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ALZs: Szeml.                                                                                                                  2010. 04. 29. 
 

c) ISTEN BEFOGADJA HÁZÁBA A LELKET 
  
 

379. Házadba fogadsz engem, Uram! 
  
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Imádkozzuk a 117. sz. éneket: 
 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 
 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon.  
 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon.  
 
 Az Istennel való „lelki frigy imájánál” már néztük, hogy az Úr hogyan hívja házába a lélek-
menyasszonyt. De nemcsak hívja, hanem bevezeti is őt oda.  
 
 I. Hogyan fogadja be Isten a lélek-menyasszonyt mennyei házba?  
 Amikor a lélek-menyasszony megáll az isteni Ura háza küszöbén, akkor gondolatban már 
belül szeretne lenni. Már nagyon szeretné látni isteni Urát. Olyan ez, mint amikor istenfélő, pogány 
származású zarándokok Jeruzsálembe mentek, és felkeresték a tanítványokat. Fülöphöz fordultak, 
és szóltak neki: „Uram, látni szeretnénk Jézust!” (Jn 12, 21). A lélek-menyasszony is ilyen 
vágyakozással készülődik arra a boldog pillanatra, amikor beléphet mennyei Ura házába. „Látni 
szeretném arcodat, Uram!”  
 1. Az emberiségben megvan ez a vágy ősidők óta. A paradicsomkert boldogsága az volt, 
hogy az ember együtt járhatott Istennel, hallhatta őt, beszélhetett vele (vö. Ter 1, 10). Azóta a 
boldogtalanságunk forrása, hogy nem látjuk az Urat. Mózes hasonló vággyal volt, amikor így szólt: 
Uram, ha kegyelmet találtam előtted, mutasd meg nekem arcodat! (Kiv 33, 13). Ugyanezért 
könyörögött a Zsoltáros is: Mutasd meg nekem arcodat! (vö. Zsolt 79, 4). Isteni Urunk pedig olyan 
kegyes és jóságos, hogy szívesen megmutatja magát választottjainak. Feltámadása után Jézus így 
szólt az asszonyokhoz, akik a sírnál keresték őt: Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy 
menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem! (vö. Mt 28, 6-7. 10). Ők el is mentek 
Tibériás tavához, ott találkoztattak a feltámadt Úrral, amint ott állt a tó partján (Jn 21, 4). A lélek-
menyasszony számára a túlsó part az, ahol Jézus áll, és várja őt, hogy befogadja a hajlékába, hogy 
étellel, isteni eledellel, vagyis önmagával táplálja. Megvan a biztos reménye, hogy megláthatja 
isteni Urát, hiszen maga az Úr akarja ezt. Hívogat: Jöjjetek, és lássátok Isten nagy tetteit! (Zsolt 65, 
5), vagyis szemléljétek, nézzétek szeretettel Istent, aki ezeket a nagy dolgokat cselekedte!  
 2. Milyen boldog az a lélek-menyasszony, aki már ott állhat az Úr hajléka küszöbén! 
Elmondhatja a Zsoltárossal együtt: Inkább akarok lakni az Úr házának csak küszöbén, mint a 
bűnösök sátraiban időzni (Zsolt 83, 11). Ő már tudja: csak egy lépés választja el, hogy bemehessen 
a hajlékba. Addig viszont előreküldi a szíve tekintetét, mert már nagyon látni akarja az Urat. Az Úr 
házát már látja. Itt van egészen a közelében. Olyan ez, mint amikor Jákob a sok küzdés után 
megállapítja: Ez itt az Isten háza. Most már tudom, hogy Isten háza itt van! (vö. Ter 28, 16). 
Szemlélődő tekintetével, szíve szeretetével a lélek-menyasszony már nemcsak tudja, hogy itt állhat 
Isten háza előtt, hanem szemléli, boldogan látja azt a lakóhelyet, amelyből isteni Ura reá tekint.  
 3. Izajás próféta fohászát mondogathatja: Tekints le, Uram, az égből, és figyelj rám szent és 
dicsőséges lakhelyedről! (Iz 63, 15). A lélek-menyasszony felnéz, az ablakon betekint, ugyanakkor 
isteni Ura is az ő szerető tekintetével keresi választott jegyese, menyasszonya tekintetét. A két 
tekintet egybefonódik. A lélek befogadja Isten szerető tekintetét, Isten pedig befogadja az ember 
szeretetteljes rátekintését. Ez a szemlélődő ima lényege: Az ember befogadja Istent szeretetben, 
Isten befogadja az embert szeretetben. Megvalósul a Zsoltárosnál megélt tapasztalat: Így hallottuk 
és láttuk ezt a Mindenható Isten városában, a mi Istenünk városában. Mindörökre építette ezt az Úr 
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(Zsolt 47, 9). A lélek-menyasszony most már tudja: nemcsak az atyáitól örökölt tanításra kell 
ráhagyatkoznia, amelyből már elméletileg tudja, hogy milyen nagy Úr az ő isteni Vőlegénye – (vö. 
Zsolt 44, 17) hanem most már kezdi látni is!  
 
 II. Isten befogadja választottját az ő hajlékába, az ő isteni szívébe  
 Ezt a várakozó csendet, a látásnak ezt közeli örömét az Úr szava tovább bontakoztatja. Azt 
mondja: Jöjj be Urad örömébe! (vö. Mt 25, 21). Itt egy új felvonás, egy második szakasz kezdődik 
ebben az imában. 
 1. Nemcsak annyit mond ugyanis az Úr: „Jöjj be az én hajlékomba!”, hanem azt is: 
„Költözz be az örök boldogság örömébe, az én isteni Szívemnek az örömébe!” Ezzel 
titokzatosan mintegy azt is kifejezte, hogy a lélek-menyasszony megélheti: Nemcsak az ő szívében 
van isteni Urának az az öröme, amelyet eddig már megtapasztalhatott, hanem most, hogy beléphet 
isteni Ura Szívének ajtaján, mindenünnen körülveszi őt ez az isteni öröm, ez a kiváltságos szeretet. 
Ez az a szeretet, amely vonzotta őt egészen idáig. Ez az a szeretet, amely magába akarja 
belemeríteni a kiválasztott lelket. Ez az a kimeríthetetlen öröm, amellyel Isten helyet adott a 
választott léleknek szeretett Fia országában (vö. Kol 1, 13). Ettől kezdve a lélek már nem 
önmagában van, hanem Istenben. Ettől kezdve már nem a szülői háztól messze idegenben kószálva 
él, hanem az otthonlevés boldogságával, azzal az örömmel, amellyel tudja, hogy Isten az ő házába 
fogadta be.  
 2. Amikor egy ember belép egy házba, akkor nem áll meg az első lépés után az előszobában, 
hanem megy a ház ura felé, hogy egyre beljebb kerüljön. A Zsoltárost idézve a lélek-menyasszony 
is mondhatja: Most odalépek Isten oltárához, Istenhez, aki nekem ujjongó örömöm. Citeraszóval 
magasztallak téged, Isten, én Istenem! (Zsolt 42, 4). Isten házának a középpontjában az az oltár van, 
amelyet János is látott a jelenésekben. Ott van rajta a Bárány, akit mintegy megöltek, azaz 
feláldoztak, de mégis él Isten dicsőségében, a végtelen szeretet ragyogásában (vö. Jel 5, 6). Amikor 
tehát a lélek Isten szeretetének középpontjába vágyódik, akkor e vágy igazán még szavak nélkül is 
Isten hívását tolmácsolja számára: „Jöjj be! Kerülj beljebb! Jöjj közelebb!”  
 A menyasszony lelkületét az jellemzi, hogy szívesen teljesíti vőlegénye kérését. Ha az isteni 
Vőlegény ilyet kér, akkor a lélek-menyasszony boldogan enged eme isteni szónak. A világ összes 
citerája, a világ összes orgonája, mindenféle hangszer kevés ahhoz, hogy kifejezze azt az ujjongást, 
azt az örömet, amely a lélek-menyasszonyt ilyenkor betölti.  
 3. Ilyen öröm az emberiségnek, hogy Isten méltóztatott eljönni erre a földre! Lakóhelyet 
választott magának a jeruzsálemi templomban. Milyen meghatódottan mondja Ezekiel próféta: Az 
Úr dicsősége bevonult a templomba a kapun át, amely keletre nézett, és lám, a templomot betöltötte 
az Úr dicsősége (Ez 43, 5).  
 4. Milyen megdicsőítése lesz az embernek az, amikor Isten befogadja őt mennyei 
templomába a kapun át, amely a napkelte felé néz, ahonnan az Istenség dicsősége, az igazságosság 
napja ragyog föl. Ezt a mennyei templomot végérvényesen betölti az Úr dicsősége. A választott 
lélek pedig megélheti: nemcsak körülöleli őt Isten Lénye, ez a dicsőséges, fényességes Valóság, 
hanem be is tölti őt; hiszen eddig is Isten temploma volt teste is, lelke is (vö. 1 Kor 3, 16). (Itt) 
Megismétlődik az első Pünkösd csodája. Ott a Szentlélek vett lakást az apostolok szívében, 
ahogyan az Egyház imádkozza a Napközi imaóra délelőtti szakaszában. „Szívünkben ugyanaz a 
Szentlélek vegyen lakást, mint aki az apostolokra szállt!” Most pedig a mennyei hajlékban ennek 
továbbbontakozása valósul meg, az ember vehet lakást Isten Szívében. Amennyivel tökéletesebb a 
mennyei a földinél, annyival több ez a mennyországi élmény. A Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: 
Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz emelsz, hogy csarnokodban élhesse életét. Óh, hadd teljünk 
el házad javaival, templomod szentségével! (Zsolt 64, 5). Amikor Isten házába fogadja választott 
mennyasszonyát, akkor nemcsak azt engedi meg, hogy az ő jelenlétében élhessen, nemcsak 
magához emeli, hogy a szívére ölelje, hanem betölti isteni Léte Szentségével, betölti Istenségével. 
Mennyire felsóhajt a boldogságtól a lélek, amikor így szól: Szolgáid fiai itt lakhatnak, és fiaiknak 
fiai is színed előtt élhetnek biztonságban (Zsolt 101, 29).  
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 5. Ha az ember bemegy egy olyan házba, ahova már régóta vágyódott eljutni, s ha az a ház 
az ő választott jegyesének a háza, akkor olyan boldogan tekintget körül, milyen is ez a hajlék, 
ahol ettől kezdve élhet Isten Urával. Annál is inkább módja van arra, hogy szemlélődve 
körültekintsen, mert felszólítást kap: „Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, 
és ők az ő népe lesznek. Maga Isten lesz velük” (Jel 21, 3). Akármerre is néz a lélek-menyasszony, 
mindenütt Istent látja, mert Isten nem valami kézzel épített hajlékban lakik. Amikor házába fogadja 
őt isteni Ura, akkor azt kell megtapasztalnia, hogy Isten önmagába fogadta őt. Mindenki mást – 
angyalokat és embereket, akiket lát – immár Istenben lát, és Istenben szeret.  
 6. Amikor az ember isteni Urát választja, kiment evilágból és önmagából, és megtapasztalta, 
hogy Isten házába fogadta őt, akkor azt a boldogságot tapasztalja, amelyet a Zsoltáros így 
fogalmazott meg: Boldog, akit kiválasztasz, hogy csarnokodban élhesse életét (Zsolt 64, 5). Isten 
maga lesz az, akiben immár örökre benne létezünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Olyan 
nagy boldogság otthon lenni Istennél! Itt már megvalósult a Zsoltárosnak a buzdítása: 
Örvendezzetek Isten színe előtt, mert ő otthont ad a hontalannak. Árvák atyja és özvegyek 
pártfogója Isten az ő szent hajlékában. Otthont talált a te családod, ahol jóságodban Istenünk 
gondját viseled szegényeidnek (Zsolt 67, 5-6. 11). Most már kiteljesedett az az élmény, amelyet a 
Zsoltáros így fogalmazott meg: Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, 
miként már neved is, úgy Fölséged is betölt minden földhatárt. Örvendezzen Sion hegye!. Sion falát 
kerüljétek meg, járjátok körül, számláljátok össze tornyait! Csodáljátok meg bástyáit! Járjátok 
végig házait, és mondjátok el utódaitoknak: Itt van az Isten, a mi Istenünk mindenkor és örökké. Ő 
vezet minket mindörökké (Zsolt 47, 10-15).  
 7. Itt már nem kell elmélkednie a lélek-menyasszonynak Isten jóságáról, elég csak 
elméjében fontolgatnia, hogy milyen jó az Isten (vö. 1 Pét 2, 3), mert már tudja, már tapasztalja 
azt. Itt nem kell Sion várfalát körbejárogatnia, hogy milyen lehet odabenn az élet, nem kell 
kémlelő szemmel számlálnia annak tornyait (vö. Zsolt 47, 13), hogy hány és hány templomban 
szeretik ott az ég és föld Alkotóját, a mi Istenünket. Már nincs szükség ilyen úgynevezett 
diszkurzív, vagyis következtető elmélkedésre: vagyis ha van torony, akkor van templom is, akkor 
van Isten, akkor van istenszerető közösség, amely ezt a templomot építette. Itt már a lélek csak 
kontemplál, csak csodálja Isten épületét, annak minden bástyáját. Annak a belső világát is ismeri 
már. Ez tehát a szemlélődés, amikor a lélek boldogan, örvendezve, gyönyörködve néz és szeret. 
De kész a szíve arra is, hogy amikor majd az isteni Ura küldi, hogy végigjárja a többi házat is, és 
elmondja testvéreinek is ezt a szeretetélményt, hogy házába fogadta őt az Úr. Akkor megvalósul az 
ember életében az akció, a cselekvés, a szemlélt kincseknek a továbbadása, hogy mások is 
meghallják Istennek a hívó szavát, mások is elinduljanak Isten útján, amellyel a mennyei hazába, 
Szíve központjába hívja őket. Mások is megtapasztalják, hogy otthon lehetnek Isten Szívében, 
abban a mérhetetlen szeretetben, aki az Isten (vö. 1 Jn 4, 8).  
 
 III. A lélek itt már megtapasztalta, hogy nem volt méltó Isten hajlékában élni. De Isten a 
via purgativa-n, a megtisztulás útján segítette megtisztulni. Sőt Isten maga hajolt le a lelke mélyére, 
hogy megvilágosítsa a via illuminativa-n, vagyis a megvilágosodás útján, hogy végül is nemcsak 
magához emelje, nemcsak a szívére ölelje, hanem hogy megvalósuljon benne a via unitiva, „az 
egyesülés útjának az imája”, Isten az ő Lelke mélyére vonja választott menyasszonyát.  
 1. A lélek itt már tudja: Isten lett számára a legfontosabb. Megélte, hogy ami nem Isten, az 
számára nem elegendő, neki már egyedül Isten elég. Neki már csak Isten egyedül elég, ahogyan a 
Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szokta ezt mondogatni. Az a lélek – aki számára Isten lett a 
legfontosabb – már nem önmagával foglalkozik, nem is az evilág a legnagyobb kincs az ő számára, 
hanem Isten. Ilyenkor újra megfogalmazza hitét a teremtő Istenben: „Hiszek tebenned, teremtő 
Istenem, aki magadnak teremtettél. Nyugtalan volt a szívem addig, amíg meg nem pihent benned. 
De most már belenyugszik a te szeretetedbe, amellyel megteremtetted őt” (vö. Szent Ágoston). – És 
a lélek-menyasszony folytatja: „Legmélyebb teremtményi hódolatommal, és létem mélységből 
kiáltok fel hozzád, Uram! (vö. Zsolt 129, 1), Imádva szeretlek, mert te előbb szerettél engem (vö. 1 
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Jn 4, 19). Magadhoz vonzottál, és én megtapasztalhattam, hogy csendességben, erőfeszítés nélkül, 
nagyon szelíden magadhoz vonzottál.  
 Most már benn lehetek a szobában, ahol te vagy.  
 Most már betölt a találkozás öröme.  
 Most már nemcsak ajkammal, de még inkább a szívemmel, lelkem legtisztább érzésével 
mondom ki neked: »Uram! Istenem!«”  
 Ez a vallomás köti össze az embert Istennel. Isten pedig elfogadja az embert az ő választott 
menyasszonyának, és mondja neki: „Kedvesem, választott jegyesem!” 
 2. Amikor a választott lélek szíve nagyot dobban az örömtől: – „Vártál rám, és házadba 
fogadtál!”–, akkor szeretne még mélyebben, még inkább, még jobban Istennel, isteni Urával 
együtt lenni. Ezt mondja: „Szeretnélek imádni, a szeretetben veled lenni, vágyódom, hogy még 
jobban befogadjam szeretetedet és viszonozzam azt. Vágyam, amellyel utánad szomjaztam, immár 
kezd betöltődni. Lényedet, amelyet szerettem volna magamba ölelni, immár te ölelted önmagadba. 
Ha éheztem szent testedet és véredet, íme, most benned megnyugodhatom. Szívem benned elpihen, 
benned elcsendesedik. Csak azt tudom, hogy szeretnék elköltözni ebből a világból, és veled lenni! 
(Fil 1, 23), hogy te élj bennem, én pedig tebenned. Vonj magadhoz, isteni Kedvesem! Sietek 
keneteid illata után (Én 1, 4). Csókolj meg szádnak csókjával, vagyis illess ajkad Igéjével, a Fiúval, 
illetve szeress engem Szentlelked és Igéd közlésével! (vö. Én 1, 2). Vezess, Uram, kamrád 
legmélyére, Istenséged legbelső lakába, ahova szememet sem merem felemelni, még kevéssé oda 
belépni. De a szerelmed felbátorít, magához vonz, hogy vigadjunk, és örvendezzünk együtt, és 
magasztaljuk szerelmedet! (Én 1, 4). Olyan jó, hogy nekem ajándékoztad magadat, Uram, oly 
nagyon szeretem lakóházadat, dicsőségednek otthonát (Zsolt 25, 8).” - Az már a hazaérkezés 
öröme.  
 3. Az emmauszi tanítványok az úton levés örömét élhették meg, amikor Jézus csatlakozott 
hozzájuk, és lángolt a szívük (Lk 24, 15. 32). A hazaérkezés öröme több ennél.  
 Ez már az otthonlevés boldogsága, biztonsága. Érdemes itt felidézni egy 43-szoros magyar 
labdarugó válogatottnak, Czibor Zoltánnak a vallomását, aki nem disszidált, hanem itthon maradt 
Magyarországon, mert: „Otthon a fájdalmat könnyebb elviselni.” Az a lélek, aki megélheti, hogy 
Isten befogadta őt a házába, az felejti az idevezető útnak a fájdalmait, már csak a szépre és a jóra 
emlékezik. Otthon a szépet és a jót megélni még gyönyörűségesebb. Isten nem adja szűkösen a 
Szentlelket (Jn 3, 34), nem adja szűkösen a szeretetét. A Zsoltáros ezt így mondja: Házad 
gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséged patakját adod italul nekik (Zsolt 35, 9).  
 
 Csoda-e, hogyha isteni szeretetnek ettől a nagylelkű áradásától a lélek megittasodik? Ha 
betöltődik a Szentlélekkel, mint először a Pünkösd napján? A bortól az ember elkábul, és egy idő 
után nem tud többet inni belőle. Isten gyönyörűségének itala pedig szüntelenül patakzik. Isten betölt 
az ő gazdagságával. A lélek szinte megretten az áhítattól, amikor arra gondol, hogy mi vár még reá 
az Istennel való lelki frigy imaszakaszán, az egymásban levés, vagyis Istennel „a szeretetben való 
egyesülés imája” további bontakozásánál.  
 
Már hallja isteni Urának vallomását:  
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  
A jövő kibontakozását remélve, a jegyesnek a szeretet vágyával így énekel isteni Urának:  
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen!  
 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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A lélek-menyasszony nagy-nagy vágyakozással készülődik a mennyei Ura házába való belépésének boldog pillanatára 
Szeretné már látni arcát  
Azért vagyunk boldogtalanok, mert már nem sétálhatunk vele a paradicsomban, és még nem láthatjuk az Urat  
Isteni Urunk olyan jóságos, hogy megmutatja magát a választottainak. Ebben biztosak lehetünk  
A küszöbig elmehetünk, szívünk tekintetét beküldhetjük Isten házába  
Az Úr keresi és befogadja a tekintetünket, mi az Úrét. Ez a szemlélődés lényege  
A lélek-menyasszony először csak hallja, utána kezdi látni, majd be is költözhet az isteni szív örömébe 
A lélek-menyasszonyt vonzza a szeretet, Istenbe meríti  
Nagy öröme az emberiségnek, hogy Isten méltóztatott erre a sáros földgolyóra lépni  
Megdicsőítése az embernek, ha Isten befogadja mennyei templomába 
Amennyivel tökéletesebb a mennyei a földinél, annyival több a mennyországi élmény  
Isten befogadja a házába a lélek-menyasszonyt, vele élhet, betölti Istenségével  
A lélek-menyasszony az embereket és az angyalokat is Istenben láthatja, szeretheti  
Boldog, akit kiválasztott. Hatalmas boldogság Istennél otthon lenni, szent szívén megnyugodni  
Itt van Isten… ő vezet minket mindörökre  
Lassan megtapasztalhatjuk: milyen édes, jó az Isten!  
Már nem szükséges a diszkurzív elmélkedés, a lélek már csak kontemplál, csak csodálja Isten épületét, gyönyörködve 
néz és szeret  
Ha kész az ember szíve arra, hogy beszéljen a szeretet-élményéről az embereknek, akkor megvalósul az akció, a 
szemlélt dolgok továbbadása  
Általunk majd mások is otthon lehetnek Isten szívében, a mérhetetlen szeretetben, Istenben 
Isten a via purgatíva útján megtisztítja, a via illuminatíván megvilágosítja, majd a via unitíván a Lelke mélyére vonja 
választott menyasszonyát  
Itt már tudja a lélek, hogy számára Isten a legfontosabb, neki Isten egyedül elég, csak Isten 
Isten előbb szerette az embert, magához vonzotta  
Szíve legtisztább érzésével mondhatja: „Uram! Istenem!” 
Ez a vallomás összeköti az embert Istennel, aki így válaszol: „Kedvesem! Választott jegyesem!” 
A választott lélek szíve nagyot dobban az örömtől, nagyon szeretne isteni Urával lenni, benne elcsendesedni 
„Jézusomnak szívén megnyugodni jó!” 
E-világból is elköltözne már, hogy együtt lehessenek, de még a szemét sem meri Urára emelni 
Az emmauszi tanítványok Jézussal az úton-levés örömét élték meg, mi már a hazaérkezés örömére készülünk  
Czibor Zoltán 43-szoros magyar labdarugó válogatott mondta: „Otthon a fájdalmat könnyebb elviselni” 
Házad gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséged patakját adod italul nekik  
Isten gyönyörűségének itala nem kábít el, az szüntelenül patakzik. Isten minket is betölt a nagy gazdagságával. 


