
 

 

353. Szeretném, ha otthon lehetnék Nálad, mert egyre jobban vonzol magadhoz. 

Szemlélem jövendő otthonomat 
 

Imádkozzuk a 120. számú éneket: 

 

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek,  

 Szívben megtörődve ide jöjjetek;  

 Jézus étkül adja nékünk itt magát,  

 Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát!  

 

 Az Istennel való eljegyzés imáját tanulmányozzuk. Az eljegyzéskor az egymást szeretők 

arra készülnek, hogy összekössék az életüket. Isten is készülődik arra, hogy lefoglalja magának 

a lélek-menyasszonyt.  
A kislány arról álmodozik, hogy majd feleség és édesanya lesz. A felnőtt pedig készíti a 

szívét arra, hogy megtalálja az igazit, és egy szeretetközösség legyenek nemcsak néhány 

tánclépés erejéig, hanem egy életen át egy ritmusra dobbanjon a szívük, együtt lépjen a lábuk, 

együtt kulcsolódjon imára a kezük. Amikor egy fiatalember és egy nagylány már annyira 

megismerték egymást, hogy nem tudják az életüket elképzelni egymás nélkül, annyira megszerették 

egymást, arra készülődnek, hogy házasságot kössenek, és együtt lakjanak. De ha még nem érkezett 

is el a házasságkötés ideje, már gondolhatnak arra, hogy otthont találhatnak egymásnál.  

 

I. Milyen lesz az, amikor az isteni Vőlegény bevezeti menyasszonyát a jövendő otthonába? 
 

Most is a kinyilatkoztatás szavaival kapunk biztos eligazítást: 

 

 1. A Zsoltáros megtanít arra, hogy miképpen tudunk irányulni ama otthon felé, amelyet 

az isteni Vőlegény készít számunkra. A Zsoltárossal együtt mi is elmondhatjuk: Amint szarvas 

sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem, Téged, Istenem! Isten után szomjazik a lelkem, az élő 

Isten után: mikor mehetek, hogy megjelenjek az Ő színe előtt? (Zsolt 41, 2-3). Ha az Ószövetség 

nagy imádkozójának szabad így sóvárognia az isteni otthon után, akkor az Újszövetségben a 

választott népeknek is szabad, sőt még inkább joga van vágyakozni, mikor mehet, hogy ott 

lehessen az isteni Vőlegény színe előtt, hiszen Jézus önmagát Vőlegénynek mondja.  

 

 2. Szabad nekünk is a lelkünkben most felindítani az áhítatot, a szomjúságot, a 

vágyódást: „Szeretném, ha otthon lehetnék Nálad, Istenem!” Maga ez az áhítozás, ez a vágyódás 

az isteni Vőlegény után már imádság. Nem a szavakkal megfogalmazott ima, hanem a szív imája. 

Szavainkkal csak néhány méterre tudunk elhatolni, hogy a mondanivalónk a másik füléig 

elérkezzen. A folyó vize messzebbre vezeti a hangot. Ha a budai oldalról átkiáltunk, akkor azt a 

pesti oldalon is meghallják. De ha nincs csend, akkor a hangunk elenyészik, mert a zaj, az evilág 

lármája elnyomja. A modern technika még messzebbre közvetíti a hangunkat. Felvesszük a telefont, 

és az minden evilági zavarás, zajok ellenére összeköt a másikkal. Egészen a másik füléig hatol a 

kiáltásunk: „Szeretnék már ott lenni Nálad!”  

 De van lelki telefon is. Ez a szeretet hullámhosszán kapcsol össze azzal, Aki a Túlsó 

parton vár ránk, mert ott készített nekünk lakást. A szívünkből fellobbanó szeretet által ki tudunk 

lépni önmagunkból, át tudunk hatolni irdatlan távolságokon is, és a szívünkből fakadó áhítozás, a 

vágyakozásunk megérkezik Isten Szívébe, amely nagyon érzékenyen fogadó-kész állomás. 

Próbáljuk ezt a szeretetet feltüzesíteni a szívünkben! Mint ahogyan a nap izzó tömegéből a 

napkitöréskor a nap anyaga kívülre, vagy mondjuk így: „maga fölé” kerül, úgy próbáljunk az 

imádságban magunk fölé hatolni az áhítozás, a szomjazás által, azzal a vággyal, amellyel a 

Zsoltáros mondta: Mikor mehetek, hogy megjelenjek Isten színe előtt?  

 



 

 3. Ezt a vágyunkat segíti, ha visszagondolunk Istennek már megtapasztalt jóságára. Ami 

a Zsoltáros tapasztalata volt, ami nála jól bevált módszer volt, az nekünk is segíteni fog. Azt 

mondja: Csak arra gondolok, elmém azon mereng, hogyan vonultam be Isten csodás hajlékába 

(Zsolt 41, 5). Ez az istenélmény, amelyet a Zsoltáros megtapasztalhatott Isten templomában, akkor 

is segítette őt, hogy Istenre tudjon irányulni, amikor nem volt a jeruzsálemi templomban. Nekünk is 

szabad visszagondolnunk azokra az élményekre, amikor valamit már megtapasztalhattunk Isten 

közelségéből, Isten cirógató jóságából, Isten szeretetéből. Az elme visszaemlékezése, a szép 

események fölötti elmerengés segít arra, hogy a vágyat felszíthassuk: „Milyen lesz az, amikor 

majd bevonulhatunk Isten csodálatos hajlékába?”  

 

 4. Isten világában a kegyelem és az emberi szabad akarat mindig együtt működik. Az Úr 

mindig észreveszi, ha valaki törekszik Feléje. Mint ahogyan a jóságos édesapa segít kis 

gyermekének a hegyre való felkapaszkodásban, úgy a jóságos Mennyei Atya is segít, hogy 

előbbre tudjunk jutni abba a magasságba, arra a hegycsúcsra, ahol az Ő hajléka áll, ahova Ő hív 

bennünket. Az Úrnak ezt a tevékenységét a Zsoltáros így fogalmazza meg: Árassza rám az Úr 

irgalmát naphosszat, hiszen Neki zeng éjjel háladalom, és áldom éltető Istenemet! (Zsolt 41, 9). 

Amit tehát mi emberi erővel nem tudunk elérni, azt az Úristen irgalma meg tudja valósítani. Isten 

irgalma határtalan, éjjel-nappal árad felénk. Ezért azután mi is naphosszat, és éjjelente is 

zengjük Feléje a hála imáját, az áldás és a dicsőítés szavát!  

 Amikor az imádkozó lélek megtapasztalja az isteni Vőlegénynek ezt a feléje irányuló, hozzá 

lehajló irgalmas szeretetét, akkor ez benne még jobban szítja a vágyakozást. Szabad ilyen óhajt 

megfogalmaznunk: Bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék! 

(Zsolt 54, 7). Az ember látja a nagy távolságot és érzi a maga tehetetlenségét, hogy csak kicsiny 

lépésekre képes. Ilyenkor irigyli a galambot, amely néhány szárnycsapással már a magasba tud 

emelkedni, és akadálytalanul szeli át a levegő-eget. Szabad tehát az ilyen vágyat felszítani a 

szívünkben: „Bárcsak szárnyalhatnék Hozzád, Uram!” De a szárnypróbálgatás nem elégséges a 

repüléshez. A legkiválóbb postagalamb is bármilyen kitartóan tud repülni, egyszer csak elfárad, 

illetve a levegő-égnél magasabbra nem tud hatolni.  

 

 5. Amikor azonban a lélek-menyasszony érzi a maga tehetetlenségét, akkor ettől az isteni 

Jegyestől vigasztaló szavakat kap: Aki szomjazik, jöjjön! Aki kívánja az élet vizét, ingyen igyék! 

(Jel 22, 17). Lelkünk szomjúságát maga Isten akarja csillapítani. Az Ő mennyei otthonában az élet 

vizét kínálja. Azt az éltető szeretetet, amellyel Őnála majd örökké élhetünk. Mindezt ingyen 

adja, vagyis kegyelemből. Az ember nem tudja megvásárolni, a világ összes kincse sem elég hozzá.  

 

 6. Amikor tehát a lélek-menyasszony vágyára az isteni Vőlegény felvázolja a lehetőséget: –

aki szomjazik Utána, jöjjön el Hozzá, és Ő betölti szomját s otthont készít neki –, akkor az 

imádkozó ember szívében joggal felmerül a kérdés: Uram, a Te hajlékodban ki lakhat? A 

Zsoltárosnál kapjuk meg a feleletet: A tiszta szívű ember lakhat Isten házában (vö. Zsolt 14, 1. 2). 

Az ember ilyenkor önmagára tekint. Mint ahogyan nem illik foltos, pecsétes, összemaszatolt 

ruhában a király elé lépni, a lélek-menyasszony is ilyen vallomásra fakad: „Uram, nem vagyok 

méltó, hogy a hajlékodba lépjek (vö. Lk 7, 7). Uram, tisztíts meg engem, mert szeretnék minden 

gyarlóságom ellenére mégiscsak Veled lenni!” Amikor a lélek-menyasszony az isteni hajlék felé 

való vágyódásában megéli méltatlanságát, de megéli a vágyódását is az isteni hajlék után, akkor – 

bármennyire is megalázkodva leborul az isteni Vőlegény előtt – megéli azt, hogy ez nem egy kínos 

csend, hanem tisztító csend. A sötétség, a várakozás, a csend mindig tisztítja a lelket. Amikor a 

lélek már nem bírja ki tovább, hogy ne emelje fel lelke tekintetét az Úrra, akkor felemeli szemét az 

Úr arca felé, és láthatja, hogy az Úr, ez az isteni Vőlegény rámosolygott. Megélheti, hogy ez a 

mosolygás egyben bátorítást is ad neki. Az isteni Vőlegény arcáról tudja leolvasni azt a 

jóindulatot, amellyel vonzza őt magához.  

 Ettől kezdve a lélek-menyasszony vágya – amellyel szeretne már otthon lenni Istennél – 

még jobban megerősödik. A lélek vágya újabb biztatást kap. Ez az isteni mosoly reményt kelt a 



 

lelkében. Megérzi az isteni Jegyes vonzását. Ettől kezdve még jobban akar figyelni az isteni 

Vőlegény tekintetére. Ez az Istenre figyelő magatartás nem ábrándozás, nem álmodozás, nem 

valóságos alap nélküli merengés, mert ennek a vágyódásnak, ennek az Istenre figyelésnek van 

igazi szilárd alapja. A valóság ugyanis az, hogy Isten – Aki megteremtett, megváltott és 

megszentel bennünket – bele akar kapcsolni a mi életünkbe.  

  Az igazság az, hogy Ő  

  –  azért teremtett, hogy velünk legyen, 

  –  azért váltott meg, hogy Övéi legyünk, 

  –  azért szentel meg, hogy szentségében részesüljünk. 

 

 II. A lélek-menyasszony Istenre gondol, Reá irányítja lelke tekintetét  
 

Lelke szeretettel megpihen Istenben, vagyis Istenben találja meg a gyönyörűségét.  

 

 1. Ez még a szerzett szemlélődés imája, vagyis a szemlélés imája, az a magatartás, 

amellyel az ember irányul Istenre, figyel lelke Urára.  

 a) Már volt arról szó, hogy ennek a szerzett szemlélődésnek egyik előfeltétele a szív 

tisztasága, vagyis hogy az ember elforduljon a bűntől.  

 b) Másik előfeltétele a szív nyugalma, vagyis a szenvedélyek lecsendesítése és az erények 

gyakorlása által a test felett már a lélek uralkodik, a lélek felett pedig Isten az Úr!  

 c) Harmadik előfeltétele pedig az állandó Istenre gondolás, az állandó Isten utáni 

vágyakozás, az Isten jelenlétében való élés.  

 Nos, ez a jegyes magatartása: Istenre figyel a gondolataival. Utána vágyakozik a szíve 

irányulásával, és már ízlelgeti, hogy milyen lesz az, amikor majd végleg, örökre együtt lakhatnak. 

 

 2. A belénk öntött szemlélődésben, mint Istentől ajándékba kapott imaformában pedig 

elsősorban Isten irányul rátekintéssel és szeretettel az Ő választottjához.  

 Amikor a lélek-menyasszony arra vágyódik: bárcsak már otthon lehetne Istennél, akkor 

tudja, hogy ezt a vágyat is Isten adja a szívébe (vö. 1 Jn 5, 15). Szívében egyre jobban tudja, hogy 

Isten vonzza őt magához azért, hogy közölje önmagát vele és szeretettel megpihenjen kicsi 

választottja szíve hajlékában (vö. Ho. 154). Ez az imamód tehát ingyen kapott szeretetkapcsolat. 

Ez az ingyenes kegyelem azt jelenti, hogy az Istenben való gyönyörködésünket is Ő adja, mert 

Ő az önmagát közlő végtelen Szeretet (vö. 1 Jn 4, 8)).  

 3. Ha még nem is viszi magával a lélek-menyasszonyt abba az isteni otthonba, amelyet 

készített számára, de már eljön Szíve választottjához, és beszél neki arról az otthonról, amelyet 

készített neki. Sőt, nemcsak beszél, hanem azáltal, hogy Isten eljön a lélek-menyasszonyhoz, és 

hajlékot vesz nála, jelzést ad, hogy majd milyen gyönyörűséges lesz az, amikor a lélek-

menyasszony eljuthat isteni Ura hajlékába. Azt mondja az Úr: Elárasztom őt a békességgel, mint 

folyammal (vö. Iz 66, 12). Nemcsak csörgedezik a kegyelem, mint kis forrásból a vékony vízsugár, 

nemcsak patakzik, mint a hegyi patak vize a patakmederben, hanem árad, mint a nagy folyamokban 

a víz. Önti, árasztja belénk az Ő szeretetét. Ezzel a lélek-menyasszony feljogosítottságot kap 

arra, hogy egyre nagyobb biztonsággal szemlélhesse jövendő otthonát, amelyet az Úr készít neki, 

ahová a lelki frigy, azaz a lelki házasság imaállapotában be akarja őt vezetni.  

A szerzett, vagyis az aktív szemlélődést a Zsoltáros szavával így lehet megfogalmazni: 

Lelkem szorosan átölel Téged, Istenem. A belénk öntött szemlélődést, vagyis a passzív 

kontemplációt a Zsoltáros szavával pedig így lehet megfogalmazni: Uram, a Te jobbod szilárdan 

tart engem (Zsolt 62, 9).  

 A jegyes szüntelenül szeretné átölelni jegyesét. A lélek-menyasszony is szeretné szorosan 

átölelni lelke Istenét, és boldogan kívánja, hogy az Ő isteni jobbja szilárdan tartsa őt. Ez az 

egymás felé fordulás erősíti a befogadó-készséget. Az imádkozó lélek szeretné egyre jobban 

befogadni Istent, mert tudja: Isten is várakozik arra, hogy befogadhassa őt az isteni hajlékába.  

 



 

 4. A jövendő otthon szemlélése a lélek belső tisztaságát segíti elő. A lélek-menyasszony 

egyre jobban látja, hogy a teremtmény semmi, Isten a MINDEN! (vö. 1 Kor 15, 28). Szent Pállal 

együtt mondhatja: Mindent értéktelennek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem (vö. Fil 3, 8).  

 Akinek szívét megbabonázta Isten szerelme, Isten iránta való szeretete, az semmit sem 

akar rajta kívül. Isten lesz számára a minden, mert egyre jobban tudja már: Isten be akarja őt 

fogadni a szeretetbe, abba a mennyei otthonba, amelyet a világ kezdete óta neki készített (vö. Ef 1, 

4). A jegyesi kölcsönösség miatt a lélek-menyasszony is be akarja fogadni Istent a szeretetben. Ez a 

kölcsönös szeretés lelki egyensúlyt eredményez. Az ember érzi, hogy a helyén van, 

kiegyensúlyozódott a léte, mert Istenben létezik, és Isten pedig őbenne van (vö. Jn 6, 56). Ez a 

kölcsönös szeretés lelki barátságot hoz létre Isten és a lélek között. Hiszen Isten barátjának 

mondja őt (vö. Jn 15, 15).  

 Ez az Isten és a lélek közötti egymás utáni vágyakozás egyengeti az utat a lelki jegyesség 

megvalósulásához, amikor is Isten eljegyzi és lefoglalja magának a lelket. Ez a lelki jegyesség 

mutatja az utat az Istennel való lelki frigy, a lelki házasság imája felé, amikor Isten és a lélek a 

szeretetben elszakíthatatlanul, felbonthatatlanul, megszüntethetetlenül (örökre) egyesülnek.  

 

  Amikor az Isten előtt leborult lélek-menyasszony felemeli a tekintetét az isteni Vőlegény 

arcára, mert észrevette azt a derűs tekintetet, amellyel Isten őt szemléli, akkor  

 

III. A lélek-menyasszony is rámosolyog Istenre 

 

 1. Ez talán olyan, mint amikor két szerelmes fiatal az egymást hiányoló hosszú távollét után 

végre találkozik, akkor a leány mosolyogva így szól a fiúhoz: „Volt egy olyan érzésem, hogy el 

fogsz már jönni.” A lélek-menyasszony is ezért mosolyoghat az isteni Vőlegényre, mert az az 

érzése, hogy isteni Vőlegénye eljön, immár beteljesedőben van. Megtapasztalja: az isteni Vőlegény 

azért jön, hogy magával vigye jövendő otthonába.  

 Amikor a távolság miatt a szerelmesek nem tudnak találkozni, a szeretet mégis 

összeköti őket. A lélek-menyasszony is azt mondja: „Uram, Istenem, még nem lehetek ott Nálad, 

de Te már előre elküldted lelkembe Szereteted Lelkét, a Szentlelket. Ő összeköt Teveled, Uram. 

Ezért már most olyan érzésem van, hogy el fogsz jönni. Ez nem egy csalóka ábrándozás, hanem a 

valóság megtapasztalása. Az, hogy előre elküldted hozzám Szent Szeretetedet, a Veled való 

találkozás örömét csillantja fel a lelkemben: »Milyen lesz az, amikor eljegyzed a lelkemet, Uram, 

és a házadba fogsz vezetni?«” 

 

 2. Hasonlít ez az élmény ahhoz, amikor valaki egy szépen becsomagolt ajándékot kap, és azt 

elkezdi bontogatni. Mi van benne? A lélek is boldog izgalommal készül: „Mi van a Te hajlékodban 

belül, Uram?”  

 És elkezd már örülni annak az isteni ajándéknak, amelyet abban az égi otthonban fog kapni.  

 

 3. A lélek-menyasszonynak ez az állapota hasonlít ahhoz is, mint amikor a tűz kezd lángra 

kapni, és egyre nagyobb lesz a fény, a meleg meg a lángolás. A lélek is érzi, hogy a szívében 

egyre több lesz a fény, a meleg, a lángolás, egyre jobban átjárja az isteni Vőlegény szeretete.  

 

 Egyre jobban jövendő otthona felé tekint, és azon mereng a Zsoltáros szavát kölcsönözve: 

Milyen lesz az Uram, amikor el fogsz vinni magaddal jövendő otthonunkba? 

 

Befejezésül énekeljük a 120. számú éneket: 

 

 Jer, Jézus arája, Jegyesed fogadd,  

 Rakd szent oltárára buzgó vágyadat.  

 Szent angyalok itten a vendég-hívók,  

 Általok az Isten Téged is hívott!  


