
 

 

356. Növekedés a kölcsönös ismeretben, szeretetben és az egymás utáni vágyban 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket: 

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet!  

 

 A bánat Benned lel reményt, Te adsz ezer jótéteményt,  

 Ha keresünk, itt jársz velünk. Hát még mi vár, ha föllelünk! 

 

 A lelki jegyesség imaszakaszában ugyanúgy van Isten és az ember kapcsolata, mint a 

menyasszony és a vőlegény vonatkozásában. Minél jobban megismerik egymást, annál jobban 

szeretik a másikat. A növekedés jellemzi ennek az imának ezt a szakaszát. Nyilván Istenben nincs 

változás, Őbenne nincs növekedés, mégis a lélek-menyasszony úgy éli meg, hogy növekedünk a 

kölcsönös ismeretben. Isten mindent tud rólam, én pedig egyre többet tudok az én isteni 

Vőlegényemről. Még nem jött el a lelki házasságkötés időszaka, tehát annak a felbonthatatlan 

szeretet-kapcsolatnak – amellyel Isten az Ő házába, szíve legmélyére vezeti a lelket –, de a lélek 

egyre jobban vágyódik már abba az új otthonba. Szeretné egyre jobban megismerni, milyen is 

lesz az, amikor ott lehet örökre lelke Urával.  

 

 Ma tehát az első gondolatunk ez legyen:  

  

I. Növekedés a kölcsönös ismeretben 

 

 Ahogyan a menyasszony és a vőlegény tervezgetik jövendő közös otthonukat, úgy a lélek-

menyasszony is már a szívével ott szeretne lenni isteni Ura hajlékában. Szívével már ott honol 

Nála. Ebben a szóban már benne van az otthonnak a hangulata is. Hont, hazát készít az Úr az Ő 

választottja számára. Egyelőre nem a szemlélés állapotában, hanem a lét állapotában vagyunk, 

ahogyan Szent Pál apostol mondja (vö. 2 Kor 5, 7), ezért a lélek-menyasszony is a hitével tudja, 

hogy milyen az Ő isteni Jegyesének az a mennyei hajléka,  

  –  ahova gondolatai szállnak,  

  –  ahova vágyait irányítja, 

  –  ahol szeretne már lenni.  

 

 Az Énekek éneke menyasszonya azt mondja a Vőlegényről: Keneteid illata kellemes, mint a 

kiömlött olaj, olyan a neved, azért szeretnek a lányok. A lélek-menyasszony tehát így is 

fogalmazhat: Futok keneteid illata után (Én 1, 3. 4). Még nem vagyok ott a kenet-tartó edénynél, 

de a kenet illata már elhat hozzám. Szeretnék már odafutni, ahol ezt az isteni kenetet, ezt a szent 

olajat elnyerhetném. Az a szent kenet maga a Szentlélek. Jézus a Felkent, vagyis a Krisztos, a 

Szentlélekkel van felkenve.  

 Amikor Szent Péter is először prédikál a Szentlélek indítására a pogányoknak, a Cezáreában 

lakó Kornélius százados háza népének, akkor erre hivatkozik: Ti is tudjátok, mi történt Galieától 

kezdve egész Judeában, a János által hirdetett keresztség után; és hogy miként kente fel Isten a 

názáreti Jézust a Szentlélekkel és csodaerővel (ApCsel 10, 37-38). Isten Felkentjének, 

Krisztusnak az illata vonzza a lélek-menyasszonyt. Amikor azt az illatot befogadja, akkor valami 

többet ismer már meg az Ő isteni Vőlegényéből. Nemcsak egy szemmel érzékelhető benyomást kap 

róla, hiszen meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt; hanem azzal a lelki érzékeléssel az 

isteni Vőlegény jobban betölti választott lelki menyasszonyát. Önmagával tölti be, titokzatos 

illattal, az Istenség leheletével. Persze, hogy ennek az ismeretnek a birtokában a lélek-

menyasszony sóhajtozik: Vigyél magaddal, siessünk el innét! (Én 1, 4). Minél jobban megismeri 

az isteni Vőlegényt, annál jobban szeretne Vele lenni, sietni hozzá, futni, szaladni hozzá. 



 

Ugyanakkor az ember azt is tudja, hogy az az Isten illatával, magával Istennel való betöltődöttség 

olyan lelki valóság, amely nem érzékelhető érzékszervekkel. Nem a testi orral lehet érezni ezt az 

illatot. Azonban lelkileg megélhető, megtapasztalható ez a valóság, mert Isten közölni akarja 

önmagát velünk. Isten tehát ismeretet közöl, ismeretet ad magáról. Minél többet befogadunk ebből 

az isteni önközlésből, kinyilatkoztatásból, annál nagyobb lesz a növekedés a kölcsönös 

ismeretben. Isten már ismer bennünket, mi emberek pedig egyre jobban ismerhetjük majd Istent.  

 

 Már az Ószövetség beszél arról, hogy Isten ismeretet közöl önmagáról. Az első Királyok 

könyvében olvashatjuk: „Tudja meg a föld összes népe, hogy az Úr az Isten, és senki más!A ti 

szívetek legyen maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké! Éljetek törvényei szerint, és tartsátok meg 

parancsait!” (1 Kir 8, 60-61). Isten tehát azt akarja, hogy a föld összes népe ismerje meg Őt, 

hogy Ő az Isten! Micsoda isteni akarás ez, amellyel ismeretet közöl önmagáról. Amikor az ember, 

a kiválasztott lélek megismeri Istent, akkor szeretetre lobban a szíve. Ezt sürgeti az Úr is: A ti 

szívetek legyen maradéktalanul az Úré a szeretetben! Szeretetből tegyétek meg törvényeit, 

parancsait tartsátok meg! A szeretetnek ezt nem is kell igazán parancsolni, mert ha nem teszi azt, 

ami az ő Szerelmesének kedves, akkor nem is igazi szerelem az.  
 Isten nemcsak általánosságban minden embernek akarja ezt a tudást adni önmagáról, hogy Ő 

az Isten, és senki más, hanem kifejezetten az egyes személynek és az Ő választottjának is. A 

Zsoltáros beszámol egy ilyen ismeret-élményről, tudásról, amelyet ő tapasztal meg. De mivel benne 

van a kinyilatkoztatásban, ezért mindnyájunknak szól. Idézem: Ellenségeim megfutamodnak, 

amikor segítségül hívlak Téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem. Vagy ahogyan Károlyi 

Gáspár fordította: Így tudom meg, hogy valóban velem van az Isten (Zsolt 55, 10). Akármelyik 

fordítást vesszük, mindegyiknél a tudáson van a hangsúly, egy belső tapasztaláson, egy ismereten.  

 Amikor az Úr segítségét kérjük, akkor az ellenség, a gonosz elmenekül, Isten pedig 

egyre közelebb jön az emberhez. Az ember megtudja, elismeri, hogy valóban az Úr az ő Istene, 

hogy valóban Isten az ő Ura. De az isteni Vőlegény is tanúságot tesz az Ő rólunk való tudásáról. A 

Jelenések könyvében olvassuk: Így szól az Isten Fia, Akinek szeme, mint a lobogó tűz... Ismerem 

tetteidet, szeretetedet, hitedet, állhatatosságodat (Jel 2, 18-19). Ez az isteni Vőlegény tehát ismer 

bennünket. Minél jobban növekszik az ember a szeretet-cselekedeteiben, erősödik hitében 

állhatosan, annál nagyobb lesz az a kitágultság a lelkében, amellyel be tudja fogadni az őt jól 

ismerő Istent. Az isteni Vőlegény azonban folytatja: Amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el 

nem jövök (Jel 2, 25). Ezzel az üzenettel: – nemsokára eljövök – egy olyan buzdítást ad a lélek-

menyasszonynak, amelyekkel szárnyakat kap. „Jön az én isteni Vőlegényem!” Mivel jön, ez azt 

jelenti, hogy egyre közelebb van. Ez azt jelenti, hogy egyre jobban megismerhetem az isteni 

Vőlegényemet. Egyre növekszik bennem a remény, hogy betöltődhetem Ővele. Egyre 

nyilvánvalóbb lesz az a Zsoltáros-élmény, amellyel ő buzdított: Ízleljétek és lássátok, milyen édes 

az Úr, meglátjátok, vagyis meg fogjátok ismerni, ízlelni, milyen édes a mi Urunk! (vö. Zsolt 33, 

9).  

 Ha egy háziasszony valami nagyon finom sütemény elkészítésén töri a fejét, akkor már előre 

végiggondolja a receptet, és már ízlelgeti is, milyen finom lesz az, amit az ő szeretteinek készít. Ez 

még nem a valóságos sütemény, ez még csak a rágondolás élménye; de az is édes. Az isteni 

Vőlegény otthonába való eljutás gondolata is már édes. És minél jobban törekszik odagondolni, 

lélekben ott honolni, annál édesebb lesz ez a lélek-menyasszony számára.  

 Most csendben küldjük előre gondolatainkat abba a mennyei otthonba, ahová ez az isteni 

Vőlegény vár bennünket!  

 

II. Növekedés a kölcsönös szeretetben 

 

 Amikor az imádkozó lélek megéli: – Istenem, Uram, Rád gondolok –, akkor az a 

rágondolás, az a ráemlékezés örömet fakaszt a szívében. „A szívnek szent örömet ád” (Ho. 

152/1), ahogyan azt imádkoztuk az óra elején. Gyakoroljuk: „Uram, Rád gondolok, és örülök 

Neked, mert szeretlek! Rád gondolok, örülök Neked, mert szeretlek!”  



 

 Az imádságban ugyanis az ember tudja irányítani a gondolatait. Nem másra, hanem 

magára Istenre. Az értelmi tevékenység mellett az akarati szféránkban is megszületik az öröm 

annak az Istennek, Akire gondolunk. Felszíthatjuk a szeretetet is Isten iránt. Minél többször 

rágondolunk Istenre, minél jobban szeretjük őt, minél jobban örülünk neki, annál nagyobb lesz 

bennünk a szeretet. De a kölcsönösség pontosan azt jelenti, hogy Isten is működik. Az imádkozó 

ember egyszer csak azt veszi észre: „Uram, eszembe jutottál. Fellobbant szívemben a Te örömöd, 

és megélhetem a Te szeretetedet énirántam.” Ez az Úristen ajándéka, ez az Ő tevékenysége. 

Ezzel segíti elő a maga részéről a kölcsönös szeretetben való növekedésünket. Van úgy, hogy az 

ember éppen nem is imádkozik, valamit cselekszik, teljesíti az egyéb irányú kötelezettségeit, és 

egyszer csak meg kell állnia a tevékenykedéssel, mert valami mocorgást érez a szívében, és akkor 

eszmél rá, hogy Isten az, Aki jelentkezett az életében, az Ő szeretetével! Persze hogy örül a lélek 

ilyenkor, növekszik a kölcsönös szeretetben, viszontszereti ugyanis Istent. Megélheti: Isten az 

elcsendesedés, az örvendezés és a szeretés lelkét adta nekem, és magához vonta a szívemet.  

 Amikor a lélek az imádságban megtapasztalja az elcsendesedés, az örvendezés és a szeretés 

Szentlelkét, akkor valami kimondhatatlan hála tölti el a szívét: „Istenem, lám irgalmasságodra 

gondoltál, és könyörületedre, amely öröktől fogva való irántam is” (vö. Zsolt 24, 6). A lélek-

menyasszony eddig is tudta, hogy szereti őt ez az isteni Vőlegény, de most növekedett a 

bizonyosságban: Isten mennyire szereti, személyre szóló szeretettel. Az irgalmasság ugyanis nem 

más, mint Isten gyengéd, személyre-szóló szeretete. És mivel az ember érzi, hogy már nem tud a 

maga erejével tovább lépni, ezért könyörgőre fogja a dolgot, mert szeretne még fejlődni a 

szeretetben, azt mondja: Egész szívemet tanításod felé fordítsd! (Zsolt 118, 6). Az Úristen lesz az, 

Aki az embert az ég felé fordítja. A kinyilatkoztató Isten üzenetét segíti egyre jobban megérteni 

nemcsak az értelmével, hanem a szívével is, vagyis szeretni azt az Istent, Aki tanítja őt, Aki szól 

hozzá, Aki ismeretet közöl magáról. És Isten minél jobban maga felé fordítja az ember szívét, az 

ember annál többet tud befogadni Isten szeretetéből. Ez a készség elbájolja az isteni Vőlegény 

szívét. Az Énekek énekének a menyasszonyának ezt mondta: Megigézted a szívemet jegyesem, 

húgocskám (Én 4, 9). Amikor az isteni Vőlegény ilyen kedveskedő vallomást tesz, akkor a lélek-

menyasszony szíve még lángolóbbá lesz. Elbájolja az ő szívét is az isteni Vőlegény szeretete. 

Megigézi az ő lelkét is az Úr határtalan kedvessége. A lélek itt már nem ahhoz a rádióhoz hasonlít, 

amelyet tekerőgombbal kell ráhangolni az adó sugárzására, hanem inkább ahhoz a modernebb 

készülékhez, ahol már be van állítva az állomás. Alig hogy bekapcsolják a rádiót, máris árad a 

hullámhosszon a sugárzás. A lélek-menyasszony már itt teljesen ráhangolódott az isteni 

szeretet-sugárzásra, egyre jobban belekapcsolódik Isten jelenlétébe. Legfeljebb a hangerőt lehet 

erősíteni, hogy még jobban, még tisztábban szóljon az adás. A lélek is ráhangolódik Istennek az Ő 

nyugalmát és szeretetét sugárzó jelenlétére, és vágyódik, hogy még tisztábban hallhassa, vagyis a 

lélek-menyasszony egyre jobban vágyódik isteni Jegyese mennyei szerelme után.  

 Ebben az imaszakaszban az Istennel eljegyzett léleknek nincs más vágya, minthogy 

bontakozzék az egymásnak-valóságuknak ez az öröme, gyönyörűsége. Ő maga egyre jobban 

elcsendesedik, hogy ne zavarja az isteni adást. Szinte moccanni sem mer. Nem akar a 

teremtmény ott zajt csapni, ahol az isteni hang hangtalanul sugárzik a szeretet hullámhosszán. 

Fejét lelke Urának vállára, még inkább a szívére hajtja. Az isteni Vőlegény pedig balját a lélek-

menyasszony feje alá teszi, és jobbjával átöleli (vö. Én 2, 6). A lélek-menyasszony ilyenkor 

boldogan engedi, hogy isteni Vőlegénye átölelje. De nemcsak arra vigyáz, hogy ő maga ne csapjon 

zajt, hanem a többi teremtményt is arra kéri: Ne zavarjátok meg szerelmemet, föl ne ébresszétek, 

amíg Ő nem akarja (Én 2, 7). Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszony keblén pihen (vö. Én 1, 13). 

Ebben a csendben a szeretet növekszik. A lélek-menyasszony is szeretné egyre jobban, hogy 

isteni Vőlegénye ott pihenjen nála, ő pedig isteni Uránál csendben elidőzzön. Ebben az isteni 

csendben szeretettel nézik egymást. Isten a kezdeményező. Szavak nélkül ezt sugározza választott 

jegyesének: De szép vagy, kedvesem, de szép! A lélek-menyasszony is ugyanezt válaszolja: Szép 

vagy szerelmem, elbájolóan szép! (Én 1, 15. 16). Vagyis a lélek-menyasszony már ugyanúgy lát, 

gondolkodik és beszél, mint isteni Ura. Ugyanaz az érzés van a szívében, mint Ura szívében. 

Önfeledten, egyre jobban gyönyörködnek egymásban. A csend, a békesség, a nyugalom és a 



 

belső szeretet lüktetése miatt keresik az elmélyedést az istenszerető lelkek, és vonulnak magányba a 

remeték. Ez már a jegyesség kibontakozásának imája, amikor is ugyanazt a levegőt szívják 

magukba, egy ütemre ver a szívük, az egymás iránti kölcsönös szeretet tölti be őket. Nemcsak 

nézik, hanem már birtokolják is egymást, és egyre jobban növekszenek az egymás iránti kölcsönös 

szeretetben.  

 

III. Növekedés az egymás utáni vágyban 

 

 A lélek-menyasszony így szól: Te, Akit szeret a lelkem, mondd, hol legeltetsz? (Én 1, 7). Az 

isteni Jópásztor felé irányul minden gondolata, minden vágya. Isteni Vőlegénye otthonába 

készülődik a lelke. Magát is erősíti, de szerelmét isteni Vőlegényének is megvallja, amikor ezt 

mondogatja: Én a Kedvesemé vagyok, Ő pedig utánam vágyódik (Én 7, 11). Ebben benne van, hogy 

egyre jobban az Övé akarok lenni, illetve az a tudás is, hogy Isten egyre jobban akarja közölni 

önmagát azzal, akit szeret.  
 Bármennyire is szeretné a lélek-menyasszony, még nincs itt az ideje a házasságkötésnek, az 

isteni frigynek, az isteni hajlékba való beköltözésnek, de az isteni Vőlegény nem hagyja 

betöltetlenül az Ő kis jegyesének vágyát. Megszólal. Azt mondja: „Kelj fel, kedvesem! Gyere, 

szépségem! Nézd, elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult” (Én 2, 10-11). Vagyis Isten hívogatja a 

választottját, szítja benne az égi szeretetet, hívogatja. A télnek a sötétsége, a hidegsége, 

melegsége, látszólagos élettelensége már elmúlt, már bontakozik a tavaszi eső, és nyomában az élet. 

Az égi harmat már élteti a szépséges menyasszonyt. Élteti, vagyis egyre több élettel, isteni élettel 

tölti el. Az isteni Vőlegény egyre jobban bíztatja: Gyere le, mátkám a Libanon hegyéről!... 

Megigézted a szívemet szemednek egyetlen pillantásoddal, nyakadnak egyetlen láncával. Milyen 

vonzó, húgom, mátkám a szemed! Mennyivel édesebb szerelmed a bornál, keneted illata felülmúl 

minden balzsamot (Én 4, 8-10). A földi tüzes bort termő Libanon hegyről le kell jönni, hogy az 

ember elindulhasson a mennyei magasságok felé. Ezen az úton az isteni tekintet vezet. De ez a 

tekintet teli van szeretettel, mint ahogy a lélek-menyasszony tekintete is teli van szeretettel. Azt a 

nyakláncot, amelyet a menyasszony a nyakában visel, isteni Vőlegényétől kapta. Lánc, amely 

összeköti Ővele, az Ő keze nyomát őrzi. A láncnak a másik vége az isteni Vőlegény szívében van. 

Itt már a lélek-menyasszony megélheti, hogy az ő szeretete milyen vonzó hatással van az isteni 

Vőlegényre. Hogy milyen édes ő az isteni Vőlegény szemében. Az ő kenetének illata is édesebb 

minden illatnál. Vagyis az ő Szentlélektől felkentsége rokon a Krisztusnak a Szentlélekben történt 

felkentségében. Krisztusi stílus, élet ez.  

 Amikor a 2. isteni Személy a Szentlélek erejéből Mária igenjére megtestesült (vö. Lk 1, 38), 

akkor Isten emberi természetet vett fel. A Szentlélek ereje működött. A Szentlélek kente fel Jézus 

emberi természetét isteni erővel. Amikor a Szentlélek indítására a lélek-menyasszony elindul az 

ég felé az isteni menyegzőre, az isteni Vőlegény vonzása miatt, akkor valamiképpen a Szentlélek 

működésére őbenne is az Istentől érintettség illata bontakozik. A Krisztustól átjártság, az Istennek 

lefoglaltság magatartásmódja bontakozik. Persze, hogy az angyalok kara így zeng: Királyt tart 

bilincsben a hajfonatod (Én 7, 6). Mert ezt az égi menyegzőre készülődést a menyegzőre 

hivatalosak mind-mind lélegzetvisszafojtva szemlélik. Ők is hivatalosak a Bárány menyegzős 

lakomájára. Az angyaloknak ez a bíztató szava lendíti a lélek-menyasszonyt, mint ahogyan a 

sportarénában a nézők tudják bíztatni a küzdőket. Királyt tart bilincsben a hajfonatod. Ha egyetlen 

hajszálad is elég volt ahhoz, hogy isteni Uradat elbájolja, ha egy-egy jócselekedeted is ilyen 

lebilincselő erővel hat az isteni Vőlegényed szívére, akkor milyen lehet a hajfonatod, vagyis a 

jócselekedeteidnek az összessége, csokorba fonottsága? Milyen erős, mennyire lebilincselő 

szeretet ez! Ezért mondja azután az isteni Vőlegény a vallomást: Milyen szép vagy, és milyen 

igézetes, szerelmem, gyönyörűségem! (Én 7, 7).  

 A lélek-menyasszonynak itt már nincs más vágya, mint egyre jobban belenövekedni 

Istenbe. Ahogyan a felfelé emelkedés liftben vagy repülőgépen egy élmény, és egy mással össze 

nem téveszthető öröm, ugyanígy az Istenbe való belenövekedés, az isteni Vőlegény által az ég 

felé való egyre magasabbra emeltetés semmi mással össze nem hasonlítható élmény. Mert ez az 



 

Istennel való egyesülés, vagyis a lelki frigy, az Istennel való lelki házasság jövendő öröme, 

gyönyörűsége. Itt szabad a lélek-menyasszonynak könnyekre fakadnia a meghatódottságtól: 

„Nemsokára majd ott lehetek, ahol az én Uram, Istenem van. Ő pedig egyre jobban bennem van, én 

meg Őbenne” (vö. Jn 6, 56). Kölcsönös ez az irányulás. Ahogyan az Atya könyörül fiain, (tudniillik 

lehajol hozzájuk), úgy könyörül az Úr azokon, akik félik Őt (Zsolt 102, 13). A lélek megéli: Az Úr 

mindörökké az istenfélőkkel van (Zsolt 102, 17). Vagyis megvan a remény, hogy az az ember, aki 

fél Istent megbántani a bűnnel, mert annyira szereti Őt, majd örökre birtokolhatja Isten 

szeretetét. A lélek-menyasszony boldog, mert megélheti: Nemcsak az ember ágaskodik az Úr 

felé, de sokkal inkább Isten hajol le hozzánk, hogy egyre jobban közölje velünk irgalmas 

szeretetét, életet adó szeretetét.  
 

Befejezésül a 152. számú éneket imádkozzuk: 

   

 A nyelv azt nem mondhatja ki. Betű ki nem fejezheti,  

 Csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt!  

 

 Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk,  

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át! 

 

  


