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A szív

jele Szent Charles de Foucauld életén keresztül ragadott meg 
elsőként. Gyermekkora, megtérése, egyszerűsége és mélysége, 
az emberi értelem számára hiábavalónak és érthetetlennek látszó 
rejtett élete nagyon megérintett. A szív lett a jele az ő spirituális 
nyomdokain járó Jézus Kistestvérei népes családjának is. Károly 
testvér belső hívást érzett a Jézus Szent Szívének Kistestvérei 
szerzetesrend megalapítására, és szívének belső vágya volt, 
hogy minden emberrel megismertesse Jézus Szívének szerete-
tét, annak a felismerését, hogy mindannyian testvérei vagyunk 
egymásnak, hiszen minden ember Isten gyermeke, és Istennel 
és testvéreivel való személyes, önátadó szeretetkapcsolatra és 
egységre van teremtve. Az „Isten Fia megtestesült, hogy a bűn 
által megsebzett egységet Istennel, és az egyetemes egységet és 
testvériséget embertársainkkal helyreállítsa, immáron mindany-
nyiunk szívében Önmaga által.”1 Azért jött a mennyből, hogy a 
menny tüzét és életét lángra lobbantsa szívünkben, és a mennyei 
élet kiapadhatatlan forrásaival ajándékozzon meg bennünket. Ő 
mint a mennyei élet királya, táplálója és fenntartója, Ő a feltá-
madt Krisztus, a mennyei élet maga, akiben Isten a mindenséget 
teremtette szeretetének kiáradó és megtestesülő önajándékozá-
sában, minden anyagit és szellemit, minden földit és mennyeit, 
hogy Őbenne újjáteremtsen és beteljesítsen mindent. Krisztus a 
feltámadt életével, szívével, Lelkével, testével és vérével táplálja 
a menyasszonyt, az Ő jegyesét, az Egyházat, hogy önmagában 
egyesítve visszavezessen minden embert a mennyei Atya házá-
ba, mindannyiunk mennyei hazájába és otthonába.

Gakovic Dániel
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Kedves Olvasó!

Jelen írás nem kíván teológiai, vagy tudományos mű lenni, in-
kább tanúságtétel, vagy feltáró írás a belső útról és ennek mély-
ségéről és magasságáról, amely megerősíti az Egyház és a szen-
tek mennyei-spirituális tapasztalatát.

Elsősorban azok számára íródott, akik a mai világ fogalmi és 
tapasztalati forgatagában felismerték a belső űrt és a végtelen 
szomjúságot a szívükben, és annak útjára léptek, hogy az életadó 
forrást megtalálják, és nyitottak legyenek az Istenben rejlő meny-
nyei életük felismerésére, feltárására és elmélyítésére.

Mindannyian úton haladunk, és a látásunk sokat változhat 
ezalatt az út alatt. Ezért is kérem az Olvasó testvéremet, hogy 
elsősorban a nyitott szív bölcsességével járja velem ezt a felfe-
dező utat, kérve a Szentlélek világosságát, hogy ezeken a repe-
dező emberi próbálkozásokon keresztül feltáruljon az a belső, 
mennyei gazdagság, amelyre mindannyian meghívást kaptunk, 
és amelynek dicsősége már felragyogott szívünkben, és általa az 
egyetemes Egyház szívében.

A szív titka bevezet Isten életének misztériumába, amelynek 
Istentől kapott képességeink szerint részesei és megajándéko-
zottjai vagyunk az Atya, a Fiú és a Szentlélek önajándékozó élete 
és szeretete által.

Hitünk, bizalmunk, reményünk és szeretetünk bizonyossága, 
hogy a Szentháromságos egy Isten önmaga, kiáradó élete szí-
vünk szomjának egyedüli életadó forrása, aki életünk minden 
területén képes teljességet adni. Isten betölti szívünket és beve-
zet Önmaga életébe. Szívünk legmélyebb vágya betöltekezni is-
tenből, imádni Őt, szeretni és szolgálni szüntelen, és visszaadni 
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mindazt, amit kapunk, egészen és teljesen. Megéljük a zsoltáros 
belső bizonyosságát:

„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7)

A szívünkbe kiáradó Szentlélek által Krisztus élete bennünk van, 
és mi Krisztusban. Már a teremtéskor, de a keresztség által kü-
lönös módon is részesedünk Isten belső életéből. Krisztusban új 
szívet kaptunk, és a szív rejtekében az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
lakást vett bennünk. A szívünkkel éljük meg az istennel való szö-
vetséget, találkozást és egységet. A szívünkben vagyunk azok, 
akik igazán vagyunk Krisztusban az új teremtés által.

Áldalak téged, Atyám, menny és föld ura,
mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,

és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.
Igen, Atyám, így tetszett ez neked!

Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem
ismeri a Fiút, csak az Atya,
s az Atyát sem ismeri senki,

csak a Fiú, és akinek
a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.

Jöjjetek hozzám mind,
akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok,

és én felüdítelek titeket.
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,

mert szelíd vagyok és alázatos szívű –
és nyugalmat találtok lelketeknek.

Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.
(Mt 11,25-29)
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I.
A szív megtérése, hivatása és küldetése

A szent életű Hagyó József (PFJ) atya, Jézus kistestvére lehetősé-
get adott többünknek, hogy a biatorbágyi Boldog Gizella Otthon 
kis kápolnájába betérhessünk, és a csend mélységeiben imádjuk 
az eucharisztikus Jézust. Közös tapasztalatunk volt, hogy a ke-
gyelem megnyitotta bensőnket, és új, belső, végtelenbe nyúló 
terek tárultak fel bennünk. A Jézus eleven Szívéből kiáradó sze-
mélyes szeretet lángra lobbantotta a szívünket, és ez a lángolás 
azóta is folyamatosan tart, újra, és újra megerősödik, különösen 
akkor, amikor a csend mélységében szívünk a hit belső cseleke-
dete által imádja Őt.

Lassan feltárult bennem, hogy Jézus Szíve mindannyiunk szí-
vével, szívünk hústáblájára (vö. 2Kor 3,3) vésett eleven szövetsé-
get kötött, és szívünk felajánlásával tudjuk ezt a szövetséget meg-
erősíteni életünkben. A szövetség szívünket Jézus, az Atya és a 
Szentlélek folytonos imádására, szeretetére és szolgálatára indítja 
és kiáradó szeretetével táplálja. Ez életünk legfőbb vágya, szük-
séglete, méltósága és forrása. A szív hivatása és útja: imádni az 
Atyát, a Fiút és a Szentlelket, hogy a teljes kiüresedés és önátadás 
által Isten betölthesse, és birtokba vehesse, ami az Övé. Jézus 
szeretetének tüze felébreszti és lángra lobbantja minden ember 
szívét. A mi szívünk lángja, az Ő Szívének lángolása által mások 
szívét is lángra lobbantja. Az Ő lángoló Szívének misszionáriu-
saivá, apostolaivá formál minket minden emberi szív szolgatára, 
minden ember szívének Istennel való kiengesztelő, Isten életéből, 
a mennyei életből való részesedés szolgálatára.
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Felajánljuk és átadjuk a szívünket, és minden ember szívét
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Jézus Krisztus,
Te azért jöttél a földre,  

hogy szereteted tüzét lángra lobbantsd,
és életed által mennyei élettel ajándékozz meg minden embert.

A mai napon átadjuk magunkat,  
szívünket és minden ember szívét

az Atya akaratának és a Szentléleknek.
Tisztítsd a szívünket,

gyújtsd szeretetre és irgalomra,
hogy a Szentség iránti vágy növekedjék bennünk.

Szűz Mária Szeplőtelen Szívén keresztül
egészen Neked szenteljük magunkat,

hogy Téged szeressünk, imádjunk és szolgáljunk,
hogy az Istennek való teljes önátadás  

és imádás mennyei szeretetlángja
a szívünkben örökké égjen,  

és beborítsa Isten dicsőségével a föld színét,  
most és mindörökké. Ámen
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