
 

 

 

 

277. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, XI. 

A halálból élet fakad: „s ölvén életté változtattad a halált” 

vagyis: „halálra adtál ugyan, de halálomból új életet fakasztottál bennem” 

 (Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak 6. sor) 

 

 

Énekeljük a 86. számú éneket: 

  

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség 

 A feltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség! 

 

 A halál és élet harcra szállt. 

 Meghallván az Élet a halálon Úr lett. 

 A halál és élet harcra szállt! 

 

 Keresztes Szent János A lélek dala című versében a szeretet élő Lángjáról beszélve tanítja, 

hogy Isten szeretete hogyan üt sebet az ember szívén. Milyen édes égetés, milyen drága seb ez! A 

nyíllal való eltalálás a háborúban halált okoz, a szív megsebzésébe belehal az ember. Isten azonban 

nem halált akar okozni, amikor a szeretete nyilát az ember szívébe döfi, hanem életet akar adni.  

 

 I. A földön megvalósuló tökéletes lelki élet Isten birtoklása a szeretetben való 

egyesülésben 
 

 1. Nézzük akkor most, hogy Keresztes Szent János hogyan magyarázza ezt a verssort: S 

ölvén életté változtattad a halált „A halál nem egyéb, mint az élet megszűnése. Amikor pedig 

megjön az élet, akkor a halálnak nyoma sem marad. Szellemi téren kétféle az élet:  

 a) Az egyik a mennyországi, amely Isten boldogító látásában áll, és csakis a testi halál 

után következik be, amint azt Szent Pál mondja: Tudjuk, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől 

kapunk lakást, örök otthont a mennyben (2 Kor 5, 1).  

 b) A másik élet, a földön megvalósuló tökéletes lelki élet, vagyis Isten birtoklása a 

szeretetben való egyesülésben. Ehhez pedig kell a rossz szokások és hajlamok, sőt az ember egész 

természetének tökéletes megtagadása. 

 Mindaddig, amíg az ember ezt meg nem teszi, tehát nem tagadja meg az Istentől elhúzó 

szokásokat, hajlamokat, szenvedélyeket, addig nem érheti el a lelki élet tökéletes fokát az 

Istennel való egyesülésben. Ahogyan Szent Pál apostol is kimondja ezekkel a szavakkal: Ha a test 

szerint éltek, meg fogtok halni, de ha a lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok (Róm 8, 

13). Megjegyzendő, hogy amit itt az Apostol a lélek halálának nevez, az a régi ember halála. Tehát 

az kell, hogy a tehetségek, vagyis az emlékezet, az értelem és az akarat önző használata 

valamiképpen meghaljon. Ne az evilági dolgokkal foglalkozzon, ne azokban merüljön el, ne a 

teremtményekhez vonzódjon meg nem engedett módon, ne csupán azokban találja az örömét. Ez 

ugyanis még csak a régi ember élete lenne, amely halált okozna a krisztusi ember új életének, a 

lelki életnek, vagyis az Istennel élt életének.  
 Tehát ebben az új életben a lelki ember nem élhet tökéletesen, hacsak nem halt meg épp oly 

tökéletesen benne a régi ember, ahogyan az Apostol int bennünket, mondván: Vessétek le a régi 

embert, és öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság 

szentségében alkotott teremtmény! (Ef 4, 22. 23).  

 



 

 2. Ebben az új életben, vagyis midőn az ember eljutott az Istennel való egyesülés 

tökéletességi fokára, a lélek összes törekvései és a tehetségek összes hajlamai és cselekményei 

isteniekké változnak. A bölcselők, a filozófusok azt mondják: „Minden élőlény az ő sajátos 

életműködése alapján él”. Mivel pedig e lélek életműködései az Istennel való egyesülés 

következtében Istenben vannak, ez az ember isteni életet él. Ily módon tehát a régi ember halála 

életté változott benne. Vagyis a földi, a vegetatív – talán mondhatnánk így is: – az állati, a testi élet 

helyébe isteni élet lépett!  
 a) Ugyanis értelme – amely ezelőtt az egyesülés előtt természetes módon értette és (az ő 

természetes képességének és erejének fényében s a testi érzékeknek a közvetítésével) látta a 

dolgokat – most már egy magasabb mozgatóerő, Isten természetfeletti Fénye hatása alatt áll, 

az pedig mellőzi az érzékeket, vagyis nincs szüksége az érzékszervek használatára. Értelme istenivé 

változott, mert az Istennel való egyesülés folytán eggyé lett Isten értelmével.  

 b) Akarata pedig – amely azelőtt csupán a halandó természet hajlamai alapján tudott 

szeretni – most már az isteni szeretetben élővé változott: magasztosan és isteni hajlammal szeret, 

mert a Szentlélek hatalma irányítja, és a szeretet életét éli Istenben. Ezen egyesülés folytán 

ugyanis az ember akarata és a Szentlélek akarata egyetlen akarattá lettek. 

 c) Keresztes Szent János is, Avilai Szent Teréz is az értelem és az akarat mellett 

megkülönböztet még egy harmadik lelki képességet, ez pedig az emlékezőtehetség. „Az 

emlékezőtehetség – amely a maga erejéből csupán csak a teremtmények képzeteit tudta befogadni, 

most az Istennel való egyesülés folytán átalakult, azokat az örök időket tartja észben, amelyről 

Dávid beszél a zsoltárban (vö. Zsolt 76, 6). 

 d) Az érzéki, vagyis az érzékekhez kötött törekvőképesség, amely kizárólag a 

teremtményekben tudott gyönyörködni, és így halálos méreg volt az ember számára, most szintén 

megváltozott. „Rákapott” már az isteni dolgokra, csak ezek vannak rá vonzó hatással, ezek elégítik 

ki, aminek következtében ő is már sokkal inkább él és örvendez Istenben. Egyesülve van ugyanis 

Vele, és így isteni törekvőképességgé alakult át. 

 Egyszóval: mindazok az indulatok, cselekvések és hajlamok, amelyek ennek előtte a 

lélekben természetes életből fakadtak, ebben az egyesülésben isteni indulatokká és cselekvésekké 

változtak. Az ember meghalt a saját cselekvései és hajlamai szempontjából, és Istenben él. A lélek 

ugyanis most már Isten igazi gyermeke, és így mindenben Isten Lelke igazgatja és indítja, ahogyan 

Szent Pál apostol kifejezi: Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róm 8, 14).  

 Úgyhogy a mondottak szerint az ember 

  – értelme Isten értelme,  

  – akarata Isten akarata,  

  – emlékezete Isten örök emlékezete,  

  – boldogsága Isten boldogsága lett! 

 

 3. Ennek a léleknek mivolta – bár nem változhat át Istenné, azonban – mivel egyesülve van 

Ővele, az Istenben való részesedés (vö. 2 Pét 1, 4) folytán egészen Istenbe van merülve, Isten 

valósul meg benne! A lelki életnek ebben a tökéletes állapotában Isten valósul meg az emberben, ha 

nem is olyan tökéletesen, mint majd az örökkévaló világban. Ilyen módon tehát a lélek meghalt 

mindannak, ami egykor volt, s ami halál volt reá nézve, és mostantól kezdve annak él, Aki az 

Isten! Ezért beszél helyesen, amikor az említett versben így nyilatkozik: Ölvén életté változtattad a 

halált.  

 Éppen ezért joggal használhatja az ilyen lélek Szent Pál szavait: Élek, de már nem én, 

hanem Krisztus él énbennem (Gal 2, 20). Ilyen módon változott át ennek a léleknek a halála 

Istenben való életté. (Ez a kulcsmondat!) Az embernek az a halála, amellyel meghalt a bűn 

számára, most már átváltozott Istenben való életté. Szent Pál apostol is beszél erről: A halált 

elnyelte a győzelem (1 Kor 15, 55). Vagy ahogyan Ozeás próféta mondta: Halálod leszek, ó, halál 

(Oz 13, 14). Ezzel a próféta azt akarta mondani, hogy Isten, Aki az Élet, legyőzte a halált, vagyis 

halála lett a halálnak. Így az élet elnyelte a halált.  



 

 Hasonló módon nyelte el a lelket is az isteni élet úgy, hogy az ember meghalt mindannak, 

vagyis elfordult, elidegenedett mindattól, ami csak evilági, ami mulandó, ami a meg nem engedett 

érzéki hajlamok körébe tartozik. Belépett a Mennyei Király titokzatos lakosztályába, ahol boldogan 

élvezi isteni Kedvese társaságát, akinek szerelmét mámorítóbbnak találja a bornál, és így beszél: 

Bár barna a bőröm, azért mégis szép vagyok, Jeruzsálem leányai (Én 1, 4. 5), mert az én 

természetes barna színem a Mennyei Király szépségévé változott.” 

 

 4. Itt egy nagyon lényeges tanítás következik Keresztes Szent Jánostól:  

 „A tökéletes életnek ebben az állapotában a lélek belsőleg és külsőleg úgy van, mintha 

állandóan ünnepelne, és szellemi ajkairól minduntalan ujjongás fakad fel a nagy Isten felé. 

Olyan, mint egy mindig új és eredeti dal, amelyen öröm, szeretet és boldogság állapotának tudata 

árad végig. 

 a) Boldogságában és örömében olykor Jóbnak, az Ószövetség nagy szenvedőjének és 

megvigasztaltjának a szavaira fakad: Az én dicsőségem mindenkor megújul, amint megsokasodnak a 

pálmafának napjai (Jób 29, 20. 18). Ezzel azt akarja kifejezni: »Isten – Aki önmagában mindig 

ugyanazon módon marad meg, és az összes dolgokat megújítja – állandóan egyesülve van velem 

az én dicsőségemben. Következőleg, ezt az én dicsőségemet mindig újra meg újra meg fogja újítani. 

Vagyis nem fogja megengedni, hogy olyan elavulttá váljék, mint amilyen annak előtte volt. Az Úr 

megsokasítja napjaimat, mint ahogy a pálmafa is hosszú ideig él, sok napon át. Ugyanígy az Úr is 

megsokasítja érdemeimet az ég számára, mint ahogyan ágait a pálma is az ég felé emeli.« 

 Az ilyen állapotban lévő léleknek érdemei szám és minőség tekintetében is rendszerint 

nagyok, és lelke állandóan dalt zengedez Istennek. 

 b) Ezt az ujjongást Dávid is kifejezi az ő zsoltárában: Magasztallak Téged, Uram, mert 

felemeltél engem (Zsolt 29, 2). Különösen ezekkel a szavaival beszél öröméről: Sírásomat örömre 

fordítottad, szőrzsákomat (bűnbánati ruhámat) szétszaggattad, és körülvettél engem vigassággal, 

hogy énekeljek Neked dicsőségemről, és ne legyek többé szomorú. A Zsoltáros még azt is 

hozzáteszi: Én Uram, én Istenem, mindörökre dicsőíteni foglak! (vö. Zsolt 29, 12. 13). 

 c) Nem csoda, hogy a lélekben olyan gyakori ez az ujjongás, öröm és Isten magasztalása.  

 – Egyrészt ugyanis tudatában van annak, hogy máris mennyi kegyelmet kapott,  

 – másrészt pedig látja, hogy Isten annyira becézi őt drága, kedves, édesgető szavakkal, és 

annyira igyekszik őt ilyen és olyan nagy kegyelmekkel még nagyobbá tenni, mintha neki nem volna 

senkije más evilágon, akit csak becézhetne, vagy nem volna semmi más dolga, mint akivel, amivel 

foglalkoznék, mintha csak őérette lenne Isten. Ezt érzi és mondja az Énekek éneke menyasszonya, 

amikor így nyilatkozik: Az én kedvesem az enyém, és én az övé vagyok (Én 6, 3).”  

  (Keresztes Szent János magyarázata erről a verssorról: Az élő szeretetláng, 482-486. oldal). 

 

II. Hogyan változik át bennünk a meghalás az élet, az ujjongás és az öröm állapotává? 

 

 Az Úristen segít, hogy bennünk meghaljon a régi ember, a régi ember magatartása. A 

teremtő Isten akarata szerint mindnyájunk célja az örök élet, a mennyországi boldog élet, de most 

itt még nem erről beszélünk, hanem a földön elérhető boldog életről, amely Isten miatt lesz boldog. 

Keresztes Szent János úgy mondta: „A tökéletes lelki élet a földön Isten birtoklásában áll, a 

szeretetben való egyesülésben!” 

 

 1. Ha keressük, a földön hol találjuk a boldogságot –, akkor egyértelmű a válasz: – 

Istenben. Ha keressük a módot, hogy hogyan lehet Istent itt a földön birtokolni –, akkor 

Keresztes Szent János megmondja: – a szeretés által. 

 a) A hit, a remény és a szeretet összeköt Istennel.  

 A hit reményeink szilárd alapja, és a nem látott dolgok igazolása (Zsid 11, 1). Ugyancsak a 

Zsidó levélben kapunk arról is tanítást: hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek; annak ugyanis, aki 

Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és hogy megjutalmazza azt, aki Őt keresi (Zsid 11, 6). A 

hit a még nem látott Istenbe kapcsol bele.  



 

 b) A remény a még el nem nyert jutalom belső bizonyossága, hogy az az Isten, Akiben 

hiszek, majd megjutalmaz önmagával. Reményünk majd beteljesedik Őbenne! 

 c) A szeretet azonban – az a harmadik isteni erény – úgy köt össze Istennel, hogy Istent 

már itt a földön birtokolhatjuk, „Istent megtapasztaljuk” már itt a földön. Az elektromosság 

világában akkor fordul elő a rövidzárlat, ha az áramot a vezetékben nem jó helyre kapcsoljuk.  

 Talán ez jól szemlélteti: a két szeretet – föld felé irányuló, Istentől elszakadni akaró szeretet, 

és egy Isten felé irányuló szeretés – nem fér össze az ember lelkében. A kettő összeütközése 

rövidzárlatot, sötétséget okoz. Ekkor a megoldás az, hogy óvjuk az értékesebb áramlást a 

lelkünkben, az Isten felé irányuló szeretetáradatot, illetve az Istentől a lelkünk felé áradó 

szeretést! Nem engedjük, hogy ezt a szeretetenergiát valami is kioltsa a szívünkben. Ez halál lenne! 

Éppen ezért kell levetnünk a régi ember szokásait, a cselekedeteit, és a krisztusi új ember 

cselekedeteit felöltve, Krisztus szerint valódi igazságban és szentségben kell élnünk! (Ef 4, 22-23).  

 

 2. Az ember a maga erejével nem tudja olyan könnyen letenni a régi ember szokásait, 

levetkőzni ezeket az Istentől elhúzni akaró magatartásmódokat. Ezért Isten segít az Ő szeretete 

erejével, kegyelmével, hogy meghaljunk a bűnnek, a bűnös szokásoknak, gondolatoknak, 

cselekedeteknek. Keresztes Szent János így mondta az említett verssorban: valamiféle megölés, 

meghalás történik a lélekben. A régi ember hal meg bennünk, de Isten ajándéka gyanánt.  

 Amikor Isten az embernek ajándékozza Önmagát, akkor az Ő isteni életét adja az embernek. 

Amikor az Ő szeretete nyilával megsebzi az ember szívét, akkor nem halálra sebzi, hanem életre 

érinti. Isteni hatás ez! Mintegy átprogramozódik az ember. Attól kezdve, hogy Isten élete 

beleáradt az ember lelkébe, ugyanazt akarja gondolni, amit Isten gondolt, ugyanazt akarja szeretni, 

amit Isten szeret.  

 

 3. Mire gondol Isten? Most Isten az emberre gondol, akit üdvözíteni akar, akinek életet 

akar adni az Ő Szentháromságos mivoltában. Arra az emberre gondol – aki a régi ember 

cselekedeteinek meghalt, akit Isten szeretetének nyila megsebzett, s akinek szívébe ezen a 

nyíláson keresztül beleárasztotta isteni életét – aki most már Isten elgondolása szerint valami új, 

minőségileg nagyobb életet él, magának Istennek az életét. A megszentelő kegyelem által 

ugyanis az emberben a Szentháromság egy Isten jelen van, az Ő gondolatai érvényesülnek, ha el 

nem nyomjuk. Ha meghalunk a magunk gondolatai számára, és tág teret adunk Isten gondolatainak 

magunkban, akkor Isten gondolatai érvényesülnek bennünk, akkor már ezt az új életet éljük. A 

megszentelő kegyelem állapotában levő ember tehát meghal a maga bűnös akarata számára, hiszen 

azt fogadtuk a keresztségben: ellene mondunk a bűnnek, vagyis inkább belehalunk, mintsem hogy 

bűnt kövessünk el. Az ilyen ember, akiben eluralkodott Isten kegyelme, akinek a szívét 

megsebezte Isten szeretete, boldogan él a szentháromságos egy Isten szeretete által. A nagyobb 

tűz, az isteni szentháromságos Szeretetláng átjárja az ember lelkét, az isteni szeretet magába vonja, 

magával egyesíti az ember szeretetét.  

 

4. Mit akar Isten? Az Atya a Fiút, a Fiú az Atyát, és ketten együtt a Szentlelket akarják, de 

nemcsak önmagukban, hanem az Ő életüket itt és most nekünk is oda akarják ajándékozni.  

Ide illik Szent Péter szava is: Isten így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, 

hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek, és elmeneküljetek a romlottság elől, amely a 

bűnös kívánság által uralkodik a világon (2 Pét 1, 4). A bűnös kívánság halálba vezet. Amikor 

pedig Isten az Ő életét adja nekünk, akkor az Ő természetének részeseivé tesz minket, akkor a halál 

helyett az élet, tudniillik Isten élete munkálkodik bennünk. 

 A szemlélődő imában tehát a lélek epedve várja Isten szeretetének ezt a tüzes nyílhoz 

hasonló érkezését, hogy mint a nyíl belelövelljen a szívébe az isteni szeretetláng. Valami boldogság 

kezd fellobogni benne. Olyan boldogság, amilyent talán eddig nem tapasztalt. Tudott róla, hogy van 

ilyen – hiszen Jézus hányszor boldognak mondja az Ő tanítványait –, de most már kezdi 

megtapasztalni, hogy ez a boldogság, amely most benne buzog, nem más, mint Isten boldogsága. 

Ilyenkor a lélek már tudja, hogy Jézus mennyire igazat mondott akkor, amikor így tanított: Aki 



 

elveszíti életét érettem és az evangéliumért, megmenti életét, vagyis boldog lesz (Mk 8, 35). Jézus 

ugyanis a bűn számára elvesztett életünket életté tudja változtatni.  

 

 5. Pál apostol pedig ezt mondja: Ha a lélekkel megölitek a test cselekedeteit, akkor Isten 

Lelke vezérel benneteket (Róm 8, 13). Isten Szentlelke lesz a vezérlő princípium, az életünket 

alakító elv. Az a lélek, aki kész meghalni a bűnnek, aki kész meghalni önmagának és kész meghalni 

evilágnak, vagyis az Istentől elcsábítani akaró világnak, Krisztushoz lesz hasonló. Krisztus ugyanis 

halálra adta önmagát érettünk, hogy az Ő élete legyen bennünk. Ha mi halálra adjuk bűnös 

vágyainkat Istenért, akkor Isten Lelke vezérel minket, Isten élete lesz bennünk!  

 Szent Pál így folytatja: Ha pedig bennetek van annak Lelke, Aki feltámasztotta Jézust a 

halálból, Ő, Aki Krisztus Jézust a halálból feltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is a 

bennetek lakó Szentlelke által (Róm 8, 10-11). Tehát nem baj az, hogyha az ember meghal a 

bűnnek, illetve bűnös önmagának. Sőt, számunkra is a halál nyereség, az élet pedig Krisztus! (Fil 1, 

21). Az ember pedig már vágyik arra, hogy ne ő éljen, hanem Krisztus éljen őbenne (vö. Gal 2, 20), 

ahogyan Szent Pál apostol magáról vallotta. De jó, amikor az ember már erre vágyik! Tudniillik, ha 

részesedünk Krisztus halálában, akkor majd részesedünk az Ő életében is (vö. Róm 8, 17).  

 

 

 III. Itt kezdődik az örvendezés!  
 

A Krisztus testében való részesedés itt már a feltámadt Krisztus életében való részesedést 

jelenti. Aki meghalt a bűnnek, az részesedik a feltámadt Krisztus életében és örömében. Ezért 

van az, hogy ebben az imaállapotban a lélek külsőleg is, belsőleg is ünnepel. Ajkán mindig az 

ujjongás dala fakad fel Isten felé.  

 

 1. Olyan ünnepi öröm, mint Húsvétvasárnap hajnalának az öröme, a győzelem öröme. 

Ebben az imában – amikor a lélek megéli, hogy Isten szeretete milyen tüzesen, milyen hatalmas 

erővel áradt bele a szívsebzés által, akkor – örvendezik, hogy Isten mennyire szereti őt. Ha a 

gazdaasszony mérges, és oldalba rúgja a macskát, akkor az nyávog; de ha megcirógatja, akkor az a 

kiscica elkezd dorombolni, örvendezni. A mi mennyei jó Urunk sohasem türelmetlen, sohase 

szeretetlen, nem dühös, és nem rúg oldalba bennünket, hanem dédelgetni, becézgetni akar. 

Mennyivel inkább kell, hogy rárezonáljon a lelkünk az Ő szeretetére, vagyis egybehullámozzon 

a szívünk, amikor kimutatja a szeretetét! Persze, hogy ünnepi öröm költözik az ember lelkébe, 

amikor megtapasztalja, hogy ez az örökkévaló Isten, Aki a cselekvéseiben nem változik, állandóan 

szereti őt. Állandóan becézgeti, elhalmozza szeretetének gyengéd jeleivel, érintéseivel. Milyen 

ünnepi öröm, amikor a lélek megélheti, hogy Isten szeretete nemcsak kívülről érinti őt, nemcsak 

cirógatva becézgeti, hanem a nyíllövéshez hasonlóan átjárja, belehatol, és az életet, a szeretet élő 

Szeretetlángját fakasztja fel benne. Lángol benne a szeretet!  
 

 2. Ilyenkor már az ember nem sajnálja, hogy meg kellett élnie a halált, a kilátástalanságot, 

emberi elgondolásának a csődjét, tudniillik hogy „nem tudom magam megoldani az életemet!” Mint 

ahogyan az Emmauszba igyekvő tanítványok is csak a csődtömeget, reményeik szétfoszlását látták: 

„Krisztus, az Ő Mesterük meghalt, s így kilátástalan lett számukra az élet”. De egyszer csak a 

feltámadt Jézus hozzájuk csatlakozott, és szólt hozzájuk, beléjük árasztotta Isten szavainak a 

megértését, vagyis megértették, hogy a Bibliában meg van írva a Messiás, a Megváltó szenvedése 

és a halálból való feltámadása is. Jézus átjárta szívüket az örvendezéssel. Az öröm lobogni 

kezdett bennük, s ezért siettek vissza apostoltársaikhoz, hogy megvallják nekik: Lángolt a szívünk! 

(vö. Lk 24, 32).  

 

 3. De nemcsak az emmauszi tanítványoktól tanulhatjuk meg, hogy amikor az öröm ilyen 

felsőfokon lobog a szívünkben, akkor annak túl kell áradnia a mi szívünkből mások felé is, meg 

kell osztaniuk örömüket a többiekkel, akik talán még szomorkodnak. Csakhogy az isteni Üdvözítő 



 

már a többi apostolt is megörvendeztette, hisz Húsvétvasárnap estéjén ezt mondta nekik: Békesség 

nektek! Én vagyok (Lk 24, 36. 39), én élek, én veletek vagyok, én a ti örömötök vagyok. Én azért 

jöttem, hogy örömötök legyen, éspedig bőségben legyen! (Jn 15, 11). Akkor az apostolok is 

megosztották örömüket az emmauszi tanítványokkal: nekünk is megjelent az Úr (vö. Lk 24, 34), 

szemlélhettük, vagyis néztük és szerettük Őt, gondolatait és szeretetét befogadtuk. Az Ő gondolatai 

a mi gondolataink lettek, szíve Szeretetlobogása a mi szívünk szeretetlángolásává lett.  
 Ahol a feltámadt Jézus megjelenik, 

  – ott az ember már a feltámadt Krisztus boldogságában él, 

  – ott már a mennyei boldogság részese lehet, 

  – ott már folytatódik az öröm. Ez nem egy pillanatig tartó, hanem folyamatos 

ajándékozás. Ez az Ajándékozó és a befogadó szeretet folyamatos áradása! 

 

 4. A lélek örvendezik, dalol, ujjong, magasztalja az Urat, mint ahogyan a Szűzanya is 

ujjongott üdvözítő Istenének (vö. Lk 1, 47). Mária tudta, hogy Isten mennyire lehajolt hozzá, 

kicsiny szolgálóleányához, megajándékozta Önmagával, Egyszülött Fiával. 

 Mi is az imádságban tapasztalhatjuk meg, hogy Isten milyen mérhetetlen mértékben 

ajándékoz meg bennünket az Ő szeretetével, amely azután a lelkünk mélyén él, lobog, növekszik, 

bontakozik nemcsak 9 hónapon át, nemcsak a földi élet akár 90 esztendején keresztül, hanem egy 

teljes örökkévalóságon át. Így az az ember, aki meghalt a bűnnek, meghalt bűnös önmagának és 

meghalt a bűnös világnak, megtapasztalja: benne Isten a halált életté változtatta, örök életet adott 

neki, s ez az élet az Ő Fiában van! (1 Jn 5, 11). 

 

Megtapasztalja: Isten nem szűkös mértékkel adja a Szentlelket (vö. Jn 3, 34). Ezért mondja nekünk:  

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

 

Ez a szeretet feljogosít arra, hogy még jobban kívánjunk részesedni belőle:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Kérleljük újra Tőle:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most már tudjuk, hogy Isten mit válaszol:  

 „Gyermekem, te már megtapasztaltad, hogy mennyire szeretlek én!” 

 
 


