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378. Házadba vezettél, Uram! 
 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Imádkozzuk a 253. sz. éneket:  
 Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz,  
 Az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz.  
 Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok,  
 Égő füstnek illatával, Uram, néked udvarlok.  
 
 Az Istennel való lelki frigy, vagyis a szeretetben Istennel való „egyesülés imájánál” most azt 
nézzük, hogy Isten az ő választottját hogyan vezeti a mennyei hazába. Egész földi életünk az 
örökkévalóságra való irányulás. Ha egy kis madárka kiesik a fészekből, akkor az ember meglátja, 
felveszi a földről, a kezében melengeti, és visszahelyezi a fészekbe.  
 A lélek-menyasszony itt a földön valami ilyesféle állapotban van. Tudja, hogy majd igazán 
az Istentől készített hajlékban lesz boldog, de már megélheti az imádságban, hogy isteni Ura a 
kezébe vette, a földről fölemelte, és – mondhatjuk így – kézenfogva vezeti a mennyei haza felé. 
Amikor a kis madárka megtapasztalja azt a biztonságot nyújtó, meleget adó, dédelgető emberi 
kezet, akkor már nyugodt lehet. Tudja, hogy nemsokára otthon lehet az anyai fészekben. Amikor a 
lélek-menyasszony megtapasztalja, hogy isteni Ura kézen fogja őt, akkor ez az Istentől hozzánk 
lehajló magatartás biztonsággal töltheti el. Boldogan konstatálja: jó kezekben van az élete.  
 
 I. Hogyan vezeti Isten a házába az ő választottját? 
 
 1. A Zsoltárossal együtt kérdezhetjük: Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent 
helyén? Megkapjuk a választ: Aki tiszta szívű, az nyer áldást az Úrtól és üdvösséget szabadító 
Istenétől. Mert ez az istenkeresők népe, amely kutatja arcát Jákob Istenének (vö. Zsolt 23, 3-6). A 
kiválasztott lélek nagyon ügyel szíve tisztaságára, a megszentelő kegyelem köntösére, a 
menyasszonyi ruha szépségére, amelyet a menyegzős lakomán való részvételre kapott isteni Urától. 
Minél tisztábban megőrzi a szívét, annál alkalmasabb lesz az Úr áldásának a befogadására. Annál 
jobban lát, a szeme ugyanis kutatja Istennek az arcát, a tekintetét, és boldogan érzi magán isteni 
Urának a tekintetét. Látja, hogy milyen messze van a mennyország, de ugyanakkor azt is szemléli, 
hogy isteni Ura milyen közel van hozzá. Látja, hogy emberi erővel ő nem tud visszajutni a „kis 
madárka anyafészkébe”, az Istentől számunkra készített helyre eljutni, ezért jogos, hogyha újabb 
kérdést tesz fel isteni Urának: Az erős városba ki vezet el engem? Edomba ki irányítja lépteimet? – 
És megint ugyanitt a Zsoltárostól kapja meg a választ – Csak te, Istenünk (Zsolt 59, 11-12). Edom 
az edomiták fővárosa, Júdeával szomszédos ország. Emberi erővel nem hatolhatunk be annak a 
másik országának a fővárosába.  
 A mennyország is a mi világunkkal határos világ, „Szomszédunk” az Isten, de emberi erővel 
nem juthatunk be az ő országába, csak Isten erejével, aki magához vonzott bennünket, sőt a házába 
akar vezetni minket.  
 2. Amikor az ember látja a tehetetlenségét, akkor fohászkodik: Könyörülj rajtam, Uram, 
könyörülj rajtam! Hozzád menekül a lelkem, szárnyad árnyékába menekülök (Zsolt 56, 2). A 
választott lélek bízik isteni Urának erejében. Ez a költői kifejezés: – szárnyad árnyékába 
menekülök – azt jelenti: hozzád szaladok, aki kitárt karral vársz engemet. Lelkem most már csak 
tebenned keresi a menedéket. Már megtanulta: nincs másban igazán bizodalma, mentsége, csak 
tebenned, Uram. Az Úr pedig az ilyen könyörgő kérést szívesen meghallgatja. Főleg, hogyha a 
lélek-menyasszony tovább ostromolja isteni Urát, és vallomást tesz neki: Az ártatlanság útján 
akarok járni, mikor jössz el hozzám? Tiszta szívvel akarok élni házamnak belsejében (Zsolt 100, 2). 
A lélek-menyasszony azért kéri az isteni Úrnak ezt a hozzá lehajló, hozzá érkező szeretetét, hogy 
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elmondhassa neki: „Tiszta szívvel szeretnék már élni a te házadnak belsejében! Mikor viszel el már 
magaddal?”  
 3. Szabad tovább kérlelnie a kiválasztottság biztos tudatával az Urat. A lélek-menyasszony 
mondhatja: Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha nem ül diadalt fölöttem ellenségem. Te 
pedig engem ártatlanságomért felkaroltál, és színed elé állítottál mindörökre (Zsolt 40, 12-13). Ez 
is a Zsoltárosnak az üzenete. A Zsoltáros bizonyos lehetett abban, hogy az Úr kedvét találja benne, 
mert le tudta győzni lelke ellenségét, a gonoszt; úgy a lélek-menyasszony is belső bizonyosságában 
egyre növekszik, ahogyan egyre jobban diadalt arat lelke ellenségén. Boldogan hagyja, hogy isteni 
Ura felkarolja, felkapja, magához ölelje, és magához vigye, hogy a mennyei házban szüntelenül a 
szentháromságos egy Isten fölséges színe előtt állhasson.  
 4. Ha „a szeretetnek az a mértéke, hogy nincs mértéke”, ahogyan Clairvaux-i Szent Bernát 
mondta, úgy a menyasszony is boldog bizalommal sürgetheti isteni Urát. Mondhatja neki: Menjünk 
el innen! És továbbra is ostromolhatja esdeklő kérésével isteni Urát: Gyere, Kedvesem, menjünk 
ki a mezőre! Menjünk ki a szőlőhegyre! (Én 7, 12-13). Akik igazán szeretik egymást, azok mindig a 
másiknak a kedvében járnak, igyekeznek teljesíteni a másiknak a kéréseit, lesni a ki nem mondott 
vágyait is.  
 5. Persze hogy egyszer csak a választott lélek meghallja isteni Urának a szavát, aki így szól: 
Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt! (Kiv 24, 12). Milyen boldog volt Mózes, amikor 
meghallotta az Úrnak ezt a hívó szavát, milyen önfeledten ment fel a hegyre, maga mögött 
hagyva evilágnak a nyüzsgését, és az a negyven nap, negyven éjjel, amelyet a Sínai-hegyen töltött, 
olyan rövidnek tűnt számára, hogy se nem evett, se nem ivott, csak Isten szeretetéből táplálkozott, 
az éltette őt. A kinyilatkozó Istennek ez a szava: – Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt – éppen 
ezért mindnyájunknak szól, mindnyájunkat hív. Egész földi életünk arra irányul, hogy ezt a földi 
nyüzsgést magunk mögött hagyva az Úrral lehessünk az ő szent hegyén, az ő szent hajlékában. Ő 
hív: „Menjünk fel hozzá, és maradjunk vele!”  
 6. A választott lélek ilyenkor mondhatja a Zsoltárossal együtt: Döntéseid útját, Uram, add 
megértenem! Csodás tetteiden szemlélődöm (Zsolt 118, 27). Még nincs fenn a hegy magasán, de 
lelke tekintetét már előre küldi. Az Úr döntése volt, hogy ebben a kitüntető megszólításban, 
meghívásban részesítette. A lélek egyre jobban szeretné megérteni ezt az isteni akarást. Szeretne 
egyre jobban behatolni isteni Ura világába. Elmondhatja: „Már nem magamban vagyok, hanem 
nálad. Te pedig karonfogva – vagy mondjuk inkább így – szívemen fogva vezetsz engem, Uram.” 
Ugyanis minél jobban belehatol Isten világába, Isten pedig behatol az ember lelkébe, a választott 
lélek annál inkább meghatódik. Annál inkább elolvad a gyönyörűségtől a szíve, és engedi, hogy 
isteni Ura vezesse őt. Csak egy gondja van, egy bánata: „Uram, oly hosszú még oda az út, ahova te 
vezetsz engem. Ez a szeretetnek a türelmetlensége, ez a szeretetnek a megnyilvánulása. A lélek-
menyasszony pedig egyre boldogabban hagyja magát vezetni isteni Ura által. És nem bánja, hogy 
még hosszú az út hazáig; mert már tudja, hogy isteni Ura kézen fogta őt. Megragadta a szívét, 
átölelve tartja a lelkét, és úgy vezeti a mennyei házba vezető úton.  
  
 II. Milyen lesz az, amikor a lélek már megérkezik az isteni Ura által készített házhoz!  
 1. Még a házon kívül vannak, de már ott vannak a háznál. A gyönyörűségtől felsóhajt: 
Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura! Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába (Zsolt 83, 2-3).  
 A jövendő otthont akárcsak kívülről is szemlélni, már boldogító élmény. Megfogja az 
embernek a szemét ama háznak a sziluettje, a külső vonásai, szépsége, ragyogása. Még nem látja 
belül annak berendezését, de tudja: Ezt az egész házat az ő Kedvese készítette az ő számára. 
Minden téglája, minden ablaka és ajtaja, a ház teteje, az egész „építmény” az isteni Úr szerető 
gondoskodásáról árulkodik. „Uram, te ezt készítetted nekem?” Persze, hogy szeretne már bemenni. 
Isteni Ura vonzásának engedve kéri: Mennyei világosságodat, isteni hűségedet küldd el, Uram! 
Azok vezéreljenek engem a te szent hegyedre, a te hajlékodba! (Zsolt 42, 3). Ha már sötét van, mire 
egy házhoz odaérkezünk, de a figyelmes házigazda felgyújtja a szobákban a villanyt, a kertben a 
fényt, akkor az odaérkezők nemcsak az utat látják jobban, amely a házba vezet, hanem az őket váró 
házigazda figyelmességét is. A lélek-menyasszony is, amikor a földi élet sötét éjszakájában 
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vándorolva megérkezik isteni Ura házához, akkor boldogan konstatálhatja, hogy az Úr világosságot 
küldött neki. Nemcsak látja az utat, amelyen járva bemehet Ura házába, hanem maga mellett tudja 
isteni Urát, aki kézenfogva, karonfogva, őt átölelve vezeti be a házba.  
 2. A háznak a lakói, vagyis a mennyei Atya a Szentlélekkel együtt már várja egyszülött Fiát, 
és annak kedves választottját. A lélek-menyasszony megélheti: Szeretetével Istenem elém siet. Isten 
megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött. Én meg hatalmadról énekelek, már korán reggel 
örvendezem jóságod miatt (Zsolt 58, 11-12. 17). A mennyei Atya mindig egyszülött Fia felé irányul 
a szeretettel, a Szentlélekkel. Az a lélek, akit az isteni Ura fogott kézen, és vezetett idáig, a mennyei 
Atya házához, megéli, hogy Isten eléje siet.  
 3. Ez nem olyan, mint a tékozló gyermeknek az élménye, akit atyja otthon vár, s ő meg 
bűnbánattal leborul az atyja előtt (vö. Lk 15, 21), hanem ez az isteni Jegyessel való hazaérkezés 
boldogsága. Az a belső békesség, amellyel tudja, hogy az isteni Vőlegény már megtisztította őt, 
megadta neki, hogy átnézzen a gonosz ellenség, a gonosz lélek támadásain, hogy ne a bűnt és a 
bűnre vezető alkalmakat szemlélje, hanem a bűn fölött győztes Krisztussal a mennyei Atyára 
tekintsen a szent szeretettel, a Szentlélekben. 
 4. Itt már megéli azt, hogy elmúlt a sötétség, hogy már korán reggel van, már kezd 
felragyogni a minden földi lámpafénynél ragyogóbb világosság, az igazságosság Napja (Mal 3, 
20), az isteni Nap. Persze, hogy a lelke megtelik örömmel. Énekelni kezd. Aki szeret, az énekel. A 
szeretetnek a dalát zengi. Itt most már nem azt kell zengeni, amit eddig énekelt, könyörgő, esengő, 
bűnbánó szívvel: Újíts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! (Zsolt 
79, 4), hanem mint aki a nagy küzdelemből jött, a győzelem énekét zengheti: Urunk, te megújítottál 
minket, magadhoz fordítottál bennünket. Házadhoz vezetsz minket, ránk ragyogtattad arcodat, és 
íme, már szabadok lettünk! Ez a szabadság nemcsak azt jelenti, hogy szabad már a bűntől, annak a 
vonzásaitól, hanem azt is: Szabad már belépnie isteni Ura házába.  
 5. Milyen felszabadító érzés az, hogyha egy hosszú menetelés után megérkezünk a hegyen a 
menedékházba, bekopogtatunk, és azt mondják belülről: „szabad”, tudniillik belépni. Az isteni 
Vőlegény is így szól szerelmesen: Kelj fel, kedvesem, gyere – tudniillik gyere be –, szépségem! 
Nézd, elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult. A föld színén immár virágok nyílnak (Én 2, 10-12). 
 6. Ó, de régóta várt a lélek-menyasszony erre a hívásra! Micsoda invitálás ez, amellyel isteni 
Ura őt behívja a mennyei hajlékba. Persze, hogy már feledi azt a téli hidegséget, amelyet az az 
élménye okozott, hogy még nincs eléggé közel isteni Urához, inkább a távolléte miatt szenvedett. 
Persze hogy boldog, mert elmúlt az a viharos eső, amely akadályozta őt, hogy előrehaladhasson a 
hazafelé vezető úton. És látja, hogy isteni Ura kertjében immár virágok nyílnak. Az erények virágai, 
a szeretet virágai, az isteni szerelem virágai, amelyeket ez az isteni Kertész ültetett háza kertjébe 
menyasszonya érkezésének örömére, tiszteletére.  
 7. A szeretet mindig sürgeti a másikat. Az isteni Vőlegény is megismétli a hívást. Azt 
mondja: Kelj fel, kedvesem, gyere, szépségem! Sziklák hasadékában fészkelő galambom, 
rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat! Mert 
szépen cseng a hangod, és bájos az arcod! (Én 2, 13-14).  
 A lélek-menyasszony, aki eddig a sziklák hasadékában fészkelő galambhoz volt hasonló, 
vagyis csendes visszavonultságban, elvonultságban, a világtól való elrejtőzésben élt a bűntől 
elszeparálva, a bűn számára megközelíthetetlen szikla szirtek magasságában, most megkapja a 
hívást, hogy végre szemtől szembe láthassa isteni Urát. Már nem kell, hogy fátyol takarja el a 
menyasszony arcát. Isteni Urának már megmutathatja lelke szépségét, arcának bájosságát, 
szerelmes énekének kedves hangját, amely olyan szépen cseng az isteni Vőlegény fülében, de még 
inkább a Szívében.  
 
 III. Hogyan léphet be a lélek-menyasszony Urának házába? 
 1. A király palotájához való érkezésnek is megvan a maga etikettje, szertartásrendje. A 
lélek-menyasszony megtanulta, hogy áldozatot hozva kell belépnie Isten udvarába, és ott a szent 
fényességben le kell borulnia isteni Ura előtt! (vö. Zsolt 95, 8-9). Egész élete áldozatát nyújtja 
isteni Urának. Egész élete hódolatával leborul előtte. És ha eddig így imádkozott: Világosságodat 
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és hűségedet küldd el, azok vezéreljenek engem szent hegyeden a te hajlékodba. Isten oltárához 
megyek, Istenhez, aki nekem ujjongó örömöm (Zsolt 42, 3-4), akkor most boldogan konstatálhatja: 
az Úr elküldte az ő világosságát! 
 2. Hűséges szeretete vezérelte ide őt a szent hegyre, az isteni hajlékhoz. Szeretne már egyre 
beljebb menni Isten oltárához, kimenni önmagából, és bemenni isteni Urához, ahol az egész 
életét áldozat gyanánt Isten asztalára teheti, mert abban leli ujjongó örömét, ha Istennek adhatja 
magát. Minél jobban átadja magát Urának, annál nagyobb lesz benne az örvendezés, az ujjongás.  
 3. Ennek a dicsőséges Úrnak a házában – ott vannak a Szűzanya körül az angyalok meg a 
szentek, és az ő kórusuk is éneket dalolva fogadja a lélek-menyasszonyt. Így zengenek: Uram, 
hatalmad vezette őt a te szent hajlékodba, bevezetted és örökséged hegyére költöztetted népedet, 
erős lakhelyedre, amelyet te építettél, szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott! (Kiv 15, 13. 17).  
 Az angyalok és a szentek dicsőítik Istent az ő fölséges tervéért, amellyel ilyen nagy 
kitüntetésben akarja részesíteni a kiválasztott lelket. Ők látták, hogy az isteni Úr, mint nyájat 
terelgette az ő választottját a földi lét pusztaságában, és most már bevezette őt szent földjére, a 
hegyre, amelyet isteni jobbja szerzett neki (vö. Zsolt 77, 52. 54). Az angyalok és a szentek, akik 
Isten színe előtt állnak, örvendeznek annak a dicsőségnek, amely azáltal valósult meg, hogy Isten a 
földi élet pusztaságán, viszontagságain, szárazságain, sivatagjain, sötétségein keresztül vezette az ő 
választottját, és az most már megérkezhetett az ígéret szent földjére.  
 Az angyalok és a szentek látják, hogy az isteni Vőlegényhez, a királyhoz színpompás 
ruhában vezetik a királyleányt. Szüzek követik, és barátnői kísérik útján. Hangos örömujjongás 
között vonulnak, és bevezetik a király palotájába (vö. Zsolt 44, 15-16).  
 4. Micsoda mennyei öröm tudja eltölteni a választott lelket, aki eddig így szólítgatta isteni 
Vőlegényét: Jöjj el, Uram, Jézus! (Jel 22, 20), de most már meghallotta isteni Urának a szavát: 
„Jöjj velem, választott menyasszonyom!” És ő, aki eddig is ment feléje az úton, most hagyja 
magát az isteni szeretettől elbűvölten vezetni. Már itt áll lába a mennyei Jeruzsálem hajlékának 
kapujában (vö. Zsolt 121, 2), és hallja isteni Ura szavát: „Jöjj be, választott jegyesem!” 
 Most megtapasztalja, hogy isteni Jegyese, aki a mennyből sohasem távozott el, de mégis 
eljött hozzá a földi élet terére, már egészen közel van hozzá, s mennybemenetelével azt akarja, 
hogy az ő választott jegyese is ott legyen, ahol ő van (vö. Jn 14, 3). Ha Krisztus mennybemenetele 
azt jelenti, hogy ő már nem tartozik a romlás és a halál világába, hanem teljes emberi mivoltában is 
a megdicsőülés állapotában Istenhez tartozik, akkor ebből az is következik, hogy a lélek-
menyasszony is Krisztus által helyet talál Isten örök dicsőséges mennyei otthonában.  
 5. Ez azt jelenti, hogy rá is érvényes a Szentírás szava: Ti az égben számon tartott 
elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez járultatok, mindnyájunk Bírájához, Istenhez 
(Zsid 12, 23). Az Isten Úr számon tartja övéit. Az égben készített neki is helyet azok közösségében, 
akik már örök ünnepléssel Isten szentháromságos színe előtt lehetnek, aki alkalmasnak ítélte őket az 
Istennel való örök szeretetben történő együttélésre. A lélek-menyasszony tehát boldog, mert tudja, 
hogy isteni Ura eljött, hogy elvigye a házába őt. Felfakasztotta már most szívében a mennyei 
házban való jelenlét és együttlét örömét. Örömtől dobban a szíve, mert visszagondol arra, hogy 
eddig hogyan ment az Úr házába vezető úton, most pedig már arra gondol, hogy hogyan fog 
bevonulni az Úr házába, és hogyan ujjong és énekel majd az ünneplő sokaság (vö. Zsolt 41, 5).  
 
 Ennek a vágyódásnak nem lehet határt szabni. Egyre inkább az örökkévalóság felé irányul, 
vagyis örökké, „szüntelenül” mindaddig fog tartani, amíg be nem teljesedik az örökkévalóságban 
azáltal, hogy Isten befogadja házába a lelket, a választott lélek-menyasszonyt.  
 
Az isteni hajlékból már hallatszik Isten hívogató vallomása:  
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 
A lélek-menyasszony pedig boldogan zengi tovább, válaszol az énekkel: 
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen!  
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
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Egész földi életünk az örökkévalóságra való irányulás  
Lelkünk majd igazán csak Isten hajlékában lesz boldog, de az imádságában már megélheti: isteni Ura felemelte a 
földről, a kezébe vette, és vezeti a mennyei hazába 
Csak a tiszta szívű  állhat meg Isten színe előtt  
Minél jobban megőrizzünk szívünk tisztaságát, annál alkalmasabbak leszünk az Úr áldásának a befogadására, annál 
jobban láthatunk a szívünkkel 
A mennyország a mi világunkkal határos, Isten a „Szomszédunk”, de emberi erővel oda nem juthatunk be  
A választott lélek bízik isteni Ura erejében, hozzá szalad minden gondjával, bajával  
Boldogan engedjük, hogy isteni Urunk felkapjon, és magához vigyen! 
Szent Bernát: A szeretetnek az a mértéke, hogy nincs mértéke  
Az egymást szeretők lesik a másik ki nem mondott vágyait, óhajait is 
Mózes az Úr hangját meghallva boldogan ment fel a Sinai hegyre, 40 napig se nem evett, se nem ivott, Istenből 
táplálkozott 
Nekünk is el kell hagynunk a világ nyüzsgését, az Úr szent hegyére kell vágyakoznunk, ahová már most előre 
küldhetjük lelkünk tekintetét  
Nekünk is az Úrral kall lennünk, engedjük, hogy ő vezessen!  
Lehet, hogy még hosszú út áll előttünk, de Isten kezébe kapaszkodva könnyebben haladunk az örök Otthona felé  
II. 
Nézzük, milyen lesz a megérkezésünk az Úr által nekünk készített házba, melyet még csak kívülről láthatunk, de már 
sóvároghatunk az udvaraiba  
Az egész „építmény” Isten szerető gondoskodásáról árulkodik  
Amikor a földi életünk sötétségében botladozva majd elérkezünk a mennyei „házhoz”, ott nagy fényességben fogad 
majd az Úr  
Már kezd felragyogni a világosság, az igazságosság napja  
Az Úr megtisztított, megújított, magához fordított, így már szabad belépnünk az ő házába  
Lelkünk megtelik örömmel, kezdhetjük zengeni a győzelem énekét  
Eddig szenvedtünk az Úr távolléte miatt, de a rossz idő elmúltával már nyílnak az erényvirágok, az istenei szerelem 
virágai, melyeket a nagy Kertész a menyasszony érkezésének a tiszteletére, örömére ültetett 
A lélek-menyasszony áldozatokat hozva tud belépni Isten udvarába, ott a szent fényességben le kell borulnia isteni Ura 
előtt!  
Elmondhatom: Isten oltárához megyek, aki nekem ujjongó örömöm 
Az Isten színe előtt álló angyalok és szentek örvendeznek, amikor a földi élet pusztaságain át haladva a választott lélek 
megérkezik az ígéret szent földjére  
Mi is kérjük: Jöjj el, Uram Jézus!  
Amikor meghalljuk a szavát, elbűvölten engedjük magunkat vezetni, s majd meghalljuk a szavát: „Jöjj be!” 
Krisztus akarja, hogy ott legyünk, ahol ő van! 
Krisztus már nem tartozik a romlás, a halál világába, ebből következik, hogy a lélek-menyasszony is helyet talál 
Krisztus által Isten dicsőséges örök mennyei otthonában 
Isten számon tartja övéit, helyet készít nekik az égben 
  
 


