
 

264. Az isteni Szeretettel való együttlétre hivatott ember 

  

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket: 

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár!  

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek,  

 Minden kincset és örömet, Érted, Jézus, megvetek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 A szemlélődő ima útjainál az együttlét imáját tanulmányozzuk. Most keressük a további 

előrehaladás lehetőségét, amikor is Isten és a lélek az imában  nemcsak megvallják azt: „A Tied 

vagyok”, nemcsak kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat, hanem az ember ténylegesen 

meghívást kap az isteni Szeretettel való együttlétre. Keresztény hivatásunk ugyanis az 

imádságban az Istennel való találkozásból fakadó meghatódottság élete is. Az ember szívét valami 

öröm fogja el: „Istenem, Te ennyire szeretsz engem?” 

 

 Hogyan van az, hogy Isten nemcsak megvilágosítja a lélek sötétségét, nemcsak megmutatja 

jelenlétét a léleknek, nem csupán közel jön a lélekhez, és belső megvilágosodást ad, hanem be is 

akar jönni a lélek hajlékába, és ott a Szeretetben vele együtt akar lenni? Honnan van ez, hogy Isten 

szeret bennünket, magának teremtett minket?  

 

I. A minket szerető Isten be akar jönni a lelkünk hajlékába! 

 

1. A Teremtés könyvében már mélységes kinyilatkoztatást kapunk arról, hogy az ember: 

Isten képmása (vö. Ter 1, 27). Ezért mondhatjuk: amikor Isten a teremtményére néz, akkor 

önmagát is látja bennünk, mert Isten tudatos és szabad személyiségnek teremtett minket. Az Isten 

képmására teremtett ember is elutasítja a rosszat, vagyis a bűnt, és mindig a jót választja. Amikor 

Istent jó Istennek mondjuk, ez az állandó jelző azért jár ki Neki, mert Ő mindig a jót választja. 

Amikor Őt Szent Istennek valljuk, ez a megszólítás is azért jár ki Neki, mert Ő sohase tesz rosszat, 

hanem mindig a jót választja. Ilyennek akarja Isten az embert is: az Ő képmására teremtett lény a 

rosszat utasítsa el, a jót pedig szüntelenül akarja! 
 

 2. De nemcsak a szellemi képességek, tehát az értelem és az akarat miatt mondjuk az embert 

Isten képmásának, hanem azért is, mert az ember is szeretetkapcsolatra hivatott lény, ahogyan a 

Szentháromság, a három isteni Személy Szeretetközössége, úgy ez az Isten képmására teremtetett 

lény is az isteni Élet Szeretetközösségébe való belekapcsolódásra kapott hivatást (vö. 1 Pét 1, 3). A 

szeretetközösségnek részese lenni nem más, mint az isteni Életben részesedni! Micsoda 

együttlét ez Istennel!  

 

 3. Szent Péter pedig soha el nem hervadó mennyei örökségről is beszél, mely ránk vár (vö. 1 

Pét 1, 4). Tudniillik az Úr a mi örökségünk, ahogyan a Zsoltárostól tanítja (Zsolt 15, 5). Ő az, 

Akivel boldogok tudunk lenni. Nemcsak úgy örökségünk, hogy örökre a mienk, hanem sokkal 

inkább úgy, hogy örökségbe, ajándékba kapjuk, a Hagyományozó tetszése szerint.  

 

 II. Ujjongjon a szívünk, hiszen az Úr ránkárasztja Fényességét, beleemel a szellemi világába! 

 



 Amikor az együttlét imájára vágyódik a szívünk, akkor azonban azt is meg kell 

állapítanunk, hogy oly sokszor mégsem érezzük az Istennel való együttlét bensőséges örömét, 

szívet-lelket melengető boldogságát.  
 

1. Ilyenkor kell kérni: „Áraszd ránk, Urunk, Fényességed ragyogását!” Isten maga az örök 

Világosság. Amikor ezt a Fényességét ránk ragyogtatja, akkor önmagában, a materiális fénynél, 

vagyis a hullámtermészetű fénynél szellemibb Világosságban akar részesíteni. Ennek az isteni 

Fényességnek a ránk ragyogása valami olyasféle, mint a szeretet áradása. Amikor valaki 

mástól felénk irányul a szeretet, azt mindjárt „tudjuk”, megérezzük. Műszerrel ezt nem lehet 

kimutatni, mert hiszen valami módon ez már szellemi Valóság. Az ember tehát meg tudja 

tapasztalni a nem materiális valóságot is!  

 A Zsidókhoz írt levél szerzője is tulajdonképpen erről a szellemi megvilágosodásról szól, 

amikor a keresztényről azt mondja: Ő az, aki az igazságot felismerte (Zsid 10, 26). Ez ugyanis egy 

szellemi kapcsolódás Istenhez: Az isteni Valóságot – tehát azt, hogy Isten itt van velünk, 

emberekkel – fel lehet ismerni. Ez az ismeret már nem a matéria világába tartozik, hanem az anyag 

feletti, szellemi világba. 

 

 2. Most, amikor az imádságban kérjük, hogy az Úr árassza ránk Fényessége 

ragyogását, amikor vágyódunk arra, hogy az igazságot felismerjük – tudniillik azt az igazságot, 

hogy Isten itt van velünk –, akkor kezdjen el ujjongani a szívünk, hogy Isten vonzásából, 

újjáteremtő akaratából valamiképpen már önmagunk fölé, a szellemi világ szférájába, Isten 

világába tudunk emelkedni! Próbáljuk most itt az imádságban meghatottan érzékelni az Ő 

jelentkezését, amely hatásosabb jelentkezés, mint a füllel hallható jelzés, kopogtatás, zörgetés vagy 

a szó nélküli érintés. Amikor Isten az Ő létét közli az imádkozó emberrel, ez az isteni szférában 

valósul meg, ahova az Úr most fel akar emelni, magához akar vonzani. Engedjünk ennek az egyre 

magasabbra húzó vonzásnak! A lélek talán ilyesmit élhet meg ebben az imában: „Istenem, élek, 

de már nem önmagamban, hanem Tebenned.” De a másik része is érvényes az igazságnak: 

„Istenem, Te önmagadtól Való Lény, Te bennem akarsz élni?”  

 

III. Majd mi is megtapasztalhatjuk, hogy milyen édes az Úr! 
 

 1. Hogy mennyire Isten gondolata ez a kölcsönös együttlét imája, arról a Zsidókhoz írt levél 

szerzője így ad tanítást: A keresztény részesült a megvilágosításban, megízlelte az égi ajándékot, 

megkapta a Szentlelket, megtapasztalta Isten magasztos igéjét és az eljövendő élet hatásait (vö. 

Zsid, 6, 4-5). Az Isten képére teremtett, és a Krisztusban, a Krisztushoz hasonlóságban az 

istengyermekségre újjáteremtett ember megvilágosításban részesül. Vagyis belülről nyilvánvalóan 

„tudja” azt az igazságot, hogy „Isten itt van velem és bennem!” Aki ezt az igazságot 

megtapasztalhatta, annak valami olyan fölséges tudása van, amelynek erejében nagyobb, tágasabb 

lesz a látása, mint annak az embernek, aki csak a földi perspektívában tud vagy akar gondolkodni.  

 Az égi ajándék megízlelése jelenti egyrészt az Eucharisztiát, másrészt pedig Istennek azt a 

szeretetajándékozását, amely még a kenyér és a bor külső színéhez, ruhájához sincs kötve. A lélek 

az imádságban is tud mennyei ízt tapasztalni. Amint a gyermek, ha valami finomat kap enni, 

akkor nem győz vele betelni, és még kér belőle, úgy mi, Isten gyermekei is igényelhetjük ezt a 

mennyei ízzel való betöltődést! Isten olyan édes! (vö. 1 Pét 2, 3). Mi is úgy vagyunk, mint a 

gyermek, aki az ünnepi ebédnél, a leves előtt már a tortát kívánja. Mi is szeretnénk minél hamarabb 

ezt az isteni édességet ízlelni! De ha jó Atyánk azt mondja: „Még várnod kell”, akkor türelmesen 

engedelmeskedjünk csak, és várjunk! Nem baj az, ha előbb a hétköznapi ízek jönnek! Nem baj, 

hogyha olyan falatokat kapunk, amelyet jól meg kell rágnunk! Sőt már most örülhetünk a 

reménynek, hogy majd megízlelhetjük az égi ajándék édességét. Mert Isten maga ígéri meg, sőt 

nemcsak megígéri, hanem hajlandó meg is adni ezt az égi édességet!  
 

IV. Hogyan valósul meg Isten vágya az ember, és az ember vágya Isten után? 



 

 Az Ószövetségben, a Bölcsesség könyvében az istenkereső ember vallomását 

tanulmányozva látjuk azt, hogy az ember vágya Isten után, és Isten vágya az ember után 

(tudniillik hogy szent életközösségben legyenek) hogyan is valósul meg.  

 

 1. Az ószövetségi Bölcs erről így vall: Eltökéltem, hogy Őt – vagyis az isteni bölcsességet – 

veszem életem társául… Megtérve otthonomba kipihenem magam oldalán… Halhatatlanság van a 

bölcsesség társaságában, és nemes gyönyörűség a barátságában. Körüljártam és kerestem, mint 

vehetném magamhoz…, de láttam, hogy nem juthattam másként a birtokába, csak akkor, ha Isten 

megadja... Ezért az Úr elé járultam, és kértem Őt: „Küldd el a bölcsességet szent egedből, hogy 

velem legyen, és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves Előtted!” (Bölcs 8, 9. 16. 17-18. 18. 

21; 9, 10).  

Ha az ember felismeri, hogy Isten milyen édes, ha eljut arra a bölcsességre, hogy más 

édességet nem érdemes keresnie, és ugyanakkor azt is világosan látja, hogy a maga erejéből nem 

tudja elérni, akkor esdekeljen, könyörögjön és kérjen! Ha tehát szeretnénk az imádságban 

megtapasztalni az isteni Szeretettel való együttlét édességét, akkor kérjük: „Add meg, Uram, 

küldd el nekem szent egedből az isteni bölcsességet, vagyis a második isteni Személyt!” Mert 

ahol a Fiú van, ott vagy Te is, örök Atya a Szentlélekkel, a Szent Szeretettel együtt!  

 

 2. Most vágyódjunk, kérjünk, esdekeljünk az ószövetségi Bölccsel együtt: Küldd el a 

bölcsességet szent egedből, hogy velem legyen! Ha egy gyermek nem tud valamit elérni a maga 

erejéből, akkor megkéri édesanyját, hogy segítsen neki. A mi édes Anyaszentegyházunk pedig 

nekünk, gyermekeinek segít, és szüntelenül a legjobbat, a legnagyobbat kívánja: Az Úr legyen 

veled! (2 Tim 4, 22). Az Úr legyen veletek!” (Rút 2, 4). Micsoda kincset kapunk minden egyes 

szentmisén, amikor édes Anyaszentegyházunk ezt kívánja nekünk. Lám, Isten engedelmeskedik 

az Ő szolgálóleányának. Ő adott neki felhatalmazást, hogy amit megköt a földön, az érvényes lesz a 

mennyben is (vö. Mt 16,19), amit ő kér a földön, azt megadja nekünk a mennyből. Az a bajunk, 

hogy nem tudjuk eléggé felfogni: mekkora kincset kapunk, amikor Isten az Anyaszentegyház 

szavára is hajlandó közölni Önmagát velünk, együtt lenni velünk!  

 

 3. Ha Keresztelő Jánosnak ez volt a küldetése, hogy tanítsa a népet az üdvösség ismeretére 

(Lk 1, 77), akkor az Anyaszentegyház küldetése még inkább ez, mert Jézus ezt mondta az 

apostoloknak: Menjetek, és tanítsátok meg az embereket mindarra, amit parancsoltam nektek! (Mt 

28, 20), vagyis amit adtam, amit tanítottam nektek! Valami egyedülálló ismeretet akar adni nekünk! 

Mit jelent az üdvösség ismerete? Nincs más üdvösség, csak egyedül Isten (ApCsel 4, 12). 

Üdvözülni nem más, mint Istenben örökre részesedni. Az üdvösség ismerete nem más, mint 

megismerni Istent. Mondhatjuk úgy is, hogy az ismeret szaváról van szó. Az Anyaszentegyház az 

apostolok által tanít bennünket arra, hogy megismerjük, megtapasztaljuk az Istennel való 

szeretetközösséget. Az apostoli munkának, a missziónak az a célja, hogy az embert az isteni Élet 

szeretetközösségébe bekapcsolja.  
 

 4. Továbbá: Isten nemcsak tanít a próféták és az apostolok által, tudniillik hogy milyen 

felséges az üdvösség öröme, vagyis a szentháromságos egy Isten életébe való belekapcsolódás, 

hanem Ő maga meg is cselekszi ezt. Már az ószövetségi prófétánál mondja: Egybegyűjtöm őket, 

mint juhokat az akolba, mint nyájat a mezők ölén (Mik 2, 12). Ő akarja, hogy egy Pásztor legyen, és 

egy akol (Jn 10, 16). Ő az, Aki az otthon nyugalmát készíti és biztosítja számunkra. Amikor a 

juhok a dús legelőn már jóllaktak, akkor déltájban lepihennek, delelnek, vagyis mozdulatlanul, 

kitartóan ott vannak a közösségben a pásztor körül. Amikor Isten az Ő népének tagjait betölti 

Szeretetének ajándékozásával, akkor elcsendesülhetünk, megnyugodhatunk és elnyugodhatunk 

körülötte.  

 

V. Az imádkozó lélek megélheti a nyugalmi ima még teljesebb kibontakozását is 



 

 1. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanítja: „A nyugalmi ima természetfeletti 

ajándék, vagyis az ember a maga erejével nem érheti el.” Itt már nem arról van szó, hogy a lélek 

vonul nyugalomba, hanem sokkal inkább arról, hogy a lélekbe nyugalom árad, az ember megkapja 

Istentől a nyugalom ajándékát. Arról van szó, hogy az Úr nyugalmat ad neki az Ő Jelenléte 

megtapasztalása által. Az Ő Jelenlétének megtapasztalása már az üdvösség ismeretének előízét 

is adja. „Ebben a nyugalmi imában a lelki tehetségek elcsendesülnek. Az értelem megérti, hogy 

Isten itt van, és ő, a teremtmény itt lehet Isten közelében. Mindenesetre érzi: mily kevés kell ahhoz, 

hogy a szeretetben való egyesülés révén összeforrjon Vele.” Ez ugyanis még csak az együttlét 

imája, Isten pedig már az egyesülés imáját készíti, amelyben Isten és a lélek nemcsak együtt 

vannak, hanem egymásban vannak! De már az is fenséges lelki érzés, édes élmény, amit a lélek 

most az együttlét imájában megérthetett, hogy tudniillik itt lehet Isten közelében! Az akarat itt nem 

ficánkol, nem önmagát akarja érvényesíteni, hanem ráhagyatkozik Isten gondviselő vezetésére, 

mert az Úr tudja, hogy mit akar adni neki, illetve mikor fogja azt neki ajándékozni.  

Szent Teréz így folytatja: „Az ember teste moccanni sem mer, nagyon kellemes érzés 

fogja el, lelke pedig teljesen ki van elégítve, örül, hogy ott lehet a Forrás mellett. Szomja 

csillapodik, mielőtt még innék belőle. (Az majd az egyesülés imájában történik.) Itt a lelki 

tehetségek pihennek, és szeretnének állandóan ilyen nyugalomban maradni, mert minden 

mozdulatunk zavarólag hat a lélek lobogó szerelmi lángjára. Az értelem és az emlékezet ugyan még 

szabad, de az akarat már le van bilincselve Istenhez. Csak az fájhat neki, hogy újra vissza fogja 

nyerni szabadságát, amikor ez az imakegyelem elmúlik. Az értelem most nem akar egyebet érteni, 

csak azt, amit most ért Istenben. Az emlékezet pedig azt szeretné, hogy soha ne kellene mással 

foglalkoznia. Amikor az imádkozó ember megélheti az isteni Szeretettel való együttlét boldogságát, 

akkor nem kíván egyebet, csak azt szeretné, hogy örökké tartana ez az együttlét!” (A 

tökéletesség útja 31. fejezet) 

 

 2. Amikor a lélek Istenre gondol, és körülveszi Őt a szeretetével, akkor az imádságban 

valami kimondhatatlan örömet él meg! Ugyanakkor belül tudja, hogy Isten miatt és Istenben van 

nemcsak ő, hanem Isten többi gyermeke is. De fordítva is érvényes, vagyis amikor Isten ránk, 

emberekre gondol, és körülvesz bennünket a szeretetével, öröm tölti el isteni szívét, és újra és újra 

megvallja: Gyönyörűség nékem az emberek gyermekeivel lennem! (vö. Péld 8, 31).  

 

 3. Az együttlétnek ebben az imájában, vagyis az isteni Szeretettel, az isteni Élettel 

szeretetközösségbe meghívott ember, Isten és az ember egymásra gondolását tapasztalja meg, 

Isten és a lélek egységének örömét, az egymás lelkében való gyönyörködést az Úr 

ajándékaképpen. Micsoda isteni ajándék, amikor Isten Önmagát adja az embernek! Van-e méltóbb 

viszonzás, mint amikor az ember is egészen odaadja önmagát Istennek?  

 

Az ember most már egyre jobban kezdi tudni, amit már annyiszor hallott Isten vallomásából, 

önközléséből, kinyilatkoztatásából:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

A gyermek jogán szüntelen esdekléssel mondogassuk Neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

A lélek és az Egyház szava egyszerre hangzik, amellyel hívják egymást: –    

 És most jöjj, és szeressük egymást! (vö. Jel 22, 17). 

 

És most jöjj, és szeressük egymást! 

 

  



 


