
433. Az Egyszülött Fiú a lélek-menyasszonnyal örvendezteti meg testvéreit  

 

 

Imádkozzuk a 120. számú éneket: 

  

 Ha tán valósággal most nem veheted, 

 Égő kívánsággal, vágyaddal vegyed!  

 Lelked vőlegénye, kebled mélyibe,  

 Szíved örömére, kész lesz térni be.  

 

 Az együtt-szeretés imájában a lélek-menyasszony az isteni Vőlegénnyel együtt szereti 

azokat, akik fontosak az Ő isteni Urának. Az isteni Vőlegény akarata teljesen elhatalmasodik az 

Ő életében. Azt szeretné, hogy az emberiség nagy családjában, Isten Családjában isteni Ura 

akarata is egyre jobban elhatalmasodjon. A lélek-menyasszony is ámulva tudja nézni Isten 

gyermekeit, hogyan szereti őket Jézus, Akit a Mennyei Atya a világ életéért adott. Ebben az 

üdvözítés művében akar részt adni Isten az Ő választottjának. Hogy mennyire így van ez, ezt a 

Szentírásból tanuljuk meg. 

 

Ezért az első gondolatunk: 

  

I. Isten megbízott minket a kiengesztelés szolgálatával (2 Kor 5, 18) 

 

 Isten küldetést ad az apostoloknak, hogy a világba belevigyék a megváltói Szeretetet. A 

választottak már az Ószövetségben megtapasztalták Istennek ezt a feléjük irányuló szeretetét. A 

Zsoltáros így állapítja meg: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősíted szívüket. 

Figyelmed feléjük fordul (Zsolt 10, 17, a héber számozás szerint: Vulg. 9B). Olyan jó, amikor az 

ember megtapasztalja, hogy Isten tekintetre méltatta őt (vö. Lk 1, 48). A szülők is együtt nézik 

gyönyörködve gyermekeiket. A lélek-menyasszony is együtt van isteni Urával, követi annak 

tekintetét, figyel arra, akire isteni Ura néz. Ez az az imádság, amelyben a mi Atyánk a lélek-

menyasszonnyal fordul az összes gyermekei felé. Isten megörvendezteti az Ő választott 

menyasszonyát ezzel a nagy-nagy univerzális szeretetben való részvétellel.  
 Jézus beszél arról, hogy egész lényével szereti a Mennyei Atya gyermekeit. Így mondja: – 

Értük szentelem magamat. – Ebben benne van az is, hogy Jézus, mint Megváltó értünk adja az 

életét. Benne van az is, hogy Ő megszentel bennünket. Kifejezetten mondja: Értük szentelem 

magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban (Jn 17, 19). Akik részesednek Isten 

szentségében, vagyis abban az igazságban: Isten az egyedül szent, azok maguk is 

megszentelődnek (vö. Bölcs 6, 10).  

 Mivel Jézus értünk, emberekért odaadja az életét, ezért a lélek-menyasszony is isteni 

Urával együtt akarja adni szeretetét az embertestvéreknek. Vele együtt akar az emberek 

megszentelődésére lenni, szolgálni az emberek megszentelődését.  

 Érdemes meg-megállni az elmélkedő imádságban, és hagyni ennek az isteni 

szeretetnek a reánk sugárzását! Az emberek ugyanis mindig a szentháromságos egy Isten 

szeretet-áradásában élnek, akár észreveszik, akár nem. Ha nem is hallják Isten szavát, 

amelyet állandóan mond felénk: – „Harmadmagammal szeretlek téged!” –, akkor is ennek a 

szentháromságos Istennek a szeretése Jézus szívén keresztül árad belénk. De Isten az Ő 

Családjában mindazokkal együtt fordul a földön élő emberekhez, akiket Ő magához vett  

 – egyrészt a mennyei hazába, mert a szentekkel együtt szereti az egész emberiséget,  



 – másrészt pedig azokkal a választott lelkekkel, akik bár még a földön élnek, de már 

egészen, visszavonhatatlanul, elválaszthatatlanul Istennek adták az életüket a lelki házasság 

imaállapotában.  

 Amikor az emberek már itt a földön megélhetik, hogy ők a Szentháromság nevében 

megkeresztelt emberek, a szentháromságos Isten szeretetére lefoglalt emberek, akkor mindig 

tudnunk kell azt is, hogy Isten az Ő egész mennyei Családjával irányul felénk, szentel meg 

bennünket. Ezért van az, hogy a keresztség szertartásában a Mindenszentek litániáját  

imádkozva felemlegetjük a szenteket is, akik Isten Családjába tartoznak, és állandóan 

könyörögnek értünk, esdekelnek Isten szent színe előtt, hogy mi is szentek legyünk a szent 

Istenben. Isten tehát szívesen megosztja a megszentelődés művét az Ő választottjaival. 

 Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg: Isten megbízott minket a kiengesztelés 

szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon 

vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga 

Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel! (2 Kor 5, 18-

20).  

 A szemlélődő ima későbbi szakaszában – amikor arról fogunk elmélkedni, hogy meg kell 

osztani a szemlélődésben kapott lelki kincseket: Contemplata alis stradere –, akkor majd 

részletesebben is foglalkozunk ennek az üzenetnek a második részével. Most az első részre 

koncentráljunk!  

Isten megbízott minket a kiengesztelés szolgálatával, vagyis részesednünk kell Krisztus 

megváltói, megszentelői tevékenységében, amellyel a kereszten kiengesztelte Isten Atyját a mi 

nevünkben. Megszerezte számunkra a bocsánatot.  

 Az apostol tudja, hogy micsoda hívatása van. Nem véletlenül mondja a kiengesztelés 

fájdalmas művét a szüléshez hasonlónak. Szent Pál így vall önmagáról: Fiaim, újra a szülés 

fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek (Gal 4, 19). A lélek-

menyasszony is vállalja ezt az apostoli tevékenységet, a szülés fájdalmait, hogy a lelkekben 

egyre jobban megszülethessen Krisztus. Ahogyan egy feleség is vállalja férjével együtt a 

gyermeket, bármennyire is tudja, hogy majd a fájdalmak fájdalmát éli meg a szüléskor; úgy a 

lélek-menyasszony sem kíméli magát, nem sajnálja magát, vállalja a lélek fájdalmait, 

gyötrődéseit, mert együtt akarja szeretni isteni Urával Isten gyermekeit. Mint ahogyan egy 

édesanya is elfogadja az újszülött gyermekét annak jövőjével, minden ismeretlen távlatával 

együtt, úgy a lélek-menyasszony is elfogad mindent Isten gyermekeiért. Nem méricskél, hogy 

ez mennyi áldozattal fog járni, ő ugyanis a Fiúval, isteni Urával együtt akarja szeretetni az 

embertestvéreket az Atyában és a Szentlélekben. A szeretet nem méricskél, a szeretetnek nem 

lehet határt szabni!  
 

Azt, hogy Isten hogyan örvendezteti meg az Ő gyermekeit, nézzük egy másik szempontból:  

 

II. Mi Isten legnagyobb és legszentebb, legszebb ígérete? 

 

 Szent Péter apostol mondja: Isten legszebb és legnagyobb ígérete: az isteni természetben 

való részesedés (2 Pét 1, 4).  

 Ahogyan a gyermekben benne van az édesanyja, édesapja élete, természete, úgy Isten 

gyermekében is Isten maga lakik. A Mennyei Atya és az Egyszülött Fiú eljönnek a Szentlélekkel, 

és benne laknak abban, aki szívesen megtartja a Mennyei Atya parancsait (Jn 14, 20-21). Isten 

bennünk lakása tehát a Fiú láthatatlan küldésén, illetve a Szentlélek pünkösdi küldésén alapszik. 

Isten betölti az embert a szentháromságos jelenlétével. Ennek alapja a bennünk maradó és 



bennünk lakozó három isteni Személy jóindulata, szeretése, amellyel kegyesen megajándékozza  

az embert. Ez a jelenlét kegyelemből fakadó cselekedeteket is hoz létre bennünk, mert Isten 

szeretete, vagyis a természetfeletti ember természetének ki nem járó szeretet működik bennünk. 

Ezt mondjuk megszentelő kegyelemnek, vagyis teremtett kegyelemnek, amelyet Isten hoz 

létre bennünk. Ez a szeretet a bennünk lakó három isteni Személlyel való Közösséget is jelenti, 

a lehető legbensőségesebb közösséget (vö. Teológiai kisszótár 311. oldal). DS 1677 és köv. 1913 

1915. 

 

 Amikor az ember ilyen nagy kincseket kap, akkor elmondhatja:   

 – Oly sokszor megtapasztaltam Isten segítségét, vagyis részesedtem az Ő erejében. 

 – Oly sokszor megtapasztaltam Isten megbocsátó jóságát, vagyis részesedtem 

irgalmában. 

 – Oly sokszor megtapasztaltam Isten Gondviselését, vagyis részese lettem az Ő 

Szeretetének. 
 – Oly sokszor megtapasztalhattam az Istentől jövő örömet, vagyis az Ő boldogságát 

birtokolom már magamban. 

 – Oly sokszor megtapasztaltam az Istentől érkező békét, vagyis részese lehettem Isten 

szentháromságos életének, harmóniájának, belső békéjének.  

 Amikor Isten ezt a legnagyobb és legszebb ígéretét akarja az emberrel közölni, akkor nem 

hagyja ki az Ő választott menyasszonyát, mert megosztja vele az örömét is. A választott 

menyasszony együtt tud örülni isteni Urával abban a gyönyörűséges élményben is, hogy az 

emberek be tudják fogadni a megszentelő kegyelmet, a Szentháromság bennünk lakását, és 

ezzel nemcsak az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel kerülnek szeretet-közösségbe, hanem 

mindazokkal a választott lelkekkel is, akik Isten szentháromságos közösségéhez tartoznak.  

 

Harmadszor a lélek-menyasszony azzal örvendezteti meg testvéreit, hogy kéri isteni Urát:  

 

III. Ragyogtasd ránk arcod fényességét! (Zsolt 4, 7) 

 

 Az isteni Urát szeretettel szemlélő lélek-menyasszony állandóan Isten arcára tekint, 

gyönyörködik benne. Ezt az örömet is szeretnénk megosztani testvéreinkkel. Amikor Izsák fia a 

elbujdosott bátyja haragja elől, mivel becsapta őt az elsőszülöttség kérdésében, és már visszatér 

hozzá, hogy kibéküljön vele, akkor Jákob, a fiatalabb azt mondja testvérének, Ézsaunak: Úgy 

néztem arcodra, mintha Isten arcát láttam volna. Légy hozzám kegyes! (Ter 33, 10).   

A másik arcáról sok mindent le lehet olvasni: a türelmetlenséget, a bosszúságot, de a 

kedvességet is és a szeretetet is. Amikor az emberek Isten arcára tekintenek, hogy Ő vajon milyen 

nézéssel van irántunk, akkor a Mennyei Atya mindig az Egyszülött Fia miatt szeret bennünket, 

embereket itt a földön a Szentlélekkel. De ebben a kegyes, jóságos isteni tekintetben benne van 

az is: Az én Egyszülött Fiam választottja, a Bárány hitvese is itt van, aki miatt mosolyogva nézek 

mindazokra, akik Krisztushoz, és az Ő választott menyasszonyához tartoznak.  
 Olyan jó, amikor az ember megláthatja, vagyis szívével felfoghatja Isten szerető 

tekintetét. Az apostoloknak is volt ilyen boldogságos élményük. Az Úr láttára ugyanis, amikor 

Húsvétvasárnap megjelent nekik, öröm töltötte el a tanítványokat (Jn 20, 20).  

 A földön élő tanítványok közössége is mindig örömet kell, hogy megéljen, amikor hittel 

felfogja a köztünk megjelent, feltámadt Krisztus szeretetteljes tekintetét. Mi, akik Krisztus 

kegyelméből már feltámadtunk a bűn halálából, szintén ilyen örömet kell, hogy megéljünk. Isten 

Fiának az a derűs, győzedelmes tekintete, amellyel a halálunkon győzedelmeskedett, ránk is 



kiárad, és bennünket is örömre hangol. Ahogyan az egyik ember öröme a másikat is fel tudja 

vidítani, úgy az Istenember öröme még inkább betölt örömmel.  

 De jó, hogy ránk ragyog Isten arca Krisztus Urunk által a Szentlélekben! Szabad ezt 

igényelnünk, hiszen Szent Pál buzdít rá: Ha feltámadtunk Krisztussal – tudniillik a bűn halálából 

–, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül Isten jobbján! Ami odafönn van, arra 

irányuljon figyelmetek, ne a földiekre! (Kol 3, 1-2). Ezt a buzdítást megismétli: Ne a láthatókra, 

hanem a láthatatlanra figyeljetek! (Vö. 2 Kor 4, 18). Amikor a földön élő ember erre a 

megdicsőült isteni arcra tekint, nem látja, hogy ott van a legkedvesebb választott, a szép 

Szűzanya. Vagy ott van mellette a választott lelkek serege, de ott vannak! És ezek az isteni 

Vőlegénnyel együtt tekintenek a földön élő, a mennyország felé törekvő emberekre. Tehát 

érdemes bevinni a tudatunkba a valóságot, hogy amikor Istenre tekintünk, akkor Isten már 

előbb nézett ránk (vö. 1 Jn 4, 19), és az Ő választottaival tekint mireánk. Ami ugyanis az ember 

tudatába bekerül, az hatással van rá, az segít döntésre késztetni a szívet. Ha valami nem tetszik, 

ami bekerült a tudatunkba, azt elutasítjuk, nem akarjuk. Ha valami kedves gondolat, a valóságnak 

valami kedves megismerése kerül bele a lelkünkbe, az pedig arra a döntésre késztet, hogy 

akarjuk, sőt, még jobban, egyre jobban akarjuk!  

 A lélek-menyasszony tehát Isten szemével nézi, és szívével szereti az embertestvéreket. 

Ezek mind a mi Mennyei Atyánk gyermekei. Ő teremtette őket, Ő váltotta meg őket, Ő szenteli 

meg őket. Milyen gazdag kitüntetés, milyen nagyszerű élmény a kiválasztott lélek számára, hogy 

isteni Urával részt vehet az ember-szeretés művében! Az Úr megmutatja az 

embertestvéreknek az Ő isteni jóságát. Megsegíti őket és megvigasztalja őket (vö. Zsolt 85, 17).  

 Ha egy gyermek tanulmányai eredményeinek örülnek a szülők, ha egy sikernek 

örvendezik az édesapa és az édesanya, akkor a lélek-menyasszony is joggal örvendezhet Isten 

szeretetének eme ragyogó kiáradásának. A lélek-menyasszony elmondja: „Uram, arcomra 

szeretném vonni arcod ragyogását!” De ezt akarja megosztani az embertestvérekkel is. 

 – Elmondhatja: „Szívembe akarom zárni a szívedet,” de ezt meg akarja osztani az 

embertestvéreivel is.  

 – Elmondhatja: „Magamhoz szorítom a Te isteni kezedet, hogy ezzel a kézzel cirógasd 

meg az embertestvéreimet is!”  

 – Elmondhatja: „Isteni Uram, úgy vezettettem magamat általad, hogy a szeretetedre 

mindig rátaláljak, és ezt a szeretet akarom megosztani embertestvéreimmel együtt.” Mert ez az 

isteni szeretet nemcsak lenni akar, létezni öröktől fogva örökké, hanem adni is akar! Bele 

akarja ajándékozni magát az emberek lelkébe. Az emberek is megélhetik azt, amit a lélek-

menyasszony is boldogan konstatál: „Uram, elöntött a szeretet Feléd. Lángol a szívem az 

örömtől, mert reám tekintettél, és belém sugároztad a szeretetedet!”  

 

A negyedik élmény, amelyet a lélek-menyasszony megtapasztal, és Urával együtt meg akar 

osztani az embertestvérekkel:  

IV. Dicsőítés 

 

 Isten ugyanis az Ő szentjeinek kinyilatkoztatta, milyen fölséges gazdagságot rejt a 

pogányok számára ez a titok: Krisztus bennetek a megbecsülés reménye (Kol 1, 26-27). Krisztus 

önmagát ajándékozó szeretete – amellyel a teljes Szentháromságot ajándékozza nekünk – azzal a 

reménységgel tölt el, hogy mi is részesülhetünk emberségünk szerint abban a dicsőségben, 

amelyben Ő, mint ember részesült. Az ember nagy megbecsülése az lesz, hogy részt vehet Isten 

dicsőségében. Isten ugyanis kiengesztelődött a világgal, ahogyan Szent Pál mondja (vö. 2 Kor 5, 

19). A kiengesztelődésben Isten az elsődleges cselekvő. Isten úgy szerette a világot, hogy 



Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen! (Jn 3, 16), dicsőséges örök élete. Jézus keresztáldozata, önmaga feláldozása, önmaga 

kiosztása az Eukarisztiában – amikor testének és vérének szentségében részesít minket – azt a 

reményt hozza magával, hogy mi is részesülhetünk majd testének, vérének, emberségének a 

megdicsőülésében.  

 Ha Isten az Egyszülött Fiában a Szentlélek közreműködésével, a Szűzanya igenjére (vö. 

Lk 1, 38) beleajándékozta önmagát Jézus emberségébe, és ez az ő dicsősége; akkor ez Isten 

ajándékából a lélek-menyasszony kérésére is az ember egyre jobban részesedhet Isten 

szentháromságos titkában, az eukarisztikus titokban, mely szerint az embernek is testét és vérét 

áldozatul kell adnia a világ életéért. Egyre jobban megdicsőül bennünk a Szentháromság titka, az 

a nagy valóság, amelyet ő kinyilatkoztatott nekünk: Vele örökre boldogok lehetünk.  

 Ez elsősorban kétségtelenül Isten Fiának a boldogsága, Isten Fiának a dicsősége, de ebben 

a dicsőségben akar részesíteni minket is. Jézus így mondja a szenvedése előtti estéjén: Most 

dicsőül meg az Emberfia, és benne megdicsőül az Isten is, és szüntelenül meg fogja dicsőíteni! (Jn 

13, 31-32). A titokzatos test fejének, Jézusnak a megdicsőülésében részesedik a titokzatos test 

minden tagja. Ez a kinyilatkoztatott igazság: – A Mennyei Atya szüntelenül meg fogja a jövőben 

is dicsőíteni az Egyszülött Fiát – az Ő titokzatos testének a tagjaira vonatkozik. Bennük és általuk 

fog egyre jobban megdicsőülni Jézus, az Isten Fia. A szenvedés elvállalásával mi, földön élő 

emberek ki tudjuk venni a részünket a megváltás művéből. A szenvedésben való részesedés 

majd a dicsőségünkre fog szolgálni. A lélek-menyasszony azért juthatott ilyen bensőséges 

szeretet-kapcsolatba isteni Urával, mert ő elvállalt mindent, életre-halálra együtt van az ő isteni 

Urával. Elvállalta a teljes sorsközösséget Vele. Ezért azután azon van, hogy isteni Urának a többi 

gyermekei is vállalják a megdicsőüléshez vezető utat.  

 Per crucem ad lucem, vagyis a szenvedés által jutunk el a megvilágosodásra, Isten 

dicsőséges világába. A szenvedés együtt-vállalása ugyanis egységet hoz létre Krisztussal. 
Még ha előbb szenvednünk is kell Vele együtt, hogy Vele együtt meg is dicsőüljünk (Róm 8, 17). 

Az ember megérti: micsoda nagyszerű lehetősége van a megistenülés útján Isten dicsőségében 

való részesedésre.  

 Eszter királynő imája megmutatja, hogy mi a következménye a szenvedés együtt való 

elvállalásának: Hallgasd meg imámat, Uram, légy irgalmas örökségedhez, fordítsd gyászunkat 

örömre, hogy életben maradhassunk, és dicsőíthessük a nevedet! (vö. Eszt 17hh). 

 Akik Krisztussal együtt vannak a földi élet szenvedésében, azok megdicsőítik Isten 

szentháromságos nevét. A szentháromságos egy Isten jut egyre jobban diadalra a földön élő 

Egyház tagjaiban is, és ez nemcsak Isten dicsőségére szolgál, hanem a lélek-menyasszonynak az 

örömére is. Isteni Ura dicsősége az ő dicsősége is.  

 

Ebben a boldog dicsőségben tudja kimondani a lélek-menyasszony az ötödik gondolatot:  

 

V. Jézusom, Te vagy az, Akivel megörvendeztethetem testvéreimet 

 

 Jézus pedig így felel: „Gyermekem, választottam, te vagy az, akivel megörvendeztetem 

testvéreimet.” Isten ugyanis szívesen eljön, hogy közölje az örömét a választottakkal. Ezért 

van az, hogy az ember az imádságban meg tudja élni ezt a boldog állapotot: „Uram, én vártam 

Rád! Most örvendezve konstatálom, hogy Te is vártál rám.” Olyan jó ez a kölcsönös öröm! Mint 

ahogyan az édesanya örvendezve nézi férjét és gyermekeit, milyen jól elvannak egymással, úgy a 

lélek-menyasszony is tud örvendezni, amikor a földön élő testvérei jól elvannak isteni Urunkkal, 

a szentháromságos egy Istennel.  



 Maga a kinyilatkoztató Isten bíztat erre a kölcsönös szeretetésre. János apostol írja első 

levelében: Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől 

született, és ismeri Istent (1 Jn 4, 7).  

 Amikor tehát az imádkozó ember itt a földön megélheti, hogy szeretet lobogott fel benne, 

akkor ez az isteni akarat valósul meg. Isten az, aki a szeretetével megörvendezteti választottait az 

imában. Ezért mondhatjuk, hogy a szemlélődő ima egy elcsendesedő elidőzés Isten 

jelenlétében, belemerülés Isten szeretésébe, illetve Isten a szemlélődő imában belevonja az 

embert az Ő létébe, ismeretébe és szeretetébe. Az ember egyre jobban jelen van a 

Szentháromságban. Egyre jobban ismeri Istent. Az ember Isten utáni szomjazása beteljesedik. 

Isten betölti a vágyunkat, amellyel Őt kerestük. A szeretetben csodálatos kontaktus valósul meg 

Isten és az Ő választottai között. Megélhetjük azt, amit a lélek-menyasszony is megélt, mert 

Istennek ez a stílusa: szüntelenül árad az emberek felé. Talán így fogalmazhat:  

 „Az Úr szelíden kopogtat lelkem ajtaján. Szeressük egymást! Most hagyj abba minden 

más tevékenységet, mással való foglalkozást! Vedd észre, gyermekem, hogy itt vagyok! 

Eljöttem, hogy megajándékozzalak önmagammal.  
 – Tárulj ki szeretetem előtt!  

 – Engedj be kicsiny szívedbe!  

 – Őrizd meg lelked mélyén ezt a szeretet-lángolást, ezt a folyamatos, tüzes szeretet-

lobogást!  

 – Vedd át izzását! Te magad is légy szeretet-lángolássá!  

 – Engedd, hogy átjárjon isteni létem szüntelen szeretet-lobogása, mint ahogyan Mózesnek 

is a csipkebokor lángolásában nyilatkoztattam ki magamat! (vö. Kiv. 3, 6).  

 – Légy velem egy szeretet-lángolássá, hiszen az én isteni természetemben részesedtél!  

 – Vésd szívedbe: Én, a Te Urad és Istened koldulom szeretetedet! Szeresd Uradat, 

Istenedet teljes szívedből! (Mt 22, 37).” 

 A szeretet ugyanis mindig kölcsönös. Önmagunk ajándékozása szüntelen viszonzást 

igényel. Jöjj, szeressük egymást! Olvadjon eggyé szívünk szeretete! Így a te kicsiny teremtményi 

szívedben az én isteni szeretetem lesz, az én isteni szívemben pedig a te szereteted. Ez a 

szeretetben való kölcsönös önátadás, kölcsönös kicserélődést eredményez. Te énbennem vagy, én 

tebenned (Jn 6, 56). Gyönyörködünk egymásban. Ez azért lehetséges, mert az én Fiam Lelkét 

árasztottam a szívedbe, Aki benned is ezt kiáltja: Abba! Atyám! (Vö. Gal 4, 6). Az én végtelen 

gyönyörűségem, a Szentlélek veled is összeköt, téged is belevon az örök szeretet-lángolásunkba. 

Már te sem vagy kívülálló, hiszen Fiamban az Ő vére által közel kerültél hozzám, vagyis eltölt az 

én békességem (vö. Ef 2, 14). Téged is átjárlak a szeretetemmel, és benned vagyok (vö. Ef 4, 6). 

Beléphettél az én nyugalmamba (vö. Zsid 4, 10).  

 A lélek-menyasszony csak ámulva néz, csodálja isteni Urának ezt az áradó szeretetét, 

vagy az isteni Szeretetnek az emberszívekbe való beáradása micsoda ujjongó örömet 

eredményezett. Micsoda hosszantartó, kimondhatatlan édességet hozott létre az emberszívekben. 

Lángol az Úr szeretete az emberekben! Ez a szeretet folytonosan táplálja a kiválasztott lelkekben 

az isten- és az emberszeretetet. A két szeretet, Isten és az emberek szeretete egybelángol, Isten és 

az ember szereti egymást, egyre több lesz a szeretés a világban! Ez a mennyországi örök, 

kölcsönös szeretet tűzlángolása, ahol Isten és a lélek örökké-tartó élő szeretetlángban – ahogyan 

Keresztes Szent János mondja – egymásban élnek. Az emberek elmondhatják a lélek-

menyasszony szavát. „Olyan szerelmes vagyok Beléd, Istenem!” Istenien boldogító élmény ez!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 120. számú éneket: 

  



 Jöjj el, jöjj el, jöjj már égi Vőlegény! 

 Lelkünk készen ott vár szívünk küszöbén! 

 Életünk, reményünk, Jézus mindenünk,  

 Esdekelve kérünk: egyesülj velünk!  

 


