
 

 
„Te vagy az egyetlenegy, Te osztatlan, Te örökkévaló, Te 

tiszta Szeretet,  
Te vagy, és Tebenned mindenek.  

Mert a Te hatalmad, ó Szeretet, Végtelen, és üdvözítette az 
embereket. 

Magadhoz ölelted őket, csak ennyit tettél,  
öledbe vetted a kicsinyeket és nem választott el Tetőled 

semmi sem. 
Ó, milyen hatalmas vagy Te, milyen a Te erőd ó Szeretet, ó, 

milyen csodálatos a Te ünneped! 
Nem ketten vannak többet, hanem egyetlen egység van,  

és mindenek Tebenned léteznek, és Tebenned örvendeznek. 
Mindenek igen, mindenek szeretet lesznek, Tebenned, ó 

tündöklő Szeretet minden szeretet.” 



Évközi 27. vasárnap 
Ter 2,18-24 
Zsid 2,9-11 
Mk 10,2-16 

 
Ketten egy test lesznek. Nem kettő többet, hanem csak egy. 
Milyen hatalmas a szeretet, a szeretet ereje teszi ezt,  
legyőzi a távolságot, kiküszöböli az idegenséget, elűzi a gyűlöletet, 
testvérré teszi az embereket, és jóbarátok. Ketten egy test lesznek. A szeretet 
hatalma ez. 
És ha ilyen hatalmas a szeretet, amely az ember szívében lakik, 
milyen erő annak szeretete, aki maga a Szeretet,  
aki a végtelen, a tiszta, a Szent Szeretet, akiben fogyatkozás nincsen, 
aki öröktől és mindörökké a Szeretet lobogó lángja. 
Ó, milyen titokzatos vagy Te, Örök Szeretet, Te egyesítetted a földet és az eget. 
Ó, milyen titokzatos vagy Te, Örök, Szent Szeretet, aki lehajoltál, 
és a Te szereteted ujja írta a földre az irgalom, a megbocsátás szavát. 
Nem űzted el magadtól a bűnösöket. 
Méltatlanok voltak Tehozzád, Te mégis leültél asztalukhoz,  
együtt étkeztél velük, és összegyűjtötted magad köré mind őket, mind az egész 
világon. 
Te alászálltál, ó végtelen Szeretet, alászálltál a Te szent egedből,  
önmagad végtelen lobogó Tüzéből, ó örökké lobogó fénye Szeretetnek, 
abba a mély sötétbe, amely sötét a gyűlölet éjszakája. 
És Te ott lobogtál ebben az éjben, és elűzted a sötétet, meggyógyítottad a 
szívünket. 
A Te hatalmad megállított Téged, amikor a vak könyörgő szóval kiáltott 
Hozzád. 
És a Te szereteted hatalma megnyitotta a vak szemet,  
látott Téged és követett, és Veled volt mindig aztán, egy volt Teveled. 
Te nem mentél tovább, a Te szereted állított meg, amikor láttad az útszélen a 
halálra vertet, 
és a Te szereteted az olaj, Te enyhítetted a sebek égő fájdalmát. 
A Te hatalmad, ó Szeretet vette ölébe, a Te szereteted teher hordozója, vitted őt, 
önmaga otthonába vitted, hogy ne legyen otthontalan a kivetett, 
a Te szereteted sürgetett Téged, hogy keressed az elveszettet. 
Nemcsak az egyet, hanem mindegyiket kerested, és szüntelen keresed őket, míg 
meg nem találod. 
És igen, megtalálod őket, és amikor megtalálod, akkor öledbe veszed a 
kicsinyeket, a gyerek-embert,  
öledbe veszed őket és megáldod, és odahívod az Ég angyalait, és az Atyához 



viszed őket mind, 
és megvallod, ó Szeretet, Te vallod meg testvéreidnek őket, és nem szégyelled, 
Te nyitod, ó Szeretet, szólásra ajkadat ott ezen az ünnepen, 
az ünnepen, ahol a Szeretet minden fény és minden öröm, minden étel és 
minden ékesség, 
ahol a Szeretet minden hang és minden szó, az ünnepen, az örök ünnepen,  
ahol csak Szeretet létezik, végtelen és tiszta és Szent Szeretet, 
és ebben az ünnepben Te szólásra nyitod ajkadat és mondod: Íme én, és íme a 
testvéreim. 
És egység van, nem idegenség többet, nincsenek távolságok, nincsenek egek és 
földek,  
nincs ami elválasszon Tőled többet, egység van, közösség az Atyával és 
Teveled, ó Úr Krisztus, 
egység van Tebenned Szeretet. A Te hatalmad teszi meg ezt. 
Ó, milyen hatalmas vagy, ó milyen titokzatosak a Te csodáid! 
Nem ketten vannak, nem idegenek, nem szolgák, hanem egy van: 
Te vagy az egyetlenegy, Te osztatlan, Te örökkévaló, Te tiszta Szeretet,  
Te vagy, és Tebenned mindenek.  
Mert a Te hatalmad, ó Szeretet, Végtelen, és üdvözítette az embereket. 
Magadhoz ölelted őket, csak ennyit tettél,  
öledbe vetted a kicsinyeket és nem választott el Tetőled semmi sem. 
Ó, milyen hatalmas vagy Te, milyen a Te erőd ó Szeretet, ó, milyen csodálatos a 
Te ünneped! 
Nem ketten vannak többet, hanem egyetlen egység van,  
és mindenek Tebenned léteznek, és Tebenned örvendeznek. 
Mindenek igen, mindenek szeretet lesznek, Tebenned, ó tündöklő Szeretet 
minden szeretet. 
Ámen. 
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