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ALZs: Szeml.                                                                                                                    2010. 04. 15. 
– 

 
b) ISTEN A HÁZÁBA VEZETI A LELKET 

 
 

377. Házadba hívtál engem, Uram! 
 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Imádkozzuk a 147. sz. éneket:  
 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el, édes Istenem!  
 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem. 
 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik én-nékem, 
 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem. 
 
 Az Istennel való lelki frigy imaszakaszában ma arról elmélkedjünk, hogy a lélek-
menyasszony hogyan éli meg Isten hívását, amellyel házába akarja hívni őt.  
 
 I. Nézzük, hogy a Szentírásban Isten hogyan nyilatkoztatja ki az ő hívását?  
 
 1. A lélek-menyasszonynak a dolga az, hogy felismerje ezeket az isteni kedveskedő, 
becézgető, magához hívogató szavakat. Itt ugyanis már egyre inkább arról van szó, hogy Isten az, 
aki a kezdeményező. A lélek-menyasszony inkább csak meghallja az isteni Úrnak a szavát. Nincs 
más feladata, minthogy boldogan kövesse. Szólhat isteni Urához, de csak azért, hogy az Úr még 
inkább magához hívogassa, magához fordítsa. Például esedezve mondjon ilyen szavakat: Téríts 
minket magadhoz, Uram, és mi megtérünk (Siralm 5, 21). Egy-egy ilyen sóhajtozással jelzést ad 
isteni Urának: teljesen kész az ő szíve, egészen nyitott a lelke. Megvan benne a készség, hogy isteni 
Urának hívását teljesítse. Csak sokszor nincs meg benne az erő. Ezért ez egy nagyon jó imádság: 
Téríts minket magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Ez jelzi azt, hogy még az Istenhez fordulásunkban 
is isteni Urunknak adjuk meg az elsődleges szeretetet. Hagyjuk, hogy ő fordítson minket az ő útjára, 
amely majd az ő mennyei házába vezet!  
 
 2. Vagy mondhatja az Énekek éneke menyasszonyával a vallomást: Megtaláltam, akit szeret 
a lelkem (Én 3, 4). Persze, hogy könnyű megtalálni az isteni Urat akkor, amikor az Úr magához 
fordít bennünket. Persze, hogy könnyű felfedezni a szívünkben a szeretetet Isten iránt, amikor még 
ezt a szeretetet is ő ajándékozza belénk. De azért szabad boldogan ismételgetni a szavakat: 
Megtaláltam, akit szeret a lelkem. Ezzel a fohásszal, ezzel a kifejezéssel azt is világosan jelzi a 
lélek, hogy még nem vagyok ott az én isteni Uramnak a házában, de már ő reám talált, én meg őrá, 
és most hagyom magamat vezettetni őáltala, hagyom vonzatni a lelkemet az ő isteni hívásával.  
 
 3. A lélek-menyasszony megélheti azt is, amit Isten üzen neki: Egymásra talál majd irgalom 
és hűség, csókot vált az igazságosság és a béke (Zsolt 84, 11). Isten is kereste az embert, az ember 
is kereste Istent, és immár egymásra találtak. Isten az Irgalom, az ember pedig most már nem a 
hűtlenség, hanem a hűség lesz, mert tudja, hogy milyen nagyszerű Ura lesz neki. Amikor 
megköttetik az a lelki frigy, az a szellemi házasság, ami az imafokozatok között a legmagasabb 
fokozat, amikor a lélek-menyasszony megéli, hogy Isten rátalált, akkor beigazolva látja Jézusnak az 
üzenetét, aki azt mondta: Íme, eljövök és magammal viszlek. Igen, hamarosan eljövök (Jel 22, 20).  
 
 4. Most már nemcsak arról van szó, amit az Ószövetségben jövendölt az Úr: Íme eljövök, 
hogy összegyűjtsek minden népet és nyelvet. Eljönnek majd, és meglátják dicsőségemet (Iz 66, 18), 
– hanem itt inkább a bensőséges kiválasztásról van szó. Ugyanitt, a prófétánál is mondta ugyan az 
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Úr: Eme nemzetek közül is választok papokat és levitákat magamnak (Iz 66, 21), de őket az Úr a 
közösség megszentelésére, a közösség tanítására, és vezetésére választotta, hogy Jézus főpap 
mintájára megszenteljék az embereket, tanítsák, és a mennyországba vezessék. A választott lélek-
menyasszony hivatása inkább az egyéni megszentelődés lesz. Neki magának kell megszentelődnie 
egyre jobban, vagyis engedni, hogy eluralkodjék benne az isteni Vőlegény, eluralkodjék benne 
szeretetével az Isten. Amikor egészen eluralkodik az emberben Isten, akkor valósul meg az, amit 
ígért: magammal viszlek, mert az ember ott lesz, ahol Isten van.  
 
 5. Számunkra a mennyország öröme az, ahol ez az Istennel való örök együttlét kiteljesedik. 
A lélek-menyasszony tudja, hogy feltámadása után Jézus azért ment a mennybe, hogy helyet 
készítsen nekünk (vö. Jn 14, 3). Egyre buzgóbb hittel, vágyódó reménnyel és lobogó szeretettel 
készül arra, amikor az Úr újra eljön, és magával viszi. Ennek a reménynek a megalapozottsága 
abban van: Isten előbb szeretett minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül (1 Jn 4, 10). A 
kiválasztott lélek már tudja, hogy Isten Fia lemosta lelkéről a bűn minden szennyét. Ragyogó 
tisztává akarta tenni az ő jegyesét. Az Úr maga szabadította meg őt szeretetében, és irgalmában 
meg is váltotta (vö. Iz 63, 9). Istennek ez a magatartása – amellyel ő eljön hozzá, hogy azután 
magával vigye) – a lélek készségét nyitogatja, hogy egyre jobban engedelmeskedjék az isteni 
hívásnak. Szeretné a lelkét mind jobban kinyitni, mert tudja: az isteni bölcsesség nemzedékről 
nemzedékre betér a szent lelkekbe. Így teremti meg Isten a barátait és a prófétákat (Bölcs 7, 27). 
 
 6. De ő már azt is tudhatja, hogy az az isteni Bölcsesség, aki a Fiú, az Atyának a 
Szentlélekben szeretett Fia az ő lelkébe úgy akar betérni, illetve a lelkét úgy akarja majd magával 
vinni a mennyei házba, hogy ő már nemcsak Isten barátja, nemcsak olyan ember, aki Istenről 
beszél, hanem olyan, akit az Úr az ő jegyesének választott. Beleremeg a választott menyasszony 
lelke az örömbe: Uram, te ilyen fenséges gondolatokat gondoltál rólam? Egyre jobban 
megvalósulni látja Isten üzenetét, amelyet prófétája által mondott sürgetően: Tegyétek jobbá 
útjaitokat és szándékaitokat, és én ezen a helyen veletek lakom (Jer 7, 3).  
 
 7. Egész eddigi Istennel élt élete szüntelen törekvés volt arra, hogy jobbá tegye az életét 
Isten szemében. Szándékait Isten szándékai szerint irányítsa. A vágyait is egyre jobban Isten járja 
át. És megtapasztalja a próféta szavát: Isten nemcsak vele lakik, hanem én lettem számukra a 
szentély (Ez 11, 16). 10? Isten az ő kiválasztott menyasszonya lelkében úgy lakik, mint a 
templomban, mint Istennek különlegesen lefoglalt helyen, ahonnan azután Isten áldása árad az 
embertestvérekre. Isten megerősíti ezt a gondolatot a szentélyről. János, a Jelenések könyvének a 
látnoka hallja az Úr szavát. Ez Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe 
lesznek, és maga Isten lesz velük (Jel 21, 3). Ez a tanítás már a mennyei Jeruzsálemnek a látomása. 
Már annak a hajléknak a felvillantása, ahova hívja az Úr az ő lélek-menyasszonyát. Azért hívja az 
embert a mennyei hajlékba, hogy ott örökre vele lakjon! Ó, milyen öröm van az ember lelkében, 
amikor megélheti ezt a hívást, amellyel Isten a mennyei házba hívja. Felkiálthat: Boldog, akit 
kiválasztasz, és magadhoz emelsz, hogy csarnokodban élhesse életét. Ó, hadd telhessünk el házad 
javaival, templomod szentségével! (Zsolt 64, 5). Boldogságát növeli az, hogy ennek a mennyei 
házban való együttlakásnak nem lesz vége. Boldogok, akik házadban laknak, és téged örökké 
magasztalnak (Zsolt 83, 5).  
 
 8. A lélek-menyasszony megilletődött belsővel áll az őt házába hívogató isteni Úr előtt: „Én 
is, én is örökké a te házadban lakhatom majd? Örökké téged magasztalhatlak?” Isten megerősíti az 
elkötelezettségét a választott menyasszonya iránt, és azt mondja: Szeretetem irántad örökké 
megmarad, és állandó lesz vele szövetségem (Zsolt 88, 29). Ettől az isteni vallomástól az ember 
lelkét olyan nagy békesség járja át. Elmondhatja: Jóságod és irgalmad velem jár életem minden 
napján, és a te házadban lesz otthonom örök időkön át (Zsolt 22, 6).  
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 Most csendben küldjük előre a lelkünket abba a mennyei házba, amelyet az Úr készítget és 
hív, hogy vele lehessünk majd örökre! 
 
 II. Az isteni Úr hogyan reagál választott menyasszonyának e belső éhségére, nyitott 
készségére, a mennyei házba való menetel vágyára? 
 
 1. Mivel a lélek-menyasszony így fohászkodott: Vigyél magaddal! Siessünk el innét!, az 
isteni Urat meghatja ez a kedves vágyakozás,  s bevezeti őt a lakosztályába (Én 1, 4). Az Úr 
ugyanis szívesen várja és hívja a számára oly kedves lélek-menyasszonyt, s örül neki. Már az 
Ószövetségben mondta: Amint az ifjú nőül veszi a leányt, úgy vesz magához a te felépítőd; és amint 
a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy örül majd néked Istened (Iz 62, 5). Ha a lélek-menyasszony 
vágyakozva, készséggel készülődik isteni Urának házába, akkor az isteni Úr is boldogan, szívesen 
hívja magához a lélek-menyasszonyt: A kinyilatkozásban üzeni, hogy örül neki már most előre, 
mint ahogyan a vőlegény örül az ő menyasszonyának.  
 
 2. A régi időkben a királyfi számára egy medált, kis festményt készítettek jövendőbeli 
arájáról. Amikor azt meglátta a házasulandó királyfi, akkor a szívében valami boldog öröm lobbant 
fel. Kívánta látni is annak a jövendőbeli menyasszonynak az arcát a maga valóságában is. A 
jövendő királyné országából érkezett küldöttek pedig elvitték a hírt haza: a király, a te jövendő urad 
látni kívánja szépségedet. Ilyen a mennyei nagy Király is. Az angyalok már a próféták szavával, a 
Zsoltáros ajkával jelezték a lélek-menyasszonynak: A király kívánja szépségedet (Zsolt 44, 12). 
 Egy festményen egy földi király vagy királyfi csak elképzelni tudja a jövendő, 
menyasszonyának, feleségének külső, belső értékeit. De az isteni nagy Király tudja, hogy a 
választottja, a királyleány belül csupa szépség (Zsolt 44, 14), hiszen maga az Úr ékesítette fel 
minden erényvirággal. Magának szépítgette, az ő gyönyörűségére készítette a lelkét csupa 
szépséggé. 
 
 3. Amikor ez a lélek-menyasszony az isteni Vőlegény hívásának engedve elindul a mennyei 
ház felé vezető úton, akkor az angyalok kórusa énekli: Ki az, aki a puszta felől erre tart, mint a 
füstnek oszlopa? (Én 3, 6). Az angyalok is tudták, hogy a föld puszta volt és üres, amikor Isten 
megteremtette (Ter 1, 2), és álmukban látták, hogy Isten az ég és a föld megteremtésekor a világot 
mennyi szépséggel ruházta fel. És most a sivatag, a pusztaság, a föld kietlensége felől valaki 
csodálatos szépségű, lelki lény tart a mennyország felé, ahogyan a füst száll felfelé, az ég felé. 
Olyan könnyed, olyan légies, olyan tiszta, olyan finom illattal teli, mint a tömjénfüst illata, az 
imádságnak az illata.  
 
 4. Az angyalok kórusa folytatja tovább az éneket: Sion leányai, gyertek, nézzétek: Salamon 
király fején a korona, amellyel szülőanyja megkoronázta lakodalma napján, szíve örömének napján 
(Én 3, 11). Sion leányai (azok, akik) az Úr választottai, akik a mennyei Jeruzsálemnek a lakói. 
Mind-mind áhítattal nézik, hogy a Dávid királynak megígért Utód (1 Kir 8, 19) nem a halandó 
Salamon király, hanem a Szűztől született hallhatatlan Krisztus Király fején hogyan ragyog az a 
dicsőség, amellyel őt szülőanyja, a Boldogságos Szűz megkoronázta. Mert ez a Krisztus Király 
mondta a fájdalmak között a kereszt tövében álló anyjának: Nézd, ezentúl ez is, meg az is, meg ők 
is, meg mindnyájan a te gyermekeid lesznek. Mária pedig elfogadta fiának azt a királyi 
rendelkezését (vö. Jn 19, 26-27), mert tudta, hogy a kereszt-áldozat csak az első lépcső a lakodalom 
ünnepi szertartásában. A lélek-menyasszony számára is a mennyei Atya odatartja a keresztet: Tedd 
rá ne csak az ujjadat, hanem az egész életedet is! Esküdj meg rá, hogy hűséges leszel ehhez az isteni 
Vőlegényhez, aki a vérével váltott meg téged. És amikor a lélek kimondja a „boldogító igent” 
Istennek, amikor ráadja az egész életét Krisztus követésére, akkor vele együtt lesz nemcsak a 
kereszten, hanem a nagyszombati nyugalomban is, amikor belemerülhet egészen nem a föld 
mélységébe, hanem az Istenség mélységébe. Megnyugodhat isteni Jegyesének Szívén (vö. Ho. 
154), és belőle erőt meríthet, mint ahogyan a gyermek az édesanyja kebelén megérzi annak szíve 
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dobbanását. Szinte új életre kél, abbahagyja a sírást, a nyafogást, békességben, szeretetben együtt 
van azokban a szerető karokban, hogy azután a menyegző-szertartás harmadik szakaszában vele 
együtt támadjon új életre. Nemcsak az istengyermekség kegyelmi életére, hanem az isteni 
Jegyesnek, az Istentől kiválasztottnak az új életére. Persze, hogy most már élteti a remény: Isteni 
Urával a trónon ülhet mindörökre a mennyei Atya színe előtt, mert ott tartja meg, ott őrzi meg őt 
Isten szeretete és hűsége (vö. Zsolt 60, 8). Az isteni Úrtól elhangzó hívás a lélek számára 
biztosítékot ad, hogy majd lakhat azon a földön, amelyet Isten ígért neki. Isten népe ott lesz, Isten 
pedig velük lesz (vö. Ez 36, 28).  
 
 5. Minél tovább hallja a lélek-menyasszony az isteni Vőlegény, az isteni Úrnak a hívását a 
mennyei hazába, annál biztosabb Isten ígérete teljesedésében. Talán ez olyan, mint amikor Jézus 
hívja apostolait, hogy vele legyenek (vö. Mk 3, 14). 
 Jézus ugyanis megkülönböztetett közelségében tudja képesíteni azokat, akiket szeret. Vele 
volt a tizenkét apostol és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a betegségekből gyógyított 
meg (Lk 8, 1-2). Ezekről mondta Jézus: Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban (Lk 22, 28). 
 Ilyenkor kezdi megérteni egyre jobban András és János apostol örömét, akik Péterhez így 
szóltak: Megtaláltuk! (Jn 1, 41). Micsoda felszabadító érzés ez! Nem csak egy bizonytalan, 
kérdőjeles megállapítás hangzik el: „Talán ő a Messiás!”, hanem a szívnek a bizonyossága hangzik: 
„Ő az én Uram! Megtaláltam az én Uramat, és ő hív, hogy vele legyek.” E hívás alapján egyre 
jobban megerősödik a választott menyasszonyban a hit, hiszen a hívő magatartás lényege az, 
amellyel elismerjük, hogy az Úr jobban tudja a dolgainkat irányítani, mint ahogyan mi 
tudnánk azt. Ha Jézus hív bennünket is, hogy vele legyünk, akkor megvalósul az, amit a mennyei 
Atya akart, tudniillik: helyet adott nekünk szeretett Fia országában (Kol 1, 13). A lélek-
menyasszonynak ez a készséges engedelmessége a hívás követésére azt eredményezi, hogy majd 
egyre inkább majd isteni Urával lehet, annak mennyei Atyjával, és szeretettől izzó, lobogó 
Lelkével. Ahogyan a lélek megéli, hogy Isten szeretett Fia országában van az ő helye, akkor 
elmondhatja János apostol vallomását is: Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és 
hittünk benne. Isten a szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, és Isten is benne 
marad (1 Jn 4, 16). Ez a misztikus élmény az isteni szeretetnek a megtapasztalása: Megismerni az 
isteni Úr szeretetét. Ő oltja belénk, ő adja nekünk önmagát. Őbenne maradhatunk, ő pedig 
mibennünk marad.  
 Ha már az a gondolat – hogy örökre együtt lehet isteni Urával – ilyen boldoggá, szeretettől 
ittasulttá teszi a lélek-menyasszonyt, akkor milyen lehet majd az, amikor az isteni hívást követve 
megérkezhet Ura házába! Sőt, nemcsak meghívja, hanem be is hívja, bevezeti őt isteni hajlékába.  
 
Egyre tisztábban hallja isteni Urának vallomását:  
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  
Még egyszer:   
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 
A választott menyasszony boldog tudatával, bizalmával így szólhat:  
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 
És mivel nem tud betelni ezzel az isteni szeretettel, ezért még esedezik, még kérleli:  
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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A lm-nak meg kell hallania, fel kell ismernie Isten becézgető, hívogató szavát, és követnie is kell!  
Kérjük: Téríts magadhoz, Uram!  
Engedjük, hogy maga felé fordítson, bevezessen a mennyei hazába!  
(Tudjuk: Isten 1000 lépést tesz felénk, amíg mi csak 1-t) 
Engedjük magunkat vonzatni, vezettetni isteni hívása által!   
A lm megéli: Isten rátalált, hamarosan eljön érte  
Engedjük, hogy eluralkodjék bennünk az isteni szeretet! 
Ha hagyjuk, hogy az Úr magával vigyen, akkor már örökre vele lehetünk  
Egyre buzgóbb hittel, vágyódó reménnyel és lobogó szeretettel kell készülnünk az Úr eljövetelére! 
Isten ragyogó tisztává akar tenni minket  
A lm lelke beleremeg az örömbe, amikor az Úr őt már nemcsak barátjának, hanem a jegyesének tekinti, és eljön érte  
Az Úr a lm lelkében úgy lakik, mint a templomban, ahonnan árad az áldása  
Boldogok, akik a házadban laknak, és téged örökké magasztalnak  
Isten szeretet-vallomásától a lelkünket nagy békesség járja át 
Csendben küldjük előre a lelkünket a mennyei házba!  
 
Az Úr a lm belső éhségére szeretettel válaszol, örül neki, kívánja szépségét  
Isten a saját gyönyörűségére tette a lm lelkét széppé az erényeivel  
Dávid király utódja, Krisztus fején ragyog a dicsőség, a Szűzanya koronázta meg  
Ha Máriával együtt ki tudjuk mondani a „boldogító igen”-t Istennek, ráadjuk az egész életünket Krisztus követésére, 
akkor belemerülhetünk Isten mélységébe, megnyugodhatunk az isteni Jegyes szívén, és erőt meríthetünk belőle  
El kell hinnünk: Jézus azt akarja, hogy mi is vele legyünk!  
András és János apostollal együtt nekünk is biztosaknak kell lennünk abban, hogy „megtaláltuk!”, akit a szívünk 
keresett  
El kell ismernünk, hogy az Úr jobban tudja a dolgainkat irányítani, mint ahogyan mi! 
Boldogok lehetünk, mert Isten helyet adott szeretett Fia országában  
Isten a szeretet, aki kitart a szeretetben, az Istenben marad, és Isten benne marad  
A szeretettől megittasulttá tesz a gondolat: örökre együtt lehetünk isteni Urunkkal, majd a házába is bevezet minket!  


