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332. A szeretet-ittasság imája, II.  

A Szentlélek józan mámora 

 

 

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!  

 

 Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság.  

 Szentség és szeretet, véghetetlen jóság. 

 Ó mennyei szent tűz, ó Te nagy Uraság, 

 Add, hogy legyen részünk az örök boldogság!  

 

 XVI. Benedek pápa 2009. február 11-én a Keleten és Nyugaton egyaránt tisztelt nagy 

keresztény író, Klimakosz Szent János alakját mutatta be, aki 575 körül született. 16 éves korában 

szerzetes életet kezdett a Sínai-hegyen, majd 20 éves kora körül remeteségbe vonult. A 

„Paradicsom létrája” c. művében leírja, hogy a szeretetben tökéletessé váló hívő miként mond le a 

világról. A létrának Jézus rejtett élete harminc évének megfelelően harminc lépcsőfoka van. A 

harminc létrafokból álló hosszú út minden egyes foka a következő fokkal válik egyre teljesebbé. A 

tökéletesség útja három szakaszra osztható: az első a lemondás a világról. A második szakaszt a 

szenvedélyekkel való lelki küzdelem jellemzi, a harmadik szakasz pedig a keresztény tökéletesség 

elérése. A létra utolsó fokát a „Lélekben való józan mámor” alkotja, a hit, remény és főként a 

szeretet szentháromságos erényeiben. 

 

 Isten háza népe hasonlít az asztaltársasághoz, ahol együtt vannak a jó testvérek, a 

családtagok, ahol finom falatokkal és italokkal emelik az ünnepi hangulatot. Azért jönnek össze, 

hogy ünnepeljenek. Amikor együtt vannak, a testvéri szeretet azt sürgeti, hogy figyeljenek is 

egymásra. Jézus asztalának vendégei leginkább az asztalfőn ülőre figyelnek, mert hiszen ő hívott 

mindnyájunkat, hogy érezzük jól magunkat ővele. Ha Ő azt mondta az utolsó vacsoráról: – Vágyva 

vágytam veletek elkölteni ezt a húsvéti lakomát! (Lk 22, 15) –, akkor nekünk is szabad 

vágyódnunk Jézus asztalához az Ő társaságába!  
 

 A szemlélődő ima nem más, mint a belső ráfigyelés és befogadás hihetetlenül egyszerű 

és nagyszerű módja. Ez több, mint a ráfigyelés, több, mint a koncentráció. Isten befogadása: – 

amikor már nemcsak szavait isszuk magunkba, hanem őt magát – örömmel tölti el a szívünket, 

szeretetet gyújt a lelkünkben. Aki éhes vagy szomjas, az még jobban vágyódik az asztalközösség 

tagja lenni, hogy betöltődjék azokkal a finom falatokkal, italokkal. Aki szeretethiányban szenved, 

annak még nagyobb mértékben szüksége van arra, hogy ráfigyeljenek, hogy szeressék őt, illetve 

hogy ő ráfigyeljen a másikra, és szeretettel legyen a másik iránt. Ezt a Szentlélek sokkal jobban 

tudja, mint ahogyan a pszichiáterek tudják ezt rólunk, emberekről. Ezért azután nem lehet csodálni 

azt, hogy a Szentlélek elárasztja az imádkozó embert szeretetteljes vonzással, hogy Jézus 

asztalközösségéhez kívánjon tartozni, illetve betölti őt lelki javakkal. Itt olyan lelki értékekkel való 

betöltődésről van szó, amelyek már meghaladják a pszichikai megtapasztalás területét. Az 

istenélmény több, mint az Istennel kapcsolatos, vagy Istenről szóló bármilyen más 

megtapasztalható élmény, nagy ajándék.   

 



 

I. Mit jelent az, amikor a lélek az imádságban az istenszeretettől megittasodik? 

 

 Szent Pál mindnyájunkat hívogat: Örüljetek ti is velem! (Fil 2, 18). De hogy nemcsak az 

asztaltársaság horizontális – tehát egymás felé irányuló szeretetéről van szó –, hanem 

vertikális, az Úristenhez felfelé irányuló szeretetről is. Ezt mondja: Örüljetek az Úrban! – és ezt 

sürgetően megismétli: – Örüljetek az Úrban szüntelen! (Fil 3, 1; 4, 4). A szeretet-ittasság az 

örömtől való betöltődöttséggel írható talán le a legkézenfekvőbb módon. Az, amikor az ember 

törekszik az örömmel való betöltődésre, még emberi tevékenység. A szemlélődő imának ezen 

fokozatában azonban inkább azt nézzük, hogy Isten hogyan tevékenykedik, hogyan tölti be a 

szemlélődő imára meghívott ember lelkét. Amikor kérleljük őt: Maradjon velünk, Uram, 

szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! (Zsolt 32, 22), akkor ezt azzal a gyermeki bizalommal 

mondhatjuk, hogy az Úristen majd túláradó mértékben meghaladja gyermeki kívánságunkat. Mi 

csak kérleljük Őt: Maradjon velünk, Uram, a Te szereteted. Ő pedig isteni mértékkel nekünk 

ajándékozza a szeretetét, és velünk marad, sőt bennünk marad ez a szeretet. Isten szeretetének 

megtapasztalása a lélek mélyén örömet fakaszt, amikor már ez az öröm Isten ajándéka. Isten 

tölti be a lélekbe az öröm olaját, mint ahogyan a lakoma alkalmával az asztaltársaság tagjai újabb 

meg újabb pohár italra kapnak kínálást.  

 

 1. Mi ez a lélek itala?  

 A megtisztulás útján a via purgatíva lelki életi útszakaszon az ember bűnbánó lélekkel 

imádkozza: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém!  (Zsolt 50, 12). Itt 

azonban már boldogan tapasztalja: Isten az Ő Szentlelkét önti bele az imádkozó ember lelkébe. 

Amikor a vendéglátó az asztaltársaság tagjait kínálja, akkor rá is néz arra, aki a poharat tartja, s 

kérdezi: „Kérsz még? Meddig töltsem, színültig?” Van, aki már hamar mondja: „Köszönöm, elég”, 

vagy felemeli a poharát jelezve, hogy csak ennyit. Van, aki lejjebb ereszti a poharat, hogy még több 

férjen bele. Nekünk is szabad ilyen jelzést adnunk a mennyei vendéglátó Urunknak: „Még kérek 

Belőled, Istenem!” Ez nagyon jó imádságos magatartás. Ez már nem csupán a gyermek kis 

telhetetlensége: „Még kérek, mert ez finom, ezért kérek még egyszer!”, hanem ez az Istenbe 

szerelmes szív magatartása. Ez a szív ugyanis egyre tágasabb lesz, egyre nagyobbra nyílik, és 

szeretne mindig egyre többet befogadni az Úrból! Ezért van az, hogy az imádkozó lélek kiszór a 

lelkéből minden szennyet, ahogyan Szent Pál is mondja: Krisztusért mindent szemétnek tekintettem, 

csakhogy Krisztust elnyerhessem (Fil 3, 8), csakhogy Krisztusból egyre többet befogadhassak! Ez 

az Istenre tágra nyitott lélek, ez a várakozás, ez a készség a befogadásra jó imádkozó magatartás. 

Isten pedig nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34). Ezért mer az Egyház így imádkozni: „Igyuk 

magunkba boldogan a Szentlélek józan mámorát” (Az imaórák liturgiája, I. hét Reggeli dicséret, 

himnusz). Isten önti az Ő Szentlelkét belénk túláradó mértékben, mi pedig boldogan igyuk 

magunkba Őt! Egyházanyánk józan mámorról beszél, nem butító hatású ez, mint ahogyan az 

alkohol elveszi az ember eszét, ha mértéktelenül issza valaki.  

 Itt a Szentlélek mámorosít meg egyre jobban. Az ember  

  – egyre józanabb lesz,  

  – egyre világosabban lát, 

  – egyre erősebb lesz.  

  

2. A Szentlélek mindig a Világosságot és az erőt hozza magával. Megvalósul az, amit a 

Zsoltáros nyilván saját tapasztalatából is, de Isten üzeneteként is közöl velünk: Házad 

gazdagságától megittasodnak (Zsolt 35, 9). Ezt a gazdagság szót „bőség”-gel is lehet fordítani: 

Attól a Szentlélektől, Akit Te olyan bőségesen adsz nekünk, lelkünk megittasodik. A Szentléleknek 

ez a bőséges áradása azt mutatja, hogy Isten nagyon szívesen fokozza még jobban az Ő szeretetének 

a belénk áradását, belénk árasztását, belénk öntését. Így szól ugyanis: Új szívet adok nektek, és új 

lelket öntök belétek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok (Ez 

36, 26-27). Amikor Jézus az Ő szívét adja nekünk, akkor új szívet kapunk. Amikor Isten az Ő 

Szentlelkét árasztja belénk, akkor új Lelket kapunk.  



 

 A jó asztaltársaságnál az idő múlásával a hangulat fokozódik. Isten asztalánál pedig a 

Szentlélekkel való betöltődöttség egyre jobban megmámorosítja az imádkozó ember szívét. 

Erről beszél Szent Pál, amikor azt mondja: Isten országa, vagyis Isten uralma nem eszem-iszom, 

hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben (Róm 14, 17). Amikor Isten eluralkodik az 

ember lelkében, akkor a Szentlélek öröme tölti be egyre jobban az imádkozó ember lelkét. A 

szeretet-ittasság imaállapotába kerül. Erről a Szentlélekről mondta Jézus: Aki hisz bennem, 

annak belsejéből élő víz folyói fakadnak (Jn 7, 38). Az élő vizek forrásával való betöltöttség a 

mennyország élménye lesz, a mennyországban lévő ember élménye is lesz (vö. Jel 7, 17). Ott majd 

színről színre láthatjuk (1 Kor 13, 12), hogy a Szentlélek hogyan buzog fel az üdvözültek lelkében, 

mint a forrásból a víz, és hogyan éltet minket, embereket.  

 

 3. A szeretet-ittasság imája tehát valamiképpen a mennyország örök örömének előízében 

részesíti az embert. Az élő víz forrása, a Szentlélek nem valahol rajtunk kívül fakad fel, mint az 

erdőben a forrás, tőlünk függetlenül is adja a vizet, és ha merítettünk belőle, és továbbmegyünk, 

akkor újra megszomjazunk, mert már messze vagyunk a forrástól. A Szentlélek belülről fakad fel az 

imádkozó emberben és tölti be a lélek hajlékát. „Igyuk magunkba tehát boldogan a Szentlélek 

józan mámorát!” (Igeliturgia I. hét Reggeli Dicséret Himnusz).  

  

 II. Hogyan élik meg az egyház szentjei a Szentlélek józan mámorát a szeretet-ittasság 

imájában?  

 

 1. Aranyszavú Szent Péter mondja: „Amikor az isteni szeretet lángja felgyújtja az 

emberi szíveket, akkor az ember érzésvilágát egészen betölti Isten szeretetének mámora, akkor 

mintegy a szerelemtől megsebezve elkezdenek vágyódni arra, hogy testi szemmel szemlélhessék 

Istent.” (Sermo 147). A szent, aki megtapasztalja lelkében Isten szeretetének a működését, vagyis a 

misztikus élményben részesedik, így próbálja visszaadni az élményt: „Az istenszeretet lángja 

gyújtja fel a szívét.” Aki földi itallal töltődik be, az is érez valami lángolást, persze a testében. Érez 

valami érzelemvilág lobogást. Jókedve támad, dalolni akar. Ezt az analógiát, ezt a hasonlatosságot 

látjuk az imádkozó embernél is, akit az istenszeretet lángja gyújt lobogásra. Felhevül benne az a 

szeretet lángja, az Istentől kapott szeretet lángja. Isten beléje öntött szeretetének 

megtapasztalásától valami olyan mámort érez, olyan élménye van, amit mámornak mondhatunk, 

de igazán emberi szóval nem tudjuk kifejezni, hogy mi az az érzés, amely betölti a szívét. A 

szívsebzés imájánál már hallottunk ilyen élményről. Itt azonban Isten nem csupán egy kis nyíláson 

át döfi bele az imádkozó ember szívébe a szeretet nyilát, hogy azon keresztül töltse be, hanem az 

ember kitárt szívén keresztül bőségesen árad bele Isten szeretete, a Szentlélek, ahogyan Jézus 

mondta: A benne hívők belsejében élő vizek folyamai fakadnak (vö. Jn 7, 38). Az ember 

csodálkozva szemléli Isten jóságát: Ó menyire tudja Ő fokozni szeretetének a közlését!  

 

 2. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz, amikor a belső ima 3. fokáról beszél, azt mondja: 

„A víz itt, amely a lelki kert öntözésére szolgál, mint valami folyóból oda van vezetve. Így a lélek 

kertjének további öntözése sokkal kevesebb fáradtsággal történik. Itt az Úr már annyira segíti a 

kertészt, hogy úgyszólván mindent Ő maga végez. A lelki tehetségek itt álomba vannak merülve, 

vagyis sem felfüggesztve nincsenek teljesen, sem öntudatosan nem működnek. Az öröm, az élvezet 

és a gyönyörűség összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az előbbi fokon. A lélek teljesen bele van 

merülve a kegyelem vizébe. Nem képes sem előrehaladni, sem hátrálni, nem is látja ilyesminek a 

módját. Nincs más vágya, mint tovább élvezni ezt a mennyei boldogságot. Valami dicsőséges 

mámor, valami mennyei őrület ez, amelyben az ember megtanulja az igazi bölcsességet, és a lélek a 

legnagyobb boldogságot élvezi… 

Sokszor voltam már elmerülve ebben a mámorban, és megrészegülve a szeretettől, de 

sohasem tudtam megérteni, mi történik velem. Azt az egyet beláttam, hogy az Úristen okozza, de 

nem voltam képes felfogni, hogy miképpen működik ebben az esetben. Mert az való igaz, hogy a 

tehetségek majdnem egészen egyesülve vannak Vele, de azért nincsenek annyira elmerülve, hogy 



 

egyáltalán ne működnének. Az értelem itt semmire sem képes. A lélek ujjongva szeretné dicsérni 

Istent, és valósággal nem fér magába, amikor rájön ez a gyönyörűséges megzavarodás. Itt már 

nyílnak a virágok és kezdenek illatozni. Azt szeretné a lélek ilyenkor, hogy minden ember látná, és 

megértené az ő fölséges állapotát, és vele együtt dicsőítené az Úristent. Szeretné megosztani velük 

az örömét, mert nem képes egymaga annyi örömet befogadni. Hasonlít az evangéliumi asszonyhoz, 

aki összehívta a szomszédjait, hogy együtt örvendezzenek vele” (Önéletrajz, XVI. fejezet 151-153 

oldal). 

 

3. Szent Ágoston azt mondja: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik”. A szerelmesek, amikor 

szépnek látják egymást, talán nem egészen érdek nélkül tetszenek egymásnak, de ezt a szerelmet is 

Isten adja a férfi és a nő lelkébe, hogy betöltődjenek egymással, egymástól. Vajon Isten hogyan 

nézi a szerelmeseket? Mert Őneki az ő szeretetük igazán érdek nélkül tetszik, és ezért szépnek látja 

őket. A tiszta szeretet – ez a leggyönyörűbb érzés – Isten tervének a megvalósulása. Amikor a 

szerelmesek elmondják egymásnak: „Te lettél számomra a legfontosabb!”, akkor ezzel valami 

kizárólagosságot fejeznek ki: senki más nem érdekel már, csak te! Ilyenkor már nemcsak egymás 

felé irányulnak, hanem egymás lényétől megittasodnak. 

 Amikor Isten a szeretet-ittaság imájában a lélek felé irányul, és az imádkozó ember lelkét 

pedig maga felé irányítja, akkor valami hasonlót mondhatunk: Egymás lényétől megittasodnak. 

Isten gyönyörűségét találja az emberben. Az ember gyönyörűségét találja Istenben.  

 Az az imádság, amelyet Isten belélegzése címszóval próbáltunk gyakorolni, hogy 

belélegezlek Téged, Istenem, betöltődöm Veled, és kiüresítem önmagamat önmagamból, ahogyan a 

levegőt kifújom, illetve be akarok töltődni Veled, ahogyan a levegőt beszívom; itt már egészen más 

ritmust vesz fel. Isten az, Aki betölti önmagával az embert, Aki egészen beléje árad. Ha a 

különböző légzésgyakorlatoknál ismerünk ilyen programot: oxigén-ittasság, vagyis hogy 

szüntelenül, újra meg újra csak belélegezni a levegőt minél jobban, még többet, egészen szinte 

elbódul az ember az oxigén dússágától, úgy mennyivel többet jelenthet, amikor Isten betölti az 

ember lelkét önmagával! Milyen csodálatos az Isten-ittasság imája! 

 A szerzett szemlélődésnél az ember még így imádkozott: „Szeretlek, Téged, Jézus, és 

esengve könyörgök Hozzád: Szeressél engem, Jézus!” Itt, amikor az imádkozó lélek már 

megittasodott Isten szeretetétől, akkor csak ennyit tud mondani: „Szeret, szeret engem Jézus!” Itt 

már csak csodálkozik a lélek, és csupán ennyit tud mondani: „Örülök Néked, Jézus!” Csak 

örvendezik, örvendezik a lélek! Nincs más feladata, mint az a magatartás, amellyel így fordul 

Istenhez nem is annyira szavakkal, hanem a lelke kitárultságával: „Uram, hagyom belém áradni 

szeretetedet.” Most csak azt tapasztalja: Majd szétveti őt a boldogság! 

 Ebben az emelkedett hangulatban az asztalfőn ülő Úr így szól: Barátaim, egyetek és igyatok, 

ittasodjatok meg! (Én 5, 1). Tehát amikor Isten látja azt, hogy a lélek kész Őt befogadni, akkor még 

inkább, mérték nélkül adja a szeretetét. Ha Izajás prófétával azt imádkozhattuk: Közülünk ki lakhat 

együtt az emésztő tűzzel? Közülünk ki lakhat együtt az örök izzással? (Iz 33, 14)”, akkor itt a lélek 

megtapasztalhatja, hogy Isten örök szeretetének a tüze izzítja a lelkét. Akik készek arra, hogy ezt az 

örök izzást befogadják, azokról a próféta azt mondja: Magasságban fog az ilyen lakni, kősziklák 

csúcsán talál menedéket. Mindig lesz neki kenyere, és vize el nem apad (Iz 33, 14. 16). Micsoda 

magasságba emeli Isten a szeretetétől megittasodott lelket! A Zsoltárossal talán már csak annyit 

tud elmondani: Hálát adok Neked, Uram, mert jó vagy, mert örökké szeretsz minket! (Zsolt 117, 1).  

 

Milyen lesz az, amikor az Istentől, az Isten szeretetétől megmámorosodott lélek örökké, szüntelenül 

be tudja fogadni a mennyei boldogságban Istennek ezt a szeretetét?  

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

 

Ez a szeretet ott majd örökké fog tartani. Akkor ott majd boldogan igényelhetjük, hogy örökké 

szeressen minket az Úr. Mindennap, az örökkévalóság minden napján egyre többet tudunk majd 

befogadni Belőle, és zenghetjük a szeretetünk esengő szavát: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  


