
442. A lélek-menyasszony a felebaráti szeretet gyakorlásával is törekszik arra, hogy 

kimutassa isteni Ura iránti szeretetét  

  

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket: 

   

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád.  

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet! 

 

 Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk!  

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át! 

 

 Az együttszeretés imaszakaszában a lélek-menyasszony a felebaráti szeretet 

gyakorlásával is arra törekszik, hogy isteni Ura tetszésére legyen, és a felebaráti szeretet 

gyakorlása által is kimutathassa Isten iránti szeretetét. Ahogyan a házasságban a feleség és a 

férj együtt cselekszenek: a feleség azt nézi, hogy az ő ura mit hogyan tud a család és az 

embertestvérek javára tenni egyre jobban, illetve a férj a feleségét nézve törekszik arra, hogy még 

inkább hasznára legyen a kis családnak, meg a nagy közösségnek; úgy a lélek-menyasszony is 

állandóan isteni Urára veti a tekintetét, és nézi: mit, hol, hogyan tud még jobban tenni, hogy 

isteni Ura tetszésére legyen. Isten pedig szereti az embereket. A lélek-menyasszony is Isten 

stílusát követve akarja az embertestvéreket egyre jobban szeretni egyrészt azért, mert Isten 

parancsba adja: Szeretned kell az embertársadat, illetve szeretni kell Uradat, Istenedet! (vö. Mt 22, 

37). Ezt már az Ószövetségben is hangsúlyozta, amikor a legfőbb parancsot: az Isten és az 

embertárs-szeretet parancsot adta Isten az embereknek. Mózes az 5. könyvében, a Második 

Törvénykönyvben így olvashatjuk: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd 

Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből! Legyenek a szívedben ezek 

az igék, amelyeket ma megparancsolok neked! Beszéld el ezeket fiaidnak! Elmélkedj róluk, ha a 

házadban ülsz, ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz! (MTörv 6, 4-7 = B. i. I. Vn). Lehet-e az 

Istent szerető szívnek kedvezőbbet parancsolni, mint amit úgyis szívesen tesz? 

 Lehet–e nehéz az a parancs, amelyet az kér tőlünk, Aki szeret minket, és Akit mi is 

viszontszeretünk? Az Úr iránti szeretet az Úr gyermekei iránti szeretetet is felszítja a lélek-

menyasszony lelkében. Ezt a parancsot – Istent és embert kell szeretnünk – a lélek-menyasszony 

szívesen megosztja másokkal. Az Úr készteti erre: Beszéld el ezeket az igéket a fiaidnak! Nemcsak 

a szíve hajlékában elmélkedik tehát a lélek-menyasszony Isten szeretetéről, hanem ezt a kincsét 

meg akarja osztani másokkal is. Amikor a lélek-menyasszony arra törekszik, hogy Isten gyermekeit 

szeresse, akkor tudatosan arra is figyel, hogy ez az Ő isteni Ura akarása, parancsa.  

Amikor a babiloni fogságban az ószövetségi nép nem tudott a jeruzsálemi templomba felmenni, 

hogy Istenhez szóljon az áldozat-bemutatás és az imádság alkalmával, akkor ráeszmélt arra, hogy 

neki ott, az idegen földön tanúságot kell tennie Isten szeretetéről. Tóbiás könyvében így olvassuk: 

Azért szórt titeket Isten az Őt nem ismerő nemzetek közé, hogy csodálatos műveit hirdessétek és 

megtanítsátok őket, hogy nincs más Mindenható Isten Rajta kívül! (Tób 13, 3-4). Tehát még az 

idegen földre való elhurcoltatás is Isten szeretetének a műve volt. Mint a kovász, átjárja a tésztát, 

úgy kell átjárnia a választott nép lelkületének is az őket körülvevő pogány szíveket. Azok, akik 

eddig nem ismerték Istent, kinyilatkoztatást, információt kapnak Isten nagyságáról, Isten 

nagy-nagy szeretetéről. Ez a lélek-menyasszonynak is a stílusa.  

 Tudja, hogy feladata Isten csodálatos műveit hirdetni. Isten nagy tetteit nemcsak szóval 

lehet hirdetni, hanem a felebaráti szeretet gyakorlásával is. Azok az emberek, akik még nem 



ismerik Isten szeretetét, a választott lélek, illetve a választott lelkek, a keresztények szeretet-

gyakorlásával ismerik meg Istent. Ráébrednek arra, hogy micsoda hatalmas az az Isten, Aki 

ilyen nagy szeretettel tudja körül-ölelve tartani az Ő választottait. Milyen boldog lehet az az 

ember – gondolják joggal –, akit Isten így szeret! Milyen boldog lennék én is – következtetik ki –, 

ha én is így oda tudnám adni az életemet Istennek, illetve Isten szeretetét be tudnám fogadni! A 

lélek-menyasszony tehát a szíve odaadásával, a szívéből fakadó szeretet gyakorlásával 

egyszerre valósítja meg az istenszeretet és az emberszeretet parancsát. Az embereket szereti 

az ő isteni Ura miatt, illetve szereti isteni Urát,  

 – Aki az embereket megteremtette (vö. Ter 1, 26),  

 – Aki az embereket is a mennyországi szeretet-közösség boldog életére hívja,  

 – Aki már a földi életben is megmutatja ennek a mennyei szeretetnek a felcsillanását.  

 Milyen jó, hogy Isten Családjába tartozhatunk! Milyen jó, hogy a Szentháromság 

Személyei befogadnak maguk közé minket, embereket, illetve közlik az Ő szentháromságos 

életüket velünk. Kezdve a keresztségtől, folytatva a bérmálásban, az Eucharisztiában, a 

bűnbocsánat szentségében, és amikor szükség van rá lelki-testi életünk megerősítése végett, akkor 

a betegek szent kenetében is. Isten szentségének a megnyilvánulásai ezek a szentségek, amelyek 

az egyéni életünket megszentelik, vagyis egyre inkább megnyilvánul a mi egyéni életünkben Isten 

szentsége, jósága, szeretete, szépsége és a harmóniája.  

A lélek-menyasszony, aki arra törekszik, hogy a szeretetet egyre jobban gyakorolja isteni Urával 

az Ő tetszésére, egyre nagyobb biztonságban van. Egyre nagyobb bizonyossággal élhet Istenben, 

illetve azt tapasztalhatja meg, hogy Isten él őbenne. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Isten 

törvénye él a szívében, nem is tétováznak soha léptei (Zsolt 36, 31). A lélek-menyasszony is, 

tehát aki már itt a földön véglegesen, elszakíthatatlanul odaadta életét isteni Urának, és akit isteni 

Ura kiválasztott magának, megéli a földi élet viszontagságait. Megéli a természeti erők 

gyötrelmeit is, a téli hideget, vagy a nyári meleget. A lélek-menyasszonynak is vannak olyan 

impressziói, amelyeket nem könnyű elviselni. De isteni Ura iránti szeretete készteti őt, hogy 

elfogadja ezeket a viszontagságokat is, illetve isteni Urának a szeretete képesíti is ezen 

viszontagságok elfogadására. A lélek-menyasszony, tehát ez az Istent felbonthatatlan szeretettel 

szerető lélek biztos abban, hogy isteni Ura őt megtartja ebben a szeretetben. Ő pedig sohasem 

akar emberi szabad akaratával visszaélni, hogy a rosszat, a bűnt válassza, hanem mindig csak 

a jót akarja, mert a szeretet erre sürgeti őt. Olyan ez, mint amikor az ember a lépcsőn megy 

felfelé, és van korlát, amibe belekapaszkodva könnyebben lehet egyre magasabbra hágni. Ez a 

korlátozás ez biztonságot ad. A lélek-menyasszony tudja, hogy isteni Ura nemcsak igazságnak 

és életnek mondta magát, hanem útnak is, amelyen biztonsággal lehet járni: „Én vagyok az 

Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14, 6). Ezért azután az Istentől kiválasztott lélek nem tétovázik az 

úton, léptei nem inognak meg, amikor a felebaráti szeretet gyakorlásáról van szó. Mondhatjuk így 

is: Isteni Ura képesíti őt a szeretet ezen rettenthetetlen gyakorlására. Nem riad vissza 

semmitől. Ha Isten velünk van, akkor ki ellenünk? Ha Isten velünk van, akkor nem félünk! 

Egyébként is a lélek-menyasszony tudja: ő kicsi, ő csupán emberi erővel rendelkezik, még 

hogyha a szívében hatalmas istenszeretetet és emberszeretetet is lobog. Ő tudja azt, hogy a 

felebaráti szeretet gyakorlása Isten ajándéka az ő számára. Isten fogja képesíteni őt a szeretet 

ember feletti mértékben való megvalósítására. A lélek-menyasszony szeretné egyre jobban 

kimutatni az isteni Ura iránti szeretetét, hogy egyre több legyen a földön az emberek szívében 

a szeretet! Ezért fohászkodik így: Hadd ismerjék meg utaidat a földön, és segítségedet az összes 

nemzetek között. Magasztaljanak Téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek! 

(vö. Zsolt 66, 3-4). Ahogyan a lélek-menyasszony boldog, ha isteni Urának szolgálhat, úgy ezt a 

boldogságot kívánja megosztani az embertestvéreivel is, az összes emberrel, az egész világ 



minden emberével, nemzetével. Amikor pedig az emberek megismerik Isten szeretetének az útját, 

amellyel eljött közénk a megteremtésünkben, a megváltásunkban és a megszentelésünkben; 

illetve megismerik a mennybe vezető utat, amelyen Krisztus előttünk járt, hogy megnyissa 

számunkra a mennyország ajtaját, akkor az emberek is áldani kezdik ezt az emberszerető Istent. 

Magasztalni fogják az összes nemzetek Urát, Atyját. A lélek-menyasszonynak ezért a szíve hő 

vágya, hogy az emberek egyre jobban megismerjék Isten jóságát. Akkor egyre több lesz a 

szívükben a viszont-válasz. Ők is jó emberek akarnak lenni, és nemcsak szavukkal akarják 

magasztalni Istent, nemcsak dicsőítő éneket akarnak neki zengeni, hanem az életükkel is ki 

akarják mutatni Isten iránti elragadottságukat: „Istenem, Te ennyire szeretsz minket?” Akkor 

Urunk, Istenünk, a Te kedvedért mi is egyre jobban akarjuk szeretni az embertestvéreket! Ez az a 

gondolat, amely Isten szíve vágya. Ő el akar jönni hozzánk, emberekhez szent uralmával, a 

szívek szeretettel történő betöltésével. Minél jobban befogadják az emberek Isten szeretetét, 

annál jobban megismerik az üdvösség útját. Inkább azt az utat, amelyen Isten lehajol 

hozzánk, illetve mi egyre közelebb mehetünk üdvözítő Istenünkhöz. 

 Ha az ember életében sikerül valami, akkor ez a sikerélmény örömre hangolja. Ha a lélek-

menyasszony megélheti, hogy az ő isteni Urának testvérei egyre jobban az üdvösség útján 

haladnak, akkor az öröm betölti az életét,       – akkor magasztalásra nyílik az ajka,  

– akkor szívből arra kéri a testvéreit: Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét 

mindnyájan! (Zsolt 33, 4).  

 – Ez nemcsak az együtténeklés gyönyörűsége,  

 – ez nemcsak a hangok egybecsengése, hanem sokkal inkább a szívek harmóniája: Egy 

szívvel, egy szájjal áldjuk az Urat, dicsőítjük az Ő szent nevét. Szentnek mondjuk, ahogyan a 

Miatyánkban tanított bennünket az Úr Jézus imádkozni. Immár nem káromolják Istent, Isten nevét, 

hanem szentnek dicsőítik, áldják Isten nevét! (vö. Mt, 6, 9).  

 Minél többen magasztalják az Urat a lélek-menyasszonnyal együtt, annál hatalmasabb 

lesz a lelkek kórusa, annál hatékonyabb a testvéri szívek együtt zengése, együtt rezdülnek isteni 

Uruktól elbájolt, szeretettől áttüzesedett lélekkel, mert hiszen a lélek énekéről van szó. Az isteni 

Karmester intésére röppen a dallam az életük mélységeiből egyre feljebb, a mennyország 

magasáig. Az isteni Karmester vezeti ezt a kórust, amely önfeledten hagyja magát irányítani. A 

kórus tagjai nem kószálnak el jobbra-balra, amikor az együtt énekelnek, hanem egy szívvel, egy 

szájjal a Karmester vezetésével hozzák létre a harmóniát.  

Nyilván, hogy az isteni Karmester ugyanígy egy szívvel-lélekkel élésre indítja azokat, akik ebbe a 

mennyei kórusba meghívást kaptak. Nyilván hogy az Istennek énekelt dicsőítés az gyönyörűség a 

szívnek. Az kibontakozás az ember életének, az egyre magasabb szárnyalás a szívnek és a 

léleknek. Így tudják az Istenhez tartozó emberek a lélek-menyasszonnyal együtt magasztalni az 

Urat, és dicsőíteni az Ő nevét.  

 Szent Pál apostol mondja: Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! (Fil 4, 5). Isten 

üzenetét tolmácsolja. A kinyilatkoztató Isten akarása ez, hogy a mi emberi jóságunkat mások is 

megismerjék, tudniillik azt, hogy Isten miatt törekszünk a jóra, az erkölcsi jó megvalósítására, 

hogy az életünk szép, jó, harmonikus, Isten akarata szerinti élet legyen! A lélek-

menyasszonynak sincs más vágya, mint az, hogy az ő szíve szeretetét mások is megismerjék és 

kövessék. A szeretet mindig olyan, mint a láng, másokat is szeretésre gyújt. A jóság is másokat 

is jóságra hangol. Ahogyan a szeretetlenség bosszúvágyra indít, úgy a szeretet a szeretet 

gyakorlására segít. Ha a másik tudott énvelem szeretettel lenni, akkor azt én is szeretettel, 

jósággal akarom viszonozni. Az isteni Úr akarja, hogy a mi jóságunkat az embertestvérek 

megismerjék. A lélek-menyasszony boldogan áll bele isteni Ura akaratának a szolgálatába. Végül 

is az emberi jóságon keresztül Isten jóságát ismerik meg az emberek. Az emberek egymás 



iránti szeretete Isten iránti szeretetre hangolja az ember-szíveket. A lélek-menyasszony 

szüntelenül előre akar haladni a szeretetben. Isteni Ura iránt is, meg az embertestvérek iránt is. A 

választott lélek ezt bensőséges nyugalommal, biztonságérzettel próbálja megvalósítani, hiszen 

tudja, hogy nem a maga ereje fog diadalmaskodni, amikor az embereket szeretettel akarja 

körülvenni, szolgálni, hanem Isten kegyelme. Az isteni Vőlegénynek a kis választott 

menyasszonya iránti szeretete árad bele a választott lélek szeretet-gyakorlása által a többi ember 

szívébe.  

 Jézus maga akarja, hogy az Ő választottja a föld sója, …a világ Világossága legyen! (vö. 

Mt 5, 13. 14). Az isteni Úr képesíti az Ő választottját arra, hogy hatással tudjon lenni a többi 

emberre. Ahogyan a só ízt ad az ételnek, úgy a lélek-menyasszony istenszeretete, 

emberszeretete megízesíti az embertestvérek életét. Amikor az emberek gonoszsággal 

találkoznak, akkor nyugtalanság tölti be a szívüket. Fájdalmas a reakció. De ha a lélek-

menyasszony szeretet-szolgálatával Isten jósága áll előttük, és Isten jóságával találkoznak, akkor 

megízesül az életük. Akkor Istentől megjellegzett lesz az életük. Isten szeretetének a jó íze járja 

át az embereket. Micsoda nagyszerű feladat az isteni Vőlegény küldetésében az embertársak 

számára lelki ízt adni az Istenség megtapasztalásából! Jézus azt akarja: Ti a világ Világossága 

legyetek! (Mt 5, 16). A jó példa világít az embertestvérek számára.  

 Ahogyan az emberek látják az Egyház papját reverendában, vagy a szerzetest látják a szent 

ruhában, a habitusban, úgy felfigyelnek rá. Az Istennek adott élet Istenre irányítja az emberek 

figyelmét. Van még egy jel, amelyet az emberek nagyon tudnak respektálni, ez a házastársak 

karikagyűrűje - nagyon jó jelzés, hogy aki jobb keze gyűrűs ujján hordja ezt az arany ékességet, 

az hirdeti mindenkinek: „Én Isten előtt vállaltam a házastársamat.  

 – Én Isten miatt vagyok megközelíthetetlen mások számára.  

 – Én a házastársammal együtt Isten miatt szeretem és szolgálom az embertársakat, az 

emberi közösséget.  

 – Én a családban Isten tervét valósítom meg. Az én szívemet lefoglalta a házastársam és 

isteni Uramnak a szeretete.”  

 De ha valaki valamilyen ok miatt nem is tudja hordani a karikagyűrűt, az életével tesz 

tanúságot arról, hogy Isten összekötötte a szívét az ő házastársával. A beszédstílusa, a 

cselekvésmódja, egész élete elüt azoktól, akik még nem ismerik az Istennek adott élet boldogságát. 

Az ilyenek elkezdenek gondolkodni, elkezdenek vágyódni: „Mitől is ilyen boldog ez a 

munkatársunk, ez az ismerősünk?” Amikor felismerik azt a világosságot, amely a keresztény 

házastársak hűséges szeretetéből árad a világra, akkor megvalósul az, hogy a keresztények jó 

életpéldája a világ Világossága lesz. Mint ahogyan Krisztus is a világ Világosságaként jött a 

földre (vö. Lk 12, 49), úgy a hivatását hűségesen betöltő keresztény is Krisztussal együtt lesz a 

világ Világossága. Minél nagyobb a keresztények szívében az Isten iránti szeretet, annál 

lángolóbb az ő világosságuk, annál jobban megmelegszenek a szeretetük tüzénél az 

embertestvérek, így életük nemcsak irányt adó világosság lesz, hanem Isten Családja a 

szeretet közösségébe vonzó tényező.  
 

 A lélek-menyasszony tudja, hogy nagy felelősség ez a Krisztus világosságát sugárzó élet. 

Szent János apostol figyelmezteti: Aki azt állítja, hogy Benne él Istenben, annak úgy kell élnie, 

ahogyan Ő élt! (1 Jn 2, 6). A lélek-menyasszony nem a maga bölcsességével tündöklik, nem a 

maga életszentségével akar ragyogni mások előtt, hanem a benne élő isteni Ura szentségével.  

 Ahogyan a lélek-menyasszony egészen átadta életét  isteni Ura szolgálatára, és ezért lett 

olyan vonzó az élete, ezért az embertestvérek is megismerik ennek a boldog életnek az útját:  



„Mit kell tennünk, hogy boldogok lehessünk, hogy Isten bennünk is éljen? Egészen át kell 

adnunk magunkat Istennek!”  

Erre Isten Fia adott példát, hiszen azért jött, hogy a Mennyei Atya akaratát megtegye. Az a 

keresztény, tehát Jézusnak az a testvére, aki a Mennyei Atya akaratát mindenben meg akarja 

valósítani, az úgy fog élni, ahogyan Jézus élt itt a földön.  

 A lélek-menyasszony életpéldája, amellyel ő odaadta magát Istennek, Isten szeretésére és 

Isten szolgálatára, és a felebarát szeretésére és a felebarát szolgálatára, az vonzóvá lesz mások 

számára is. Másokat is Istenhez vonz ez az életstílus. Isten választott edénye, Szent Pál apostol így 

vall önmagáról: Mivel az Úr félelmének tudatában élünk, igyekszünk meggyőzni az embereket (2 

Kor 5, 11). Az apostol félt megbántani az Urat. Ez az Úr félelmének az ajándéka: Nem Istentől 

félünk, hanem az Úr megbántásától! Ezt a győzelmet önmagunk fölött akarja az apostol 

megosztani másokkal. Az apostol meg akarja győzni az embereket, hogy ne tegyenek olyant, ami 

bűn, mert akkor joggal lehet félni a bűn büntetésétől. Hanem féljenek bűnnel megbántani az Urat, 

és akkor az Isten iránti szeretet uralkodik el a szívükben.  

 Ha az apostolnak ez a feladata, akkor mennyivel inkább törekszik arra a lélek-menyasszony, 

hogy az embereket még jobban az istenszeretetre és emberszeretetre segítse. Ahogyan egy 

édesanya vagy édesapa tud örülni gyermeke sikerének, úgy a lélek-menyasszony is örül Isten 

gyermekei sikerének. Amikor le tudják győzni a kísértést, amikor ellene tudnak mondani a bűnnek, 

amikor félnek megbántani Istent, és az istenszeretet uralkodik el egyre jobban az ő életükben.  

 Amikor a lélek-menyasszony ki tudja mondani: – „Örvendezve örvendek az Úrban!” –, 

akkor isteni Ura győzelmének az örömét éli meg. Isteni Ura sikerét örvendezve konstatálja az 

emberszívekben. Az embereknek sikerül lemondaniuk a bűnről Isten miatt. Az embertestvéreknek 

sikerül Istent diadalra juttatni önmaguk felett, a test fölött, a szívük fölött. Ez olyan öröm, amely 

csak fokozza az Istenben való örvendezés mértékét, illetve Isten örömét az Ő gyermekeinek. 

Hiszen a megszentelő kegyelem növekedése azt jelenti: Isten szeretete egyre jobban beleárad a 

szívünkbe (vö. 1 Jn 4, 9). A jócselekedetek, a hűséges erénygyakorlatok, az imádságok és a 

szentségek vétele által a szívünk egyre többet tud befogadni Isten öröméből, Isten szeretetéből, 

Isten életéből. Amikor a földi házastársak szívét eltölti az öröm egymás iránt, és gyermekeik iránt, 

akkor csak úgy csendesen egymás kezét megfogva az öröm állapotában vannak. A közös öröm 

egyesíti a szívüket. A lélek-menyasszony is meghívást kap isteni Urától: „Most ülj ide mellém, 

engedd, hogy kezedet megfogva kölcsönösen áradjon a szívünkből szívünkbe az öröm, 

amellyel egymásnak örvendezünk, illetve a gyermekeinknek örvendezünk! Az isteni Vőlegény 

látja, hogy az Ő kis választott menyasszonya minden fáradságot vállalt nem kímélve önmagát 

azért, hogy Isten gyermekei egyre jobban szeressék Istent és az embertársakat, a testvéreket.  

 A lélek-menyasszony pedig boldogan állapítja meg azt, hogy isteni Ura tetszését találta az 

ő életében, az ő önátadásában, az ő törekvésében, hogy az embertestvérek is egyre jobban szeressék 

Urukat, Istenüket. Ez az örvendezés is olyan, mint a tűz. Minél több fát raknak a tűzre, annál 

magasabb lesz a lobogása. Isten és a lélek egymásnak örvendezése is szüntelenül egyre 

bontakozik. Bár most úgy látszik, hogy a lélek-menyasszony nem tevékenykedik az emberek 

szférájában, hogy az emberek még jobban szeressék Istent; de mégis a lélek-menyasszonynak ez a 

Istennel való édes kettesben történő öröm-egysége kihatással van az emberekre. A legjobb 

sugárzásban részesíti az emberek szívét. Bontakoznak az emberlelkek, gyógyulnak a sebek, 

amelyeket a szeretetlenség ütött az emberek szívén. Erősebbek lesznek az emberek a rossz, a bűn 

elkerülésében, illetve a jó megvalósításában. Ez az Isten szívéből és az Ő választotta szívéből 

való szeretés, mint a nap fénye nemcsak megmelengeti az emberszíveket, hanem egyre jobban 

életet is fakaszt bennük. Ahogyan a kis növény a földből az ég felé törekszik, úgy a lélek-



menyasszony szeretete és az isteni szeretet által átjárt emberszívek is egyre magasabbra tudnak 

növekedni, emelkedni a földi szférából az isteni szféra felé.  

 Nem véletlenül imádkozik így az Egyházanya az imaórák liturgiájában, a zsolozsmában: 

„Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő Fényét, hogy mindenkor szereteted tüze 

hevítsen minket, hogy osztatlan szívvel szeressünk Téged mindenekfelett, testvéreinket pedig 

Teérted!” (IL II. Szo. Ni. délben).  

 Az a szeretet tehát – amelyet a lélek-menyasszony is szeretne kibontakoztatni az 

embertestvérek lelkében – Isten ajándéka, de azért szabad, fohászkodnunk, könyörögnünk, 

esdekelnünk, és szabad kérnünk. Isten az ilyen kéréseket szívesen meghallgatja. 

  

Az isten- és az ember-szeretet tüzének fellobogása, az emberszívekben való egyre 

hatékonyabb kibontakoztatása tulajdonképpen a szemlélődő ima gyümölcse.  

 Amikor az istenszerető lélek szeretettel szemléli isteni Urát, akkor elsősorban közösséget 

él meg Istennel a szeretetben. De másodszor szeretet-közösséget él meg az embertestvérekkel.  

 Közösség Istennel, közösség egymással, ez Isten elgondolása. Az Istennek átadott lélek 

ezt a boldogságot tudja egyre jobban megtapasztalni, tudja egyre jobban szolgálni, és másokban is 

életté fakasztani. Ezek azok a gyümölcsök, amelyeket Isten akar adni az Ő választott 

menyasszonyán keresztül az embereknek (vö. Gal 5, 22).  

Befejezésül a 153. sz. éneket imádkozzuk:  

 

 Ó add, Jézusom nékem Szentséges Szívedet, amely oly véghetetlen mértékben szeretett!  

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra szerető Szent Szívednek üdvözítő lángja!  

 Szíved édes szerelme, lelkemnek harmatja, amely táplál, feléleszt és lelkem áthatja.  

 Szent szívednek szerelme: bűnös lelkem napja, melytől lelkem világát, üdvösségét kapja.  

 


