
415. Jézus azt akarja: választottja ott legyen Vele Nagycsütörtökön is a bűntől való 

megváltás művében, a lélek-menyasszony pedig ott látja magát isteni Ura oldalán, és azt 

óhajtja, hogy szépsége mindinkább növekedjék Urának szerető tekintete által 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 33. versszak, 381-386. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj Világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt!  

 

 Egy-egy nagy történelmi eseményről profi fotósok tudósítanak. Keresztes Szent János is 

ilyen, aki azonban a fényképnél is maradandóbb hű leírást tud adni, hogy mi játszódott le 

Jézus szívében ama Nagycsütörtök éjszaka a Getszemáni kertben.  
 Egy fotós – amikor kevés a fény, mint a Getszemáni kert éjszakájában, akkor – vakut 

használ. Akkor a lélek-menyasszony meglátja Isten tekintetét. Keresztes Szent János azt mondja: 

Négyféle jó hatást gyakorol ez az isteni tekintet a lélekre: Megtisztítja, kegyelemmel tölti el, 

gazdagítja és megvilágítja. Úgy, amint a nap is, ha valahova odaküldi sugarait, szárít, melegít, 

szépít és fényessé tesz. Ha egyszer már az Úristen belehelyezte a lélekbe ez utóbbi 3 kincset, és 

ezek folytán a lélek-menyasszony kimondhatatlanul kedvessé lett előtte, már soha nem 

emlékezik többé előbbi rútságára, bűneire. Ha az Úristen egyszer már megbocsátotta a lélek 

bűneit, akkor a léleknek már nem szabad megfeledkeznie régi bűneiről:  

1. Először azért, hogy a továbbiakban sohase bízzék többé önmagában! 

 2. Másodszor, hogy mindig hálás legyen isteni Urának! 

 3. Harmadszor pedig azért, hogy növekedjék benne a bizalom arra vonatkozóan, hogy 

még többet fog kapni! Mert ha már a bűn állapotában akkora nagy kincset kapott Istentől, hogy 

Isten neki ajándékozta önmagát, most, hogy Isten segítségével kimenekült a bűnből, és Isten 

szeretetében él már, mennyivel nagyobb kegyelmekre számíthat! 
 Amikor a lélek-menyasszony végiggondolja ezeket az Istentől kapott irgalmas 

jótéteményeket, és ott látja magát ekkora méltóságban isteni Jegyese oldalán, akkor 

kimondhatatlanul örül, szeret és boldogan hálálkodik. Nagyban növeli érzelmeit annak 

emléke, hogy azelőtt olyan alacsony sorban volt, olyan rút, hogy meg sem érdemelte, hogy Isten 

reá tekintsen. De az Úr az Ő saját kegyelméből, jó-szándékából megszépítette. Így azután 

fellelkesedik, és bátorságot merít a lélek-menyasszony arra, hogy kérje ezen isteni szellemi 

egyesülés folytatását.  

 

 Ezért mondja a 33. versszakban isteni Urának:  

 

 „Ó, csak ne vess meg,  

 mert bár ha feketének is találtál,  

 most már bátran reám tekinthetsz.  

 Azóta, hogy szemed reám vetéd,  

 Mert bájt és szépséget hoztál létre bennem.”  

  

I. A 33. versszakot Keresztes Szent János így magyarázza: 

 



 Az ara, vagyis a lélek-menyasszony megérti, hogy bár saját természete alapján ő milyen 

kicsiny, nem érdemli meg, hogy isteni Ura őt valamire is becsülje. Ő most olyan értékes 

jegyajándékokat kapott Tőle, hogy miattuk már nagyra lehet becsülni. Kedvese egyszer már 

előzőleg reá tekintett, és ezáltal dicsőséggel vette körül, szépségbe öltöztette. Most bátran 

tekinthet reá másodszor, sőt többször is, növelve ily módon a lélek-menyasszonyban a 

kegyelmet és a szépséget. Hiszen most erre bőséges oka van, amely ok nem volt meg akkor, 

amikor először tekintett reá. Ezért mondja az 1. sorban:  

 

 Ez az 1. verssor: 

 

„Ó, csak ne vess meg!”  

  

 Nem azért mondja ezt, minthogyha a lélek-menyasszony azt szeretné, hogy valamibe is 

vegyék, hanem ellenkezőleg: A lélek igazán szereti Istent, és akkor a megvetés, meg az alázat 

nagy becsben áll előtte, és nagy örömet szerez neki. Belátja, hogy a maga teremtményi mivolta 

alapján nem érdemel mást, és csakis ezen Istentől kapott kegyelmek és ajándékok teszik őt 

valamivé.  
 

Ezt fejezi ki a 2. sorban:  

 

 „Mert bár ha feketének is találtál,” 

 

 vagyis mert bár akkor, amidőn még nem tekintettél kegyelemmel reám, csúnyának és 

feketének találtál bűneim, gyarlóságaim és természetem alacsony színvonala miatt,  

  

a 3-4. verssorban így folytatja:  

 

 Most már bátran reám tekinthetsz azóta,  

 Hogy szemed reám vetéd.  

 

 Amikor az Úr reá tekint az Ő választottjára, akkor nemcsak leveszi róla a bűn 

feketeségét, hanem érdemessé is teszi arra, hogy újra meg újra reá nézzen. A lélek-

menyasszony megvallja: „Uram, ezt a Te szerető tekintetednek köszönhetem.”  

  

Az 5. sor: 

  

„Mert bájt és szépséget hoztál létre bennem.”  

 

 Ki tudná megmondani, hogy mennyire naggyá teszi Isten a lélek-menyasszonyt, ha 

egyszer elkezdi kedvét találni benne. Szinte elképzelni sem lehet, mert végül is az Úristen ezt 

önmagához méltó módon teszi. Megígérte: Akinek van, annak még adnak, és majd bővelkedni 

fog benne (Mt 13, 12). Bátran nézheted tehát, Istenem, és megbecsülheted ezt a jegyesi lelket, 

amelyre tekintesz, mert tekinteteddel értéket és szeretetre méltóságot helyeztél belém, amelynek 

alapján értékeled és szereted a lelkemet. Éppen ezét megérdemli, hogy már ne csak egyszer 

nézzen rá, hanem gyakran tegye ezt.  

 (Eddig Keresztes Szent János magyarázata a 381-386. oldalig.)  

 



 Most abban a Getszemáni sötétségben, a szeretet vakujának annál is vakítóbb 

fényében nézzük ezt az isteni tekintetet! Kire néz? Mit lát? 
 Azt, hogy a lélek-menyasszony megkapta a meghívást, mint Péter, János és Jakab 

apostol: Virrasszatok velem! (Mt 26, 38). Legyetek itt velem, ti, akik nemcsak szolgák vagytok 

már, hanem barátaim! (Jn 15, 15).  

 Először tehát azt kell megfontolnunk, hogy az isteni Vőlegény visszaemlékezik reánk ott 

a Getszemáni kertben. Nekünk is mondta: Vágyva vágytam elkölteni veletek ezt a húsvéti 

vacsorát (Lk 22, 15). A vacsora végeztével azt mondja: Keljünk fel és menjünk! – tudniillik a 

Getszemáni kertbe – a szenvedés útján előre! Jézus nagyon jól ismerte a forgatókönyvet, hogy 

milyen események következnek. Nem Ő akarata, hogy Júdás elárulja. De az, hogy Ő ismerte a 

jövőt, nem befolyásolta, nem determinálta Júdás, az áruló szabad akaratát. Itt az érvényesül, amit 

már az Ószövetségben megjövendölt: Isten letekint szentéje magasából, az Úr az égből a 

földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a halálra szántakat (Zsolt 

101, 20-21).  

 Amikor Jézus a Getszemáni kertben leborult a Mennyei Atya előtt, isteni tekintetével 

reánk is nézett. Meghallotta azoknak a raboknak a sóhaját, akik a bűn miatt voltak halálra 

ítélve. Megesett rajtunk a szíve. Olyan fekete a bűn. Jézus isteni szeretete levette az Ő 

választottairól a bűnt, annak sötétségét, szennyét. Miért? Mert szereti övéit. 

 Ugyancsak a Zsoltárosnál olvashatjuk: Háza alapjait, mert Sion kapuit szereti az Úr 

(Zsolt 86, 1-2), vagyis azokat, akik Sion várának várfalain belül laknak. Kiválasztotta őket 

magának jegyesi szeretettel. Szereti őket, mint ahogyan a vőlegény szereti a menyasszonyt.  

 Egy-egy fényképet fel is lehet nagyítani, s akkor a részletek jobban előtűnnek. Meglátjuk 

azokat a vonásokat, amelyeket addig talán nem is figyeltünk meg. Bármennyire is sötét van a 

Getszemáni kertben, Jézus szíve szeretete lángol, és árad választottaira.  

Akik igazán szeretik egymást, a sötétben is látják egymást a lélek látásával, a szív 

ráhangolódásával a másik tekintetére. Tudják egymásról, hogy ott van az a másik, és tudják, 

hogy milyen nagy szeretettel van ott. Minél inkább nagyítjuk ezt az isteni felvételt, annál jobban 

meglátjuk, hogy milyen nagy Istennek a megbocsátó, irgalmas szeretete!  

 A lélek-menyasszony tehát visszaemlékezik a bűn és az irgalom, a szeretet idejére. A 

szellemi páros ének-ben az egész 33. versszak erről a tekintetről szól, amelyet a Megváltó az 

Ő választott menyasszonyára irányított. A Jézus elfogására kiküldött katonák, pribékek nem 

látták ezt. A lélek-menyasszony – aki meghallotta Jézus szavát: Virrasszatok velem, a test 

gyenge, a lélek pedig készséges (Mk 14, 38) –, készségesen ott marad isteni Ura előtt, nem 

menekül el tőle, mert ő visszaemlékezik arra, hogy ő egyszer már részesült a bűn bocsánatában. 

Azóta is a szívében forgatgatja az isteni irgalom édességét. Tudja, hogy az az irgalmas jézusi 

megváltói tekintet micsoda lelki bájosságot, szépséget hozott létre benne. Tudja, hogy isteni 

Ura szereti őt, és ezért újra meg újra szívesen reánéz.  
 Újra szívébe idézi a jézusi vallomást: Vágyva vágytam elkölteni veletek ezt a húsvéti 

vacsorát, meg mindazt, ami utána következik: A Getszemáni kert gyötrelmét, a főpap és a 

főtanács elé hurcoltatást, a megalázó kihallgatásokat a főpap és Pilátus előtt. Egyeseknek – akik 

nem láttak, mert nem ismerték fel Jézus szívének a szeretetét – a kiabálását: Feszítsd meg Őt, 

„keresztre vele!”, Barabás kell nekünk, a szolga, az isteni Jegyes helyett! (vö. Mk 15, 14-15). 

De a lélek-menyasszony belesimul Jézusnak ebbe a szent vágyába, amely a szívéből 

szüntelenül árad a Getszemáni kertben az elfogatáskor, a kereszthordozáskor, a keresztre-

feszítéskor, és még inkább a feltámadáskor. Jézus az, Aki vágyva vágyott együtt lenni az Ő 

választott menyasszonyával, és meghívta ezt a választott lelket.  

 A Jelenések könyvében van egy csodálatos kinyilatkoztatás, üzenet a mennyei 

boldogságról. A látnok János ezt hallja: „Boldogok, akiket meghív menyegzős lakomájára a 



Bárány!” (Jel 19, 9). Nem akármilyen lakoma kezdődött ott, az utolsó vacsora termében. Ez az a 

menyegzős lakoma, amelynek több fogása van. El lehet elaludni, de nem érdemes, mert akkor 

lemarad a menyegzős lakomára meghívott ember. Lehet elszaladni, mint a választott 

tanítványok. Micsoda fájdalom ez az isteni Vőlegénynek: Az én kedves választottaim saját 

magukat jobban féltik, saját magukat választják, mentik az irhájukat, mintsem hogy velem 

lennének!  

 Lehetne tovább sorolni a keresztúton milyen boldog volt az a fájdalmas anya, vagy 

Cirenei Simon, vagy a kendőjét nyújtó Veronika; mert ők már tudtak valamit abból, amit 

a kinyilatkoztató Isten üzen: Boldogok, akiket meghív a menyegzős lakomájára a Bárány, az 

isteni Vőlegény azért, mert ez az Ő menyegzője. Nemcsak mint egy az asztaltársak közül, hanem 

az egyetlen, az Ő szívének egyetlenje a lélek-menyasszony, aki ott ülhet a főasztalnál istenei Ura 

jobbján. Boldog a menyasszony. A Jelenések könyve folytatja: Boldogok, akik nem szennyezték 

be ruhájukat, velem fognak járni, mert megérdemlik. A Győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét 

nem törlik ki többé az Élet könyvéből, hanem – mondja az isteni Vőlegény – megvallom Atyám 

és angyalai előtt (Jel 3, 4-5).  

 Menyegzős, menyasszonyi fehér köntös. Ők azok, akik megmosták köntösüket az isteni 

Bárány vérében, megtisztultak. Ők azok a szüzek, azok a tiszták, azok a hűségesek (vö. Jel 14, 4). 

A lélek szüzességéről van szó, vagyis akik Istenhez kötötték az életüket. Boldogok, mert 

Isten Báránya nyomában járnak, bárhova megy: a Getszemáni kertből a főpap udvarára, 

Pilátus köves udvarára, a megostoroztatás, a töviskoronázás helyére, a keresztút stációira. 

Minden egyes ütés és tövis-szúrás, kalapácsütés, szög nekik fáj. Átvállalnák ennek az isteni 

Vőlegénynek a gyötrelmeit, Aki viszont éppen az Ő választottaiért vállalta a szenvedést. Ez a 

megszabadító, behelyettesítő, engesztelő áldozat, ez a szeretet diktátuma.  
 Amikor a választott menyasszony az isteni Bárány, az isteni Jegyes nyomában megy, 

akkor mindig emlékezik arra is, hogy honnan jöttek, illetve arra, hogy hová mennek. Ahogyan a 

Zsoltáros mondta: A mélységből kiáltott isteni Urához, …az pedig lehajolt hozzá, és kiragadta a 

bűn undok iszapjából (vö. Zsolt 129, 1. 8). Akkor az isteni Vőlegény még feketének, koszosnak 

találta, de azután fehérre mosta a keresztfán kiontott vérével. 

 

II. Most próbáljunk egy másik felvételt nézni, ahogyan Jézus letekint a keresztfáról! 

 

 Most már látja azt a szépséget, amelyet Ő hozott létre a választott menyasszony lelkében. 

Most már ez a megőrzött lelki szépség megerősíti Jézust a küzdelemben: „Édes, szépséges 

menyasszonyom, én szívesen szenvedek érted! Én nem sajnálom azt, hogy belehalok ebbe a 

szeretetbe.” A Vőlegény az Énekek énekében így mondja: Mint a halál, olyan erős a szerelem! 

(Én 8, 6). Jézusnak az Ő választott menyasszony iránti szerelme még a halálnál is erősebb. 

Azt mondja: „Irántad való szeretetből az életemet adom, hogy még jobban megtisztítsalak, 

magamnak még bájosabbá alkossalak, újjá teremtselek, hogy szépségedben én, a Te isteni Urad 

gyönyörködhessem örökre, a halálon túl is, a mennyországi valóságban is.”  

 Az Énekek énekének Vőlegényének volt egy ilyen vallomása is: Fordítsd el tekinteted, 

jegyesem, mert megigézel vele! (Én 6, 5). A Vőlegény tudja azt, hogy választott menyasszonya 

szerelmes tekintete lebilincseli Őt, megigézi, kész mindenre érte: élni is, halni is. A 

menyasszony pedig tudja azt, hogy honnan jött, milyen mélységekből, és ezért a Vőlegény 

kérését így módosítja: „Isteni Uram, fordítsd felém tekinteted, hogy megigézzél vele!”  

 A Getszemáni kertben is reám tekintettél. A Getszemáni kert sötétségében is felém 

fordultál, értem voltál ott, értem mentél a keresztúton a kereszthalálba, a feltámadásba. Persze, 

hogy a lélek-menyasszony kéri: „Még jobban fordítsd felém tekintetedet, bájoljál el engem! Én 

hagyom, hogy belemerüljek a Te szeretet-tekinteted mérhetetlen tengerébe!” Szerető 



tekinteted kontemplatív nézés, ahogyan Keresztes Szent János mondta a 4. verssor 

magyarázatánál: „Az, hogy levetted rólam a fekete színt, és érdemessé tettél, hogy reám nézz, azt 

a Te szerető tekintetednek köszönhetem.” 

 Ilyenkor a lélek-menyasszony a sötétben is lát. Látja az ő kicsiny teremtményi lelkének a 

fájdalmát, hogy azelőtt nem szerette eléggé isteni Urát. De most már öröm tölti be: az isteni 

Ura megtisztította, megszépítette, bájossá tette az ő szemében, szeretetre méltóvá lett. Ó, isteni 

jó Uram, milyen öröm az, hogy most már szerethetlek Téged! Akkor is csak ezt kérem: 

„Fordítsd felém még jobban a tekintetedet! Hozzál létre bennem még több lelki bájt és 

szépséget! Teremts újjá!”  

 Itt kezdődik a lélek-menyasszonynak a múltra tekintése helyett – hogy honnan is jött, a 

mélységből, a bűn szférájából – az előretekintés: hová megy isteni Urával? Hova fog majd 

eljutni? Az a Könyv – amelyről már az isteni Vőlegény beszélt – az ő nevét, a lélek-

menyasszony nevét is aranybetűkkel őrzi. „Te vagy az én drága, kedves választottam!” 

Eldicsekszem veled Mennyei Atyám előtt, megmutatom, hogy a Szentlélekben mennyire 

szeretlek téged. A Szűzanya is reád mosolyog: Ez az én fiam választottja! Ezt a lelket 

szívügyének tekinti az én fiam? Akkor persze, hogy én is szeretem őt!  

 A lélek-menyasszony ismeri Szent Pál apostol szavát: Mid van, amit nem kaptál? Ha 

pedig kaptad, akkor nincs mivel dicsekedned (1 Kor 4, 7). De a jövőbe haladó úton, a 

mennyország útján a lélek-menyasszony tudja: Mindaz, amim van, azt mind-mind Tőled 

kaptam, isteni Uram! Minden ajándék a Te kezed melegét őrzi. Minden kegyelmi kincsem 

a Te szívedből ragyogott bele az én lelkembe. Minden boldogságom a Te boldogságodból 

forrásozik. Létem egyre jobban belesemmisül, beleolvad, beleemeltetik a Te isteni létedbe!  
 Jézus, az isteni Vőlegény ezt az Isten szeretetébe való belenövekedést fokozatosan 

akarja, mint ahogyan az élet is fokozatosan bontakozik. Mielőtt a Getszemáni kertbe ment 

volna, azt mondta az Ő választottainak, apostolainak: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 

(Lk 22, 19). Nyilván ez a szentségi megjelenítés – hogy Jézus testévé válik a kenyér, vérévé a 

bor – lelki hatalomhoz van kötve; de mindnyájan ott voltunk Jézus gondolataiban és 

szívében ama utolsó vacsorán, ott a Getszemáni kert készséges imájában: Atyám, én értük 

szenteltem magamat. Ne igyam ki a szenvedésnek a kelyhét, amelyet az ő megváltásukért 

vállaltam? Hiszen ezért jöttem, hogy életük legyen, és egyre bőségesebben legyen! (Jn 10, 10). 

Ez az isteni Üdvözítő nemcsak reánk gondolt, hanem mindvégig szeretett is bennünket! Pedig 

mik voltunk mi? Bűnösök, a feketeség mélysége. Olyanok, akik elszakadtunk Tőle, 

elszaladtunk, vagy akik elfeledkezünk róla apró kis dolgok miatt. Te viszont ama 

Nagycsütörtök éjjel érettünk is könyörögtél az Atyához (vö. Jn 17, 20), és kiválasztottál minket a 

világból (Jn 15, 19). Nem vonakodott az emberek kezére adni magát, ahelyett, hogy az Ő 

választottait megtisztítsa, megszentelje, ragyogó tisztává tegye őket. Azt mondja: 

Kiválasztottalak titeket a világból (Jn 15, 19). Micsoda felszabadultság a sötétség mélységéből, 

micsoda felemeltetés a mennyei világ Világosságára, hogy Isten kiszabadított minket a 

sötétség hatalmából! Jézus folytatja a főpapi imájában. Nem győzzük eléggé idézni, újra meg 

újra felidézni, mit is mond: Amint Te, Atyám bennem vagy, és én Tebenned, úgy legyenek ők is 

mibennünk! (Jn 17, 21). Ez a halálba induló Jézus testamentuma, végrendelkezése, legfőbb 

vágya: A kiválasztott lélek benne legyen Istenben, a szentháromságos lét szeretett 

teljességében! Amint a mennyei a szent Fiában van a Szentlélek Szeretetével, Jézus azt akarja: 

Mi Őbenne legyünk az Atyánál a Szentlélek által! Így folytatja a főpapi imában: Én átadtam 

nekik a dicsőséget, amit nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk! Én 

őbennük, T!e énbennem, hogy így tökéletesen egyek legyenek ők is (Jn 17, 22-23), tudniillik 

mivelünk és egymással!  
 



II. Mi az a dicsőség, amelyet Jézus az Ő választottjának ad? 

 

 Az isteni dicsőség. Egyedül Te vagy a szent, egyedül Te vagy a dicsőséges lét teljessége 

(vö. Kol 1, 19). Jézus a Mennyei Atya akaratával és a Szentlélek szeretetével egyezően átadja 

az Ő választottainak ezt az isteni dicsőséget. Ennek a tevékenységnek, a szeretetben való 

egyesülésnek az a célja, hogy az isteni Vőlegény az Ő választott menyasszonya lelkében 

legyen, és a választott lélek pedig úgy legyen a második isteni Személyben, ahogyan az első 

isteni Személy, az Atya a Szentlélekkel a Fiúban van! Micsoda isteni minta ez! Hogy 

megvilágosodik a Getszemáni kert éjszakája, a Nagypéntek déltől délután 3 óráig tartó sötétsége! 

Milyen húsvéti ragyogás veszi körül azt a lelket, aki megkapja ajándékba, ingyen, 

szeretetből Jézustól ezt az isteni dicsőséget, annak a ragyogását. Ezért azután aki tökéletesen 

egyesül Istennel a szeretet lelkületében, a Szentlélekben, az tud eggyé lenni az embertársakkal is. 

Minden embert átölel a lélek-menyasszony szeretete! Nem a maga kicsi erejéből, hanem isteni 

Ura hatalmas karjaival, szeretetével, amelyet kitárt a kereszten, hogy minden embert 

magához öleljen! Ez Jézus határozott akarata. Ezért folytatja: Ismerje meg a világ, hogy Te 

küldtél engem, és hogy szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17, 23), tudniillik a 

Szentlélekben szereti az embereket. A világ tehát meg fogja ismerni Isten Szeretetét! Isten az 

Ő választott menyasszonyát is küldi, mint ahogyan Egyszülött Fiát küldte a világba, hogy 

megismerjék az emberek Jézussal és az Ő választott menyasszonyán keresztül az isteni 

Szeretetet emberek szívén keresztül. Ez a világ üdvözítésének a módja. Ismerje meg a világ, 

hogy Te küldtél engem, és hogy szereted őket, amint engem szerettél a Szentlélekben. 

 Amikor Izsák ment Ábrahámmal a Moriah hegyére az áldozat bemutatásra, és 

megkérdezte: Atyám, honnan az áldozati állat? Mert itt van a fa, a tűz, akkor    a szívébe milyen 

élesen nyílalt a szó: Atyám (vö. Ter 22, 6-7). Csak a gyermek mondhat ilyet az atyjának. Jézus is 

itt az áldozat bemutatása előtt azt mondja: Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek 

velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet, amit Te adtál nekem a világ teremtése előtt (Jn 

17, 24). Isten szava teremtő szó. Ha valamire Isten azt mondja: Akarom, legyél, akkor az 

létrejön. Ha Jézus, mint Isten Fia kimondja ezt az isteni akaratot: – akarom, hogy akiket nekem 

adtál, ott legyenek velem –, akkor ez az isteni szó létre is hozza ezt a szeretet-egységet! Ennek a 

teremtő szónak az a célja, hogy Isten választottai lássák Krisztus dicsőségét, vagyis szemléljék 

az Ő isteni boldog mivoltát! Jézus azt mondja erről a dicsőségről: Atyám, Te adtad ezt nekem a 

világ teremtése előtt. És én, aki a világba léptem, a világ Világossága lettem. De a világ, a 

sötétség nem ismerte fel Istent a maga isteni dicsőségében (vö. Jn 1, 1-5). Jézus utal is erre: Én 

igaz Atyám! A világ nem ismert Téged. Én ismerlek Téged, és így ők is megismerték, hogy Te 

küldtél engem (Jn 17, 25). Minél jobban kezdjük megismerni Isten Fia dicsőségét, annál 

kevésbé tartozunk az e-világhoz. Annál jobban tartozunk Isten világához. Ezt Jézus értékeli. 

Jézus folytatja: Megismertettelek velük Téged, Atyám, és ezentúl is meg foglak ismertetni, hogy a 

szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én őbennük (Jn 17, 26).  

 Micsoda jegyesi egyesülés! Én, az Isten Báránya, Isten áldozata, Isten szeretett Fia 

bennük legyek! Az a szeretet, amellyel a Mennyei Atya szeret bennünket, szereti Szent Fiát, az 

bennünk is legyen! Az Istennel való egyesülésnek micsoda ima-szakasza ez! Erről mondja Szent 

János: Aki vallja, hogy „Jézus az Isten Fia”, abban Isten él, és ő Istenben. Majd folytatja: 

Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret minket, és hittünk benne (1 Jn 4, 15-16). Szeretet 

Isten (1 Jn 4, 8). Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne! Ez valami olyasféle élmény, 

amelyet az apostolok élhettek meg az első pünkösd napján: Valamennyien elteltek a 

Szentlélekkel (ApCsel 2, 4), vagyis elteltek Isten szeretetével.  

 Szent Ágoston püspök is beszél erről a szeretetről. Nagyhétfőn olvastuk az olvasmányos 

imaórában: Mik voltunk, a bűnös emberek, amikor meghalt értünk Krisztus? (Róm 5, 8). Ki 



kételkednék abban, hogy saját életét adja majd szentjeinek az, aki még a halálával is 

megajándékozta őket? Életet akart ajándékozni a halandóknak. Csodálatos cserét csinált velünk: 

Ő mitőlünk vette a halált, mi pedig Őtőle kapjuk az Életet.  

Ezért tud bizalommal, bátran reátekinteni a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényére. 

Nem a maga képességeire, hanem az isteni Ura mérhetetlen szeretete miatt. Ez az a szeretet, 

amely erősebb a halálnál. Legyőzi a halált, és életet fakaszt. A menyasszony kéri: „Csak bátran 

tekints rám, isteni Uram! Mert ami szépséget bennem látsz, ami életet bennem találsz, azt mind-

mind Tőled kaptam. De boldog vagyok! De jó volt, hogy Veled mentem nemcsak a nagyböjti 

40 nap folyamán, hanem a test és a lélek sötét éjszakája útján is, és kibontakozik bennem a 

Te életed!”  

 

Az isteni Jegyes pedig azt mondja:  

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

 

A lélek-menyasszony boldog örömével válaszoljuk: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


