a csendben. Isten ugyanis csak egyetlen örök szót mondott ki 

az Ő végtelen szeretetében Fiának: TE! Ez lett már az ő imádsága is. A legigazibb imádság 

tehát a Szentháromság közösségében a Személyek egymásra irányulása, egymásban levése, a 

szeretet-kapcsolat lett a legigazibb imádság a lélek számára is.  
 Bennünk a Szentlélek imádkozik kimondhatatlan vágyódásokkal az Atya és a Fiú felé (vö. 

Róm 8, 26), mondta Szent Pál apostol. A Szentlélek, a végtelen Szeretet lángolás, áradás, 

vágyódás átjárja az üdvözült ember lelkét is, összeköti az Atyával és a Fiúval!  
 Itt már megvalósul az, amit a kereszténynek lenni fogalom jelent. Tudniillik a lélek-

menyasszony egészen krisztusi lett, vagyis már úgy imádkozik, miként Krisztus. Ő pedig az 

imában így szólt: Atyám! Krisztust egészen az Atya tölti be, illetve mindaz, aki és ami az Atyáé 

(vö. Jn 17, 1-2).  

 Itt már nem kell kérni a tanítványnak Istent: „Taníts minket is imádkozni!” (Lk 11, 1), 

mert a lélek Isteni Urával együtt imádkozik, vagyis belekapcsolódik az Atya és a Szentlélek 

életébe. Ebben a mennyei nyugalomban szívből örvendeznek egymásnak, egymás szívében 

örvendeznek egymásnak.  

 Itt már határtalanul szeretik egymást. Határtalan tágasság van, vagyis akadálytalanul 

közlekedhetnek egymás lelkében. Az ember benne él Isten kozmikus, misztikus ég és föld 

egységében. Általa is összeér az ég és föld. Az üdvözült lélekben is megvalósul a Személyek 

egysége, egy helyen levése, önkicserélődése, egymásban levése.  
 

II. Az Isten nyugodalmában való részesedés örökké tart 

 

 Örökké tart ez a nyugodalom. A Zsoltáros beszél arról: A kiválasztott lélek életet kért 

Tőled, Uram, és Te megadtad neki a napok hosszú sorát mindörökké (Zsolt 20, 5). Itt az örökké-

tartó nyugodalmon van a hangsúly. Emberi szóval a Zsoltáros csak napok hosszú soráról tud 

beszélni. Emberi értelemmel az örökkévalóságot nem tudjuk felfogni, de próbáljuk megközelíteni 

a teológus, Dr. Gál Ferenc professzor segítségével (Dogmatika II. kötet 184-186. oldalig). 

 

1. Az idő  
 Az örökkévalóság megértéséhez próbáljuk először az időt elemezni! A teológiában az időt 

úgy vesszük, mint valami időtartamot, amelyet ki lehet tölteni valamivel. Az ember számára az 

idő adottság. A megismerő alany találkozik más személyekkel és dolgokkal, felfogja őket, 

kapcsolatot keres és teremt velük, küzd ellenük, vagy cselekvésének tárgyává teszi őket. A 

találkozás mindig magával hozza a személyes döntésre való lehetőséget és felhívást. A jelen 

pillanat lényegében mindig a döntés alkalma. Olyan óra, amelyet meg kell ragadni, vagy 

amelyet el lehet mulasztani. A haladás és az egyéni kibontakozás be van állítva az idő 

keretébe.  
 



2. Az idő teológiailag 
Teológiailag azonban az idő nem üres folyamat, valami üres folyás, hanem az a 

tartalom, amely megkezdődött a teremtéssel, és majd csak akkor zárul le, ha a világ 

hazaérkezett Istenhez. Az időben tehát benne van az üdvösség befogadásának a képessége, és 

végső fokon azt a célt szolgálja, hogy megjelenjék benne az isteni szó, a kinyilatkoztatott 

tanítás, vagy pedig maga az Ige, a második isteni Személy, és kitöltse tartalommal az időt.  

 A Szentírás az egész emberi történést úgy állítja elénk, mint az üdvtörténet hordozóját. 

Ez az idő vissza nem fordítható, és a végső üdvösségre irányul. A kezdet a meghatározott 

isteni terv kezdete. Benne volt az egész elgondolás, a lét tartalma és törvénye. Benne volt 

minden ígéret és fejlődés is, jóllehet Isten csak később mondta ki ígéreteit. Ott volt a cél is, amely 

a világot egyáltalán elindította az útjára. A teológiai értelemben vett idő tehát az ember létén 

kívül életének értelmét is hordozza, s eléje tárja azt a felelősséget, amely Isten előtt 

nehezedik reá. (R.Schaffer: LThK 10, 1329).  

 

3. A Szentírásban Isten tevékenysége határozza meg az idő menetét és tartalmát 
A Szentírásban Isten tevékenysége változtatja meg az idő menetét és tartamát. Szent Pál 

így mondja: Ő határozta meg itt-lakásunk idejét és határait (ApCsel 17, 26).27? A Gondviselés 

az ember történelmi életére terjed ki, és azt irányítja. Mivel pedig a teremtés természetfeletti cél 

felé halad, a történelem elválaszthatatlan az üdvtörténettől. A teremtés a kezdet, a vég pedig az 

Úr napja lesz.  

 Az üdvösségre szóló ígéret már az első ember életében elhangzott, de az ember akkor 

inkább a tévelygés útját választotta. Isten azonban kellő időben újra beleszólt a történelembe, és 

az üdvtörténet hordozójául kiválasztotta Ábrahám leszármazottait, és mindazokat, akik az 

ő példája szerint hinni fognak. A kiválasztás és a meghívás azonban az idő homályát nem 

oldotta fel. Ábrahám az ismeretlenbe indult el, és csak az Istenbe vetett bizalom adott neki 

erőt. Azután kialakul a meggyőződés, hogy a hívőknek Isten uralmát kell elismerni a földön.  

 

4. Jézussal azonban megjelent az „idők teljessége” 

Az örök isteni Ige, a Logosz belépett az időbe. Az emberi természete szerint aktív 

tényezője lett a földi történésnek, de ugyanakkor a transzcendens világot is képviseli. A 

teljességnek kifelé is meg kellett nyilatkoznia. Le kellett peregni annak az egyedülálló életnek, 

amelyben nyilvánvaló lett, hogy Isten, mint Atya, és a Fiú elküldésével a világ felé fordult, és 

részesítette saját életének természetfeletti gazdagságában.  

Ezért Jézus földi élete határozott célra irányul. Életének csúcspontja és 

összefoglalása – ahogyan Ő mondta: - az Ő órája (Jn 17, 1). Itt hozta meg végső szabad döntését, 

és itt érzékeltette, hogy Isten mit akar adni a világnak. Mivel összefoglalta mindazt, amiért élt, és 

amit Isten az üdvtörténetben ki akart fejezni, azért az Ő órája már az idő határesete. További 

fejlődése, kibontakozása már nem lehet. Ami teremtményi volt benne, azt mind letette az Atya 

kezébe. Halálával ebben a teljességgel lépett ki az időből, és feltámadása már azt tárja elénk, 

hogy az Atyához való hazatérése mivé tette földi emberségét. Példája mutatja, hogy az idő 

akkor válik teljessé, ha tartalma szabad elhatározásból egészen Istenre irányul. Az 

örökkévalóságba az megy át, ami a földi üdvrendben kialakult. Ezért  

 

 „Isten látogatását nekünk is fel kell ismernünk!” (Lk 19, 44),  

 – az időt ki kell használnunk! (Vö. Róm 13, 1; Ef 5, 16), és  

 – bölcsen kamatoztatnunk! (Vö. Ef 5, 16; Kol 4, 5).  

 



5. Az örökkévalóság igazi értelemben Isten létmódja 

Nem részekből álló tartam, hanem osztatlan jelen. Teljes értelemben csak olyan lény 

lehet Örökkévaló, Aki maga a lét teljessége, Akinek nincs kezdete, elérendő célja. Ezért 

élete nem feszül a múlt és a jövő között, ezért örökkévaló csak szellemi lény lehet, Aki 

fölötte áll az anyag változásának és tehetetlenségének.  
 Az örökkévaló Isten nem úgy áll az idő felett, hogy neki nincs tartama, hanem úgy, hogy 

benne van minden, ami a létnek a tartama lehet. Mégpedig a szellemi élet határtalan formájában. 

Az időfelettisége más létrend a mienkhez viszonyítva. De a Fiú megtestesülésében a változó, az 

időben élő emberi természet hordozójává lett a változatlan és örök isteni Személynek. Ezzel 

pedig megkaptuk a bizonyítékot, hogy az ember valamilyen formában részesedhet az isteni 

életben, és időbelisége beletorkollhat az örökkévalóságba.  

 

6. Milyen értelemben állíthatjuk, hogy az ember földi ideje után következik az 

örökkévalóság?  

Nem szabad úgy felfogni a változást, hogy földi időnk után majd egy „másik idő” 

kezdődik. Az örökkévalóság a földi vándorláshoz viszonyítva a cél. A részletekhez viszonyítva 

az egész. Sőt úgy is mondhatjuk: az örökkévalóság az idő trancendenciája. Az idő 

mindenestül átmegy az örökkévalóságba, de úgy, hogy belülről teljesedik ki. Az élet és a 

történelem megkapja teljes tartalmát, azért nincsenek további céljai, nincsenek hiányai, 

amelyeket még ki kellene tölteni. Nincsenek olyan javak, amelyeket még el kellene érnie. Ezt az 

állapotot legfeljebb negatív úton közelíthetjük meg, mert fogalmilag nem tudjuk kifejezni. Ez a 

teljesség azonban csak az üdvözültek örökkévalóságában van meg. Az örök élet és az örök 

kárhozat nem homogén kifejezései az öröknek. Az egyik pozitív valóság, a másik 

negatívum. A kárhozatban nincs teljesség, végleges birtoklás, azért a lét megélése negatív. 
Hiány és üresség, és mindez pozitív cél várása nélkül. Az örökkévalóság tehát – ahogyan a 

teremtmény megéli – nem lehet egyenes-vonalú folytatása az időnek. Viszont a lét rendjében a 

változó, a fejlődő sem lehet az első. Az első csak az örökkévaló lehet: ha van teljesség, akkor 

lehetséges a részleges, az időbeli is. A teremtmény számára a részesedés konkrétan abban áll, 

hogy Isten kitárul előtte egész teljességével, neki ajándékozza az életközösségét. Ezt 

azonban megelőzi az ember végleges szabad döntése, amellyel elkötelezi magát az erkölcsi 

jó mellett. Az ilyen végleges rendelkezés már valahogy megállítja az időt, és felveszi a 

végérvényesség állapotát. Az ember tehát nem a határozatlanságba lép ki az időből. Az 

üdvösségben azt a végtelen jót kapja meg, amelyet remélt, és ez ad tartalmat az életének.  

 

7. Az örök életben az időlegesnek és az öröknek a vonásai valamiképpen együtt 

léteznek, hiszen a földi élet megy át az örök életbe, és az lesz számára a sajátos teremtményi 

örökkévalóság. Az ember tudatosan átfogja egész múltját, és az mind jelenné válik, mint 

birtoklás, mint ahogyan az egyéniség is ennek a múltnak terméke. Magán hordozza minden 

élményének, küzdelemnek, jónak és rossznak a hatását. Ott majd világos lesz, hogy minden 

esemény és hatás bennünket alakított, és időnk így érlelődött meg az örökkévalóság számára. 

Ugyanakkor ott már kiteljesedik a szabadság is. Ha az ember meghozta itt a földön a döntést 

Isten és az erkölcsi jó mellett, ott ennek a szabad döntésnek a jutalmát élvezi. Ott veszi 

tudomásul: Isten partnerként kezelte, és alkalmat adott neki arra, hogy maga is 

hozzájáruljon az üdvösségéhez. Elmúlik az a passzivitás, ami itt a földön kísér bennünket, és 

amelynek végleges kifejeződése a halál. Az üdvözült ember a szeretet aktivitásában él. Csak 

azt teszi, amit a szeretet diktál, és ezen a vonalon nem érzi tehetetlenségét. Az isteni örök 



életben való részesedést gyakorlatilag csak így tudjuk elképzelni (K. Rahner, Schriften   IV. 429; 

VII, 141 kk). 

 

 Az ember a földi életben próbált egyre több időt adni Istennek, végül is önmagát 

egészen odaadta az Úrnak, beleszerette magát Istenbe, Isten pedig az emberbe. Az 

örökkévalóság mennyei boldogságában az az ember, aki itt a földi időben korlátozott 

módon élt, beleléphetett Isten örök világába, Aki maga a béke, maga a nyugalom, az örök 

nyugodalom. 

 

Befejezésül énekeljük a 231. számú éneket:  

 

 Vágyva jöttem Színed elé, e szent helyre, Istenem,  

 Hol az ember búja, gondja szép csendesen elpihen. 

 Itt az oltár lépcsőjénél, az oltári nagy Szentségnél, 

 Bánatom ha kiönthetem, lelkem szinte újra él.  

 

 Fönt az égben az angyalok így dicsérnek: szent, szent, szent! 

 És mi vélük egyesülve magasztalunk idelent: 

 Angyaloknak dicsősége, bűnösöknek reménysége, 

 Te vagy minden jónak, szépnek ős forrása és vége! 

 

 

  

 



480 SzM mennybvét ld Teol kisszótár???? 

                                                                                                                     

 

 

c) A SZŰZANYA ÉS A SZENTEK ÉLETE A MENNYBEN 

 

480. A mennybe felvett Szűzanya mutatja, hogy milyen lesz a mi mennyei életünk 

 

 

Imádkozzuk az 197. számú éneket: 

 

 Üdvöz légy, ó szép mennyek Királynéja, és dicsőséges angyalok Asszonya,  

 Egek kapuja, belőled jött Isten Fénye, világa!  

 

 Örvendezz, szép Szűz, Isten édes Anyja, mindeneknél szebb, teljes piros rózsa, 

 Ó, emlékezzél, Szent Fiadnál értünk ó, esedezzél!  

 

 Az imaélet kiteljesedését próbáljuk tanulmányozni. Isten magához emeli az Őáltala 

kiválasztott és szeretett lelket. Ez leginkább a Boldogságos Szűzanya példáján látszik. Ő 

mutatja meg, hogy mi is történik azzal, aki itt a földön egészen befogadja Istent, és Isten is 

befogadja őt a mennyei hazába. A Boldogságos Szűz Mária test szerinti mennybe vétele hittétel.  

 Jeruzsálemben ma is van egy templom, amelyet Mária elszenderülése templomának 

mondanak, nem messze (van) az utolsó vacsora termétől. Ugyanakkor van egy másik templom is 

nem messze a Getszemáni kerttől, amely Mária eltemetésének a titulusát viseli. Az apostoli 

hagyomány ugyanis tartja, hogy amikor a Boldogságos Szűz Mária befejezte a földi életét, akkor 

összegyűltek a világ minden tájáról az apostolok, hogy méltóképpen megadják a végtisztességet 

Jézus édesanyjának. Amikor azután a ravatal helyére gyűltek össze, és a temetési szertartást 

akarták végezni, akkor nem találták Mária testét. Az Úr ugyanis nem akarta, hogy 

édesanyjának testét romlás érje, amelyet a szeplőtelen fogantatás által megőrzött a lélek minden 

szennyétől, és így nem volt rá érvényes az eredeti bűn büntetése. A bűn szeplője nélkül jött e 

világra Szent Annától és Szent Joachimtól. Következésképpen a Boldogságos Szűz Mária 

testére sem volt érvényes az eredeti bűn büntetése, a halál, a porrá leszel, mert porból vagy 

(vö. Ter 3, 19) ítélet, amelyet Ádám és Éva kapott maga és utódjai számára a paradicsomkertben, 

amikor a kiűzetésnek a fájdalmas eseménye volt. A Boldogságos Szűz Máriára az Egyház 

kezdettől fogva úgy tekintett, mint aki a mennyországban az Ő Egyszülött Fia mellett foglal 

helyet, mint aki részt vesz Jézus mennyei dicsőségében.  

 

 Jézus fölment a mennybe. Máriát Isten felvette a mennybe. Jézus a maga isteni erejével 

emelkedett minden földi tájak fölé a mennyország magasába. A Boldogságos Szűz pedig Isten 

ajándékából részesedett Egyszülött Fia dicsőségében. A hittételt, amelyet majd 20 évszázad 

múltán fogalmazott meg XII. Pius pápa, és hirdetett ki Rómában 1950. november 1-jén, nem 

dönti el a kérdést: Mária meghalt-e, vagy sem. Csak ennyit mond: A Boldogságos Szűz Mária 

földi élete befejeztével testével-lelkével együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Amit az 

előbb mondtam: Mária nem volt az eredeti bűn büntetésének alávetve, tehát nem kellett volna 

neki meghalnia. De a teológusok egy másik része pedig úgy vélekedik: Krisztus is tejesen 

ártatlan volt, és mégis meghalt a keresztfán. Méltó, hogy a Szűzanya, aki kegyelemmel 

teljes, részesedjék ebben a kegyelemben is, hogy teljesen átadja magát a halál pillanatában 



Istennek a földi életből az örökkévalóságba belépve megélheti azt a bizalmat, amellyel 

ráhagyatkozik Isten akaratára, újra és újra most is kimondva azt: Az Úr szolgálóleánya vagyok, 

legyen nekem most is a Te igéd szerint! (Lk 1, 38). A Boldogságos Szűz Mária a földi élete 

befejezése után bekövetkező tökéletes beteljesülése mutatja, hogy az emberi élet 

megdicsőüléséhez, mennyországi állapotához hozzátartozik a test megdicsőülése is. A hittétel 

nem a XX. században lett kitalálva. Az Egyháznak mindig is ez volt a tradíciója, nemzedékről-

nemzedékre átörökített hit-anyaga.  

 

I. Már a VII. századra kialakult a Boldogságos Szűz Mária mennybevételéről szóló tan 
 

Ez a tanítás a Szentírás kijelentéseire támaszkodik.  

  

1. Az első bizonyíték az, hogy Mária test szerint anyja a Messiásnak, Isten Fiának. (Lk 

1, 36). Mária anyasága tehát nem csupán egy biológiai esemény, hogy egy gyermek megfogan, 

hanem a Szűzanya hitének legmagasabb rendű tette. Őbenne és őáltala kapta a világ 

ajándékba Jézus Krisztust és az Ő kegyelmét. Emiatt az Egyház mindig is hitte, hogy 

legtökéletesebben és leggyökeresebben őrajta valósult meg a megváltás, vagyis a bűntől való 

mentesség. Ez Mária szeplőtelen fogantatásának a hittételéből is következik.  

 

 2. Amikor Isten az ősszülőket számon kéri: – Mit tettél? (Ter 3, 13) –, akkor elfogadja az 

ember védekezését, az asszony védekezését, de a gonosz kísértőt nem hagyja szóhoz jutni. 

Bünteti azzal, hogy olyan alacsony-rangú lesz, mint a kígyó, amely csak a földön csúszik-mászik, 

és szinte a port nyaldossa. De az asszony ivadékának a bokájáig ér csak fel, az után leselkedik, 

hogy belemarjon, de az asszony ivadéka legyőzi a gonosz támadásait. Tehát ez az isteni 

kinyilatkoztatás a bűn nélküli asszonyról is szól, aki a gonosz lélek felett majd győztes lesz.  

 

 3. Ha tehát hisszük, hogy a Boldogságos Szűz részesedik legtökéletesebben a 

megváltásban, akkor ezt a hitet még ki kell egészítenünk azzal a meggondolással, hogy Jézus 

feltámadása nem lehet individuális esemény. Vagyis csak egy személyre, Jézusra vonatkozó 

esemény, mivel a testiséghez, mint a Szellemnek magától a Szellemtől kieszközölt 

külsőségességhez – amely őt az anyagnál nyitottá teszi a tőle különböző emberek iránt – 

szükségszerűen hozzátartozik a testi természetű közösség egy másik testi lénnyel, aki az ő 

számára a „te” lesz, vagyis a másik személy. (Karl Rahner fogalmaz teológiailag ilyen pontosan.) 

 Az ember testét a lelke élteti. Az embernek a teste a matériában, az anyagban nyilvánul 

meg. Az ember a testével kapcsolódik másik lényekhez, akik szintén testben élnek. Gondoljunk 

az édesanya, édesapa feladatára és szerepére, akik a testi életet ajándékozzák. De Jézus beszél 

még egy másik vonatkozásról is: Jézus halálakor a jeruzsálemi függöny kettéhasadt fölülről 

egészen az aljáig, a föld megrendült, a sziklák megrepedtek, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt 

szentnek teste feltámadt. Jézus feltámadása után ezek kijöttek a sírokból, bementek a szent 

városba, és többeknek megjelentek (Mt 27, 51-53). Tehát Jézus feltámadása a mi 

feltámadásunknak is a záloga.  
 A Boldogságos Szűz Mária mennyei élete, vagyis a feltámadt Krisztus életében való 

részesedése is Krisztusból fakad. Figyelembe kell venni továbbá, hogy ez a világ Krisztusban már 

most új létezési módra tett szert történelme által, amely az anyaginak és a szelleminek a 

történelme egyszerre. Így tehát ez a dogma, hogy Mária testével, lelkével a mennyországba 

vétetett, azt jelenti, hogy Mária mennybevétele a már most fennálló üdvrendi szituációt világítja 

meg. Az az édesanya, aki az üdvösséget, az Üdvözítőt, az üdvösség ajándékozóját önmagáért 



és mindnyájunkért a testébe fogadta hitével, az az egész üdvösséget egészen befogadta. Az 

üdvösség azonban nem az egyes személynek az üdvössége, hanem az egész ember üdvössége.  

 Ennek a dogmának tehát – hogy Mária testben, lélekben felvételt nyert a mennyei 

boldogságba – ekkléziológiai és eszkatológikus jelentése van, vagyis egyházi vonatkozása, és a 

végső dolgokkal kapcsolatos vonatkozása (Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 464. oldal). 

 

Mária a mennyben megtartja a vonatkozását Krisztus titokzatos testével, az Egyházzal, 

amelynek mi itt a földön tagjai vagyunk. De ugyanakkor megtartja a vonatkozását Krisztus 

megdicsőült mivoltával is, akiben mindnyájan részesednek azok, akik már az exhaton, a végső 

állapot létsíkjában vannak, Krisztusban, a mennyei dicsőség közösségébe, Egyházába tartoznak. 

Ők a megdicsőült Egyház tagjai.  

 A Boldogságos Szűz Mária mennybevétele tehát egy nagyon nagy igazság, egy 

vigasztaló tanítás mindazok számára, akik hajlandók befogadni Isten Fiát hitükkel a lelkükbe. 

Mint ahogyan a Boldogságos Szűz Mária is először a hit által a lelkébe fogadta be Isten szavát, 

azután Isten Igéjét, a második isteni Személyt áldott méhébe is.  

 

 Ezen bevezető gondolatok után most nézzük, hogy a Boldogságos Szűz mennyei élete 

hogyan van a Biblia tanításában előre jelezve. 

 

II. Mi az, ami Isten ígéretéből a Boldogságos Szűz Mária mennyei életében megvalósult? 

 

 A Zsoltáros mondja: Az Úr Szava által lettek teremtve az egek, és egész seregük ajka 

Leheletére (Zsolt 32, 6). Nyilván hogy az ószövetségi ember még nem tudhatta a Szentháromság 

titkát a maga teljességében, de mégis beszél az Úr szaváról, az Úr ajka leheletéről. Ha nagy Sz-

szel írjuk az Úr Szavát, akkor ez a második isteni Személyt jelenti. Tehát Isten Szava által lett 

minden megteremtve égen és földön, illetve az Úr Szent Lehelete, vagy Szentlelke által 

minden mennyei és földi. Amikor az Úr kimondja azt: Legyen, akár a láthatatlan világ, az 

angyalok világa, akár a látható világ, az anyagi, a materiális világ; ez mind-mind a 

szentháromságos Isten tevékenységének az eredménye. Amikor a Zsoltáros arról beszél, hogy 

az egek Isten Szavára lettek teremtve, akkor itt a mennyei világ, a szellemi világ lakóira, az 

angyalokra utal. Az egek serege – amelyet emlegetett a Zsoltáros – nem annyira csak a csillagok 

sokaságát jelenti, hanem sokkal inkább az Isten által megteremtett értelmes angyali seregeket és 

emberek seregeit. Mind-mind Isten Szava által Isten életet ajándékozó leheletére kapták meg a 

létet. Isten elgondolása az, hogy a teremtésben az ember a földi élet által kiérdemelje az 

örök életet.  
 

 A fizikai világ a mi tudomásunk szerint 15 milliárd éves kibontakozása csak 

prelúdium, csak előjáték ahhoz az örökkévalósághoz képest, ahová a földi valóság, a 

matéria is majd megdicsőülve eljut. A Teremtés könyvének a szerzője többszörösen is 

megállapítja Isten szavát: Látta Isten, hogy mindez jó (vö. Ter 1, 4), vagyis Isten szeretetből 

teremtette meg a világot, és benne az embert. Mondhatjuk úgy is: Az ember szeretetre van 

teremtve Isten által. A szeretetnek ez a nagy valósága az, amely megérinti az értelmes 

teremtményt, az angyalt, illetve az embert, és hódolatra készteti. Megrendül a lélek Isten eme 

hatalmas szeretetétől. A Zsoltáros így próbál fogalmazni: Amikor Te, Istenünk néped élén 

kivonultál,  tudniillik még Egyiptomból, és áthaladtál a pusztán, megrendült a föld, az egek 

megolvadtak Sínai Ura előtt (vö. Zsolt 67, 8-9; Kiv 19, 16-19). Ez utalás a Kivonulás könyvére, 

ahol a nép megélte: Isten vezérli őt a rabszolgaság földjéből, kivezeti a pusztán át az ígéret 



földjére. Itt most ne azokra irányítsuk a szemlélődő tekintetünket, akik lázadoztak Isten ellen; 

hanem akik hűségesek voltak, akik miatt megkegyelmezett az Úr, és nem törölte el a lázadozó 

népet a föld színéről. Amikor Isten a nép előtt vonult, akkor nemcsak a föld rendült meg, hanem 

az igazak szíve is. Isten szeretete átjárta őket. A Zsoltáros arról beszél: az egek megolvadtak Sinai 

Ura előtt, de talán ezt mondhatjuk úgy is: Isten előtt, Aki eljött, hogy ezen a mennyország 

megnyílt kapuján át bennünket is bevezessen a megígért mennyei országba. Isten elküldte Fiát, 

hogy Ő vezessen minket a földi élet pusztaságán át. Krisztus előttünk bevonult a mennyei 

dicsőségbe, és magával viszi az Ő foglyait, akiket megszerzett magának. Első helyen nyilván 

édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát.  

 Amikor az imádkozó lélek megrendül Isten ekkora jóságának a láttán, akkor dicséretre 

nyílik ajka. Dániel is erre buzdít: Áldja az Urat minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön-

örökké (Dán 3, 5). „Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, és neved dicséretre méltó és dicsőséges 

mindörökké!”(Dán 3, 26). Azok a teremtmények, akik megérzik Isten kezének cirógató 

jóságát, életet adó melegét, gyengéd érintését, azok dicsérik az Élet Szerzőjét. Éspedig 

örökkön-örökké akarják dicsőíteni. Ez csak a mennyországban lehetséges. A mennyei haza 

életére, stílusára, állapotára utal Dániel próféta, amikor arra buzdít minden teremtményt, hogy 

örökkön-örökké dicsérje a teremtő Istent! 

 A Zsoltáros is hasonló gondolatot fogalmaz meg: Dicsérjétek az Urat szentélyében!… 

Minden lélek az Urat dicsérje! (Zsolt 150, 1. 6). A Zsoltároskönyvnek ez a záró imádsága Isten 

dicsőítésére hívja a teremtményeket. Nyilván elsősorban a földi szentélyben, a jeruzsálemi 

szent helyen; de sokkal inkább a mennyei szentélyben kell dicsőítenünk Istent. A Boldogságos 

Szűz Máriának is ez az élete kibontakozása. Ő, aki magasztalta és dicsérte az Urat, mivel 

tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, a mennyei hazában is dicséri az Urat. A 

Boldogságos Szűz – aki idős rokonát, Erzsébetet meglátogatva, és ott megtapasztalva Isten 

műveinek nagyságát ilyen csodálatos dicsőítő énekben kezdett – még inkább dicsőíti Istent a 

mennyei hazában. Az ő magatartásából is láthatjuk:  

 

III. Milyen lesz a lélek-menyasszony mennyei élete? Mit fog ő ott csinálni? 

 

 Istent dicsőíti. Maga Isten jogosítja fel az üdvözült lelket erre a dicsőítésre. Így szól: 

„Legyen elég, és lássátok be: az Isten én vagyok, Fölséges a nemzetek között, Fölséges a 

földön!” (IV.Szo.de). Isten tehát azt akarja, hogy a földi élet dicsőítése egyszer befejeződjék, 

amikor az ajkunk már nem tud moccanni, és a dicséret szavát zengeni, de a mennyországban 

majd láthatjuk, szemlélhetjük, hogy Ő az Isten. Ő az, Aki van (vö. Kiv 3, 14?). Ő, Aki fölséges, 

Aki mindenkinél dicsőségesebb. Isten tehát a mennyországban maga képesíti az üdvözült 

lelket Isten dicsőítésére.  
 Ha a lélek-menyasszony itt a földi életben így imádkozta a Zsoltáros szavát: Szívem és 

testem áhítozik az élő Isten után, (és hozzátette) mikor mehetek, hogy lássam az én Uramat, 

Istenemet templomában? (vö. Zsolt 41, 3). A mennyországban már megéli vágyódásának a 

beteljesedését.  

 A szív az az egész emberi mivoltot jelenti, a szellemi voltunkat. A feltámadás után 

pedig az ember teste is részt vesz az élő Isten dicsőítésében. A mennyországban ezt 

legteljesebb mértékben a mennybe felvett Szűzanya valósítja meg.  

 

IV. Honnan tudjuk ezt, hogy Mária így részt vesz Egyszülött Fia mennyei dicsőségében, 

illetve a tanítványok is részesülhetnek ebben a dicsőítésben? 

 



 Amikor Nagypénteken Jézust keresztre feszítették, Ő látta: ott áll az édesanyja a kereszt 

tövében, és az édesanyja mellett ott áll az a tanítvány, akit Jézus szeretett (vö. Jn 19, 26). Jézus 

akarta, hogy szenvedésének, megváltó halálának társa és részese legyen a kegyelemmel teljes 

anya, és a szeretettel teljes Fiú. Ha ez a földi életben Jézus akarata volt, mennyivel inkább a 

mennyben is azt akarja, hogy ott legyen mellette édesanyja meg a szeretett tanítvány, illetve 

mindaz a tanítvány, akiket Ő szeret! A mennyei hazában is Mária gyermekei, vagyis Jézus 

testvérei együtt lesznek. Együtt hallják Jézus vallomását: „Asszonyom, vagyis Királynőm, nézd, 

ezek mind a te gyermekeid!” A tanítványoknak pedig egy örökkévalóságon át érvényes lesz Jézus 

szava: „Nézzétek, ő a ti égi Édesanyátok!” Jézus anyja és a tanítványok a mennyei 

boldogságban is együtt vannak a megdicsőült Úr Jézussal!  

 Még van egy mondat, amelyet itt érdemes szívünkbe vésni: Attól az órától – hogy 

Nagypénteken Jézus ezeket a Testamentum szavakat kimondta – házába fogadta Máriát az a 

tanítvány (vö. Jn 19, 27). Attól az órától kezdve pedig, hogy Jézus tanítványa belehal az Isten és a 

felebarát iránti szeretetbe, a szeretett Fiú fogja a tanítványt a mennyei házába fogadni! 

Micsoda kibontakozás ez! Micsoda megnyilvánulása ez Isten akaratának, amelyet a mennyei 

életben akar velünk Jézus közölni! Ő nem bánja meg kegyelmi ajándékait, nem restelli 

testvéreinek nevezni az embereket (Zsid 2, 11), hanem boldogan vállal mindnyájunkat a 

Szentháromság színe előtt, az egész mennyei angyalseregek színe előtt.  

 Az isteni Vőlegénynek van egy még nagyobb kitüntetése azok számára, akit Ő nemcsak 

testvérévé fogadott, hanem jegyeséül. Még nagyobb dicsőség, hogy a választott lélek-

menyasszony ott lehet isteni Ura mellett a mennyei hazában!  

  

V. Hogyan találkozik a mennyei hazában a választott lélek Isten Fiával? 

  

 Amikor egy gyermek valamit nem tud, hogyan is kell csinálnia, akkor édesanyja arcára 

tekint, és róla olvassa le az eligazítást. A mennyországban is az üdvözült lélek a Boldogságos 

Szűz Máriára néz. Isten ajándékából találkozhat vele, aki Jézus anyja, és aki nekünk is anyánk 

Jézus akaratából. Amikor az üdvözült lélek a mennyország Királynőjére tekint, akkor látja azt, 

hogy ő Egyszülött Fiára, Jézusra irányítja a saját tekintetét, de ezzel a mi tekintetünket is. Bíztat: 

„Nézzetek csak ti is az én Fiamra! De ne csak lelki szemetetek tekintetét irányítsátok rá, hanem a 

szíveteket is! A szívnek a szeretetét, a szeretetből fakadó önátadást, azt a szeretetet, amellyel az 

ember kimegy önmagából, és mintegy belemegy a másik szívébe. Benne lakik szeretetével a 

másik szeretetében.” Az üdvözült lélek – aki a mennyországban a Boldogságos Szűz Máriára 

néz, és látja, hogy ő Fiára tekint, követi a Szűzanya tekintetét, akkor követi a Szűzanya 

magatartását is. Mária ugyanis egész életét rábízta Istenre. Amikor Názáretben kimondta az 

igent, amikor Betlehemben elfogadta a hontalanságot, és nem volt más, aki befogadja Isten Fiát, 

csak ő, meg Szent József, akkor tulajdonképpen egész életét odaadta Istennek. A későbbi évek 

folyamán is a Boldogságos Szűz Mária és Szent József, Krisztus első tanítványai újra meg újra 

odaadták életüket Jézusnak. Ez volt az ő földi boldogságuk. A mennyei hazában is az üdvözült 

lelkek – élükön a Boldogságos Szűz Mária Királynőjével és Szent Józseffel odaadják az életüket 

Istennek. Nem vonják már vissza. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől?... Sem halál, sem 

élet (Róm 8, 35. 38), mondja Szent Pál. Akkor az üdvözült lélek és boldogan élheti meg ezt a 

nagy valóságot: „Engem senki és semmi nem szakíthat el Krisztus szerelmétől, amelynek 

részese lehettem!” Ez a bizonyosság – hogy a mi szerelmünknek soha nem lesz vége – teljes 

boldogságot ad a lélek-menyasszonynak.  

 



 Érdemes tehát a mennybe felvett Szűzanyára tekinteni, mert az ő életéből ismerhetjük 

meg, hogy majd a mi életünk is milyen lesz a mennyországban.  
 Érdemes egyre többet lélekben a mennyei tájakon járni, a mennyország útjain 

előrehaladni, a mennyország Királynőjén keresztül a szentháromságos egy Istenhez eljutni! A 

Boldogságos Szűz Mária, mint a mennyország Királynője, és a mi égi Édesanyánk szívesen segít 

ebben a törekvésünkben.  

 Mi, akik annyiszor imádkozunk őhozzá könyörgő szóval: - „Imádkozzál érettünk most 

és halálunk óráján!” -, akkor abban az utolsó órában is segít, hogy eljuthassunk isteni Fiához, és 

a mi Urunk Jézus Krisztus által a Mennyei Atyánkhoz és a Szentlélekhez a szentháromságos 

szeretet-közösségben.  

 

 Amikor a halál órájában megáll az idő, amikor az idő feletti szférába jut az ember, és 

Isten irgalmából megízlelheti azt a boldogságot, amelyet már itt a földön készített számára, akkor 

a lélek boldogan tudja a Boldogságos Szűz Mária mintájára: Én is boldog lehetek a 

mennyországban! Én is őt dicsérhetem és áldom az angyalok és az üdvözült emberek kórusával 

együtt. Nem valami kotta szerinti dallam lesz ez, amit ott énekelnek az üdvözültek, hanem egész 

életünk lesz zengő harmónia! Mert akiknek életében megvalósult Isten elgondolása, azokban 

nincsen diszharmónia, nincsen disszonancia, mert minden a helyén van, minden összhangban 

van Istennel, a Boldogságos szép Szűz Máriával, a szent angyalokkal és a szentekkel.  

 

 Az a lélek, aki eljut a mennyei hazába, az a mennyország lakóival együtt tudja zengeni a 

dicséret énekét. Az egymásba olvadt szavak egysége jelzi, milyen az egymásba olvadt szívek 

egysége. Vagy a másik hasonlattal: Ha a dallamot több szólamban éneklik, akkor mindegyik 

szólam a maga dallamát énekelve hozza létre a harmóniát. Isten Szeretet-közösségében az 

emberek és az angyalok éneke együvé olvad Isten szentháromságos szeretet énekével, 

amelyet az Atya énekel a Fiúnak a Szentlélekben: „Te vagy az én szeretett Fiam, akiben 

kedvem telik” (Mt 3, 17). Az üdvözült teremtmények pedig meghallhatják ezt a kitüntető 

mondatot: „Te is az én szeretett fiam vagy, akit a Szentlélekben szeretek, és akiben kedvem 

telik!”, mert az én Egyszülött Fiam választott ki téged magának, mint ahogyan a Vőlegény a 

mennyasszonyt. Ő díszített fel magának a megszentelő kegyelem köntösével, mint ahogyan a 

vőlegény a legszebb ruhába öltözteti a mennyasszonyt. Amint a vőlegény gyönyörűségét találja a 

szépen feldíszített és felöltöztetett menyasszonyában, úgy leli benned örömét a Te Alkotód, a Te 

Megváltód és a Te Megszentelőd! A mennyországi életnek nincs vége! Ezért az üdvözült lelkek 

mindig újabb és újabb dallamot tudnak megélni Isten végtelen dallam-kincséből. 

Részesednek Isten szentségében, Isten harmóniájában a szép Szűzanyával együtt.  

 

Befejezésül énekeljük a 207. számú éneket:  

  

 Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak szent anyja,  

 Élet, édesség, reménység, üdvözlégy, szép Szűz Mária! 

 

 Ó édes Szűz, irgalmadat, mutasd meg kegyes voltodat, 

 Holtunk után Szent Fiadat, mutasd meg boldogságodat! 

 

 

 

 



481. A lélek-menyasszony részt vesz a mennybe felvett Szűzanya közbenjárói szerepében 

  

 

Imádkozzuk a 203. számú éneket:  

 

 Mennyországnak Királynéja, angyaloknak szent Asszonya, 

 Áldott gyökér, Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja! 

 

 Teáltalad e világra új világosság virrada. 

 Örülj dicsőséges virága, kinél szebb nem jött világra! 

 

 Áldott légy, drágalátos Szűz, Isten véled, szép virág, Szűz! 

 Mennyben szent Fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk könyörülsz. 

 

 A lélek-menyasszony – aki egészen átadta életét isteni Urának – egyre inkább isteni 

Urával kíván lenni. Bár még a földön kell élnie, lélekben mégis az örökkévalóságban időzik. A 

mennyországban látja a mennybe felvett szép Szűzanyát. Azzal a ténnyel, hogy Isten felvette 

Mária testét és lelkét a mennyországba, jelezni akarja mindazt, amit minden ember remélhet: 

üdvösségre eljutni, elveszíthetetlen testi mivoltunkban is beteljesedni az Élettel, a 

szentháromságos egy Istenben való közösségben.  

 A lélek-menyasszony tehát az emberi élet kibontakozására irányítja a tekintetét, amikor a 

mennyben a Király jobbján ott látja a Királynőt is. Az a tény, hogy Isten a Boldogságos Szűz 

Mária testét és lelkét felmagasztalta, eligazítást ad a lélek-menyasszonynak is. Azért próbál már 

itt a földön is mennyei életet élni, mert az örökkévalóságban is ezt az életet élheti meg Isten 

ajándékából: a szentháromságos egy Istennel együtt lenni, és mindazokkal, akik Isten 

szentháromságos örömét birtokolják a mennyben. Mert Isten osztatlanul adja magát nekünk, 

embereknek az Atya, Fiú és Szentlélek Szeretetközösségében.  

 Ahogyan a földön a Boldogságos Szűz Mária – mint Jézus Édesanyja – együtt 

rezdült Fiával, úgy a mennyben is teljesen egy Vele. Fia által kapcsolódik ő is a 

szentháromságos egy Istenhez. Jézus Krisztus az egyetlen Megváltó, de Jézus megváltói 

művében a Boldogságos Szűzanya is részt kap. Ez nem papi együttműködés a főpap Krisztussal, 

mert hiszen az Újszövetségben egyetlen főpap van, Jézus Krisztus (Mt 23, 8. 9. 10; vö. Zsid 5, 6), 

Aki egyetlen áldozatot mutatott be Nagypénteken a kereszt oltárán; Aki ezzel az egyetlen 

áldozattal örökre megszentelte azokat, akiket a Mennyei Atya neki adott. 

 A papnak az a feladata: összekösse Istent és az embereket. Jézus Krisztus azonban az 

Ő papságában részesíti övéit. Szent Péter apostol királyi papságról beszél, vagyis mindnyájan, 

akik meg vagyunk keresztelve, Jézus papi hivatásában részt kapunk, mint ahogyan a titokzatos 

test tagjai vagyunk. A papnak az a feladata, hogy áldozat bemutatásával elégtételt adjon Istennek, 

leesdje Isten kegyelmét, hogy a bűnöket megbocsátva megszenteljen bennünket Isten. De ebben a 

könyörgő megszentelő tevékenységben a Szűzanyának helye van, éspedig a legnagyobb 

fokban, mert ő tökéletesen hasonult Fiához. Jézus, Aki azért jött, hogy a Mennyei Atya 

akaratát megtegye, és ezáltal megszenteljen bennünket, a Szűzanyát is erre a magatartásra 

választotta ki. Ezért mondhatta a Boldogságos Szűz Mária: Ő az Úr alázatos szolgálóleánya (Lk 

1, 38), aki az Úr akaratát szolgálja mindig. A Szent Szűz nemcsak hogy a legnagyobb fokban 

hasonult Jézushoz, hanem a legmélyebb szeretettel is vállalta Őt, életét, cselekedeteit, tanítását, 

fájdalmait. A Szűzanya is ugyanazzal a szándékkal ajánlotta fel életét, élete cselekedeteit, 



könyörgő imáit, hét fájdalmát, amelyről Simeon tett említést (vö. Lk 3, 35), mint amellyel Szent 

Fia, Jézus ajánlotta fel önmagát engesztelésül a Mennyei Atyának.  

 Jézus végezte a teljes megváltás művét, de a Szűzanya is részesedhetett az elégtétel, a 

jóvátétel művében. Érdemei, vagyis Istentől jutalomra szolgáló cselekedetei Krisztusból 

fakadnak. Ugyanis minél jobban belekapcsolódik valaki Krisztus életébe, annál kedvesebbek 

lesznek a cselekedetei a Mennyei Atya előtt. Ha Jézus azért jött, hogy mint Isten Fia értünk 

végtelen mértékű áldozatot mutasson be a bűnök megbocsátásában, vagyis hogy az emberek 

részesüljenek a megváltásban, akkor elmondható az is, hogy a Szűzanya élete is ebbe az irányba 

mutat. Ő a Megváltóra mutat, ahogyan a kánai menyegzőn mondotta: Amit mond nektek, azt 

tegyétek! (Jn 2, 5).  

 Bár Jézus az egyetlen közvetítő Isten és ember között, mégis elmondható, hogy az 

Újszövetségben minden ember Mária érdemeire való tekintettel kapja a kegyelmeket, hiszen 

magát a kegyelmeket adó Istenfiát is Mária által kapjuk. A lélek-menyasszony, aki szemléli isteni 

Urát a dicsőségben, látja a Szűzanyát is ebben a mennyei ragyogásában. Ő maga is egyre jobban 

akar hasonulni isteni Urához. A legtökéletesebb szeretettel akarja szeretni, vállalni az Ő 

követését, utánozni a cselekedeteit, Vele együtt lenni az imádásban, amely az ember imádása a 

Mennyei Atya felé. Jézussal akar lenni a fájdalmak elszenvedésében, az élet teljes odaadásában. 

Erre a kiválasztottság kegyelme sürgeti a lélek-menyasszonyt. Ha isteni Ura azt akarja, hogy ő is 

ott legyen kicsi teremtmény létére, ahol mennyei, isteni Ura van, akkor nincs hőbb vágya, mint 

isteni Urával lenni. Nincs más akarata, mint isteni Ura életében részt venni. Amikor a lélek-

menyasszony a Szűzanyára tekint, akkor látja azt, hogy ő, mint anya milyen bensőséges 

kapcsolatban van isteni Fiával.  

 Mi Krisztusban valljuk a szentek közbenjárását is, de a szentek Krisztushoz mindig úgy 

fordulnak kegyelemért, mint az Úrhoz, Isten Fiához. A Boldogságos Szűz Mária azonban 

nemcsak isteni Urát tiszteli Jézusban, hanem Fiát is. Tehát ő másképpen szólhat Jézushoz, amikor 

a könyörgés imáját mondja. A lélek-menyasszony a teremtményekkel együtt így szólíthatja 

Jézust: „Uram!” A Szűzanya pedig egyedülálló módon ezt mondhatja Jézusnak: „Fiam!” 

Jézusnak azonban isteni leleményességgel van egy nagyszerű megoldása, hogy a kiválasztott 

lélek is olyan gyengéd szeretettel tudjon Jézushoz fordulni irgalomért, mint ahogyan a Szűzanya. 

Jézus ugyanis azt mondta: „Mindaz, aki megteszi Mennyei Atyám akaratát, az nekem mind 

testvérem, nővérem és anyám” (Mt 12, 50). Ha a lélek-menyasszony nagy áhítatában és 

tiszteletében nem is meri kimondani Jézusnak ezt a szót: Fiam – ami az édesanya kiváltsága –, 

mégis Jézus felhatalmazásából ilyen anyai szeretettel tud Jézusra, az Egyszülött Fiúra tekinteni.  

 Még inkább járható út az, hogy a lélek-menyasszony a Szűzanyával együtt irányul a 

mennyei dicsőségben ragyogó Jézus Krisztus felé. Mária szolidaritást vállal az emberekkel. Ő 

az, aki maga mellé hívja a választottakat: „Jöjjetek az én Fiamhoz, én is ott vagyok Vele! Akkor 

együtt lehetünk, akkor együtt kérlelhetjük Jézust, a Fiút.” 

 A Szűzanya könyörgő szava egyetemleges, vagyis mindenkiért könyörög. Ha Isten azt 

akarta, hogy Mária gondoskodjék Egyszülött Fiáról, akkor azt is akarja, hogy a Boldogságos 

Szűz Mária anyja legyen mindazoknak, akik Krisztushoz tartoznak, vagyis akiknek Krisztus 

a feje a titokzatos testben.  

 Szent Bernát karácsony előestéjén mondott 3. beszédében így fogalmazta meg ezt a 

gondolatot: „Isten azt akarta, hogy semmi olyanunk ne legyen, ami ne Mária kezén ment volna 

keresztül. Ezt így is meg lehet fogalmazni: A Boldogságos Szűz Mária minden kegyelem 

közvetítője, mert a minden kegyelem forrását ő közvetítette nekünk, amikor elvállalta Isten Fiát. 

Ha Isten a Boldogságos Szűzanya által adta nekünk minden ajándékát, kegyelmi kincseit, akkor a 

Szűzanyához való tartozásunk miatt a kiválasztott lélek is részesedik ebben a kitüntetésben. Jézus 



továbbadja a kegyelmet nemcsak a Szűzanya kedvéért, hanem a választott lélek-menyasszony 

kedvéért is. Ennek a gondolatnak az az alapja, hogy a Boldogságos Szűz szabad-akarati 

döntésével fogadta el azt, hogy a Megváltó Édesanyja legyen. Elfogadta ezt ennek az anyai 

hivatásnak minden következményével együtt. A Szűzanya sem látta előre a jövőt, de azt tudta, 

hogy a Messiást nem fogja mindenki elfogadni, hogy a Messiás szenved a mi üdvösségünkért.  

 Az Ószövetségben már az is meg van jövendölve, hogy mint a halálraítéltnek sorsot 

vetnek köntösére (Jn 19, 24),  hogy gonosztevők közé sorolják (Lk 22, 37), hogy igaztalan kezek 

miatt meghal. De az Ószövetség már jelzi azt is: harmadnapon majd örvendezésünk támad. A 

Messiás él, éspedig örökre él, hogy ebben az örök életében részesítse a tanítványait, a követőit!  

 

 A Mennyei Atya tehát nemcsak azt akarta, hogy a Názáreti Mária fizikai, vagyis 

emberi testet nyújtson Egyszülött Fiának, hanem azt is, hogy gondoskodjék mindazokról, 

akikért Egyszülött Fia feláldozni készült magát. Lehetetlen azt gondolni, hogy a Szűzanya ezt 

közömbösen vette volna, majd akarata közömbös maradhatott volna Fiának gondolata és 

kívánságai iránt. Ezért a Boldogságos Szűzanya azokra is kiterjeszti anyai gondoskodását, 

akiknek Feje Krisztus, akik Krisztus titokzatos testének tagjai, vagy legalábbis erre 

rendeltettek. Krisztus ugyanis elsőszülött a sok testvér között (Róm 8, 29), ahogyan Szent Pál 

mondja. Bizonyos, hogy azt akarta, hogy testvérei, anyjának fiai legyenek. Az ember pedig nem 

lehet Krisztus tagja és testvére, csak a kegyelem által Isten ajándékából. Ezért a kegyelemmel 

teljes Szűz Mária nem viselkedhet semlegesen vagy hanyagul a kegyelem kiosztásának ügyében. 

Nem is lenne helyes azt mondani, hogy Isten ezt akarja, mert Ő akarta, hogy Fiának Mária legyen 

az anyja, és pedig a legjobb, sőt tökéletes anyja. A minden kegyelemmel teljes Szűz és Anya 

mindenben felhasználja azokat a kegyelmeket, amelyeket a Szentháromságtól kapott, hogy az ő 

Fia, Jézus megszentelje az embereket.  

 A lélek-menyasszony is így tekint a mennybe felvett Szűzanyára.  

 – Látja, hogy neki minden ember fontos, mert Jézusnak testvérei.  

 – Látja azt, hogy Jézus milyen szeretettel áldozta fel az életét az emberek üdvösségéért.  

 – Látja azt, hogy a Szűzanya mennyire ott volt Jézussal a megváltás művében a 

Kálvária hegyen.  

 – Látja azt is, hogy a mennyben, a megdicsőülés állapotában mennyire együtt van Fiával.  

 A Megváltó anyjának feladatából tehát levezethető Mária anyai gondoskodása 

minden emberről, akikért Krisztus meghalt, és örökké élve közbenjár.  

 Mária Isten boldog színe-látásából ismeri az egyes embereket, és az egyes embereknek 

szánt kegyelmeket, mert az mindenkinek nyújtja annak ismeretét, amiről érintettsége miatt tudnia 

kell. Mivel Mária ismeri az egyes emberek szükségleteit és Isten akaratát, érthető, hogy 

segítségükre akar lenni, mivel anya. Teljesíteni akarja Isten akaratát. Az ő közbenjárása 

pedig Istennél, vagyis isteni Fiánál, Krisztusnál nem lehet hatástalan, mert tökéletesen 

megegyezik az isteni akarattal és a Fiú közbenjárásával. Hiszen Isten maga bízta rá ezt az 

egyetemes közbenjárást, amikor a Megváltó Krisztus édesanyjául rendelte. Ezért Isten úgy 

alkalmazza anyját minden kegyelem kiosztójának, hogy ne adassék kegyelem, csak Mária 

által! Ezt még a szentségek kegyelméről is állítjuk.  

 A szentségek ugyan magának a szent cselekedetek végzése által végzik a kegyelmet, 

amikor egy-egy szentséget kiszolgáltatnak az Egyház papjai, de Mária közbenjárásának 

tulajdonítható, hogy valaki számára elérhetőek legyenek a szentségek, vagy kellő 

felkészüléssel járuljon azokhoz.  
 A lélek-menyasszony gyermeki áhítattal nézi Krisztus édesanyját, aki neki is égi anyja. A 

gyermek mindig úgy szeretne cselekedni, ahogyan azt édesanyjánál, édesapjánál látja. A lélek-



menyasszony is Krisztus Urán keresztül ismeri az embereket. A mennyei boldogságnak egy 

lényeges része, hogy az üdvözült lélek nemcsak Istent ismeri, hanem mindazokat, akik Istenhez 

tartoznak, illetve szeretik Istent, és mindazokat, akiket Isten szeret. 

 A lélek-menyasszony, mint az Úr alázatos szolgáló leányának, a Szűzanyának alázatos 

szolgálóleánya maga is ilyen szolgáló szeretettel esedezik Jézus testvéreiért. Egyre jobban meg 

akar egyezni Isten akaratával, Aki minden embert üdvözíteni akar.  

(Ezeket a gondolatokat Takács József Dogmatika című könyvéből vettük a 640-42. oldalról). 

 

Most nézzük a másik nagy teológus, Gál Ferenc gondolatait (365-366. oldal): 

 

II. Hogyan működött együtt a Boldogságos Szűz Mária Jézussal a megváltásban? 

  

 1. Minden kegyelem Krisztus érdemeiből fakad ebben az üdvrendben, vagyis abban 

a kegyelmi rendben, amellyel Jézus megváltja a világot.  

 Szent Pál így írja: Egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus, Aki váltságul 

adta magát mindenkiért (1 Tim 2, 5-6). Ha tehát bárki mást közvetítőnek vagy közbenjárónak 

nevezünk, és bárkinek is szerepet tulajdonítunk a megváltásban, az csak Krisztus teljességének 

valamilyen részleges alkalmazása lehet. Konkrétebb fogalmakkal így mondhatjuk: Krisztus, 

mint Fő hajtotta végre a megváltást, de azt akarta, hogy valamilyen formában misztikus 

teste is együttműködjék Vele. Az ilyen közvetítésnek tehát egyházi jelleg van, Krisztus hívő 

közösségének a közreműködése bele van iktatva a megváltás művébe. Vagyis Krisztus 

belevonja saját megváltói művébe az Egyházat, illetve annak tagjait. Mária közvetítését is ilyen 

szempontból kell nézni. Az ő szerepe megfelel az üdvrendben elfoglalt különleges helyzetének. 

Ő anyja a Főnek, és Vele együtt a misztikus, vagyis titokzatos testnek, de egyúttal a misztikus 

test tagja is. Sőt, azt is lehetne mondani: olyan kiváló tagja, hogy szerepe az egész test fölé 

emelkedik.  

 

 2. János leírja az evangéliumban: Mária ott állt Jézus keresztje alatt. Amikor Jézus rábízta 

anyjára a tanítványt, illetve a tanítványra az édesanyját (vö. Jn 19, 25-27), akkor ez a 

kinyilatkoztatott tanítás még nem nyilvánítja ki azt a valóságot, hogy Mária a kereszt tövében az 

egész emberiséget képviselte. De az Egyház kezdettől fogva így értelmezte ezt a testamentumot, 

végrendelkezést. Így tekintett a Fájdalmas anyára, aki Egyszülött Fia feltámadásával 

Boldogságos Anyjává lett mindazoknak, akik Krisztus testvérei, nővérei. Amit a Szűzanya 

tett a kereszt alatt állva, az nem Krisztustól függetlenül tette, és nem is úgy, mint egyenrangú 

segítőtárs, hanem úgy állt ott, mint aki már birtokában van a megváltás kegyelmeinek, és azok 

hatékonyságáról tesz tanúságot. A Fájdalmas és Boldogságos anya tehát mutatja az emberi élet 

kibontakozásának a távlatait: Krisztussal együtt lehetünk a Mennyei Atya előtti engesztelésben. 

A Szűzanya az első, és azután mindazok, akik Krisztushoz csatlakoznak, részt vesznek a 

krisztusi megváltás művében.  
 A II. Vatikáni Zsinat ezt mondta Máriáról: „Szíve mélyéig együtt szenvedett 

Egyszülöttjével, anyai lelkülettel csatlakozott áldozatához, és szeretettel beleegyezett Fiának, 

mint áldozati Báránynak feláldozásába (Egyházról szóló dekrétum 58. sz.). Ezért Mária 

kiérdemelte, hogy méltó anyja legyen a hívőknek is, továbbá hogy anyasága megkapja teljes 

tartalmát a természetfeletti szeretet gyakorlásában. Ugyanez a zsinati dokumentum ezt így 

vázolja fel: „Mennybevétele után sem vált meg üdvös feladatától, hanem folytatja, és sokszoros 

közbenjárásával kieszközli nekünk az üdvösség ajándékait. Anyai szeretetével gondoskodik 

Egyszülött Fia testvéreiről, akik még a földi életben vándorolnak a mennyország felé, és ezért 



sok veszedelmet, szorongattatást élnek át, amíg csak el nem érkeznek a boldog mennyei hazába. 

Azért nevezzük a Szent Szüzet az Egyházban szószólónknak, segítőnknek, oltalmazónknak, 

közvetítőnknek. De ezt úgy kell érteni, hogy semmit le nem von Krisztusnak, az egyetlen 

közvetítőnek méltóságából, hatóerejéből, és nem is ad hozzá semmit (62. sz.).  

 

 3. A lélek-menyasszony is tudja: Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és ember között. De 

azt is tudja, hogy a Szűzanyával együtt ő is Krisztus titokzatos testéhez tartozik. Ha egy szép 

kifejezéssel elmondhatjuk: A titokzatos krisztusi testben Mária a szív feladatát látja el, tehát 

Jézussal szereti a titokzatos test tagjait, akkor a lélek-menyasszony is – aki egészen közel került 

isteni Ura szívéhez – ebben a kiváltságban részesül: szeretheti Krisztus testvéreit.  

 Az ő feladata is az,  

 – hogy szószólója legyen a testvéreknek,  

 – hogy segítse a földi élet zarándokútján járó testvéreket,  

 – hogy esedezzen számukra az Úr oltalmáért,  

 – hogy saját személyében is összekösse az embereket Istennel, Istent az emberekkel, 

mert hiszen ez a közvetítő feladata.  

 A lélek-menyasszony is tudja, hogy ő Krisztus nélkül semmi. Tevékenysége is emberi 

szempontból kevés. De éppen azért, mert isteni Urával már elszakíthatatlanul, elválaszthatatlanul 

van együtt, az ő kis teremtményi cselekedetei értékesek a Mennyei Atya személyében. Azt 

mondja: „Ezt az én Egyszülött, szerelmes Fiam menyasszonya kéri tőlem. Fiam kedvéért 

teljesítem azt, amit kér.” A lélek-menyasszony ezen alázatos magatartásában a Mennyei Atya az 

Úr alázatos szolgáló leányának, a Szűzanyának a vonásait is látja. Ahogyan egy gyermekre lehet 

mondani: ez a gyerek egészen apja vagy anyja, úgy a lélek-menyasszonyra is lehet mondani azt: 

Ez egészen szűzanyás lélek! Egész szívével Krisztuson csüng, és egész szívével szereti 

mindazokat, akik Krisztus testvérei, akik Krisztushoz tartoznak! (vö. 1 Kor 15, 23).  

 

 4. A régi egyházatyák tanításának kedves gondolata: A Boldogságos Szűz Mária előképe 

az Egyháznak, vagyis a Krisztusban hívő közösségnek. Az előkép az mindig egy 

kinyilatkoztatást hordozó tanítás. Akit előre jelez, azt jeleníti meg, arról ad tanítást. Ahogyan a 

Szűzanya az Egyház előképe, azt a hit, a szeretet és Krisztussal való tökéletes egység rendjében 

kell értelmezni. Magát az Egyházat is anyának és szűznek lehet nevezni jelképesen, hiszen a 

Szentlélek kegyelméből szüli gyermekeit a hitre, és közben tanúságot tesz a mennyei Jegyes iránt 

tanúsított szeretetéről. 

 Mária Fia, Jézus az elsőszülött a sok testvér közül (Róm 8, 29), ahogyan Szent Pál 

mondja. Az Egyház gyermekei pedig következésképpen Krisztus testvérei. Az Egyház 

szemléli Mária titokzatos szentségét, utánozza szeretetét, és hűségesen teljesíti a Mennyei 

Atya akaratát. Amellett sértetlenül megőrzi a hitet, a szilárd reményt, és az őszinte 

szeretetet.  
 De az Egyház, és mennyei előképe, a Boldogságos Szűz Mária között még feltűnő 

különbség található: Mária már elérkezett a tökéletességre, benne már megvalósult az 

Egyháznak az az eszkatológikus, vagyis végső időkre mutató vonása: nincs rajta ránc és szeplő, 

hanem egészen tiszta és szent (vö. Ef 5, 27). A földi Egyház ellenben még csak törekszik a bűn 

legyőzésére, és a tökéletesség megszerzésére. Ebben a törekvésben azonban segít bennünket 

Mária példája, és életének elmélkedő szemlélete. Általa jobban megértjük Krisztus misztériumát, 

vagyis szent titkát, hiszen ő olyan bensőséges helyet foglal el az üdvösség történetében, hogy 

valamiképpen egyesíti magában és tükrözi a hit legfőbb tételeit.  



 Tehát az egy Istenről tesz tanúságot, Aki szentháromságos Szeretetközösség, Aki 

nemcsak megteremtette ezt a világot, hanem Egyszülött Fia által megváltotta, és a Szentlélek 

erejével megszenteli. Ezért a Boldogságos Szűz Mária tisztelete közelebb viszi a hívőket 

Krisztushoz, az Ő áldozatához, és a Mennyei Atya szeretetéhez.  

 Végül Mária előképe az Egyház apostoli munkájának is. Azért fogadta Fiát a 

Szentlélektől, hogy Krisztus újjászülessék mindazokban, akik hisznek benne. A Szűzanya 

lelkülete is az volt, hogy mindenkit kapcsolatba hozzon Fiával, és rajta keresztül a Mennyei 

Atyával. Az Egyház is azért hordozza Krisztust, azért tanúskodik mellette, hogy a hit 

terjesztésével és tökéletesedésével kiépüljön Krisztus misztikus teste, vagyis az emberek 

titokzatos módon egyre jobban belekapcsolódjanak Krisztus életébe, a mennybe felvett Krisztus 

életébe. Aki maga mellé vette testével, lelkével édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát, és maga 

mellé emeli mindazokat, akik ráadták az életüket Isten szeretésére, és az embertársak szeretésére 

Krisztus példája szerint…     

 A lélek-menyasszony tehát nem a maga erejével jár közben Krisztus testvéreiért, 

hanem Krisztus Ura hatalmával. Amit az ember a maga erejével nem tud megtenni, azt Isten 

képes megvalósítani. A lélek-menyasszony azért törekszik mindjobban átadni életét isteni 

Urának, hogy egyre jobban áthullámozzék rajta Krisztus isteni ereje. Hogy az Ő megváltói 

művét az egyes emberekre vonatkoztassa, velük kapcsolatba hozza, őket belekapcsolja a 

megváltó Krisztus életébe. Ez a lélek-menyasszony termékenysége. Ő is sok gyermeknek anyja 

lesz a Szűzanyával együtt Krisztusban. A kiválasztott léleknek is ez a boldogsága, hogy részt 

vehet abban a megváltói műben, amellyel Krisztus életet adott az embereknek. Isteni életet.  
 Micsoda nagyszerű megtiszteltetés ez a lélek-menyasszony számára: az ő Istennek adott 

élete milyen bőséges termést hoz! Ilyenkor a lélek-menyasszony elmondhatja:  

– „Nem volt hiábavaló, hogy életemet odaadtam isteni Uramnak! Nem maradtam 

egyedül, hanem a szentháromságos egy Isten Családjában, Jézus testvéreivel együtt én is 

nemcsak részt kaphattam, hanem az életadás művébe is belekapcsolódhattam. Krisztust, az én 

isteni Uramat kérve szolgáló leánya lehetek az isteni életadás nagy művének, amellyel Isten 

önmagát ajándékozza a megszentelő kegyelem által az embernek.”  

 

Befejezésül imádkozzuk a 205. számú éneket:  

 

 Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, allelúja! 

 Mert Kit méhedben hordozni méltó voltál, allelúja! 

 

 Amint megmondotta vala, föltámadott, allelúja! 

 Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, allelúja!  

 

 



                                                                                                                    

 

482. A mennyországba felvett Szűzanya példaképünk a keresztény misztika útjain  

 

 

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 leánygyermek is szüntelenül az édesanyjától tanulja a magatartásmódot: ha majd 

feleség és édesanya lesz mit, hogyan kell neki is tennie. A lélek-menyasszony is a lelke 

Édesanyjától, a Boldogságos Szent Szűztől tanulja, mit hogyan kell tennie, hogy isteni Ura, 

Jézus Krisztus kedvében lehessen. A Szűzanya, mint Isten Anyja a legnagyobb példaképünk a 

misztikus életben. Ő, aki a szentek között a legközelebb van isteni Fiához, segít nekünk is, hogy 

az utat megismerjük, azt az utat, amely meghódítja Isten Szívét. Az Anyaszentegyház és a 

Szűzanya ismeri az út kettős vonulatát: egyrészt a tevékeny élet, másrészt pedig a szemlélődő élet 

útját. Mindkét út az Istennel való találkozásra, Isten megtapasztalásra segít. Amióta a 

Boldogságos Szűz igenjére a Szentlélek erejéből megtestesült az Isten Fia, és megjelent a mi 

világunkban, azóta tudjuk, hogy az ilyen találkozás a szent Isten világa és a mi emberi világunk 

között lehetséges. Isten ugyanis azért ajándékozta önmagát Szent Fiában nekünk, hogy 

rátaláljunk, őt befogadjuk, szeressük, dédelgessük, mint ahogyan a Szűzanya is az ő kis 

Jézuskáját. Isten az, Aki nekünk a Tőle ajándékozott hit által és szeretet által a mi belső 

szemünket megnyitja, hogy az Ő belső mivoltát, isteni lényét megismerhessük, és szeretettel 

megtapasztalhassuk.  
 

 A Szűzanya útja segít nekünk, hogy azt a sok-sok szépséget és gazdagságot – amelyet 

nekünk Isten a keresztény hivatás által ajándékozni akar – felfedezzük, és ebből a földi életből az 

örökkévaló életre vágyódó szívünkkel megtapasztaljuk, hogy egyre inkább részt vehessünk a 

minket szerető szentháromságos Isten életében, Szeretet-közösségében.  

 Aquinói Szent Tamás nagy teológus, misztikus és szent. Ő megírt egy összefoglaló 

tanulmányt a misztikáról. Az ő munkáiban a lelkiségnek és a misztikának minden lényeges 

kérdését tárgyalta. Ezért most egy domonkos páter, Magnus Beck könyve alapján keressük: 

Hogyan példaképünk a Szűzanya a keresztény misztika útjain? A könyv címe: Wege der Mystik 

bei Thomas von Aquin (A misztika útjai Aquinói Tamásnál). 1990-ben jelent meg. A 138-150. 

oldalon található ez az anyag.  

 

 A régi Egyház a helyes vallásos életről beszélve a misztikus életet nem vitatta, hanem 

elfogadta, ismerte, mert az Istennek adott élet a szív megváltozását jelenti. Nemcsak 

előfeltétele ez a misztikának, hanem ajándéka is. Az ember tehát odaadja magát Istennek, Aki 

őt meghívja. Mindenekelőtt a Boldogságos Szűz Mária volt az, aki ilyen benső önátadással 



tudott a legmélyebben válaszolni Isten hívó szavára, amikor a megtestesüléskor így szólt: „Íme, 

az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint!” (Lk 1, 38).  

 A szív teljes odaadása tehát ilyen Máriás magatartással láthatóvá lesz a miszikusok 

életében is. Végül is az a vallásos magatartás alaptétele. Ez az a magatartás, amely a misztika 

csodálatos világába kaput nyit, és mi mindnyájan meghívást kaptunk Istentől, hogy 

belépjünk ebbe az országba, hiszen Isten parancsba adja: „Szentek legyetek, mint ahogyan én, 

az Úr szent vagyok!” (1 Pét 1, 16). A Második Vatikáni Zsinat is az Egyházról szóló 

konstitúciójában a Szűzanya szerepét, példáját újra elénk állította.  

 

Először is azt kell néznünk: 

 

I.  Mit tanít a Szentírás Boldogságos Szent Szűzről? Mit üzen a szent hagyomány ? 
 

 A szentírási tanúságok Jézus gyermekség-történetében: Mt 1, 2, Lk 1. 2; Jn 2, 1-11; 

illetve 19-25. 28-ban találhatók. A további szentírási szövegekben Jézus anyja szinte csak úgy 

mellékesen van említve: Mk 6, 8; Mt 13, 55, ApCsel 1, 4. Mégis az Egyház Isten anyjának 

példakép szerepét – hogy hogyan kell hinnünk és imádkoznunk – egyre jobban kibontakoztatta. 

Az ókeresztény írók között Szent Jusztinusz és Szent Iréneusz Évára és Krisztusra 

vonatkoztatva párhuzamot vonnak Ádám és Krisztus között. Ahogyan Éva Ádámnak a társa volt, 

úgy az új Éva, az Egyház az isteni Vőlegényének társa, Aki a második Ádám. Ebben az 

egymáshoz kapcsoltságban Krisztus és az Egyház Isten gyermekeinek újjászületését 

szolgálja. Az Egyház ugyanúgy szeplőtelen, szűz és anya, mint a Boldogságos Szűz Mária. Mert 

az Egyház is a tévedések szeplője nélkül teljes szívbéli odaadással működik közre Isten 

gyermekeinek a születésében. Minden kitüntető megszólítás a Szűzanyára – így például: 

szeplőtelen, vagy szűz és anya az Egyházra is érvényes.  

 Kr. u. 431-ben az efezusi zsinat is ezt a hittételt erősítette meg: Mária valóban 

Istenszülő, Istenanya. A Máriáról szóló egyházi tanítás tehát kibontakoztatja Máriának ezt a 

kiváltságos szerepét: Ő Isten anyja, de ugyanakkor azt is: a Szűzanya is az Egyház tagja. Egy 

azok közül, akik hisznek Krisztusban. A szent liturgiában, különösen a zsolozsma 

himnuszaiban egyre jobban kibontakozik a Szűzanya szerepének magasztalása. Ő az, aki a 

hívek gondolataiban és imáiban az ég felé vezet minket.  Az Egyház tagja marad ugyan. de az ő 

igen szava, vagyis amellyel önként, szeretetből igent mondott Isten emberré testesülésére, azt a 

szövetséget – amelyet Isten az emberekkel megkötni akart – meg is valósította. Ez a jegyesi 

egybekapcsolódás Isten és az emberek között. Ez a szent életszövetség felbonthatatlan.  

 

 Egyébként XVI. Benedek pápa, úgy, mint Jozef Ratzinger 1980-ban – amikor az 

Egyház keletkezéséről tanított –, akkor hivatkozott Szűz Mária szűzi készségére is, amellyel ő 

kitárta magát Istennek, anyai közbenjárással és szerető gondoskodással az Egyház javát 

szolgálta.  
 Ebben a magatartásban tehát benne van az Egyház stílusa is. Az Egyház is szűz és anya. A 

Szűzanya így az Egyház új stílusa. Ezt a Második Vatikáni Zsinat újra meg újra emlékezetünkbe 

idézi.  

 

 Most nézzük az egyházi középkort, hogyan tanított a Szűzanyáról!  

 Aquinói Szent Tamás nem egyenként, hanem összefüggésben tárgyalja Mária szerepét 

például a megtestesüléssel. Az Istenanyaság a Máriáról szóló tanítás központi hittitka. Például 

ahogyan Jézus anyja már a kis Keresztelő Szent Jánost édesanyja méhében megszentelte, vagyis 



a szentté tevő kegyelmet ajándékozta neki. De ezt a Szűzanya közvetítette. Ő vitte oda a kicsi 

Jézust áldott, szűzi méhében idős rokonához, Erzsébethez, Zakariáshoz, és gyermekükhöz, a kis 

Keresztelő Jánoshoz (vö. Lk 1, 39-56).  

 Nem szabad elfelejtenünk, hogy Mária is Ádám leánya, de ugyanakkor ő a kegyelmet 

teljesen birtokolta. Aquinói Szent Tamás erre külön is hivatkozik. Ő volt az, aki a kegyelem 

szerzőjét, Jézust a felebaráthoz odavitte. Ő az, aki Isten Fiát szülve bizonyos értelemben 

mindenkinek átadta a kegyelmet. A Szűzanya közbenjárói tevékenységét az Egyház mindig is 

hirdette.  

 Aquinói Szent Tamás tanítja: amikor a Szűzanya kimondta a megtestesüléskor az igent 

Istennek, akkor tulajdonképpen az egész emberiség nevében beszélt, mint egy második Éva. A 

Szűzanya tehát közreműködött minden ember megváltásában. Azáltal, hogy ő az Urat a világra 

szülte, az ő közreműködésével a kegyelem minden ember számára kitárult. Az az ő anyai 

közbenjárásával pedig ezt közvetíteni is akarja.  

 Aquinói Szent Tamás Mária tisztelete a középkori Mária tisztelet keretén belül mozog. 

Mária a csodálatos Istenanya, a mi hatalmas közbenjárónk, aki példaképünk az erény 

gyakorlásában és az életszentségben. Ő az emberek számára vezérlő csillag, mint a hajósoknak a 

tenger csillaga, aki biztos kikötőbe tudja vezetni az embert. Vagyis a hívek Mária által jutnak el a 

mennyei dicsőség kikötőjébe.  

 Csak a reformáció, illetve azután az ellenreformáció – például Caniz? Szent Péter vagy 

Sueresa? jezsuita teológus, és mások is keresték a reformáció sürgetésére azokat a vonásokat, 

amelyeket mi emberek is jobban tudunk a Szűzanya mintájára megvalósítani. Így tehát nemcsak 

Isten oldaláról nézték Máriát, mint Isten anyját; hanem az emberek oldaláról is, mint aki az 

Egyház tagja, illetve az Egyház számára közbenjáró.  

 

 A Mária-tiszteletnek 1854-ben a Szűzanya eredeti bűn nélküli mivolta hittétele, illetve 

1950 óta Mária test szerinti mennybe vétele dogmája kihirdetése is nagy lendületet adott. A 

Mária tisztelet a XX. században még jobban bontakozott.  
 Ehhez járult még a Mária jelenés Lourdesban és Fatimában – amelyeket az Egyház 

hivatalosan is elismert; és a teológusok már készülnek annak hittétel-szerű megfogalmazására, 

hogy Mária minden kegyelem közvetítője.  

 A Második Vatikáni Zsinat azonban nyitva-hagyta ezt a tételt, és inkább az Egyházról 

szóló tanításban adta meg a Máriáról szóló tanítás XX. századi összefoglalását. Az Egyház, mint 

Isten vándorló népe a mennyország felé vándorol, zarándokol, vagyis a földön élő Egyház 

összeköttetésben van a mennyei Egyházzal. A mennybe felvett Szűzanya – aki a megváltásra 

szoruló, és már megváltott emberiséghez tartozik, és tagja az Egyháznak – segít ebben a 

zarándoklásban az ég felé.  
 Mária mennybevétele ráirányítja a figyelmünket arra, hogy ő közbenjár a 

mennyországban értünk, és segít bennünket. Azt akarja, hogy mi is eljussunk az üdvösségre. 

Ezért a Szűzanyára joggal mondhatjuk: ő az üdvösségre segítő esengő Mindenhatóság. Ő az, 

aki szűz és anya, és ugyanakkor az Anyaszentegyháznak is jövendő kibontakozását mutató 

példája. Megmutatja, hogy a hívő ember, az Istentől kiválasztott lélek hogyan tud eljutni a 

mennyei hazába a hitben való újjászületés, a hit szerinti élet által.  

 A Szűzanya – mert ő hívő lélek – a sérthetetlen hitet és szeretetet őrizte meg, mint 

ahogyan a mennyasszony is megőrzi a hűségét és a szeretetét a vőlegénye iránt. Ezzel a tökéletes 

önátadással az Úr iránt Mária nemcsak példaképe az Egyháznak, hanem ősmintája minden 

erénynek is. Az Egyház tehát a Szűzanyához lesz hasonló a hit, a remény és a szeretet 



vállalásával, és így a Szűzanya lelkületével tudja egyre jobban tudja betölteni feladatát, 

összekötni Istent az emberekkel, az embereket Istennel.  

 

Elmélkedésünk második részében most térjünk vissza a mi kérdésünkhöz:  

 

II. A misztikus élet, vagyis az Istennel élt belsőséges szeretet-kapcsolat életének példaképe a 

szűzanyás magatartás 

 

 Mária stílusának bibliai megalapozása a Gábor főangyal által meghirdetett örömhír 

alkalmával hangzott el (vö. Lk 1, 28-33?). Isten kiválasztotta Máriát, és meghívta, hogy a 

megváltás tervében részt vegyen. Erre Mária már az örökkévalóságtól kezdve kiválasztást 

kapott, vagyis Isten előtt kegyelmet talált. Ajándékba fogja kapni azt, hogy ő Fiút szülhet, Aki 

a magasságbeli Istennek a Fia lesz. Ezért tud majd Jákob házán mindörökké uralkodni, vagyis 

Ábrahám leszármazottainak az adott ígéret megvalósulása őbenne történik meg. Az angyal 

azt is megígéri ennek a názáreti Szűznek: „Fia országának soha sem lesz vége” (vö. Lk 1, 33).  

 Micsoda távlatokat csillant fel az angyal! Isten Fia eljön a földre! Mária, aki nem akar 

férfit ismerni, mert szüzességet vállalt, mégis anya lesz. Fiának országa minden időket átölel. 

Sőt, nemcsak a földet, hanem a mennyet is. Ez sokkal több, mint amit az ember első tekintetre 

meg tudna érteni. Az angyal megoldja Mária gondját. A Szentlélek az, aki beárnyékozza őt, 

vagyis beborítja a szeretetével, és így Istennek a Fia csodálatos módon lesz embernek a fia is. 

Erre hangzik el Máriának az igenje, a teljes odaadás vállalása. El kell ismerni, hogy soha a földön 

ennél jelentősebb, jelentékenyebb szó nem hangzott el: Mária igent mond Istennek. Ez az 

összes vallásos ember szempontjából a legnagyobb jelentőségű. Nemcsak arról van szó ebben a 

teljes önátadásban, hogy Mária passzíve, tehát befogadó módon rendelkezésére állt Istennek: 

Történjék velem a Te igéd szerint, hanem az ő aktív, vagyis cselekvő készségét is kinyilvánítja: 

Történjék velem a Te igéd szerint! Ez a legtökéletesebb kiüresedés, tudniillik az emberi 

önakaratból, és a legnagyobb betöltődés, tudniillik Istennel. Ezt Henz Schurmann tanítja a 

Lukács evangélium magyarázatában 1982-ben.  

 Ebben a fontos evangéliumi tanításban tehát a leglényegesebb vallásos magatartás 

nyilvánul meg: Készség Isten hívását meghallani! A hívást megvizsgálni, és még akkor is, 

hogyha az ember nem látja át világosan, mintegy sötétben engedelmesen igent mondani 

Istennek. Ez az engedelmesség a rendelkezésre állás készsége. Ez a vallási alapmagatartás azt 

jelenti: az ember elismeri, hogy Isten a Teremtő, ő pedig a teremtmény. Itt lesz eggyé az 

odafenn-való Isten és az idelent, földön élő ember. Itt egy olyan távolság szűnik meg, amelyet 

az ember a bűnbeeséskor szenvedett el. Mária igenje pedig ezt a nagy távolságot segített 

megszüntetni. Mária olyan, mint a világító torony, aki mutatja nekünk: Isten a Teremtő és az 

Úr, és ő az, aki a teremtményeit magához vonzza. Ez a máriás alapmagatartás a keresztény 

ember, a választott lélek egész életét átformálja, szűzanyás mintára alakítja. Ebben a máriás 

magatartásmódban lehet legjobban megérteni, hogy a Teremtő és a teremtmény kapcsolata 

ténylegesen megvalósul. Az emberi élet alapértelme az lett, hogy Isten velünk van! Az isteni 

Úr az ő választottaival van.  

 Úgy tűnik, korunk technikai előhaladása abba az irányba megy, hogy az ember 

függetleníti magát Istentől. A Boldogságos Szűz Mária magatartása pedig azt mutatja, hogy mi 

nem akarunk elszakadni az Úrtól, hanem egyre jobban odaadni az életünket isteni 

Urunknak! A női emancipációra, egyenjogúságra való törekvés megzavarja a természet és a 

természetfeletti rendjét. Az ember nem autonóm lény. Isten az, Aki mindennek az Ura, Ő 

mindennek a forrása, ő mindennek a célja. Ez az életünknek az alap-beállítottsága.  



 A mennyországi, mennybe felvett Szűzanya alakja mutatja, hogy az embernek mi lesz a 

jövője. Értelmetlen lenne az Istentől való függetlenségre törekedni, amikor Isten be akar 

bennünket is fogadni a mennyei hazába, mint ahogyan Egyszülött Fiát, az emberré lett Isten 

Fiát a mennyországban emberi mivoltában is megdicsőítette, jobbjára felmagasztalta a Szűzanyát 

testben és lélekben. Korunk emberének is meg kell értenie, hogyb Isteni életrend az, hogy Ő a 

nagyobb, mi a kisebbek (vö. Jn 3, 30). Az ember készséges lesz, hogy Istennek szolgáljon. 

Ebben áll a máriás magatartás. Ez az Egyháznak is a stílusa. Az Egyház tagjai is arra vannak 

hívatva, hogy hitben és engedelmességben elfogadják az isteni rendelkezést, mert az élet és 

az üdvösség isteni terve a szentségek kiszolgáltatása, és az ige hirdetése által Isten 

megszentelő tevékenységét közvetíti számunkra az Egyházon belül. Így az Egyház Isten 

Anyjának ősmintája és példaképe.  

 Az Egyház tagjainak is a Szűzanya szavát kell mondaniuk: „Íme, az Úr szolgáló leánya 

vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint!” A kegyelem világában nincs tehát előrehaladás a 

máriás magatartás nélkül, még kevésbé a misztika világában. Tehát a Szűzanya stílusa 

lelkesíti a lélek-menyasszonyt, hogy ő is az Úr szolgáló leánya legyen! A kiválasztott lélek is 

ugyanazon az úton akar járni, amelyen Mária. Az Egyház liturgiája és imája jól mutatja, melyik 

útról van szó. Az Ave Maria és a Salve Maria, vagyis az Üdvöz légy, Mária, illetve Üdvöz légy, 

Királynőnk antifóna mutatja, hogy a Szűzanya milyen lélekkel van a mennyei Szentháromság 

felé, illetve hozzánk, emberekhez.  

 A különböző Mária ünnepek is az egyházi évben ezt a kegyelem gazdagságot mutatják 

meg. A rózsafüzér – amellyel Jézus és a Szűzanya életébe kapcsolódunk bele – végigvisz a 

Szentléleknek Igen-t mondástól egészen Mária dicsőséges mennybevételéig, és 

Szentháromsággal való megkoronázásáig. A lélek-menyasszony szívesen követi Jézus anyját a 

kiteljesedés útján. Hallgatja a tanítását a vele való keresztúton, és bízvást remélheti: vele lesz a 

megdicsőülésben is. A Szűzanya így nemcsak az aktív életre ad példát nekünk, hogy hogyan 

menjünk Jézus nyomában, hanem a kontemplatív élet megvalósulására is, amikor Isten 

magához ragadja a választott lelket, felemeli mennyei országa magasságába. Összeköttetést 

kap Istentől az emberi lélek.  
 A mennybe felvett Szűzanya mutatja, hogy hogyan valósul meg a teremtés rendje. A 

teremtés ugyanis Isten kegyelméből történt. Isten hozott létre mindent, Isten szeretetből 

ajándékozott mindennek létet. A Boldogságos Szűz Mária életútja mutatja, hogy a hitnek, a 

reménynek és a szeretetnek az élete, illetve az Istennek való önátadása micsoda 

kiteljesedésre vezet. Az ember a mennyei életre születik újjá. Az egész teremtett világ 

megújulásában részt vesz. Ez már megváltott világ, nem Istentől elszakadt világ, hanem olyan 

világ, amelyet Isten megszerzett magának a Megváltó által, Jézus .. szent vére árán. Ez az új 

világ az imádás és a szentháromságos egy Isten dicséretének a világa. Ott már Máriának és ebben 

a dicsőséges életben részt vevő választott lelkeknek az élete és gondolata nem erre a világra 

irányul, amely már elmúlik, hanem az új életre és feladatra, amelyet Isten teremt.  

 Mária nyitott az élő Istenre, és a benne élő emberekre, angyalokra. Ő anyai asszony, 

anyás vonásokkal rendelkező nő. Ezért kész ő a hitre, a szeretetre és a gondoskodásra. Ez a 

máriás magatartás Isten iránt is megvalósul, meg az emberek iránt is. Ezért van az, hogy Isten Fia 

emberré levésekor Mária először a jó hírt a szívébe fogadta, azután az életébe (is) befogadta a 

megtestesüléskor, és egész lényével Isten felé fordult. Az isteni Személynek mondhatta: – TE! –, 

ezt a személyes megszólítást. Ebben a személyes egymás felé fordulásban, ebben a másikkal 

való találkozásban végül is a titokzatos vágy megvalósulása történik az isteni TE Személye 

iránt. Az ember teret nyit életében Istennek. Ez a szívek kicserélődése. Az ebben a világban 

élő embernek a szíve az isteni szeretettel lesz tele. Micsoda boldogság ez! Mária már ismeri 



ezt, és ebből él. Az ő teljes önátadása példa mindnyájunk számára, hogy létünket, 

gondolatainkat, szívünket, egész életünket személyesen az isteni Létezőnek, a Mennyei 

Atyának, az isteni nagy Gondolkodónak, a Fiúnak, és az isteni Szeretetnek, a Szentléleknek 

adjuk. A lélek-menyasszony egészen nyitott Isten számára és az emberek számára. Ez az ő 

önátadásának a kiteljesedése hitben, reményben, szeretetben. Ez az a csodálatos út, amely a 

misztikának, az Istennel való egyesülésnek titokzatos útja. Végül is Szent Tamás így mondja: Ez 

az út az alázatosság, amely az embert képessé teszi Isten befogadására.  

 Kérjük az Úr alázatos szolgáló leányát, legyen nekünk is segítségünkre mindig igent 

mondani Isten akaratára, elgondolására!  

 

Befejezésül a 169. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,  

 Vidámságot, nyájasságot mutatnak a földiek;  

 Mert ma Szűz Mária, mint legszebb rózsa, 

 Bimbajából kinyíla. Szüzesség virága, ékes lilioma,  

 Kisasszonyunk, Mária!  

 

 

 



                                                                                                             

483. A lélek-menyasszony angyalok boldog társa a Mennyei Atya szemléletében 

 

 

Imádkozzuk a 287. számú éneket:  

 

 Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz, 

 Kérjed a Te szent Fiadat érettünk! 

 Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 

 Szép szűz Mária! Könyörögj érettünk! 

  

 Mindenszentek Királynője, tiszta Szűz!  

 Kérjed a Te szent Fiadat érettünk! 

 Ékes virágszál, hozzád esdeklünk 

 Szép szűz Mária! Könyörögj érettünk! 

 

 A lélek-menyasszony megtanulta Úr Jézustól, hogy az angyalok szüntelenül Isten színe 

előtt állnak a Mennyei Atyát szemlélve. Az örökkévalóságon át ez az ő örömük, ez az ő életük 

kibontakozása. Tehát Úr Jézus kinyilatkoztatása számunkra is mindig biztos eligazítás. 

Különösen azok számára, akik az életüket átadták már Isten szolgálatára, Isten szeretésére. 

 Kinyilatkoztatott hittétel: Isten a látható és a láthatatlan világ Teremtője. A 

láthatatlan világ a szellemi világ, amelyet mi az angyalok világának mondunk. Az 

Ószövetség és az Újszövetség bőven beszél az angyalokról. A kinyilatkoztatás magától értetődő 

dolognak mondja, hogy az angyalok léteznek, és létüket mi emberek is megtapasztaljuk. Isten 

teremtményei, a látható világ és a láthatatlan világ összekapcsolódnak.  

 A kinyilatkoztatást olvasva nem találjuk meg az angyalok neveinek a felsorolását. 

Csupán néhány angyalt ismerünk név szerint. Nem találjuk meg az angyaloknak a számát 

sem. Jézus utal arra: Ha kérné, akkor a Mennyei Atya ezernyi angyal-sereget küldene (Mt 26, 

53), hogy megszabadítsa Őt Pilátus kezéből. A kinyilatkoztatás nem szól az angyalok 

rangsoráról. De amit a keresztény hagyomány vall, azt az üdvözült emberi lélek láthatja a 

mennyei hazában.  

 

 Az úgynevezett Areopagita Dénes a test nélküli tiszta szellemi lényeket kilenc karba 

sorolja. Ezek a szeráfok, a kerubok és a trónusok. Ez az angyalseregek első rendje.  

 A második rendbe az uralmak, az erősségek és a hatalmasságok tartoznak.  

 Míg a harmadik rendbe a fejedelemségek, a főangyalok és az angyalok.  

 Szent Pál ugyanis beszél arról, hogy vannak trónálló angyalok. Trónusoknak szokták 

mondani. Olyan szellemi lények, akiken az Istenség nyugszik. Vannak uralkodó szellemek, és 

vannak mennyei erők. De mindezeknek helye Krisztus.  

 Az angyalok rangsorának a csúcsán a szeráfok vannak, akik közvetlenül Isten trónja 

mellett állnak. A hagyomány szerint pedig az angyalok éppenséggel a miséző pappal 

érintkeznek, mert az Úr áldozata bemutatásánál szüntelenül jelen vannak. Ők voltak azok, akik 

Jézust a pusztai böjtölés után szolgálták (vö. Mt 4, 11). Jézus testének áldozata volt a 40 napos 

testi megtartóztatás is. Ők azok, akik Jézusnak a vérverejtékezése alkalmával a Getszemáni 

kertben erőt adtak Neki az áldozat bemutatásához (vö. Lk 22, 43). Ezért ábrázolja őket a 

keresztény művészet úgy, amint kehelybe fogják fel Krisztus oldalából kiömlő vért, amikor a 

katona átdöfte Jézus oldalát (Jn 19, 34), és szívét a kereszten.  



 Ahogyan Zakariást, az Ószövetség papját, a kis Keresztelő János jövendő édesapját 

áldozat bemutatáskor szólította meg az Úr (vö. Lk 1, 8-19), mert az áldozat szolgálója, az 

angyalok az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is; úgy az Újszövetség papja is szintén az 

angyalok jelenlétében lesz részese az egyetlen krisztusi megváltói áldozatnak a nagypénteki 

kereszthalál és a feltámadás dicsőségének. Húsvétvasárnap is az angyalok szolgáltak, hogy a 

feltámadt Úr előtt elhengergessék a sírbejáratát rejtő követ. Az angyalok vitték hírül az 

asszonyoknak, azután az apostoloknak Jézus feltámadását (vö. Mk 16, 4. 7. 10).  

 

I. Kik ezek az angyalok, akik Isten mennyei országának polgárai, de az emberek 

üdvösségének munkálói is? 

 

 Az Egyházi Tanítóhivatal állásfoglalása szerint az angyalok teremtmények. Szent Pál 

így szól az angyalokról a Kolosszei levélben: Benne, tudniillik Krisztusban teremtetett minden a 

mennyben és a földön, a láthatók, az emberek, és a láthatatlanok, vagyis az angyalok, akik közül 

Pál felsorolja a trónusokat, az uralmakat, a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Most jön a 

lényeges tanítás: Minden Általa és Érte lett megteremtve. Ő előbb van mindennél, és Benne áll 

fönn minden. Tehát Krisztus az angyaloknak is a feje! (vö. Kol 1, 16-18). 

 A Biblia nem természetfeletti erők megszemélyesítői módjára ábrázolja az angyalokat, 

sem pedig mint Istentől független és Vele egyenrangú hatalmasságokat, akiket beniurkoszoknak, 

félisteneknek mondtak a pogány vallások. Az angyalok Isten teremtményei, és nem rendelkeznek 

önálló hatáskörrel, hanem tevékenységük egészen Istentől függ. A jó angyalok Isten eszközei 

az emberek üdvözítésének nagy művében. Erről a Zsidókhoz írt levél szerzője is tanítást ad, aki 

részletesen foglalkozik az angyalok szolgálatával.  

 Amikor a Mennyei Atya bevezeti a világba az Ő Egyszülöttjét, akkor csak Neki mondja: 

„Az én Fiam vagy, én ma szültelek”, vagy-pedig csak a Fiáról mondja: „Én Atyja leszek, Ő meg a 

Fiam”. Sőt amikor Elsőszülött Fiát bevezeti a világba, azt mondja: „Imádja Őt Isten minden 

angyala!” (Zsid 1, 5-6).  

 A lélek-menyasszony látja már az angyalok stílusát, akikről a Zsidókhoz írt levélben ezt 

olvashatjuk: Szolgáló lelkek ők valamennyien. Küldetésüket azok szolgálatára kapták, akik 

örökölni fogják az üdvösséget (Zsid 1, 14). Az angyalok tehát Isten akaratának a 

szolgálatában tevékenykedő szellemi lények.  
 A Jelenések könyve is a mennyei liturgiáról, tehát az Istennek kijáró tisztelet megadásáról 

és az isteni udvartartásról szólva a jó angyalokról beszél, akik Istent szentnek vallják. 

Másodsorban az angyalok bizonyos jövendölések közvetítői (vö. Jel 1, 2. 10, 1. 17, 1). 

Harmadszor az angyalok Isten parancsainak a végrehajtói (Jel 7, 1. 8, 2. 14, 15).  

 Az angyalok próbatétele nincs kifejezettem megemlítve a Bibliában, de éppen az 

üdvösség szolgálata vonatkozásában kikövetkeztethető. Vannak olyan angyalok, akik hajlandók 

Isten üdvözítő akaratát szolgálni. Biztos tanítás, hittétel az, hogy azok az angyalok, akik az 

Istentől adott próbát – ami valószínűleg az volt, hogy a megtestesült Istenembert imádják és 

szolgálják – nyomban az Ő boldogító színe-látására engedte. Az angyalok a végítéletig részt 

vesznek a világ üdvösség útján való vezetésében.  
 Azok az angyalok, akik azt mondták: nem szolgálnak a megtestesült Istenembernek, 

elbuktak. Isten ellen lázadnak. De bármennyire is meg akarják akadályozni Isten akaratát, nem 

képesek erre, mert Isten az Ő akaratát diadalra juttatja minden ellene való lázadás ellenére is.  

 Az angyalok imádják Istent, s amikor hódolattal leborulnak Előtte, és Őt háromszorosan 

szentnek vallják (vö. Iz 6, 3) – ahogyan ezt Izajás próféta látta a jeruzsálemi templomban a 

látomása alkalmával –, úgy ezzel a magatartásukkal kifejezik a teremtmény irányulását a teremtő 



Isten felé. A jó angyalok azok, akik a Zsoltáros szava szerint imádságainkat Isten elé viszik. 

Mint ahogyan a tömjén-füst fölszáll az ég felé, úgy az angyalok is kísérik a szentek imáit. Erről 

szól Szent János a Jelenések könyvében is: A szentek imádsága, mint a tömjén-füst felszállott az 

ég Istenéhez (Jel 8, 4).  

 

II. Mi az összefüggés Isten tervében az angyalok és az emberek között? 

 

 A leglényegesebb tanítás az, hogy az angyalok is, meg az emberek is belekapcsolódnak 

abba az eseménybe, hogy Jézus Krisztusban Isten az általa teremtett világba jött. Ezért Jézus az 

angyaloknak is Ura. Az angyalok létezésüknél fogva a világhoz tartoznak, amelyet Isten 

teremtett. Tehát az angyaloknak is van kezdetük, de nincs végük, mint ahogy az ember is a 

létezést kapja, de Isten az Ő képmására teremtve örökkévalónak akarja az embert is (vö. Ter 

1, 27). Éppen ezért az üdvösség történetében világosan kikövetkeztethető, hogy az angyalok 

magától értetődő, természetes egységben vannak az emberekkel a teremtettségüknél fogva. 

Az angyalok az emberekkel együtt ugyanannak az egyetlen természetfeletti üdvrendnek a 

szereplői, amelynek legelső terve és végső célja az angyalok számára is Jézus Krisztusban van. 

Az Atya, Aki öröktől fogva örökké kimondja az Ő igéjét, Aki emberré lett, vagyis testté lett, 

ennek a megtestesült isteni szónak, igének a személyi környezetét alkotják. Ezért nyilatkoztatja ki 

Jézus: Az angyalok szüntelenül látják a Mennyei Atya arcát (Mt 18, 10). Ahogyan a szó, az 

embernél az arcon, a szájon keresztül jelenik meg; úgy a Mennyei Atya örök kimondott igéje is a 

Mennyei Atya arcán tűnik fel számunkra is, az angyalok számára is. Ezért fogalmazza meg a 

Biblia is az ember szüntelen  

vágyakozását: Arcodat vágyom szemlélni szüntelen! (Vö. 1 Krón 16, 11). 

 Az angyalok azonban különböznek az emberektől. Így kell megértenünk az angyalok 

számára adott kegyelmet, mint Jézus Krisztus kegyelmét, hogy Jézus Krisztus is fő az angyalok 

számára. Vagyis Aki élteti a testet, Aki átjárja a világ és az üdvtörténet eredeti egységét, Jézus 

Krisztusban kapcsolódnak ebbe az angyalok is. A krisztusi titokzatos valóságban a megtestesült 

Istenemberben az angyalok és az emberek egymással kölcsönös fölé és alárendeltségi viszonyban 

vannak.  

 

 Az angyalok szerepét az üdvtörténet során bekövetkező események mutatják:  

Krisztus megtestesülését Gábor főangyal adja hírül (vö. Lk 1, 31).  

Szent Mihály az, aki az Egyházat védelmezi (vö. Jel 12, 7), amikor is a napba öltözött 

asszony, akinek lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona – védelmezi, amikor az fiúgyermeket 

szül. Azt a királyfit, Aki majd vasvesszővel, vasjogarral kormányozza az összes nemzeteket (vö. 

Jel 12, 1-2, 5). De emiatt a gonosz lélek megtámadja Isten népét, az Egyházat. Mihály főangyal 

és angyalai legyőzik a sátánt, letaszítják, aki istenellenes hatalom, és el akarja csábítani az egész 

világot (vö. Jel 12, 9). És amit … főangyal Tóbiásnak társa a zarándokútján, amellyel a földi 

boldogságot és az örök boldogságot is megszerzi; úgy az Egyház számára is az angyalok a 

zarándokúton – különösen Rafael főangyal – segítség. Mondhatjuk: az Egyháznak is van 

védőangyala, nemcsak az egyes embereknek, hanem a városoknak, országoknak, 

nemzeteknek is.  
 Mindazt, amit a kinyilatkoztatás tanít nekünk erről a láthatatlan szellemi világról, a 

mennyei dicsőségben az üdvözült lelkek látják, megélik. A tanítás belehullámzik az üdvözültek 

lelkébe. Még ott Istennek az üzenetét a maga teljességében kibontakozva szemlélhetik. Az 

angyalok tehát társukká fogadják azokat az embereket, akik készek Istennek szolgálni, mint 

ahogyan ők is Istennek szolgálnak.  



 Amikor Úr Jézus a megszentelő imádságra tanított, akkor az angyalokna erre a készséges 

engedelmességére utalva mondja: „Kérjük a Mennyei Atyától, hogy mi emberek is megtehessük 

az Ő akaratát, mint ahogyan az angyalok megteszik a mennyben!”  

 – Amikor tehát a földön vállaljuk Isten akaratát, akkor az angyalok társai leszünk.  

 – Amikor küzdenünk kell magunkban a rossz ellen, hogy a jót, a jó Istent juttassuk 

diadalra magunkban, akkor az angyaloknak vagyunk a társai.  

 – Amikor a Názáreti Boldogságos Szűz Máriával együtt ki tudjuk mondani Istennek – Aki 

az Ő angyala által tőlünk is kérdezi a mi szabad akarati döntésünket: – Én is az Ő szolgáló 

leánya, szolgája vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint! (Lk 1, 38) –; akkor az angyalok társai 

vagyunk. A mennyországban a szent angyalok ráismernek azokra a lelkekre, akik ezt az 

életstílust választották, akik hozzájuk hasonlóan készek megtenni Isten akaratát.  

 – Amikor karácsony éjszakáján, Jézus születése éjszakáján az angyalok sokasága dicséri 

Istent, mi pedig velük együtt dicsőítést mondunk az üdvözítő Istennek, akkor az angyalok 

kórusához társulhatunk.  

 – Amikor az angyal eszünkbe juttatja az életveszélyt, a „lélekveszélyt”, a halálos bűn 

veszélyét, hogy menekülj el innen, kerüld a bűnre vezető alkalmat, akkor az angyal 

figyelmeztetésére, azt követve mi is megmenekülünk.  

 

 Ha Egyiptom idegen országába kell is mennünk, mint ahogyan Szűzanya Szent Józseffel 

és a kis Jézussal évekig nem tartózkodhatott a Szentföldön, az Isten által kiválasztott földön, de 

akkor is Istennel és Istennek éltek, úgy nekünk is az angyalok segítenek, hogy földi 

számkivetés idején ezt az Istennek adott életet megvalósíthassuk.  
 Amint az Úr angyala mondta meg Józsefnek, hogy ne Betlehembe térjen vissza, hanem 

Názáretbe menjen, úgy nekünk is az Úr angyala ad elirányítást, hogy hogyan lehetünk mi is 

názáretiek, a názáreti Jézus szerintiek! Hogyan lehetünk egyre jobban hasonlók Jézushoz.  

 A Jézussal böjtölő lélek megtapasztalhatja, hogy amint Jézusnak az angyalok szolgáltak a 

negyven napos böjtje elmúltával (vö. Mk 1, 13), úgy a Jézus böjtjét vállaló lélek-menyasszony 

is megtapasztalja az angyalok megerősítő szolgálatát. A Jézusnak szolgáló angyalok ott 

vannak Jézus választott menyasszonya mellett is. Aki ugyanis Jézussal ellene mond a test 

rendetlen vágyainak, ellen mond a rendetlen bírvágynak, és a meg nem engedett módon való 

uralkodás vágyának, hogy Isten nélkül tegye mindezt, az Jézushoz lesz hasonló.  

 Bár az evangéliumok nem tudósítanak arról, hogy Jézus nyilvános működése folyamán az 

angyalok hogyan kísérték az Urat, de a hívő lélek biztosan tudja, az angyalok ott is kísérték 

lépeit, és óvták, hogy kőbe ne üsse lábát (Zsolt 90, 12). Jézus utal is arra, hogy nem veszhet el 

próféta Jeruzsálemen kívül. Még nem jött el az én órám. Pedig el akarták fogni (Jn 7, 30), meg le 

akarták taszítani Názáret hegye magasáról (vö. Lk 4, 5), úgy a kiküldött őrök, hogy a főtanács 

elé vigyék, nem voltak képesek kezet emelni rá, mert még nem jött el az az óra, amikor Jézus 

mindent a Mennyei Atya kezébe ad. Az angyalok serege megóvta Jézust, hogy a küldetését be 

tudja teljesíteni. 
 A szent angyalok voltak azok, akik a getszemáni éjszakában, a Nagypéntek sötétségében 

(vö. Lk 22, 43) és húsvét ragyogó Világosságában szolgáltak (vö. Jn 20, 12). Mert ez a húsvéti 

dicsőség már a végső nap kisugárzása.  

 Amikor Jézus, mint a világmindenség Királya eljön, hogy angyalai és szentjei kíséretében 

megítélje a világot, vajon szent volt-e az emberek élete? Vajon megtették-e Isten akaratát, 

mint ahogyan a menyben az angyalok megteszik?  

 



 Isten személyes spirituális dimenzió, vagyis egy olyan Valóság, Aki három Személyben 

létezik, szellemi módon létezik. Szeretetközösség gyanánt öröktől fogva örökké létezik. Ebbe az 

Ő személyes spirituális dimenziójába Isten beleengedi a teremtett szellemi világot, és a teremtett 

anyagi világból az embert, akinek nemcsak anyagi testet, hanem szellemi lelket is ajándékozott. 

Ezért az az anyag, aki az ember, személyes valóság. Anyagi mivolta mellett spirituális valóság is. 

Isten képére, hasonlatosságára alkotott valóság. Olyan lény, aki a végtelen isteni dimenzióban 

létezik. Benne él Istenben (vö. ApCsel 17, 28). Isten gyönyörűségét találja az Ő 

teremtményeiben, mint ahogyan az édesapa, édesanya is tetszését találja gyermekeiben. Minél 

készségesebb a gyermek a szülői akarat megvalósítására, mert a szülő csak olyat akar a 

gyermekének, ami jó az ő számára; annál kedvesebb lesz a gyermek a szülői szívnek; úgy minél 

készségesebb Isten gyermeke is a teremtő Úr akaratát vállalni, az őt gyermekké fogadó 

Mennyei Atya készséges gyermekének lenni, annál kedvesebb lesz az Ő isteni Ura szemében. 

Nemcsak teremtményének, nemcsak gyermekének választja, hanem választott menyasszonyának 

is tekinti. Egymás felé fordulnak.  

 Az emberek között szokásos, hogyha valakire az egyik megharagszik, akkor az hátat 

fordít a másiknak. Isten pedig nem fordul el tőlünk, teremtményeitől, hanem felénk fordul, arcát 

mutatja. Az ember tekintetéből a választott lélek kiolvashatja a szívéből fakadó szeretet-

sugárzást. Ajkának a szaváról az Egyszülött Fiúban meghallhatja az isteni Atya számára is 

érvényes üzenetét: Te vagy az én szeretett gyermekem! Sőt, a nagy kiváltságot is: „Te vagy az én 

Szentlélekben választott jegyesem, akiben kedvem telik!” (vö. Mt 3, 17).  

 Akik igazán szeretik egymást, azok szívesen elidőznek egymás tekintetének 

élvezetében. Talán így fogalmazzák meg, még ha nem is szavakkal: „Úgy örülök neked!” Olyan 

jó, hogy tekintetre méltattál! Olyan jó, hogy megengeded, gyarló mivoltom ellenére is, hogy ott 

lehetek isteni színed előtt!  

 Amikor Mózes kérte, hogy hadd láthassa az Úr arcát. Az Úr még nem mutatta meg teljes 

mivoltát, csak annyit mondott: A hátamat láthatod. A mennyei hazában pedig Isten az, Aki 

maga felé fordítja az Ő választottját, akinek betölti azt a szíve vágyát, hogy az angyalokkal 

együtt szemlélhesse az isteni végtelen Fölséget!  
 Ami az angyaloknak boldogsága, hogy a mennyországban szüntelenül látják Isten arcát, 

vagyis Isten mivoltát; úgy a választott lélek számára is ez a teljes kiteljesedés útja: Isten arcát 

szemlélni szüntelen! Isten szentháromságos mivoltával egyre jobban betöltődni örökre, minden 

pillanatban jobban betöltődni!  

 Ha itt a földön is azt mondjuk Szent Bernát szavaival: A szeretetnek az a mértéke, 

hogy nincs mértéke, a mennyei hazában az üdvözült lélek még inkább látja Isten eme 

mérhetetlen szeretetét, és mindig gazdagabb lesz isteni Ura szeretetének a befogadásával. Egyre 

jobban betöltődik Istennel.  

 

Befejezésül Csanádi Albert pálos költő versét, imádságát mondanám, amelyet a XVI. század 

elején, tehát még a mohácsi vész előtt írt, az 1500-as évek elején. Címe: Himnusz az 

angyalokról. Ebben a művében felsorolja a mennyei karokat, hogy a mennyei országban, in 

supernal regione – milyen lényeges vonásai vannak az angyaloknak, amelyek alapján azután már 

rangsorba sorolódnak. 

 



 

Csanádi Albert: Himnusz az angyalokról 

 

 

 

 
Mennyeknek országában 

égieknek serege 

örvend Isten látásának, 

s kegyelmének részese, 

s tart örökké dicsőségük: 

az Isten dicsérete. 

  

A Szeráfok csodálatos 

lángolással lobognak, 

édességes szeretetből 

ők soha ki nem fogynak, 

s nincsen vége Királyukat 

dicsőítő daluknak. 

  

Fény árad a Kerubokra, 

az igazság sugara, 

nem rebbenő szemük előtt 

igaz napnak az Ura, 

üdülésük élő forrás 

édesvizű pohara. 

  

Nagyfenségű Trónállóknak 

csendes fent a székhelye, 

hatalmukban derű, béke, 

ítélkezés mérlege, 

az igaz bíró hajthatatlan 

érvényű ítélete. 

 

Seregeket dicsőséggel 

Uraságok vezetnek, 

általuk válik ismertté 

adománya Istennek, 

jogarától kinek minden 

teremtmények reszketnek. 

  

A felséges Fejedelmek 

tartományt és országot 

vezetnek, és védelmüket 

élvezik a királyok, 

megtartás és változtatás 

Istentől szállt reájok. 

  

Kikre támad vad ellenség 

ravaszul, alattomban, 

őket a Hatalmasságok 

védik nagy hatalommal, 

és a Sátánt űzik, nyomják, 

kinek csak ártalom van. 

 

Erősségek által Isten 

jeleket ád, csodákat, 

láthatóvá a Teremtő 

ereje csak így válhat, 

intésére eget-földet, 

tengereket mozgatnak. 

 

A hatalmas Arkangyalok 

nekünk csodát hirdetnek, 

nagy hasznunkra titkait is 

feltárják az Istennek, 

munkálkodnak: hozzászálljon 

gondolata embernek. 

  

Arkangyalok között Gábort 

különleges szeretet 

övezi és dicsőíti 

hallatlan nagy kegyelet: 

őáltala tárulnak fel 

számunkra is az egek. 

  

Égieknek országából 

a Szűzhöz megy követnek, 

s hírül adja: tiszta méhe 

a dávidi nemzetnek 

sarjadékát szüli majd meg 

Istennek és embernek. 

  

Ezért aztán Gábor angyalt 

kitüntető hálával 

öleli át Urunk Jézus 

a kegyes Szűzanyával, 

tiszteli és szereti őt 

az ég minden karával. 

 

  

 
Alsóbbrendű angyaloknak 

az a tisztük, munkájuk: 

ápoljanak minden embert, 

vigyázzanak reájuk, 

vezessék az égbe őket, 

ott van a palotájuk. 

Ámen. 

 

 

 

 
FORDÍTOTTA: CSONKA FERENC 



 

 

 

 

 

 

d) ISTEN ÜDVÖZÍTŐ SZERETETÉNEK KITELJESEDÉSE 

 



 

484. Szenteknek boldog társa 
 

 

Imádkozzuk a 210. számú éneket:  

 

 Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények,  

 Szenteljük e dicső napot Mindenszentek ünnepének!  

 Gyülekezzünk szívesen, énekeljünk lelkesen:  

 Minden szentek üdv tinéktek! 

 

 Mindnyájunk célja, a szent mennyországi élet, eljutni a mennyei boldogságra, a 

boldogító színelátásra. A mennybe felvett Szűzanya és a szentek mutatják, hogy milyen lesz a 

mi életünk a mennyországban. Ezért az imádság útján a lélek-menyasszony egyre többet van a 

mennyei hazában. Nem a földi tájakon, hanem a mennyország magasságában akar időzni. Isteni 

Ura ugyanis már a mennyben van. Ismeri a Zsoltáros szavát: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, 

az Emberfia fölé, Akit magadhoz emeltél! (Zsolt 79, 18). Az apostoloktól tudja, hogy isteni Ura 

mennybe felemeltetett dicsőséges feltámadása után a 40. napon. Ezzel az ő életének az értelmét is 

elvitte isteni Ura innen a földi élet tájairól a mennyei haza magasságába. Joggal érzi azt: A mi 

hazánk a mennyben van (Fil 3, 20). A mennyei boldogság az, amely majd az ő örökrésze is lesz. 

Ezért kérheti szintén a Zsoltáros szavával: Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap 

ujjongjunk és vigadozzunk! Az Úrnak, Istenünknek jósága ragyogjon felettünk, kezünk munkáját 

kísérje áldásod felülről! (Zsolt 89, 14. 17). A mennyei hazában az örök ma valósul meg. Az a 

világ, amelybe Isten hívja övéit. Az Ő nyugalmának a napja, ahol Isten irgalmát befogadják a 

szentek, akik Isten házanépe. Ez a kifejezés – mindennap ujjongani – ez szüntelen ujjongást 

jelenti. A szentek vigadoznak az Úrban, mert Isten jósága, szentsége, élete felragyogott 

felettük. Isten élete átjárja az üdvözültek lelkét.  

 A lélek-menyasszony már megtanulta: Az Úré a föld, és mind, ami betölti (Zsolt 23, 1). 

De egyre inkább látja, hogy az Úré az ég, és mind, ami betölti, vagyis a mennyei haza, Isten 

országa, Isten uralmának a megvalósulása. Szíve egyre jobban ebben a mennyei hazában honol 

isteni Uránál. Arra a napra vágyódik, amikor isteni Urának a világában ő is helyet kaphat a 

szentek között. Erre ígérete van az Úrtól. Izajás prófétánál kapjuk az üzenetet: Azon a napon – 

tudniillik az örökkévalóság napján – az Úr sarjadéka ékes lesz és dicsőséges. És a föld gyümölcse 

díszére és dicsőségére lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. Aki Sionból megmenekül, és 

Jeruzsálemből életben marad: azt mind szentnek hívják, és feljegyzik Jeruzsálemben az élők közé 

(Iz 4, 2-3).  

 Isten az Ő mennyei dicsőségébe hívja választottait. A föld gyümölcse az ember, akit az Úr 

a föld anyagából teremtett, és az Ő Lelkét lehelte belé. Isten dicsőségére lesznek azok, akik a 

választottak közé soroltatnak, akik megmenekültek a bűn hatalmából, akik a szent város, a 

mennyei Jeruzsálem lakói lesznek. A lélek-menyasszony ilyen kiválasztottság részese, ő is Isten 

dicsőségére fog szolgálni, mert a szentek közé kapott meghívást.  

 Az Anyaszentegyházban tiszteljük a szenteket. Nemcsak azok hiteles ereklyéit és 

ábrázolásait képekben vagy szobrokban, hanem magát a szent személyét. Ugyanis a szentek 

ünneplése Krisztusnak, az Ő szolgáiban véghezvitt csodatetteit hirdeti. A hívőknek pedig 

követésre és utánzásra alkalmas példát ad a szentek élete.  
 A szenteknél az a legnagyobb kitüntetés: Isten felragyogtatja szent valóságát a szentek 

személyében (vö. Iz 5, 16). A szentek tehát nemcsak meglátják Isten arcát (vö. Zsolt 10, 7), 



hanem az ő arcukon, az ő mivoltukon felragyog Isten szentsége. Az üdvözültek részesednek Isten 

szentségében, és ezért a szenteket mi követésre méltónak tartjuk. A szentekkel közösségben 

akarunk lenni! Az Egyháznak hittétele a szentek egyessége. Latinul communio sanctorumnak 

mondjuk. A régi fordítású  Hitvallásban így imádkoztuk: a szentek közössége. Ez a kifejezés: 

szentek egyessége a görög colonia újszövetségi szó fogalmán alapul, ami azt jelenti: közösség. 

Ez jelenti egyrészt a hitbeli közösséget, azután az eucharisztikus közösséget, továbbá az összes 

híveknek Jézus Krisztussal és egymással való közösségét. A szentek elsősorban azok, akik Isten 

szent népéhez tartoznak, akik egyek a Szentlélekben, a megigazulás kegyelmében, a 

szeretetben, a szentségek megvalósításában, és akik ennek megfelelően imádsággal 

közbenjárnak egymásért, és tettekkel segítik egymást. Ezek szerint a szentek egyessége, ez a 

communio az egységet jelenti már az örökkévalóságba költözött szent testvéreinkkel, és az 

örökkévalóságban élő szent angyalokkal.  

 A mennyországban élő szent embereknek a tulajdonsága – amelynek következtében 

követésre méltónak ismerjük el őket – Isten kegyelmének ajándéka. A szentek tisztelete és a 

velük való közösség megélése mindig magának Istennek a dicsérete és a dicsőítése. A szentek 

közbenjárása nem más, mint életük maradandó érvényessége a világ számára Isten előtt.  

 A vallásos ember tisztelettel veszi körül a teremtett lényeket, akik a mennyországban 

vannak. A lélek-menyasszony jól tudja, hogy ők nem azonosak az Abszolútummal, vagyis a 

végtelen Istennel, de Hozzá tartoznak. Az Istenben való közösséget fel lehet ismerni, mert az 

üdvözült lelkekben a teremtmény Istenben való növekedése tűnik ki. Isten közelségében vannak, 

és ezért méltók a mi tiszteletünkre, megbecsülésünkre (Vö. Karl Rahner: Teológiai Kisszótár 

642-44. oldal).  

 

 A Katolikus Egyház Katekizmusa is a szentek közösségéről ad tanítást (a 946. számtól 

kezdve.) Amikor az Apostoli Hitvallás a szent és katolikus Anyaszentegyházról beszél, akkor 

megvallja a szentek közösségét is. Ez bizonyos szempontból tudatosítja azt, hogy mi is az 

Egyház: nem más, mint az összes szent gyülekezete. Tehát a szentek közössége az Egyház, 

amelyben részesülnek az Egyház földön küzdő tagjai, a tisztítóhelyen szenvedő tagjai, és a 

mennyországban már megdicsőülten élő szent tagjai. A szentek közössége tehát két szorosan 

kapcsolódó jelentéssel bír: egyrészt a szent dolgok közössége, Isten megszentelő ajándékaiban 

való közös részesedése, másrészt pedig a szent személyek közössége.  

 

I. Mik azok a szent dolgok, lelki javak, amelyekben közösséget élhetünk meg? 

 

 1. Egyrészt a hitben való közösség, a Szentháromság éltető hitének a megvallása, a benne 

való gazdagodás.  

 2. Másrészt a szentségek közössége. A megszentelő tevékenység, amellyel Isten az 

Egyház tagjait egyre jobban belevonja Krisztus életébe.  

 3. Harmadszor a karizmák közössége, vagyis az az ingyenes kegyelem a karizma, amely 

nem az egyéni élet megszentelésére szolgál elsősorban, hanem az Egyház közösségi életének a 

megszentelésére a Szentlélek sajátos ajándékaképpen osztja a hívők között az Egyház építésére. 

A Szentlélek ajándékait ki-ki azért kapja, hogy használjon vele (vö. 1 Kor 12, 7).  

 4. A lelki javak közösségéhez negyedszer hozzátartozik a mindenütt közös mivolta. 

Mindaz, amit a keresztény birtokol, azt tudnia kell, hogy nem magának kapta, hanem a közösség 

javára, s így mindig kész segítségére lenni a felebarátnak (vö. Lk 16, 1-3).  

 5. Végül a lelki javak közössége a szeretet közösségében valósul meg. Egyikünk sem él, 

egyikünk sem hal meg önmagának (Róm 14, 7). Tehát a szeretetből végzett legkisebb szeretetünk 



is mindenki hasznára visszhangozik, legyenek azok élők, vagy már az örökkévalóságba 

költözöttek.  

 

 Továbbá a szentek közössége nemcsak a szent dolgokban való részesedést jelenti, hanem 

a megszentelt személyekkel való közösséget is. Azok, akik a földi életből már eltávoztak, akik 

megtisztulva az örökkévalóság boldogságába költözhettek, a megdicsőülés állapotában vannak, 

és tisztán látják magát a szentháromságú egy Istent, amint Ő van!  

 A szentek közössége azt is jelenti, hogy jóllehet más-más fokban és módon, de egyek 

vagyunk mindnyájan Isten és a felebarát szeretetében, és együtt énekeljük az Istent dicsőítő 

himnuszt. Krisztus valamennyi híve az Ő Szentlelke birtokában olvad össze az Egyházban, 

és kapcsolódik Őbenne egymáshoz. Ezt a Lumen gentium apostoli zsinati konstitúció 49. száma 

fogalmazza így. 

 Ugyanitt találhatjuk ezt az utalást: „Azáltal, hogy az égiek bensőségesebben egyesülnek 

Krisztussal, az Egyház egészét még jobban megszilárdítják a szentségben. Szüntelenül 

közbejárnak értünk a Mennyei Atyánál. Bemutatják érdemeiket, amelyeket a földön szereztek 

Jézus Krisztus, Isten és az emberek egyetlen közvetítője által.”  

 A szentekkel való közösség tehát összekapcsol bennünket azokkal, akik bizalmas 

kapcsolatban vannak Jézussal, Isten Fiával, és rajta keresztül a Szentháromság Személyeivel.  

 

II. Milyen is a szentek élete? 
 

Ezt a Jelenések könyvéből olvashatjuk ki: János, a látnok új eget és új földet lát (Jel 21, 

1). Itt az új teremtésről van szó, ahol mindenki helyet kap Isten szeretetében. A milliárd és 

milliárd ember nem egy puszta szám Isten szemében. Ő a győztesnek, aki a bűn felett 

győzedelmeskedett, rejtett mannát ad, vagyis titokzatos, életet adó égi kenyeret, és egy fehér 

követ. A kövön pedig új név áll, amelyet senki más nem ért meg, csak aki kapja (Jel 2, 17). Tehát 

valami személyes istenkapcsolat valósul meg mindazokkal, akik Isten mennyei világában vannak. 

Az ember tehát nem oldódik fel, nem tűnik el Isten szeretet-világában, hanem személyesen még 

jobban kibontakozik. Amikor Isten az embert megteremti, amikor azt akarja, hogy a matéria – 

ami az emberi test – és az általa adott lélek kiteljesedjen, akkor az ember valósága leginkább a 

mennyei hazában fog kibontakozni. Ezért van az, hogy a mennyben már nincs házasságkötés, 

ahogyan Jézus mondja. Sem férjhez nem mennek, sem meg nem házasodnak (Mt 22, 30). A 

mennyország az Istennel való kölcsönös szeretet kiteljesedését jelenti, amelyben azonban 

elmélyül azoknak a szeretete, akik itt a földön szerették egymást akár a házasságban, akár a 

rokonsági, akár a lelki közösség keretén belül. Minden ember kapcsolata testvéri szeretethez 

lesz hasonló. Hogy milyen is lesz a feltámadt élet életkora, arról a Biblia nem ad nekünk 

tudósítást. De a hívő lélek joggal vélheti, hogy az Istentől elgondolt szépséget kapja meg az 

üdvözült lélek. Ahhoz az állapothoz leszünk hasonlóak, csak sokkal tökéletesebb módon, 

amelyben a földi életünk folyamán a legboldogabbak voltunk. Ott nem lesz elöregedés, nem lesz 

szenvedés, nem lesz halál (vö. Iz 65, 18-20), ahogyan a próféta látomásban az üdvözülteket látja.  

 A lélek-menyasszony a mennyei hazában látja, hogy az Istennel való lét szeretetből áll. 

Szeretni és szeretetet adni tudó ember kiteljesedéséből. Mint ahogyan itt a földön a szentek 

továbbélését a legvilágosabban a hatásuk bizonyítja, a mennyei újjáteremtésben az ember 

olyan lénnyé válik, amely kiteljesedik az önátadásban, a szeretetben és a szeretet 

kiárasztásában.  
 Hogyan fog az ember alkotóereje megvalósulni? Még nem tudjuk. Szem nem látta, fül 

nem hallotta, emberi szív még nem ismeri (1 Kor 2, 9), de Isten kinyilatkoztatja azoknak, akik 



szeretik Őt. Az bizonyos, hogy abban a mennyei életben – amelyet Isten ajándékoz az 

üdvözült embereknek – nagy örömben lesz részük. Isten örömében, Isten életében. Ez a 

szeretet és az elragadtatásna nagy pillanata, ahol az idő már semmit sem számít. Ez az örökké 

tartó pillanat az örökkévalóság ízét adja, azt a békét, amely sohasem ér véget. – Katolikus Egyház 

Új Katekizmusa Agape Kiadása 1988. (946 számtól kezdve) 446-48. oldal).  

 

 Az imádkozó lélek a mennyországban egyre jobban megélheti a szentek közösségét. A 

földi életben reménységgel és vágyakozással tekint az eljövendő üdvösségre, amelyet az Úrban 

kap. De tudja azt is, hogy isteni Urában közösséget élhet meg majd azokkal az elhunyt 

testvérekkel, akik a mennyei beteljesedés életébe már megérkeztek.  
 A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúciójában az Egyházra a 

49. számnál a következőket olvashatjuk: „Amíg tehát dicsőségesen el nem jön az Úr, addig 

tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak. Mások a földi életből eltávozva tisztulnak, 

ismét mások megdicsőült állapotban vannak, és tisztán látják magát a szentháromságos Istent 

úgy, amint van. Más-más fokon, és más-más módon, de valamennyien egyek Isten és a 

felebarát ugyanazon szeretetében. Ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istennek, mert 

Krisztus valamennyi híve az Ő Szentlelkének birtokában összeolvad az Egyházban, és 

egymáshoz kapcsolódik Őbenne (vö. Ef 4, 16). A földi élet zarándokútján levőknek, és Krisztus 

békéjében elszenderült testvéreknek az egysége a legkevésbé sem szakad meg, sőt az Egyház 

mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Abból következően ugyanis 

az égiek bensőségesebben egyesülnek Krisztussal, az Egyház egészét megszilárdítják 

szentségben, nemesebbé teszik istentiszteletét, amelyet itt a földön bemutat, és sokféleképpen 

hozzájárulnak az Egyház további épüléséhez, hiszen ők az örök haza polgárai ott vannak az 

Úrnál, és Őáltala, Ővele és Őbenne szüntelenül közbenjárnak értünk az Atyánál. Nagy 

segítséget nyújt tehát gyöngeségünkben az ő testvéri gondoskodásuk. Ezért Jézus Krisztus egész 

misztikus testének közösségét nagyon jól ismerve a zarándokegyház nagy jámborsággal ápolta a 

holtak emlékét, és imádkozott értük, és kérte a vértanúk és Krisztus többi hű követőinek 

közbenjárását, mint ahogy erről a Második Makkabeusok könyvéből (2 Makk 12, 46-ban) is 

tanítást kaptunk.  

 

Krisztus teste az egyetlen Egyház. Magába foglalja a három szférát: 
  

a) a földön élőket,  

 b) a tisztulás állapotában levő elhunyt testvéreket, és  

 c) a mennyei boldogságra eljutott szenteket.  

 E három szféra egysége a Krisztussal való közösség mértékétől függ. Ezen egység a lelki 

javak megosztása útján szilárdul meg. Ami a földi Egyházra jellemző, az kiterjeszthető a 

tisztítóhelyen szenvedő, illetve a mennyországban, a boldogság állapotában levő Egyház tagjaira 

is.  

III. Mi is valósul meg a földi Egyházban? 

 

 1. Először is a kölcsönös imádság. Nemcsak a hittestvérekért imádkozik az Egyház, 

hanem minden emberért is közbenjár (vö. 1 Tim 2, 1). Feladatunk: az ellenségünkért is 

imádkozni! Sőt, az igazságtól elfordult testvérekért is (vö. Mt 5, 44; ill. Jak 5, 16). Jézus Krisztus, 

a felmagasztalt Úr tulajdonképpen az egyetlen közbenjáró és közvetítő az Atyaisten és a hívek 

között. De ebbe a szeretetközösségbe, közbenjáró imádság feladatába belekapcsolja Krisztus az Ő 

titokzatos testvéreinek tagjait is.  



 

 2. Másodszor a földi Egyházat jellemzi, hogy az egyes híveket igazi testvéri szeretet fűzi 

egybe (vö. 1 Jn 2, 10). Ez az a szeretet, amelyről azt a tanítást kaptuk: A szeretet soha nem szűnik 

meg!  (1 Kor 13, 8). Ez előrevetíti, hogy a mennyországban is ez a szeretet fog megvalósulni.  

 

 3. Harmadszor a keresztényeket nemcsak a szeretet érzése, nemcsak az ugyanazon 

gondolkodás fűzi össze, hanem az is, hogy a létezés szintjén megosztják egymással az életet. 

Vagyis minden egyes tag pozitívuma és negatívuma a többit is érinti. Az előbbi épít, az 

utóbbi rombolja Krisztus titokzatos testét. Krisztus, mint Fő az egész titokzatos testet 

egybefogja, és összetartja a különféle izületek segítségével. Így növekszik a titokzatos test, és építi 

fel magát a szeretetben (vö. Ef 4, 15).  

 

A lélek-menyasszony a mennyei hazában ugyanezeket a vonásokat fedezi fel: Krisztus 

Urunk által áll az egész titokzatos test közössége a Mennyei Atya elé. A mennyország 

szentjeinek kiváltsága a közbenjárás. Az Egyháznak a gyakorlata pontosan igazolja ezt a 

mennyei valóságot. Szüntelenül kérjük a szentek segítségét. Első helyen Asszonyunkat, 

Királynőnket, a szép Szűz Máriát kérjük, hogy imádkozzon értünk az Urat, de Krisztus 

titokzatos testének többi tagja is a közbenjáró imádság által egybekapcsolódik a mennyei 

Szentháromsággal is, meg a szentek közösségével is. Krisztus közbenjáró imája miatt hatékony a 

szenteknek könyörgése. Krisztus személyében hatalmas protekciónk van. Olyan közbenjárónk, 

akinek az imája kedves a Mennyei Atya előtt. Ha Jézus titokzatos testének tagja, a kiválasztott 

lélek Krisztusra, az Ő isteni Urára való hivatkozással kéri az Urat, akkor a Mennyei Atya 

szívesen teljesíti az isteni Vőlegény miatt a kiválasztott lélek-menyasszonynak a kérését. Így 

egyre jobban erősödik a testvéri szeretet. Egyre jobban bontakozik azokban a szeretés, akik még 

a kegyelemben való bontakozás állapotában vannak itt a földön. Nem a mennyországban levő 

szentek gyarapodnak érdemekben, ezek már eljutottak a kegyelem teljességére, amit az ő 

életükkel kiérdemelhettek Isten ajándékából. De azok, akikért ők közbenjárnak, kérnek, 

esdekelnek, azok tudnak növekedni a szeretetben. Ez a szeretetben való növekedés pedig a 

Krisztusban való létezés összekapcsolását is eredményezi, illetve bontakoztatja. Minél jobban 

átadja magát az ember Istennek, annál jobb lesz benne a szeretés. (Vö. Sevcsik: Katolikus 

Dogmatika 149. oldal).  

 

 Most még nézzük, hogy Gál Ferenc professzor (Az üdvtörténet misztériumai - Szent 

István Társulat 1967. 204- . oldaltól) mit tanít a szentek közösségéről. Isten elgondolása, hogy a 

természetes életünk beletorkollik a Szentháromság természetfeletti életébe. Az ember azonban 

nem veszíti el eredeti jellegét, egyedi személyiségét. Valahogy azonban mintegy kinő ebből a 

földi életből, és belenövekszik az új mennyei állapotba. Az ember az élet ősforrásához, a 

szentháromságos Istenhez jut, és végtelen távlatokban megtalálja benne minden szellemi 

igényének kielégítését.  
 Jézus mondja: „Senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam” (Jn 14, 6). Az örök életnek 

ez a közvetítője tehát Krisztus. Isten látására, természetfeletti állapotunknak a kibontakoztatására 

Ő segít. Ezt a Szentháromságban való életet a keresztségben kaptuk, és mivel akkor Krisztussal, 

mint Fővel eggyé forrtunk, ezért részesedünk az Ő életében. Vele együtt kapjuk a mennyei 

örökséget.  

 A mennyei hazában a szentek ajándéka Isten színről-színre látása, amely nem más, 

mint tökéletes ismeret és birtoklás. Isten tökéletes bírása miatt ott már megszűnik a hit és a 

remény, a szeretet azonban megmarad. A színről-színre látás természetfeletti adomány. 



Önmagától semmiféle emberi teremtmény sem képes eljutni rá. Az kell hozzá, hogy Isten feltárja 

az Ő lényegét, és képességet adjon az üdvözült léleknek erre az új látásra. Isten dicsőségének 

Fénye, ragyogása megnyitja az ember szemét a végtelen személyes igazság, vagyis a második 

isteni Személy és a szeretet, vagyis a Szentlélek, a harmadik isteni Személy befogadására. Isten 

mintegy saját megismerő-képességét és szeretetét adja az embernek, mert csak így 

részesedhetünk az Ő isteni életében. Boldog igazság, hogy a dicsőség fénye végleges adomány. 

Aki egyszer részesült Isten dicsőségének ragyogó világában, az azt többé már nem veszítheti 

el! Ez a biztonság a mennyei élet nagy-nagy nyugalma, a célba-érkezés öröme. 

 A színről-színre látásban Isten maga válik az értelem tartalmává, kincsévé. Ennek 

kielégülése talán minden kutatás. Az értelmes lélek úgy hozzátapad Istenhez, hogy el sem 

fordulhat Tőle! De ez a lekötöttség nem korlátozás, hanem végleges felszabadulás. A szellemi 

ismeret az emberben is nyitva áll a végtelen igazság előtt. Akkor jut el céljához, ha 

akadálytalanul szárnyalhat a végtelen tudás beláthatatlan távlatain. Az üdvözült lelket 

betölti a teljesség érzése, mert mindent lát, ami a természet szépsége, változatossága, amit valaha 

is az emberi történelem létrehozott a kultúra szépségében, az erkölcs nagyszerűségében, vagy az 

életszentségben. Sőt, mindezeknél sokkal többet, hiszen Isten minden kigondolható értéknek a 

foglalata. De ez az isteni szemlélet mégsem kimerítő istenismeret. A végtelen tökéletesség nem 

fér bele az ember véges elméjébe. Isten világfelettisége, felfoghatatlansága megmarad. 

Mindörökre titok marad még az üdvözült lelkek előtt is Isten sajátos szentháromsági létmódja és 

élete. De az ember személyes közelségből szemlélheti a felfoghatatlan Istent. Tisztázódik 

előtte Isten és a teremtmény különbözősége, de ugyanakkor egybekapcsoltsága is.  

 A színe-látás továbbá nemcsak az értelem kincse, hanem az emberi akaratnak is a 

tárgya, mert Isten a végtelen jóság és szeretet. Amikor az üdvözült lélek ott lehet Isten 

mennyei jelenlétében, ez a gazdag valóság kielégíti az ember legmélyebb szeretetigényét. Isten 

végtelen gazdagsága, jósága betölti az emberi öntudatot. Ez a gazdagság a három isteni Személy 

elevenségében mutatkozik meg. Az akaratot olyan intenzitással vonja magához, hogy a tökéletes 

bírás a teljes boldogság állapotába jut. A mennyei valóságban is az Istennel való egyesülés 

megmarad én-te viszonynak. De ez a szeretet-kapcsolat is olyan misztérium, mint a színről-színre 

látás. A lélek a végtelen szeretetet sem tudja befogadni. Egész képességét ugyan lefoglalja, 

betölti, ezért nagyobb boldogságra nem vágyódhat. Bármennyire is tökéletes ez az istenbírás az 

ismeretben és a szeretetben, az üdvözült lelkeket nem fenyegeti a megunás veszélye. Az akarat 

úgy elmerül az isteni szeretet kimeríthetetlen, mindig új vonzalmában, mint az értelem a végtelen 

igazságban. A lélek birtokolja Istent, és alapvető élménye az, hogy őt is az isteni szeretet 

birtokolja és hordozza.  

(Gál Ferenc: Az üdvtörténet misztériuma – Szent István társulat 1967. 204-   oldal.) 

 

 Nézzük még Dr. Előd Istvántól (Katolikus Dogmatika című könyvéből a 707. oldalról, 

hogy) milyen tanítást kapunk még a mennyei boldogságban levők állapotáról!  

 Először is a mennyei boldogság nem egyenlő mindenki számára, hanem érdemeitől 

függően részesül az ember az istenbírás boldogságában. Ezt a firenzei zsinat is hittételként 

mondta ki. Jézus azt tanította: Az Emberfia megfizet mindenkinek a tettei szerint (Mt 16, 27). 

Szent Pál is arról beszél: Különböző az égitestek ragyogása (1 Kor 15, 41), így a túlvilági 

dicsőség is az érdemek különbözőségének megfelelően különböző (vö. 1 Kor 3, 8; vö. 2 Kor 9, 

6). A különbözőség azonban nem fog kiváltani sem irigységet, sem büszkélkedést az üdvözült 

lelkekben, mert az ilyen magatartás ellenkezne a mennyország lakóinak tökéletességével és 

maradéktalan boldogságával. Mindenki olyan valamit tud adni a mennyei közösségének, ami 



csak az övé. Egy-egy szent nagyobb dicsőségéhez az is hozzátartozik, hogy ő több szeretetet 

nyújthat a testvéreknek.  
 A mennyei boldogság másik jellemzője az állandóság. Már az ószövetségi bölcs beszél 

arról: Az igazak élnek örökké (Bölcs 5, 15). Az Újszövetség pedig sokféle formában fejezi ki, 

hogy a mennyei boldogság örök élet, azt senki el nem veheti (vö. Jn 16, 22), illetve a 

mennyországban élő boldogok és szentek mindenkor az Úrral lesznek (1 Tessz 4, 17).  

 Tehát a mennyei boldogság megmarad. Éppen ezért nem is csökkenhet, nem fog 

elfogyni. Nyilván hogy nem is növekszik, mert az üdvözült ember eljutott a krisztusi teljesség 

mértékére. Szent Pál ezért hervadhatatlan babérkoszorúról beszél (vö. 1 Kor 9, 25), ahogyan az 

ókorban a győztesnek ezt a virág-koszorút adták. De az elhervadt, mi pedig az Úrtól romlatlan 

dicsőséget kapunk. Szent Péter is a romolhatatlan örökségről beszél (vö. 1 Pét 1, 4). A túlvilági 

örök boldogság tehát sem nem csökken, sem nem növekedhet abban az értelemben, hogy valami 

járulékos többséget kapna az üdvözült ember. A test feltámadása és az egész teremtett világ 

megdicsőülése az új ég és az új föld megalkotásakor csak lényegtelen többletet jelenthet ahhoz 

képest, amit Isten boldogító színe-látása képes nyújtani. Egyébként is a megdicsőült lélek 

megtartja a vonatkozását a földbe temetett romlandó testtel, és az Úr akaratából kapja meg a 

romolhatatlanság test feltámadásának állapotát. Tulajdonképpen a szentek a mennyországban 

azzal a boldog tudattal élnek, hogy Isten testében is feltámasztja őket. Ez az öröm már benne van 

a jelenlegi mennyei boldogságukban. 

A mennyország ugyanis nem más, mint a szeretetben való együttlét örök állapota, az 

Istennel és az egymással való szeretet-közösség állandó megélése. Krisztus miatt vagyunk 

részesei az Ő életének, amely itt a földi életben az engedelmesség, a megpróbáltatás, a 

keresztút és a feltámadás dicsősége. Vele együtt leszünk majd részesei az Ő örök dicsőségének 

is! (2 Kor 4, 17).  

Isten szemlélésében a lélek-menyasszony boldog társa a szenteknek. Szabad 

vágyódnunk arra, hogy a mennyei hazában mi is részt kapjunk a szenteknek ezen nagy 

jutalmában az Isten létéből való részesedésből, Isten ismeretében és szeretetében való 

részesedésből. Így leszünk társai a szenteknek, így leszünk örökre Istenünkkel, a mi 

Urunkkal.  

(Előd István: Katolikus Dogmatika 707. oldal).   

 

Befejezésül imádkozzuk a 210. számú éneket:  

  

 Lángoló hit lobogott a Mindenszentek hű szívében, 

 Azért vannak koszorúsan az Úr Jézus közelében. 

 Bennünk is él a szent hit: hisszük örök tanaid, 

 Így leszünk fönt mi is égben.  

 

 

 

 

 

485. Minden kegyelem  

(vö. Zsolt 24, 10) 

 

 

Imádkozzuk a 221. számú éneket:  



 

 Szent örökké, szent az Isten, Atya, Fiú, Szentlélek! 

 Zengjen égen s földön minden hálát a nagy Istennek! 

 Áldott, ki az Úr nevében jő angyalok körében. 

 Szent örökké, szent az Isten, Atya, Fiú s Szentlélek! 

 

 A szemlélődő ima útjának tanulmányozásánál a 12. fejezetben most eljutottunk a C 

ponthoz. Ez olyan témát befejező imaszakasz: Minden kegyelem. Amikor a művész nagyjából 

készen van a szoborral, akkor a végső simításokat elvégezve azt mondja: „Most feltettük a 

koronát a műre.” Ez a gondolat:   

 

I. Minden kegyelem – valamiképpen megkoronázza a 14 év munkáját a szemlélődő ima 

megismerésében! 

 

Minél jobban megismeri az ember Istent, annál inkább megismeri az Ő szeretetét. Isten 

önmagát ajándékozó szeretetét mondjuk kegyelemnek. Isten az egész utat – amelyet a szemlélődő 

imával kapcsolatban megtettünk, hogy a lélek és Isten kölcsönös szeretetét egyre jobban 

megismerjük, ezzel koronázza meg, hogy mindent, az ember erőfeszítését is, és az Istentől kapott 

szemlélődés kegyelmét is Ő ajándékozza nekünk szeretetből. Az Istennel való betöltődés, vagyis 

a Vele való misztikus, titokzatos egyesülés az Ő ajándéka. Az, hogy az ember benne élhet 

Istenben, Isten pedig mibennünk (vö. Jn 14, 20), emberi erővel elérhetetlen, megközelíthetetlen, 

emberi erőt meghaladó imaállapot, de mégis Istennek ez az akarata. Erre teremtette az embert. 

Nem Istennek van szüksége az emberre. Ő tökéletesen boldog a teremtményei nélkül is, a világ 

teremtése előtt is, hanem azért szólította a létbe a láthatatlan lényeket, az angyalokat, és a 

látható teremtményeket, köztük az embert, hogy önmaga ajándékozásával boldogítsa őket. 

 

  Ha körülnézünk a világban, akkor nagyon sokszor nem Isten uralmát látjuk a lelkekben, 

hanem például a pénz uralmát. A teremtő Isten helyett a pénz megszerzésének vágya, megtartása, 

gyarapítása diktál az emberek életében. De folytathatjuk tovább: a világ a hármas szenvedély 

ritmusára ring. Nemcsak a pénz vágya, a bírvágy, hanem a test vágya és az élet kevélysége 

(vö. 1 Jn 2, 16) – ahogyan Szent János apostol írja levelében – irányítja az emberek érzéseit, 

életét. (operettben: Az embert vágyai vezérlik). Ezen szenvedélyek vonzására – mondjuk így: – 

táncolnak az emberek. Szent János azt is mondja: Ne keressétek mindezeket, amik a világban 

vannak, hanem keressük inkább a mindenek Teremtőjét! (Vö. Mt 6, 33). Aki az ég és föld 

teremtő Istenét szereti, Aki az égi szerelem megigézettje, az hajlandó a kereszt jelét 

odatenni a föld felé irányuló vonzalmak elé, mint ahogyan a kottában is a kereszt jele egy fél 

hanggal feljebb emeli a hang magasságát; úgy Krisztus keresztjének az elfogadása is 

transzponálja, a magasabb hang-tartományba emeli az ember életét. A földi helyett az égi 

hangzás harmónia hangzik fel az ember életében. Ez az isteni Karmester irányítása, ez a 

krisztusi szegénység, tisztaság és engedelmesség által szerzett dallam, ez a mennyei élet 

harmóniája már itt a földön is, de még inkább majd az örökkévalóságban. Akiket megigézett az 

égi szerelem, azok Isten hívására lemondanak azokról a javakról, amelyek elvonnák lelküket 

Istentől. Az anyagi, a földi világ, sőt önmaga vonatkozásában is Istent keresik, Istent akarják 

birtokolni, Vele betöltődni! Isteni szeretet ritmusára ringani már ebben a világban, de még inkább 

az örökkévalóságban.  

Az égi szerelemtől megigézett ember már most, a földi életben is úgy akar élni, mint 

Isten angyalai a mennyben, 



  – akik Isten színe előtt állnak,  

  – akik szeretetből Őt választották, és Neki szolgálnak,  

  – akik beleolvadtak – illetve mondhatnánk inkább így:–  beleemelkedtek Isten 

szeretet-életébe.  
 Az égi szerelem megigézettjére már nem a földi vonzás hat, hanem Isten szeretetének a 

vonzása. Az Isten szemlélésére irányuló imamód, vagyis az a befogadó jellegű imádság, 

amelyben Isten a létezés, az ismeret és a szeretés útján önmagát ajándékozza a léleknek, hogy azt 

fokozatosan birtokba vegye, az egymásban való lét, a kölcsönös ismeret és az önátadó szeretet, 

vagyis az egymásnak való öröm, és egymás békés birtoklása által valósul meg. Isten ugyanis 

szívesen eljön, és lakást vesz a lélekben, benne marad, a lélek pedig Istenben él. Megtapasztalja, 

hogy Isten szereti a Fiút, de szereti mindazokat is, akik a Fiúhoz tartoznak. Jézus kinyilatkoztatta: 

„Az Atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hittétek, hogy Istentől jöttem. Az Atyától 

jöttem, és a világba léptem. Most elhagyom a világot, és az Atyához megyek” (Jn 16, 27-28). Azt 

is megígérte: Elmegy, helyet készít nekünk, azután ismét eljön, és magával visz bennünket, hogy 

mi is ott legyünk, ahol Ő van! (Vö. Jn 14, 3).  

 A szemlélődő ima útjainak összefoglalása nem történhet meg tömörebben, mint ahogyan 

Sirák fia mondja: Egy a szó vége, az, hogy Ő a minden! (Sir 43, 29). Sok bölcsességet lehet 

mondani, de száz szónak is egy a vége: Isten a minden!  

 A Neovulgata, vagyis a latin új fordítás hasonlót mond: Ő van mindenben, de ennek is 

ugyanaz az értelme: Isten mindent betölt, Isten eluralkodik az ember lelkében, az ember 

életében! Csodálatos története van ennek, hogy Isten hogyan uralkodik el az ember életében.  

 A krimi regények is azért izgalmasak, mert az ember látja, tudja, tapasztalja, hogy valaki, 

valakik bűnt követtek el, de végül is a regény arról szól, hogy a földi igazságszolgáltatás győz. 

Az emberiség életének regényében is ez a legizgalmasabb fonal:  

 Hogyan valósul meg az isteni igazságszolgáltatás?  

  

II. Hogyan jutalmazza meg Isten azt, aki Neki akar szolgálni, aki nem a rosszat teszi, 

hanem a jót? (vö. Zsolt 33, 15) 

 

 Mindezek szemléltetésére hadd meséljem el egyik élményemet: Egy szeptemberi késő 

éjszakában szúnyog-vadászatot rendeztem a cellámban. Szúnyog-inváziós idő volt ez. Amikor 

már nem láttam egyetlen szúnyogot sem, mint aki jól végezte dolgát, békésen lefeküdtem aludni. 

Egész éjjel nem történt különösebb, de a sötétség elmúltával, alig hogy derengeni kezdett, egy 

szúnyog zúgása ébresztett fel. (Jő az árvíz, jön a szúnyog! – hangzék…) Nyilván belém akarta 

döfni „lándzsáját”. Én meg őt akartam elérni, hogy agyoncsapjam. Nem sikerült, mert amikor úgy 

éreztem, hogy a fülem közelében van, mert hiszen annyira hallottam a zúgását, és odacsaptam, 

csak saját magamat találtam el. Újra jött a szúnyogzúgás, amiért azután felkeltem az ágyból, és 

gyilkos szándékkal kerestem azt a nyavalyás szúnyogot a szobában. Nem találtam, pedig tudtam, 

hogy van. Tudtam, hogy ott van. Kerestem tovább, de nem láttam.  

 Akkor úgy belém-villant a gondolat, amit a lelki élet mestereitől tanultam: Uram, 

Istenem, kerestelek az éjszakában, de nem láttalak a sötétben, bár tudtam, hogy itt vagy!”. 

Már kezd derengeni a hajnal, hogy eltűnjék az éjszaka sötétsége. Ez nyugalommal töltötte be a 

lelkemet , amikor a szúnyog újra megmutatta magát csak egy villanásnyira. Láttam is, amint 

felém szállt, de eltűnt a szemem elöl. Kerestem tovább. Biztos, hogy ott volt a cellában, mert a 

döngicsélését is hallottam, amikor újra meg újra „szemtelenül” a fülem mellett szállt el. De olyan 

ügyesen, hogy akkor nem láttam, csak hallottam. Megadtam magamat a sorsomnak, mert később 

sem találtam meg. Visszafeküdtem, hogy békén, biztonságban elnyugodjam, de ő, a szúnyog 



megtalált engem, és eltalált engem a lándzsájával. Belém-hatolt, részesült belőlem. Kiszívta a 

véremet, élt belőlem. Akkor, amikor már így betöltődött velem, megláttam a falon. Tényleg ott 

volt. Most már kénytelen voltam elfogadni, hinni, hogy itt van a szobámban. Sőt, most már 

nemcsak hittem, nemcsak láttam, hanem tudtam is, hogy ott van, mert találkoztam vele. Részese 

lett az életemnek a vérszívásával. Próbáltam megfogni, de újra kisiklott a kezemből. Nem adtam 

fel, hanem tovább kerestem, hogy elérjem. Nem voltam képes nyugodni, mert tudtam, hogyha 

újra visszafekszem az ágyba, ő újra eljön. Akkor megragadtam, eltaláltam. Ó de boldog voltam, 

amikor megfogtam! Igaz, hogy ő meg boldogtalan, mert belehalt. Agyonnyomtam.  

 Végül is egy ilyen szúnyog-vadászat után nagy béke szállt rám, és elkezdtem meditálni, 

mert eszembe juttatta az Úr magát. 

 

III. Az Úr az Ő békéjét közölte a lelkemmel 

 

Ráeszméltem a hajtóvadászat alatt:  

 – Uram, Reád gondoltam!  

 – Valójában Te ébresztettél fel.  

 – Te jöttél el hozzám, a szívembe. 

 – Te akartad szereteted lándzsáját a szívembe döfni.  

 – Én pedig, Uram, megnyugodtam Benned, miután a szenvedélyek sokaságát 

próbáltam kiirtani, hogy csendességem legyen, hogy ne zavarjanak a földi dolgok, ne azok 

hatoljanak be a lelkembe, hanem a Te békéd, Uram! Felismertem: az egész sötét éjszaka is 

csak a Te ajándékod volt, Uram. A szúnyogra való várakozásomban láthattam a holdat is 

lenyugodni, a sötétséget eluralkodni. Azután az éj árnyai egyre jelentéktelenebbek lettek, végül is 

eltűntek, mert megláthattam a kelő nap fényét. Bár az éjszaka folyamán a napot nem láttam, de 

mégis tudtam, hogy van, és tudtam azt is, hogy nemsokára felvirrad, hogy én is az Ő fényével 

leszek beragyogva. Ebben a kegyelmi állapotban érthettem meg, és vallottam meg:  

 „– Uram, Téged kerestelek az éjszakában.  

– Téged kívántalak elérni virradatkor!  

 –Téged akartalak megragadni, magamhoz ölelni!  

 – A Te arcod ragyogó Fényességét kívántam meglátni!” 

– Megélhettem a Zsoltáros vallomását: Vágyva vártam az Úrhoz, és Ő lehajolt hozzám 

(Zsolt 39, 2). Végül is a teremtmények, a döngicsélő szúnyog is segítette a lelkemet 

az Úr felé.  
Megélhettem, hogy az emberi erőfeszítésem kevés eredménnyel jár, és milyen nagy ajándék, 

amikor az Úr lehajol hozzám, és nemcsak kezembe adja Őt, hanem a szívembe is! 

 Isten tehát az Ő választottja javára tevékenykedik. A Zsoltárossal elmondhatja az ember: 

Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad (Zsolt 118, 32). Az embernek az a 

feladata, hogy Isten parancsainak útján járjon! Futva, sietve járjon az Úr szeretetének 

kenetétől vonzatva járjon! Szaladjon az égi kenet, Krisztus illata után! (vö. Én 4, 10 ). De az 

imádkozó ember azt is megélni, hogy a szívét az Úr tágítja ki. Az Úr az, Aki egyre nagyobbra 

nyitja ki az ember szívét, hogy egyre jobban befogadhassa Istent, Isten önmagát ajándékozó 

szeretetét, a kegyelmet!  
 Isten ugyanis szívesen adja az Ő kegyelmét. Szent Péter tanítja: Isten a kevélyeknek 

ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad (1 Pét 5, 5). A kevély ember önmagát állítja a 

központba. Azt mondja: „Nem kell nekem Isten!” Ezért nem is csodálható, hogy nem tudja 

befogadni Isten szeretetét, amellyel minden embert boldogítani akar.  



 Az alázatos azonban azt mondja: „Uram, Te vagy a nagyobb, én, a kicsiny teremtményed, 

a Te választottad, kicsiny jegyesed, aki rászorulok a Te szeretetedre.” Ezért csak az alázatos 

ember tudja befogadni a kegyelmet, amelyet Isten az Ő szeretetéből akar adni nekünk.  

 Egész lelki életünk, vagyis az Istennel élt életünk erre a magatartásra irányul: Önmagunk 

helyett Isten legyen fontosabb az életünkben! Isten uralkodjék el az életünkben! Isten országa 

jöjjön el! (Mt 6, 10), és valósuljon meg bennünk! Mindez tehát ajándék.  

 Izajás prófétánál Isten ezt ilyen vallomással erősíti meg: Örökre szóló irgalommal 

megkönyörültem rajtad, mondja az Úr, a te Megváltód (Iz 54, 8). Isten ugyanis szívesen 

emlékezik arra a szövetségre, amelyet választottjaival kötött nemcsak az Ószövetségben, hanem 

az új és örök Szövetségben, amelyet Jézus vérével kötött meg. Jézusban tehát örök szövetségre 

lépett velünk, hogy mindig irgalommal megkönyörül rajtunk. Mindig részesít az Ő ingyenes 

szeretetében. Ezért mondja a Zsoltáros: Az Úrnak minden útja kegyelem (vö. Zsolt 24, 10). Az 

Úrnak tehát minden cselekedete a világ teremtésén, megváltásán, megszentelésén keresztül 

kegyelem, vagyis ingyenes ajándék, amelyet nekünk, embereknek be kell fogadnunk! Mindaz, 

amit Isten művel velünk, emberekkel, az ajándék, Izajás próféta ezt így fogalmazza meg: Urunk, 

Te adod nekünk a békét, mert a Te műved mindaz, ami velünk történt! (Iz 26, 12). Vagyis újra 

meg újra meg kell állapítani: minden kegyelem! Horváth Sándor, ez a nagy domonkos tudós az 

Aquinói Szent Tamás világnézete című könyvében a misztikával kapcsolatban ezt mondja: „A 

misztika nem homály, hanem Fény! A lélekben megvalósuló ismeret összessége, az egész 

lényünket megragadó szemlélés. A misztika nem semmittevés, ahogyan azt a quietizmus, az 

Egyháztól elítélt téves nézet hirdette.”   

 Az istenszemlélés a misztikus egyesülés Istennel tehát nem a semmittevés jutalma, bár 

kell hozzá az ember tétlensége, hogy rendelkezésére bocsássa magát Istennek, Aki közölni akarja 

magát, és ő befogadja. A szemlélődés az élet legmagasabb foka! Itt már nem a hit vagy a 

tudomány – mondjuk így – tompított fényénél látunk és cselekszünk, hanem kifejezetten Isten 

sajátos megismerése és cselekvési módja járja át a mi ismereteinket, szívünk szeretetét, és 

cselekvéseinket. A misztika tehát kegyelem. Az Istenről az ember egész mivoltát megragadó 

ismeret, és a Belőle áradó szeretet Isten műve, ajándék, amellyel Isten az Ő teremtményét 

akarja gazdagítani. Ezért kell a teremtmény nyitottsága, készsége, rendelkezésre állása.  

 Szent Brúnó, a kartauzi rend alapítója, aki egészen a szemlélődésnek adta át magát, és 

ebben az Istent néző és szerető magányban társakat választott maga mellé a kartauzi rendben, azt 

mondja: „A mennyei Jeruzsálemben látni fogjuk lélekben a Szentháromság egy Istent! Ez azt 

jelenti, hogy értelmünkkel látni fogjuk Őt önmagunkban! Azt az Istent, Akit itt a földön nem 

láthatunk.” Ugyanakkor Isten lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28), idézi a Korintusi levelet.  

 Szent Brúnó: Magyarázatok a Zsoltárról (Ps. 83 IL. IV. 181). Kezdetben a kegyelem 

volt, és minden, ami lett, Isten szeretetéből kapott létet: Amikor tehát az istenszerető lélek 

megismeri Istent értelmével, és befogadja Isten szeretetét szívével, akkor a mennyei 

boldogság teljességét élvezheti. Ezért a szemlélődő szerzetesek itt a földön mennyei életet 

akarnak élni. Amikor már nem e-világ szenvedélyei szerint élnek, hanem azok fölé emelkedve 

mindent elhagynak, ami akadályozza őket az Istennel való egyesülésben, vagyis hogy értelmük 

egyesüljön Istennel a szemlélés kegyelmében, illetve akaratuk az istenszeretésben, amely 

kegyelmet az Úrtól kapnak, Aki tekintetre méltatta őket. Kiválasztotta őket, meghívta őket. Ők, 

akárcsak a Boldogságos Szűz Mária, igent mondtak Isten hívó szavára, akaratára (vö. Lk 1, 38). 

 Szent Péter apostol is beszél a minden kegyelem Istenéről (vö.1 Pét 5, 10). Ezt a Szent 

István Társulat bibliafordítása hozza így. A Békés-Dalos féle görögből való Újszövetségi 

Szentírás fordítás pedig ezt a mondatot így írja: Isten minden kegyelem szerzője. A lényeg 

ugyanaz, a tanítás ugyanazt fejezi ki, hogy Istentől jön minden kegyelem!  



 Erdő Péter bíboros atyánk is ilyen gondolatot választott püspöki jelmondatának: 

„Kezdetben a kegyelem volt, és minden, ami lett, Isten szeretetéből kapott létet.”  

 Szent Pál apostol arról is beszél: nem a törekvőn, nem az igyekvőn múlik az eredmény, 

hanem a mindenkin irgalmasan megkönyörülő Istenen, aki a növekedést adja (vö. 1 Kor 3, 6). A 

szentek, Isten barátai is ezt a valóságot érték meg.  

 A Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz utolsó szavai így hangzottak: – „Tout 

est grace” –, magyarra fordítva: Minden kegyelem. Ő, aki már a mennyország ajtajánál állt élete 

utolsó pillanataiban, így tudta összefoglalni életét: mindaz, ami az életében történt, Isten 

ajándéka. Minden kegyelem. A magyar nyelvben nem tesszük ki a lét igének az egyes szám 

harmadik személyét, hogy minden kegyelem van, de itt erről van szó. Minden, ami van, az 

kegyelem, az Isten ingyenes ajándéka. Minden kegyelem.  

 Henri Boulad francia, Egyiptomban élt jezsuita ugyanilyen címmel adta ki könyvét 

Budapesten. 1992-ben jelent meg az Ecclesia-nál: Minden kegyelem. Nem lehet az életet jobban 

összefoglalni, mint Isten ezen ajándékozó szeretetére hivatkozni (SZIT 2009. A papság 

évében).  

 Georges Bernanos , ez a XX. századi francia konvertita író is az Egy falusi plébános 

naplója című regényében – amelyben egy fiatal plébános lelki küzdelmét, előrehaladását, 

helytállását vázolja – ezzel a mondattal fejezi be: Minden kegyelem, vagyis minden Isten 

ajándéka. Nekünk be kell fogadnunk Isten ajándékát, és együtt kell működni Vele!  

 Mit jelent az az idézet, amelyet a lelki élet útján annyian idéznek a Gyermek Jézusról 

nevezett Lisieux-i Szent Teréz utolsó szavai: „Minden kegyelem.”  

 Először is azt kellene végiggondolnunk: Isten nélkül az ember léte értelmetlen lenne! 

Ha nem lenne Isten, akkor az embernek az élet-pályája is teljesen reménytelen lenne. Azonban 

Isten kegyelmi ajándékát így is meg lehet fogalmazni: Ez nem más, mint Isten önajándékozása, 

önmagát ajándékozza nekünk. Ezt a pszihikai valóságot az ember a szíve mélyén megéli. 

Ahogyan a szerelmes benne tud létezni a szerelmével választottja szívében, és tudják, hogy 

egymásban vannak a szeretet kölcsönös önajándékozásával, úgy az Istenben hívő ember még 

inkább megéli: Isten őbenne van a szeretet ajándékával, Ő pedig neki ajándékozza magát 

Istennek, és Istenben él. Isten ugyanis az embert az Ő saját képmására teremtette (Ter 1, 27). Az 

ember Isten létének a visszatükröződése. Igaz, hogy az eredeti bűn által az ember elveszítette 

ezt az Istennel való közösséget, az Istenhez való hasonlóságot, de Isten már a régi Szövetségben, 

tehát az Ószövetségben kibontakoztatta a tanítást, hogy az ember hogyan tud egyre jobban újra 

belekapcsolódni Isten életébe. Hogyan tudja befogadni Isten önmagát ajándékozó szeretetét. Ezt 

még inkább Egyszülött Fia által nyilatkoztatta ki, amikor benne és általa új és örök szövetséget 

kötött övéivel. Az ember Isten önmagát ajándékozó szeretete által visszakapta az 

istengyermekség méltóságát. Az ember lelkében egyre jobban felragyognak az Istenhez való 

hasonlóság vonásai. A gyermek a lelki életben is visszatükrözi Atyjának arcát. Akkor 

mondhatjuk, hogy az Ószövetségnek is, az Újszövetségnek is a célja az, hogy az ember 

istenivé legyen, isteni vonásokat viseljen! Mindez kegyelemből, mindez Isten ajándékából. 

Isten nyitotta meg az utat az ember számára, amely az ő emberi megdicsőülésére vezet, illetve 

Istent olyan fokban dicsőíti meg az ember, amilyen mértékben engedi, hogy eluralkodjon 

benne Isten.  
 A kegyelem tehát kinyilatkoztatja azt is, hogy az ember egészen Istené, Isten pedig 

egészen az emberé. Kinyilatkoztatja azt is, hogy az ember Isten kegyelme nélkül semmi, de 

Isten kegyelmével birtokolhatja a mindent, Aki a Mindenség Ura! Azért a kegyelem nem 

elnyomja az embert, hanem tökéletesíti a lényét. Az ember életszentsége nem áll másban, mint 

abban, hogy hogyan tudja befogadni Isten önmagát ajándékozó szeretetét a kegyelemben, és 



hogyan tudja azt megtartani. Az Isten útján való járás az Istennel való együttélés ugyanis Isten 

tökéletességeit segít utánozni.  

A gyermek a cselekedeteivel is egyre jobban hasonlít isteni Urára, Atyjára,  

 – Aki végtelenül irgalmas,  

 – Aki egészen közel jön az emberhez,  

 – Aki a kegyelmet adja az embernek, és az ember megtapasztalja, hogy – ahogyan Kis 

Teréz mondta – Tout est grace, vagyis minden kegyelem! Ezzel azt akarja mondani:  

 

IV. Isten korlátok és határok nélkül cselekszik bennünk, csak engedjünk Neki működési 

teret! 

  

 Ez a kifejezés: – minden kegyelem – meghívás arra, hogy Isten egyre jobban 

eluralkodjon bennünk, és Ő cselekedje a saját életét bennünk. Az embernek az a feladata, 

hogy szüntelenül észrevegye Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét, feleljen rá, és 

ajándékozza az ő életét is egészen Istennek. A kifejezés, hogy minden kegyelem, a mi szívünk 

válaszát várja, amellyel egészen ráhagyatkozunk Istenre. Ez a teljes önátadás, az a mód, amellyel 

Isten minden nap cselekedni akar bennünk, az Ő életét akarja élni bennünk az 

örökkévalóság minden napján is!  
 

Befejező imának vegyük a 223. számú éneket:  

 

 Szent szíveddel együtt hevülünk, felajánljuk szívünk, mindenünk. 

 Szándékoddal így egyesülünk.  

 

 Gyarló szívünk imája csekély, de ha Szíved könyörög velünk,  

 Mégis, mégis bizton eget ér!  

  



           

 

 

486. A kegyelem Isten önmagát ajándékozó szeretete 

 

 

Imádkozzuk a 157 számú éneket: 

  

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod és irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj! 

 

 Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet. 

 És a bűnök ellen égből nyújts védelmet! 

 Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed, 

 Hogy megnyerjem végső boldogságom benned!  

 

I. Mi a kegyelem? 

  

 Hittanórákon is, prédikációkban is sokszor hivatkozunk arra, hogy Isten kegyelmet ad. 

Isten kegyelmével el tudjuk kerülni a rosszat, meg tudjuk tenni a jót. Mindig bajban voltam a 

hitoktatásnál. Amikor a gyerekeknek próbáltam magyarázni, hogy mi a kegyelem, nem találtam 

igazán jó meghatározást a hittankönyvben. De mégis úgy beszéltek erről a fogalomról, mint amit 

már mindenki ismer. Így azután, ha megkérdezi valaki, hogy mi a kegyelem, gyerek vagy felnőtt 

is alig tud mit rá mondani. Kedves élmények volt, amikor évek múltán azután egyik hittanosom 

meglátogatott a plébánián, és boldogan újságolta: „Atya, felvettek engem a jezsuiták 

„szentjánosbogár táborába” az ottani fiataloknak a segítésére, hogy én is foglalkozzam velük, s 

adjam tovább a hitet, amit kaptam.” Elmesélte, hogy a felvételi beszélgetésnél az illető atya 

megkérdezte tőle: „Meg tudnád határozni, hogy mi a kegyelem?” Akkor elmondta: „A 

megszentelő kegyelem Istennek új létrendbe emelő ajándéka, amellyel gyermekeivé fogad 

minket, és mint Atya új, természetfeletti életet ad nekünk. A segítő kegyelemmel pedig 

megvilágosítja értelmünket, hogy meglássuk a jót, illetve megerősíti akaratunkat, hogy ki is 

tartsunk a meglátott jóban.” A jezsuita atya összecsapta a kezét: „Ezt te honnan tudod?” 

„Zsongor atyától tanultam a hittanórán.” Annak idején ugyanis ezt a meghatározást lediktáltam 

nekik a hittanfüzetbe, és így még évek múltán is emlékezett rá. Megmaradt a szívében ez a nagy-

nagy tény: A kegyelem nem más, mint Isten önmagát ajándékozó szeretete. 

 

 1. Az Anyaszentegyház is nem tud nagyobbat kívánni, amikor a szentmise elején Szent 

Pál szavait idézve köszönti a híveket: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten 

szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájat(vö. 2 Tessz 3, 18). 



 
Isten az, aki önmagát ajándékozva életet ad nekünk, az istengyermekség életét, az ember 

természetét messze meghaladó életet.  

 Az ember időben és 

térben korlátozott létező. Születése előtt kilenc hónappal, a fogantatáskor indul az élete. A halotti 

anyakönyvi kivonatban pontosan benne van, hogy mikor halt meg, de a térben is korlátozott a 

léte. Még ha bejárja is az öt kontinenst, akkor is csak a kis földgolyóbison, ezen a mákszemnyi 

bolygón létezik. Mi ez a világmindenség szinte végtelen távlataihoz képest?  

 Isten pedig belelépett 

az ember világába, amikor Egyszülött Fia megtestesült, és vállalta azt a térben és időben 

korlátozott emberi létet. Az embert felmagasztalta azzal, hogy az Ő isteni örök életében ad 

rész. Nagy ajándék és kitüntetés, hogy az ember részt vehet Isten életében:  

  

 – Ez a béke az ember számára. 

– Ez a mennyei öröm. 

– – Ez az örök boldogság.  

–   Ez a kegyelem, amikor Isten belép az ember világába, illetve felemeli 

magához, isteni életébe az embert.  

Ha valaki figyel a csendesen suttogó társa szavára, akkor mindenféle zavaró zaj ellenére is 

megérti annak a szavát. A lélek pedig – akit megigézett Istennek ez az önmagát ajándékozó 

szeretete – még inkább akar figyelni Isten szavára, amellyel önmagát kimondja Egyszülött 

Fiában szeretettel a Szentlélekben. Ahhoz, hogy az ember meghallhassa Isten szavát, amellyel 

róla is azt mondja: „Te az én szeretett, fogadott fiam, gyermekem vagy (vö. Mt 3, 17), kell a lélek 

belső békéje, elcsendesedése. Nem véletlenül központi gondolatként tanítja Keresztes Szent 

János, a karmelita misztikus: „Amikor házam már elpihent” – ezzel az egyetlen mondattal 

helyére rakja bennünk mindazt, ami még a felszínen hullámzik, mindazt, ami még akadályozza, 

hogy a magasról érkező Fény lelkünk tengerének mélyére hatolhasson. Ahhoz, hogy Isten 



belépjen az ember lelke legmélyére, az kell, hogy az ember elpihenjen, lelke hajléka alkalmas 

legyen arra, hogy akadálytalanul befogadhassa Istent.  

 

 Most elmélkedő csendben próbáljuk ezt az élményt megélni: „Lelkem háza kezd már 

elpihenni!” Olyan jó, amikor Keresztes Szent Jánossal elmondhatjuk: – „Házam már elpihent” –, 

tudniillik az Úrban.  

 

 2. A lélek elpihenésének jele a mozdulatlanság is. Ilyenkor ugyanis az ember kész arra, 

hogy ne valami aktivitás, hanem a csendes szemlélő tekintet jellemezze az életét, amellyel 

befogadja Isten reá irányuló szeretetét. Az ember teste leginkább akkor van a mozdulatlanság 

állapotában, amikor már meghalt. Krisztussal együtt nekünk is meg kell halnunk 

önmagunknak! Az ilyen lélek, aki önnönmaga keresésére mozdulatlanná tette magát, alkalmas 

arra, hogy miután meghalt önmagának, immár Istennek éljen. Aki ki tudja mondani: – „Édes 

Jézus, Neked élek!”–, az azt is mondja: – „Édes Jézus, Neked halok!” (Ho. 113). Tudniillik 

„mindaz számára meg akarok halni, ami elszakítana Tőled, ami akadályozná, hogy Te 

betölts isteni kegyelmeddel!” 
 – Aki megkapja Istennek ezt az önmaga életét ajándékozó szeretetét, az hajlandó arra, 

hogy már ne magának éljen, hanem annak az Istennek, Aki megteremtette, megváltotta és 

megszentelte.  

 – Akinek lelke hajléka már elpihent, az nemcsak Istennek él, hanem Istenben is él. 

 – Aki felismeri, hogy Isten neki akarja ajándékozni önmagát a megszentelő kegyelemben, 

azt egyrészt körülveszi Isten dédelgető, cirógató szeretete, másrészt pedig Isten is benne él az 

emberben.  
 Miután az ember a megszentelő kegyelmet a keresztségben megkapta, elmondhatja: 

„Immár Istenben élek, Isten pedig énbennem!” Ez már az a természetfeletti létrend, amely Isten 

életét jellemzi, s amelyben részesíti az embert, amikor a megszentelő kegyelem ajándékát adja 

neki. A megszentelő kegyelem tulajdonképpen a mennyországi élet elővételezése.  

 

 3. A mennyországot nem térben kell elképzelni. A mennyország nem a kozmosztól, nem 

is a fizikai világtól eloldozottságot jelenti, hanem sokkal inkább Krisztus titokzatos testének a 

világ feletti kitágulását, amelyet a szentek közösségének mondunk. Vagyis a mennyország 

nem térbeli kiterjedésű ország, hanem az odafenn való világ, amelyről Szent Pál apostol mondta: 

Az odafenn valókat keressétek! (Kol 3, 1). A mennyország az emberi természetet meghaladó 

valóság, a világot lenyűgöző szeretet valósága. Szent János így mondja: Ti Istentől vagytok, 

gyermekeim, és győzedelmeskedtetek a világon, hiszen Aki bennetek van, hatalmasabb, mint az, 

aki a világban van. Azok e-világból valók, azért is beszélnek e-világról, és a világ hallgat rájuk. 

Mi Istentől vagyunk! (1 Jn 4, 4-6). Az evilág fejedelme a gonosz, akit legyőzött Krisztus 

mérhetetlen szeretete a keresztfán, amikor életét odaadta értünk és nekünk. Krisztus a kereszten 

lett a világmindenség Királya és Ura! Krisztus szeretete győzedelmeskedik titokzatos teste 

tagjaiban is, akik éppen ezért megszentelődnek, szentek lesznek. Krisztus isteni élete uralkodik el 

titokzatos teste tagjaiban is.  

 A mennyország az új ég és új föld világa. A látnok új eget és új földet látott. Az első ég és 

az első föld elmúlt, és a tenger is megszűnt. Isten mindent újjáteremt (vö. Jel 21, 1. 5). Ez az új 

világ a mennyország világa, ahol már Isten uralkodott el egészen, Isten lett minden mindenben 

(1 Kor 15, 28). A megszentelő kegyelemnek is ez a legfőbb hatása: Isten eluralkodik az 

emberben. Megvalósul a teremtésnek a célja, vagyis a kezdetben Istentől teremtett ég és föld 

csak elindulása annak a világnak, amely Isten terve szerint az örökkévalóságban bontakozik ki, 



ahol a megváltottak és az üdvözültek örök boldogságban élnek. Ezt Joseph Ratzinger bíboros írja 

Johann Auer szerzőtársával, amikor a halálról és az örök életről értekezett még 1978-ban 

(Eschatologie, 192-3 oldal). 

 

 4. Istennek az az elgondolása, hogy ezt a teremtett világot megszentelje, a kegyelem által 

valósul meg. Isten akkor szenteli meg a világot, amikor önmagát ajándékozza nekünk. A 

teremtés is kegyelem, vagyis Isten ingyenes ajándéka, hiszen Isten „keze nyomát” hordozza. A 

megváltás még inkább kegyelem: Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda 

érte (Jn 3, 16). A Szentlélek pünkösdi kegyelemkiáradása is azt jelenti: Isten szeretete áradt bele 

a világba és a szívünkbe (vö. Róm 5, 5). 

 

II. A kegyelem egybekapcsol Istennel 

 

 1. Erdő Péter bíboros atyánk mondta egyik tanításában: „A hit a Jézus Krisztussal való 

személyes illetve közösségi találkozás megtapasztalása.”  

 a) Amikor az ember egyénileg megélheti a hitét, hogy: „van Isten, találkoztam Vele!”, 

akkor erről a személyes találkozásról van szó. Minden személyes imánk ennek a találkozásnak a 

megvalósulása. Az ember kiált Istenhez az imádságban, illetve Isten válaszol a Hozzá esengő 

gyermekének, és személyes szeretettel közli önmagát. Ez az imádság legmélyebb lényege: Isten 

és az ember – mondjuk így: –„ugyanazon a helyen” van. Az imádság az Istennel való 

találkozás helye, állapota.  
 b) De mindig közösségi vonatkozása is van az Istennel való találkozásnak. Jézus ugyanis 

közösséget alapított, amikor Egyházat rendelt Péter vezetésével, hogy a közös hit segítsen az 

Istennel való találkozás közösségi megélésére. A liturgia, vagyis a Jézus Krisztus által bemutatott 

istentisztelet az nem egyetlen személynek a tevékenysége, hanem a Főnek, vagyis a krisztusi 

titokzatos test Fejének és a krisztusi titokzatos testnek együttes megnyilvánulása. A kegyelem 

tehát nemcsak az egyént, hanem a közösséget is egybekapcsolja Istennel. Ezt az 

egybekapcsoltságot a hit által élhetjük meg, ugyanis el kell hinnünk, hogy Isten ingyenes 

szeretetéből, vagyis kegyelméből történt meg először a keresztségben ez a szellemi 

összekapcsoltság Istennel. Ezért a keresztény ember legszükségesebb magatartása az 

önátadás, éspedig a Szentlélekben szeretett Fiúval az Atyának.  
 

 2. Ha Isten önmagát ajándékozó szeretete azt eredményezte, hogy összekapcsolta 

életünket önmagával, akkor megélhetjük a Szentháromsággal való egybetartozás örömét. 
Ez a hívás – hogy a megszentelő kegyelem állapotában élhessünk – állandó felhívás, hogy még 

jobban odaadjuk az életünket a Fiúval, Isten-testvérünkkel együtt a Szentlélekben a Mennyei 

Atyának. Ekkor áll helyre ugyanis a rend Isten és az általa teremtett ember között. Ezt a rendet 

Ádám és Éva bűne az emberiség kezdeténél elrontotta. Jézus az, Aki a mindhalálig való 

engedelmességével helyreállította. Ezért a kegyelemtől átjárt ember egyik leglényegesebb 

vonása az Istennel megélt harmónia. Nincs disszonancia, nincs nézeteltérés, nézetkülönbség, 

másfelé irányulás Isten és a lélek között, mert a lélek egészen belesimul Isten Létébe, 

Ismeretébe és Szeretetébe, vagyis a Szentháromság életébe.  

 

 3. Ezért mondhatjuk: a megszentelő kegyelem állapotában végzett és vállalt ima az 

Istennel való kontaktusnak az élete, vagyis életegység Istennel. Az imádkozó keresztény 

Krisztussal, minden kegyelem szerzőjével gyermekként szemléli, és a Szentlélekben szereti a 

Mennyei Atyát. Az imádkozó ember a Fiúval együtt a Szentlélekben Atyának szólíthatja Istent 



(vö. Mt 6, 9), hiszen Tőle kapott mindent: létet, életet, örök életet. A megszentelő kegyelem 

állapotában élő ember tudatosan, gyermeki engedelmességgel válaszol Isten üzenetére, Aki 

szüntelenül megszólítja őt, mint ahogyan az édesapa a gyermekét, illetve szüntelenül közli 

önmagát Vele szeretetből, mint ahogy az édesapa és az édesanya a szeretetüket közölve 

fakasztják gyermekük életét.  

 

 4. Jézus azt mondta: Az Atya mindent átadott a Fiúnak (vö. Mt 11, 27), a Szentlelket is. 

Az Atya és a Fiú szeretik egymást a Szentlélekben. Éppen ezért amikor az ember befogadja a 

megszentelő kegyelmet, megélheti Istennek ezt a minden emberi elképzelést felülmúló szeretetét: 

Isten, az Atya a Fiúval együtt a Szent Szeretetben mindent átad fogadott gyermekének. Micsoda 

egybekapcsoltság ez Istennel! Micsoda egymásban levés ez Istennel! Jézus mondja arról az 

emberről, akit Ő az Eucharisztiában testével és vérével táplál, az bennem marad, és én őbenne 

(vö. Jn 6, 56).  

 

 5. A megszentelő kegyelemmel megajándékozott ember olyan ember, akiben az Atya 

szereti a Fiút, illetve a Fiú szereti az Atyát a Szentlélekben. A megszentelő kegyelem, vagyis 

Isten önmagát ajándékozó szeretete azt eredményezi, hogy Isten-Atyánk becézgetve dédelgeti 

fogadott gyermekét, aki éppen a Szentháromságos egy Istentől kapott természetfeletti élet 

folytán képes arra, hogy imára kitárt karjaival becézgesse, dédelgesse a szentháromságos egy 

Istent.  
 Az az egybekapcsoltság ugyanis, amelyet a kegyelem eredményez Isten és az ember 

között, szüntelenül mélyülni, bontakozni tud. Úgy szoktuk mondani: a megszentelő kegyelem a 

szentségekhez való járulás által, az egyéni imádság, a jó cselekedetek és a szenvedések 

elvállalása által növekszik bennünk.  

 

III. A kegyelem azt eredményezi, hogy bennünk Jézus Krisztus él! 

 

 1. Szent Pál mondja: Mi födetlen arccal szemléljük Isten dicsőségét, és dicsőségről 

dicsőségre ugyanazon képmássá változunk át az Úr Lelke által (2 Kor 3, 18). A födetlen arc itt 

Mózesre utal, aki eltakarta arcának ragyogását (vö. Kiv 3, 6), amikor lejött a Sínai-hegyről, mert 

kortársai nem bírták elviselni azt a ragyogást, amely az Istennel való találkozás jele. Nekünk nem 

kell eltakarnunk arcunkat. Jézus ugyanis megnyitja lelkünk „szemét”, hogy az Úr dicsőségét, az 

Ő isteni valóságát, méltóságát Krisztusban és az Úr Lelke által szemlélhessük. Sőt, növekedjünk 

ebben az ismeretben! Dicsőségről dicsőségre ugyanazon isteni képmássá változzunk át! Miért 

lehetséges ez? Azért, mert a teremtés hajnalán Isten azt mondta: A sötétségből támadjon fény! 

(vö. Ter 1, 3). Sőt: világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy felragyogjon nekünk Isten 

dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán! (2 Kor 4, 6).  

 

 2. Amikor Isten önmagát ajándékozza az embernek a megszentelő kegyelemben, akkor ezt 

az ajándékot Jézus Krisztus által eszközli ki számunkra. Jézus a világ Világossága (Jn 8, 12), Aki 

a világba lépett, és a sötétben világít (vö. Jn 1, 9). Isten mindannak, aki befogadta Egyszülött 

Fiát, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen annak, aki hisz Őbenne, Aki nem vérből, sem a test 

ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből született (Jn 1, 12-13). Jézusban kapjuk meg 

az istenfiúság kegyelmét, az istenfiúság ajándékát. Ezért van az, hogy Jézus Krisztuson keresztül 

ismerhetjük meg egyre jobban Isten dicsőségét, vagyis a dicsőséges Istent.  

 



 3. Azért lehetséges ez, mert a Mennyei Atya, Aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal 

minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mindez értetek történik. Minél bővebben árad 

ugyanis a kegyelem, annál bővebben áradjon túl a hálaadás Isten dicsőségére! (2 Kor 4, 15). 

Árad a kegyelem! Minél bővebben árad, annál nagyobb legyen bennünk a hálaadás! A 

megszentelő kegyelem állapotában élő ember lelkéből még akkor is a hála szava szálljon Isten 

felé, ha Szent Pállal elmondhatja: Testünkben Jézus kínszenvccccedését hordozzuk szüntelen, 

hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön! (2 Kor 4, 10).  

 

 4. A test Isten temploma. Az ember a Szentlélek temploma, akinek az a feladata, hogy 

dicsőítse meg és hordozza testében Istent (vö. 1 Kor 6, 19. 20). A megszentelő kegyelem 

állapotában levő ember újra meg újra megélheti azt, amit Szent Pál apostol tanít: Bennetek él 

Jézus Krisztus (2 Kor 13, 5). Ezt a titokzatos, csodálatos valóságot, hogy Jézus Krisztus, az élő 

Isten Fia (Mt 16, 16) bennünk él, a Mennyei Atya ajándékozza nekünk. Szent Pál erről is 

vallomást tesz: Vele együtt, tudniillik Krisztussal élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad nekünk 

(vö. 2 Kor 13, 4). 

 

 A megszentelő kegyelem tehát Isten ajándékából azt eredményezi, hogy egyre jobban 

hasonlók lehetünk Isten Fiához, egyre inkább eluralkodik életünkben Isten Fiának az élete!  

 

IV. Hogyan válaszoljunk Isten önmagát ajándékozó szeretetére? 

 

 Az embernek sokszor van olyan élménye, hogy egyszer csak elkezd visszhangozni benne 

Isten Szava: a Szentlélek eszébe juttatta (vö. Jn 14, 26) azt, amit Krisztus a kinyilatkoztatásban 

mondott a Szentháromság életéről.  

 Továbbá azt is megélheti az ember, hogy Isten Szeretete fellobban az ő kicsiny 

teremtményi szívében. Ez a Szentléleknek a tüze. Erről mondja Jézus: Tüzet jöttem hozni a 

világba. Mi mást akarok, minthogy fellobbanjon és égjen! (Lk 12, 49).  

 Végül pedig Isten Szava és Isten Szeretete mellett Isten Léte is eluralkodik az 

emberben. Ahogyan Szent Pál mondta: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem (Gal 

2, 20).  

  

 Az ilyen Szentlélektől ihletett pillanatokban mi más is lehetne az ember válasza, mint 
így nyilatkozni Istennek:  

  – „Engedem, Uram, hogy Te növekedj bennem, én pedig kisebbedjem (vö. Jn 3, 

30).  

  – Engedem, hogy még jobban belém áradj.  

  – Engedem, hogy egészen betölts Önmagaddal. 

  – Engedem, hogy végtelen irgalmas szereteteddel teljesen átjárj, mert Te vagy 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek, az én szentháromságos Istenem, Aki önmagadat ajándékozod 

nekem, hogy természetfeletti új létrendbe emelj, az istengyermekség állapotába, hogy egyre 

jobban betölts önmagaddal, és isteni mivoltodnak, természetednek részesévé lehessek, mint 

ahogyan a gyermek is hordozza szülei életét, mert részesedett abból.”  

  

Befejezésül a 157. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Erős kezeiddel ültess jó palántát, 

 szívedből szívembe kegyelem virágát,  



 Jessze gyökeréből ojtsd be szívem ágát,  

 hogy hozzon az égből jó illatot, drágát! 

 

 Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság.  

 Szentség és szeretet, véghetetlen jóság. 

 Ó mennyei szent Tűz, ó Te nagy Uraság, 

 add, hogy legyen részünk az örök boldogság!  

 



                                                                                                                    

 

 

487. A kegyelem szó jelentése 

 

 

Imádkozzuk a 121. számú éneket:  

 

 Mindeneknek szemei, Uram, benned bíznak,  

 Mert az ínség idején Tekezedből híznak. 

 

 Kezeidet kinyitod, benne minden jóság,  

 És áldással töltöd el föld minden lakóját!  

 

 Nanziani Szent Gergelynek van egy nagyon kedves mondata, amit érdemes most bevezető 

gondolatként elmélkednünk: „Istenre többször kell gondolnunk, mint ahányszor lélegzetet 

veszünk!” (vö. Lk 18, 1). Az Istennel való összeköttetést, a kontaktust az értelem és a szív 

segítségével valósíthatja meg az ember, mert ez az a két szellemi képesség, amely segít 

bennünket, hogy az imádságban eggyé legyünk Istennel! De mindnyájan tapasztaljuk, hogy az 

emberi erő mily gyenge, hányszor kalandozik el a gondolat, hányszor inkább önmagunk 

szeretetével vagyunk eltelve. Ilyenkor egyetlen vigasztalásunk Isten irgalma. Amit mi emberi 

erővel nem tudunk elérni, azt Ő megadja nekünk! Ez az ajándék, ez a kegyelem. Valamiképpen 

folyamatosan lélegzünk. Jézus szava szerint szüntelenül kell imádkoznunk! (Lk 18, 1). Akkor 

szüntelenül Istenre kell irányítanunk a gondolatainkat és a szívünk szeretetét! Ha pedig mi ezt mi 

a magunk erejével nem tudjuk, akkor bizakodjunk Isten Atyánk jóságában, Aki ingyen, 

szeretetből, atyai jóságából maga felé fordítja a gondolatainkat, szívünk szeretetét! Így 

azután többet tudunk Istenre gondolni, mint ahogyan lélegzünk, mert a szüntelen lélegzésnél is 

jobban, szüntelenül bele tudunk kapcsolódni Istenbe. Ha nem is a magunk erejével, de Isten 

ajándékából.  
 

Először tehát  

I. Nézzük a kegyelem szó értelmét! 

 

 A kegyelmet jelölő szó – amely a görögben charis, ebben van a karizma is – nem tisztán a 

kereszténység alkotása. Már az Ószövetségben is megtaláljuk, de az Újszövetség rögzítette az 

értelmét, és adta meg teljes jelentését. Az Újszövetség ezt azért használta, hogy jellemezze a 

Jézus Krisztus által hozott új rendet, és hogy ezt szembeállítsa a régi üdvrenddel. Az 

Ószövetséget a mózesi törvény irányította, az Újszövetséget pedig a kegyelem.  
 Szent Pál apostol mondja: A bűn már nem lesz úrrá rajtatok, hiszen nem a mózesi törvény 

alatt, hanem a kegyelemben éltek (Róm 6, 14). Tehát a régi, az ószövetségi törvény tökéletesebb 

formában valósult meg Krisztusban. Jézus nem megszüntetni jött az Ószövetséget, hanem 

kibontakoztatni (vö. Mt 5, 17). Ezért mondja Szent János az evangéliuma bevezetőjében: 

Mindnyájan az Ige teljességéből merítettünk kegyelmet kegyelemre halmozva. Az ószövetségi 

törvényt Mózes által kaptuk. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztussal valósult meg (Jn 1, 16-

17).  

 A kegyelem tehát Isten adománya, amely magába foglal minden más ajándékot. A 

kegyelem leginkább Isten Fiának adományozása. Szent Pál azt mondja: Magunkban hordjuk a 



Szentlélek zsengéit, vagyis első ajándékait.  Mi is, mint a teremtett világ, sóhajtozunk, és várjuk a 

fogadott fiúságot, testünk megváltását. Majd az apostol így folytatja: Ha Isten velünk, ki 

ellenünk? Ő tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta mindnyájunkért. Hogyan ne ajándékozna 

vele együtt mindent? (Róm 8, 23. 31-32).  

 Tehát a legnagyobb kegyelem: Isten az Egyszülött Fiát ajándékozza nekünk! Ez a 

legnagyobb ajándék. A kegyelem tehát nem csupán valami ajándék-tárgy, hanem a 

szentháromságos Istenből a második isteni Személyben közöttünk megjelenő isteni Ajándék. 

Ez a kegyelmi adomány az ajándékozó Isten nagylelkűségét sugározza. Ő nagylelkűen átkarolja 

a teremtményt, aki befogadja Istent. Isten a kegyelem révén ajándékoz. Az, aki befogadja az 

adományát, kegyelmet talál Nála, vagyis megnyeri Isten tetszését.  

 A kegyelem héber  és görög szavait latinra gratia-val fordítják. Egyformán jelöli az 

ajándék forrását az Adományozónál, Istennél, és egyszersmind az adomány hatását a 

befogadónál. Ez azért lehetséges, mivel Isten legfőbb adománya olyan kapcsolatot jelez, amely 

Isten és az emberek között van. Kötelék Isten és az emberek között. A kegyajándék 

nyilvánvalóvá teszi bennünk, emberekben, hogy Isten képmásai vagyunk (vö. Ter 9, 6).  

 a) A héber szó: hén, vagyis kegyelem először is a kegyet jelöli, amely egy magas rangú 

személyiség ingyenes jóakarata, továbbá jelöli ennek a kegynek konkrét megnyilatkozását. Azt 

tudniillik, hogy az adakozó nagyúr, aki a kegyet gyakorolja, kinyilvánítja a jóindulatát. Aki pedig 

befogadja ezt a jóindulatot, az kap, vagyis kegyelmet talál.  

 b) A héber szó továbbá jelöli azt a kellemet, amely magára vonja a tekintetet, és 

megszerzi a kegyet. Egy szép és tökéletes személyre az ember szívesen tekint, és elhalmozza 

ajándékaival.  

 A kegyelem a görögben charis szóval van jelölve. Ez valahogy fordított, mint a héber 

megközelítéssel. A charis először a szépség ragyogó bűvöletét jelöli, és csak azután a jóság 

bensőségesebb sugárzását. Végül pedig azokat az adományokat, amelyek erről a nagylelkűségről 

tanúskodnak.  

 (Eddig a Biblikus Teológiai Szótár 723. oldaláról idéztük a magyarázatot)  

 

 Most pedig Dr. Előd István: Katolikus Dogmatika 357-359. oldaláról nézzük. 

 

II. A kegyelem fogalma 

 

 Kegyelemnek mondja a Biblia Isten jóakaratát, segítőkészségét. Ezt latinul favor 

divinus-nak. vagy benevolentia Dei-nek mondjuk, illetve a kegyelem jelöli Isten magatartását és 

tetteit. És az ebből a magatartásból fakadó ingyenes adományait: dona Dei-t. Ahogyan a király 

néha jóindulattal viseltetik egyik-másik alattvalója iránt, úgy fordul Isten is az egész ószövetségi 

választott nép iránt, sőt, az egész emberiség felé. A király jóindulatától tudósít például Eszter 

(Eszt 2, 9. Artaxerxész Áhásviros királynak megtetszett a leány, és kedvébe fogadta. Azon volt, 

hogy megkapjon mindent, amire csak szüksége volt. Ékességet, meg hogy eledelül szolgáljon neki. 

Ezenkívül kiválasztott a király házából hét szolgálóleányt, és mellé adta, azután a háznak a 

legjobb részén jelölt ki neki helyet (Eszt 2, 9). A király kedvébe fogadta Esztert, aki megtetszett 

neki. Ez a magatartás jelöli a kegyelmet. A leány kegyelmet talált a királynál, vagyis kedvébe 

fogadta őt.  

 De egyes perzsa uralkodók jóindulatot tanúsítottak nemcsak egy-egy személy irányába, 

hanem Izrael egész népe irányába. Erről ad tanítást Ezdrás (Ezds 9, 11-26).  

 Izajás pedig már arról tudósít, hogy Isten nemcsak egy-egy személyt részesít ebben a 

kiváltságos kiválasztásban, hanem az egész emberiséget. A hegyeket, halmokat pusztává teszem. 



Ellankasztok mindent, ami zöldell. A folyókat pocsolyává változtatom, a tavakat meg kiszárítom. 

Elkísérem őket útjukon, és vezetem őket ösvényükön. Világosságra változtatom előttük a 

sötétséget, és a göröngyös utat elegyengetem (Iz 42, 15-16). Ugyanezt a tanítást adja még a 45. és 

49. fejezetben is.  

 Tehát amikor a kegyelem szó értelméről beszélünk, akkor Istennek ezt a jóindulatát kell 

először is felismernünk a Biblia tanításában. Tágabb értelemben azonban már a világ teremtése is 

kegyelem, vagyis isteni ajándék. Hiszen a teremtés indítéka az volt, hogy Isten a maga 

boldogságát szeretetből meg kívánta osztani az emberiséggel.  
 Még inkább kegyelem az isteni Gondviselés, vagyis az az állandó isteni tevékenység, 

amely a világ belső, vagyis immanens erőit úgy irányítja, hogy a végső beteljesedés az utolsó 

nap alkalmával megvalósuljon Isten dicsősége, és a jóakaratú emberek teljes boldogsága 

(vö. 1 Kor 15, 24-28).  

 Amikor következik a vég, akkor Krisztus átadja az uralmat Istennek, az Atyának, miután 

megsemmisített minden ellene támadó felsőbbséget, hatalmat és erőt. Addig kell ugyanis 

uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségét, a halált is megsemmisíti, 

hiszen írva van: Mindent lába alá vetek (Zsolt 8, 7). Ebből a kijelentésből: – Minden alája van 

vetve – természetesen kivétel az, Aki mindent alávetett Neki, tudniillik a Mennyei Atya. Amikor 

majd minden alája lesz rendelve, maga a Fiú is aláveti magát annak, Aki mindent alávetett Neki. 

Akkor Isten lesz minden a mindenben! (1 Kor 15, 28).  

 Szent Pálnak ez a tanítása jelzi: Végül is a kegyelem győzedelmeskedik, Istennek ez az 

önajándékozó, jóindulatú szeretete!  

 Vegyük hozzá a Gondviselés témához: Ennek a gondviselő irányításnak az egyes 

emberekre vonatkozó mozzanatait is! Például  

 – jó szülőket ad Isten, vagy 

 – kedvező testi-lelki adottságokat kapunk, vagy az is Isten ajándéka, hogy 

 – kedvezőtlen körülményeink jóra fordulnak. Isten ugyanis mindent az Őt szeretők javára 

fordít (Róm 8, 28).  

 Ezeket a mozzanatokat régebben természetes kegyelemnek mondották, tehát a természet 

rendjében megvalósuló isteni jóságnak. És szembeállították a természetfeletti, vagyis szűkebb 

értelembe vett kegyelemmel. Az újabb hittudósok azonban nem használják a természetes 

kegyelem elnevezést, mert a természetet más formájában különleges a természetfelettivel, mint 

ahogyan azelőtt, régebben szokták.  

 

III. Nézzük most szűkebb értelemben a kegyelem fogalmát! 
 

 A szűkebb értelemben vett kegyelmen értjük Istennek az egyes ember és az egész 

emberiség történelembe való belenyúlásait, amelyek arra irányulnak, hogy az emberek már itt a 

földön Isten életének részeseivé legyenek.  
 A régmúltban ez főképpen szövetségkötések formájában, illetve próféták küldésével 

történt. Isten ugyanis már Noéval szövetséget kötött a vízözön után. Majd annak 

leszármazottjával, Ábrahámmal, az ószövetségi nép atyjával szövetséget kötött, amelynek jele a 

körülmetélés. A Noéval kötött szövetség jele a szivárvány. Az Úr végül is Mózessel, és az 

ószövetségi választott néppel kötött szövetséget, melynek jele a két kőtábla, rajta Isten 

tízparancsolatával.  

 Az ószövetségi próféták küldetése is mindig Isten ajándéka volt a választott nép számára. 

A Noéval, Ábrahámmal és Mózessel kötött szövetségeknél, illetve a prófétai üzeneteknek a 

betetőzése a Krisztusban megkötött „új szövetség”. Az utolsó vacsorán mondja Jézus: 



„Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az „új szövetség”-é, amelyet sokakért kiontok a 

bűnök bocsánatára”  (Mt 26, 27-28). Az Ószövetséget is Mózes az áldozati bárány vére 

hintésével kötötte meg. Akikre ráhintette – mondja Szent Pál -, ezen külsődleges szertartás által 

is megtisztulást nyertek. Mennyivel inkább Krisztus vére adja meg számunkra a megtisztulást, 

a megújulást!  
 Szent Pál azt mondja: Ez az ajándék, ez a Krisztus által adott Újszövetség a jelen 

üdvrendben a kegyelmek legnagyobbika. Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy 

amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk (Róm 5, 8-9). Most tehát, amikor már 

megigazoltunk vérében, sokkal inkább megment minket a büntetéstől. Ennek az új szerződésnek 

a kiteljesedését szolgálja a szűkebb értelemben vett többi kegyelem.  

 

IV. A szűkebb értelemben vett kegyelem három mozzanattal jellemezhető 

   

1. Először a legfontosabb mozzanat a kegyelem 

 A kegyelem nem más, mint Isten irgalmas szeretete, vagyis egyetemes üdvözítő 

akarata (61. §), amely a Fiúisten megtestesülésében és engesztelő halálában mutatkozott meg a 

legtökéletesebb formában: Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy 

mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3, 16). A kegyelem tehát mintegy 

kiáradása annak a szeretetnek, amellyel az Atya és a Fiú egymást szeretik (70. §.4), tudniillik a 

Szentlélekben. A Mennyei Atya a bűnbeesett emberiség megváltására Fiát küldötte, hogy 

benne, mint Fia testvérében minket is szeressen, és közös szeretetük a Szentlélek által képessé 

tegyen, hogy mi is így szólítsuk őt: Abba! Atyánk! (Róm 8, 15), Édesatyánk! Ez a bűnbocsátó és 

új teremtménnyé átformáló, ingyenes isteni szeretete a kegyelem elsődleges jelentése. Főleg 

Szent Pál teológiájában találkozunk a kegyelem szónak ezzel a jelentésével. Így például a Római 

levélben: Azért hangzott el Isten ígérete a hittel kapcsolatban, hogy a kegyelemből tett ígéret 

minden utód számára biztos legyen, nemcsak azok számára, akik a mózesi törvény alatt élnek, 

hanem azok számára, akik Ábrahámnak hitéből valók, tehát nem a testi leszármazás alapján, 

hanem Ábrahám hitében való részesedés folytán (Róm 4, 16). Az Efezusi levélben pedig ezt írja 

az apostol: Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus 

által fogadott fiaivá legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában 

felkarolt minket (Ef 1, 5-6). Ugyanarról beszél a Timóteus levélben: Isten megmentett minket, és 

szent hivatásra meghívott, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából, és kegyelme által, 

amelyet Krisztus Jézusban örök idők előtt adott nekünk. Ez most Üdvözítőnk, Jézus Krisztus 

megjelenése által nyilvánvalóvá is lett. Ő legyőzte a halált, és az evangélium által felragyogtatta 

a halhatatlan életet! (2 Tim 1, 9-10).  

A szűkebb értelemben vett kegyelem a második mozzanat szerint:  

 

2. Isten kegyelmes szeretete az emberiségnek és az egyes embereknek juttatott 

adományokban válik számunkra hozzáférhetővé. 

 Ennek következtében kegyelemnek mondjuk ezeket az adományokat is. Például a 

rómaiaknak írja Szent Pál: Jézus Krisztus által kaptuk a kegyelmet és a küldetést minden néphez 

(Róm 1, 5). Tehát az apostoli feladat ajándékát is kegyelemnek mondhatjuk. Vagy szintén a 

Római levélben az apostol így fogalmaz: Ha ugyanis egynek, tudniillik Ádámnak a bűnbeesése 

miatt egy ember által uralkodott el a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus 

által az életben azok, akik a bőséges kegyelem és a megigazulás ajándékát kapják? (Róm 5, 17). 

Ezek az adományok részben külső, részben belső kegyelmek.  

 



 Mi a külső ajándék? Például a teremtés, vagy Jézus Krisztus megtestesülése, a Jézus 

Krisztustól hozott megváltás, az Úr Jézus Krisztus által alapított Egyház, valamint a szentségek.  

 A belső kegyelmeknek két csoportját különböztetjük meg:  

 a) Az elsőbe a Krisztusban számunkra felajánlott új élet tartozik. Erről volt szó a Római 

levélben. Tehát hogy Krisztus minden nép számára hozza a kegyelmet, és adja az 

apostoloknak a küldetést, hogy vigyék el az emberekhez, és tegyék őket készségessé a 

Krisztusban való hitre. A szintén Római levélben pedig ugyanezt a gondolatot emeli ki Szent Pál: 

Krisztus Jézus által mindnyájan a bőséges kegyelem és a megigazulás ajándékát kapjuk. Ezt 

nevezzük megszentelő kegyelemnek.  

 b) A belső kegyelem második csoportjába tartoznak az úgynevezett segítő kegyelmek, 

vagyis azok az értelmünkhöz és akaratunkhoz intézett állandó szólítgatások Isten részéről, 

amelyeknek célja, hogy a Krisztusban felajánlott új életre szabad akarattal, önként, 

szeretetből belekapcsolódjunk, és abban kitartsunk.  
 Máté evangéliumában ezt olvashatjuk: Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam 

egybegyűjteni fiaidat, mint ahogyan a tyúk gyűjti szárnya alá csibéit? (Mt 23, 37). Tehát Isten 

egy akarást közöl, hogy megindítsa a mi akaratunkat is. Persze az igazi válasz nem az, hogy 

elutasítjuk ezt a hívó isteni szót, hanem igent mondunk! A Galata levélben például Istennek a 

tevékenységéről olvashatunk, aki kiragadott minket a jelen világ gonoszságából Jézus Krisztus 

által Istenünknek és Atyánknak rendelése szerint. Kegyelem nektek és békesség! (Gal 1, 4-5). 

Isten tehát az embereknek az akaratát a jóra indítja. Szent János első levelében a következő 

tanítást adja: Maradjon meg bennetek a Tőle kapott kenet! (1 Jn 2, 27). Ez a Szentlélekre 

vonatkozik elsősorban, de a Szentlélek által érkező indításokra is. Isten ugyanis megvilágosítja 

az értelmünket a jóra, akaratunkat pedig a Szentlélek által készítgeti, hogy a jót meg is 

tegyük. János evangéliumában ezt mondja Jézus: Senki sem tud hozzám jönni, ha az Atya, Aki 

küldött engem, nem vonzza őt. Én feltámasztom őt az utolsó napon (Jn 6, 44).  

 Az ember megadja magát Isten vonzásának. Ez a mi válaszunk Isten szeretetteljes 

ajándékára, amelyet kegyelemnek mondunk. Szent Pál az első Korintusi levélben így tanít: Én 

ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta! (1 Kor 3, 6), vagyis ajándék. Kegyelem az, 

amit Isten a mi üdvösségünk érdekében tevékenykedik. Timóteusnak pedig ezt mondja: Lelkedre 

kötöm, Timóteus fiam, vívd meg bizalommal a jó harcot! Őrizd meg a hitet és a jó 

lelkiismeretet! (1 Tim 1, 18-19). Ez az apostol, vagy az apostol-tanítvány feladata: 

Együttműködni Isten meghívó kegyelmével, amellyel a tevékenységre buzdít bennünket.  

 A segítő kegyelemnek a célja tehát, hogy belekapcsolódjunk abba az új életbe, amelyet 

Krisztus hozott nekünk, illetve, hogy abban ki is tartsunk.  

 A középkor óta a teológia a belső kegyelmeket a természetben működő erők mintájára 

képzelte: vagyis Isten lényegétől különböző, általa teremtett természetfeletti erőknek, amelyek 

Isten eszközei arra, hogy ezáltal belenyúljon a  lelkünkbe, és ott természetfeletti hatásokat hozzon 

létre. Ezzel szemben a lutheri reformáció – minthogy az ő kegyelem-tanában az emberben 

végbemenő lényeges átalakulás nem szerepelt, pusztán az isteni jóakarat irántunk való 

megnyilvánulásával, az embert Krisztus miatt szeretetreméltónak tekintő isteni jósággal 

azonosította a kegyelmet.  

 – Ezt a skolasztika, a katolikus középkori teológia nyelvén így fogalmazták meg:  

 – A katolikusok szerint a kegyelem lelkünkbe teremtett természetfeletti valóság (ens 

reale supernaturale). 

 – A protestánsok viszont így fogalmaztak: Ezt a viszonyt csak Istennek és az embernek 

egymáshoz való természetfeletti viszonyulásában, relációjában lehet megfogalmazni (relatio 

logica seu denominatio) (71.§. 4).  



 – A jelenkor katolikus hit tudósai pedig rámutatnak arra: Isten önmagát adja 

ajándékaiban. Ezért vigyáznunk kell, nehogy az adományok és az adományozók közötti 

különbséget eltúlozzuk! Vagyis a kegyelem nem csupán adomány, ahogy a középkori 

teológusok fogalmazták, nem csupán reláció, vagyis viszonyulás Istenhez, ahogyan Luterék 

fogalmazták, hanem mindkettő. A kegyelem a természetfeletti adományokban reálisan létező 

jelekben megnyilvánuló isteni jóakarat, és a „jelekben” megnyilvánuló természetfeletti reláció, 

vagyis viszonyulás. Ha az adományozó isteni szeretet és a kegyelmi adományok között 

különbséget teszünk, akkor a Biblia szerint járunk el. A Szentírás ugyanis maghoz (1 Pét 1, 23), 

kenethez (1 Jn 2, 20), továbbá ajándékhoz (1 Kor 7, 7) hasonlítja a kegyelmet.  

 A mag, a kenet, az ajándék önmagukban is létezni képes dolgok. A kegyelmet azonban 

nem tarthatjuk ilyen önmagában létezni képes dolognak, vagyis szubsztanciának. Nem „tárgyi” 

valóság, hanem Istenben létező járuléknak, latin szóval accidensnek kell tartanunk. Mint például 

a nyelvtudás sem létezik önmagában, csakis egy nyelvet ismerő emberben. Vagy a jóindulat sem 

létezik embertől függetlenül, hanem a jóindulatú emberben. A nyelvtudás nem valami sztatikus 

állandó valami, hanem dinamikus ajándék: arra képesít, hogy az ember értsen, és megértesse 

magát az illető nyelven. Így az isteni életben való részesedés, és az erre előkészítő kegyelem 

hívogató, segítő jellege nem sztatikus adomány, hanem olyan természetfeletti erő, amely 

folytonosan alakítgatja lelkünket, és arra képesít, hogy saját magunk, embertársaink, sőt az 

egész világ számára a végső megdicsőülést tudjuk munkálni, vagyis hogy Isten legyen minden 

mindenben! Nem hiába hasonlította a Biblia a kegyelmet maghoz. A magnak ugyanis az a 

rendeltetése, hogy gyümölcstermő fa legyen belőle!  
Harmadszor a szűkebb értelembe vett kegyelem fogalmához hozzátartozik:  

 

3. A kegyelem mindig az ember elfogadását, egyező válaszát akarja kivívni. 

 Az ember ugyanis természeténél fogva Isten képét viseli magán (vö. Ter 1, 26), ami 

abban áll, hogy tudatos és szabad személyiség módjára képes és köteles igent mondani Isten 

kegyelmi hívásaira, amelyek emberi képességeinket felülmúló szeretetkapcsolatra, az isteni 

életbe való belekapcsolódásra, és a képmáson túl a hasonlatosságra is hívnak meg bennünket.  

 E három mozzanat alapján így határozhatjuk meg a szűkebb értelembe vett kegyelmet:  

 1. Ez nem más, mint elsősorban Isten ingyenes, jóindulatú lehajlása értelmes 

teremtményeihez.  

 2. Másodsorban olyan természetfeletti ajándék, amely jel is egyúttal. Jele egyrészt Isten 

szeretetét felkínáló jóindulatának, másrészt annak, hogy aki elfogadja, vagyis akiben működik a 

kegyelem, új teremtménnyé válik.  

3. Harmadsorban pedig a kegyelem jelenti személyes válaszunkat, és állandó 

együttműködésünket, amelyet a kegyelem igényel, és amelyre Isten ajándékozó szeretete 

felszólít.  

 Az imádságban tehát próbáljuk a szívünket egyre jobban kinyitni, hogy Isten 

ajándéka akadálytalanul áradjon be a lelkünkbe, és hozza létre azt a hasonlatosságot, amelyet 

Isten az Ő gyermekeinek, fogadott gyermekeinek akar adni. Isten tehát az önmaga 

ajándékozásával akar bennünket tökéletesebbé tenni!  

  

 Most a kegyelemmel teljes Szűzanyához forduljunk: 

 Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes… 

 

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen 

velünk mindenkor! Ámen.  



 

  



                                                                         

 

488. A kegyelem fajai 

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet!  

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

 Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,  

 Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég,  

 E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében 

 Rejté el nagyságát, rejté el nagyságát.  

 

 Szent Pál apostol azt mondja: Kegyelemből részesültetek a megváltásban a hit által (Ef 2, 

8). A kegyelem mindig összeköt Istennel. A megváltó szeretet ingyenes kegyelem, de annak 

befogadásához nekünk is együtt kell működni a hit által. Ez a közreműködés az ember 

feladata. 
 

I. Kegyelem: Isten könyörülő jóakarata és az ennek megfelelő isteni magatartás 

 

 Isten végtelenül egy, egyszerű, s ezért Isten lényege, tulajdonságai és tevékenységei is 

egyek, azonosak a teremtetlen isteni lényeggel. Isten a végtelen kegyelem. Ő az örökkévaló 

ingyenes ajándék. Ezt a kegyemet ezért teremtetlen kegyelem-nek mondjuk, latinul gratia 

increata-nak. Ha Isten még nem teremtette volna meg a világot, ő akkor is a teremtetlen 

kegyelem lenne, a végtelen jóság, az ingyenes szeretés. Amikor azonban Istennek ezt a lényeges 

vonását az emberek részéről tekintjük, vagyis a teremtetlen kegyelemnek az emberek irányába 

történő különféle megnyilvánulásait, akkor ezt teremtett kegyelem-nek nevezzük: gratiae 

creatae. Többféle teremtett kegyelem van, ezért beszélünk többes-számban teremtett 

kegyelmekről.  

 Amikor a kegyelem fajait próbáljuk tanulmányozni, akkor rezonáljon rá a szívünk Isten 

teremtetlen végtelen nagy jóságára, amely számunkra, teremtmények számára mégis 

megtapasztalhatóvá lesz!  

 

II. A teremtett kegyelmek két nagy csoportja 

 

 Itt beszélünk tágabb értelemben a természetes kegyelem-ről, ami az ember természetét 

illeti, vagy a teremtett természetünkkel kapcsolatos, annak megteremtésére irányuló isteni 

magatartás. De szűkebb értelemben a kegyelmet természetfeletti kegyelmi ajándéknak mondjuk. 

Nem azért természetfeletti, mert a természet rendjével állítjuk szembe, hanem egyrészt azért, 

mert Istennek ez az ajándékozó szeretete nem szerezhető meg emberi erővel, teljesen 

ingyenes ajándék; másrészt azért, mert Istennek ez az ingyenes szeretete olyan tényeken alapul, 

amelyek minden emberi elképzelést felülmúlnak. Ilyen a megtestesülés, a megváltói halál, a 

feltámadás, és az isteni életben való részesedés.  



 Kezdetben az ember teremtése a természet rendje szerint történt, de Isten ezt a 

természetünket érintő ajándékát tökéletessé tette az isteni életben való részesedéssel. Ádám és 

Éva Isten gyermekei lettek. Az eredeti bűnnel ezt az isteni életben való részesedést veszítették el 

maguk számára is, de minden utód számára is.  

 Itt az elmélkedő lélek megállhat szemlélődni: milyen is volt az, amikor Isten 

kegyelemből, vagyis ingyenes szeretetből megteremtette az embert, és a természetes rendből 

felemelte az Istengyermekség természetfeletti rendjébe. Micsoda isteni elgondolás az ember! 

Micsoda isteni zsenialitás: mi, a teremtmények a teremtő Isten életéből részesedhetünk!  
 Szabad Istennek ezt az eredeti elgondolását újra meg újra lelki szemünk elé állítanunk: 

 – Milyen nagyot gondolt Isten az emberről!  

 – Milyen nagy ez a kicsiny teremtmény!  

 – Milyen nagy a teremtő Isten szeretete irántunk, vagyis mekkora az a kegyelem, 

amellyel felemelt az Ő gyermekei közösségébe, istengyermeki létünk szintjére! 

 

 Nem időutazás, de jámbor elmélkedés, ha most visszamegyünk a paradicsomkertbe, a 

bűnbeesés előtti állapotra, ahol az ember szabadon járt-kelt Istennel. Ahol Isten eredeti 

elgondolását még nem zavarta meg az ember engedetlensége, mert még minden ellenséges 

gonosz kísértés nélkül szabadon érvényesült Isten akarata az ember lelkében. Akkor még az 

ember szüntelenül igent mondott Istennek.  

 A kegyelemmel teljes Boldogságos Szűz Mária példa arra, hogy mit válaszol a bűn 

szeplője nélküli ember Istennek: „Legyen nekem a Te igéd szerint!” (Lk 1, 38). A bűnös ember – 

aki elveszíti Isten kegyelmét – azt mondja: „Legyen nekem az én elgondolásom szerint! 

Megvagyok én jól Isten ingyenes szeretete nélkül is. Én is olyan akarok lenni, mint a mindent 

tudó, látó és teremtő Isten!” Ezzel a magatartással az ember felforgatja az Istentől elgondolt 

rendet. Az ember olyan, mint amikor nagy sebességgel megy a gépkocsi, és annak vezetője 

valami olyan manővert tesz, amelytől felfordul az autó. Kerekei az égnek állnak, nem tud előre 

haladni. Totálkáros karambol, belehal az ember. Isten azonban nem bánja meg kegyelmi 

adományait (Róm 11, 29), nem vonja vissza a szeretetét az embertől. A teremtés kegyelmét 

azután majd a megváltás kegyelmével bontakoztatja ki. Új teremtménye lesz az ember 

Krisztusban (vö. 2 Kor 5, 17).  

 

III. Külső kegyelem 

 

 Isten kegyelmi adományainak egy részét külső kegyelemnek nevezzük, vagyis az 

emberen kívül valósul meg az isteni ajándékozás.  
 1. Ilyen kegyelmi ajándék az Istenember megtestesülése. Tőlünk függetlenül, de mégis 

minden egyes emberre kihatással testesül meg a Szentlélek erejéből Isten Egyszülött Fia, és 

születék Szűz Máriától. Hatalmas kegyelmi ajándék! 

 2. Ugyancsak külső kegyelem a megváltás, vagyis Jézusnak a mindhalálig való szeretete 

irántunk, mindhalálig való engedelmessége a Mennyei Atyának. Ha mi még nem léteznénk, a 

megváltás kegyelmi ajándéka akkor is, tőlünk függetlenül is működne. Rajtunk kívül is megváltja 

az embereket a sátán hatalmából, és megnyitja az emberek számára a mennyországot.  

 3. Ugyancsak külső kegyelem a Szentírás, Isten szava az emberekhez. Rajtunk kívül 

hangzott el, de hozzánk szól. Ezért nagyszerű ajándék, hogy minden kor embere meghallhatja 

Isten üzenetét, mint neki szóló személyes kinyilatkoztatást: Így szeretlek téged! Mondhatjuk a 

Bibliát leírt kegyelemnek is, a kegyelemáradás történetiségének. Nem videofelvétellel való 

közvetítése annak, hogy hogyan árad a kegyelem Isten szívéből az emberek szívébe, de az 



akkori kor eszközeinek megfelelően betűk által, szavak módjára az ember folyamatosan be 

tudja fogadni az Istenből sugárzó üzenetet, amellyel a szentháromságos szeretetéről ad 

sugárzást. Nem sorozat-film ez, amely tízen-, húszon- vagy százhuszonhat rész után befejeződik, 

hanem folytonosan áradó üzenet, amely elénk vetíti Isten szeretetét.  

 4. A külső kegyelemnek negyedik fajtája az Egyház igehirdetése. A Krisztustól alapított 

Egyház Péter vezetésével, az apostolok és azok munkatársai, utódjai és munkatársai által 

szüntelenül hirdeti Isten szeretetét, a kegyelmet, amely az üdvösségre vezet bennünket. Ez 

ugyancsak ..hat tőlünk függetlenül is. Ha mi nem léteznénk, az Egyház igehirdetése akkor is Isten 

szeretetét, kegyelmét közvetítené. De milyen jó, hogy Isten már minket is a létbe szólított, és az 

Ő igéje, szava, tanítása szíven találhat bennünket! Kívülről jött, de a lelkünk mélyére hatolt.  

 5. A külső kegyelmek ötödik fajtái a szentségek, Isten megszentelő tevékenységének a 

jelei és eszközlői, vagyis létrehozói. Minden egyes szentség Isten életébe öltöztet be Krisztus 

Urunk által. Milyen boldog a lélek, akit maga Isten szentel meg! Milyen fontos az emberi 

magatartás, hogy hagyjuk magunkat megszentelni! Amikor a kisgyerek elesik, csupa piszok lesz, 

s akkor a jó édesapa és édesanya leporolja, megtisztogatja, megszenteli, megölelhetővé teszi.  

  

A szentségek kegyelmi hatásai azt eredményezik: 

  Isten magához öleli és dédelgeti azt a teremtményét, akit a keresztség-ben gyermekévé 

fogadott.  

  Akit a bérmálás-ban Szentlelkével megerősített, hogy a hitet immár ne csak befogadja, 

hanem apostoli lelkülettel tovább is adja.  

  Aki az Eucharisztia-ban befogadhatja, magába asszimilálhatja Jézus testét és vérét, élhet 

belőle, mint ahogyan a földi táplálék élteti a testet. Ez a lelki táplálék élteti a lelket! Micsoda 

kegyelem: az ember magát Istent kapja meg, a teremtmény a teremtést megváltó és 

megszentelő Isten életével lesz gazdagabb.  

Hogy a bűnbocsánat szentsége, amellyel Isten megbocsátó jósága új kegyelmi életet ad, 

visszaadja az elveszített Istengyermekség kegyelmét. Ha valaki halálos bűnnel vétkezett, vagy 

megerősíti ezt az életet, mint ahogyan a szülő is megmosdatja és megtisztogatja a gyermekét, 

hogy még tisztább legyen.  

 A betegek szent kenete is Isten irgalmas jóságában részesíti az embert. Nemcsak az a 

hatása ennek a szentségnek, hogy megtisztul a lélek, akár a halálos bűntől is, hogyha nem tudja 

már megvallani a gyónásban, de olyan hatása is van, hogy visszakapja a testi egészséget is, ha az 

a lélek további megszentelődésére szolgál, vagyis Istennel való betöltődöttségére.  

 Micsoda kegyelem a Krisztus főpapsága-ban való részesedés, amikor az ember Krisztus 

kapcsolt része, eszköze lesz az ember megszentelés művében.  

 Hetedszer a házasság is ilyen külső kegyelem, amellyel Isten összeköti annak a férfinek 

és a nőnek a szívét, akiknek kedvéért megteremtette ezt a világot, hogy egymásra találva Isten 

elgondolását valósítsák meg együttes életükben, Isten szeretetét tegyék jelenvalóvá szeretetük 

gyümölcsével a gyermekben.  
  

 

De beszélhetünk mi külső kegyelemről akkor is, hogyha mások jó példáját látjuk: a 

szentek példája.  

 Ha csak egyszerűen egy jókor jött testvéri feddés – amikor egy szülő figyelmezteti a 

gyermekét, házastárs a házastársát, sőt, a gyermek a szüleit, barát a barátját, testvér a testvérét.  



 Isten mindnyájunkat felhasznál arra, hogy rajtunk keresztül a másik is kegyelmet 

kapjon, vagyis részesedjen Isten jóságában. Ezért érdemes a szenteknek az életét olvasni. 

Istennek a nagy tetteit ismerhetjük föl az ő életükből, amellyel Isten nekünk is üzen.  

 De ugyancsak külső kegyelem az, amikor kellemetlenségek, megpróbáltatások, 

sikertelenségek, betegségek érnek bennünket. Amikor az ember felismeri Isten kegyelmét, vagyis 

feléje áradó szeretetét, akkor ez már nem Isten akarata elleni lázadás, hanem az isteni akaratba 

való belenyugvás.  

 

 A kegyelem adományának, a külső kegyelemnek ajándékához hozzájárul a belső 

kegyelem is. Ez egy belső megvilágosodás, aminek következtében az ember a külső 

kegyelmeket fel tudja ismerni, mint Isten kopogtatásait. Isten az ember belsőjében működik, 

értelmében. Nemcsak ismeretet ad, hanem erőt is, belső megerősödést, aminek hatására az 

ember gyökeresen meg tudja változtatni addigi életmódját. Ez a megtérés kegyelme. 

Istenből jön, és az ember szíve mélyén hozza létre a hatását.  

 

Negyedik gondolat: 

  

IV. A megszentelő kegyelem, azaz a megdicsőült Krisztus szentháromságos életének 

lelkünkbe való kiáradása  

 

 A megszentelő kegyelem tehát a feltámadt Krisztus életében részesít, Aki egy az 

Atyával és a Szentlélekkel. Aki a létünket megszentelő kegyelmi ajándék által bennünket is 

belevon az Ő mennyei életébe. Arra képesít, hogy már itt a földön mennyei életet éljünk, 

vagyis Isten szentháromságos jelenlétében Isten akarata szerint, Isten boldogságában 

legyünk! Abban a közösségben, aki a szentháromságos egy Isten, és közösségben legyünk 

mindazokkal, akik a szentháromságos egy Istenhez tartoznak.  

 

 A kegyelemről szóló tanítás másodlagos témája a segítő kegyelem, ami a bensőnkben 

lejátszódó természetfeletti megvilágosodások és megerősödések formájában a megszentelő 

kegyelem előkészítését és megtartását, vagyis megőrzését szolgálja. Isten ezzel a segítő 

kegyelemmel mintegy segíti az embernek a kegyelem ruhájában való felöltözködését. Itt 

méretre szabott ruháról van szó. Isten mindnyájunknak személyre szólóan adja, mert egyéni 

szeretettel részesít az Ő isteni életében, az Ő szent életében.  

 A megszentelő kegyelmet latinul: gratia sanctificans-nak, vagy gratia habitualis-nak 

mondjuk. Santifikál, vagyis megszentel. A habitusunkat, a lelki állapotunkat szenteli meg. 

ezért az ember számára a legnagyobb ajándék Isten részéről a megszentelő kegyelem. Az 

ember részéről a legnagyobb tragédia lenne ennek a megszentelő kegyelemnek elvesztése, mert 

akkor az Istennel való élet helyett az Isten nélkül élő ember magatartásának halálba dermedtsége 

következnék.  

 A segítő kegyelem pedig – amit latinul gratia actualis-nak mondunk – nem annyira 

állapotszerű kegyelem, hanem átmeneti jellegű kegyelem,  

 A megszentelő kegyelem állandóságot jelent, az ember az istengyermekség állapotában él. 

A keresztség óta kapjuk meg ezt az isteni életben való részesedést, és állandóan birtokoljuk 

mindaddig, míg súlyos bűnnel el nem veszítjük. Tehát amikor fontos dologban tudva és akarva 

Isten ellen fordul az ember. 

A segítő kegyelem pedig átmeneti jellegű, vagyis mindig valami újabb és újabb impulzust 

ad. A bűnben élő embernek a lelkét előkészíti a segítő kegyelem, hogy befogadhassa Isten 



megbocsátó jóságát a megszentelő kegyelemben. Illetve a segítő kegyelem képesít a 

megszentelő kegyelem megtartására, hogy mindenféle újabb és újabb helyzetben is meg 

tudjuk őrizni az istengyermekség kegyelmét, az Istennel való barátság örömét. Ezért a segítő 

kegyelem megvilágosítja az értelmünket.  

 A gépkocsi-vezetőnek is látnia kell, hogy hol van veszedelem, mit kell neki elkerülnie, 

nehogy karambol legyen. A megszentelő kegyelem pedig megerősíti az akaratunkat. Képesít arra, 

hogy a meglátott veszedelmet elkerüljük, illetve a felismert jót meg is tegyük. A gépkocsi-vezető 

is a katasztrófa elkerülése végett megfelelő kormánymozdulatokat tesz. Dönt, hogy kivédje a 

karambolt. A gépkocsi-vezető a maga természetes értelmi felismerésével és akarati döntésével 

vezeti a helyes úton az autót és a benne-ülőket a célhoz.  

 A megszentelő kegyelem állapotában levő embert pedig Isten a kegyelemmel, a segítő 

kegyelemmel is képesíti arra, hogy a jót felismerje és igényelje, illetve a veszély-helyzetet 

felismerve döntsön, hogy azt akarja elkerülni. A segítő kegyelem tehát az ember akaratát is 

képessé teszi a jó döntés választására. Tehát az is kegyelem, vagyis Isten ajándéka, hogy az 

ember a jót felismerje és válassza; illetve a rosszat felismerve azt elutasítsa. Itt tehát már az 

isteni kegyelmi ajándékozó szeretet kell, hogy együttműködjön az emberi döntéssel, akarással. 

Kell, hogy az ember együtt működjön a felismert kegyelemmel a hit által! (Ef 2, 8), ahogyan 

Szent Pál apostol mondja. A hit felcsiholásával ugyanis az ember elfogadja Isten vezetését. 

Képessé lesz arra, hogy azt is meg tudja tenni, amit a maga erejéből még nem képes megtenni. 

Micsoda isteni szeretetről tesz tanúságot a megszentelő és a segítő kegyelem!  

 

Ötödik gondolat:  

 

V. A segítő és a megszentelő kegyelem célja: az egyén „megszentelése”, azaz az ember Isten 

életébe való bekapcsolása 

 

 Ezért ezeket a kegyelmeket – latinul: gratum faciens –, vagyis kedvessé tevő néven 

nevezzük, szembeállítva azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amelyek nem birtokosuknak, hanem 

másoknak megszentelésére irányulnak. Tudniillik Isten nemcsak az egyén megszentelésére adja a 

kegyelmet – ez a megszentelő kegyelem –, hanem azért is ad kegyelmi segítséget, hogy 

másokat szentelhessünk meg. Ezeket a kegyelmeket azonban már nem gratia sanctificans-nak, 

megszentelő kegyelemnek, hanem karizmának, karizmatikus ajándéknak mondjuk.  

 A mások megszentelését segítő karizma lehet egyrészt úgynevezett rendszeres karizma: 

charismata ordinaria, amely egy-egy hivatalhoz, álláshoz vannak kötve, amilyen például a 

pápa tévedhetetlensége. Amikor egy-egy püspököt a bíborosi testület megválaszt Róma 

püspökének, és ezáltal az egész Egyház vezetőjének, vagyis pápának, akkor ő személy szerint is 

megkapja a tévedhetetlenség kegyelmi ajándékát. Az Egyház a hit és erkölcs tanításában 

tévedhetetlen. A püspökök testülete is tévedhetetlen, de az egyes püspök nem rendelkezik 

ezzel a kiváltságos karizmával, hogy ő tévedhetetlen. Ezért is vannak tév-tanítások, ahogyan az 

Egyház történelmében ismerjük. De a pápa azáltal, hogy megkapta Krisztus helyetteseként az 

egész Egyház vezetésére szóló megbízatást, megkapja a Szentlélek különleges ajándékát, hogy 

hit és erkölcs dolgában tévedhetetlenül tanítsa az Egyházat.  

 Ilyen például Boldog IX. Pius pápa tanítása, amellyel 1854-ben hittételként tanította a 

Szűzanya szeplőtelen fogantatását, vagyis hogy léte első pillanatától kezdve mentes az eredeti 

bűntől, az eredeti bűn szeplőjétől is.  



 Vagy a XX. században XII. Pius 1950. november 1-én, Mindenszentek napján tanította az 

Egyháznak addigi meggyőződését is: A Szűzanyát Isten testével-lelkével együtt felvette a 

mennyei hazába. Ő a mennybe felvett Királynőnk.  
 Amikor a pápa úgynevezett ex catedra, a pápai székről szóló tanítást ad, akkor ez a 

tévedhetetlenség karizmájával fémjelzett tanítás.  

 De ilyen rendszeres karizma, vagyis egy állapothoz, hivatalhoz kötött kegyelmi ajándék 

például a pap bűnbocsátó hatalma is. Amikor kimondja a Szentháromság nevében a feloldozás 

szavait, akkor a hívő biztosan tudhatja, hogy elnyerte bűnei bocsánatát.  

 Továbbá ugyancsak ilyen hivatáshoz kötött karizma, mások megszentelésére szolgáló 

ajándék az áldozópap lelki hatalma, amellyel a kenyeret átváltoztatja Jézus testévé, a bort 

Jézus vérévé. Amikor kimondja a konszekráció szavait, akkor a hívő ember tudhatja: a kenyér és 

a bor lényege ténylegesen, biztosan, valóságosan, lényege szerint átváltozott Krisztus testévé, 

illetve vérévé.  

 

 A rendszeres karizmák mellett továbbá vannak az úgynevezett rendkívüli kiváltságok, 

karizmák: charismata extra-ordinaria. Ezek csak ritkábban jelentkeznek, egy-egy alkalommal, 

mint például a holtak feltámasztása, vagy a gonosz lelkek kiűzésére szolgáló hatalom, vagy a 

nyelvek adománya; amelyeket megtapasztalva mások is Isten szeretetére lobbannak, Istent 

dicsőítik kegyelmi ajándéka miatt. A rendkívüli karizmák nemcsak az ősegyház életében voltak 

megtalálhatók, hanem azóta is meg-megnyilatkoznak, bár legtöbbször nem olyan formákban, 

mint az ősidőkben.  

 A II. Vatikáni Zsinat szerint Isten nemcsak a szentségek és a papi szolgálatok által 

szenteli meg, vezeti, és ékesíti erényekkel az ő népét, hanem különleges kegyelmeket, tehát 

karizmákat is szétoszt a különböző rendű, rangú hívek között, és ezekkel alkalmassá és 

készségessé teszi őket különféle feladatok és munkák vállalására az Egyház megújhodásáért, és 

üdvös továbbépítéséért. (Az Egyházról szóló dogmatikus konstitúció 12. fejezet).  

 A mások megszentelésére szolgáló kegyelmeket, tehát a karizmákat gratia gratis datanak, 

vagyis ingyen adott kegyelem-nek nevezzük. Ez az elnevezés az Üdvözítő utasítására 

figyelmeztet: Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! (Mt 10, 8). De ugyanakkor tudnunk kell, hogy 

a többi gratia, vagyis a többi fajtája a kegyelemnek mind-mind ingyenes isteni ajándék!  

 

 Engedjük tehát a szívünkbe hatolni Istennek ezt az ajándékát! Engedjük, hogy Ő 

éltessen bennünket azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amelyekkel a létünket megszenteli, 

illetve segíti a gondolatainkat a megvilágosodással, illetve az akaratunkat a megerősödéssel!  
 

Befejezésül a 130. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Engedd, hogy lelkem élhessen Belőled, Jézusom!  

 Érezzem édességedet, ó drága Jézusom! 

 Szívednek szívem ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

 

 

 

 



489. Jézus minden embert megváltott 
 

Imádkozzuk a 130. számú éneket:  

 

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet,  

 Mert lettél lelki Orvosom, adván szent testedet.  

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

 Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,  

 Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég,  

 E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében 

 Rejté el nagyságát, rejté el nagyságát.  

 

 I. Jézus minden embert megváltott 

 

 Az Ószövetségi Szentírás és az Újszövetségi Szentírás beszél arról, hogy Isten 

üdvözíteni akar minden embert. Elsősorban ez az ószövetségi népre vonatkozott. Az 

Újszövetségben pedig az újszövetségi választott nép számára szól ez a kinyilatkoztatás. Tehát 

Isten az Ő választott népét akarja üdvözíteni, azonban az üdvösségben az Isten népéhez 

tartozók egyénileg részesülnek.  

 Amikor Krisztus a megváltás művét végbevitte, akkor nemcsak sokakért adta az Ő teste 

és vére áldozatát (Mt 20, 28), ahogyan szószerinti fordításban ezt használjuk; vagyis ami azt 

jelenti: mindenkiért adta önmagát, hanem minden egyes emberért is. Krisztus személyes 

szeretettel hívott meg minket az üdvösségre, és ontotta vérét a mi üdvösségünkért.  

 Ezt a hittételt a trienti zsinat az 1540-es években kifejezetten tanította. A Dencinger féle 

gyűjteményben az 1567. szám alatt található az Egyház hivatalos megnyilatkozása, amellyel a 

középkorban már megfogalmazta a Katolikus Egyház hitét. Minden embert megváltott az Úr 

Jézus. Az Egyház ezt addig is tanította, de a Luther féle predestináció tannal szemben Isten 

egyeseket eleve üdvösségre rendelt, másokat kárhozatra szán. Az Egyház kifejezetten tanítja: 

Jézus minden embert megváltott a bűn rabságából, a pokol hatalmából. Ez tehát egy biztos 

tanítása a mi hitünknek.  

 

 Mire támaszkodik a trienti zsinatnak ez a dogmája, hittétele?  

 Krisztus maga mondta: Azt jött üdvözíteni, ami elveszett (vö. Lk 19, 10). Megváltása 

tehát kiterjed minden emberre, aki a bűn hatalma alatt van. Ahol elárad a bűn, ott túlárad a 

kegyelem (Róm 5, 20). Jézus szeretete a bűnösök iránt a megváltás megvalósítása. Jézus a bűn és 

a pokol hatalmából váltott ki bennünket.  

 Amikor János az ő evangéliumának az elején az úgynevezett prológusban, az előszóban a 

világ Világosságáról, a megtestesült Igéről szól, akkor azt mondja: Ő az igazi Világosság, Aki 

minden embert megvilágosít, Aki a világra jön (vö. Jn 1, 9). A bűnös ember a bűn sötétségében 

él, ezért is beszél a kis Keresztelő János édesapja, Zakariás a Benediktus hálaénekben arról: Az 

Úr, Aki eljön – Akinek az útját a kis Keresztelő János fogja előkészíteni –, meglátogat minket a 

magasságból, mint ahogyan a felkelő nap; és világít a sötétségben és a halál árnyékában 

sínylődőknek (vö. Lk 1, 78-79). Tehát nem földi fényről van szó, hanem a lélek sötétségéről, 

amelyben a közénk testesülő Istenember világít, hiszen Ő a világ Világossága! 



 Keresztelő Szent János is Jézusra mutatván tanítja: Elveszi a világ bűneit, Ő az Isten 

Báránya (vö. Jn 1, 29). Keresztelő János tehát teljesíti azt a hivatást, amelyről édesapja, Zakariás 

jövendölt. Jézus Isten áldozata, mint az Ószövetségben a bárány. Amikor Jézus elveszi a világ 

bűneit, akkor a világ minden emberének a bűne megváltását valósítja meg.  

 Szent János apostol pedig első levelében azt tanítja: Nemcsak a mi bűneinkért, hanem az 

egész világ bűneiért lett Jézus engesztelő áldozat (vö. 1 Jn 2, 2). Tehát ez a kegyelmi adomány, 

hogy Jézus minden embert megvált, minden ember számára nyitva van. Isten felkínálja az Ő 

irgalmas szeretetét minden ember számára.  
 Szent Pál pedig kedves tanítványát és az ő közösségébe tartozó híveket felszólítja: 

Mindenekelőtt arra kérlek, végeztess könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat 

minden emberért! Ez a lényeges mondat: Minden emberért! Majd így folytatja: Királyokért és 

minden feljebbvalókért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés, nyugodt életet 

élhessünk. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, Aki azt akarja, hogy minden ember 

üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére (1 Tim 2, 1-4).  

 A zsidó születésű Szent Pál apostol az ószövetségi hitért élt-halt, és nagyon buzgón 

tevékenykedve még Jézus tanítványait is üldözte. Aki farizeus a farizeusok közül, ilyen tág 

lélekkel tudott minden emberre tekinteni, mert megtanulta Jézustól: az Úr minden embert 

megváltott. Ugyancsak Timóteusnak, az ő tanítványának hangsúlyozza: Azért fáradunk és 

küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, Aki minden embernek, elsősorban a hívőknek Üdvözítője. 

Ezt hirdesd és ezt tanítsd! (1 Tim 4, 10-11).  

 Az apostol a korintosi híveknek is ugyanezt a krisztusi tanítást hangsúlyozta: Jézus 

mindenkiért meghalt (2 Kor 5, 15) Tehát a jézusi megváltói cselekedet mindnyájunknak szól, 

mindnyájunk számára érvényes. Ez a Katolikus Egyház nagyon lényeges tanítása. 

 Még idézzük a népek apostolának a Rómaiakhoz írt levelét: Amint egynek vétke, tudniillik 

Ádám vétke, minden emberre kárhozatot hozott; ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden 

emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást (Róm 5, 18). A megigazulás Isten ingyenes 

ajándéka. Igazzá válik az az ember, aki megkapja Istentől a kegyelmet. Isten ezt Egyszülött 

Fia mindhalálig való engedelmességével és a halálból való feltámadásával szerezte meg minden 

ember számára. A megváltás egyetemes hatékonyságát tanították már az ősegyház nagy 

püspökei is. Például Róma püspöke, Szent Kelemen pápa így ír: „Az üdvösségünkért ontott 

Krisztus-vér az egész világnak meghozta a megtérés kegyelmét.”   

Ezek a tanúbizonyságok mind-mind biztos eligazítást adnak Jézus szíve stílusáról. Ő a 

megváltással minden embernek felkínálja az üdvösség lehetőségét.  

 

 Az elmélkedő lélek itt megáll, csodálja Isten jóságos szeretetét, ezt a hatalmas erőt, 

amellyel Isten az Ő életében akar részesíteni bennünket, embereket.  

 

Feltehetjük a kérdést:  

 

II. Kik részesültek legkorábban a megváltás gyümölcseiben? 

 

 Elmondhatjuk válaszként: először azok részesültek Krisztus megváltásának kegyelméből, 

akik már Krisztus megváltói tevékenységének ideje előtt éltek. Tehát akik Krisztus 

megtestesülése előtt „igazak” voltak, „megigazultak”lettek Isten ajándékából. Ők azok, akikhez 

Jézus a nagypénteki kereszthalál után leszállott a holtak országába. Ők még nem tudtak 

Krisztusról többet, csak annyit: Isten megígérte Ábrahámnak: egyik utódja által részesül a föld 



minden nemzetsége áldásban (Ter 12, 3; ApCsel 3, 25), vagyis az üdvösségben. De hűségesek 

voltak ahhoz az Istenhez, aki ezt az ígéretet tette.  

 

III. Az egyéni megváltódáshoz egyéni közreműködés is szükséges 

 

 Jóllehet, Krisztus mindenkiért meghalt, a megigazulásban és az üdvösségben nem 

mindenki részesül, vagyis az egyéni megváltáshoz, a megváltottsághoz az ember egyéni 

közreműködése is szükséges. Ezt is a trienti zsinat tanítja. Ez teológiailag biztos igazság.  

 Miről van szó? A megváltás gyümölcseinek, az üdvösség elnyerése nem gépiesen, 

automatikusan megy végbe. A kisgyermekeket kivéve – akik még nem jutottak el értelmük 

használatára – az egyes ember egyéni közreműködése is szükséges. Krisztus ugyanis maga is 

mondja: Az üdvözül, aki hisz és megkeresztelkedik (vö. Mk 16, 16). Szent János pedig azokat 

sorolja Isten gyermekei közé, akik hisznek (Jn 1, 12). A Zsidóknak írt levél így tanít: Krisztus 

azoknak szerzett üdvösséget, akik engedelmeskednek Neki (Zsid 5, 9). Szent Péter apostol levelei 

is ugyanezt vallják: Krisztus értünk szenvedett példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait (1 

Pét 2, 21), illetve buzdít: Törekedjetek rá, testvéreim, hogy hívatásotokat és kiválasztottságotokat 

jótetteitekkel megpecsételjétek! (2 Pét 1, 10). A Krisztusban hívő embernek tehát Krisztus 

nyomában kell járnia! Isten kedves gyermekének kell lennie!  

 Jézus így vall magáról: Az én eledelem az, hogy mindenkor megtegyem Atyám akaratát 

(Jn 4, 34). Akkor a jézusi tanítvány is erre kap meghívást: szüntelenül a Mennyei Atya akaratát 

valósítsa meg! (vö. Mt 6, 10). A jó gyermek engedelmeskedik a jó Mennyei Atyának. Szent Péter 

pedig a kiválasztottságban való megerősödést sürgeti, és megadja annak a módját is:  

 

IV. Hogyan lehet az Istentől való kiválasztottságunkat, a Jézus Krisztus által való 

megváltottságunkat biztossá tenni a jótettek gyakorlásával? 

 

 1. Ebbe nyilván beletartozik az imádság, amely az Istennel való szeretet-kapcsolat. 

  

 2. Nyilván beletartozik a szent Eucharisztiában való részesedés, amelyről Jézus 

parancsolta: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan! (vö. Mt 26, 26). Beletartoznak a szentségek 

vétele, gyakorlása. De a jótettek kategóriába beletartozik a szeretet gyakorlása, vagy pedig a 

szenvedések Isten és a felebarát iránti szeretetből való elviselése. Krisztussal együtt mi is jót 

tehetünk embertársaink lelke javára, amikor elvállaljuk vele együtt az áldozatokat. Szent Pál 

apostol is arra figyelmeztet: a földi bajok, a megpróbáltatások és halál Krisztus példájára 

történő elviselése hozza meg a megdicsőülést (vö. Róm 8, 17).  

 Ez a tanítás, hogy az ember egyéni közreműködése is szükséges, hogy valaki elnyerje a 

megváltás kegyelmeit, szüntelen feladatot ró ránk. Isten minden embert megváltott. Mondhatjuk 

így: Minden ember számára kinyitotta a mennyország ajtaját, kapuját a mennynek, de mégsem 

minden ember üdvözül, vagyis nem minden ember akar belépni a mennyország megnyílt ajtaján. 

Csak az jut el az üdvösségre, vagyis az Istennel való örök szeretet-kapcsolatra, aki be akar 

lépni Istennek ebbe az örök boldogságot ajándékozó életébe! 

 Tehát az isteni megelőző kegyelem, amellyel meghív mindnyájunkat az üdvösségre, kell, 

hogy találkozzék az emberi döntéssel, az egyén akarati döntésével, hogy én akarok Istenhez 

tartozni!  

 

 Most csendben hálálkodjunk Isten kegyelmi ajándékáért, amellyel a jézusi megváltás 

műve által kinyitotta minden embernek a mennyország kapuját! Hálálkodjunk az egyéni 



meghívás ajándékáért, amellyel minket is sürget Isten szeretete, hogy belépjünk a mennyország 

nyitott ajtaján! … (kb. 4 perc áldásos csend)… 

 

 A Krisztus által végbevitt objektív megváltásba az embernek egyénileg is, vagyis 

szubjektíve is be kell tehát kapcsolódnia! Krisztus megváltói tettét azért mondjuk objektív 

megváltásnak, mert tőlünk függetlenül is megtörtént. Amikor még nem léteztünk, Istennek ez 

a minden embert megváltó szeretete már akkor is érvényesült. Amikor az Úr létbe szólított 

bennünket, mi részesülhettünk benne egyénileg is. Azonban ez az egyéni részesedés egyéni 

közreműködést is igényel. Ha például a nagy tömegben valakit személyesen megszólít 

valamelyik embertársa, akkor az már semmire szóló irányultság, de az illető megszólított 

embernek válaszolnia kell, hogy létrejöjjön a kontaktus. A Mennyei Atya Krisztus minden 

embert megváltó tevékenységével mindenkit megszólít, de személy szerint minket egyénileg is 

nemcsak a megteremtéssel, hanem azzal is, hogy meghív a hitre. Az ember feladata pedig az, 

hogy válaszoljon:  

 „Hiszem, Uram, hogy vagy, hogy szentháromságos módban létezel! 

 Hiszem, hogy szeretsz, és reményt adsz az örök boldogságra, hogy Veled lehetek a 

mennyei hazában!”  

 Illetve nem elégséges csak kimondani a hitet, hanem az élő hit is kell! Vagyis a hit 

szerinti cselekedetek, a hitből fakadó jótettek. A hittel tehát az ember belekapcsolódik a 

szentháromságos Isten kegyelmébe, amelyet számunkra is felajánlott. Nekünk is ki kell 

mondanunk, hogy egyénileg is bele akarunk kapcsolódni abba a szeretetbe, amelyet Isten 

belénk sugároz! 

 Azonban azt is tudnunk kell, hogy az ember a maga erejével nem tud eljutni az 

üdvösségre. A gyerek is hiába ágaskodik, hogy vegye fel az édesapja a karjaiba, ha az édesapa 

nem akarná. De a jó édesapa lehajol a gyermekéhez, és magához emeli.  

 A megdicsőült Krisztus – tehát a kereszthalálból dicsőségesen feltámadt Jézus, az Úr, 

Aki a mennyben a Mennyei Atya jobbján van – most is segíti azokat, akik Őt Uruknak vallják. 

Ő az egyetlen Közvetítő (1 Tim 2, 5), Aki összeköt bennünket a Mennyei Atyával a 

Szentlélekben. Az Úr Jézus Krisztus az első pünkösd óta állandóan küldi Szentlelkét nemcsak az 

Egyház közösségéhez, hanem az egyes emberekhez is, hogy abba a szeretet-közösségbe – amely 

Őt az Atyához fűzi – egyénileg is belekapcsoljon minket. Vagy ha már benne vagyunk, akkor 

megtartson ebben a szentháromságos szeretet-közösségben, sőt, elmélyítsen abban. Tehát 

nem elég csak belépni a mennyország megnyílt ajtaján, hanem egyre jobban be is kell hatolnia 

az embernek! Egyre jobban belemélyülni Istennek ebbe a szentháromságos szeretetébe!  

Egész keresztény életünk állandó előrehaladás a mennyország felé vezető úton. Egész 

keresztény életünk mindig az egyéni közreműködésünk megvalósulása kell, hogy legyen. Jézus 

megváltói szeretetébe akarunk bekapcsolódni! Mert a krisztusi megváltás nemcsak statikus, 

vagyis befejezett tény, megtörtént, és már nincs vele dolgunk, hanem sokkal inkább állandó 

dialogizáló, dinamikus folyamat. Tehát szüntelenül párbeszédet kell Istennel folytatnunk! A 

megváltás azt eredményezi, hogy Isten és a világban élő emberek véget nem érő 

párbeszédben vannak, kölcsönös kicserélődésben.  

 Az elmélkedő lélek nem győz hálálkodni Isten irgalmas szeretetéért, vagyis ingyen adott 

kegyelméért, amellyel Jézus Krisztusban minden embert megváltott! 

 

Tegyük fel a kérdést: 

  



V. Hogyan érvényesül a megváltás egyetemessége  azokkal az emberekkel kapcsolatban, 

akik még láthatóan nem tartoznak Krisztus Egyházához? 

 

 Éppen a megváltás egyetemességének a ténye jogosít fel annak a felismerésére, hogy az 

Isten üdvösségre hívó kegyelme a látható Egyház keretein kívül is működik. Azok is eljutnak az 

üdvösségre, akik még nem ismerik a Krisztus által alapított “házat”, az Egyházat, az 

üdvösség – mondjuk így: – kézzel fogható eszközét.  

 A II. Vatikáni zsinat (1962-65) ezzel a ténnyel is foglalkozott. Főleg az Egyház 

viszonyáról a nem-keresztény vallásokhoz (NC) című nyilatkozatában. Az Egyház, mint jó 

édesanya a tisztéből folyó kötelessége alapján pártfogolja az egységet és a szeretetet az 

emberek, sőt a nemzetek között is. Krisztus minden emberhez, minden nemzethez, minden 

néphez küldi tanítványait (vö. Mt 28, 20). A zsinat azokkal kapcsolatban tehát, akik még 

láthatóan nem tartoznak az Egyház kegyelmi közösségébe, elsősorban arra akar rámutatni, 

ami közös az emberiségben. Elő is akarja mozdítani ezt az együttműködést. Közös tehát az 

ember létezése akár valamelyik vallás tagjaként, akár pedig még a meg nem ismert Isten 

állapotában élő emberként, az Egyház elismeri: közünk van egymáshoz, mindnyájan Isten 

teremtményei vagyunk! Akkor is, hogyha valaki a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott valláson 

kívül keresi az Istennel való kapcsolatot, vagy akkor is, amikor még nem tudja, hogy Isten az ő 

életének is az Ura. De az ember akárhol is él, akármilyen körülmények között is van, tudja, hogy 

élete egyszer elkezdődött, és közös az az emberi tapasztalás, hogy a földi élet egyszer véget ér. 

Az emberi szívben ott van a jócselekedetek fölötti örvendezés, a bűnös cselekedetek miatti 

lelkiismeret-furdalás. Az Egyház – mint látható közössége a krisztushívőknek – segíteni akar 

minden embernek, amikor az igazságot hirdeti: Van Isten, Aki hazavár bennünket az örök 

hazába, mert hiszen pontosan Krisztus által megváltott mindnyájunkat.  

 Ezért a II. Vatikáni Zsinat semmit sem vet el abból, ami ezekben a nem keresztény 

vallásokban igaz és szent, mert azok is Istenről szólnak. Amiben pedig ezek a vallások a 

katolikus tanítástól és parancsoktól különböznek, abban is megcsillan egy-egy sugara az 

igazságnak.  

 Az emberek keresik a lét létrehozóját, akár Istennek nevezik, akár pedig nem nevezik 

ilyen névvel. A zsinat dokumentuma – amely a nem keresztény vallásokról szól – először a 

hinduizmus és a buddhizmus, majd pedig az iszlám, végül a zsidóság értékeit elemzi. Ez 

utóbbiról leszögezi: Bár a zsidóság a maga egészében nem ismerte fel a Messiást, sőt, el is 

vetette, Jézus haláláért mégsem tehető felelőssé az egyetemes zsidó nép, senki konkrét 

személy vagy közösség. A katolikus hit ugyanis többet lát meg ebben a tragikus halálban, mint az 

egyszerű profán történelem-szemlélet, amely azt látja csupán, hogy Jézust még két más(ik) 

gonosztevővel keresztre feszítették. Az Egyház a nagypénteki eseményben a bűn hatalmát 

látja. A bűnért pedig minden ember kell, hogy felelősnek érezze magát. A zsidók csak 

végrehajtói voltak ennek a tragikus eseménynek, amely azonban – és erről nem szabad 

megfeledkeznünk – végül is az összemberiség javát szolgálta.  

 Krisztus kereszten mondott imádsága: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek!” (Lk 23, 34), sokkal nagyobb jelentőségű, mint a tudatlan, felizgatott és 

befolyásolható tömeg meggondolatlan felkiáltása: „Vére rajtunk és a mi fiainkon!” (Mt 27, 25).  

 Azt sem felejti el az Egyház, hogy az Újszövetség az Ószövetségre épül. Szent Pál úgy 

mondja: A zsidó népé a mózesi törvény, a szövetség, amelyeket Isten Noéval, Ábrahámmal és 

Mózessel kötött. Övék az ígérete, mely szerint majd eljön a Megváltó. A zsidóság legnagyobb 

érdeme pedig az, hogy test szerint közülük való Krisztus, a világ Megváltója! (vö. Róm 9, 4-

5). Nem véletlen, hogy a mai kor eszmei zűrzavarában – amelyet mesterségesen is kavarnak – 



sokan kétségbe vonják Krisztus zsidó származását. Pártus hercegnek mondják, vagy éppenséggel 

magyarnak. Az apostolok és az első krisztusi hit hirdetői is a zsidók közül kerültek ki. Már csak 

ezért is elítéli a Római Katolikus Egyház az antiszemitizmus mindenfajta megnyilatkozását. Ezen 

kívül azért is, mert az antiszemitizmus tökéletesen ellenkezik az evangéliumi szeretettel éppen 

úgy, mint minden más gyűlölet és üldözés. 

 Mi, Jézus tanítványai szeretni akarunk minden embert! Mi Jézus szívével fordulunk 

minden ember felé. Nekünk Krisztus keresztje – tehát a Nagypénteken felfeszített Krisztusnak 

a jele – Isten szeretetének a jele, és minden kegyelem forrása.  

 Isten kitárta a mennyország ajtaját, hív, vár és segít mindenkit, hogy beléphessünk oda. A 

mi emberi szabad-akarati döntésünk is kell, hogy válaszoljunk erre a hívásra. Aki nem akar 

válaszolni, az nem megy be a mennyei örök boldogság honába. Jézus is egyértelműen beszél a 

kárhozatról, az istennélküli lelkek, gonosz lelkek, és Isten nélkül élt emberek gyötrődéséről. 

Olyan, mint a fogcsikorgatás és a sírás (Mt 8, 12) és a jajgatás, mert ott az ember már rájön arra, 

hogy saját akarati döntésével elvétette létének az értelmét, hogy örökre Istennel lehessen.  

 Aki viszont be akar lépni a mennyország kitárt ajtaján, az éppen Krisztus ajándékából – 

aki minden embert megváltott – be tud lépni Isten szeretetének a birodalmába. Krisztus az, Aki 

segít bejutnunk ebbe a boldog, mennyei örök hazába.  
 Az elmélkedő lélek itt megáll, a boldogság érzete hullámzik át rajta.  

 

 Milyen jó, hogy  

 – Jézus engem is megváltott,  

– kiszabadított a pokol rabságából,  

– megnyitotta előttem a mennyország ajtaját! 

 

 A magam részéről mindent meg akarok tenni az üdvösségbe való belépésért:  

 – engedem, hogy eluralkodjék rajtam Isten, hogy  

– megalósuljon bennem Isten országa, uralma,  

 – engedem, hogy átjárjon a Szentlélek, és ezzel a Szentlélekkel mondhassam Isten Atyám 

nevét szentnek!  

– kész vagyok megtenni Mennyei Atyám akaratát Jézus testvéreként, 

 – és hogyha Jézussal, a mi isteni testvérünkkel együtt vagyunk itt a földi életben, és Őt 

engedjük érvényesülni a lelkünkben, vagyis hogy a kegyelmi élet édessége eluralkodjék rajtunk, 

akkor biztosan remélhetjük, hogy ez az isteni Közvetítőnk, Jézus Krisztus segít az ajtón a 

mennyországba bejutni, sőt egyre mélyebbre behatolni Isten szeretetének országába, 

uralmába! 

(Előd István: Katolikus Dogmatika Szent István Társulat Kiadása Bp. 1978. 233-236. old. – 39. § 

A megváltás egyetemessége) 

 

Befejezésük a 130. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Engedd, hogy lelkem élhessen Belőled, Krisztusom!  

 Érezzem édességedet, ó drága Jézusom!  

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

 

  



 

 

490. Isten egyetemes üdvözítő akarata 
 

 

Imádkozzuk a 280.B. számú 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! 

 

 A nagy ciszterci misztikusnak, Clairvaux-i Szent Bernátnak van egy nagyon szép 

homíliája. Ebben a szentbeszédben nem is annyira a szerzetestestvérekhez, a hívekhez szól, 

hanem a Szűzanyát bíztatja. A megtestesülés jelenetéről elmélkedik. Azt mondja: „Ó, te 

Boldogságos Szűz, mondj már igent! Az egész emberiség várja a te szavadat, amellyel kimondod 

az Úr angyalának a választ.” Tudniillik az egész emberiség sóvárogva várja a te válaszodat, mert 

Tőled függ az emberek üdvössége. Ha te igent mondasz, akkor megmenekülünk! (vö. Lk 1, 

38).  

 

 Ezzel a bevezető gondolattal a május hónap elején is gondoljunk arra, hogy mennyi 

szempontja van az emberek üdvösségének. Isten ugyanis, Aki minden embert üdvözíteni akar, az 

egyes emberek döntését is igényli. Mint ahogyan a Szűzanya válaszát is várta azért, hogy minden 

ember eljuthasson az üdvösségre, hogy a meghívást meghallja. Itt is érvényes Szent Ágoston 

szava: Isten, aki megteremtett téged nélküled, nem fog üdvözíteni téged nélküled! Vagyis a 

teremtő Isten nem kérdezi meg az ember szabad akarati döntését, hogy a létbe szólítsa-e. Kapjuk 

a létet. Az Úristen a szülőket választja teremtő akarata munkatársául, de ugyanakkor a mi 

szabad akarati döntésünket is igényli, hogy az üdvösségre eljussunk, amelyre minden 

embert meghív. Az ember válaszol Neki.  

 A Bibliában az üdvösség az egész nép meghívását jelzi, az ószövetségi választott nép, 

illetve az újszövetségi választott nemzetek meghívását. Napkelet és napnyugat millió szív 

meghívását. Azonban tény, hogyha a megváltás gyümölcseiben Isten népéhez tartozó emberek 

egyénileg részesülnek. De Krisztus mindenkit megváltott egyénileg is, vagyis személyre 

szólóan. Az isteni szeretet az egyes embert azonban sohasem másoktól elszigetelten ajándékozza 

meg önmagával, hanem a krisztusi szolidaritás, az egymással való összetartozás törvényének 

megfelelően. Ez három vonatkozásban érvényesül:  

 

I. Isten, Aki megteremtett téged nélküled, nem fog üdvözíteni nélküled! 

 

 1. Először is aki részesül a megváltás gyümölcseiben, az Krisztusban mások számára is 

forrása lesz az üdvözítésnek. Erről János apostol evangéliumában kapunk tanítást: „Minden, amit 

nekem ad az Atya, hozzám tartozik. Aki tehát hozzám jön, azt nem dobom ki. Nem azért szálltam 

le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, Aki küldött 

engem. Annak, Aki küldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne 

veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon” (Jn 6, 37-39). Jézus ezt az eucharisztikus 



beszédben mondja, amikor Kafarnaumban a sokaságnak az élet kenyeréről szól. A Mennyei Atya 

küldötte Egyszülött Fiát azért, hogy senki el ne vesszen azokból, akiket a Mennyei Atya az 

Egyszülött Fiának adott! 

 Itt magunkra is gondolhatunk. Milyen jó, hogy Isten közösséget vállal velünk! Nem 

akarja, hogy elvesszünk. Jézus így folytatja a gondolatot: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 

Aki hisz bennem, annak szívéből az Írás szava szerint élő víz forrásai fakadnak” (Jn 7, 37-38). 

Ezt a Szentlélekről mondta, amelyből a benne hívőknek kell részesülniük. Jézus tanítványai tehát 

mint közösség is részesednek Isten szent ajándékából, a Szentlélekből. Élő víz forrásáról beszél 

az Úr. Vagyis az, aki Krisztusban hisz, olyan, mint a forrás, mások szomjúságát is oltja, az 

életet bontakoztatja.  
 Magunkra vonatkoztatva ezt az üzenetet elmélkednünk kell arról: az én szívemben is ez a 

Szentlélek élő vize fakadt-e már föl? Én is forrása vagyok mások üdvösségének. Nem a magam 

erejéből, hanem Krisztus erejéből, Akiben hiszünk.  

 Az elmélkedésben ki lehet tágítani a kört. A kis család néhány tagján túl a nagyobb 

közösség felé bontakoztassuk a Szentlélek kegyelmének, az üdvösség forrásainak a kiárasztását! 

Ne csak a helyi lakóközösség, város vagy falú tagjai felé, hanem a kontinens, sőt, az egész világ 

minden tagja felé. Mert a krisztusi szolidaritás, vagyis az egymáshoz tartozás ilyen tágas, ilyen 

nagy kört ölel fel. Mi is Krisztusban mások számára az üdvösség forrásai lehetünk.  

 

 2.A második vonatkozás az, hogy  

 Mi, mint Isten újszövetségi választott népe a kegyelmet a keresztségben kapjuk meg 

először. De ezt a kegyelmet Krisztus érdemelte ki számunkra a kereszten, ahol minden ember 

üdvösségéért ajánlotta élete áldozatát, a mindhalálig való engedelmességet.Minél szentebb Isten 

népe, annál több kegyelmet kapnak a nép tagjai. Minél szentebb egy-egy kisebb közösség, 

annál több kegyelmet kapnak annak tagjai, és tudnak közvetíteni mások felé is. Ha egy 

családban csak egy családtag keresztelkedett meg, a többi még nem, akkor mondjuk egy öttagú 

család vonatkozásában az egy keresztény hordozza a négy még meg nem keresztelt családtagot. 

Ha a családban mindenki meg van keresztelve, és mindenki a keresztségi fogadásnak 

megfelelően igyekszik élni, akkor ez a kis közösség több kegyelmet kap. Nemcsak egy 

családtag, hanem mind az öt családtag nyitott arra, hogy a megszentelő Isten kegyelmét 

befogadhassa. Így minél szentebb az a család, annál több kegyelmet tud befogadni. De ha a 

napfényt is hogyha csak egy kis lyukon engedjük be a szobába, akkor még nincs nagy világosság, 

ami ráragyogna a szobában levőkre. Ha kinyitjuk az ablakokat, akkor már több a fény beáradási 

lehetősége. Így minél nyitottabb a kegyelmi közösség Isten kegyelmi napjának a 

befogadására, annál több kegyelmet tud a jó Istentől ajándék gyanánt befogadni. Ez a 

felismerés nagyon fontos tanítás! Mindnyájan – a mai hasonlattal mondva: – napkollektorok 

lehetünk, akik befogadjuk ezt az isteni szeretet-áradást. Minél több kegyelem működik 

bennünk, annál nagyobb lesz az áramerősség, a szeretet áradása.  

 

 3. Annak a ténynek, hogy Isten nem a többi embertől elszigetelve ajándékozza a 

kegyelmet, a harmadik vonatkozása az, hogy nemcsak azok üdvözülhetnek tehát, akik látható 

formában tartoznak Isten népéhez, vagyis a keresztség által a Római Katolikus Egyházhoz. 

Amikor ugyanis a második isteni Személy emberré lett, akkor Ő minden emberrel rokonságba 

került. Felvette a mi emberi természetünket, amely a megváltás előtt még nem volt betagozódva a 

második isteni Személy közösségébe, az Egyházba, vagy más szóval: az Ő titokzatos testébe.  

 



 Amint mindnyájan rokonságban vagyunk az első Ádámmal, úgy Szent Pál beszél az 

utolsó Ádámról is, Krisztusról, Aki szintén kapcsolatban van mindnyájunkkal. A Korintusi 

levélben azt mondja: Ha van érzéki test, vagyis érzékszervekhez kötött test, van szellemi test is, 

amint a Szentírás mondja:” Ádám, az első ember élő lénnyé lett.” Az utolsó Ádám, Krisztus 

pedig éltető lélekké (1 Kor 15, 44-45). Ugyanezt a gondolatot domborítja ki a következő helyen 

is: Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre 

kelnek (1 Kor 15, 22).  

 Krisztus tehát azokat az embereket, akiket a Mennyei Atyával megteremtett a 

Szentlélekben, amint a Szentháromságban együtt működik a teremtés művében is vonatkozásba 

kapcsolja önmagával. Közünk van egymáshoz!  

 Mi ez a kapcsolat? A Római levélben írja: Amint tehát egynek, tudniillik Ádámnak 

bűnbeeséséből büntetés szállt minden emberre, úgy árad minden emberre életadó megigazulása 

egynek, tudniillik Krisztusnak igaz volta miatt (Róm 5, 18). Amint ugyanis egynek, tehát az első 

emberpárnak engedetlensége miatt bűnössé váltak sokan, vagyis mindnyájan, úgy sokan, vagyis 

mindnyájan megigazulnak egynek engedelmessége miatt. Krisztus sorsközösséget, 

rokonságot vállalt minden emberrel. Csak úgy zárójelben a kérdés az: mi emberek elvállaljuk-e 

ezt a Krisztussal való rokonságot? Mert ha nem, akkor mit használ nekünk a rokonság. Ha 

elvállaljuk, akkor igenis életet nyerünk a mi isteni testvérünknek, Jézusnak a jóságából. Ezért is 

mondja Szent Pál apostol: Krisztusban megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete (Tit 

3, 4). Megmentett miket, nem a mi igaz cselekedeteinket, hanem irgalmassága révén az 

újjászületés és megújulás fürdőjében, a keresztségben, amelyben a Szentlélek működik, Akit 

bőven árasztott ránk Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által kegyelméből megigazulva, vagyis Isten 

előtt igazzá, szentté válva. Reménybeli örökösei vagyunk az Örök Életnek! 

 Ez a közöttünk megjelent isteni Szeretet tehát egyetemes, és hatékony, vagyis minden 

embernek megadja az üdvözülés lehetőségét. Ebben annál is inkább hihetünk, mert a 

megváltás módja, a kereszthalál azt mutatja: Isten szeretete az önfeláldozó baráti együttérzés 

legmagasabb foka tud lenni. Erről olvashatunk János evangéliumában: Úgy szeretette Isten a 

világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, Aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké 

éljen! (Jn 3, 16). Tehát az ember részéről is meg kell tenni azt, ami az ő feladata! Hinni Isten 

Fiában, vagyis a Mennyei Atya Egyszülött Fiában a Szentlélekkel szeret bennünket! Ugyanezt a 

gondolatot mondja Jézus: Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. 

Ti barátaim vagytok, ha megteszitek amit parancsolok (Jn 15, 13-14). Nyilván, hogy akik ismerik 

az újszövetségi kinyilatkoztatást, azok tudatosan képesek válaszolni Istennek erre az önmagát 

ajándékozó szeretetére. Isten hívására, amellyel a szentháromságos szeretetbe hív, hogy Vele 

legyünk közösségben. De Isten szeretete minden emberre kiárad, mint ahogyan a napsütés is 

betölti azt, aki hajlandó befogadni. Aki napernyőt tesz a feje fölé, az nem részesül a napsütés 

áldásos hatásában.  

 

 Most tehát elmélkedő lélekkel gondoljunk arra, hogy milyen jóságos a mi teremtő 

Istenünk emberszeretete! Milyen szívhez szóló, szívet megérintő magatartás az, amellyel Isten 

engem, az egyes embert magához hív, hogy az üdvösségben részt kaphassak, vagyis Isten 

életéből részesedjem. De éppen annak a gondolatnak a jegyében – hogy Isten minden embert 

üdvözíteni akar – boldogan emeljük fel szívünk tekintetét a Mennyei Atyánkra! Az Ő 

szeretetét szemléljük, illetve nézzük azokat az embertestvéreinket is, akikre Istennek ez a 

szeretet-sugárzása életfakasztóan hat! Jézus baráti szeretettel fordul felénk. A jó barátnak az 

önfeláldozó készségével hajlandó a mi életünket is megmenteni. Inkább a saját életét áldozta 

fel, csakhogy mi el ne vesszünk!  



 Isten tehát az Ő választottait, mint közösséget, mint választott népet akarja az üdvösségre 

vezetni. De mindig az egyes ember feladata, úgy, mint a közösség tagja igent mondjon Isten 

üdvözítő akaratának. Mi pedig segíthetjük azokat a testvéreinket, akik még nem ismerik Istennek 

ezt az egyetemes üdvözítő akaratát.  

 Csendben elmélkedjünk!  

 

 Segít Isten üdvözítő akarata megértéséhez, ha arra gondolunk: Istenem, Te szeretsz 

engem, én pedig viszont szeretlek Téged testvéreimmel együtt! Ahogyan a napnak a sugara 

melengeti a testet, úgy Isten szeretetének a napsugara melengeti, sőt, feltüzesíti a lelket. 

Vágyódjunk arra, hogy egyre jobban átjárjon Istennek ez a ránk-sugárzó kegyelme, amellyel Ő az 

üdvösségre hív személy szerint bennünket, illetve minden embertestvérünket!  

 Nyilván a hidegben fagyoskodó ember számára is idő szükséges, míg felmelegszik. A 

Szentlélek is felmelengeti a mi fagyoskodó szívünket, de ehhez biztosítsuk számára az időt! 
Nem türelmetlenül, hanem nagyon nagy türelemmel várjuk az Ő szeretetének a melengető 

hatását!  
 

Elmélkedésünk második részében nézzük: 

 

II. A Szentírás tanúsága Isten egyetemes üdvözítő akaratáról 

 

 A Bibliából elsősorban azok a szentírási helyek kívánkoznak ide, amelyek a zsidó 

partikularizmussal szemben a megváltás univerzalizmusát hirdetik. Partikula a latinban azt 

jelenti: rész, részecske. Pars: kicsinyített formája. A partikularizmus az a magatartás, amellyel 

az egyes ember vagy embercsoportok saját maguk számára sajátítanak ki valamit, ami 

előny, ami nekik jó. Csak minket illett, a többit, akik nem tartoznak hozzánk, nem érintheti.  

 Az univerzalizmus pedig az univerzális szóból származik, vagyis azt a nyitottságot 

jelenti, amellyel az egyes ember, illetve a közösség tagja hajlandó a többieket is befogadni. 
Hajlandó olyan magatartást tanúsítani, amely jelzi azt, hogy a többiek számára is nyitva van az út 

ennek vagy annak az ajándéknak a befogadására. Az ószövetségi választott nép 

partikularizmusa tévedés, mert ők azt mondják, hogy csak Ábrahám testi leszármazottai 

vannak hivatva az üdvösségre.  
 Szent Pál pedig beszél Ábrahám lelki utódairól is, főleg a Galata levélben. Nagyon 

hangsúlyozottan mondja a galata testvéreknek: Értsétek meg, hogy aki hisz (tudniillik abban, 

hogy Krisztus Isten Fia), az Ábrahámnak a fia (Gal 3, 7). Mivel pedig a Szentírás előre látta: 

Isten a hit által teszi megigazulttá a pogányokat, előre hirdette Ábrahámnak: „Benned részesül 

áldásban minden ember” (Gal 3, 8). Tehát ez az univerzalizmus. Nemcsak a testi leszármazottak. 

Szent Pál tovább magyarázza: Eszerint mindazok, akik hisznek, áldásban részesülnek a hívő 

Ábrahámmal. Az Ábrahámnak szóló áldás Jézus Krisztus által a pogányokra, vagyis a nem zsidó 

születésű emberekre is leszállt, hogy a hit által elnyerjék a Szentlélek ígéretét, és a Szentlélek 

ajándékozását, hogy általa részünk van az Atyában és a Fiúban (Gal 3, 14). De hogy ezt a tanítást 

nem az Újszövetség apostola találta ki, már az Ószövetségben is megtalálhatjuk Istennek az 

ígéretét. Ábrahámnak mondja, amikor kihívja atyái földjéről: „Nagy néppé teszlek. Megáldalak, 

és naggyá teszem nevedet, és te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de 

akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége” 

(Ter 12, 2-3). Itt a lényeges üzenet tehát: A föld minden nemzetsége Ábrahámban kapja az 

Istentől származó áldást, Aki maga az Isten Fia, Aki a Szentlélek erejéből testesült meg, és 

születet Szűz Máriától.  



 Az ószövetségi választott nép tagjai is olvassák Izajás próféta könyvéből: „Kevés az, hogy 

szolgám légy (tudniillik Te, Messiás), és felemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael 

maradékát.  Nézd, a nemzetek Világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig” 

(Iz 49, 6). Tehát itt nem lehet partikularizmusról beszélni, kizárólagosan csak egy népre irányuló 

isteni üdvözítő akaratról.  

 Ugyanez a gondolat szerepel az Újszövetségben is, Amikor a 40 napos kicsi Jézust szülei 

felviszik a jeruzsálemi templomba, és a Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta Izrael 

Vigaszát, tudniillik a Megváltó érkezését, karjaiba vehette a gyermek Jézust, és róla mondta: 

„Szemeim már meglátták az Üdvösséget, vagyis az Üdvözítőt, amelyet Uram minden nép 

számára rendeltél világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségére népednek, 

Izraelnek”, Isten Világosságát. A Boldogságos Szűz Mária és Szent József csodálkozva 

hallgatták, amit az idős Simeon mondott, de a szívük egyre jobban kitárult. Az ő Jézuskájuk 

minden nemzet számára Világosságot hoz, Isten Világosságát, azt a ragyogó sugárzást, Aki a 

szeretetével betölti az emberiséget (vö. Lk 2, 22-33). 

 Vagy érdemes felidézni az ószövetségi Naamán gyógyulásának történetét: Ez a szíriai 

származású, tehát pogány udvari ember a Jordán folyóban megfürödve meggyógyul, és akkor 

viszi a gyógyítás örömhírét a zsidó népen kívüli saját nemzetéhez, meg a többi nemzethez (vö. 2 

Kir 5, 15). 

 Ugyancsak az ószövetségi könyvének a Jónás próféta könyvének a tanítása az: Isten 

szívesen fogadja a pogányok megtérését, mivel bűnbánatot tartottak, mivel bűnbánatuk jeléül 

szőrruhába öltöztek (Jón 3, 5) , és s fejükre a bűnbánat hamuját hintették. Eltekint a nép 

megbüntetésétől, megbocsát, mert megsajnálja a népet, amelyet magának teremtett. Ha Jónás 

próféta sajnálta, hogy az a növény, amely a fejét védte, a napsütéstől elszáradt, és nem volt a feje 

fölött ez a védelmező „napernyő”, Isten is azt mondja: Én ne sajnálnám, hogy elpusztulna a 

ninivei népem? (vö. Jón 4, 10-11).  

 

 Ugyanezt az univerzalizmust hirdeti az Újszövetség. Például az Apostolok Cselekedetei: 

Péter apostol ugyanis Joppéban látomásban arról kapott tanítást, hogy Isten minden ételt 

tisztává tett. Tehát azokat az ételeket, amelyeket addig csak a pogányok ehettek meg, Jézus 

tanítványai is megehetik. Akkor a Szentlélek Cezareából küld embereket Hozzá, hat testvért. 

Azok el is mentek, és megkeresztelték a századost és a családját. Sőt, meg is bérmálták, mert a 

keresztség alkalmával leszállt rájuk is a Szentlélek, mint az apostolokra az első pünkösd napján. 

Igaz, hogy az első pünkösd napján jobbára a világ tájáról hazazarándokló zsidók voltak jelen, de 

voltak közöttük úgynevezett „istenfélők” is, akik nem vállalták a körülmetélkedéssel az 

ószövetségi teljes törvény megtartását. De Istennek az ószövetségi Bibliában megnyilatkozó 

akarata szerint kívántak élni, és eljártak a zsidó istentiszteletekre is a zsinagógába. Vagyis már 

közöttük is voltak pogány származásúak (vö. ApCsel 11, 17-18). 

 Még inkább ezt a gondolatot: pogány születésű emberek is Jézus tanítványai lehetnek 

teljes mértékben, tanítja a Római levél. Szent Pál így szól: Ha száddal vallod, hogy „Jézus az 

Úr!” (tudniillik Isten Fia, vagyis egy az Atyával), ha szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta 

Őt a halálból (vagyis a Mennyei Atya az Ő Egyszülött Fia emberi testének újra életet adott, 

üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál (Róm 

10, 9-10). Az ószövetségi Szentírás, is azt írja: Senki sem vall szégyent, aki hisz benne, Istenben 

(Iz 28, 16). Itt jön a lényeges konklúzió. Pál így szól: Nincs különbség zsidó meg pogány között 

(tehát hogy ki milyen nép tagjaként született), mert mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkezű 

mindazok iránt, akik segítségül hívják! Hiszen írva van: Mindaz, aki az Úr nevét hívja 

segítségül, üdvözül (Joel 2, 32; Róm 10, 10, 9-13).  



 Milyen megnyugtató Istennek ez az univerzális szeretete! Szent Lukács, az Apostolok 

Cselekedeteinek krónikása meg is jegyzi, amikor Pál apostol azt mondja az őt elutasító 

zsidóknak: Mostantól kezdve a pogány népek felé fordulunk. Azok, akik pogány származásúak 

voltak, örvendezve hallgatták ezt a bejelentést. Az öröm abból fakad, hogy ők, akik nem zsidó 

születésűek, szintén meghívást kaptak az üdvösségre (vö. ApCsel 11, 17-18).  

 Az univerzalizmus, vagyis hogy Isten univerzálisan meghív mindenkit az üdvösségre, azt 

is jelenti, hogy minden nép minden egyes embere hívatást kapott az üdvösségre!  

 Szent János írja az evangéliuma prológusában, bevezetésében, amikor a költői szépségű, 

nagy mélységű himnuszban szól az isteni Igéről: Ő az igazi Világosság, amely minden embert 

megvilágosít, a világba jött! (Jn 1, 9).  

 Amikor Keresztelő János tanúságot tesz a Messiásról, akkor így szól: Nézzétek! „Ő az 

Isten Báránya! (vagyis Áldozata) Ő veszi el a világ bűnét” (Jn 1, 29). A szemtanú János meg 

András apostol később azután testvérét, Jakabot, illetve Péter apostolt is hívta (vö. Jn 1, 37). Meg 

is magyarázza az akkori élményét: Ez az engesztelő áldozat, Istennek ez a kedves Egyszülött Fia 

áldozata nemcsak a mi bűneinkért, hanem az egész világ bűneiért is elégtételt adott (1 Jn 2, 2).  

 Az apostolok tehát nagyon világosan hirdették Isten egyetemes üdvözítő akaratát, sőt, azt 

a mérhetetlen szeretetét is, amellyel nem csupán akarja az összes ember üdvösségét, hanem 

cselekszik is érte Egyszülött Fia mindhalálig való engedelmessége, áldozata árán.  

 Szent Pál apostol is ugyanezt tanítja: A mi üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden 

ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére (1 Tim 2, 4). Maga Szent Pál apostol is 

abban a meggyőződésben küzd és fáradozik, hogy az élő Isten minden ember Üdvözítője, 

kivált a hívőnek. Ennek a tanítását bízza szeretett tanítványára, Timóteusra is. Teljes 

határozottsággal kell neki ezt hirdetnie (vö. 1 Tim 4, 10).  

 

 Kétségtelen azonban, hogy találunk olyan szentírási helyeket is, amelyek ennek az 

univerzális üdvözítő akaratnak az ellenkezőjét látszanak bizonyítani. Különösen Szent Jánosnál 

vannak ilyen mondatok: Ne zúgolódjatok! Senki sem tud hozzám jönni, ha az Atya, Aki küldött 

engem, nem vonzza. Én feltámasztom őt az utolsó napon” (Jn 6, 43-44). Bár Jézus így folytatja: A 

prófétáknál ezt olvassuk. Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki hallgat az Atyára és 

tanul Tőle, Hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta 

az Atyát. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van! (Jn 6, 43-47). 

Tehát ebből az idézetből is kitűnik, hogy Isten nem üdvözít minket a mi közreműködésünk 

nélkül, vagyis várja a mi pozitív döntésünket.  
 Amikor Jézus a zsidókkal vitatkozik, akkor nagyon kemény mondatot mond: Miért nem 

értitek beszédemet? Azért, mert nem tudjátok meghallgatni a szavaimat. A ti atyátok az ördög, és 

atyátok kívánságait akarjátok követni. Gyilkos az kezdet óta. Nem tartott ki az igazságban, mert 

nincs igazság benne. Amikor hazudik, saját természete szerint beszél. Hazug ő, és a hazugság 

atyja. Nekem viszont, aki igazat beszélek, nem hisztek (Jn 8, 43-45). Mindegy összefoglalva ezt 

mondja az Úr: Aki Istentől van, hallgat Isten igéjére. Ti azért nem hallgattok rá, mert nem 

vagytok Istentől (Jn 8, 47).  

 És még lehetne idézni János 12, 39-40-t, 13, 18-at és a 15, 25-t.  

 Mindenesetre e bibliai helyeket két elv figyelembe vételével kell értelmeznünk:  

 a) A Biblia nem tudományos módon megfogalmazott tételeket tanít, hanem kérigmatikus, 

vagyis az igehirdetésre vonatkozó kijelentéseket tesz, azaz a pillanatnyi helyzethez szabott, és 

aszerint hangsúlyozott igazságokat, amelyek egymás mellé helyezve akár ellentételesnek is 

látszanak.  



 b) A látszólagos ellentmondások másik oka, hogy Isten az üdvösséget nem erőszakolja rá 

senkire, hanem tiszteletben tartja szabad akaratunkat. Minduntalan döntésre állít bennünket, hogy 

a Vele vagy embertársainkkal folytatott kölcsönös szeretet dialógusát, vagy pedig a kevély 

elzárkózást, önakaratunk Istennel szemben való érvényesítését választjuk-e végleges 

életformának.  

 

 Isten hív bennünket az üdvösségre. Minden embert megszólít. A mi feladatunk, hogy 

válaszoljunk! A mi hívatásunk az, hogy másokra is jó hatással legyünk, mások is Istent 

válasszák életük Urának földi és örök életünk boldogságának!  
(Dr. Előd István: Katolikus Teológia 362-368. old.) 

 

Befejezésül a 72. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Fogadj engem Szűzanyám, igaz fiadnak,  

 Hadd törlöm le könnyeit síró arcodnak!  

   

Ó Szűzanyám, véled járjak, véled éljek, véled haljak, és Jézusoddal. 

 Véled légyen szenvedésem, halálom és temetésem, és szent Fiaddal!  

 

  

 

 

                                                                                    

491. Az üdvözüléshez szükséges kegyelmek kiosztása 

 

 

Imádkozzuk a 95. számú éneket: 

  

 Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja.  

 Egeknek élő Istene, alle-, alleluja! 

 

 Fölnéztek az apostolok, alleluja, alleluja,  

 És zengtek fényes angyalok; alle-, alleluja! 

 

 A 2000. jubileumi évben a kegyelmek kiáradása jelzésére egy nagyon szép szentkép jelent 

meg a Vatikán Szent Péter templomával, előtte a térrel. A pápa temploma fölött a 

szentháromságos egy Isten, az Atya és a Fiú áldásra emeli a kezét, és közöttük árad a Szentlélek 

kegyelme. Ezzel a gondolattal az Egyház azt akarja kifejezni, hogy Isten a szentháromságos egy 

szeretet-közössége hív minden embert, illetve hogy megadja ehhez a szükséges kegyelmeket 

az Ő Egyházán keresztül. Mert hiszen az Atya Fia és Lelke ma is működik az Egyházban.  

 Ma tehát elmélkedjünk arról, hogyha Isten minden embert üdvözíteni akar, akkor 

mindenkinek megadja az elégséges kegyelmet ahhoz, hogy el is jusson az üdvösségre. Isten nem 

kíván lehetetlent. Ha Isten egy célt ad az embernek, akkor a cél eléréséhez a szükséges 

nélkülözhetetlen eszközöket is megadja. Az üdvösség elérésének nélkülözhetetlen eszköze 

pedig a kegyelem. A római Szent Péter térre mindenféle nemzetből hívő emberek zarándokolnak, 

hogy ott Péter apostol sírjánál az első szent apostollal, illetve annak utódjával találkozzanak, mert 



az üdvösségre szükséges kegyelmet végül is Isten az Egyházon keresztül osztogatja 

mindnyájunknak, a hívőknek, de azoknak is, akik még nem tudnak eléggé hinni.  

 

Az első alapgondolatunk:  

 

I. Elsősorban a megigazultak kapnak elégséges kegyelmet az üdvösségre 

 

 A megigazultak azok, akik eljutottak a megszentelő kegyelem állapotára. Ez elsősorban a 

keresztség szentségében történik Isten ajándékából. De ha valaki elveszíti a megszentelő 

kegyelmet, Isten hajlandó visszaadni a bűnbocsánat szentségében, vagy hogyha már valaki 

annyira gyenge és beteg, szavakkal gyónni sem tud, nem tudja megvallani, hogy mitől kér 

feloldást Isten irgalmából, akkor ezt a feloldozást, a megszentelő kegyelem újra ajándékozását 

megkapja a betegek szent kenetével is. Nem mindenki számára világos azonban, hogy Isten 

olyan jóságos, akkora atyai szeretettel van irántunk, hogy megadja a lehetőséget az 

üdvösségre.  
 Janzen püspök tanítását és az ő követőiknek az álláspontját az egyházi tanítóhivatal 

eretnek tanításnak minősítette. A janzenisták ugyanis azt mondták: Isten némely parancsának 

teljesítése még a kegyelem állapotában levők számára is lehetetlen, mert nem kapnak hozzá 

elegendő segítő kegyelmet. Ezeket, akik a megszentelő kegyelem állapotában vannak, magyarul 

igazaknak mondjuk, vagy megigazultaknak. Latinul justic vagy justifikate. Ebben a tanításban, 

amely nem egyezik meg a katolikus tanítással, Janzen és az őt követők arra utalnak, hogy Isten 

olyan mérhetetlenül nagy, annyival meghaladja az embert, hogy az ember nem képes még a 

kegyelem segítségével sem teljesíteni Isten parancsait, amely azután azt jelenti, hogy az ember 

még az üdvösségre sem jut el.  

 

 Az Egyház hittétele, vagy latin, görög szóval dogmája: Isten a kegyelem állapotában 

levőknek elégséges kegyelmet ad ahhoz, hogy parancsait teljesítsék, a súlyos bűnöket 

elkerüljék, és így jócselekedeteikkel az üdvösséget kiérdemeljék. Nagyon fontos a hittétel 

mindegyik szava. Isten elegendő, vagyis elégséges kegyelmet ad a kegyelem állapotában levő 

gyermekeinek ahhoz, hogy eljussanak az üdvösségre, vagyis a mennyei hazába. Isten segíti az Ő 

gyermekeit, hogy az általa adott parancsolatokat – így elsősorban a tízparancsolatot, a 

főparancsolatot, az Egyház parancsait – teljesíthessék. Akik tudatosan vállalkoznak a 

parancsolatok megtartására, azok elkerülhetik a súlyos bűnöket. A súlyos bűn – ami a lélek 

halálát okozza – az mindig egy fontos dologban tudatos és akarattal történő döntés, amellyel az 

ember nem akar engedelmeskedni Isten parancsának.  

 

1. A Biblia tanúsága 

 A Szentírás mindig Isten szeretetéről ad kinyilatkoztatást. A Bibliában számos példán 

láthatjuk: milyen külön szeretettel gondoskodik az Atyaisten és Egyszülött Fia, Jézus azokról, 

akiket magáénak ismer.  

 Nézzük először az Ószövetséget: 

 A latin számozás szerint a 22. zsoltár a jó pásztorról szól, aki övéit zöldellő réteken 

legelteti. Mint a jó pásztor a nyugalom ösvényein tereli, és felüdíti a lelket. A sötét völgyben sem 

fél a megigazult ember, mert hiszen Isten ott van vele. …Isten kegyelme és jósága vezeti élete 

minden napján azért – így fejeződik be a zsoltár: –, hogy az Úr házában lakhasson örök időkön 

át (vö. Zsolt 22, 1-4. 6). Érdemes ezt a zsoltárt egyéni imádságban is kikeresni a Bibliából. 

Zárójeles 22-es számozás, vagy a héber 23-as számozás szerint.  



 Ugyancsak a Zsoltáros beszél arról, hogy Isten mennyire szereti az embert. A másik 

(102.) zsoltárban Istent áldja: Egész lelkével, egész belsőjével akarja dicsérni Isten nevét, mert 

Isten megbocsátja az ember bűneit. Meggyógyítja gyengeségét, megmenti életét a pusztulástól. 

Kegyelemmel és irgalommal megkoronázza, eltölti az életét javakkal (vö. Zsolt 102, 1-5). Amikor 

az ember Istennek ezt a nagy szeretetét hittel szemléli, magára alkalmazza, akkor a szíve 

megtelik viszont-szeretettel. 

 A szeretetnek volt a megnyilvánulása az is, ahogyan a következő zsoltárban imádkoztuk: 

Behunyt szemű bizalommal követjük Isten Atyánkat (vö. Zsolt 40, 4). Mint ahogyan a gyermek 

is hagyja magát vezetni édesapjától vagy édesanyjától, egészen ráhagyatkozik, mert hiszen ők 

tudják a haza felé vezető utat, úgy a mi lelkünk is szüntelenül hagyatkozzék az Úrra!  

 Akármilyen sötét felhők jönnének, akármilyen sötét életszakaszok a mi földi 

zarándokutunkon a mennyei haza felé, Isten szeretettel vesz körül bennünket, Ő vezet! Ezért 

azután a 102. zsoltár szavát mondhatjuk mi is: Áldjad, lelkem az Urat, és egész bensőm dicsérje 

szent nevét! (Zsolt 102, 1).  

 Vagy vehetjük a héber számozás szerint a 116. zsoltárt, amely a latinban 2 zsoltár anyagát 

öleli fel a 114. és 115. zsoltárt. A lélek hálálkodik: Szeretem az Urat, szeretet tölt el, mert az Úr 

meghallgatta könyörgő kiáltásomat. Felém fordította fülét azon a napon, amikor segítségül 

hívtam, amikor körülvettek a halál kötelékei, és az alvilág csapdái... A lélek boldogan 

megnyugszik Isten atyai jóságában, szeretetében, Aki megmenti őt a haláltól, és az Úr színe 

előtt járhat... Az élők földjére juthat el a mennyei hazában (vö. Zsolt 114, 1-3, 7-9).  

 De nemcsak a Zsoltáros ad tanítást Istennek erről a különös, dédelgető szeretetéről. Izajás 

próféta is többszörösen felhívja a figyelmünket. Ilyeneket mond: Szolgám vagy, kiválasztottalak, 

ezért nem vetlek el. Ne félj, mert veled vagyok! Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! 

Megerősítelek, megsegítelek és felkarol győzelmes jobbom (Iz 41, 18-20).  

 Amint a hívő lélek a halál sötét völgyében sem fél, mert Isten ott van vele, úgy a 

mennyország felé vezető úton a mennyország felé vezető úton a mennyországba meghívott 

ember sem fél, mert tudja, hogy az ő Istene vele van! 
 

 Most mi is indítsuk fel ezt a boldog örömet: A mi Istenünk megerősít, megsegít, 

felkarol, győzelmes jobbjával átölel!  

 Ugyanezt a gondolatot nyilatkoztatja ki Izajás próféta által is: Ezt mondja az Úr, a 

Teremtőd. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítalak. Az enyém vagy. Visszahozom fiaimat 

a távolból, és leányaimat a föld határairól, mindazokat, akik az én nevemet viselik, akiket 

dicsőségemre teremtettem, akiket én formáltam és megalkottam” (vö. Iz 43, 1-7). 

 Az elmélkedő lélek tehát boldogságot él meg, amikor Isten atyai jóságáról kap tanítást.  

 

 De Isten az Újszövetségben is egyértelművé teszi, hogy a megigazultak elegendő 

kegyelmet kapnak az üdvösségre. Máté evangéliumában például Jézus megvallja: „Mindaz, aki 

teljesíti Mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám” (Mt 12, 50). Az 

elmélkedő lélek boldog, hogy Jézus ilyen vonatkozással tekint rá, a Családjába fogadja. Ez a 

szeretet sem múlik el (1 Kor 13, 8), amelyet Jézus az Ő testvére, nővére és anyja iránt élt meg 

velünk kapcsolatban is. Ez a mennyországban is működik. Ott is átragyog a megigazult ember 

lelkén ez a Krisztusról való különleges kapcsolat.  

 Jézus további vallomást tesz: „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Szeretni 

fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki.” A következő versben megerősíti: „Aki szeret 

engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt. Hozzá megyünk, és Benne fogunk 

lakni” (Jn 14, 21. 23). Jézusnak ezek olyan vallomásai, amelyekből a hívő lélek él. A megigazult 



embert a Mennyei Atya szeretete élteti. A megigazult ember nem önmagában él, hanem 

Istenben, illetve Isten beleárasztja az Ő szeretetét, a Szentlelket az ember szívébe (vö. Róm 5, 5). 

Így folytatódik a gondolat: Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még 

bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most tehát, amikor megigazultunk vérében, sokkal 

inkább megment minket a büntetéstől. Nemcsak kibékültünk Istennel, hanem még dicsekszünk is 

Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, Aki most megszerezte nekünk a kiengesztelődést (uo., 8-10).  

 Lehetné még folytatni a Szentírás tanúságait, tanításait. Hadd idézzem még ehhez a 

témához Pál apostol egy vallomását: Jézus mondja ennek a választott apostolának: „Elég neked 

az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében” (2 Kor 12, 

9).  

 – Amikor mi is gyötrődünk,  

 – amikor a mi számunkra is olyan fájdalmas a megpróbáltatás,  

 – amikor kérjük az Urat, hogy szabadítson meg ezektől a gyötrelmes megpróbáltatásoktól,  

 akkor Isten nekünk is ezt üzeni: Elég neked az én kegyelmem!Az én isteni erőm a te 

emberi gyengeségedben nyilvánul meg. Isten szeretete átjárja az ember lelkét, mert Isten mindig 

megadja az elégséges kegyelmet az üdvösséghez. Nyilván elsősorban azoknak, akik már 

megigazultak, vagyis a megszentelő kegyelem által igazzá váltak.  

 

Nézzük a szent hagyomány tanúságát, mit mond arról az ősegyház:  

 2. A szenthagyomány tanúsága  

 A megigazultak elégséges kegyelmet kapnak az üdvösséghez. Az ősegyház atyái közül 

senki sem tanította, hogy Isten bármikor is megvonta volna a kegyelmét valakitől, aki hűséges 

volt Hozzá. Sőt, ezek az atyák Isten parancsaira és a felelősségre-vonás tényeire hivatkoznak, és 

így bizonyítják, hogy képesek vagyunk Isten parancsainak teljesítésére.  

 Szent Ágoston például határozottan tanítja: „Csak azt hagyja el Isten, aki Őt elhagyta” 

Vagyis aki nem akarja Istent elhagyni, az nem lesz az istennélküliség, a kárhozat állapotában.  

 

3. Az értelmi megfontolás  

 is igazolja, hogy Isten jósága, hűsége, igazságossága, bölcsessége és szentsége jellemzi őt. 

Ellenkeznék Istennek ezzel a jóságával, hogyha nem adná meg a megigazult embereknek az 

üdvösséghez szükséges kegyelmet; hiszen a kegyelem állapotában levőket a Biblia úgy jellemzi, 

mint Isten szeretett gyermekeit, mint az Ő Egyszülött Fiának a barátait. Tehát a Biblia tanítása, a 

szent hagyomány tanúsága, és az értelem megfontolása mind arra ad eligazítást, hogy bátran 

remélhetjük ennek a hittételnek az igazságát, igaz voltát. Isten elégséges kegyelmet ad az 

üdvösséghez, elsősorban a megigazultak számára.  

 

A második pontban tegyük fel a kérdést:  

 

II. A bűn állapotában levők kapnak-e elégséges kegyelmet az üdvösséghez? 

 

 Az Egyház bűnbánati gyakorlata alapján a Tanítóhivatal egyetemes tanításának 

tekinthetjük, tehát hittétel gyanánt vallhatjuk: A bűn állapotában levők is kapnak elégséges 

kegyelmet a megtérésükhöz. Még az úgynevezett megrögzött bűnösök is. Ez egy nagyon 

vigasztaló tanítás. Mindnyájunknak végig kell mennünk a megtisztulás útján, amely elsősorban a 

súlyos bűnöktől való szabadulást kell, hogy eredményezze. Majd tovább kell menni a lelki úton a 

megvilágosodás életszakaszában, amikor nyilvánvalóvá lesz számunkra, hogy a krisztuskövetés 

az üdvösség útja. Krisztus példáját, Krisztus erényeit akarjuk mi magunk is megvalósítani. És 



milyen boldog az, aki az egyesülés útjára is meghívást kap. Egészen engedje eluralkodni 

magában Istent. Isten pedig befogadja őt önmagába, mennyei életébe.  

 

1. A Biblia 

 Itt is először a Biblia tanítását nézzük tételünk igazolására! A Szentírás minduntalan 

megtérésre buzdítja a bűnösöket. Még az úgynevezett megrögzött bűnösöket is. Ezekiel próféta 

mondja: Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr, az Isten –, nem lelem kedvem az istentelen 

halálában. Inkább annak örülök, ha az istentelen letér útjáról, és él. Térjetek meg, térjetek le 

gonosz útjaitokról! (Ez 33, 11). 

 Szent Péter apostol is tanítja: Isten nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy 

mindenki bűnbánatot tartson (2 Pét 3, 9).  

 Szent Pál pedig a konok és megrögzött bűnösökhöz fordul: Semmibe veszed, hogy Isten 

végtelenül jó, türelmes és elnéző? És nem jut eszedbe, hogy irgalma bűnbánatra akar vezetni? 

(Róm 2, 4-5). Látjuk Krisztus példáját, Aki olyan lelkülettel tartózkodott a bűnösök között, mint 

az orvos betegei körében. Sőt, vállalta azt a vádat is, amivel Őt illették: „Ő a bűnösök barátja” 

(Mt 11, 19). Ide illik az örök szép hasonlata az elveszett bárányról, az elgurult drachmáról és a 

tékozló fiúról (vö. Lk 15, 1-7. 8-10. 11-32).  

 Isten irgalmas Isten, hiszen értünk, bűnösökért küldte el Egyszülött Fiát, hogy éljünk, 

vagyis hogy üdvözüljünk. Jézus azonban említ egy kivételt: Aki a Szentlélek ellen vétkezik, annak 

bűne nem nyer bocsánatot sem ezen a világon, sem a másvilágon (Mt 12, 32).  

 Mi ez a Szentlélek elleni bűn? Az az elbizakodottság, az a makacsság, amellyel a 

farizeusok visszautasították a Messiás tanításában, csodáiban és jó-tételeiben 

megmutatkozó isteni szeretetet. Az ilyen bűnnek a megbocsáthatatlansága nem a kegyelem 

hiányán múlik, hanem azon a tényen, hogy a túlzottan magabiztos, vagy a megbocsátás 

lehetőségében kételkedő ember gyakorlatilag visszautasítja a kegyelmet. Krisztusnak ez a 

kijelentése tehát nem elvi vonatkozású, hanem inkább gyakorlati vonatkozású.  

 Vannak a Bibliában egyéb olyan helyek is, amelyek látszatra ellenkeznek azzal a tétellel, 

amit mondtunk, hogy a bűn állapotában levők is elégséges kegyelmet kapnak az üdvösséghez. 

Amikor például arról van szó, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét (vö. Kiv 7, 13). Vagy a 

nép szívét (vö. Iz 6, 10; Jn 12, 40). Ezek a kifejezések úgy értelmezendők, hogy Isten előre látja 

egyesek elvakult makacsságát, amellyel nem képesek felfogni Isten hozzájuk szóló üzenetét az Ő 

szeretetéről. Isten nem vesz erőt az ember szabad akaratán, vagyis engedélyezi, hogy az ember 

szabadon visszautasítsa a kegyelmet. Jézus sem azért beszélt a példabeszédekben, hogy egyesek 

ne értsék, hanem úgy beszélt, hogy egyesek a saját hibájukból kifolyólag nem értették. Úgy 

beszélt, hogy ezáltal nyilvánvalóvá vált egyesek kemény-szívűsége (vö. Mk 4, 11-12).  

 

A Biblia tanítása mellett nézzük meg:  

 2. Az őskeresztény egyház gyakorlatát 
 Volt bűnbánat és bűnbocsátás. Jézus is ezzel kezdi az evangélium hirdetését: Tartsatok 

bűnbánatot, térjetek meg! Hozzátok szólok tulajdonképpen, akik bűnösök vagytok (ApCsel 3, 19). 

Az Egyház is ezt gyakorolta. A bűnösök megtérésére a Szentlélek kegyelmét kérte, és 

csodálkozva, ámulva látták az apostolok, hogy a bűnből megtért emberekre a keresztségkor 

leszállt a Szentlélek (vö. ApCsel 10, 45). Vagyis az első pünkösd eseménye megismétlődik. Ők is 

betöltődnek Isten Szentlelkével, a Szeretet Lelkével.  

 Voltak azonban az ősegyházban úgynevezett visszaesők, akik megkapták ugyan a 

bűnöktől való feloldozást, de ezeket nem oldozták fel még-egyszer vagy azonnal. De akkor is 



buzdították őket, hogy egyéni vezekléseikkel ne szűnjenek meg kiesdeni Isten irgalmát. Tehát az 

ősegyház szüntelenül Isten irgalmának özönében élt.  
 

A hittudósok is így gondolkodtak:  

 3. Az üdvösségünk iránti bizalom keresztény kötelességünk 

 Joggal bízhatunk abban, hogy Isten megadja az üdvözüléshez szükséges kegyelmet. 

Ennek az isteni rendelkezésnek komoly kétségbevonása pedig bűn lenne a Szentlélek ellen. Ha 

pedig ez bűn, hogy valaki kétségbe vonja Istennek a jóságát, amellyel kegyelmet ad az 

üdvösségre, akkor észre kell venni, hogy Isten megadja a kegyelmet. Nem hiányozhat a kegyelem 

az üdvösséghez. És erre joggal alapozhatjuk a bizalmunkat. A bűn állapotában levők is kapnak 

elégséges kegyelmet a megtéréshez, hogy a bűn útjáról elfordulva Isten felé forduljanak, egyre 

előbbre jussanak az üdvösség útján, míg a mennyország ajtaja fel nem tárul számukra. Mert 

hiszen akkor már ők is megigazultak, ők is betöltődtek a megszentelő kegyelemmel, mert ellene 

mondottak a bűnnek, és Istent választották. 

 Az elmélkedő lélek számára tehát az öröm, az ujjongás, a belső béke fakad föl ebből a 

hittételből: Isten elégséges kegyelmet ad ahhoz, hogy eljuthassunk az üdvösségre. Nyilván, 

hogy ezt a kegyelmi ajándékot ápolni kell. Jézus is a talentumok kamatoztatásáról ad tanítást 

(vö. Mt 25, 14-30). A legnagyobb kincs – amelyet a Mennyei Atya ránk bíz – az Ő saját élete. 

Mint ahogyan mi, emberek szüleink életét hordozzuk magunkban, az ő adottságukat, és azt 

bontakoztatjuk ki; mert a kapott képességek mellett mindig vannak szerzett képességek is, 

amelyekkel gazdagabbá tudjuk tenni az életünket, ugyanúgy Isten gyermeke is Isten életét 

kapja ajándékba. De a maga erőfeszítésével, a rossz helyett a jó választásával, az 

imádsággal, amikor az ember Istenbe akar belemerülni, Istenben akar belenövekedni. 
Folytathatjuk, hogy a kötelesség teljesítésével, vagy a betegségek, szenvedések elvállalásával 

tudjuk bontakoztatni magunkban az isteni életet. Nincs más üdvösség, csak Isten! Mindaz, 

akiben az isteni élet van, az az üdvösségben részesül. Itt a földön még csak mintegy a 

mennyország előcsarnokában vagyunk, mert nem látjuk azt, hogy már Isten gyermekei vagyunk 

(1 Jn 3, 1), ahogyan Szent Pál apostol is írja az első levelében. Odaát pedig színről-színre 

láthatjuk azt az Istent, Aki az Ő saját életét ajándékozta nekünk, Akiből élünk, Akiben élünk, 

Akiben vagyunk (vö. ApCsel 17, 28). Amikor az elmélkedő lélek erről az Istennek az önmagát 

ajándékozó szeretetéről, a kegyelemről gondolkodik, akkor mindig kell, hogy öröm töltse be a 

szívét! Kell, hogy az élet lobogjon fel egyre jobban benne! Isten él bennem, én pedig 

Istenben élhetek!  
 Mivel a megszentelő kegyelem a jócselekedetek által növekszik, azért mindig 

remélhetjük, hogy nap mint nap jobban tudjuk majd szeretni Istent, szüntelenül jobban 

tudjuk befogadni az Ő szeretetét, és akkor még több lesz az okunk és a jogunk az 

ujjongásra. Már itt a földön Isten kegyelme betölt bennünket, és az örökkévalóságban pedig még 

jobban. Ahogyan az elindulásnál a Szent Péter teret a kegyelmek forrásának állítottuk szemünk 

elé, úgy az elmélkedés vége-felé, nem befejeztével folytassuk ezt a gondolatot: A 

szentháromságos Egy Isten szüntelenül árasztja ránk az Ő kegyelmét, mert Ő az üdvösségre 

akar vezetni bennünket. A szeretetnek nincs vége, sőt ez sohasem szűnik meg. Így Isten 

önmagát ajándékozó szeretetének az üdvösséghez szükséges kegyelem-áradásának sem lesz 

vége!  
      (Dr. Előd István: Katolikus Dogmatika 366-368. 

oldal) 

 

Befejezésül imádkozzuk a 96. számú éneket:  



 

 Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerezne.  

 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. 

  



                                                                                                                      

 

 

492. Mi módon érvényesíti Isten az úgynevezett hitetlenek üdvözítésére irányuló szándékát? 
 

 

Imádkozzuk a 98. számú éneket: 

  

 Szállj szívünkbe, nagy Isten, Lélekadó Lélek!  

 Úgy lépjünk az oltárhoz, a szívünkben Véled, 

 Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje  

 Ahhoz, Aki vigaszul a Szentlelket küldte!  

 

 Dicsőség az Istennek magasságos mennyben! 

 Békességet lásson itt minden igaz ember, 

 Akiben a szeretet, a Szentlélek, ébren, 

 S jóakarat vezeti cselekedetében!  

 

 Elmélkedni akarunk, bár teológiai szakkönyveket veszünk kézbe: Dr. Előd István: 

Katolikus Dogmatika műve 369-370. oldalig foglalkozik a témánkkal: Isten az úgynevezett 

hitetleneket is üdvözíteni akarja. De hogyan? Ne csak Isten szemével, de még inkább Isten 

szívével nézzük a kérdést!  

 A minap tették közzé a 2013-as Pápai Évkönyvben a katolikusok számának növekedését. 

A 2011-es statisztika alapján a katolikusok száma a világban 1 milliárd 214 millió. Mivel 

2010-ben „csak” 1 milliárd 196 millióan voltunk, azóta 1,5 %-kal több a katolikusok száma. De 

még ez is elenyésző a 7 milliárdnál több ember létszámához képest. Gyengén úgy lehet 

hasonlítani: minden ötödik ember keresztény, Krisztus tanítványa!  

 

I. Hogyan üdvözül a többi? 

 

 Ez az imádságunk kérdése, aggódó szívünk kutatási tárgya. A hittudósok véleménye 

nagyon eltérő a módot illetően. Az egyházi Tanítóhivatal nem nyilatkozott ebben a tekintetben. 

Bár a II. Vatikáni Zsinat foglalkozott a témával, de nem akarta eldönteni a vitát, ezért így 

fogalmazott: „Olyan módon üdvözülnek, ami csak Isten előtt ismeretes.” (EM= Egyház a Mai 

világban konstitúció 22. pontjában).  

 A kérdés megválaszolásának a nehézségét az okozza, hogy teológiailag biztos katolikus 

tanítás – bár nincs dogmaként kimondva – az üdvözülés nélkülözhetetlen feltétele a hit. A 

Biblia ezt írja: Isten előtt hit nélkül nem lehet senki sem kedves (Zsid 11, 6). A kérdés csak az, 

hogy mit jelent ez a hit?  

 

II. Hogyan kell hinni, hogy az ember élete kedves legyen Isten előtt? 

 

 1. Nézzük meg először a régiek felfogását! A régiek szerint kifejezetten hinni kell 

Krisztusban, mert a Római levélben Szent Pál így tanít: „Közel van hozzád az ige, ajkadon és a 

szívedben van” a hit igéje, amelyet hirdetünk. A száddal vallod, hogy „Jézus az Úr!”, és 

szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis 

megigazulásra, a szóbeli megvallása az üdvösségre szolgál. A Szentírás is azt mondja: „Senki 



sem vall szégyent, aki hisz benne.” Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert 

mindnyájunknak egy az Ura, Aki bőkezű mindazok iránt, akik segítségül hívják, hiszen írva van: 

„Mindaz, aki az Úr nevét hívja segítségül, üdvözül” (Róm 10, 8-13; Jo 3, 5). Ezt Joel próféta 

mondja.  

 A régiek tanítása szerint arról a hitről van szó tehát, amelyben benne szerepel, hogy az 

ember elfogadja Isten létét, a Szentháromság misztériumát, és a túlvilági jutalmazás 

lehetőségét. Tehát szájjal megvallani, hogy Isten az Isten Fia, az Úr. Szívünkben hinni, hogy 

Isten feltámasztotta őt. Isten bőkezűen megjutalmazza a mennyei hazában azokat, akik itt a 

földön segítségül hívták.  

 Viszont a régi teológusok nem tudták megmagyarázni, hogy azok, akik a saját hibájukon 

kívül nem jutottak el Krisztus tanításának ismeretére a Szentháromságról, hogyan üdvözülnek. 

Mintegy csodálatos módon – mondták: – Isten ugyanis angyalt, vagy misszionáriust küld 

nekik, vagy belső megvilágosodást ad. Tehát az évszázadok mutatják, hogy nem ez az út, 

ahogyan a Krisztus tanítását nem ismerők eljutnak az üdvösségre.  

 

 2. Az újkor elején – amikor új világrészek felfedezésekor kitűnt, hogy milyen sokan nem 

ismerik Krisztust – szokásba jött az előbb idézett Zsidókhoz írt levél szavainak folytatására való 

hivatkozás: Tudniillik hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, de aki Istenhez járul, annak 

hinnie kell, hogy Ő van, és megjutalmazza azt, aki Őt keresi (Zsid11, 6). Isten léte és a túlvilág i 

jutalmazás olyan igazságok, amelyekre józan ésszel is rájöhet az ember. Isten kegyelme pedig 

hitté alakítja át az ilyen észbeli felismerést. Tehát azok az emberek, akik még nem ismerik a 

Krisztuson keresztül adott kinyilatkoztatást a Szentháromságról, szintén felismerhetik az 

értelem segítségével, hogy ha van világ, akkor kell a világnak egy Alkotójának is lennie. 

Elismerik életük Urának, illetve készek Isten akaratát megtenni, vagyis a rosszat elkerülni és a jót 

megcselekedni (3 Jn 1, 11), akkor Isten ezt a felismerést elfogadja hit gyanánt. 

 

 3. A jelen kor hittudósai szerint elég az úgynevezett bennfoglalt hit (fides implicita). Ez 

az a hit, amely megvan, benne foglaltatik minden emberben, aki őszintén és önzetlenül keresi 

az igazságot, a helyes életet, vagyis az igazság szerinti életet, a rossz kerülését és a jó 

megtevését. Hiszen az igazság és a jóság teljessége, amit az ember keres, maga az Isten! Így ők 

öntudatlanul, sőt, a tudatos ateisták saját szándékuk ellenére voltaképpen Istent keresik, Istennel 

harcolnak.  

 Karl Rahner, a német jezsuita hittudós elképzelése: az igazság és jóság teljességét 

Krisztussal is kapcsolatba hozza. Az ilyen keresőket „anonim keresztények”-nek, névtelen 

keresztényeknek mondja, akik maguk sem tudják, hogy Krisztus tanítását követik anélkül, 

hogy ismernék Krisztust.  

 

 4. Még név szerint megemlegetjük a magyar származású Boros László teológus 

hipotézisét. Boros László feltételezése szerint ugyanis: amikor a test és a lélek különválik a 

halál pillanatában, akkor az ember eljut értelmi és akarati képességeinek a teljes 

kibontakozásához. Mert az értelmi megismerés már nem a test megismerő-képességéhez van 

kötve, tehát az érzékeken keresztüli megismeréshez, hanem mint egy ragyogó Fényben 

felismeri Istent. Akarati képességei is teljesen működnek, mert már nem a test ereje kell ahhoz, 

hogy lelkét felemelje Istenhez, hanem Isten, ez a ragyogó Fényesség magához vonja az ember 

akaratát. Boros László szerint ez a döntés szabad akaratból történik. A megismert valóság 

elfogadása vagy elutasítása azonban függ attól, hogy az ember élete addig őszinte igazságkeresés 

volt-e, vagy önkeresés Isten elutasításával.  



 Az imádkozó lélek megilletődötten áll e szent titok előtt: Isten hogyan üdvözíti azokat, 

akik még nem ismerik a jézusi kinyilatkoztatást.  

    (Dr. Előd István: Katolikus Dogmatika 369-370. oldal)     

 

III. Jézus szívének gondolata az emberek üdvözítése 
 

Tudjuk: Jézus gondja, hogy akiket a Mennyei Atya neki adott, el ne vesszenek. Jézus 

imádkozott azokért is, akik majd az apostol szavára hinni fognak benne (vö. Jn 17, 11. 20). De a 

hit kibontakozásának távlatában benne van a folyamat, hogy nem egy szempillantás alatt hisz 

minden ember Krisztus tanításában. Krisztus igéje, a jó mag a világ végezetéig bontakozik, 

mint ahogyan a konkoly a világ végezetéig együtt van a búzával, és el akarja nyomni azt (vö. Mt 

13, 30). De végül is Isten ügye fog győzedelmeskedni! Az imádkozó ember szíve azonosul 

Jézus szívével, osztozik annak vágyában, Aki azért jött, hogy tüzet gyújtson a lelkekben (Lk 12, 

49), a Szentlélek tüzét, vagyis az Atya és a Fiú szeretetének a lobogását.  

 Pünkösd különösen is alkalmas ennek a tüzes lobogásnak a felszítására, illetve annak 

felismerésére, hogy maga Isten gyújtja a lángot az emberek szívében. A sok különböző nyelvű 

embert egy szeretet-közösségbe, az Egyházba akarja gyűjteni.  
 Ez a téma, hogy Isten hogyan akarja üdvözíteni azokat, akik még nem hisznek 

Krisztusban, főleg a II. Vatikáni Zsinat után került még inkább a teológusok érdeklődési körébe.  

 

IV. Zs. A. doktori értekezéséből 

 

 Amikor Dr. Gál Ferenc dogmatikai professzorom a doktori disszertációm témáját 

kitűzte, akkor 1968-ban a laurea-dolgozatomat ezzel a címmel írtam meg: A nem keresztény 

vallások üdvrendi szerepe. Ezt a több, mint 100 oldalas dolgozatot kellett azután a doktorrá 

avatás előtt megvédenem, illetve magyaráznom az Egyház tanításában.  

 Most ebből a dolgozatból szeretnék néhány gondolatot megosztani a testvérekkel:  

 

 1. Bevezetés 

 Az Egyház a Krisztustól kapott missziós gyakorlat küldetése közben napjainkig inkább a 

többi valláshoz tartozó emberekhez fordult, vagyis az egyes emberek számára tárta fel 

Krisztus üzenetét, hívását. A II. Vatikáni Zsinat után azonban az Egyház új magatartást vett 

fel a nem keresztényekkel kapcsolatban. Nem keresztényeknek mondjuk azokat a vallásos 

embereket, akik hisznek Istenben, de nem krisztusiak, nem keresztények, mert még nem ismerik 

Krisztus tanítását, kinyilatkoztatását a Szentháromságról. Tehát istenhívők, de még nem 

Szentháromságban hívők. Ezért az Egyház ma inkább a vallásos közösségekhez intézi a szavát. 

Ebben kétségtelenül az idők jelét kell felismernünk, mert ma egyre jobban előtérbe kerül az 

ember közösségi jellege. Az Egyház ezért az evangélium üzenetét sem tolmácsolhatja csak az 

egyéni skálán, csak az egyes embernek címezve, hanem itt is figyelembe kell vennie az ember 

közösségi vonatkozásait.  

 Az evangéliumi üzenet átadásában is új formát vett fel az Egyház, amit VI. Pál pápa 

dialógusnak, párbeszédnek nevezett el. A múltban ugyanis az evangélium hirdetését jobbára 

csak monológnak fogták fel. Úgy gondolták – vagy legalábbis a gyakorlat erre a 

gondolkodásmódra vall –, hogy a kereszténységnek kizárólag adnia kell, tanítania kell, míg a 

nem keresztényeknek egyszerűen csak tanulniuk és elfogadniuk kell.  



 A zsinat előtti teológia megállt a „tévedés” és a „tévelygő ember” közötti 

különbségtételnél, amiből az következik, hogy küzdeni kell az első ellen, tehát a tévedés ellen, 

de szeretni kell a másodikat, vagyis a tévelygő embert!  

 Az evangélium hirdetése ma is az igazság és az üdvösség közlése, de a múlttal ellentétben 

ma jobban hangsúlyozást nyert az a tény, hogy a többi vallásokban is vannak igaz és szent 

vonások. VI. Pál mondja: „Nem vonakodunk tisztelettel elismerni a különféle nem-

keresztény vallások szellemi és erkölcsi értékeit.” (VI. Pál „Ecclesiam suam” enciklika 111. 

pont).  

 Ma elismerjük, hogy a tévelygő emberben is van igazság. Ezért az Egyház – aki eddig a 

más valláshoz tartozó emberhez, a tévelygőhöz fordult – ma figyelembe veszi annak vallását is.  

 Mi következik ebből? Az, hogy az evangélium hirdetését többé nem foghatjuk fel úgy, 

mint az igaz vallás küzdelmét a hamis vallások ellen (hiszen bennük is megtalálhatjuk az 

igazság elemeit), hanem mint dialógust, párbeszédet a szabadság, testvériség és az embernek 

alávetett közös értékeinek, és az Istennek alávetettség közös értékeinek alapján. Arról van szó, 

hogy találkozzunk, „nemcsak mint turisták, hanem mint Istent kereső zarándokok, mondta VI. 

Pál Indiában, amikor Bombaybe látogatott, és a nem keresztényekhez szólt. „A kapcsolatnak ez a 

formája – mondja VI. Pál a támadó hitviták előzetes elítélését követeli. A párbeszéd folyamán 

nem törekedhetünk a másik fél azonnali megtérítésére, mert a dialógus folyamán tiszteletben kell 

tartani a másik méltóságát és szabadságát. Az Egyház a párbeszédben részt vevő társa előnyére és 

hasznára törekszik, és teljesebb értelmi és meggyőződésbeli közösségre szeretné rábírni – mondja 

ugyancsak VI. Pál.  

 Ezért a párbeszéd fogalmával összhangban az evangélium hirdetését nem szellemi 

hódításként, vagyis prozelitizmusként követők szerzéseként fogjuk fel, hanem tanúságtétel és 

szolgálat gyanánt, amit az igazságnak és a párbeszédben résztvevőknek nyújt. Így jobban 

figyelembe vesszük, hogy a hit az ember szabad beleegyezését, hozzájárulását kívánja meg, 

hiszen maga Isten bízza rá az emberre a választás felelősségét.  

 Ezek a gondolatok megint az imádságot segítik. Az imádkozó keresztény szeretettel 

fordul a nem keresztény embertestvérek felé. Tudja, hogy egy Atyának a gyermekei vagyunk. 

Az imádkozó lélek elismeri, hogy Isten Atyánk az igazságot mondja nemcsak az ószövetségi 

próféták, illetve Egyszülött Fián és apostolain keresztül, hanem az egész emberiségnek. Még 

akkor is, hogyha a Krisztust nem ismerő emberek nem hallják tisztán és világosan a 

kinyilatkoztatás teljességét, a Szentháromságot. Jézus szava érvényesül: Nem azt keressük, ami 

szétválaszt, hanem azt, ami összeköt (vö. Ef 1, 10). Összeköt egymással az Istentől való 

teremtettség. Mindnyájan Isten teremtményei vagyunk, még ha nem is vagyunk mindnyájan Isten 

gyermekei a keresztség által, mert ezt a kegyelmet a keresztségség szentségében kapjuk meg.  

 Az a tény, hogy egy közös Teremtőnk van, közösségbe fűz minden emberrel. 

Felelősek vagyunk értük! Jézus ugyanis minden embert üdvözíteni akar. Az imádkozó ember 

tudja, hogy nem elég csak mondani az igét, kell az is. Hogyan higgyenek, ha nincs, aki 

hirdessen nekik. Az imádkozó léleknek a gondja az, hogy legyenek igehirdetők. Szívbeli feladata: 

kérni az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába (Mt 9, 38). De az is állandó imaszándéka, 

hogy az igehirdetők által hirdetett isteni mag jó talajba hulljon. Hallják meg az emberek Isten 

üzenetét! Engedjék a szívük mélyére, és az harmincszoros, hatvanszoros, százszoros jó termést 

hozzon! (vö. Mt 13, 8).  

 

 1967-ben a világon kb. 2 milliárd ember élt. Ebből 780 millió volt a keresztény, akik 

közül 500 millió volt a latin Egyház tagja.  



 2013-ra pedig már az emberiség létszáma a 7 milliárdot is meghaladta. A keresztények 

száma, a katolikusok száma 1 milliárd 214 millió. Hihetetlen növekedés még inkább fölteszi a 

mai ember számára az alapvető kérdést:  

 Miért engedi meg Isten, hogy az emberiség nagyobb része még mindig nem 

keresztény legyen? Elégséges-e csak azt hangsúlyoztatni, hogy a nem keresztény ember – mivel 

legyőzhetetlen tévedésben van, nem ismeri a krisztusi tanítást – eljuthat az üdvösségre, ha követi 

lelkiismerete parancsát? Lehetséges-e – anélkül, hogy a keresztény hit, valamint az Egyház igaz 

voltát és kizárólagosságát tagadnánk – arra a gondolatra jutni, hogy pl. a buddhista a maga 

vallásának nyolcrészes ösvénye által érje el az üdvösséget. Mert ez számára az Istentől 

kifejezetten akart és törvényesített út. Akkor felmerül a kérdés:      

    

 Mi értelme van a katolikus missziónak? E kérdések feszegetik a mai keresztény lelkét, 

aki elevenen átéli kora egyik jellemző vonását, az emberiség mind szorosabb egységbe való 

tömörülését. Az imádkozó ember ezekre a kérdésekre próbál választ adni.  

 A különféle vallások, tehát a nem keresztény vallások üdvrendi szerepét kell vizsgálnunk. 

Nem annyira a vallás-történelem, hanem inkább a teológia módszereivel. Az Istenről szóló tanítás 

módszereivel. Érdemes tehát keresnünk: hogyan és mennyiben lehet a nem keresztény vallásokat 

az üdvösség Istentől akart és törvényesített lehetőségeinek tekinteni? 

 A teológia feladata, hogy a hitet szolgálja. Ismertetni, illetve megismerni egy teológiai 

kérdést – annyit jelent, hogy ezzel is hozzásegítjük az embereket a hit mélyebb megismeréséhez. 

Ez pedig mindig apostoli feladata a teológusnak, vagyis az Istenről beszélő szakembernek, illetve 

a kereszténynek, Jézus tanítványának a feladata.  

  

V. Az Egyház és a nem keresztény vallások viszonyáról szóló zsinati nyilatkozat ismertetése 
 

 Az 1959. január 25-én, Szent Pál megtérésének ünnepén bejelentett II. Vatikáni Zsinat 

célkitűzéseit XXIII. János pápa így foglalta össze 

 1. Az Egyház belső reformja.  

 2. A megnyitott Egyházat vonzóvá tenni az elszakadt keresztény testvérek előtt, hogy 

katolikus részről semmi se állhasson a keresztény egység megvalósulásának útjába!  

 3. Az Egyház forduljon a világ felé, minden ember felé! Hívők és nem hívők felé, hogy 

termékeny párbeszédben felajánlhassa segítségét az emberiség sorsdöntő kérdéseinek 

megoldásában. 

 

 A II. Vatikáni Zsinat befejező esztendejében, 1965. október 28-án az Egyház 

nyilatkozattal fordult a Krisztust nem ismerő, de Istenben hívő emberek felé, hogy döntő 

változtatást hozzon létre a keresztények és a nem keresztények közötti kapcsolatok értékelésére. 

Az Egyház e nyilatkozat által a történelem során első ízben ajánlja fel ezeknek a vallásoknak a 

baráti, testvéri dialógust. Olyan eredmény ez, amelyet az 1963-ban elhunyt XXIII. János pápa 

bizonyára még elképzelni sem tudott.  

 1960. szeptember 18-án még azzal bízta meg a Keresztény Egyház Keresztény Egység 

titkárságát, hogy szerkesszen egy nyilatkozatot az Egyház és a zsidó nép közötti kapcsolatról. 

Vagyis az Egyház és egy nem keresztény vallás viszonyáról!  

 Nos, ez a nyilatkozat, amely a zsinat anyaga volt, szkémának mondjuk, a zsinat egyik 

legvitatottabb szkémája lett. Nem annyira teológiai okokból, mint inkább a kedvezőtlen politikai 

körülmények következtében. Tény az, hogy már 1962. júniusában törölték a központi előkészítő 

bizottság napirendjéről a váratlan politikai ellenkezések miatt. Csak János pápa újabb 



közbelépésével sikerült 1962. decemberében a témát újra felvétetni a zsinat napirendjébe. 

Sajátkezű válaszában – amelyet a keresztény egység titkárságának alelnöke által terjesztett elő, a 

pápa ezeket írja: „Figyelemmel elolvasva Bea bíboros e jelentését, tökéletesen osztjuk nézetét, 

hogy milyen súlyos és felelősségteljes a tárgy iránti érdeklődésünk.” Ebben a fázisban, hogy a 

Vatikáni Zsinat második ülésszaka idején a címtől és 3 sornyi, a nem keresztényeket 

általánosságban említő bevezetéstől eltekintve még csak olyan nyilatkozatról volt szó, amely 

egyedül a zsidó népre vonatkozik. A Szentlélek gondviselésszerű kiszélesedése – oly módon, 

hogy az összes nem keresztény vallásokat magába foglalja – azoknak a nézeteltéréseknek súlyos 

nehézségeknek következménye volt, és ez nagyon jellemző a II. vatikáni zsinatra, amelyeket a 

szkéma első megfogalmazása váltott ki. Egyesek azt kívánták, hogy az iszlámról is beszéljünk. 

Mások azt, hogy általánosságban az összes nem keresztény vallásokat említsük. A nehézségek 

később is folytatódtak. Főleg azután, hogy első ízben szavaztak a szkémáról a 3. ülésszak végén. 

Semmise láttatta előre, hogy végül is a nyilatkozatot a nem keresztény vallásokról 

gyakorlatilag egyhangúlag a kedvező szavazatok több, mint 96 %-át összegyűjtve fogadják 

el majd a zsinati atyák. Ez az egyhangúság önmagában is világosan bizonyítja a nyilatkozat nagy 

fontosságát, amennyiben a sokféle nehézség ellenére a világ katolikus püspökeinek tömeges 

támogatását nyerte el. Kézenfekvő, hogy kicsit tömören foglaljuk össze a nem keresztény 

vallásokról szóló zsinati nyilatkozat elemeit. Majd később fogunk részletesebben foglalkozni a 

témával.  

  

Először is tehát ez a zsinati nyilatkozat közli: 

Milyen célt kíván elérni? 
 

 Mindenekelőtt azokat az általános elveket fejti ki, amelyek az Egyháznak a nem 

keresztény  

vallásokkal szembeni magatartását meghatározzák. Ezeket az elveket a továbbiakban az 

iszlámmal és az ószövetség vallásával kapcsolatban részletesen is illusztrálja.  

 Befejezésül a nyilatkozat Isten Atyaságára hivatkozik, és egy olyan emberiség jövendő 

képét vázolja fel, amelynek tagjaként minden ember Isten gyermekének érzi magát, és 

testvérként viselkedik a többiekkel szemben.  
 Az imádkozó lélek mintegy rajta tartja ujját az Egyház „pulzus”-án, vagy még inkább 

érzékeli az Egyház szíve dobogását. Micsoda feladat, milyen súlyos felelősség azoknak az 

embereknek is elvinni a Krisztus által kinyilatkoztatott örök élet igazságát, aki a szentháromságos 

egy Isten élete, Akiben örökre részesül az, aki elfogadja Őt Urának, Istenének.  

 Egy családban is a szülők öröme a jó gyermek. Hányszor elhangzik: „Büszke vagyok 

rád!” Ténylegesen átjárja a szülők szívét az öröm. Mert bizony vannak olyan családok, ahol egy-

egy gyermek kilóg a sorból. Nem teszi azt, amit az édesapa vagy az édesanya kér.  

 Az Egyházanya is, mint jó szülő boldogan egyesíti magában Isten jó gyermekeit, akik 

meg akarják tenni Isten Atyánk akaratát, mert már megismerték. A hasonlat itt annyiban 

sántít, hogy akik még nem ismerték meg, azok nem eleve elutasítják Isten Atyánk tanítását, 

üzenetét, hanem egyszerűen még nem hallottak róla. Még nem tudtak mellette állást foglalni.  

 Az imádkozó lélek Krisztus szíve vágyát magáévá teszi. Maga is vágyódik arra, hogy 

minél több ember megismerje Isten szeretetét, atyai jóságát, a Fiú önfeláldozását, a Szentlélek 

tüzes szeretetét, hogy vállaljunk közösséget Isten gyermekeivel, hogy egy Család legyenek! 

 Az imádkozó embernek nem veszi kedvét az, hogy nem látja azonnal imájának 

eredményét. Tud türelemmel várni. Ahogyan idő kell, hogy a kis mustármagból hatalmas fa 

növekedjék, melynek ágai között minden irányból jöhetnek az ég madarai és helyet foglalnak 



(vö. Mt 13, 32), úgy tud türelemmel várni Isten országának a bontakozására is, amelyet maga 

Jézus hasonlít a mustármaghoz (vö. Mk 4, 31) és a mustárfához.  

 De az imádkozó lélek tudja, hogy Isten akaratából benne van a kibontakozás törvénye 

abban a mustármagban. Ahogyan annak idején még Ratzinger József bíborosként ezzel a címmel 

írta a könyvét: A mustármag reménye. Az imádkozó embernek is mindig megvan a reménye, 

hogy kibontakozik Isten uralma, Isten országa, hiszen az egész teremtésnek ez a célja: Isten 

legyen minden mindenben (1 Kor 15, 28), ahogyan Szent Pál apostol mondja.  

 

 Az egész teremtés célja: a teremtett világ, leginkább az értelmes lények, az angyalok és az 

emberek gazdagabbak legyenek Istennel, Isten befogadásával. Isten jósága, szent volta, 

szeretete az, amely az emberiséget boldogabbá tudja tenni. Az imádkozó keresztény is olyan, 

mint a vitamin, amely az egész testet ellátja a szükséges vitaminokkal, erősíti, bontakoztatja, 

élteti. Ezért jó az imaközösség! Minél többen kérnek ugyanis egy szándékkal, egy szívvel, Isten 

annál szívesebben meghallgatja kéréseiket. Ne szűnjünk meg ostromolni az egek Urát! 

Hordozzuk testvéreinket, a Krisztusban még nem hívőket, vagy az Istenben nem hívőket is 

Isten Atyánk elé! Mint ahogyan a vakokat is kivisszük a napsütésre, hogy rájuk ragyogjon a 

fény, amelyet ők még nem látnak, és megélik annak éltető hatását, egészséget bontakoztató 

hatását. Táguljon egyre nagyobbra a szívünk! Ebben az univerzális szeretetben van 

segítségünkre a Szentlélek (vö. Róm 8, 26), Akit a Mennyei Atyától Krisztus elküldött nekünk, 

és „velünk marad a világ végezetéig” (Mt 28. 20), bontakoztatja Krisztus művét.  

 

Befejezésül a 98. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Hiszem, vallom boldogan, amit mond az Isten, 

 Amit Krisztus elém ád Egyházában hinnem. 

 Hitemet a Szentlélek ajándéka szítja. 

 Mennybe szegény lelkemnek hitem legyen hídja!  

  

  

 

 

 

493. Isten szereti az embereket 

 

 

Imádkozzuk a 152, számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád.  

 De minden méznél édesebb szívünkben bírni Tégedet!  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes, szent neved!  

 

 Isten minden embert üdvözíteni akar, vagyis mindenkit befogadni az Ő örök 

szeretetébe! Azokat is, akik még nem ismerik Őt Egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül. 

A kegyelem áradása nincs formákhoz, eszközökhöz kötve. Kétségtelen azonban, hogy azon a 

formán át, amelyet Jézus az Egyházban határozott meg, több kegyelmet ad, és az emberek 



tudatosabban befogadják, és viszonozzák. Illetve az eszközök – amelyeket szentségeknek hívunk 

– Jézus rendelkezéséből hatékonyan közvetítik az Úristen szeretetét, kegyelmét. Nyilván azok 

is, akik nem részesedtek a keresztségben, a gyermekké fogadás kegyelmében, kedvesek az Úr 

előtt, mert mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. Isten szereti mindazt, amit, illetve akit 

teremtett.  

 

 A II. Vatikáni Zsinat a befejező ülésszakán 1965. október 28-án a nostra etate – kezdetű 

nyilatkozatában szólt az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról. A zsinat célja 

ezzel a nyilatkozattal az, hogy előmozdítsa az emberek közötti egységet és szeretetet. Ezért 

hangsúlyozza mindazt, ami közös az emberekben, és ezáltal alkalmas arra, hogy testvéri 

együttélésüket elősegítse. A zsinati atyák ezt mondják: „Korunkban napról-napra szorosabbá 

válik az emberi nem egysége, és mind jobban egymásra vannak utalva a különböző népek. 

Az Egyház is tüzetesebben szemügyre veszi, hogy ő maga miképpen viszonyul a nem keresztény 

vallásokhoz. Tisztéből folyik, hogy pártfogolja az egységet és a szeretetet az emberek között, 

sőt, még a nemzetek között.” Most tehát a zsinat azt veszi elsősorban fontolóra ebben a 

nyilatkozatban, ami közös emberi dolog, és ami előmozdítja a kölcsönös együttélést 

 

Első pont: 

 I. Az Egyház Krisztus titokzatos teste 
 

 Krisztus élete lüktet az Ő titokzatos teste tagjaiban, vagyis bennünk. Jézusnak 

irgalmas szíve van. Mindenkin könyörülni akar. Jézusnak nagy szíve van, amely szívbe mindenki 

belefér, mindenkit magához akar vonzani (vö. Jn 12, 32), miután már felmagasztaltatott a 

mennyei dicsőségbe. Mondhatjuk úgy is: az Egyháznak anyai szíve van. Az asszony nem 

felejtkezhet el méhe magzatáról (Iz 49, 15). A lelki anya sem felejtheti el gyermekeit, akiket a 

Mennyei Atya neki ad. Nemcsak azokat, akik már megszülettek, hanem azokat is, akik még meg 

fognak születni. A családban is ilyen tág a szülők szeretete a jövő gyermekeiket illetően. Az 

Egyház tehát nem valami elvont fogalom, hanem a Krisztusban, a Szentháromságban hívő 

emberek közössége, vagyis ahogyan a II Vatikáni Zsinat tanítja: „Az Egyház mi vagyunk!” (vö. 

ApCsel 15, 4).  

 Amikor a kegyelem áradását vizsgáljuk, tudniillik hogy Isten hogyan szereti az 

emberiséget, akkor az Egyház nyilatkozata alapján elmélkedjünk azokról az 

embertestvéreinkről, akik ugyan hisznek Istenben, de még nem ismerik Krisztust! 

Következésképpen nem tudnak benne hinni.  

 Isten mindenből tud valami jót kihozni. A kommunizmus harcos istentagadása is arra 

késztette az Istenben, Krisztusban hívő embereket, hogy egymásba, püspökeikhez és a világban 

élő keresztényekhez kapaszkodjanak a viharban, minden jóakaratú emberhez. A XX. század 

második felében a történelmi körülmények hozzák magukkal ezt az egységesedő vágyat, hogy 

mindnyájunknak közünk van egymáshoz! Mindnyájan felelősek vagyunk egymásért! Amikor 

1961-ben a kubai válság az atomháború veszélyével fenyegette a világot, hogy az emberiség akár 

arra is képes, hogy önmagát megsemmisítse, akkor a pápáknak a tanítása is segített abban, 

hogy az emberek ne legyilkolandó ellenségként tekintsenek egymásra, hanem vegyék figyelembe 

az emberi nem egységét! Ami fáj az egyiknek, az fájdalmas a másiknak is. Ha az egyik fél 

beveti az atomfegyvereket, akkor a másik is „visszalő.” Az embernek nem az a feladata itt a 

földön, hogy kiirtsa önmagát, még ha nem is tekinti bizonyos ideológia a másikat Isten 

teremtményének, de mindenképpen testvérnek kell tekinteni a különböző népeket!  



 Az Egyház tehát pártfogolja az egységet, a közösséget az emberek között. De 

éppen azért, mert az Egyház Isten népe, azért mer a szeretetről is beszélni. E világ stílusa az 

önzés, a szeretetlenség, a másik negligálása, semmibevétele, sőt akár letaposása is. Ez a 

magatartás embertelen is, nemcsak istentelen. Ez az önmagát istenítő magatartás nem is hozza 

meg az emberek számára a boldogságot, a kibontakozást. A keresztények ezért sürgetik a 

szeretetet, mert az egymás iránti szeretet, sőt, a nemzetek közötti szeretet megvalósulását,  a 

boldogságot, a békességet. Amikor XXIII. János pápa az első enciklikáját, a pacem in terris-t, 

vagyis békét a földön kezdetű tanítást kiadta, akkor nemcsak a Krisztusban hívőkről szólt.  

 Szent János apostol azt írja a levelében: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8). Amikor az emberek az 

egymás iránti és a nemzetek egymás közötti békéjére, szeretetére vágyódnak, akkor 

kimondatlanul is Istent emlegetik. Ha nincs meg a szeretet, akkor Istent hiányolják. Ha megvan a 

szeretet, akkor Isten békéje tölti be az ember szíveket, meg a nemzetek kapcsolatát.  
 Tehát az Egyház kedvezményezi a nem keresztény valláshoz tartozó embertestvérek 

megbecsülését is. Ezt a kezdeményezését nemcsak az emberiség fokozódó egyesülésének az 

igénye indokolja. Nemcsak a világot átható egység utáni vágy magyarázza. Azóta már látjuk 

nemcsak az Amerikai Egyesült Államok közösségét, hanem az Európai Államok Unióját is 

megvalósulni. Az emberek látják, hogy az egységben van az erő, de Isten nélkül nem lehet 

egységet építeni! Amolyan fából vaskarika lenne az emberek közötti szeretetet a végtelen 

Szeretet, vagyis Isten nélkül építeni.  

Boldogan éljük át, hogy az emberek egység utáni vágyát végül is Isten Lelke, a Szeretet Lelke 

munkálja. Kell az emberi erőfeszítés is az egység érdekében, de sokkal inkább kell még Isten 

segítsége is, hogy az embereket önmaguk fölé emelje, hogy az önzésük helyett az önzetlen 

magatartás legyen az emberek, illetve a nemzetek egységesülési vágyának az alapja.  

 Kimondhatjuk: a világot átható egységre való törekvés legmélyebb gyökerei a 

kereszténység alapjaiban vannak. Ezért a nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozat az első 

pontban kijelenti: „Az összes nemzetek egyetlen közösséget alkotnak. Egy az eredetük is, hiszen 

Isten telepítette meg az emberi nemet mindenhol a föld színén. De egy a végső céljuk is, nemcsak 

az eredetük. Végső céljuk Isten! Az Ő gondviselése, jóságának tanúbizonysága és üdvözítő terve 

kiterjed mindenkire, amíg egybe nem gyűlnek a választottak a szent városba, amelynek Isten 

Világossága fog fényeskedni. Ott, az Ő Világosságában járnak majd a nemzetek! (Vö. Jel 21, 

23-24).  

 A zsinat tehát kifejezetten tanítja: az a közösség, amelyre az összes nemzet törekszik, 

Isten elgondolása. Bábelnél  az emberek Isten nélkül akarták a társadalmukat megszervezni. 

Égig érő tornyot akartak építeni, mintegy legyőzve Istent, akire nem lesz szükség, ha már mi 

emberek is az égbe jutunk a magunk által épített tornyon keresztül. Az Isten nélkül épített világ 

nem az egységet szolgálta, hanem a szétszóródást. A Biblia a nyelvek sokféleségét is ezzel 

magyarázza. A nemzetek szétszóródását, másságát is. Ez majd csak a pünkösd eseményében fog 

helyreállni, illetve mi már mondhatjuk múlt időben: A sok különböző nemzet a saját nyelvén 

értette meg Isten üzenetét. Tehát nem arról van szó, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli, 

hanem arról, hogy Isten tanítását, kinyilatkoztatását mindenki megértheti. Isten, Aki 

megteremtette az egy őstől származó emberiséget Ádámban és Évában, az új Ádámban, 

Krisztusban az Ő szeretett országába, a mennyei hazába akarja vezetni Ádám és Éva 

gyermekeit (vö. 1 Kor 15, 45).  

 A kutatók az ősemberrel foglalkozva keresik, hogy hol jelent meg a homo sapiens, a 

törzsfejlődés csúcsára eljutott teremtmény, ember. Vannak, akik azt mondják: Dél-Afrikában. 

Különböző lelketekre hivatkoznak, amelyek azonban évmilliókat fognak át, és nem lehet 

egyértelműen bizonyítani a folytonosságot, hogy 100 millió évvel később az a megtalált emberi 



maradvány a 100 millió évvel előbb élt ember leszármazottja. Vannak, akik Ázsiába helyezik a 

homo sapiens, az ember megjelenését. Különböző embermaradványokra hivatkoznak, de egy-egy 

ősi koponya megtalálása nem bizonyítja azt, hogy őtőle származik a mai emberiség.  

 Az elmélkedő lélek mindig tisztelettel áll meg a teremtés titka előtt. Ha csak az 

evolúciónak egy véletlen eseménye lett volna, hogy a homo sapiens előtti ősemberből egy valaki, 

vagy egy pár, férfi és nő emberként jelent meg a földön; honnan van az a konstans, állandó 

erő, hogy az emberpár reprodukálni tudja magát, hogy az emberiség ne elkorcsosuljon, 

hanem – mint látjuk az évszázadok folyamán, nemesedjék, bontakozzék, emberileg is egyre 

tökéletesebb legyen. Az, hogy mindez magától lenne, nehéz elhinni. Több hit kell az ilyen 

véletlenszerű kiválasztódás elfogadásához, és annak maradandó folytatásához, mint egy értelmes 

Teremtőnek a létét feltételezni.  

 Az elmélkedő lélek, aki az ember eredetét nézi, egyben szemléli Isten tervét is az 

emberiség kibontakoztatására, hogy a földi életből az örök életbe jusson el mindenki. Egyedül 

Isten az, aki örökké él. Az örök életbe való bejutás az azt jelenti: az ember, a halandó lény – 

akinek léte kezdődött a fogantatáskor – örökké élni fog Isten létében, Isten gondolatában és 

Isten szeretetében, tehát az Atya, Fiú és Szentlélek Szeretet-közösségében!  

 Szent János a látomásban nem véletlenül mondja: Ott majd Isten Világosságában járnak a 

nemzetek. Nemcsak egyes emberek, hanem a különféle nemzetek is. Ott már nem lesz 

elválasztódás, de a nemzeti mivolt, a nemzeti gyökér megtartó erő lesz továbbra is, a mennyei 

hazában is. Csak ott már nem lesz eltérés, széthúzás, hanem egység, mert Isten szeretete egyesít 

minden nemzetet, minden embert!  
 A zsinatnak ezeket a szavait: –„Isten az összes nemzetek számára egyetlen közösséget 

alkot”, arany betűkkel kellene felírni az Egyesült Nemzetek Szövetségének palotájára! 

Feltéve természetesen, hogy a szervezet valamennyi tagja elfogadja őket. Sajnos ezt Brüsszelben, 

az Európai Unió fővárosában is látjuk, mennyire széthúzó tendenciák vannak, Európa mennyire 

nem akarja vállalni keresztény gyökereit. Mekkora támadás érte Magyarországot, hogy a 

jelenlegi kormány által tető alá hozott alkotmány Istennel kezdődik! Vagy Isten áldását kéri a 

magyar népre. Mennyire fájdalmas az imádkozó léleknek a tény, hogy vannak, és sokan vannak, 

vagy legalább is soknak látszanak, akik nagyon hangosan tiltakoznak Isten ellen, akik Isten 

nélkül akarják az emberiség boldogulását.  

 A zsinat tehát a nostra etate kezdetű nyilatkozatában a keresztény és a nem keresztény 

vallások kapcsolatáról már az első pontban hangsúlyozza: az összes nép egyetlen közösséget, 

vagy más szóval egy családot alkot, mert mindnyájan ugyanattól a teremtő Istentől 

származunk, illetve mindnyájunknak Isten a végső célunk. Az Ő gondviselése és jósága 

kormányoz minket, és vezet el az üdvösségre, a mennyei szent város egységébe, amelyet Isten 

Fénye tölt be, és amelyben mindnyájan arra vagyunk hivatottak, hogy Isten Világosságában 

éljünk!  
 Ezeknek a felsorolt okoknak mindegyike indokolja, hogy az Egyház valamennyi tagja, és 

minden keresztény teljes odaadással vegyen részt az emberi család egységének 

megteremtésében, amelyet mielőtt még emberi vállalkozás lett volna, a teremtő Isten, a 

gondviselő Atya már eltervezett az emberiség számára.  

 Ez az isteni gondolat ad számunkra is egy belső biztonságérzetet. Egyrészt magunkkal, a 

Szentháromságban hívő emberekkel kapcsolatban belső bizonyosságot ad, hogy jó helyen 

vagyunk. Másrészt pedig azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik még nem hisznek a 

szentháromságos egy Istenben, mert még nem ismerik Krisztust és az Ő tanítását, megnyugtató 

választ kapunk Isten stílusában, Aki nem bánja meg a szeretetét (vö. Róm 11, 29), amellyel 

teremtményeit a létbe szólította. Istennek a gondolata teremtő gondolat. Amit Isten elgondol és 



kimond, az létezni kezd. Isten csak akarta, hogy legyen ez a világ, és benne az ember is, és 

minden meglett! (vö. Ter 1, 1). 

 

 

Második gondolatként nézzük meg:  

 

II. Mi a tartalma a „vallás” kifejezésnek?  

 

 A nem keresztény vallásokkal kapcsolatban ugyanis a zsinat az Egyház magatartását 

akarja leírni. Éppen ezért világosan meg kell határozni, mit is jelent ez a szó: „vallás”. Milyen 

feladat vár rá az emberi életben. Ezért a zsinat kifejti: Az emberek a különféle vallásoktól 

feleletet várnak az ember léthelyzetének ama titokzatos rejtélyeire, amelyek ma éppen oly 

mélyrehatóan nyugtalanítják az emberi szívet, mint réges-régen. 

 Ezek a kérdések:  

– Mi az ember?  

– Mi értelme és célja van az életünknek?  

– Mi a jó, és mi a bűn?  

– Honnét van a szenvedés?  

– Mire céloz?  

– Hogyan lehetünk igazán boldogok?  

– Mi a halál?  

– Miben áll a halál utáni élet és igazságszolgáltatás? Végül pedig  

– mi az a létünket körülölelő legeslegvégső megnevezhetetlen titok, ahonnét jöttünk, és 

ahova megyünk?  

 Ez is a nyilatkozat első pontjában van még  

 Ha ezt a leírást összevetjük a föntebb mondottakkal, amikor is az emberiség családjának 

egységéről volt szó, akkor valóban meglepő megfigyelést tehetünk.  

 Aki visszapillant a történelemre, fájdalommal állapíthatja meg, hányszor voltak a 

különböző vallások és emberek közötti nézeteltérések, harcok, sőt véres háborúk legfőbb okozói. 

Tehát vallásra hivatkoztak, hogy a másikat meggyilkolták, kiirtották.  

 Aki viszont a vallás szó tartalmának idézett leírását veti össze az emberiség családjának 

egységéről mondottakkal, annak meg kell állapítania: mennyire éppen a vallás alkalmas minden 

más tényezőnél inkább arra, hogy az emberek közötti elmélyült találkozást előmozdítsa. Tény 

az, hogy éppen a vallás világítja meg határozott formában az emberi család egységének 

említett alapjait, tehát az eredetet, illetve a célt, az ember Istenhez fűződő viszonyát. Ezért 

kellene a vallásnak elősegítenie magát az egységet is.  

 De hogyan lehetséges az, hogy a vallások oly sokszor éppen az ellenkező hatást érték el? 

Legfőképpen pedig mit kell tenni, hogy a vallások különbözőségük ellenére ne a széthúzást 

szolgálják, hanem inkább egyesítsék az embereket. Itt vetődik fel az eszközök és a módszerek 

kérdése.  

 

 A zsinat nyilatkozata három lépésre tagozódik. Az első egy mondhatni egy 

fenomenológiai megfontolás a különböző vallások néhányával kapcsolatban. Ezután azok az 

elvek következnek, amelyek az Egyház magatartását a nem keresztény vallásokkal szemben 

alapvetően meghatározzák. Végül útmutatást kapunk arra nézve, hogy az Egyház gyermekei 

miképp vigyék át a gyakorlatba az Egyház magatartását.  



 A II. Vatikáni Zsinat, mint egy jó orvos nemcsak megállapítja a bajt, mi fáj a kedves 

betegnek, hanem orvosolni is akarja azt, megadván a gyógyulás módszereit, a gyógyító 

orvosságot. Ezért azután a zsinat a különböző vallásokat általánosságban tárgyalja. A 

fenomenológiai taglalás azt jelenti, hogy a különböző jelenségeket vázolja. Először csak 

általánosságban, de néhány vallással kapcsolatban részletesen is. A nyilatkozat tehát ki akarja 

fejteni azokat a pozitív elemeket, amelyeket a különböző vallások tartalmaznak. Ebből az is 

kitűnik, hogy mivel járulhatnak hozzá a vallásossághoz. Idézem: 

  „Az ókortól fogva mindmáig valamiképpen megérezték a nemzetek azt a rejtélyes 

erőt, amely ott van a természet folyamataiban, és az emberi élet eseményeiben. Néha még a 

legfelsőbbrendű isteni Lényt, vagy akár Atyánkat is felismerték. Ez a megérzés, illetve felismerés 

bensőséges vallási érzülettel tölti el az életüket. A vallások pedig a műveltség haladásához 

kapcsolódva finomabb fogalmakkal és egyre pontosabb kifejezésekkel próbálnak válaszolni 

ugyanazokra a kérdésekre.  

 A hinduizmus hívei például az isteni titkot fürkészik, és fogyhatatlanul gazdagon termő 

hitregékben, meg szellemes bölcseleti próbálkozásokban fejezik ki. Egyúttal szabadulást 

keresnek létünk nyomorúságából akár önfegyelmező életformákkal, akár mélyreható 

elmélkedéssel, akár úgy, hogy szerető bizakodással Istenhez menekülnek.  

 A buddhizmus különböző formái felismerik e változó világ gyökeres elégtelenségét, és 

egy olyan útról tanítanak, amelyen az ember ájtatos, bízó lélekkel elérheti a tökéletes 

szabadulás állapotát. Vagy pedig akár a maga emberségéből, akár felsőbb segítségre 

hagyatkozva eljuthat a megvilágosodás legfelsőbb fokára. 

 Hasonlóképpen a világszerte található többi vallás is az emberi szív nyugtalanságán 

akar különféleképpen segíteni azáltal, hogy utat mutat, vagyis tanításokat, életszabályokat és 

szent szertartásokat terjeszt elő. – (eddig az idézet a 2. pontból).  

 

 Tehát a nem keresztény vallásokkal kapcsolatos nyilatkozat első lépése felvázolja a 

különböző nem keresztény vallások tanítását:  

 Hogyan tud az ember egyre inkább Istenhez fordulni? Hogyan tud eljutni az ég és 

föld Teremtőjéhez?  

 Az elmélkedő lélek is megállhat, és boldogan, mint aki közös nevezőt talál a 

másfelfogásúakkal, a teremtő Isten felé fordul. Egy Isten az, Akit minden vallásnak az útján a 

különböző emberek keresnek. Minden emberrel – mondhatjuk így: – rokonságban állunk a 

teremtettségnek a jogán. Mindnyájunkat ugyanaz az egy Isten teremtett.  

 Az elmélkedő lélek gondolhat arra is, hogy a testvérek a családban sem egyformák. Bár 

egy édesapától és édesanyától születtek, mégis mindegyiknek megvan a saját adottsága, amelyet 

hozott magával születésétől fogva. Megvan a saját történelme. Mindegyik testvér életútját 

másképpen lehet csak leírni. Nem egy kaptafára élnek még az ikrek sem. De minden 

különbözőség ellenére ott van a közös nevező: mindnyájan Isten teremtményei vagyunk!  

 Azért figyelembe lehet venni a statisztikát, hogy a katolikusok több mint 1 milliárd 100 

millió létszámban vannak a földön; de most inkább azt nézzük, hogy a föld több, mint 7 milliárd 

lakósa egy közösség tagja. Az emberiség nagy családja gyermekei vagyunk.  

 Engedjük, hogy a szívünkön áthullámozódjék a szeretet minden embertestvérünk 

felé! A családban is a gyerekeknek, testvéreknek az a kiváltsága, hogy egymást kiváltképpen 

szerethetik. Jobban, mint a szomszédban lakó barátot vagy barátnőt, jobban, mint az iskolába járó 

társakat. A testvérek bár amíg még éretlenek és kicsik, addig saját magukat akarják előre 

helyezni, a másik elé helyezni, vagyis önző módon élnek. De amikor már nagyobbacskák és 



okosodnak, akkor felfogják, hogy milyen jó, mi testvérek vagyunk! Milyen jó, mi szerethetjük 

egymást! Milyen jó, hogy mi testvérek együtt vagyunk szüleinknek öröme, boldogsága.  

 Itt is érvényesül Jézusnak a mondása: Ne azt keressük, ami szétválaszt, hanem azt, ami 

összeköt!. A közös nevező tehát a teremtő Isten emberszerető jósága. A Titusz levélben Szent 

Pál apostol tanítja: Krisztusban jelent meg a mi Istenünk emberszerető jósága (vö. Tít 2, 11). Ezt 

a liturgia karácsony ünnepe alkalmával külön is hangsúlyozza.  

 A minden embert szerető teremtő Isten miatt vagyunk egy közösség.  

 – Ez a mi vallomásunk: Isten teremtményei vagyunk!  

 – Ez a mi vallásunk: Mi megvalljuk a teremtő Istent. 

 – Ez a mi életformánk közös gyökere: Isten teremtményeként a teremtő Isten tetszésére 

akarunk élni, vagyis kerülni a rosszat, és tenni a jót! (Zsolt 36, 27).  

 A vallás tehát nemcsak egy ideológia, egy tan Istenről és az emberről, illetve Isten és az 

ember kapcsolatáról, hanem sokkal inkább egy életforma vállalása, tudniillik hogy Isten és az 

ember összetartoznak! Hogy Isten egységet akar az Ő teremtményei között! Amikor 

eluralkodik az emberiségben ez a szemléletmód, hogy mindnyájan Isten teremtményei vagyunk, 

akkor ez a gondolat fogja segíteni az emberiséget a békességre. Ez az együvé tartozás gondolata 

segít az egymás iránti szeretetre. Aki szereti embertestvérét, az nem kiirtani akarja azt, aki 

más életfelfogással van, mást vall az életről, az életet adó Istenről, vagy önmagáról, itt a földön 

élő emberről. Azt egy közös teremtő Istenben való hit segít arra, hogy befogadja a teremtő 

Isten szeretetét, vagyis azt a kegyelmet, amellyel a földi élet után az örök élet Világosságába 

hív bennünket. Isten számára nem probléma a mennyiség, nem gond az, hogy hol fog elférni a 

jelenleg 7 milliárd ember, mert Isten számol azokkal is, akik előttünk éltek, meg azokkal is, akik 

majd még utánunk fognak születni a teremtő Isten jóságából. Mind-mind beleférünk a teremtő 

Isten kegyelmet adó szeretetébe. Amikor mi minden embert szeretni akarunk, akkor a 

teremtő Istenhez leszünk hasonlóak, Aki mindnyájunkat szeret, minden embert szeret!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 152. számú éneket:  

 

 A nyelv azt nem mondhatja ki, betű ki nem fejezheti,  

 Csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt! 

 

 Te légy, o Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk,  

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át! 

 



                                                                                          

 

                                                    

494. Isten szereti az iszlám-hívő vallásos embereket is 

 

 

Imádkozzuk a 295. számú éneket: 

 

 Áldott Szent István, Istennek szolgája, Krisztus hitének igaz plántálója,  

 Bálványozásnak eltávoztatója és elrontója! 

 

 Irgalmas Isten kegyes jóvoltából adaték nékünk magas mennyországból,  

 Utat hogy lelnénk gonosz pogányságból, régi vakságból.  

 

I. A II. Vatikáni zsinat a nostra aetate kezdetű nyilatkozatban az iszlámról is szól 

 

Amikor az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról ad tanítást, akkor nemcsak 

a nagy keleti vallások értékeit jelzi, hanem a 3. pontban az iszlámról ezt mondja:  

 

1. „Az Egyház megbecsüléssel tekint az iszlám követőire is, akik az egy élő, és 

önmagában létező irgalmas és mindenható Istent imádják, Aki a mennynek és a földnek 

Teremtője, Aki szólt az emberekhez; és Akinek még rejtett határozatait is teljes szívből 

engedelmeskedve akarják követni, miként Ábrahám, kinek hitére az iszlám szívesen 

hivatkozik. Engedelmeskedett Istennek. 

 Jézus Istenségét ugyan nem ismerik el, de prófétaként tisztelik, Szűzanyjaként 

becsülik Máriát, és olykor áhítattal segítségül is hívják. Várják az ítélet napját, amikor Isten 

minden embert feltámaszt és megfizet mindenkinek. Ezért értékelik az erkölcsi életet és Istent. 

Leginkább imádsággal, alamizsnával és böjtöléssel tisztelik.  

Bár a századok folyamán a keresztények és a muszlimok között nem kevés nézeteltérés és 

ellenségeskedés támadt, a szentséges zsinat mindenkit arra buzdít: a múltat feledvén őszintén 

törekedjen a megértésre, és mindenki számára közösen gyarapítsák és óvják a társadalmi 

igazságosságot, az erkölcsi értékeket, a békét és a szabadságot!” Tehát ez a zsinat tanítása.  

 Az Egyház magatartását magunkévá kell tennünk, mert gyermekei vagyunk Egyház-

anyánknak. Az Egyház magatartását a gyermekek ültetik át a gyakorlatba. Az Egyház 

gyermekeinek tehát mindenekelőtt az a kötelességük, hogy elismerjék, óvják és előmozdítsák 

azokat a szellemi és erkölcsi, valamint szociális és kulturális javakat és értékeket, amelyeket 

más vallások követőinél találnak. De milyen eszközökkel? Testvéri dialógussal és 

együttműködéssel. Mi módon mozdítsák elő okosan és szeretettel? Itt is áll: Nem elég csak a 

szeretet, amely esetenként vak is lehet. De nem elég csupán az okosság sem, amiből hiányzik a 

melegség, ahogyan nem válik gyanakvássá a másik vallás iránt.  

 

 2. Az Anyaszentegyház tehát elvárja gyermekeitől, hogy tisztelettel tekintsenek az iszlám 

híveire is. Jézus szava szerint: Nem azt keressük, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt! Ne a 

fájdalmas századokra emlékezzünk, amikor egymást „gyaur kutyának”, hitetleneknek 

nevezzük, hanem ténylegesen azt keressük, ami összeköt, az egy istenhitet! Ez az egy Istenben 

való hit személyes élmény az iszlámban is.  

 



 3. Az iszlám misztikát szúfizmusnak mondják. Egy szófejtés elmélete szerint a szafá, 

vagyis  tisztaság, makulátlanság szóból ered. A szúfikat fukarának mondják, vagyis „szegények”-

nek. Ennek a fukara szónak egyes száma ismertebb: fakír. Vagy perzsa eredetű szóval 

dervisként is emlegetik. Szegények, tudniillik leginkább a világról való lemondásuk és önként 

vállalt nincstelenségük miatt. Ez a szó-magyarázat már rávilágít egy közös magatartásra az 

iszlám és a krisztus-tanítványok között. Mindazzal szegényebbnek kell lennünk, ami nem 

vezet közelebb Istenhez! (vö. Zsid 7, 19). Mindenről önként, szeretetből akarunk lemondani, 

ami zavarná az Istennel való kapcsolatunkat.  

 

 Most akkor emelkedő lélekkel tekintsünk magunkba, nézzük meg, mi az, amiről még le 

kellene mondanunk azért, hogy ne az legyen a kincsünk, a gazdagságunk, hanem sokkal inkább 

Isten, illetve mindaz, ami Istenhez vezet.  



II. A szúfizmusnak, vagyis az iszlám misztikának megjelenése és kialakulása négy időszakra 

osztható 

 

1. A korai aszketizmus vagy józan miszticizmus megjelenése. Az iszlám vallásban 

kiemelt helyet kap a Próféta életmódjának, hagyományának pontos követése. Minden 

muszlinnak kötelessége megismernie a Próféta életmódját annak érdekében, hogy őt követve a 

helyes úton járjon. Mohamed, mint Allah küldöttje azt mondja: „Tartsátok magatokat az én 

életmódomhoz, és az igaz úton járó és helyesen vezérelt kalifák, vagyis utódok hagyományához! 

Óvakodjatok az újításoktól, mert minden új kitalálás tévelygés lesz!” Más helyen pedig így 

szól: „Aki az iszlám vallásba új dolgot hoz, olyat, ami nem tartozik bele, az elutasítandó.”  

 Mohamed, vagyis a Próféta halála után társai követték ezt az életmódot, és 

ragaszkodtak hozzá. Az őket követő második nemzedék tagjai között már akadtak olyanok, akik 

túlzásba estek a lelki életük terén. A Próféta azon társait, akik aszkéta módon önmegtartóztató 

életet éltek, aszkétának vagy zuhhád-nak hívták. Előnyben részesítették a túlvilággal való 

törődést az e  világgal szemben. Lemondtak az evilági élettel járó örömök egy részéről, a 

kényelemről, a vagyonról, a gazdagságról és a pompáról, és inkább az egyszerű, szegényes 

életmódot választották. Nappal önkéntes imádkozással, böjtöléssel, Korán-recitálással, 

vagyis szavainak ismételgetésével, Isten folytonos emlegetésével; éjszaka pedig önkéntes 

virrasztással, hosszú éjszakai imádkozásokkal, bűnbánattal, sírással és könyörgésekkel 

kívántak közeledni Allahhoz. Nagy hangsúlyt kapott az életükben az elrendelésbe, vagyis az 

eleve elrendelésbe vetett őszinte hit, hogy Isten valakit a mennyországra, valakit a pokolra hív. 

Továbbá Allahra, az Istenre való ráhagyatkozás. Szívük tele volt őszinteséggel és odaadással 

Isten iránt. Istenfélelemmel, áhítattal, szerénységgel. Azok az aszkéták olyan átéléssel végezték 

az istentiszteletet, hogy még azt sem vették sokszor észre, hogy mi folyik körülöttük.  

 Egy alkalommal, amikor Tarzusz városában riadót fújtak az imádság ideje alatt, a vezető 

nem szakította félbe az imádkozást. Amikor befejezték, voltak olyanok, akik azzal vádolták, hogy 

az ellenség oldalán áll. Az ima vezetője azonban azt mondta: „Nem hittem volna, hogy aki 

imádkozik, mást is hall, mint amit a felséges Allahnak mond!”  

 Amikor az imádság módjáról kérdezték az aszkétát, azt mondta: „…felállok az 

imádkozáshoz, a Kába kővel szemben képzelem magamat, a Paradicsomot a jobbomra, a 

Poklot pedig balomra képzelve, és a halál angyalát mögém képzelve azt gondolom, hogy ez az 

utolsó imádkozásom...” 

 A józan, vagyis mérsékelt miszticizmus egyik utolsó alakja A vallástudományok 

újjáélesztése című híres művében egyrészt a túlzó misztikusok, másrészt az egyre népszerűbb 

teozófiai irányzatok ellenében a mérsékelt miszticizmus mellett szállt síkra, s ezzel sok-millió 

muszlim gondolkozására gyakorolt igen nagy hatást.  

 Az iszlám misztika későbbi formái azonban már nem illenek a józan misztika körébe, és 

így azok idővel elváltak a szúnita ortodox hittől, hitgyakorlástól, és szembekerültek a prófétai 

hagyományt, a szunnát követő muszlimok közösségének gyakorlatával. 

 

 Megint álljunk meg egy kis elmélyedés végett, és próbáljuk a mi Urunkra, 

szentháromságos egy Istenünkre tekintve arra gondolni, hogy Isten hogyan szereti azokat a 

gyermekeit, akik még nem ismerik a Krisztustól hozott kinyilatkoztatást a Szentháromság 

titkáról, de őszinte odaadással akarnak Isten útján járni, Isten tetszésére élni! Érdemes 

tudatosítanunk azt a kinyilatkoztatott igazságot: Isten minden embert üdvözíteni akar! (vö. 1 

Tim 4, 10), vagyis Isten szeretettel néz a muszlin hitű gyermekeire is. 



Akkor a mi szívünkben is felfakadhat a szeretet: „Itt és most szeretem azokat, akik 

Istent Allah néven tisztelik, akik még nem tudják, hogy a szentháromságos egy Isten micsoda 

hatalmas Szeretet-közösség, de vágyódnak eljutni Istenhez, és az önmaguk legyőzése az 

Istentől távoltartó akadályok elhárításával akarnak egyre közelebb kerülni Istenhez. Mindezt 

nemcsak elméletben teszik, hogy szeretnék közelebb kerülni Istenhez, hanem cselekedetekkel is. 

Az imával, böjttel, a szent iratok olvasásával éjjel és nappal Istenhez kívánnak közeledni!  

 Amint megvan a jogosultsága a magányban való imádságnak, amikor az ember egyedül 

van Isten színe előtt – hiszen Jézus is visszavonult a hegyre, hogy Atyjával legyen egészen 

egyedül (vö. Mt 15, 29) –, úgy megvan a jogosultsága a közös imának is, ahogyan Jézus tanította: 

Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk! (Mt 6, 9), vagyis együtt álljunk Isten Atyánk elé! Lélekben 

nemcsak azokkal imádkozhatunk együtt, akik ismerik és elfogadták és követik Krisztus tanítását 

a szentháromságos egy Istenről, hanem a II. Vatikáni Zsinat tanítása alapján azokkal az 

emberekkel, akik még nem ismerik azt a nagy Valóságot, de vágyódnak rá, de törekednek rá, de 

az egyetlen Istent imádják, Aki irgalmas és mindenható, Aki égnek és földnek a Teremtője. 

Minél többen vannak ugyanis azok az emberek, akik Istenben hisznek, és Őbenne remélnek, 

valamint szeretik Őt, annál kedvesebb ez a földkerekség Isten szemében, mint ahogyan egy 

édesapa és édesanya is szeretettel tud tekinteni különböző gyermekeire.  

 

A szúfizmus, vagyis az iszlám misztikának második szakasza így jellemezhető: 

2. Az „isteni szereteten” alapuló klasszikus miszticizmus kifejlődése.  Azok a 

szakemberek, akik a misztika gyökereit kutatták a különböző vallások követőinél, az iszlám 

miszticizmus kezdetét is különféle hagyományokban vélték felfedezni. Úgy gondolják, hogy 

elsősorban a keresztény, majd az új-platonikus, indiai, és főleg a buddhista eszmék gyakoroltak 

hatást a muszlimok egy körére, akik azután az iszlámtól idegen gyakorlatokat sajátítottak el. 

Emellett azonban szerepet játszott egy belső tényező is. A Krisztus születése utáni 600-as, 700-as 

években egyes iszlám uralkodók világias uralma hirtelen gazdagságot hozott, az e világi 

örömöknek a hódolását, és az anyagi téren egymással vetélkedve átlépték a mértéktartó lelki 

életet. Az egoizmus, a pompa és a mértéktelen habzsolás ellen ennek a kornak a misztikusai az 

iszlámban azzal fejezték ki a tiltakozásukat, hogy gyakorolták az aszkézist, az 

önsanyargatást, a világi javakról való lemondást.  

 Ez az az időszak, amikor az iszlám a földrajzi kiszélesedésének eredményeképpen a 

muszlinok egy része megismerkedett a hindu, a buddhista és keresztény szerzetesi élettel. Voltak 

olyan iszlám-követők, akik ennek hatására elkülönültek addigi közösségüktől, a pusztákba 

vonultak, rövidebb-hosszabb ideig, sőt teljesen elzárkóztak a házasságtól. Mások egész 

vagyonukról mondtak le, és ezzel a nincstelenségbe és hajléktalanságba vetették magukat. Voltak 

olyanok, akik tartózkodtak a húsfogyasztástól, vagy folyamatosan böjtöltek, megint mások 

szüntelenül imádkoztak, és különböző ébren tartó eszközökkel tagadták meg maguktól az 

alvást.  

 Ebben az időszakban az ember és Allah közötti szeretet fogalom helyébe olyan fogalmak 

léptek, mint a „szerelem” és a „mámor”. A 800-as években az isteni szeretet szúfi eszményét így 

fogalmazták meg: az olyan szeretet, amely már mentes minden érdektől, sőt, a Paradicsom 

utáni vágytól, és a Pokol félelmétől is.  
 Nem sokkal később egy másik merész gondolat jelenik meg az iszlám misztikusok 

fejében. 

 

Az iszlám misztika harmadik szakasza:  



3. Az ortodoxia és a szúfizmus kettéválása. A klasszikus iszlám misztikusok többsége 

úgy tekintett a vallásjogra, mint a személyes istenélménytől mentes, külsőségekre összpontosító 

rendszerre. Szemben-álltak a tanultsággal és a vallási tudományok művelésével, himnuszaikban, 

imádságaikban pedig az egész természettel fogtak össze Isten dicséretére.  

 A szúfik, vagyis ezek a vallásos iszlám hívek látszólag az ortodoxia keretein belül 

kívántak maradni, vagyis megmaradni annál, amit Mohamed, a Próféta tanított. De egy olyan 

teológiai rendszert akartak kialakítani, amely egymást kiegészítő ellentétpárokból áll. Például: 

„megsemmisülés és visszatérés”, „megrészegülés és kijózanodás”. Ezzel akarták ugyanis 

összhangba hozni vallásosságuk külső és lelki oldalát.  

 Az ortodox iszlám tanítástól való leválás gyanújának eloszlatása végett a szúfizmus, 

vagyis a Mohamedet hűségesen követők teológiáját a X. században kezdték el kézikönyvek 

formájában összefoglalni. Ennek ellenére a két oldal – vagyis mondjuk inkább így: – a 

modernizálók és a hagyományos felfogásúak szembeállítása mindig is jellemző maradt. Az 

olyan társadalmakban, ahol a miszticizmusnak komoly hagyományai voltak még az iszlámmal 

való találkozás előtt, például az indiai muszlimok között, még egyértelműbb volt ez a szétválás.  

 A XIII. század második felében a spekulatív miszticizmus hatására Andalúziában Muhjí 

létrehozta saját rendszerét, amelyben már tökéletesen szétvált a vallásjog és a szúfizmus. Ez a 

„létezés egysége”-ként ismert teozófusi rendszer. Eszerint Isten és a teremtett világ 

ugyanannak a valóságnak két oldalát jelenti. Ez az iszlám szellemiségével totálisan szembe-

menő tanítás.  

 Ugyancsak a XIII. században élt a leghíresebb perzsa nyelvű iszlám misztikus költő: 

Dzsaládad-dín ar-Rúmi. Költeménye az iszlám misztikus gondolkodás összefoglalása a 

legfontosabb mű a Korán után. Például egyik leghíresebb mondása így hangzik: „Kerestem Istent 

a zsinagógákban, de nem találtam; kerestem Őt a templomokban, de nem találtam; kerestem Őt a 

mecsetekben, de ott sem találtam. Majd belenéztem a szívembe, és ott megtaláltam Istent!” Az 

efféle kijelentések hatalmas vitákat robbantottak ki a szunnita ortodox iszlám hívők köreiben.  

 A legnagyobb közfelháborodást azonban a szúfizmus, tehát az iszlám misztika 

történetének leghírhedtebb alakja: al-Huszajn ibn Manszúr al-Halládzs váltotta ki. Vallási 

elméletében ugyanis azt mondta: „Én vagyok az Igazság”, azaz Isten! Ezért azután őt Kr. u. 922-

ben Bagdadban kivégezték istenkáromlás miatt.  

 

Az iszlám miszticizmusnak negyedik szakasza a keresztény és a buddhista szerzetesrendekhez 

hasonló 

 4. A szúfi rendek, misztikus testvériségek megjelenése és elterjedése. Ezeket szúfi 

rendeknek mondják. A szúfik ugyanis kialakították a maguk útját és célját. Ez tulajdonképpen 

megfelel a keresztény szerzetesrendeknek, amelyen belül a mester köré számos tanítvány gyűlt 

össze, hogy elsajátítsa a mester tanításait, és gyakorolja az általa előírt szertartásokat. Az iszlám 

misztika mestereit szent (valí) jelzővel, illetik. A vali szó eredeti jelentése „közelálló” vagy 

„barát”. A Koránban pedig a valítokat Isten barátainak mondták, akiknek nem kell félniük, és 

sohasem szomorúak. Így az iszlám misztika mestereinek ezt a különleges rangot kívánták 

megadni. 

 Egy-egy ilyen szentnek a kultusza azonban ellentétes az iszlám tanaival, hiszen ezek nem 

ismernek el semmiféle közvetítőt Isten és ember között. Ennek ellenére az élő és főleg a már 

meghalt szentek kultusza mégis vonzó volt a nép számára. Így sok az iszlám vallásosság 

megjelenése előtti szokás a misztika köntösében került át a muszlinok népi vallásosságába. 

Ezeknek a szenteknek sokszor csodatevő képességet is tulajdonítottak. A szúfi misztika útjának 

végső célja: az én teljes megsemmisülése, vagy beleolvadása Istenbe. Azt tartották, hogy a 



szabályok betartása és az isteni jóindulat segítségével a kereső ember egyre inkább lazítani 

próbálja alantasabb énjének béklyóit, mígnem teljesen megszabadul tőlük, és lelke végre 

megismerheti az igazi mennyei boldogság állapotát, amely felé mindig is törekedett.  
 A szúfista vallásosság legfontosabb gyakorlata Isten nevének gyakori emlegetése, és 

bizonyos Korán szövegek recitálása. Az efféle gyakorlatok célja az Istennel való közvetlen 

kapcsolatba kerülés, és a Vele való bensőséges egyesülés, amelyet extázisban, vagyis önkívületi 

állapotban igyekeznek elérni.  

 

 A XII. században az úgynevezett csendes dervisek csak az elmélyüléssel és az 

imádkozással foglalkoztak, és teljesen közömbösek voltak a társadalmi és politikai kérdések 

vonatkozásában.  

 A XIII. században azonban megjelentek a táncoló dervisek. Ennek a közösségnek a tagjai 

döntő hangsúlyt helyeztek a zenére és a táncra, amelynek segítségével az extázis állapotot 

igyekeztek kiváltani, hogy lelkük felemelkedhessen Istenhez.  

 Az üvöltő dervisek csoportja pedig az extázist elérve gyakran önmagukat is megsebezték. 

A néma dervisek viszont azt a módszert részesítették előnyben, amikor a szertartásokat csak 

önmagukban végezték, illetve testük bizonyos pontjaira összpontosítva meditáltak.  

 Az iszlám vallásosság és miszticizmus, vagyis misztika az Istennel való belsőséges 

együttlét az iszlám misztikus hithirdetők révén terjedt el Indiában, Közép-Ázsiában, 

Törökországban és Fekete-Afrikában.  

 A legfontosabb az úgynevezett bektási rend dervisei nagy politikai befolyással 

rendelkeztek az Oszmán Birodalomban, mert szoros kapcsolatokat ápoltak a janicsárokkal, 

vagyis azokkal a katonákkal, akiket kisgyerek koruk óta a szent háborúra neveltek. Ennek a 

dervis rendnek politikai befolyása noha csak felszín alatt, de ma is érezhető.  

 

 Próbáljuk meg összefoglalni: a szúfizmus, vagyis a szúfi út elnevezés egy heterogén 

irányzatot jelent filozófiában és világképében. Nem annyira egy tanítás–rendszerről van szó, 

hanem életmódról, életszemléletről. Közös jellemzőjük, hogy az iszlám követőinek vallják 

magukat, illetve erősen misztikus jellegű irányzatokként az iszlám igazságait hirdetik, amelyek 

túlmutatnak a földi életen a mennyei országra. Sok muszlin hívő ezen az úton Isten közvetlen, 

személyes megtapasztalása által próbál rálelni Isten szeretetére és megismerésére. A 

szúfizmus tehát nagyon fontos szerepet játszott az iszlám történetében és kultúrájában. Ez az 

iszlám vallási irányzat az irodalomban, különösen a misztikus szerelmi költészetben virágzott.  

 Betekintésnek hadd idézzek egy verset Vas István fordításában. (Címe: Te meg én). 

Tulajdonképpen a mester és a tanítvány közötti kapcsolat rejtelmeibe, a spirituális gyakorlatokba, 

a végső cél felé irányulásra kapunk betekintést:  

 

          Te meg én  

 

             (Vas István fordítása) 

 

 Némán hevertünk a palotában te meg én,  

 Egy lélek a testbe’ csodásan, te meg én.  

 Élet vize árad, a madárhang, a lugas,  

 Kertekben, a színes lobogásban, te meg én.  

 Ég csillaga csillog körülöttünk, s ha a hold  

 Felsüt, ki ragyog más sugarában? Te meg én.  



 Nincs én, se te, együtt a gyönyörben szabadon,  

 Őrület ölében, de vidáman, te meg én.  

 Hallgatnak a hangos papagájok, szerelem  

 Száll most a világnak tavaszában, te meg én.  

 Némán heverünk itt, s ugyanakkor mi vagyunk 

 Egyszerre Irakban s Khoraszánban, te meg én.  

 

Az istenszerető iszlám misztikusok vallomása. (Címe Vas István fordításában) 

  

    Szerelmesek, szerelmesek  
 

                 (Vas István fordítása)  

 

 Szerelmesek, szerelmesek! Halljátok? Égi dob pereg.  

 A búcsúzás, az indulás nagy perce már elérkezett.  

 A tevehajcsár jó korán ébren volt, csak egy szót kíván,  

 Már készen áll a karaván. Ó társaim, ébredjetek!  

 A készület sok hangja szól, csengőre csengő válaszol,  

 A végtelenbe vándorol s egyenként indul a menet.  

 Megfordított gyertyák alatt, ahol a kék függöny hasad,  

 Kilép csodálatos csapat, minden titkok felfénylenek.  

 Forog, forog az égburok, szívedre ólomsúlyt dobott,  

 Nehéz álmodból óvakodj, vesd el a könnyű életet. 

. Te őr, vigyázz! Itt az idő! Nem alhatik az őriző. 

 Ó, szív, barátot kereső, indulj, mert vár a kedvesed!  

 

 Egy kis bepillantást szerettünk volna az iszlám vallásosság mélységeibe. A vallásos 

Mohamed követők hogyan keresték Istent, mint jó barát, vagy mint szerelmes. Talán mondhatjuk: 

ugyanazon élmények, mint az Ószövetségben, az Énekek énekében vannak, vagy Keresztes Szent 

János misztikus szerelmi költészetében. Mester és a tanítvány, a lélek Vőlegény és a lélek-

menyasszony szeretet-kapcsolata. Értékek ezek, amelyeket ha egy kicsit megismerünk, akkor 

nekünk is mélyebb ismeretre és szeretetre tudunk buzdulni Isten Atyánk, isteni Urunk, a szent 

Szeretet Ura felé.  

 

 Hálálkodhatunk, hogy Szent István felajánlotta országát a Szűzanyának, hogy bár járt erre 

tatár és török az utóbbi 100 éven át, de Magyarország megmaradt kereszténynek!  

 

Esedezzünk befejező ima gyanánt a 295. számú énekkel:  

 

 Jobbodra kérünk, amely ma is épen, légy közbenjárónk Szent Király az égben,  

 Könyörülj újból e veszendő népen, jó atyaképen!  

 

 Jóságos Jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk, szent koronáddal új ezeret érünk, 

 Hogyha kereszted s imádságod vélünk, régi vezérünk! 

  

 



                                                                                                                    

 

495. Jézus szereti az Ő zsidó népét is 

  

 

Imádkozzuk a 81. számú éneket: 

 

 Én nemzetem, zsidó népem, te ellened, mit vétettem? 

 Tőled halált mért szenvedtem? Immár felelj meg énnekem! 

 

 Én tégedet Egyiptomból kihoztalak nagy rabságból;  

 Te engemet szép hazámból kivetél a szent városból. 

 

I. A nem keresztény vallásokról szóló zsinati nyilatkozat kiemelt módon foglalkozik az 

ószövetségi vallás népével 
 

A nyilatkozat 1/3-át teszi ki ez a tanítás. Ez a terjedelem részben annak a 

következménye, hogy ez volt a nyilatkozat eredeti magja. Vagyis először a zsinati atyák 

számára a szkéma, a fogalmazvány csak az ószövetségi választott néppel foglalkozott. Azután a 

zsinat folyamán alakult ki a hozzászólásokból, hogy ne csak a zsidó néppel, hanem a többi nem-

keresztény vallással is foglalkozzanak. De ezt a többlet-terjedelmet azok a különleges kötelékek 

is indokolják, amely a zsidó nép és Krisztus, és ennek folytán az Egyház között fennállnak. 

Indokolja továbbá az a tény, hogy a századok során éppen ezen a területeken keletkeztek a 

legfájdalmasabb félreértések és előítéletek, amelyek a különböző vallások között valaha is 

felmerültek. A nyilatkozat „megemlékezik arról a kötelékről, amely szellemileg összekapcsolja 

az Újszövetség népét Ábrahám nemzetségével.” (Eddig az idézet.)  

Az Ószövetség vallása ugyanis nem más, mint előkészítés az Újszövetségre. De itt 

sokkal többről is van szó. Az Egyház gyökerei is ebbe a népbe nyúlnak le, amennyiben Feje 

Krisztus Jézus, a Boldogságos Szűz Mária, az apostolok, az evangélium első hirdetői mindnyájan 

ennek a népnek a soraiból kerültek ki.  

 Az elmélkedő lélek itt megáll, mint ahogyan mindent Isten tekintetével próbál szemlélni, 

úgy ezt a kérdést is, ezt a népet is Isten szemével kell néznünk! Szent Pál mondja: Isten nem 

bánja meg a kegyelmi adományait (Róm 11, 29). Igaz, hogy Jézus Krisztusban új és örök 

szövetséget kötött immár nemcsak egy választott néppel, Ábrahám utódjaival, hanem a 

világ minden nemzetével. Az utolsó vacsorán ontotta Jézus a vérét elővételezésképpen, 

amelyet azután a keresztfán valóságosan is az új és örök szövetség megkötésének jelzésére.  

 Szent Pál is tanítja azt: Az Ószövetség mintegy kézen vezető pedagógusunk volt az 

Újszövetségre (vö. Zsid 8, 8-10). Megtanított arra, hogyan kell Krisztust fogadnunk, akiben az 

ószövetségi jövendölések beteljesedtek. Ezért azután a Krisztustól alapított Egyház szívesen 

olvassa az Ószövetség könyveit, persze leginkább kiválogatva azokat a részeket, amelyek Jézus 

hivatására vonatkoznak.  

 Amikor Jézus az emmauszi úton a tanítványoknak magyarázta az Írásokat, amelyek Róla 

szólnak, akkor egyértelműen az ószövetségi szövegeit állította a tanítványok szeme, illetve szíve 

elé. Amikor Lukács megjegyzi: „A tanítványoknak lángolt a szívük, amikor Jézus kifejtette nekik 

az Írásokat” (vö. Lk 24, 13. 27. 32), akkor ebből egy eligazító tanítást kapunk: Az Ószövetség 

olvasása is segíti szívünk szeretetének a növekedését. Örvendeznünk kell, valahányszor látjuk 

az ószövetségi jövendölés beteljesedését Jézusban! Ez megerősít minket a Názáreti Jézus 



Krisztusban, tehát a felkent Megváltóba vetett hitünkben. Minél jobban megismerjük Jézust, 

annál jobban tudunk Neki örülni!  
 Talán most nem részleteznénk az ószövetségi jövendöléseket, amelyek Krisztusban 

teljesedtek be, hiszen a szentmise olvasmányai közül nagyon sokban tanítást kapunk erről. De a 

szívünk örömét általánosságban mégis csak érdemes felindítanunk: „Uram, Jézus, de jó, hogy Te 

vagy a megígért Messiás, Akiről Isten már a paradicsomkertben beszélt: Az asszony ivadéka 

legyőzi a gonoszság minden támadásait (vö. Ter 3, 15). Ez a proto-evangélium, az első 

evangélium, örömhír, hogy lesz majd olyan, Aki le tudja győzni ezt a kitaszítottságot, amit Ádám 

meg Éva, meg az utódai elszenvednek kiűzetvén a paradicsomkertből (vö. Ter 3, 23). Ez a 

második Ádám, ez a mindhalálig engedelmes Krisztus visszaszerzi nekünk az istengyermekség 

kegyelmét! 
 Erről a Megváltóról, erről az egész világ öröméről beszélt Isten, amikor Ábrahámnak 

megígérte: Nagy lesz a te utódod, és Benne nyer áldást a föld minden nemzetsége! (Zsolt 71, 17). 

Nemcsak a te testi ivadékaid nemzetsége, az ószövetségi választott nép, hanem minden 

nemzetség. Ugyanezt az ígéretet megerősítette Izsáknak, Jákobnak, Dávidnak, Salamonnak. A 

próféták ezt hirdették. Izajás is ezért beszélt a szűzről, Akinek a Fia neve Emmánuel (Iz 7, 14). 

Ezért beszélt Isten szenvedő szolgájáról, Akinek mindhalálig való engedelmessége szerezte meg 

nekünk a bűnök sebéből való gyógyulást (Iz 53, 5), Aki életre keltett bennünket is.  

 Az elmélkedő lélek tehát Isten gondolataival akar betöltekezni, mit gondolt el Isten 

nemcsak az ószövetségi választott népről, hanem minden teremtményéről is. Krisztusban 

nyerünk áldást! Ez örömre hangolhatja a szívünket.  
 Az elmélkedő lélek áhítattal szemléli a Názáreti Máriát, a zsidó nép leányát, aki 

mindenben igent mondott Istennek (vö. Lk 1, 38). Mintegy második Éva, aki helyre-tette az első 

Éva engedetlenségét. Ezért olyan fontos számunkra Mária, a Boldogságos, a Megváltó édesanyja.  

 Ha az apostolok boldog karára tekintünk, akkor is az ószövetségi választott nép tagjaiból 

származó zsidó férfiakat szeretjük. Hallgatunk rájuk, akiket Jézus tekintetre méltatott, 

kiválasztott, és az Ő követésére meghívott, az Ő életének és tanításának a hirdetésével megbízott, 

akiket arra méltatott, hogy részük legyen Krisztus sorsából: Vele együtt lenni a szenvedésben, de 

a feltámadásban is! (Vö. Róm 8, 17).  

 Nyilván, hogy az evangéliumot első sorban a zsidó nép fiainak hirdették, hiszen 

pünkösd ünnepére is leginkább azok zarándokoltak föl Jeruzsálembe a különböző országokból, 

akik a diaszpórában, a szétszóratásban éltek, de ott is tartották a zsidó vallást, amely értelmében 

ők felzarándokoltak nemcsak húsvétra, hanem pünkösd ünnepére is Jeruzsálembe. Viszont már 

az első apostolok is elfogadták a nem zsidó népből származó tanítványokat is. Igaz, hogy 

ennek a témának kifutási ideje volt. Voltak azok a zsidóságból származó első keresztények, akik 

azt mondták: „Mindenkinek, aki Krisztus hitére tér, meg kell keresztelkednie, körül kell 

metélkednie, és ezzel vállalni az ószövetségi törvény minden parancsát, amelynek a megtartása 

Péter apostol szava szerint nem volt könnyű. Péter meg az apostoli zsinat tagjai mondták ki a 

Szentlélek indítására: Ne rakjunk olyan terhet a nem zsidó vallásból megtért emberek lelkére, 

amelyet mi magunk sem, vagy alig bírtunk elviselni! (vö. ApCsel 15, 28).  

 Ha Isten szemével szemléljük a történelmet, akkor az ősegyház életébecn Isten 

gyermekének a szabadságát is észre kell vennünk! Isten olyan belső tágas világot nyit a 

megkereszteltek számára, amelyet az Ószövetségi törvény nem tud adni! Ennek mi 

örülhetünk. Amikor tehát az Ószövetség népét nézzük most a zsinati nyilatkozat fényénél, akkor 

fakadjon fel a szívünkben az öröm is, hogy minket Jézus meghívott az Ő Egyházába Isten 

gyermekeinek a szabadságára!  

 



 A nem keresztény vallásokról szóló zsinati nyilatkozat a 4. pontban egy olyan szakaszt 

állít elénk, amely első látásra azt a benyomást kelthetné, mint hogyha vádemelés lenne Ábrahám 

ama vérszerinti leszármazottjai ellen, akik nem hittek Jézusban, és így ez a szakasz mintha 

ellensúlyozni kívánná a megelőző dicsérő szavakat. De nem ez a helyzet. Aki figyelmesen 

olvassa a szöveget, felismeri, hogy itt az elmondottak ugrópontja a 2. részben található. Ez a 2. 

rész ugyanis megmagyarázza, hogy az első részben felemlített negatív tények ellenére mennyire 

kedves maradt ez a nép Isten előtt. Egy napon – amelyet egyedül Isten ismer – ez a nép is 

elfoglalja majd a helyét a Krisztusban hívők körében!  
 A pozitív tanítás mellett kifejezésre juttatja a zsinat: mi a közös a zsidó nép és az Egyház 

között? A testvéri párbeszédet ajánlja gyakorlati megoldásnak. Azonban a testvéri dialógusnak 

van egy súlyos akadálya. Tudniillik azon elméletekről van szó, amelyek a zsidó nép szerepét 

boncolják Krisztus halálával kapcsolatban. Mint ismeretes, zsidó részről a nyilatkozat ezen részét 

várták legjobban a zsinat előtt. A zsinat pedig kifejezetten tanítja, idézem: „Kétségtelen, hogy a 

zsidó hatóságok és párthívei Krisztus halálát követelték, mégsem lehet kivétel nélkül minden 

akkori zsidónak, vagy a mai zsidóságnak rovására írni azt, amit Ővele kínszenvedésekor 

műveltek.” Sajnos ismert a történelemből az a fanatikus túlbuzgóság, amellyel zsidó testvéreinket 

üldözték a fiatalabb testvéreik, tehát Jézus követői közül néhányan. És a kortársaikkal akarták 

elszámoltatni Krisztus perét, halálraítéltségét. A zsinat világosan tanítja, hogy ez a felfogás 

tarthatatlan: nem keresztény felfogás.  

 A zsinat eme pozitív megnyilatkozása mellett kifejezésre juttatja a sajnálkozását is az 

antiszemita megnyilatkozások miatt, bármikor és bárhol történtek is. Az Egyház azonban nem 

elégszik meg azzal, hogy csak sajnálkozzék. A kölcsönös vádak fölé emelkedve a szóban-forgó 

kérdések egészét áttekintő szemléletet tesz magáévá. E szemlélet magasságából figyelmezteti az 

Egyház mindazokat, akik úgy tekintenek a Golgotára, mint valami jóvátehetetlen tragédiára, és 

önmagukat teljesen ártatlannak tartva a feltételezett szerencsétlen bűnösökre akarnak követ 

dobni. Idézem: „Krisztus önként vállalta a szenvedését, és halálát az összes ember bűneiért, hogy 

mindnyájan üdvözüljenek (vö. 1 Kor 15, 3;  vö. Gal 1, 4; vö. ApCsel 15, 11;). Ezért az Egyház 

úgy beszél Krisztus keresztjéről, mint Isten egyetemes szeretetének jeléről, és minden kegyelem 

forrásáról.” (Eddig az idézet a 4. pontból).  

  

 Tehát Krisztus kínszenvedése és kereszthalála nem csupán egy politikai döntés Pilátus 

részéről. Nem népharag, amelyet az akkori vezetők szítottak, mert Jézusról úgy tartották, hogy 

káromkodott, hiszen Isten Fiának nevezte magát, és a mózesi törvény szerint ezért halálra kellett 

Őt ítélni. Itt sokkal inkább Isten megváltói tervének megvalósulásáról van szó. Krisztus – 

ahogyan a Zsidókhoz írt levél mondja: Önként lépett a világba, hogy az ószövetségi áldozatok, a 

bikák és a borjak áldozata helyett saját testét-vérét, engedelmességét áldozza fel a bűnök 

eltörlésére (vö. Zsid 9, 11-12?).  

 Krisztus tehát minden nép minden bűnét el akarta törölni az egyetlen kereszt-

áldozattal! Ez egy nagy vigasztalás számunkra. Mert a kereszten mindhalálig engedelmes 

Krisztus eltörölte azon emberek bűnét is, akik előtte éltek, a kortársaik bűnét is, meg az utánuk 

jövő generációk bűnét is, ha azok kérik a bűn megbocsátását, ha azok ki akarják javítani az 

engedetlenség bűnét az Istennek való engedelmességgel. Nyilván hogy mindegyik korszak 

számára felajánlott lehetőség szerint kellett, hogy bűnbánatot tartson. Amíg Jézus a feltámadás 

estéjén nem rendelte el a bűnbocsánat szentségét, az előtte élő emberek számára nem a gyónás 

volt a bűn megbocsátásának az útja. Vagy azok, akik nem ismerik Krisztusnak ezt a 

rendelkezéseit, hogy akik megvallják az apostoloknak vagy utódaiknak a bűneiket, azok 

bocsánatot nyernek; azok számára az Úr a bűnök megbocsátásának módját az egyéni bűnbánat 



felindításában szabta meg, amelyben benne van a bűnt elkövető ember döntése is, hogy sajnálom, 

ha ezek az események megtörténtek az én életemben, sajnálom, hogyha olyat tettem, ami Isten 

akaratával ellentétes lenne, és ki akarom javítani azt. Tehát ezt a tanítást mindegyik korszak a 

maga számára kell, hogy tudatosítsa. Éppen így a Krisztus után élő emberek – akik még nem 

ismerték meg ezt az irgalmas isteni szeretetet a bűnbocsánat szentségében – elnyerhetik bűneik 

bocsánatát. Mert ahogyan a zsinat mondja: Krisztus keresztje Isten egyetemes szeretetének a 

jele, és minden kegyelem forrása.  

 A megbocsátás, a bűntől való megtisztulás, az Istenhez való visszatérés, és Isten 

szeretetébe való belekapcsolódás az ajándék Isten részéről, amelyet Ő minden ember számára 

felajánl. Tehát nem lehet kiemelni Jézus kortársai közül egyeseket, vagy magát az egész 

népet, hogy azzal vádolja valaki is őket: ti vagytok Krisztus gyilkosai. Krisztus minden bűn 

megbocsátására halt meg a kereszten.  

 Itt megállhat az elmélkedő lélek, az én bűneim is okai Krisztus keresztáldozatának, 

számomra is ott szerezte meg az Úr bűneim megbocsátásának kegyelmét. Tekintsünk fel erre a 

keresztre feszített Jézusra, és teljék meg a szívünk nemcsak fájdalommal, részvéttel, hanem 

mindezek mellett köszönettel, hálával: „De jó Uram, hogy megváltottál! De jó, hogy a bűn 

fájdalmas bánata helyébe a bűnök megbocsátásának örömét hoztad!” Akkor teljék meg a 

szívünk örömmel! 
 A megtisztult lélek öröme azonban nem csupán ránk vonatkozik. Nem lehet ezt 

kisajátítani egyéni boldogságra, mert mi emberek Krisztusban mindnyájan összetartozunk. Az 

Ő titokzatos testének a tagjai vagyunk (vö. Ef 21, 19); a megkeresztelt emberek tudatosan is, a 

még meg nem keresztelt emberek pedig reménységben.  

 Engedjük eluralkodni a szívünkben az örömet! Jézus megjövendölte: A Szentlélek, Akit 

majd elküld nekünk az Atyától, eszünkbe juttat mindent, amit Ő mondott (Jn 14, 26). A 

szívünkbe juttatja azt az örömet is, amelyet a feltámadt Jézus akar nekünk ajándékozni. Minden 

embernek, akiket megváltott. Ezért azután az örvendezés, mint alaptónus járja át azt a 

tekintetünket, amellyel lelkünkben a szentháromságos Isten magasságából szemléljük ezt a földi 

életet. Embertestvéreink üdvösségét, amelyet a szentháromságos egy Isten munkál, noha időbe 

telik ennek a kibontakozása. Mint ahogyan a gyermek élete is időt igényel a kibontakozásra a 

megfoganás után. Nem elég csak 9 hónap után megszületnie, hanem az egész földi élet állandó 

bontakozás, állandó fejlődés, hogy alkalmasak lehessünk Isten szentháromságos örök, 

mennyei boldogságába beleszületni.  

 

Elmélkedésünk második részében tegyük fel a kérdést:  

 

II. Mit jelent a nyilatkozat elveinek gyakorlati megvalósítása az Egyház számára? 

 

 Semmiképpen sem jelenti az evangélium terjesztésére kapott krisztusi küldetés 

megtagadását, elutasítását, vagy elhomályosítását, mondván: „Akkor nem kell törekednünk az 

evangélium hirdetésére, nem kellenek a missziók, mert úgyis minden ember üdvözül.”  

 Nem szabad elfelejtenünk, hogy éppen ez a nyilatkozat nyit új távlatokat ennek a 

missziós küldetésnek a végrehajtásához, hiszen új módon javasolja Krisztus szeretetének 

gyakorlását minden embernek, mégpedig mindenkinek a maga konkrét vallási helyzetében. Így 

a nem keresztények számára is megfoghatóvá teszi Isten szeretetét, ami Krisztusban és az 

Egyházban jut kifejezésre.  

 Tehát azok a vallásos emberek, akik hisznek Istenben, de még nem ismerik Krisztust, 

következésképpen nem hisznek Krisztusban, mint Isten Fiában – ezért is mondjuk őket nem 



keresztényeknek – szükséges megtapasztalniuk Isten szeretetét! Ehhez pedig kell a hithirdető, 

aki részben a szavával, de még inkább példájával, és leginkább a szentségek kiszolgáltatásával 

kézzelfoghatóvá teszi a még nem keresztények számára Isten szeretetét, amely Krisztus 

Jézusban jelent meg. Vagyis Krisztusban, a Messiásban, Jézusban, a Messiásban jelent meg.  

 A misszió feladata, hogy elvezesse az embereket annak megismerésére és elvállalására, 

hogy a Názáreti Jézus Személyében valósultak meg azok az ígéretek, jövendölések, amelyeket a 

kinyilatkoztatást adó Isten adott, hogy milyen lesz az Ő Felkentje, az Ő Krisztusa, hogy benne az 

ember nemcsak teremtő Urának szólíthatja Istent, hanem Atyjának is (vö. Mt 6, 9). 

Következésképpen pedig mi mindnyájan Isten gyermekei vagyunk! (Róm 8, 16). Erre kaptunk 

meghívást. Azért kell a keresztség, hogy az Istengyermekség ajándékát el is nyerjük.  

 Amikor tehát az Egyház Krisztus szeretetét gyakorolja, kézzelfoghatóvá teszi az emberek 

számára, akkor nem kétséges, hogy a szeretet ilyen gyakorlása készíti elő a leghatékonyabban 

az Úr útját, hogy az emberek képessé váljanak az evangélium befogadására. Könnyű előre 

látni, milyen fontos következményei lesznek ennek a szeretet-gyakorlásnak a missziós 

munkában. Nem véletlen, hogy a missziókról szóló zsinati dekrétum is részletesen foglalkozik a 

dialógus szerepével a missziós tevékenységben. Ezzel mintegy részletezi, hogy az Egyház 

miképpen tudja megvalósítani a nem keresztény vallásokkal kapcsolatos feladatát. Természetesen 

nemcsak beszélni kell a szeretetről, hanem azt meg is kell valósítani!  

  

Most tegyük fel azt a kérdést is: 

  

III. Mit jelent a nyilatkozat elveinek a gyakorlatba való átültetése az emberiség számára? 

 

Előbb azt vettük, hogy az Egyház számára mit jelent. Azt jelenti: Az emberiség 

fokozatosan 100 meg 100 milliónyi olyan emberrel gazdagodik, aki azon igyekszik, hogy 

további 100 - 100 millió az övétől eltérő hitű embert tiszteljen és szeressen elsősorban vallásos 

hitük miatt. Tehát az emberfejekben és az emberszívekben átalakulásnak kell kibontakoznia!  

 A még másként gondolkodó, vagy Istent más módon tisztelő embereket is szeretnünk 

kell éppen azért, mert ők is megvallják Istent, Aki az életükben a legnagyobb Úr! Gondoljuk csak 

meg, milyen mélyreható szellemi találkozás jön így létre 100 és 100 millió ember között a 

számukra legbecsesebb és legszentebb területen! Ez a találkozás, amely eleinte természetéből 

kifolyólag külső megnyilatkozásokra törekszik majd, a szellemi kincsek kölcsönös 

kicserélődésében, a feladatok teljesítésében és a közös érdekek védelmében, és ezek folytán a 

szellemi élet igazi közösségében nyilvánul meg.  

  

– Megismerni tehát egymás értékeit!  

 – Értékelni mások erőfeszítéseit a feladataik megvalósításában!  

 – Együttműködni a nem keresztény vallásos emberekkel a spirituális érdekek 

megbecsülésére azt eredményezi, hogy közösséget találunk egymással. Az Istenben való közös 

hit fűz egybe minket!  
  

 – Amikor az ateizmus ideológiája olyan erősen „vörös felhővel” öntötte le a világot,  

 – amikor ez az ideológia hivatalosan megdőlt ugyan, de a fejekben továbbra is ott 

motoszkál az Isten nélkül élt élet vágya,  

 – amikor azt tapasztaljuk, hogy a nyílt istentagadás helyébe a matéria igénylése lép, 

hogy Isten nem fontos, még ha létezik is, de az a fontos, amit az ember magáévá tud tenni; akkor 

mindezekkel szemben milyen fontos magatartás: Istent értékelni, Istent legfontosabbnak 



tartani az életünk folyamán! Ez az Istent igénylő magatartás nagyszerű hozzájárulás lesz az 

emberi család egységének megteremtéséhez.  
 – Felismerjük egymásról, hogy mindnyájan Isten teremtményei vagyunk.  

 – Felismerjük, hogy egy ugyanazon Istent imádjuk, Neki akarunk szolgálni, az Ő 

tetszésére akarunk élni, és a földi élet befejezte után pedig az Ő jutalmát akarjuk elnyerni!  

  

 A zsinat nyilatkozata tehát a nem-keresztény vallásokkal kapcsolatban ezt az egységet 

akarja szolgálni. Erre az egységre ugyanis az emberek jobban vágyódnak a korunkban, 

mint eddig valaha is!  
 A hírközlő eszközök szerepe azt is eredményezi, hogy ez a nagyvilág mintegy 

összezsugorodott, és nem kell hónapokat várni, míg egy-egy esemény a másik kontinensről a 

hírvivők által elérkezik hozzánk. Szinte ugyanabban a percben értesülhetünk 

embertestvéreink tragédiáiról, vagy azért ha néha-néha a hírközlés az örömet is közvetíti, 

akkor örömeiről is.  

 Ez a nagyszerű lehetőség, hogy szinte egy tekintetbtel átlátjuk az egész földgolyó 

eseményeit, még inkább Istenre irányítsa az elmélkedő lélek figyelmét!  

 1. Isten is egyrészt a létével körülvesz mindenkit,  

 2. másrészt az ismeretével, mert reánk tekint, és  

 3. harmadszor pedig a szeretetével átölel mindnyájunkat, akiket a létben tart, akiket 

ismer.  

 Ha tudunk örülni a napsütésnek, ha tudunk arra gondolni: a nap – ahogyan Jézus mondja: 

– ráragyog jókra és gonoszokra egyaránt (Mt 5, 45), akkor gondoljunk arra is, hogy Isten 

szeretete ráragyog minden emberre! Mindnyájan ott vagyunk Isten szerető tekintetének 

sugárzásában, ahogyan Szent Pál apostol mondja: Krisztusban már nem számít, hogy valaki zsidó 

vagy pogány származású, rabszolga vagy szabad ember, hanem csak a Krisztusban újjászületett 

új teremtmény számít (vö. Gal 3, 28). A családban is a gyerekek nem egyszerre születnek. 

Amikor megszületik az első gyermek, utána a szülők beszélnek: majd a második, meg a 

következő is meg fog születni. Amikor az elsőszülött felnő, és még nincs kis testvérkéje, akkor 

ostromolja a szüleit: „Én is szeretnék testvérkét!” A szülők gondolatában már megvan az a 

testvér is, mert szeretettel gondolnak rá. Még nem létezik, de tudják azt, hogy majd a jó Isten 

létet ajándékoz neki a szülők közreműködésével. Így kell nekünk, Jézus tanítványainak is a 

testvér vágyával kérlelni: „Atyánk, Mennyei Atyánk, szeretnénk még több testvérkét!” 

Imáinkkal körülvenni őket, hogy majd a krisztusi nagy Család közösségébe is 

beleszülethessenek!  

 A jövendő generációk születése érdekében a szülők tartózkodnak a káros szenvedélyektől, 

mert a dohányzás vagy a kábítószer genetikailag is befolyásolja a megszületendő gyermekeket. 

Viszont mindent megtesznek annak érdekében, hogy egészséges életet élve olyan kincseket 

hagyományozzanak az újonnan születendőkre, amelyből azután ők még inkább ki tudnak 

bontakozni.  

 Az egész emberiség történetében látjuk ezt a bontakozást: az ősember, az eredeti bűn 

állapotában Ádám – Éva utódjaival a visszaesett emberiség hogyan bontakozik ki. Tud mindig 

valami újat és szépet egyrészt a saját életében is felmutatni, másrészt a közösség életében is 

bontakoztatni. Az emberiség egysége tehát bontakozik. Ennek az egységnek mély vallásos 

alapokra kell támaszkodnia, éspedig Isten Atyaságára és az emberek ebből folyó 

testvériségére!  
 A nem-keresztény vallásokról szóló zsinati nyilatkozat ebből az elvből vezeti le a 

bármiféle emberek közötti megkülönböztetés kárhoztatását és erélyes elutasítását.  



 

 Befejezésül pedig arra inti a nyilatkozat a keresztényeket: „Viselkedjenek helyesen a 

pogányok között! Éljenek lehetőleg minden emberrel békességben, hogy valóban gyermekei 

lehessenek a Mennyei Atyának! – Ezzel az 5. pont befejeződik.  

 

 A zsinatot követő esztendőben, 1966-ban Agostino Bea bíboros írását ismertette a Vigília 

– Az Egyház magatartása a nem-keresztény vallások irányában – címmel. (Vigilia 1966. 4. sz. 

217-225. oldal).  

 

 Az elmúlt 50 esztendő még inkább aktuálissá tette a zsinat ezen nyilatkozatát is. 

Évtizedek kellenek az emberi gondolkodás megváltoztatásához, kibontakoztatásához, hogy 

egymásban tudjuk értékelni az Istent félő és az Istent szerető embert!  

 

Befejezésül a 82. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka tündököl,  

 Melyen az élet halni szállt, és megtörte holta a halált.  

 

 Világ bűnének zálogát, ó boldog ág, te hordozád.  

 Az ellenség gonosz fejét Megváltónk rajtad zúzta szét. 

  

 



                                                                                                                    

 

496. A kérdés történelmi gyökerei 
 

 

Imádkozzuk a 222. számú éneket: 

 

 Futva jöttem elibéd, Szentélyedbe, Isten, édes arcod örömét be kerestem! 

 Mint a szarvas hűs eret, csobogót, úgy kívánlak, mérhetetlen égi jót!  

 

 Háromságban örök Egy, Téged magasztallak, békességet permetezz az igaznak! 

 Énekszóval áldalak művedért. Áldott Krisztus, kegyelmedbe vissza végy!  

 

 A kegyelem kiáradásáról elmélkedünk: Hogyan segíti Isten az üdvösségre azokat is, 

akik még nincsenek megkeresztelve, akik még nem is ismerik azt az utat, amelyet Isten az Ő 

Egyszülött Fián, Jézus Krisztus Urunkon keresztül mutatott az emberiségnek?  

 Az Egyház szükséges az üdvösséghez. Ez a téma már 1937-ben a teológiai érdeklődés 

előterébe került. Y. Congar, a francia domonkos professzor könyve új korszakot nyitott meg. A 

keresztények megosztottságáról értekezett. Hat évvel később pedig XII. Pius pápa 1943. június 

29-én pedig megjelentette: a Mystici Corporis enciklikát. Ez a Krisztus titokzatos testének a 

tanítását foglalja össze. Ez a két alapvető információ, dokument ráirányította az emberek 

érdeklődését is, nemcsak a teológusok érdeklődését, hogy mi az Egyház és a még a Krisztusban 

nem hívő világ kapcsolata. Az emberiség számára ugyanis egyre jobban kitűnik a világegységre 

való törekvés.  

 Ezt a törekvést a II. világháború is sajnálatosan előmozdította. Az emberek 

megtapasztalták, hogy a szembenállás, az egymással való háborúskodás nem segíti az emberek 

életének kibontakozását. Éppen 50 esztendővel ezelőtt, 1963-ban, június elején halt meg az a 

XXIII. János pápa, aki Giovanni Roncalli bíboros néven pápai legátus volt, és életének nagyobb 

részét, 20 esztendőt keleten töltötte Bulgáriában, ahol apostoli nuncius volt.  

 Az ortodox többségű, tehát a római katolikusok kisebbségű területén Roncalli bíboros 

megértette, hogy a katolikus szó, illetve az ökümené szó fogalma olyan tág, hogy abba nemcsak 

az ortodoxia, hanem a humánum is belefér.  

A katolikus azt jelenti: egyetemes. Az ortodoxia azt jelenti: Jézus tanítását elfogadja, 

ortodox tanításként vállalja, tehát igaz tanításként, kivéve a pápa egyházhűségének a 

hittételét. De ebbe az ökümené egyetemesség fogalomba belefér az egész emberiség is. 

Mindnyájan együvé tartozunk!  
 

 A kérdés csak az:  

 

I. Hogyan fér bele az ökümené fogalmába minden ember? 

 

 Mi az, ami összekapcsolja Krisztus híveit, és azokat az embereket, akik még nem is 

ismerik a kereszténységet? Mások, noha keresztény szellemiségű kultúrában élnek, elutasítják a 

kereszténység kizárólagossági igényét, vagyis azt a tanítást, hogy az Egyház az üdvösségnek 

olyan útja, amelyet Isten nem csupán mint lehetőséget ajánl fel, hogy az emberek 

eljussanak az üdvösségre, hanem amelyen járniuk is kell! Vagyis senki sem üdvözülhet az 



Egyház közbejötte nélkül. Latinul hittételként így fogalmazták meg: Extra Ecclesiam nulla salus! 

Szó szerinti fordításban: „Egyházon kívül nincs üdvösség!”  

 Melyik oldalon van az igazság? Ha az Egyház tanítása bizonyul igaznak, az üdvösségre 

vezető Egyház hogyan tölti be feladatát ott, ahol nem is tudnak róla, vagy nem eléggé ismerik? A 

témát elmélkedő lélekkel közelítjük meg. Isten szemével akarjuk nézni. Isten szívével akarjuk 

szeretni a nem keresztény valláshoz tartozó emberek üdvösségét is. Isten az, Aki szüntelenül 

ösztökéli Egyházát a hiteles tanítás korszerű, a kornak megfelelő megfogalmazásában. Így 

egészen természetes, hogy ez a kérdés:  

 Hogyan is üdvözülnek azok, akik nem ismerik Krisztust és az Ő Egyházát? Ez pozitív 

történelmi kutatáshoz vezetett. Először fel kellett tárni: Az Egyházon kívül nincs üdvösségi 

hittétel reflexiókkal kérdés. Mi volt ennek a tételnek eredeti értelme?  

 Szent Ciprián egyházatya – aki Kr. u. 258-ban költözött az örökkévalóságba – a Rómával 

folytatott úgynevezett keresztelési vitatkozásban fogalmazta meg először, bár számunkra el nem 

fogadható összefüggésben. Ciprián cartagói püspök ugyanis azt írta Iubaianus püspöknek, aki 

256-ban, nem sokkal a karthágói zsinat után levélben kérdezte meg őt az eretnekségből megtértek 

keresztelésével kapcsolatban: „Vajon van-e nagyobb hatású keresztség, mint a hitvallás, a 

szenvedés, amellyel valaki az emberek előtt vallja meg Krisztust, és a saját vérével keresztelkedik 

meg? Mégis az eretneknek ez a keresztség mit sem használ, bármennyire is Krisztust vallotta 

meg, de az Egyházon kívül vallotta meg. Az Egyházon kívül ölték meg. Bár az eretnekek 

pártfogói és védői, az apostol figyelmeztetése ellenére, mert tudniillik a megöletés és a megégetés 

semmit sem használ (vö. 1 Kor 13, 3). A Krisztus hamis vallásában megölteket is mártíroknak 

mondják. A szenvedés koronáját, meg a dicsőségét tulajdonítják nekik. Márpedig ha az 

eretnekeknek a nyilvános hitvallásuk és vérontása nem válhat üdvösségére – hiszen az Egyházon 

kívül nincs üdvösség –, mennyivel inkább hatástalan az, ha titokban rablók barlangjában, 

házasságtörők .. szennyével lesz ez megfertőzve. Ezzel nemde régi bűneik lemosása helyett újabb 

és nagyobb bűnökkel tetézik a meglevőket. Ezért nekünk – folytatja Ciprián püspök – az 

eretnekekkel nem lehet közös keresztségünk, azokkal ugyanis sem az Atyaisten, sem Krisztus, 

a Fiú, sem a Szentlélek, sem a hit, sem az Egyház nem lehet közös. Ezért tehát meg kell 

keresztelni azokat, akik az eretnekségből tértek meg az Egyházba. Hogy akik az 

Anyaszentegyház törvényes és egyetlen keresztsége által újjászületéssel lesznek előkészítve Isten 

országa számára, azok mindkét szentség által szülessenek újjá! Mert írva van: „Ha valaki újra 

nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3, 5).  

 Ciprián tehát azt tartotta, hogy az eretnekek által kiszolgáltatott keresztség érvénytelen. 

Álláspontját azzal magyarázta, hogy az Egyházon kívül nincs üdvösség. Ez a magyarázat annak 

ellenére, hogy kifejezésmódja negatív, mégis pozitívumot tartalmaz. Isten ugyanis Krisztusban 

ajándékozta az üdvösséget a világnak, Aki viszont az egész Egyház által osztja szét azt.  

 Erről majd a kérdés teológiai kifejtésénél még bővebben lesz szó.  

 

A kérdés történelmi gyökerei után másodszor nézzük meg: 

 

II. Mi a Szentírás tanítása a nem keresztények üdvözülési módjáról? 

  

 Egy-egy teológiai tétel történelmi eredetének pontos rekonstrukciója csak akkor vezet el a 

kívánt világossághoz, ha egyidejűleg feltárjuk a tétel alapjait a Szentírásban, és az Egyházi 

Tanítóhivatal döntéseivel is.  

 A Szentírás egyrészről világosan tanítja a hit és a keresztség szükségességét. Jézus 

mondja: Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik (Mk 16, 16). Majd 



Nikodémusnak kifejtette Jézus: „Aki nem születik vízből és Szentlélekből, az nem mehet be Isten 

országába” (Jn 3, 5). A missziós parancsra pedig Jézus mennybemenetele előtt kifejezetten 

mondja: „Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket!” (Mt 28, 

19).  

 De az is kifejezett tanítás a Szentírásban: Isten mindenkit üdvözíteni akar! Szent Pál 

mondja: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére (1 

Tim 2, 4). Ugyancsak Ő mondja szeretett tanítványának: Bízunk az élő Istenben, Aki minden 

embernek, elsősorban a hívőknek Üdvözítője (1 Tim 4, 10). Szent János apostol pedig 

evangéliuma elején azt mondja Jézusról: Ő az igazi Világosság, amely minden embert 

megvilágosít (Jn 1, 9). Szent Péter is hasonlót tanít (vö. 1 Pét 2, 9). Senki szégyent nem vall, aki 

hisz Benne (tudniillik Krisztusban). Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert 

mindnyájunknak egy az Ura, Aki bőkezű mindazok iránt, akik segítségül hívják. Mindaz, aki az 

Úr nevét hívja segítségül, üdvözül (Róm 10, 11-13). Ő felteszi a kérdést: Talán csak a zsidóké az 

Isten? És nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is! (Róm 3, 29).  

 Továbbá arra is van utalás, hogy a Szentírás ismeri a Krisztushoz tartozás névtelen 

módját. Ez egy szakkifejezés: névtelen keresztény. Jézus ugyanis maga mondja: Más juhaim is 

vannak. Már hozzá tartoznak, noha még nincsenek az egy akolba bevezetve (vö. Jn 10, 16). Az 

utolsó ítélet királya pedig azt mondja a jobbján állóknak: „Jöjjetek Atyám áldottai. Vegyétek 

birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éheztem ugyanis, és ennem adtatok”. 

Érdemes megfigyelni, hogyan reagálnak erre a kiválasztottak. Azt mondják: „Uram, mikor 

láttunk éhesnek, hogy tápláltunk volna?” Vagyis nem emlékeznek arra, hogy valaha is 

találkoztak volna Krisztussal. A király válasza ismerős: „Bizony mondom nektek, amit a legkisebb 

testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25, 34-35. 38. 40). A Szentírás tanításából 

tehát kiderül: Van olyan találkozás is Krisztussal, amely a többi emberrel való kapcsolatban, 

találkozásban valósul meg.  
 A kereszténység ezen úgynevezett „ismeretlen tagjaira” vonatkoztathatjuk Szent Pál 

areopáguszi beszédének szavait is, amelyet az athéni főtéren mondott el: Én azt hirdetem nektek, 

Akit ti ismeretlenül is tiszteltek (ApCsel 17, 23). Szinte azt lehetne mondani, hogy előbbi szavait 

is megalapozza, amikor így ír a római híveknek: Ami Istenről megismerhető, az világos az 

emberek előtt, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra, hiszen ami benne láthatatlan, örök erejű 

és isteni mivolta a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető (Róm 1, 19-20). 

Mégis, bár a Szentírás tanítását boncolgatjuk, és látjuk, hogy van sok utalás, a Biblia nem ad 

kifejezett választ a kérdésre: Hogyan üdvözülnek azok, akik nem ismerik Krisztust? A 

Tanítóegyház feladata, hogy a különböző bibliai utalásokból kibontsa, és elénk adja a 

kinyilatkoztatott tanítást.  

 

Harmadik pont: 

III. Az Egyház Tanítóhivatala 

 

 A Tanító Egyház megnyilatkozásai – az Egyházon kívül nincs üdvösség – hittétellel 

kapcsolatban eléggé bőségesek. Az Egyház szükségessége az üdvösséghez az első keresztény 

időkben többnyire a hitvallásokban kap hangsúlyozást, és így inkább csak a hittétel tényét adják 

elő, nem annyira a kifejtését. A testnek Krisztus a feje, Krisztusnak pedig Isten. A 693-ban 

megtartott XVI. Toledoi zsinat hitvallása vége-felé beszél az Egyház üdvösséghez való 

szükségességéről. Így tanít: „A Katolikus Egyház Urunkkal, Jézus Krisztussal, mint test a fejével 

állandóan uralkodni fog. Mindaz, aki nem tagja, vagy a jövőben nem lesz az, illetve aki elhagyta, 

vagy ezután fogja elhagyni, vagy bűneitől nem általa akar szabadulást nyerni; ha bűnbánó 



lélekkel vissza nem térne hozzá, és a niceai, a konstantinápolyi, az efezusi és a kalcedoni, vagy a 

többi zsinatok tekintélye által szentesített tanítást meg nem tartja, és kételkedés nélkül el nem 

fogadja, az az örök kárhozat ítéletében részesül...”  

 1208-ban azok, akik a waldi eretnekségből megtértek, többek között ezt vallják az 

Egyházról: „Ez az a korszak, amelyben Szent Domonkos és Assisi Szent Ferenc is élt, és éppen 

ezeknek a waldi eretnekeknek a megtérítésére hirdették az evangéliumot.” A megtértek tehát ezt 

mondták: „Szívünkkel hisszük, szánkkal megvalljuk, a Római Katolikus Apostoli Szent és 

szeplőtelen Egyházat, amelyen kívül senki sem üdvözülhet.” 7 évvel később, tehát 1215-ben a 

IV. Lateráni zsinaton az aldi és katharok eretnekség ellen megfogalmazott hitvallásban is szerepel 

a tétel. A híveknek egy egyetemes Egyháza van, amelyen kívül senki egyáltalán nem üdvözülhet. 

Csak zárójelben jegyzem meg: ez az 1215-ös IV. Lateráni zsinat hozta azt a határozatot is: „Új 

szerzetesrendet a pápa engedélye nélkül nem lehet alapítani.” Ezért volt szükség arra, hogy 

Domonkos is, Szent Ferenc is Rómába menjen, sőt 1262-ben Boldog Özséb atyánk is a pápához 

ment, aki a történelemtudósok szerint akkor éppen nem Rómában tartózkodott, mert az 

ellenséges támadások miatt menekülnie kellett. Boldog Özséb atya is Aquinói Szent Tamás 

pártfogásával így jutott IV. Orbán pápa színe elé, hogy kérje a pálos rend jóváhagyását, mint első 

Remete Szent Pál testvéreinek a rendjét. A pápa akkor Orietóban székelt.  

 A híres Unam sanctam kezdetű bulla is, tehát az egy szent, tudniillik Katolikus Egyházat, 

amelyet VIII. Bonifác adott ki 1302-ben, IV. Fülöp francia királlyal kapcsolatos vitájában, 

szintén nyilatkozik az Egyház üdvösségben való szükségességéről. Egy szent Katolikus és 

Apostoli Anyaszentegyházat kell hinnünk, rajta kívül nincs üdvösség, sem bűnbocsánat. Egy 

titokzatos testet képez, amely testnek Krisztus a feje, Krisztusnak pedig az Isten (vö. Ef 4, 3; vö. 

1 Kor 12, 12). VIII. Bonifác pápa a bulla végén dogmatikus definíciót ad, tehát a hittételnek 

hittani megfogalmazását, amelyet az Egyház lelki hatalmára kell értelmezni, hiszen a bulla elején 

az Egyház lelki üdvösséggel kapcsolatos szükségességéről beszélt. Így mondja: „Az üdvösséghez 

mindenképpen szükségesnek nyilvánítjuk és mondjuk: a római pápának minden emberi 

teremtmény alá van vetve.” Tehát ez a lelki összetartozást sürgeti.  

 VI. Kelemen pápa pedig a 1381-ben így ír az örményekhez: „…Senki földön élő ember az 

Egyház hitén és a római pápának való engedelmességén kívül nem üdvözülhet.” 1442-ben a 

firenzei zsinat – az egyetemes zsinatok sorában a XVII. - a testnek Krisztus a feje, Krisztusnak 

pedig az Isten. Fulgentius ruspei püspök még erősebb fogalmazását fogadja el: A Római Egyház 

hiszi, vallja és hirdeti, hogy senki a Katolikus Egyházon kívül, sem pogány, sem zsidó, sem az 

Egyház egységétől elszakadt, azaz skizmatikus, sem a hitében válogató ember, vagyis az eretnek 

nem részesedik az örök életben, hanem örök tűzre jut, amely az ördögnek és angyalainak lesz 

készítve (Mt 25, 41), ha nem csatlakozik mégis halála előtt az Egyházhoz. Senki – adjon 

bármennyi alamizsnát is, sőt, ha Krisztus nevéért még vérét is ontja, nem üdvözülhet, ha a 

Katolikus Egyház egységében nem marad meg. Egy évszázaddal később a Trentói zsinat 

hitvallása 1564-ben tételünket ilyen alakban hozza: „A katolikus hitet vallom, amelyen kívül 

senki sem üdvözülhet.”  

 Az Egyházi Tanítóhivatal eddig felsorolt megnyilatkozásai, kezdve Szent Cipriántól, 

jobbára az Egyház egységétől tudatosan elszakadt, vagy a hittételek között válogató 

keresztényekre vonatkoznak. Elsősorban azt akarják hangsúlyozni, hogy számukra az Egyházon 

kívül nincs üdvösség, bárhova fordulnak. Üdvösségüket az Egyház tudatos visszautasítása miatt 

máshol nem érhetik el.  

Szent Ágoston tanítása kívánkozik ide, hogy annak fényénél jobban megértsük a 

Tanítóhivatal megnyilvánulásait. A szent püspök azt mondja: A donatista eretnekek Egyháza nem 

lehet igazi Egyház, mert nem katolikus, nem egy, nem szent, és nem apostoli. Aki elhagyja az 



Egyházat, az az üdvösséget veszíti el, mert az Egyházon kívül nincs üdvösség. Az Egyháztól való 

elszakadásra, külön Egyház alapítására jogos és méltányos ok sohasem adódhat. Földies 

gondolkodásmód, szeretetlenség és szenvedélyesség a rugói az eretnekek eljárásának. Vannak 

olyanok, akik a nagy egyházatya, Szent Ágoston műveiből azt olvassák ki, hogy ő különbséget 

tesz azok között, akik az Egyház lelkéhez tartoznak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Szent 

Ágoston tanítása szerint a már donatistáknak születetteket, akik bona fide, jó hittel, 

jóhiszeműen élnek, azaz abban a meggyőződésben, hogy a donatistáknál van meg az igazi 

kereszténység, de keresik az igazságot, már nem kell eretneknek tekinteni.  

 Most pedig nézzük azt a tanítást, amelyben már egyre inkább előtérbe kerül azoknak az 

üdvösséggel kapcsolatos állásfoglalása, akik azért nem tartják az intézményes Egyházzal a 

kapcsolatot, mert körülményei folytán nem ismerhették meg azt. Az azóta már boldoggá avatott 

IX. Pius pápa 1856-ban a Singulari quidem enciklikában elítéli az indifferentista tételt. Vagyis 

azt a tanítást, hogy közömbös, ki milyen Egyházhoz tartozik. Idézem: „Remélni lehet 

mindazok üdvösségét, akik Krisztus igazi Egyházában sohasem foglaltak helyet.” Ez a 

pontatlanul megfogalmazott, könnyen félreérthető, téves szöveg méltán kapott újra elítélést IX. 

Pius pápának ugyancsak 1864-ben kiadott Syllabusában.  

 IX. Pius pápa Quanto conficiamur moerore enciklikájában, amelyet 1863-ban adott ki, 

kitárja püspökei számára, jelenik meg először a kifejezett utalás a kereszténységet saját hibájukon 

kívül nem ismerő emberek üdvösségével kapcsolatban. Idézem: „Ismét említeni és kárhoztatni 

kell azt az igen súlyos tévedést, amelyben sajnos sok katolikus van, azt vélni, hogy az igaz hittől 

és a katolikus egységtől elszakadt, és tévelygésben élő emberek eljuthatnak az üdvösségre. Ez 

bizony a katolikus tanítással a legnagyobb fokban ellenkezik. Nekünk is, és nektek is, püspök 

testvéreim, tudott dolog az, hogy azok, akik a mi szent vallásunkról nem tudnak, és akik Istentől 

a minden ember szívébe vésett természeti törvényt mindenben megtartják, és készek 

Istennek engedelmeskedni, tisztességesen és helyesen élnek, az isteni Fény és kegyelem 

erejével elnyerhetik az örök életet, mivel Isten, Aki ismeri minden ember lelkét, értelmét, 

gondolatait és hajlamait, végtelen jóságában nem engedi, hogy bárki is örök büntetést szenvedjen, 

aki tudatosan nem vétkezett. Majd így folytatja a pápa: De ismert az a katolikus hittétel is, hogy 

senki a Katolikus Egyházon kívül nem üdvözülhet, meg azok is, akik az Egyház tekintélyének 

makacsul ellene szegülnek, az Egyház egységétől és Péter római utódjától csökönyösen eltérnek, 

nem nyerhetik el az örök üdvösséget.  

 IX. Pius pápa tanításából tehát nyilvánvaló, hogy a kereszténységet nem ismerő, vagyis 

jóakaratú, un. „pogányok” is elérhetik az üdvösséget. Ugyanakkor ismét megerősítést nyer az 

a tanítás, hogy az Egyházon kívül nincs üdvösség. Önkénytelenül is adódik a következtetés: 

„Azok a pogányok, akik üdvözülnek, a Katolikus Egyházban üdvözülnek.” Ez a lényeges 

nagy tanítás, megismétlem: Azok az úgynevezett pogányok, akik üdvözülnek, a Katolikus 

Egyházban üdvözülnek.  

 Üdvözülésük hogyanját, vagyis módját a pápa nem fejti ki, csak a tényt hangoztatja. Az 

Istenben hívő, Krisztust még nem ismerő emberek is az üdvösségre Krisztus miatt, Krisztus 

titokzatos teste, az Egyház szolgálata által jutnak el az üdvösségre.  

 Nézzük XII. Pius pápa tanítását: 1943-ban adta ki a Mystici Corporis enciklikáját, és 

ezt megerősítette 1950-ben a Humani generis enciklikával. E két pápai dokumentumnak a 

tanítása lendületet adott az egyháztagsággal kapcsolatos teológiai kutatásoknak. A teológusok 

kimutatják, hogy a hagyományos teológia az Egyházhoz tartozást tisztán jogi kategóriákban 

fogalmazta meg, ami nem elegendő, sőt, ellentétben van a hagyomány nagy teológusaival, 

nevezetesen Aquinói Szent Tamással. Másrészről a teológusok azt is megállapítják, hogy nincs 

semmiféle eltérés a Tanítóhivatal korábbi megnyilatkozásaitól az Egyház és a misztikus test 



azonosságának kifejezőbb megfogalmazásának kivételével. Az enciklikák megjelenése után 

már nem mondják, hogy lehet valaki a misztikus test tagja úgy, hogy ne legyen egyben az Egyház 

tagja is. Viszont jól megkülönböztetik az Egyházhoz való aktuális tartozást a még meg nem 

fogant, fogalmazott vágyódás alapján létrejövő egyháztagságtól. Mit is jelent ez?  

 Aki tudatosan vállalja Krisztus Egyházához való csatlakozását, az ténylegesen az 

Egyház tagja, az Egyházhoz tartozik. Viszont vannak olyanok, akik nem is tudják 

megfogalmazni, hogy mi az, amire vágyódnak. Az Egyház tagja kell, hogy legyenek, hogy az 

üdvösségre eljussanak, de a vágyuk Isten előtt már ismert. Isten számításba veszi az üdvösség 

elnyerése érdekében az ő lelki beállítottságukat.  
 1949-ben a Szent Officium, vagyis a hittanítás felett őrködő pápai intézmény levelet írt 

Boston érsekének, Cushing kardinálisnak. Ez a levél egy bizonyos rigorizmus ellen irányul, egy 

szigorúbb felfogás ellen, amelyet Amerikában bizonyos egyetemeken vallottak. Ezek ugyanis 

úgy értelmezték az Exrta Ecclesiam nulla salus, vagyis az Egyházon kívül nincs üdvösség tételt, 

hogy minden nem katolikus ember ki van zárva az örök üdvösségből, kivéve a 

keresztényjelölteket, a katekumeneket, tehát akik készülnek a keresztségre, mert nekik már 

kifejezett szándékuk van az Egyházba való belépésre. A levél lényeges tanítása így hangzik: 

„Azon tanításban, amelyet az Egyház mindig hirdetett, sohasem szűnik meg hirdetni, ott szerepel 

az a tétel is: az Egyházon kívül nincs üdvösség. Ezt a dogmát, vagyis hittételt úgy kell értelmezni, 

hogy az Egyház érti annak kifejtését.  

Üdvözítőnk ugyanis szent hitünk tételeit nem az egyes emberekre, hanem az Egyházi 

Tanítóhivatalra bízta. Az Egyház először is azt tanítja, hogy itt Krisztus szigorú parancsáról van 

szó. Ő meghagyta apostolainak: minden népet tanítsanak annak megtartására, amit Ő 

parancsolt! (vö. Mt 28, 20). Krisztus parancsai között jelentős helyet foglal el az, amellyel arra 

kötelez, hogy a keresztség felvételével a titokzatos testnek, az Egyháznak tagjaivá legyünk! 

Krisztushoz, mármint az ő Helytartójához tartozzunk, aki által Ő a földön látható módon 

kormányozza az Egyházat. Ezért senki sem juthat el az üdvösségre, aki tudja: Krisztus az 

Egyházat isteni módon alapította, és mégsem akarja magát az Egyháznak alávetni, vagyis a római 

pápának, Krisztus földi helyettesének megtagadja az engedelmességet. A levél így folytatja: Az 

Üdvözítő ugyanis nemcsak megparancsolja, hogy minden nemzet belépjen az Egyházba, hanem 

az Egyházat egyszer s mind az üdvösség eszközévé tette, amely nélkül senki sem léphet be a 

mennyei dicsőség országába.  

Isten a maga végtelen irgalmában azt akarta, hogy az üdvösség azon eszközei, 

amelyek csupán isteni rendelkezésre irányítanak, a végső célra, bizonyos körülmények között 

ott is létrehozzák az üdvösséghez szükséges hatásokat, ahol csupán vágy szerint 

alkalmazzák. Ezt a kereszség és a bűnbánat szentségével kapcsolatban a trentói zsinat 

kifejezetten is tanítja. Ugyanezt kell mondani az Egyházról is, amennyiben egyetemes eszköze az 

üdvösségnek. Ahhoz ugyanis, hogy valaki elérje az örök üdvösséget, nem szükséges mindig, 

hogy tényelegesen az Egyház tagja legyen, hanem csupán annyi, hogy legalább vágy szerint 

tartozzon az Egyház tagjai közé. Ennek a vágyódásnak nem kell mindig kifejezettnek lennie, mint 

ahogyan a keresztény-jelölteknek, a katekumeneknél van, akik kifejezetten kérik az Egyházhoz 

tartozást; hanem akiknél legyőzhetetlen akadályok vannak az Egyház megismerésére, annál 

Isten a burkolt vágyódást is elfogadja, mert ez a meg nem fogalmazott vágy a léleknek azzal a 

jó beállítottságával, dispositiójával szerepel együtt, amellyel az ember kész arra, hogy akaratát 

Isten akaratához igazítsa (vö. Mt 6, 10).  

Mindezeket világosan tanítja a XII. Pius pápa Krisztus titokzatos testéről szóló 

enciklikája, melynek kezdete: Mystici Corporis 1943-ban. Ebben a Szentatya különbséget tesz 

azok között, akik ténylegesen az Egyház tagjai, és azok között, akik csak vágyódással 



kapcsolódnak az Egyházhoz. A pápa ezt mondja: Az Egyház tényleges tagja közé csak azokat 

sorolhatjuk, akik részesültek az újjászületés fürdőjében, vagyis a keresztségben. Vallják az igaz 

hitet, és a titokzatos test szervezetétől nem szakadtak le, illetve súlyos okok miatt a hivatalos 

egyházi hatóság nem zárta ki őket abból. A Mystici Corporis enciklika végén, amikor a pápa 

szerető lélekkel hívja azokat az egységre, akik nem tartoznak a Katolikus Egyház szervezetébe, 

megemlíti azokat is, akik meg nem fogalmazott vágyódásuk révén vannak kapcsolatban 

Megváltónk titokzatos testével, az Egyházzal. Tehát a pápa nem zárja ki az üdvösségből ezeket 

sem, azonban azt mondja róluk, akik ilyen állapotban vannak: saját üdvösségükről nem lehetnek 

biztosak, mivel sok égi ajándék hiányzik náluk, amelyeket csak a Katolikus Egyházban lehet 

élvezni.  

 Az előbb mondottak tehát helytelenítik mindazok véleményét, akik kizárják az örök 

üdvösségből azokat, akik csak burkolt vágyódással kapcsolódnának az Egyházhoz. Valamint 

azokét is, akik tévesen azt állítják, hogy minden vallásban egyformán lehet üdvözülni. Viszont az 

sem gondolható, hogy az üdvösséghez elegendő akármilyen vágyakozás az Egyház után. 

Szükséges, hogy ezt a vágyódást a tökéletes szeretet járja át, illetve ezen vágyódásnak nincs 

üdvösséget munkáló hatása, ha nincs az embernek természetfeletti hite! Hogy mennyire nem 

a szűkkeblűség diktálja az Egyház hittételeit, így az előbb idézett levélben – az Egyházon kívül 

nincs üdvösség – mi sem bizonyítja jobban, mint a bostoni rigoristák, tehát szigorú képviselők 

egyikének, Pater Leonhard Feenaynak név szerinti kiközösítése, mert nem volt hajlandó feladni 

téves álláspontját, amellyel mindenkit – aki nem kifejezetten katolikus – kárhozatra ítélt.  

 A Mystici Corporis enciklika és a Szent Officium levele gyakorlatilag szentesíti az 

Egyházhoz meg nem fogalmazott vágyódással való tartozás tanítását. Ami egyébként logikusan 

adódik a helyes Egyház fogalomból. Ameddig ugyanis felvesszük a kettősséget az 

Egyházszervezet és a kegyelmi közösség között, addig mindig megvan a lehetőség, hogy 

egyesekről azt mondjuk: ők már az Egyház testéhez is, és lelkéhez is tartoznak, míg mások csak 

az Egyház lelkéhez tartoznának. De abban a mértékben, ahogyan kikristályosodott az Egyház 

fogalom szentségi jellege, és ahogyan az Egyház szervezetet a végső időben, tehát 

exkatológiában kiteljesedő kegyelmi valóságnak fogták fel, úgy lett értelmetlen az a gondolat, 

hogy mindenki, aki egyik vagy másik módon az Egyház lelkéhez tartozik, ne tartozzék 

ugyanakkor az Egyház testéhez is. Az a mód, ahogyan Bellarmin bíboros a már régen ismert 

különbséget az Egyház teste és lelke között előadta, amennyiben ő Szent Ágostonra hivatkozott, 

ma már tarthatatlan. Mások viszont azt igyekeznek kimutatni, hogy Szent Ágoston téves 

magyarázata nem Bellarminnal, hanem a nagy bíboros követőinél található.  

 Itt jutunk el a II. Vatikáni Zsinathoz, amely külön nyilatkozatban szólt a nem 

keresztényekről. Ez a nyilatkozat nem ad dogmatikai meghatározásokat, hanem azt 

tanulmányozza:  

 

IV. Milyen kapcsolat fűzi az Egyházat a nem keresztény vallásokhoz? 
 

A lényeges szempontokat így lehet összefoglalni: A különböző népek egyetlen közösséget 

alkotnak. Ugyanaz az eredetük, mivel Isten telepítette le az egész emberi nemet mindenütt a föld 

színén (vö. ApCsel 17, 26). Ugyanez a végső céljuk is: Isten, Akinek Gondviselése, jósága és 

üdvözítő gondolata mindenkire kiterjed (pl. Róm 2, 6-7), midőn a választottak a mennyei szent 

városban egyesülnek, amelyet Isten dicsősége tölt be Fényével, és a vének az Ő Világosságában 

járnak (vö. Jel 21, 23-24). Ugyancsak az üdvösség közösségi útját és az üdvözülés Egyházhoz 

kapcsoltságát hangsúlyozza a zsinat az Egyházról szóló rendelkezésében, amikor Isten népéről 

tanít, mondván: Minden időben bármely nemzethez tartozó ember kedves Isten előtt, ha eltölti az 



Ő félelme, és igaz tetteket visz végbe (vö. ApCsel 10, 35). Ám Istennek úgy tetszett, hogy ne 

külön-külön szentelje meg, és üdvözítse az embereket, hanem olyan néppé tegye őket, amely Őt 

igazságban elismeri és szentül szolgál neki.  

 

 A nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozat  

9. pontja így folytatódik: Isten összehívta azoknak a gyülekezetét, akik hittel 

tekintenek fel Jézusra, az üdvösség szerzőjére, az egység és a béke alakjára. Belőlük 

Egyházat alapított, hogy ez látható szentsége legyen az említett üdvösségszerző egységnek, a 

közösség és az egyének számára egyaránt.  

 Majd a 14. pont így hangzik: Krisztus hangsúlyozta az Egyház szükséges voltát, ezért 

nem üdvözülhetnek azok az emberek, akik nem akarnak belépni az Egyházba, vagy nem akarnak 

megmaradni benne, bár jól tudják: A Katolikus Egyházat Isten szükségesnek alapította Jézus 

Krisztus által az üdvösségre.  
 Majd a 16. pontból idézünk: Azokat is felöleli Isten üdvözítő szándéka, akik elismerik 

a Teremtőt. Azoktól sincs távol Isten, akik homályos képekben keresik az ismeretlen 

Istenséget, hogy Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az Üdvözítő is azt akarja, hogy 

minden ember üdvözüljön! Mindazok elnyerhetik ugyanis az üdvösséget, akik önhibájukon 

kívül nem ismerik Krisztus evangéliumát és Egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, és a 

kegyelem hatása alatt törekednek rá, hogy tetteikkel is teljesítsék az Ő akaratát, amelyet 

elismertek lelkiismeretük szavában.  

 

 Itt tehát eljutottunk a Tanítóhivatal legfrissebb megnyilatkozásaihoz. A sor egyenes és 

töretlen. A hittétel világosan áll. Az Egyházon kívül nincs üdvösség, vagyis így fogalmazhatjuk: 

Isten az Egyházat tette az üdvösség eszközévé, és mindaz, aki üdvözül, az Egyházban nyeri el 

üdvösségét.  

 Itt megáll az elmélkedő lélek, és engedi magára hatni Isten nagy szeretetének áradását. 

Isten minden teremtményét szereti. Azokat is, akik nem jutottak el Krisztus kifejezett ismeretére. 

Azokat is Krisztus miatt akarja befogadni az üdvösségre, hiszen Krisztus minden ember 

Megváltója.  

 A mi dolgunk a szeretés! Ahogyan Isten, a Szentháromságos egy Istent szereti az 

embereket, úgy mi is Isten szívével szeressünk minden egyes embert, az emberiséget, hogy az 

a szeretet, amely Isten szívéből feléjük árad, rajtunk keresztül is áradjon mintegy 

felerősödjék, mintegy összhangba kerüljünk azokkal, akik még nem ismerik Krisztust és az 

Ő tanítását!  
 Ha mi tudatosan vágyódunk a szent Istenhez, ha futva megyünk Isten elé az Ő szentélyébe, 

a templomba, és még inkább a mennyei szentélybe, a mennyországba, ahol majd Isten édes 

arcának örömét megélhetjük (vö. Ho. 222), akkor legyen a szívünk olyan nyitott, olyan tágas, 

hogy másokat is lélekben már elhozzunk Isten Atyánk színe elé, hogy ők is magasztaló 

énekkel láthassák Isten cselekedetét, amellyel az emberek üdvösségét műveli. Krisztus által a 

Szentlélekben az Ő rendelkezése által üdvözüljenek azok is, akik még nem ismerik Krisztust! Ez 

a kibontakozás útja. Ez a jövő útja. Isten nemcsak a múltat és a jelent ismeri, hanem a jövőt is. Ha 

így próbáljuk nézni a még nem keresztény, de vallásos embereket, akkor Isten szemével tudjuk 

nézni őket, Isten szívével tudjuk szeretni őket. Ehhez kérjük az Egyház Anyja és a Világ 

Királynője közbenjárását, anyai szerető gondoskodását!  

 

Befejezésül a 222. számú éneket imádkozzuk:  

 



 Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság, átcsobogjon szent igéd: friss valóság,  

 Hadd teremjen szűz erőt, tiszta vért, halni bátor hősi szívet Szívedért!  

  

 Hiszek hármas, mégis egy örök égi Jóban, láthatatlant s láthatót Alkotóban.  

 Hiszem hozzánk testesült egy Fiát, és a lélek csodatermő harmatát!  

 

 



                                                                                                                    

 

497. Isten az üdvösséget mindenkinek felkínálja, és az ember el is éri azt. 

 Isten üdvözítő akarata a tér és idő minden emberére kiterjed 

 

 

Imádkozzuk a 168. számú éneket:  

 

 Örülj, vigadj tisztaságban kivirágzott anyaság,  

 Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság! 

 Mária, mi Anyánk, mennyei Patrónánk, bűnösökre nézz le ránk!  

 

 Örvendezzél Isten anyja, Boldogságos Asszonyság,  

 Mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság!  

 Mária, mi Anyánk, mennyei Patrónánk, bűnösökre nézz le ránk!  

 

A kegyelem kiáradásának hatalmas folyamát szemléljük:  

 

I. Hogyan akarja üdvözíteni Isten az embereket? 
 

 Katolikus hittétel: Isten üdvözítő akarata a tér és az idő minden emberére kiterjed. Karl 

Rahner, ez a német teológus mondja: „Isten az üdvösséget mindenkinek felkínálja, és az 

ember el is éri azt, amennyiben a szabadon elkövetett súlyos bűn által vissza nem utasítja. 
Az isteni kegyelem a bűn ellenére is újra meg újra felkínálja magát az embernek. Mindenki, aki 

létezik, olyan élettérben létezik, amelynek alkotóelemeihez nemcsak az Istennel való közvetlen 

egyesülés és szemlélés természetfeletti céljának kötelezettsége tartozik, hanem a cél 

megtalálásának, elérésének szubjektív lehetősége is, tudniillik azáltal, hogy az ember elfogadja 

Istennek kegyelemben és dicsőségben történő kitárulkozását, önközlését.  

 – Olyan vigasztaló a teológus gondolatmenete!  

 – Olyan jó, amikor az ember az imádságban megélheti ezeket a kincseket!  

 Az imában merjük végiggondolni: Isten minden embert Krisztusban teremtett a 

Szentlélek által. Istenben az elhatározás egyúttal cselekvés is. Változhatatlansága és végtelen 

tökéletessége miatt benne minden elhatározás öröktől fogva van meg. Ebből az is következik, 

hogy értelmi és akarati tevékenységei azonosak az isteni lényeggel. Vagyis cselekvései nem 

mennek át a képességi állapotból a valóságba, a megvalósulásba, mert benne minden készen – 

mondjuk: – ténylegességi állapotban van.  

 A teremtés a mi világunkból nézve időben játszódott le. Isten részéről azonban örök 

szabad akarati aktus. Istenben tehát az Ő örök akaratának a megvalósulását csodálhatjuk, imádjuk 

és elfogadjuk. Istenben a teremtés nem különbözik önmaga megismerésétől és szeretetétől. A 

kifelé, vagyis a teremtmények felé való hatások eredményei azonban különböznek egymástól. Mi 

emberek ezekből vetítjük vissza Istenbe a különböző cselekvéseket és elhatározásokat. Mi a 

történelem folyamán ismerjük meg Isten örök gondolatait. Az örök isteni terv számunkra 

időben valósul meg. Milyen mélységes a szeretete Istennek, Aki számunkra is időt ad, hogy örök 

gondolatait megismerhessük. Minden gondolata valamiképpen a Fiúban nyer megvalósulást. A 

Fiú nem eszköze a Mennyei Atyának a teremtésben, hanem Ő az Atya lényegének képmása (Zsid 

1, 3). Ő a Mennyei Atya teremtő tevékenységének hordozója. Ahogyan a Fiú a Mennyei 

Atyának képe, úgy a Fiú a teremtett világnak is a képe. Az isteni gondolat valósul meg a 



világban. Ezért mondja a Szentírás ilyen egyértelműen: Nélküle – tudniillik a második isteni 

Személy nélkül – semmi sem lett, ami lett (vö. Jn 1, 3). Mondhatjuk: az egész mindenség ott 

tükröződik a Fiúban, mint szellemi ősmintában!  
 Amikor az Atya örök szeretettel a Szentlélekben tekint a Fiúra, szeretete átöleli benne a 

világot is. Ez a valóság áhítattal járja át az imádkozó ember lelkét. Isten mindnyájunkat szeret. 

Isten szeretete átfogja mindazokat a létezőket, amelyek az isteni lények tökéletességének 

utánzatai. A Mennyei Atya azt a szeretetét átadja a Fiúnak az isteni születésben. Az Atya és a Fiú 

pedig átadja a Szentléleknek a szellemi lehelésben. Ez azt jelenti, hogy a Személyek egymás 

iránti szeretetének melege éri a teremtményeket is. A Mennyei Atya ezt a szeretetet eredet 

nélkül birtokolja önmagában. A Fiú az Atyától kapja az isteni lényeggel isteni születésekor. A 

Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól kapja, amikor az Atya és a Fiú kölcsönösen szeretik 

egymást. Ezért mondhatjuk azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt teremtette a világot. 

Ezért állítjuk Szent Pál apostollal: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28).  

 Minden tehát, amit Isten teremt (vö. Ter 1, 1), az az Ő gondolata. Ott, ahol ez az 

isteni gondolat már kezd különbözni a semmitől, a nem létezőtől, ahol kezd érezhetővé válni 

véges és tapintható formában, ott jelenik meg az anyag, amely részekből áll, de még nincs 

öntudata, csak logikus felépítettsége. Ha az isteni gondolat öntudatos, de nem tapasztalható 

formában, alakban jelenik meg, akkor a Szellemmel állunk szemben. Amikor pedig Isten 

akaratából az anyagot érinti, és az úgy kezd létezni, hogy egyben öntudatos is, vagyis 

szellemi is, akkor az anyag és a Szellemi világ kapcsolódási pontjában megjelenik az ember.  
Vagyis Isten elgondolásának kifejeződése, aki Szellem, de anyaghoz kötötten.  

 Az elmélkedő lélek itt önmagára tekint. Így értjük meg: Isten szentháromságos belső 

élete, közösség a személyes tetterőnek, az Atyának; bölcsességének, a Fiúnak; és a 

Szeretetnek, az Atya és a Fiú Szentlelkének életközössége. Ez a szentháromságos örök létező 

Isten az emberiséget is közösségnek akarta. Hiszen az emberiség történelme is arra van hivatva, 

hogy valamiképpen a szentháromságos Közösség utánzata legyen.” Éppen ezért a történelem 

lényegesen az emberközösség élete. Amikor elhangzott a teremtő isteni szó: „Teremtsünk 

embert!” (Ter 1, 26), s nemsokára elhangzott egy másik szó is: „Nem jó az embernek egyedül 

lennie!” (Ter 2, 18), – minden létmozzanata és tevékenysége az embert lényegesen a közösségbe 

utalja.  

Mindenki valakinek apja, anyja, hitvese vagy testvére, gyermeke, társa, vagy egy hazának 

a polgára, valakinek tanítványa vagy Mestere. Schütz Antal mondja: „Az emberi közösség 

azonban nem csupán arra volt hivatva, hogy utánozza a Szentháromság isteni közösségi életét, 

hanem sokkal többre: az ember-közösség a háromságos Szent Istennel való életközösségre kapott 

meghívást. Isten azért teremti meg tehát az embert a közösség tagjaként, hogy ne csak 

egymással legyenek közösségben, hanem a szentháromságos Szent Istennel is! Az ebbe az 

embereket nagyon megtisztelő felemelkedésbe hasított bele a bűn, az istenközelség 

természetfölötti életéből bukott állapotba került az ember, hiszen a bűn lényege éppen az 

istenközelségnek, az Istennel való közösségnek a nem vállalása, eljátszása, elutasítása. Amikor 

azonban Isten az anyagi világba beleállította az embert, és megkezdődött a földön az Emberi 

Színjáték, akkor eldöntötte azt is, hogy a megbukott ember színjátékának folyamatába beleállítja 

a megváltást is. Megtehette volna ezt rögtön, vagy később a történelem folyamán, azonban Isten 

akarta a történelmet, a fejlődést, és megváltó terveit is ebbe a történelmi folyamatba állította bele. 

Az emberiség történelme folyamán szólt az az emberekhez, mégpedig az embereken keresztül.  

Amikor azután az Újszövetségben Fia által szólt az emberekhez, Isten maga állt bele a 

történelembe. Krisztusban minden embert megváltott. A népek egy nagy családot képeznek, 

mert egyenesen attól az Ádámtól és Évától származnak, akit Isten közvetlenül teremtett. Tehát 



Isten teremtői eszményében lényegesen benne van az ember közösségére való teremtettsége. Ez 

egyébként abból is kitűnik, hogy az első ember bűne átszállt a közösség minden tagjára, 

vagyis mindnyájan vétkeztünk Ádámban.  
 Ugyanígy a bűntől való szabadulás, a megváltottság is alapvetően közösségbe utalja az 

embert. Isten úgy ígérte a Megváltót, hogy Ő az egész emberiséget megváltja. Amikor 

Ádámnak és Évának megígérte a Megváltót, akkor a bűnös emberiséget – mondhatjuk így: – 

jogilag azonnal felemelte a megváltás rendjébe. Vagyis ez lehetett az egyes emberekben a 

Megváltó kegyelmének elővételezése. A megbocsátás, az üdvösségre vezetés akarása. Ha ez volt 

a helyzet, a kegyelemnek ilyen jövendő hatása, akkor az emberiség – mondhatjuk: – 

tulajdonképpen sohasem élt a megváltás rendjén kívül. Ha az ember teremtése a kegyelem 

állapotában történt, akkor az ember végleges állapota is az lesz, vagyis nincs okunk feltételezni 

egy olyan korszakot, amikor Isten szeretetének melege ne lengte volna körül az emberiséget. A 

Megváltó eljövetelének bejelentése a végleges győzelem bejelentése volt. Isten magára vette az 

emberi történelmet, belépett annak problémáiba. Előre kiválasztott egy népet, hogy ígéreteinek 

és tiszteletének a hordozója legyen. Azután pedig megalapította Isten országát, vagyis uralmát, 

hogy megvalósítsa a világnak kegyelemmel való átitatását. Amióta az emberek felvételt nyernek 

az Egyházba, Krisztus titokzatos testébe, egészen megvalósul bennük a természetfeletti rend. Gál 

Ferenc mondja: „A jelen üdvrendben az egyetlen mód arra, hogy az ember a természetfeletti 

élet hordozója legyen, Krisztuson keresztül részesedni a Szentháromság életében.”  

 Az elmélkedő lélek itt boldogan gondol Isten atyai jóságára, amellyel nem hagyja magára 

a teremtményeit, és gyermekeivé akarja fogadni azokat, akik elhagyták az atyai ház melegét. 

Ezért azután a megváltással az egész emberiség kerül új viszonyba Istennel. Krisztus az 

emberiség, sőt a Mindenség Feje, hiszen a Mennyei Atya akarta azt, hogy az idők teljességével 

Krisztusban, mint Főben foglaljon össze mindent, ami a mennyben és a földön van. Benne 

vagyunk hivatva az örökségre (Ef 1, 10-11). A fő egybetartozik a testtel, de hivatása és méltósága 

szerint felülemelkedik rajta. Krisztus a megtestesülés által egybetartozik az emberiséggel, 

testvérünkké lett a természetes rendben, de isteni méltósága következtében az emberi nem 

felett van. A fő szerepe az élet közlése. Krisztus magához emel a természetfeletti rendben, és így 

ad természetfeletti életet. Mivel a megváltás minden embert felölel, ezért minden ember sorsa 

szükségszerűen Krisztushoz van kötve. Őbenne nyeri el az örökséget, vagy ha nem akar 

Krisztushoz tartozni, a végleges eltaszítottság lesz a sorsa. Hangsúlyozni kell, hogy ez az új 

viszony minden emberre kiterjed. Krisztus, mint Elsőszülött összes testvéreit képviseli. Szent Pál 

így mondja: Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és hogy általa békítse 

ki magával mindent, akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével 

békességet szerzett mindennek (Kol 1, 19-20).  

 A kinyilatkozás állásfoglalása világos és egyértelmű: „Nincs üdvösség senki másban, mert 

nincs más az emberek között az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne” (ApCsel 4, 12).  

 

Most a második gondolatként elmélkedjünk arról:  

 

II. Krisztus az üdvözítés művét az Egyházán keresztül hajtja végre 

 

 A Mennyei Atya a Fiú és a Szentlélek elküldésével mintegy kitágította belső isteni élet-

körét, hogy oda bevegye az embert, akit teremtett, megváltott és megszentelt. Krisztusban 

megalapította Isten országát. Ezért mondja Jézus: Ha én Isten ujjával (tudniillik a Szentlélek 

erejével) űzök ördögöt, akkor valóban elérkezett hozzátok Isten országa (Lk 11, 20). Szent Pál 

pedig így fogalmaz: A Mennyei Atya kiragadott bennünket a sötétség hatalmából, és áthelyezett 



szeretett Fia országába (Kol 1, 13). Isten országa a földön, vagyis a világnak kegyelemmel való 

átitatása mindaddig kiterjed, amíg majd Isten lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28). Így is 

fogalmazhatjuk: Isten országa a kegyelem általános kiáradása, amely minden embert 

üdvösségre akar vezetni. A teremtés, a megváltás és a megszentelés művéből kitűnik azonban, 

hogy Isten a kegyelmet nem egyénileg, hanem a Krisztus által megalakított vallási közösségben, 

az Egyházban osztogatja. XII. Pius pápa mondja a Mystici corporis enciklikában: „Megváltónk 

– Aki láthatatlanul, személyesen tanulmányozza az Egyházat – azt akarja, hogy misztikus 

testének tagjai együttműködjenek a megváltás művében.” Nem mintha Ő magában erőtlen és 

gyenge volna hozzá, hanem egyszerűen azért, mert választott Jegyesének nagyobb dicsőségére 

így rendelkezett. Ugyanis amikor a kereszten meghalt, és a megváltás művének mérhetetlen 

kincsét az Egyházra bízta, az Egyház nem segített annak megszerzésében. Amikor azonban a 

megváltás kincsének szétosztásáról van szó, akkor nemcsak megengedi, hogy szeplőtelen Jegyese 

részt vegyen művében, hanem azt akarja, hogy bizonyos értelemben az Ő tevékenysége által 

valósuljon meg a megváltás kincsének szétosztása.  

 A Fő és a test egybetartoznak. Fő nélkül az Egyháznak sem lenne természetfeletti 

életforrása. A tagok ugyanis a Fő nélkül semmit sem tehettek (vö. Jn 15, 5). Viszont Neki, mint 

Megváltónak az Egyház nélkül nem lenne működési tere. Noha az Egyház mindent Krisztustól 

kap, szerepe mégsem csupán passzív elfogadás. Krisztus az Egyházat saját művének hatékony 

részvevőjének teszi. Létében és tevékenységében az Egyház teljesen Krisztus függvénye. 

Benne, Általa is Érte létezik. A hierarchia, vagyis a szent főpapi vezetés az Ő küldetését 

folytatja. A liturgia, vagyis az istentisztelet az Ő hódolatának állandósítása. A prédikáció, 

vagyis az igehirdetés az Ő tanítását adja tovább. A szentségek az Ő kegyelmét közvetítik. Még 

az Egyház tagjai is az Ő vonásait viselik. A hívő ugyanis a hit és a keresztség által Krisztusba 

öltözik (vö. Gal 3, 27; Róm 13, 14).  

 A keresztény erkölcs sem más, mint Krisztus követése. A tagok Krisztust képviselik. A 

rájuk irányuló szeretet vagy gyűlölet Krisztusra irányul. Az Egyháznak semmije sincs, ami ne 

Krisztusban gyökerezne. Krisztus fölségi szerepét röviden így tudjuk kifejezni: nem más, mint a 

természetfeletti élet közlése. Ő a második Ádám (vö.1 Kor 15, 47) az élet megigazulásában. Nem 

független, egyéni, hanem az Egyház tagjává tesz a közlés által. Krisztusnak közvetlen kegyelmi 

kapcsolata van minden taggal, ami azonban nem teszi feleslegessé a külső szervezetet. Főségi 

szerepét az Egyház hierarchikus vezetőin keresztül fejti ki. Így végül is az Egyházon keresztül 

hajtja végre az üdvözítés művét.  

 

A harmadik gondolat: 

  

III. A nem keresztény ember az általános üdvrendben jut el a kegyelem állapotába  

 

 Nem keresztény ember az, aki még nem ismeri Krisztust, aki nem imádja Őt 

Istenként, bár hisz Isten személyes mivoltában, mert Őt Teremtőjének ismeri el. Le kell 

szögeznünk, hogy a nem keresztény vallások nem jelentik a kereszténység tényleges elutasítását, 

hanem ahogyan Karl Rahner mondja: „Csupán a kereszténységből való elégséges találkozás 

hiányát jelenti.” Sőt, tovább mehetünk: Akik ismerik az Egyházat, de nem fogadják el, ez még 

nem azt jelenti, hogy biztosan elkárhoznak. Ma is áll, amit Boldog IX. Pius pápa mondott: „Ki 

kell tartanunk amellett, hogy az Egyházhoz nem tartozás vétke nem terheli az Úr szemében 

azt, aki saját hibáján kívül nem ismeri az igaz vallást.” Kimondhatja kevélység nélkül, hogy 

ki tudja megmutatni azokat az eseteket, amelyekben már nincsenek meg ez a nem hibás meg nem 

ismerés. Hiszen a helyzetek oly különbözők népek, országok, egyéni adottságok szerint. Az 



Egyház „felemelt jel” a nemzetek között (vö. Iz 11, 12), amely magában is a hit indítéka. De ez 

nem jelenti azt, hogy aki csak a közelében él, súlyos bűnt követne el, ha nem látja meg benne az 

üdvösség bárkáját. Sajnos gyakran éppen mi, katolikusok takarjuk el bűneinkkel mások 

előtt az Egyház igazi lényegét.  
 A Szentírás és az Egyház tanítása szerint minden ember megkapja az üdvösséghez 

szükséges kegyelmeket! Ezért mindenki, aki elérte az erkölcsi döntés lehetőségét, tehát értelme 

használatára eljutott, hogy a jót és a rosszat meg tudja különböztetni, és választani a jót, csak a 

saját hibájából játszhatja el az üdvösségét. Mindenki, aki üdvözül, azt az üdvösséget találja meg, 

amely tárgyilag, vagyis objektíve az Egyház üdvössége. Ebből azonban még nem következik az, 

hogy mindenki minden esetben meg kell, hogy kapja azt a kegyelmet, hogy az üdvösség már 

földi életében is az Egyházhoz való megtapasztalás megfogható Egyházhoz tartozás jegyében 

bontakozzék ki. Valamint az se, hogyha megkapta ezt a kegyelmet, akkor azt csak súlyos bűn 

által játszhatja el.  

 Jézus egyik példabeszédében szőlősgazdához hasonlítja a Mennyei Atyát, aki egész nap 

hívogatja a szőlőjébe a munkásokat. A későn jöttek, az utoljára meghívottak is megkapják 

bérüket (vö. Mt 20, 1-16). Ez a példabeszéd nemcsak az egyes ember életére vonatkoztatható, 

hanem az emberiség életére is. Mindig lesznek ugyanis olyanok, akik valamilyen okból nem 

ismerték meg az evangéliumot, de Isten nem felejtkezik meg róluk, üdvösségre vezérlő 

gondviselése rájuk is kiterjed. A kérdés most tehát az:  

 

 Hogyan kínálja fel Isten az üdvösségre vezető kegyelmet a kereszténységet nem 

ismerő embereknek?  

  

Aquinói Szent Tamás úgy véli: Isten irgalma gondoskodik arról, hogy hithirdető 

jusson el hozzájuk. Szent Tamás szerint ugyanis az üdvösséghez Krisztus és a Szentháromság 

misztériumát is kifejezetten hinni kell.  

 A hagyományos teológiai nézet pedig úgy gondolja, hogy Isten legalább egyszer az 

életben megadja a kegyelmi megvilágosítást azoknak, akik saját hibájukon kívül nem 

hisznek Istenben, illetve Krisztusban. Csak kérdés, hogy amikor Isten ennyire szeret 

bennünket, és Fiában teremtett és megváltott, vajon csupán egyszer adna nekik alkalmat a 

döntésre?  

 Ma van olyan teológiai nézet is, amely ezt a kegyelmi megvilágosodást is, a döntés elé 

állítást a halál pillanatába helyezi. Itt a lélek, akinek a külvilággal kapcsolatos szálai már 

szakadozni kezdenek, egyre jobban kitárul a szellemi lét felé. Egyre jobban látja a leendő Bíráját, 

és átéli Isten szeretetét. De még átéli a világhoz való vonzódását is. Ugyanakkor látja helyét Isten 

szellemi világában. Isten oda hívja őt. Ebben a teljes Világosságban dönt, még itt, a földi életben, 

a halál pillanatában Isten mellett. Van igazság ebben az elméletben is, de végig kell gondolnunk, 

hogy Isten nem itt kínálja fel először az üdvösséghez szükséges kegyelmeket a Krisztust még 

nem ismerő embereknek.  

 , 

Mi lesz tehát az a mód, ahogyan a nem keresztények üdvözülnek?  

 Ők is a történelem részesei, amely Krisztuson nyugszik. De számukra nem az 

intézményes Egyház, vagyis a különleges üdvrend, hanem az egész emberiséget érintő, 

úgynevezett általános üdvrend lesz az üdvösség megszerzésének a módja. Tehát az üdvösségre 

való meghívás kétfele síkon történhet: egyrészt az intézményes Egyházban, amelyet Krisztus 

alapított, hogy élcsapata legyen azoknak, akik tudatosan és kifejezetten is Krisztuson, a Főn 

keresztül dicsőítik meg az Atyát a Szentlélekben. Másrészt pedig az emberiség nagy 



családjában történik az üdvösségre való meghívás, amely családnak Feje Krisztus, és tagjai 

Krisztus testvérei. De akik Isten szeretetének és Krisztus Megváltó tevékenységének tudatos, 

kifejezett dicsőítésére nem kaptak egyelőre meghívást, hogy Isten kit vezet az intézményes 

Egyházba, illetve kinek „csak” az emberiség nagy családjában adja meg az üdvösséget, az 

az isteni Gondviselés titka.  
 A II. Vatikáni Zsinat nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az Egyházba való meghívás 

külön isteni kegyelem. Idézem: „Értse meg az Egyház minden fia, hogy állapotát nem saját 

érdemeinek kell tulajdonítani, hanem Krisztus különleges kegyelmének. Isten összehívta azoknak 

a gyülekezetét, akik hittel tekintenek fel Jézusra, az üdvösség szerzőjére. Az Egyház az egység és 

a béke alapjára belőlük Egyházat alapított, hogy ez látható szentsége legyen a   üdvösségszerző 

egységnek, a közösség és az egyén számára egyaránt. (Lumen gentium konstitúció 14. illetve 9. 

pontja).  

 

Mindezek után most nézzük: 

 

IV. Hogyan jut el a kegyelem állapotába a nem keresztény ember az általános üdvrendben? 
 

 Szent Ágoston mondja: „Nyugtalan a szívünk Uram, amíg csak el nem pihen 

Benned!” Tertullián ezt úgy fogalmazta meg: „Az emberi lélek természeténél fogva 

keresztény”, vagyis Istenre irányul. Látjuk, hogy Isten országa igazság. Ezt lépésről-lépésre 

tudatosan kell birtokba venni. Isten országa szeretés. Ez a krisztusi élet-program, amely a 

felebaráti szeretetből megvalósulva lesz az emberi éltető erő. De az Egyház látható keretein kívül, 

vagyis Isten láthatatlan országában is az igazságkeresésnek folyton új és új szempontjai és útjai 

készülnek. A nyomor elleni küzdelem a szeretet folytonos új lehetőségeit nyitja meg. 

  Jézus az elvi állásfoglalás számára határozottan kimondja: Aki nincs velem, ellenem van. 

Aki nem gyűjt velem, szétszór (Mt 12, 30). Mégis a tény, a megítélés számára ezt a jelentős 

szempontot adja: „Aki nincs ellenetek, az veletek van” (Lk 9, 50). Tehát aki nem szór szét, az 

gyűjt.  
 A Zsidókhoz írt levél tanítja: Annak, aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és hogy 

megjutalmazza azt, aki Őt keresi (Zsid 11, 6). Az ember csak a Szentlélek megelőző irányításával 

és segítségével tud úgy hinni, remélni és szeretni, valamint bűnbánatot tartani, amint az a 

megigazulás kegyelmének elnyeréséhez szükséges, tanítja a trentói zsinat. Ezt figyelembe véve 

mondhatjuk: A nem keresztény ember is csak a Szentlélek segítségével tud úgy hinni, hogy az a 

hit jó legyen az üdvösség eléréséhez.  

 Részkövetkeztetésként megállapíthatjuk: A nem keresztény ember az általános 

üdvrendben a természetfeletti hit által jut el a kegyelem állapotába, vagyis hisz abban az 

Istenben, Aki megjutalmazza őt a jócselekedeteiért.  
 

A negyedik pontban foglaljuk össze: 

  

V. A különleges és általános üdvrend egysége révén a nem keresztény ember is az Egyház 

kegyelmeit kapja 

 

 Ezért mondhatjuk: Nincs üdvösség az Egyházon kívül: Eclesia nulla salus. Nem szabad 

az általános üdvrend eseményeit az Egyháztól függetlenül nézni! Úgy kell tekinteni, mint a két 

üdvrendet. Tehát az általános és különleges isteni üdvrendet átfogó egyetlen üdvtörténelemnek 

egyik jelenségét, amelyben az Egyháznak is különleges szerepe van. Krisztus élete valósul meg 



mind az Egyházban, mind pedig az általános üdvrendben, így mindnyájan Jézusban 

nyerjük el az üdvösséget. Ha az Egyház Isten kinyilatkoztatása, s Krisztusban adott 

kinyilatkoztatásának és Krisztusban történő megdicsőítésének szolgálatában Krisztusban él, 

akkor az általános üdvrendben élő emberiségnek is, ha más módon is, de  a Krisztusban 

megjelent isteni kinyilatkoztatásnak és dicsőítésnek kell szolgálnia. Mindenestre csak az Egyház 

tagjairól mondható, hogy kiválasztást nyertek Isten „fölséges kegyelmének magasztalására” (vö. 

Ef 1, 6). Csak a keresztényekre áll, hogy ők választott nemzetség, királyi papság, és nekik 

feladatuk Istennek Krisztussal kapcsolatos nagy tetteit hirdetniük (vö. 1 Pét 2, 9). De ez nem 

zárja ki azt, hogy a kereszténységen kívüli emberiség a maga módján ne járulna hozzá az 

összemberiség dicséretéhez, amellyel Isten Krisztusban megjelent kegyelmit dicsőíti annyiban, 

amennyiben ez az általános üdvrend feladatához tartozik. Az általános, tehát a minden embert 

meghívó és a különleges üdvrend, a Krisztus tanítványait meghívó üdvösség rendje azt mutatja, 

hogy a szervezett Egyház köre szűkebb Isten országának kegyelmi kiáradásánál. A kegyelem 

ugyanis – bárhol is van a világon – a Krisztustól megszerzett kegyelem, vagyis Krisztusból 

árad ki. Az egész emberiség számára minden kegyelmet Ő birtokolja. Szavai világosak: „Én 

vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam! (Jn 14, 6). Krisztus 

tehát a megdicsőült emberiségnek erejét az Egyházba rejtette el, amely az Ő titokzatos teste. Úgy 

is lehet mondani: Az Egyház nem egyéb, mint az Atya akaratából Krisztus által rendelt 

látható és hatékony jel, amely láthatatlan rejtett üdvösségre vezető kegyelmet közvetít. Ki 

kell mondanunk: Az Egyház az üdvösség egyetlen hivatalos szerve, mert Krisztus csak az 

Egyházra bízta a szentségeket. De a misztikus Test, mint szervezet nem terjed el mindenhová, 

és mégis azt kell mondanunk, nincs üdvösség és bűnbocsánat az Egyház nélkül! Nincsen más 

kegyelem, mint az Egyházban élő Krisztus kegyelme, Aki az Egyháza által árasztja ki a 

megváltás kegyelmét. Aki Krisztus kegyelmét ebben az üdvtörténelemben bármilyen módon 

kapja is meg, az hozzákapcsolódik az Egyházhoz is. Az Egyházon kívül nincs üdvösség hittétel, 

tehát nem azt tartalmazza, hogy csak azok érik el az üdvösséget, akik a keresztség által az 

intézményes Egyház tagjai lettek, hanem az Egyház üdvösséghez való szükségessége 

természetszerűleg Krisztus szükségességét jelenti az üdvösséghez. Más szóval az egész 

emberiséget Isten kegyelme járja át annyiban, amennyiben az a titokzatos test Fejéhez, az 

Istenemberhez tartozik. Aki az egész emberiségért közbenjárván teszi a teremtés művét 

teljessé. Krisztusnak a világban való megjelenése az Egyház által teljesedik ki a történelem 

folyamán. Ő az emberi történelem végcélja. Az egész emberiség és az egyes ember 

üdvössége tehát az Egyház történelemben való jelenlététől függ. Az általános üdvrendben 

kapott kegyelem mindig vonatkozásban marad az Egyházzal, és mindig tőle függ. Ilyen 

értelemben igaz a történelem minden embere számára a hittétel:  

 Az Egyházon kívül nincs üdvösség.  Ennek a hittételnek pozitív értelme van. Nem azt 

hangsúlyozza, hogy mindaz, aki nem tartozik a szervezett intézményes Egyházhoz, az nem juthat 

el az üdvösségre, azaz elkárhozik, hanem azt tanítja: A nem keresztény ember is kedves Isten 

előtt. Számára is az Egyházon keresztül nyílik lehetőség az üdvösségre, vagyis a három-

személyű egy Isten életében való részesedésre. Mert Isten végső fokon Isten országát akarja, az 

Istent megdicsőítő közösséget itt a földön is, és Odaát a színe-látásban is, amikor majd Isten lesz 

minden mindenben. Ezért akarja Isten az ember üdvözítését nem külön utakon egyénileg, hanem 

közösségben. Ezt a közösséget megélni legyen boldogság számunkra Isten kegyelmet osztó 

szeretetének a megtapasztalása!  

 

A 169. számú éneket imádkozzuk befejező imának: .   

 



 Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,  

 Vidámságot, nyájasságot mutatnak a földiek,  

 Mert ma Szűz Mária, mint a legszebb rózsa, bimbajából kinyila,  

 Szüzesség virága, ékes lilioma, Kisasszonyunk, Mária!  

 

 

 

 

 

 

 


