
 

 

263. Isten és a lélek kölcsönös önajándékozással mondják egymásnak:  

„A Tied vagyok!” 

  

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj! 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe, 

 Jézus legyen írva minden levelében, 

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében! 

 

 Az együttlét imájával kapcsolatban legutóbb arról elmélkedtünk, hogy Isten és a lélek 

kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat. Ma azt nézzük, hogy ebben az együttlétben, ebben 

a kölcsönös önajándékozásban mit él meg Isten, illetve a lélek. Ők egymásnak adják lényüket, s 

ettől az önajándékozástól kezdve tudják azt, hogy már nem vagyok a magamé, hanem a Másiké, 

mert Neki adtam magamat. Milyen fölséges a lélek élménye, aki megélheti azt, hogy Isten ilyen 

vallomással fordul feléje: „A tied vagyok!” Milyen fenséges lehet a nagy Isten hozzánk lehajló 

Szeretete, a Aki nem vonakodik tőlünk, parányi teremtményeitől, a föld porából és az isteni 

Leheletből alkotott embertől! Ahogyan a Te Deum-ban meghatódott lélekkel imádkozzuk: „Szűzi 

méhet nem utáltál”, mert eljött, hogy megtestesüljön a Boldogságos Szűz szűzi testének áldott 

templomában –, ugyanúgy mi is azzal a gondolattal tekinthetünk magunkra, hogy Ő nem utál 

bennünket, hanem szeret, és szeretetből nekünk ajándékozza magát. Sőt, Ő szólít fel erre az 

önajándékozásra: Szenteljétek magatokat Nekem, az Úrnak: én szent vagyok, és kiválasztottalak 

titeket az összes népek közül, hogy enyéim legyetek! (Lev 20, 26). Ilyen biztatás mellett 

vonakodhat-e az ember, hogy odaadja magát Istennek? 
 

 1. Hogyan adjuk oda magunkat Istennek, Aki Önmagát ajándékozza nekünk?  

 

 1. Elsősorban a gondolataink által. A gondolatunk honoljon Nála, gondolatainkkal 

találjunk otthont Istennél, hiszen úgyis az a bajunk, hogy annyifelé elkószálnak a gondolataink. 

Legalább most vágyódjunk arra, hogy a szertecsatangoló gondolatok hazataláljanak Istenhez! Ott 

van a mi igazi otthonunk! (vö. Fil 3, 20). Minél jobban rágondolunk Istenre, és minél jobban 

megismerjük Őt, a szívünk is majd egyre inkább ragaszkodik Őhozzá.  
 

 2. Az értelem mellett az akaratunkból születő szeretet a másik nagy képesség, amely arra 

segít, hogy Istennek adhassuk magunkat. Mert ha a szívünk is Őnála honol, akkor „kénytelenek 

vagyunk” egész lényünkkel ott lenni Nála! Ha Ő elfogadta szívünk szeretetét, befogadta, és a 

szívébe zárta, akkor nem illik, hogy a szívünk másfelé kószáljon. Amikor a gondolatainkkal és a 

szívünk szeretésével Istennél vagyunk otthon, akkor mondhatjuk, hogy emberi létünk már egyre 

jobban Őbenne létezik, otthon van Benne. Ugyanakkor Isten is azt mondja a választott léleknek, 

amikor az imádságban közli magát Vele: „Gondolatom Nálad van, Rád gondolok. A szeretetem 

Nálad van, Téged szeret. Isteni Lényem átjár.” Amikor az ember az imádságban ezt egy kicsit is 

meg tudja élni, akkor az otthonlevés boldogságával kezd megnyugodni, illetve lelke hajlékában 

az isteni Vendég nyugalmát a házigazda figyelmességével óvja. Ebben az imában az ember egyre 

jobban elnyugodhat Istenben: az Istennél való elpihenés imája ugyanis szüntelenül mélyülve, az 

Istenben való megpihenés imájává bontakozik ki.  



 

  

  3. Az előbb idézett szentírási könyv (Lev 20, 26) alapján nézzük tovább: Hogyan tudjuk 

magunkat az Úrnak szentelni, Aki azt akarja, hogy Övéi legyünk? A szeretet vonalán kell 

tovább mennünk! A latin nyelvben megkülönböztetik az amort és a caritast, amelyet magyarul 

szerelemnek, illetve szeretetnek mondjuk. A szeretetnek ez a kettős útja az Úristen világában is 

valamiképpen segítségünkre van. A szerelem (latinul amor, görögül erosz) a szívek és a testek 

találkozása, illetve egysége, kapni akaró, vágyakozó, birtokolni akaró szeretet. Az egyik a másikat, 

a másik az egyiket akarja, hogy betöltődjék vele. A szeretet (latinul caritas, görögül agape) a 

lelkek találkozása, a lelkek egysége. Ez inkább már ajándékozó szeretet, amely adni akar, a másik 

boldogságát akarja, a szeretett lénynek adja magát, és érte akar élni. Az amor stílusa: „szerezd meg 

a másikat magadnak”, a caritas stílusa pedig: „add oda magad a másiknak!” 

 Nyilván, hogy amikor az Úr azt kéri: – Szenteljétek oda magatokat Nekem, az Úrnak –, 

akkor a caritas-nak, a szeretetnek a lelki megvalósulása lesz számunkra a járható út. Az amor-nak, 

a földi szeretetnek a képe csak azért kell a lelki élet jelenségeinek a leírásánál, mert az emberi nyelv 

nem tud jobb szavakat kitalálni azoknál a fogalmaknál, amelyeket a szerelmesek élnek meg 

egymással kapcsolatban. Amikor az ember Istennek szenteli magát, amikor az ember Istennek adja 

magát, akkor a lelki szeretet bontakozik ki. Az odaadás egyre önzetlenebb, egyre mélyebb, 

egyre bensőségesebb lesz, és ettől lesz egyre gyönyörűségesebb. Itt joggal elmondhatjuk, hogy 

isteni lesz ez a szeretetben való találkozás, kölcsönös találkozás! 

 Az amor (a szerelem, vagyis a szívek és a testek találkozása), illetve a caritas (a szeretet, 

vagyis a lelkek találkozása) élményén túl van még egy harmadik megvalósulása is a szeretetnek: az 

amicitia, a barátság. Ez nem más, mint a személyiségek találkozása. Akik baráti szeretettel 

szeretik egymást, azok egymás létének örvendeznek. Megélik azt, hogy ebben a szeretetben a 

másik lénye jár át engem, én meg szerető lényemmel őbenne vagyok, mert befogadott! 

 Egy-egy fogalom megértéséhez jó az ellentétét is megvizsgálni. Az amicitiá-nak, a 

barátságnak az ellentéte az inimicitia, vagyis az ellenségeskedés, amely ott valósul meg, ahol az 

érdekellentétek ütköznek. Ez szétválasztja a személyiségeket, szembe fordítja őket egymással, s 

egymás legyőzésére törekszenek. A baráti szeretet azonban a másikat akarja előtérbe helyezni, a 

másiknak tud önzetlenül örvendezni. Itt nemcsak a munkatársak vonatkozásáról van szó, vagyis az 

elvégzendő feladatok összetalálkozásában való harmóniáról, együttmunkálkodásról. A barátok a 

másikat önmaguknál is jobban akarják szeretni. A baráti szeretetnél tehát már nem a másik teste 

van előtérben, hanem inkább egymás lelkének örülnek, kölcsönösen az egyik a másik lelkével 

lesznek gazdagabbak. Itt is érvényes a pszichológiai törvény: „Minél jobban megismerjük a 

másikat, annál jobban megszeretjük.” Nos, ezért kell egyre jobban Istenre irányítani 

gondolatainkat, illetve szívünk szeretetét, mert az ismeret növeli a szeretetet, a szeretet növeli az 

ismeretet Istennel kapcsolatban is. 

 

II. Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus , édes, szent neved! 
 

Az Úr iménti felszólításának megfelelően – szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak, mert 

én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek közül, hogy az enyéim legyetek – most 

tehát próbáljuk az Úrnak szentelni, csendben odaadni Neki gondolatainkat és szívünk 

szeretetét, s készüljünk arra, hogy mi is befogadhassuk az Úr gondolatát és szeretetét!  
 Merjem kimondani: „Jó Rád gondolnom, Uram!” Még ha most különböző személyekre 

vagy tárgyakra gondolhatnék is, s megállapíthatnám, hogy azok mind értékesek és jók, akkor is 

tudom, hogy mindezeknél van most számomra egy még értékesebb Valaki, akire gondolhatok, és ez 

„Te vagy, Uram! Neked adom a gondolataimat. Milyen jó, hogy a minden értéknél értékesebbre, 

Rád gondolhatok! Milyen jó, hogy felhatalmaztál: Neked szentelhetem a gondolataimat!” Ó Jézus, 

emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád … Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent 

neved! (Ho. 152/1. 2). Éppen ez a tény, hogy az Istenre való gondolás édesebb a méznél, jelzi, hogy 

itt nem kitalálásról, szubjektív, egyéni elgondolásról van szó, hanem Isten valóságosan, 



 

megtapasztalhatóan jelen van a gondolataimban! Ő az, Aki nemcsak nyugalmat és békét ad az 

őt kereső szíveknek, hanem, lám, lelki édességet is. Minden lelki íz teljessége Őnála van.  

 Ó, hogy vágyódhat a lelkünk Őutána! Ennek a lelki íznek, ennek a lelki édesség 

megtapasztalása már a szeretet szférája felé irányít, fellángol a lelkünkben a szeretés az édes 

Istenünk Iránt! A gyermeknek sem kell magyarázni a cukorka vagy a sütemény édességét. Miután 

ő azt már megízlelte, azután még kíván belőle. Amit megismert, azt szeretné még jobban birtokolni. 

Az imádkozó ember is valahogy így van: Minél jobban megismeri, megtapasztalja Isten 

édességét (vö. 1 Pét 2, 3), fölséges mivoltát, minden értéknél értékesebb Lényét, annál inkább 

kívánhatja, annál inkább Istennek szenteli szíve vágyait, a szeretettel való betöltöttségre való 

éhezését. Isten hajlandó betölteni a tiszta szívek tiszta kívánságát. Köti Őt ígérete, mely szerint 

kiválasztott minket, hogy az Övéi legyünk! (vö. Lev 20, 26). 

 

 1. A barátságnak, a baráti szeretetnek van egy szinte állandó jelzője: édes barátom! A 

barátok megélik a személyiségek találkozásának édességét. A Zsoltáros élménye is ezt tükrözi: Jó 

barátom olyan ember, aki egyenlő velem, és bizalmasom, akivel édes a barátságunk, akivel Isten 

házába is együtt és egy szívvel jártunk (vö. Zsolt 54, 14-15).  

Ezt a zsoltárt alkalmazta magára Jézus is, Aki még Júdást is barátjának mondta, és fájdalmas 

volt számára, hogy ennek a választott apostolnak személyisége az anyagi hasznot, politikai karriert, 

önmagát keresve önzésbe fordult, amikor látta, hogy Jézusból nem lesz politikai Messiás. De 

milyen boldogan alkalmazza Jézus a Zsoltáros ezen szavait a hűségesekre, akiknek ezt mondja: 

Veled olyan édes a barátságunk. Jó barátom vagy és bizalmasom. Nemcsak Isten házába megyünk 

együtt és egy szívvel, hanem Istenben vagyunk együtt és egy szívvel!  

Merjük mondani Jézusnak ezt a kedves megszólítást: „Isteni Barát!” „Isteni Barátom!” Ő 

pedig nekünk mondja: „Édes barátom!” Hiszen az utolsó vacsorán nyilatkoztatta ki szívének ezt a 

nagy titkát: Barátaimnak mondalak titeket, mert Mindent tudtul adtam nektek. Ez a Mindent tudtul 

adtam nektek a Mindenre, Istenre vonatkozik: Istent adtam nektek, kedves barátaim! 

Kiválasztottalak titeket (Jn 15, 15. 16), hogy az enyéim legyetek (Lev 20, 26), illetve hogy én, Aki 

Uratok, Istenetek vagyok, a tieitek lehessek. Micsoda hullámzása ez a kölcsönös önajándékozásnak! 

Nem csupán néhány pillanatig tart, hiszen itt is köti Őt ígérete: Íme, én veletek vagyok mindennap a 

világ végéig (Mt 28, 20). Ez az önajándékozás, ez az önátadás részünkről is folyamatosan kell, 

hogy tartson! Ez már a szüntelen imádság jézusi parancsának a megvalósulása. Szüntelenül kell 

imádkozni, nem szabad belefáradni! (Lk 18, 1). 

 

 2. Milyen lehet az, amikor az örökkévalóságban már semmi se veszélyeztetheti ezt a 

szeretetben való kölcsönös önajándékozást? Milyen lehet az, amikor megvalósul Jézus imája: 

Atyám, akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek Velem, ahol én vagyok, hogy lássák 

dicsőségemet, amit Te adtál Nekem, hiszen Te szerettél engem a világ teremtése előtt! (Jn 17, 24). 

Örökre együtt lenni ezzel az isteni Szeretettel! Mekkora mennyei boldogság ez!  

 

 3. Csak mi most azt a feladatot kaptuk, hogy még itt, a földön éljünk, ahol sokszor hiányzik 

az Úrral való találkozás gyönyörű élménye, a kölcsönös önajándékozás boldog megélése. 

Legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy az Úr hiánya ég a lelkünkben, hogy állandóan vágyakozunk 

utána. Szeretnénk kérni Jézust: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég lesz nekünk! (Jn 14, 

8). Amikor tehát az Úr megtapasztalásának ezt a hiányát éljük meg, az is istenélmény, csakhogy 

negatív módon. Az imádkozásban a szívünk vágyódik Isten megtapasztalására, szerető 

ölelésének melegségére! Ahogyan a gyermek kívánkozik anyja ölébe, az embernek is az a vágya, 

hogy Isten átölelve tartsa a lelkét, hogy halmozza el szeretete gyengéd érintéseivel, csókjaival, 

becézgetéseivel, és töltse el őt isteni Szeretetével és jóságával! Milyen kedves vágyak ezek az Úr 

Szíve számára! Az imádságban a lélek szeretne még jobban kitárulkozni, hogy még jobban 

befogadhassa ezt az édes, jóságos isteni Szeretetet.  

 



 

 4. A léleknek itt most csak egyetlen ima-szava van: „Még!” Tudniillik még többet szeretne 

befogadni ebből a végtelen Szeretetből, Istenből. Mondogassuk Neki: „Még! Még!” Az együttlét 

imájában a lélek szeretne ugyanis egyre jobban belesemmisülni, beleszédülni ebbe az isteni 

Szeretetbe, csakhogy egészen eggyé válhasson Vele! Annyira elalél a szeretettől, hogy szinte már 

szólni vagy cselekedni sem tud. Még a „szeretlek!” szeretetvallomás ima-szavait sem tudja 

kimondani. A szavak és a cselekvés helyett csak a hallgatás és a szent rendelkezésre állás, a 

készséges befogadás van benne. Arra sincs ereje, hogy elsuttogja a péteri szót: „Menj ki tőlem, 

Uram, mert bűnös ember vagyok (Lk 5, 8), mert nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj! (Mt 8, 

8), hiszen a legkisebb mértékben sem akar ellenkezni Isten reá vonatkozó akaratával, hanem 

engedelmesen hagyja, hogy Jézus beszálljon lelke bárkájába, eljöjjön szíve hajlékába, és 

helyet foglaljon nála. A lélek ettől a beléje áramló isteni Szeretettől lenyűgözve csak szent 

passzivitással, rendelkezésre állással engedi, hogy betöltse őt ez az édes, erős, életet fakasztó isteni 

szeretés.  

 

III. Ebben az imaállapotban megvalósul a szív csendje (latinul: tranquillitas cordis). 

  

 Tudjuk: – A test böjtje az étel, az ital és az érzések megzabolázásával valósul meg,  

    – az értelem böjtje a gondolatok fegyelmezésével, 

    – az akarat böjtje a vágyak megtagadásával,  

    – a lélek böjtje a nyugtalanító gondolatoktól és vágyaktól való tartózkodásban, 

amikor végre csend honol az ember lelkében. De a lelki élet mesterei tudják, hogy a szívnek ez a 

csendje Isten ajándéka. Ez akkor valósul meg, amikor Isten az embernek adja önmagát, az ember 

pedig Istennek. Együtt vannak: Isten és a lélek. Ez az együttlét békéje, ez az egymásnak adottság 

öröme, ez az együttlét imája, amikor kölcsönös örömmel ajándékozzák magukat egymásnak és 

megélik: „Tied vagyok!” Itt már megáll a szó. Ezt a vallomást: – „Tied vagyok!” – már nem 

mondani kell, hiszen Isten és a lélek szavak nélkül is, a szeretet lüktetésével élik meg, csak egy 

tudat lüktet bennük: „Szeret, szeret! Az embernek már csak egy vágya van: „Bárcsak örökké tartana 

ez az állapot!” Milyen boldog az az ember, aki az imádságban ezt a békességet megélheti: 

„Isten betölt engem, én pedig az Ő Szívében lehetek! Ő nekem ajándékozta önmagát, én pedig 

Neki ajándékozhatom kicsiny, parányi emberi létemet.” Micsoda távlatok vannak ebben a 

kölcsönös önajándékozó imaszakaszban elrejtve! Milyen lesz az, amikor a lélek megélheti: Isten 

énbennem van, én pedig Őbenne! (vö. Jn 15, 5). 

 

 Erre azért van reményünk, mert Istent az a szava is köti, amellyel azt mondta: Új szívet adok 

nektek, és új lelket öntök belétek, … az én lelkemet árasztom belétek (Ez 36, 26a. 27a). Amikor az 

imádkozó ember megélheti, hogy Isten az Ő lelkét árasztja beléje, az Ő Szeretetével tölti be; akkor 

ez – Sík Sándor szavaival – „Nem embernek való gyönyör.” (Az egyedülvalóságról). De pontosan 

Isten az, Aki parányi emberlétünk fölé akar emelni, bele akar vonni minket az Ő isteni Életébe!  

Itt élheti meg a lélek azt, amit a karthauzi rend alapítója, Szent Brúnó így fejezett ki: „Ó, végtelen 

Szeretet, ó, végtelen Jóság!”, mert a végtelen Szeretet, a végtelen Jóság neki ajándékozta önmagát, 

illetve belevonta őt isteni Életébe! … 

 

Befejezésül énekeljük a 153. számú éneket:  

 

 Ó add, Jézusom, nekem 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!  



 

 

 


