
432. A lélek-menyasszony az Egyszülött Fiúval szereti az embertestvéreket 

 

 

Imádkozzuk a 159. számú éneket: 

 

 Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges Királya,  

 Hozzád repes az angyalok alázatos imája! 

 Édes imád terhe ellen föllázadt a gonosz szellem,  

 Szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk:  

 Jézus a mi Királyunk! 

 

 Ó édes Jézus, nékem is Fejedelmem, Királyom,  

 Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom. 

 Te uralkodj szívemben, Téged áldjon bennem minden! 

 Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom,  

 Én fenséges Királyom! 

 

 Az együtt-szeretés imájában az isteni Vőlegény együtt munkálkodik az Ő választottjával. 

A szentháromságos Családban a Fiú szívesen részt ad az Ő szíve szeretetéből. Olyan fontos, hogy 

együtt tudjon dobogni a szívük! Alkalmat ad a lélek-menyasszonynak arra, hogy együtt szeressék 

egyrészt a körülményeket, másrészt a testvéreket, de leginkább az Atyát a Szentlélekben. A lélek-

menyasszony tehát ilyen kitüntető nagy feladatban részesedik: együtt cselekedhet a Fiúval.  

 

I. Az isteni Úr az Ószövetség tanítása szerint szeretete kiárasztásában együttműködik a 

lélek-menyasszonnyal 
  

 Az ószövetségi bölccsel együtt mondhatja a választott lélek is: Mivel beláttam, hogy nem 

juthatok másként a bölcsesség birtokába, csak ha Isten megadja, – már az is okosság volt, hogy 

tudtam: kinek az adománya –, ezért az Úrhoz fordultam, és imádkoztam Hozzá, és szívem 

mélyéből mondtam: „Atyáim Istene, irgalomnak Ura, Aki szavaddal teremtettél mindent, … add 

meg nekem a Veled együtt trónoló bölcsességed! Ne zárj ki engem a gyermekeid közül!” (Bölcs 8, 

21 - 9, 1. 4).  

Aki egészen Istennek adta az életét, illetve akinek az életét az Úr lefoglalta 

elválaszthatatlanul a lelki frigy imájában, az mindent isteni Urával együtt akar tenni. A 

gyermekek javát is együtt akarja munkálni isteni Urával. Ezt a vágyat, hogy szeretne a bölcsesség 

mind nagyobb teljében részesedni, az Úr szívesen támogatja, megadja neki a bölcsességet. Az 

Ószövetségben még nincs kinyilatkoztatva a Szentháromság titka, de az Újszövetség 

fényénél már tudjuk, hogy a bölcsességet itt a Fiú jelenti.  
 A lélek-menyasszony örömét találja az isteni bölcsességben, mert Isten a maga 

bölcsességében üdvözíteni akarja a világot. Ebbe az üdvözítő tevékenységbe belevonja azt, 

aki egészen odaadta magát az imádság teljes önátadásával imádott isteni Urának. Amikor 

azt mondja az ószövetségi imádkozó ember: Ez a bölcsesség a Veled együtt trónoló bölcsesség, 

akkor ezzel pontosan azt védi ki, hogy a második isteni Személy egy az Atyával (vö. Jn 17, 22).  

 Isten bölcsességét az jellemzi: Jól tudja, mi a kedves a Mennyei Atya szemében. Ezért 

kéri a menyasszony: Őt küld el szent egedből, fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon, és 

velem munkálkodjék, és megtudjam, mi a kedves a szemedben (Bölcs 9, 10). Az a lélek, akit az 

isteni bölcsesség társául választott, isteni Urától tudja: „Atyám szüntelenül munkálkodik, nekem is 



munkálkodnom kell!” (Jn 5, 17). Akkor ebbe a munkálkodásba, az emberiség üdvözítésének 

művébe ő is szívesen belecsatlakozik. A lélek-menyasszony Istennel jár. Az embertestvéreknek 

is ezt ajánlja, mint a legjobb módszert, hogy Isten szeretetében növekedni tudjanak. Így 

figyelmeztet: Térjetek meg bűnösök, Isten előtt igazságban járjatok! Higgyétek, hogy jóságát 

megmutatja rajtatok! (Tób 13, 6)7?. A lélek-menyasszony már tudja, hogy milyen irgalmas az Úr 

szeretete. Mennyire életet fakasztó az Ő jósága. Ebből él ő is. Ezt szeretné az embertestvéreknek 

is átadni. Istennek az irgalma ugyanis örök életet akar adni. Ennek az örök életnek a 

munkálásában tevékenykedik most a lélek-menyasszony isteni Urával. Isten kinyilatkoztatja: 

Örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad (Iz 54, 8).  

 A lélek-menyasszony nem olyan, mint a pletykás szomszédasszony, hogy mindenfélét 

elfecseg uráról, de a jó hírnek hirdetőjeként szabad neki közölnie valamit isteni Ura belső 

életéről, stílusáról, hogy az Ő irgalma örökké tart. Érdemes odafordulni az én isteni Uramhoz 

– szól a teremtményeknek –, mert rajtatok is megkönyörül. Istent az Ő jósága is köti, az Ő 

emberszeretete is készteti arra, hogy jöjjön és irgalmazzon nekünk. A Zsoltáros ezt így 

fogalmazza meg: Megszólal az Úr, az istenek Istene, tehát Aki leginkább Isten, az Egyetlen Isten. 

Jön a mi Urunk, és nem hallgat... Azt mondja: „Enyém a földkerekség, és ami azt betölti” (Zsolt 

49, 1-3. 12). A lélek-menyasszony boldogan hirdeti az embertestvéreknek:  

– Mi mindnyájan Istenéi vagyunk!  

– Isten gondoskodik rólunk.  

– Isten szívesen eljön hozzánk! 

–  

Isten szívesen feltárja az Ő szívének belső világát, Ő nem hallgat. Elmondja, hogy 

mennyire szeret minket! Ezért is mondhatjuk tovább a Zsoltárossal az áldást: Áldott, Aki az Úr 

nevében jön hozzánk! (Zsolt 117, 26). Tudniillik eljön, hogy közölje magát az Atyával a szent 

Szeretetben, a Szentlélekben. A Szentháromság teljes mivolta tölti be a földkerekséget! A 

lélek-menyasszonynak az a kitüntető ajándék jutott, hogy ebben az isteni Szeretet-áradásban 

neki is szerepe van, őrajta keresztül is beleárad Isten szeretete ebbe a világba! (Vö. Róm 5, 5). 

 A szeretet olyan, hogy nemcsak magára tekint, hanem a többire is. Ha engem az Úristen 

ilyen nagy áldásban részesített, hogy Vele lehetek a szentháromságos szeretet-életközösségében, 

akkor nektek is, embertestvéreim, Istentől ezt az áldást kérem. A Zsoltáros által 

megfogalmazott áldást talán így mondhatja a felebarátnak: Áldjon meg téged az Úr a mennyei 

Sionból, hogy lásd a mennyei Jeruzsálem jólétét, vagyis az örök boldogságot a földi életben, és 

majd a mennyei életed minden napján! (Vö. Zsolt 127, 5). A lélek-menyasszony tehát könyörög, 

kér, esdekel, Isten áldását közvetíti, mert erre kapott felhatalmazást isteni Urától. Részt vesz 

isteni Ura örömében, Aki így nyilatkozik az örömhírről, az evangélium hirdetéséről: A Mennyei 

Atya elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek… A szegények pedig befogadják ezt az 

örömhírt, és így mondhatják a válaszukat: Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én 

Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem (vö. Iz 61, 1. 10). Amikor a 

teremtmények azáltal tapasztalják meg Isten érkezését, hogy öröm fakad fel a szívükben, 

hiszen az evangéliumot hirdetők lépteinek a zaja is már öröm az ember szívének; mennyivel 

inkább öröm az, amikor meg is érkezik az evangéliumot hozó Úr! A lélek-menyasszony az 

embertestvérekkel együtt örvendezik az Úrban.  

 A Szűzanya is ezt az imát mondta: Lelkem ujjong az én Uramban, Istenemben (Lk 1, 47; 

Iz 61, 10). Minél jobban felismerik az emberek Isten Egyszülött Fiát, ezt az örök 

Bölcsességet, annál jobban tudják majd magasztalni Istent a földön is, és a mennyben is: 

Magasztaljanak Téged a mennyben Istenem, és az egész földet ragyogja be a dicsőséged! (Zsolt 

107, 6). Ahogyan a hosszú éjszaka után felragyog a nap, vagy sötét, borús őszi napok után 



kiderül az ég, és a nap ragyogását látja és élvezi az ember; úgy a lélek-menyasszony boldogsága 

is növekszik azzal, hogy az emberek egyre jobban észreveszik az ő isteni Ura dicsőségét, annak a 

ragyogását, amellyel nemcsak őt választotta ki ebbe a szeretet-közösségbe, hogy Isten 

házában lehessen elszakíthatatlanul, hanem minden embert is meghív erre a szeretet-

közösségre.  

 

II. A Mennyei Atya a Fiában és az Ő kedves választottjában árasztja ránk a szeretetét 

 

 Ezt az Újszövetség még nyilvánvalóbban szemünk elé állítja. Karácsony örömét, Isten 

Szeretetének érkezését élhetjük meg minden karácsonykor, amikor az Egyház szívesen 

imádkoztatja az Ószövetségből már az Újszövetségbe átnyúló kinyilatkoztatást: Mialatt mély 

csend borult mindenre, mindenható igéd, mint hős harcos ott-termett az égből királyi trónjáról a 

pusztulásra ítélt föld közepén (vö. Bölcs 18, 14-15). Karácsony éjszakájának a csendje az 

angyalok énekétől lesz hangos, az ember dicséretével fog zengeni nemcsak azon az egyetlen 

éjszakán, amikor Isten Fia méltóztatott eljönni közénk, hanem azóta szüntelenül. Mert az ember 

boldogan tudja megélni: Isten megmenti őt a pusztulástól, hogy Isten az Ő igéjét, az Ő szavát 

küldi el, amellyel mondja nekünk is: „Gyermekem, szeretlek!” Szent János, a szeretett tanítvány 

nagyon jól ráérez erre az isteni szeretésre. Azt mondja: Isten szeretete abban nyilvánult meg, 

hogy Egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk (1 Jn 4, 9). Isten tehát az Ő Egyszülött 

Fiában nyilatkoztatta ki a szeretetét. És ahova az az Egyszülött Fiú jön –, mert hiszen az Ő 

szeretete azóta is szüntelenül árad –, odajön a lélek-menyasszony is. Amikor a Mennyei Atya az 

Ő Egyszülött Fiát küldi, akkor arra a lélekre is gondol, aki az Egyszülött Fiúnak ilyen kedves 

Mindene lett. A Bárány hitvesét is küldi a világba. A Bárány hitvese is együttműködik isteni 

Urával, hogy Isten életet adjon ennek a világnak. Amikor Isten kiengesztelődött a világgal (vö. 

Róm 5, 10), ahogyan a Római levélben írja Pál, akkor kétségtelen, hogy Isten az elsődleges 

cselekvő. De a világgal engesztelődött ki, vagyis velünk, emberekkel. Isten ezt az egyszer 

megtörtént eseményt folyamatosan jelenvalóvá teszi az emberiség számára. Az egész 

emberiség részesedik abban az életben, amelyet Krisztus halála szerzett meg nekünk. 

Teilhard de Chardin, jezsuita filozófus mondja: „Jézus kereszthalála a kozmosz liturgiája.” Itt 

is van feláldozás, illoráció. Ez egyszeri esemény. Itt is van obláció, feláldozás azzal a lelkülettel, 

amellyel Jézus végbevitte az Ő egyszeri áldozatát. De ez a feláldozott Krisztus, Aki mindhalálig 

szeretett bennünket, mindvégig itt él az Egyházban. Kétségtelen, hogy az Eukarisztia titkát a 

papság szolgálatával jeleníti meg, de ahogyan az eukarisztikus áldozatban ott van a Szűzanya, ott 

vannak az angyalok, ott vannak a szentek; úgy ott van a lélek-menyasszony, akit az Úr 

kiválasztott, aki attól kezdve már mindig isteni Urával lesz, aki a testvérekkel is együtt van. A 

szeretet-közösség összeköti őket. Ez már nem olyan áldozat, mint a betlehemi kisdedek halála 

(vö. Mt 2, 16), akik öntudatlanul haltak meg. Ez már Krisztus választottjainak öntudatos 

vállalkozása: Hogy Krisztussal éljenek, Krisztussal haljanak meg mindannak, ami el akarná 

téríteni őket Istentől, és azután Krisztussal, a feltámadt Úrral együtt éljenek örökre! Ez a 

megváltás az emberiségnek a nagy kincse, de Isten ajándéka. Szent Pál úgy fogalmaz: A Mennyei 

Atya helyet adott nekünk szeretett Fia országában. Benne nyertük el vére által a megváltást, 

bűneink bocsánatát (Kol 1, 13-14).  

 Ahogyan a fájdalmas anya, vagy a szeretett tanítvány, a jámbor asszonyok ott álltak 

Krisztus keresztje tövében, és részesedtek a megváltás művében, úgy a lélek-menyasszony is 

mindig ezzel a közösségi élménnyel van isteni Ura mellett. Hirdeti: Krisztus meghalt értünk, hogy 

mi Vele egyesülve éljünk! (1 Tessz 5, 10). A lélek-menyasszony hirdeti: Isten, Aki saját Fiát nem 

kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyan ne ajándékozna nekünk Vele együtt 



mindent? (Róm 8, 32). A lélek-menyasszonynak az a nagyszerű tiszte, hogy az embertestvérek 

figyelmét ráirányítsa Isten szeretetére. Ő vallja: „Jézus az Isten Fia”, és aki ezt vallja, abban 

benne marad Isten, és ő is Istenben (1 Jn 4, 15). Mindezt azért hirdeti szívesen a lélek-

menyasszony az embertestvéreknek, mert tudja: Krisztusban lakik testi formában az Istenség 

egész teljessége, és benne lettünk ennek a teljességnek részesei (Kol 2, 9-10). Milyen boldogan 

hirdeti az ő isteni Urának a nevét, mert tudja: Nem adatott más név, amelyben üdvözülhetnénk 

(ApCsel 4, 12), csak az ő isteni Urának, Jézusnak a neve!  

 Az üdvösség nem más, mint Istennel örök szeretet-kapcsolatban lenni. Ennek 

előízlelése az imádság kapcsolódása. Vagyis az imádság nem más, mint szeretetteljes 

kapcsolódás Istennel. A lélek-menyasszony már tudja, hogy mit jelent ez a szeretetteljes 

egybekapcsoltság, az Istennel való egyesülés. Ezt az örömet szeretné embertestvéreinek is adni. 

Ezért Pál apostollal együtt hirdeti: Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább 

összeforrjunk a Fővel, Krisztussal! (Ef 4, 15). A szeretet Isten stílusa. Aki szeretetben él, az 

Isten szerint él. Így is megfogalmazhatjuk: Isten módjára él, mert egyre jobban Isten szeretete 

uralkodik el az ember életében. 

 Az ember élete ebben a szeretetben egyre jobban bontakozik, és belenő Isten 

szeretet-közösségébe. Ez az emberi történelem célja. Szent Pál azt mondja: Amikor Krisztus a 

mi életünkben megjelenik az utolsó napon, Vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben (Kol 3, 4).  

Ez azt jelenti: mindnyájan együtt lehetünk majd a mi Urunkkal az örök életben. Mert Isten 

azt akarja, hogy azon az utolsó napon Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28).  Ezért kész 

az isteni Vőlegény minden áldozatra, amellyel hirdeti: Krisztus bennünk a megdicsőülés reménye. 

Őt akarja hirdetni, amikor a teljes bölcsesség birtokában tanít mindenkit, hogy minden embert 

tökéletessé tegyen Jézus Krisztus szeretetében! (vö. Kol 1, 27-28).  

 

III. A lélek-menyasszony a Fiúval együtt szereti az Egyházat 

 

 Tehát ez a gondolat: – Isten az emberek felé fordul – még belsőségesebben bontakozik ki, 

amikor nemcsak az emberiség nagy családjáról van szó, hanem különösen is azokról, akik 

meghívást kaptak, hogy egy házban legyenek a szentháromságos egy Istennel. A lélek-

menyasszony tehát arra törekszik: az emberek jóságos ember-szeretetét és istenszeretetét ismerje 

meg mindenki! (vö. Fil 4, 5), mert Isten az Ő Egyszülött Fiát az egész Egyház fejévé tette. Ez az Ő 

teste és teljessége annak, Aki mindent mindenben betölt (Ef 1, 22-23).  

Ugyancsak az efezusi levélben kapunk tanítást arról, hogy Krisztus táplálja és gondozza 

az Egyházat: Tagjai vagyunk ugyanis testének (Ef 5, 29), mintegy húsából és csontjaiból 

vagyunk, mint ahogyan Éva is Ádám húsából és csontjaiból kapta a létet (vö. Ter 2, 21-23), az 

egybetartozást, az együvé teremtettséget. Az isteni Vőlegénynek ez a hitvestársa ilyen teljes 

egyberezdüléssel van Krisztus titokzatos teste, az Egyház felé. Minden Általa és Érte teremtetett. 

Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn (Kol 1, 17-18). Ha a titokzatos test egy-egy 

tagja – mint a választott lélek-menyasszony ilyen bensőséges kapcsoltba kerül isteni Urával –, 

akkor a titokzatos test többi tagja is közelebb kerül, bensőséges kapcsolatba jut ezzel az isteni 

Vőlegénnyel. Egynek a megszentelődése kihatással van a többire is, mert Krisztus közösséget 

hozott létre, amikor az Egyházat megalapította.  
 A keresztény ember éppen ezért nem egyedül jut el az üdvösségre, tehát az Istennel való 

örök szeretet-kapcsolatra. A keresztény élet egység szeretetben a szentháromságos egy Istennel, 

és a többiekkel, hiszen egy és ugyanazon Lélek, a Szentlélek lakik bennünk, egy a hit, egy a 

lélek. Az építi ezt a közösséget, az hoz maradandó gyümölcsöt, Akiben benne van Krisztus 

Lelke, Krisztus élete. Nálam nélkül semmit sem tehettek (Jn 15, 5). Azáltal dicsőül meg Atyám, 



hogy … tanítványaim lesztek. (vö. Jn 15, 8) Tehát a titokzatos test tagjai azt az életet, életmódot 

folytatják, amelyet Isten Egyszülött Fia folytat. A szőlővesszők nem egyedül léteznek, hanem 

egységben a szőlőtővel. Mi Jézus tanítványai. mindnyájan felelősek vagyunk egymásért, 

ugyanabban a szövetségben vagyunk, amelyet Isten az Ő Fia által a gyermekeivel kötött a 

Szentlélekben. Krisztusban egy közösséget alkotunk. A közösség azt jelenti: közünk van 

egymáshoz. Amint a házastárs felelős a másikért és a gyermekekért, ugyanúgy aki Istennek 

ebbe a közösségébe tartozik, felelősséget kell, hogy érezzen másokért, akik Isten gyermekei. 

Tehát Jézussal is, és egymással is életközösségben vagyunk! Krisztus hívott bennünket ebbe az 

életközösségbe, és ebben benne van az élet bontakozása. Ahogyan a gyermekek belenövekszenek 

a szülők családi életébe, úgy a lélek-menyasszony is elvállalja az isteni Ura családjához tartozó 

minden gyermekét. Isten gyermekei az ő gyermekei lesznek örökre. Ez a hivatása, hogy isteni 

Urával együtt szeresse mindazokat, akiket Jézus az Ő házába, az Ő Egyházába fogadott.  

 

IV. A lélek-menyasszony az Egyházzal együtt szereti Jézust 

 

 Az előző irányulás az felülről, Jézus szívétől a földön élő emberek felé bontakozott, itt 

pedig a földről az Egyház tagjai együtt emeltetnek bele Jézus szíve szeretetébe. Ugyanis 

Istentől teremtett embernek lenni azt jelenti: részesedni Isten létében. Ezt a latin skolasztikus 

teológia így fogalmazta meg. Esse paricipatum az ember, létező lény, de nem önmagában, 

mint Isten, Aki öröktől fogva örökké van, nem kapja létét senkitől; hanem az ember részesedik 

Isten létében. Ebből a gondolatból kiindulva mondhatjuk azt is: Kereszténynek lenni annyit 

jelent, mint személyesen részesülni Krisztus életében, halálában és feltámadásában. A 

keresztény által megjelenik Krisztus itt a földön az emberek között, hogy Isten dicsőségére 

legyen. Ezért is mondja Jézus a főpapi imájában: „Én igaz Atyám, megismertettelek velük, és meg 

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

17, 26). Jézus azt akarja, hogy az Ő titokzatos testének tagjai a Mennyei Atya, a Mennyei 

Atya Fia, és a Szentlélek felé irányuljanak. Ettől lesz az ember gazdagabb, ettől lesz 

boldogabb! Erre készülni kell.  

 Szent Kolumbán apát írja: „Milyen boldogok és szerencsések azok a szolgák, akiket Uruk 

megérkezésekor ébren talál (Lk 12, 37). Boldogok azok a virrasztók, akik Istent, a Mindenség 

Alkotóját várják, Aki betölt mindent, és felülmúl mindent!” Vagy így fohászkodik: „Bárcsak 

méltó volnék arra, hogy mécsesem éjszaka mindig égne Uram templomában, hogy világítana 

mindazoknak, akik belépnek Isten házába! Uram, könyörgök Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az én 

Istenemnek nevében: add nekem ezt a fogyhatatlan szeretetet, hogy fel tudjon gyulladni 

mécsesem, és képtelen legyen kialudni! Engem melegítsen, másoknak pedig világítson!” 

 

 Szent Kolumbán imájából vegyünk még egy részt, amelyből kitűnik, mennyire kell 

nekünk, az Egyház tagjainak Jézust együtt szeretni. Így mondja: „Szeretett Üdvözítőnk, mutasd 

meg magadat előttünk, akik Nálad zörgetünk, hogy Téged megismerve csak Téged szeressünk, 

senki mást! Csak Utánad vágyódjunk, Rólad elmélkedjünk nappal és éjszaka! Mindig rólad 

gondolkodjunk! Szíts fel bennünk oly nagy szeretetet, hogy Téged, Istenünk, méltó módon 

szeressünk, hogy egész belsőnket betöltse az Irántad való szeretet! Ez a szeretet foglaljon le 

minket egészen! Minden érzékünket ez a szeretet elégítse ki, hogy rajtad kívül – Aki örökkévaló 

vagy – mást már képtelenek is legyünk szeretni! Add, hogy ezt a nagy szeretetet sem az ég, 

sem a föld, sem a tenger vize ne tudja bennünk kioltani! A Szentírás szava szerint: Tengernyi víz 

sem olthatja el a szerelmet (Én 8, 7). Amennyire lehetséges, ez valósuljon meg bennünk is a Te 

ajándékodból, Urunk, Jézus Krisztus, Akinek dicsőség legyen mindörökkön örökké!” Milyen 



bensőséges tehát az Egyház tagjainak az igénye, hogy együtt szeressék ezt az isteni Úr Jézus 

Krisztust!” 

  

V. Jézus a lélek-menyasszonnyal együtt szereti a felebarátot 

 

 Jézus tanította övéit imádkozni. Nekünk is szabad kérnünk: „Uram, taníts bennünket úgy 

imádkozni (Lk 11, 1), hogy általunk a szeretet összekösse Istent az emberekkel! Az ember 

ugyanis nem egyes-számban mondja: Én Atyám, hanem a mi Atyánkhoz fordulunk Isten 

választottaival együtt (vö. Mt 6, 9). Jézus Krisztus bennünk is mondja a Mennyei Atyának: 

Atyám! Atyánk! Mert Ő az Isten Fia, és Benne Isten szeretete nyilvánul meg, illetve Ő 

velünk együtt szereti a Mennyei Atyát, hiszen testvéreinek vállalt el bennünket. Kéri a 

Mennyei Atyát: Szenteld meg őket az igazságban! A Te igéd igazság (Jn 17, 17). Itt az isteni 

Vőlegény esdekel a Mennyei Atya szeretetének a leáradásáért. Amit az isteni Úr, Jézus Krisztus 

kér, azt az Ő választott lélek-menyasszonya Vele együtt kéri: Mi Atyánk, szentelj meg minket az 

igazságban! Az igazság maga az isteni lét. Minél jobban belevonja a Mennyei Atya az imádkozó 

embert az Ő létébe, annál jobban bele tud kapcsolódni az ember Jézus szeretésébe, amellyel a 

Mennyei Atya felé irányul. A lélek-menyasszony már tudja: minél jobban megtalálta isteni 

Urát, annál nagyobb a boldogsága! Ezt a boldogságot akarja megosztani a felebarátjaival is. Ő 

befogadta Jézus szeretetét, ő már elszakíthatatlanul Vele lehet, Őt szemlélheti, Őt befogadhatta a 

szeretetben.  

 Most az az Ő szíve vágya, hogy embertestvéreit is ez az isteni Vőlegény a szívébe 

zárja, hogy az emberek mind Istennel lehessenek! Őt szemlélhessék, szeretetben 

befogadhassák! A felebarátot Jézussal szeretni azt eredményezi, hogy Jézus konszekrálja bele 

magát az embertestvérek lelkébe. Jézus szeretete jelenvalóvá lesz bennük, hiszen maga Jézus 

mondta: „Amit a legkisebb testvérnek tesztek, azt nekem teszitek” (Mt 25, 40). Ha Jézus nekünk, 

kicsi testvéreinek ajándékozza az ő szeretetét, akkor mintegy belekonszekrálja az életünkbe az 

isteni szeretetet, az isteni életet. Ezért azután nemcsak a lélek-menyasszony mondhatja ki az 

isteni Úrnak ezt a bensőséges szeretet-vallomást: - „Szívem!”-, hanem mindazok, akik 

megtapasztalják, hogy Jézus szereti őket, viszonozni akarják ezt a szeretetet. Ezzel a talán csak a 

menyasszonynak kijáró bensőséges megszólítással fordulhatnak Jézushoz. – „Szívem!” -, mert az 

Úr is eljön, és ezt a szerelmes vallomást mondja nekünk, embereknek: „Szívem!” A szívek 

egybecsendülése ez! Ez az, amiről Jézus beszél a szőlőtőről szóló példabeszédben (vö. Jn 15, 1). 

Jézus közli az Ő örök életét az emberekkel. Annyira szeret bennünket, hogy az Ő isteni 

életét adja nekünk. János apostol így írja: Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő 

Fiában van. Akiben a Fiú van, annak van élete. Akiben nincs Isten Fia, annak nincs élete (1 Jn 

5, 11-12). A lélek-menyasszony, mint valami nagy sportmérkőzésen a nézők, drukkolnak a 

versenyzőknek. Ő is bíztatja az Isten stadionjában küzdőket: Bárcsak hallgatnátok ma az Ő 

szavára! (vö. Zsolt 53, 4). A Mennyei Atya is ugyanezt mondja: Hallgassatok az én szeretett 

Fiam szavára! (Vö. Mt 17, 5), amikor a Táborhegyen tanúságot tesz egyszülött Fia mellett, akit a 

Szentlélekben szeret. Ez az üdvösség műve. Isten reánk tekint, és belevon az Ő szeretetébe 

mindnyájunkat. Úgy látszik, ebbe a szeretet életadásba a lélek-menyasszonyt szívesen belevonja, 

mert tudja azt, hogy a választott léleknek örömére szolgál, hogyha látja, hogy Isten 

gyermekei mennyire tudnak növekedni a szeretetben, vagyis Isten életének a 

befogadásában.  

 

Befejezésül a 159. számú éneket imádkozzuk:  

 



 Ó édes Jézus, szíveknek hőn szeretett Királya,  

 A Te uralmad szeretet szétsugárzó csodája!  

 Te vagy a szív menedéke, harcos órán békessége.  

 Szent Szívedben megbékélünk és egymásra találunk,  

 Jézus, édes Királyunk! 

 


