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d) ISTEN MAGÁNÁL TARTJA A LÉLEK-MENYASSZONYT 
 
 

380. Magadnál tartottál, 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, neked udvarlok.  
 
 Az Istennel való „lelki frigy imájánál” már néztük, hogy az Úr hogyan hívja meg választott 
menyasszonyát, miként vezeti, és miként fogadja be a házába őt.  
 
 I. Ma arról az imaélményről gondolkozzunk, amelyet a lélek-menyasszony így fogalmazhat 
meg: „Magadnál tartottál, Uram!” 
 
 1. Az Úr ugyanis nemcsak befogadja az ő hajlékába az ő választottját, hanem meg is akarja 
őrizni magának. Ez a szeretetnek a törvénye. Akik szeretik egymást, azok szívesen vannak 
egymással, jól elvannak egy életre együtt. Ez nem csupán „az együttlétnek az imája”, amikor is 
Isten eljött az emberhez, és közölte magát vele, hanem a lélek most már boldogan azt is tapasztalja, 
hogy Isten magához vonzza őt, tehát Isten hívja az általa készített otthonba, hogy már egyre inkább 
őnála legyen. Ilyenkor a léleknek az első élménye az lehet: érdemes volt remélni a 
reménytelenségben is (vö. Róm 4, 18). Ábrahám is remélt a reménytelenségben. Az ember számára 
olyan hihetetlennek tűnik a nagy kitüntetés: „én, a parányi ember eljuthatok az én nagy Uramnak, 
Istenemnek a hajlékába?”  
 
 2. A közös élmények felidézése erősíti a szeretetet. Isten hajlékában a lélek-menyasszony is 
visszagondolhat arra, hogy milyen gyötrelmes volt, amikor Istent távol érezte magától. Ahogyan Úr 
Jézus is imádkozta – Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? (Mt 27, 46), Miért maradsz távol 
megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám… 
Uram, ne maradj távol, erősségem, siess segítségemre! (Zsolt 21, 2-3. 20) –, úgy a lélek is teljes 
átéléssel mondhatta ezeket a zsoltárszavakat, mert emlékezik arra, hogy volt olyan idő, amikor azt a 
boldogságot, hogy az Úr befogadta már és magánál akarja tartani, még nem tudta megélni.  
 
 3. A szentek is hasonló élményanyaggal rendelkeznek. Szent Anzelm püspök írja: 
„Magasságbeli Uram, mire való ez a te messze távolléted? Mit tehet a te szolgád szeretetedtől 
gyötrődve, és messze elvetve színed elől? Lángolva vágyakozik, hogy megláthasson téged, és íme, 
arcod nagyon is távol van tőle. Szeretne közelebb jutni hozzád, de íme, lakóhelyed 
megközelíthetetlen. Óhajtana rád találni, de ismeretlen előtte holléted. Áhítozva keres téged, de 
nem találja arcodat. Kereslek vágyammal, és óhajtalak keresésemmel; találjalak meg hát 
szeretetemmel, és szeresselek, ha megtaláltalak!” (Proslogion, 99. 100.). Mennyi epekedés van 
ezekben a szavakban! Az Úr bizonyára ezt a megpróbáltatást is, akárcsak a többit is azért engedi a 
lélekre, hogy a hűségét kipróbálja, hogy a vágyát még inkább felszítsa.  
 
 4. A választott lélek a Zsoltárossal együtt mondhatja: Mindezek most ránk szakadtak, téged 
mégsem feledtünk el, és nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem fordult el tőled, lépteink 
utadról le nem tértek (Zsolt 43, 18-19). Itt arról is tanítást kap a lélek, hogy melyek azok a szellemi 
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képességek, amelyekkel belekapaszkodhat Istenbe, hogy semmiféle megpróbáltatás ne szakítsa el 
tőle. Egyrészt az értelem, amellyel nem feledkezik meg az ember Istentől, másrészt az akarat, a 
szív, amely nem fordul el az őt szerető Istentől. Amikor ezt a harcot megharcolta, hogy minden 
gonoszkodó erő ellenére hűséges legyen, akkor elmondhatja: A nyomorultnak az Úr a menedéke, a 
nyomorúság és szükség napjaiban egyetlen mentsége. Aki nevedet ismeri, benned bízik: Uram, soha 
nem hagyod el a téged keresőket (Zsolt 9A, 10-11).  
 
 5. Olyan jó visszaemlékezni Isten nagy tetteire! Úgy fellángol a szív Isten szeretetből 
fakadó cselekedeteinek felidézésekor! Boldogok, akik házadban laknak, és téged örökké 
magasztalnak (Zsolt 83, 5). Vagy mondogathatjuk a kis Keresztelő Szent János édesapjának, 
Zakariásnak a szavait: Az Úr, atyáink Istene meglátogatta és megváltotta az ő népét (Lk 1, 68). Az 
Úr tehát nem hagyja el az őt keresőket. Eljön az emberhez, és a megváltás kegyelmével 
megvásárolja magának egyszülött Fia drága vére árán. A lélek visszaemlékezik arra, hogy milyen 
biztonságot adott Istennek ez a nagylelkű, leereszkedő szeretete, amellyel kiválasztotta magának 
Siont. Lakóhelyéül kívánta. Így szólt: Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a 
kívánságom (Zsolt 131, 13. 14). Milyen szeretettel tekint Isten az ő városára, ahol a templomban 
nemzedékről nemzedékre imádták őt, és bemutatták az áldozatot Törvény előírása szerint.  
 
 6. Mi, akik lélekben tartozunk Jeruzsálemhez, mi vagyunk az igazi Jeruzsálem, ahogyan 
Szent Pál apostol tanítja (vö. Gal 4, 26). Szüntelenül ilyen szeretettel tekintünk erre a mi 
Jeruzsálemünkre, amelyet Isten magának választott, hogy szellemi módon közöttünk és bennünk 
lakjon. Sőt, Isten nemcsak szellemi módon akart az emberek között lakni, hanem közénk testesült: 
Az Ige testté lett, vagyis emberként közöttünk élt, mi pedig láthattuk az ő dicsőségét, az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Mindnyájan az ő teljességéből 
merítettünk (Jn 1, 14. 16). Azzal, hogy megváltott bennünket, egyben le is foglalt magának, 
tulajdonul kiválasztott népe (vö. 1 Pét 2, 9). Megígérte: Magammal viszlek titeket, hogy ti is ott 
legyetek, ahol én vagyok (Jn, 14, 3). Micsoda felszabadító üzenet ez! Milyen boldog az az ember, 
aki ezt meghallja isteni Urától: Magával akar vinni. Hová? A mennyei hajlékba akarja vinni, ahol 
ő készített nekünk lakást. A lélek-menyasszony – akinek az Úr megígérte: magával viszi –, persze 
hogy boldogan igent mond, és azt mondja: „Hozzád megyek, Uram, és veled maradok!”  
 
 Érdemes megfigyelni az isteni Vőlegény stílusát: Nem kérdezgeti: „Hozzám jössz-e? Velem 
maradsz-e?” Csak egyszerűen bejelenti: „Magammal viszlek!” Itt már a kölcsönös szeretetnek 
olyan bizonyossága van, amikor már nem azt firtatják: „Szeretsz, nem szeretsz, szeretsz, nem 
szeretsz”, tudják egymásról ezt a kölcsönös szeretetet. A lélek-menyasszony fenntartás nélkül 
megy az isteni Vőlegény után. Még ha nincs is a mennyei hazában, abban a hajlékban, amelyet a 
mennyben az Úr készített az ő számára, de lélekben már ott honolhat. És erre a gondolatra: – hogy 
az Úr hajlékába érkezhet – vallomást tesz: Milyen kedves a te hajlékod, Uram! Milyen boldogok, 
akik házadban laknak, és téged örökké magasztalnak! (Zsolt 83, 2. 5). Olyan vallomás ez, amelyet a 
Zsoltárossal szintén elmondhat a lélek: Szüntelenül magam előtt látom az Urat (Zsolt 15, 8). 
Vagyis: „Lélekben szüntelenül már vele együtt vagyok. Nem baj, ha még nem látom az én Uramat, 
nem baj, ha még nem látom azt a hajlékot, amelyet ő készít nekem. Lélekben is és valóságosan is 
már ott vagyok nála!”  
 
 II. A lélek-menyasszony reményét Isten túláradó módon betölti 
 1. Itt már nemcsak a múlt közös szép élményeire emlékezik, amelyek összekötötték már 
akkor is az egymást szeretőknek a szívét, és ezen élmények felidézése erősíti a szeretetüket, hanem 
előre is tekinthet. Itt már nem kell félnie, hogy „meginog a lába” – tudniillik, hogy a gonosz le 
akarja lökni a mennyországba vezető útról –, hanem megéli, hogy isteni Urának a szeretete 
fenntartotta, megtartotta őt. Szívének itt már nem kell aggódnia, mert isteni Urának a vigasztalása 
felüdíti a lelkét (vö. Zsolt 93, 18-19). Az isteni Vőlegény szeretete – amellyel megtartja őt – így is 
fogalmazható: „Magához kötötte őt a szeretet kötelékével.” A lélek elmondhatja: A te jobbod ölelt 
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át engem (Zsolt 17, 36). Istennek ez a hatalmas jobbja biztonságot ad neki, de a szeretet 
telhetetlenségével még többet igényelhet: Zárj karodba, Uram, szabadíts meg engem! (Zsolt 118, 
173). Az Úr oly gyengéden tudja a karjaiba zárni az ő választottját! Erről csak az tud beszélni, aki 
maga is megtapasztalta, mint Mózes, aki azt mondja Istenről: Választott népét körülvette és 
tanítgatta, és mint a szeme fényét, úgy őrizte (MTörv 32, 10). Isten ószövetségi választottja ezt 
akkor élte meg, amikor kivonult a rabságnak a földjéről, és az Úr bevitte a megígért földre. 
Bevonulhatott a szent földre, Isten országába.  
 
 2. Mire tanítja Isten azt, akit a szeretetével ilyen gyengéden körülvesz?  
 Szeretetének mérhetetlen hatalmára. Arra az erőre, amellyel segített neki kivonulni evilág 
rabságának földjéről, hogy bevonulhasson a mennyei otthonba. Isten magának őrzi meg az ő 
választottját, mintegy magához kötözi. A választott lélek egyre jobban megéli: Istenünk, te jóságos 
és hűséges türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Mert téged megismerni tökéletes 
igazság, és hatalmadról tudni – az a teljes igazságnak és a halhatatlanságnak gyökere (Bölcs 15, 1. 
3). Vagyis az a hatalmas Úr, aki a mindenséget kormányozza, az ő választottjának a lépteit is úgy 
tudja irányítani, hogy biztosan elérkezzék a mennyei hajlékba, Isten Szíve mélységébe. Ilyenkor a 
lélek már „tudja” Istennek a hatalmát, vagyis megismeri az ő hatalmas Lényét és Szeretetét. Ez a 
teljes Igazság, ez a teljes Valóság: ő ugyanis a Létnek, az Ismeretnek és a Szeretetnek a teljessége. 
Aki részesedhetik az ő isteni szentháromságos életében, az a halhatatlanság ajándékában részesedik, 
a soha el nem múló szeretet boldogságában.  
 
 3. Itt már nemcsak a gyűrűvel való eljegyzés jelzi az egybekötöttséget az isteni Vőlegény és 
a választott lélek-menyasszony között, hanem sokkal inkább a végleges lefoglaltság a jel, valami 
szent bilincs, összekötöttség, odaláncoltság, amely megvalósult Isten és az ember között. Nem 
olyan ez, mint a börtönben a kézi bilincs a fogva tartott rab és az ő fogva tartója között. Az a 
menekülést, a megszökést akarja megakadályozni. Ez a szent bilincs az Isten és a lélek közötti 
megszakíthatatlan összeköttetést jelzi. A lélek már régóta vágyódott erre a szent összeköttetésre. 
Egész eddigi élete a készenlét állapota volt, a vigilálás, „a virrasztás imaállapota”, mint az okos 
szüzeké, akik vártak az éjszakában a vőlegény érkezésére (vö. Mt 25, 1-2). De sokszor elmondta 
már: „Uram, várlak, mikor jössz már, hogy magaddal vigyél?” Ez a várakozási ima-szakasz a 
nyitottság állapota is volt: „Kész vagyok, Uram, téged befogadni, illetve téged követni, és menni 
veled haza, a mi új otthonunkba!”  
 
 4. Sőt ez a várakozási idő egyben a bizonyosság állapota is volt. A lélek-menyasszony 
ugyanis biztosan tudta, hogy majd eljön az isteni Ura. Amikor egyszerre csak megérkezett, 
betoppant az Úr, s akkor elsuttoghatta neki: „Vártalak, Uram!”, akkor a szívét valami olyan öröm 
töltötte be, amely jelezte: „Nemsokára indulhatunk, nemsokára ott lehetek nálad, Szíved 
hajlékában, Uram!” És íme, most már a lélek tudja: „Elvittél magaddal, Uram!” Micsoda 
kimondhatatlan öröm, mekkora lelki édesség, amellyel a lélek boldogan tudhatja: „Uram, magadhoz 
ragadtad a szívemet. Magadnál akarod tartani az életemet. Vártalak egészen idáig, de most már 
megélhetem, hogy a felhő tovavonult, a sötétség megszűnt, eláraszt a napfény, mert elvittél oda, 
ahol a nap kél fel. Nemcsak benned vagyok, isteni Napom, hanem a te fényességedbe vonzottál. 
Oda, abba az országba, amelynek világossága maga a Bárány” (Jel 21, 23). 
 
 5. Itt egy 7 gyermekes anya 1970-ben tett vallomását idézem, mert jól illik erre az 
imaállapotra: „Amikor behunyom a szemem, befelé fordulok. Ez azt jelenti, hogy a külvilágról 
igyekszem nem tudomást venni, és lassan függetlenítem is magam tőle. Legtöbbször ugyanahhoz a 
képzeletbeli helyhez kötődöm. Magas szirtek között a meredély szélén, sziklabemélyedésben egy 
kis térség. Itt tűz ég, az egész hely védelmet nyújtó. Itt szól hozzám Krisztus. Arcát nem látom, 
alakja homályos. Rövid, egyszerű dolgokat mond. Kisebb eligazításokat arra vonatkozólag, hogy 
mit kell tennem. Vigasztal, megnyugtat, megtudom tőle, hogy „szeret”. Magam is ezt mondom 
neki. És ha nem sikerül Krisztust megtalálnom az imádságban, akkor is tudom: Ott van, ez a hely 
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az övé. Itt nyugodtan pihenhetek. Közeledésem Krisztushoz nem mindig helyhez kötött, néha 
csak úgy szemtől szemben, de akkor is hasonló módon történik. Néha magam is kételkedem 
imádság közben: Valóban Krisztus akar-e közölni valamit? Nem a képzeletem játéka-e? De 
ilyenkor nevemen szólít (Iz 49, 1), és nem merek többé kételkedni. Ima közben tudatomnál vagyok, 
bármikor visszatérhetek a valóságba. És nem is szoktam hosszú ideig imádkozni.” 
 
 6. Jézus is vallomást tesz. Azt mondja: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Maradjatok 
bennem, akkor én is bennetek maradok! (vö. Jn 15, 1. 4). Ő, aki az élő vizek forrása (vö. Jel 7, 17), 
azt mondja: mint nemes szőlővesszőt, úgy ültettelek el benneteket (Jer 2, 21). Önmagával öntözi, 
táplálja a vele vitális életkapcsolatban levő szőlővesszőt. A lélekmenyasszony már tudja: Neki is ott 
kell maradnia abban a kertben, amelybe isteni Ura hívta. Mint ahogyan Mária Magdolnának ott 
kellett maradnia a sírkertnél (vö. Jn 20, 11). A lélek is úgy találkozik a feltámadt Jézussal, mint 
ahogyan Mária Magdolna. A lélek is megtapasztalja, hogy Isten olyan valóságokat tár fel, amelyek 
túlnőnek az értelmen és az érzékelésen. Megérti a misztériumot, anélkül hogy szavakba tudná 
önteni. Amikor az Úr ennyire magához köti az ő választottját, és nemcsak magánál, hanem 
magában tartja, mint a szőlőtő a szőlővesszőt, akkor valami olyan csodálatos érzelmi közösség 
valósul meg, amelyben a lélek felkiált: „Boldogok, akik házadban laknak, és téged örökké 
magasztalnak! De jó, Uram, hogy már nem kell várnom arra, hogy eljöjj hozzám, hiszen a mennyei 
hajlékodba vezettél! De jó, hogy most már az én hajlékom is ott van, ahol te vagy, Uram!” A lélek-
menyasszony szívébe hatol az isteni Vőlegénynek a vallomása: „Én is azt kívánom, hogy velem 
légy, választott jegyesem!” A lélek-menyasszony így folytatja: „De jó, Uram, hogy nem kell már 
várnom rád, hogy eljöjj, és meglátogass, mert ott lehetek nálad, és betöltesz a te örömöddel. Örülök 
neked! Vendéglátó jó Uram, meghatottan szemlélem, hogy isteni bőkezűségeddel mit készítettél 
asztalodra nekem. Hiszen te mondtad: Veletek iszom a szőlőtő termését a mennyei hazában (vö. Mt 
26, 29). De jó, hogy velem akarsz étkezni, és azt akarod, hogy én meg teveled legyek!” (vö. Jel 3, 
20). A lélek-menyasszony boldogan konstatálja: „Kinyilvánítottad édes jelenlétedet, én édes, jó 
Uram. Nemcsak „valamit” adtál, én most már nemcsak igédet fogadhatom be, mint egykor Jeremiás 
próféta, aki szinte csak úgy falta a te tanításodat (vö. Jer 15, 16), hanem téged, édes önmagadat 
adod. Nem győzök betelni veled, Uram!” 
 
 7. Sínai Szent Atanáz püspök Urunk színeváltozása napján mondott szentbeszédében 
tanítja: „Uram, jó nekünk itt lennünk! (Mt 17, 4), ahol minden fényben tündöklik, ahol öröm, 
boldogság és gyönyörűség van, ahol látjuk Krisztust, az Istent; ahol az Atyával együtt ő készített 
szívünkben hajlékot, és oda belépve így szól: Ma üdvösség köszöntött e házra (Lk 19, 9), ahol 
Krisztussal együtt az örök javak megszámlálhatatlan kincse halmozódik össze, ahol az örök 
boldogság első zsengéit és előképeit mintegy tükörben már előre szemlélni lehet.” 
 
 Milyen boldogság a lélek-menyasszony számára, amikor mintegy szemtől szemben 
szemlélheti Urának hajlékát, a világosság, az öröm, a boldogság, lelki gyönyörűség otthonát! „De 
jó, Uram, hogy ott lehetek nálad, hogy magadnál tartottál! Tudom, hogy te mindig ugyanezzel a 
szeretettel kötsz magadhoz!” A lélek megéli: Eddig az jellemezte lelkem állapotát, hogy vágyódtam 
lelkem háza elpihenésére mindattól, ami zavarta a veled levő kapcsolatomat. Eddig az áldott 
csendben az Úr érkezésére vártam!” De most már Isten – aki választottját bevezette az ő örök 
hajlékába – így szól: „Azt akarom, hogy szüntelenül velem légy! Bevezettelek Szívem hajlékába, az 
én békémet adtam neked. Részesítelek az én életemben, a szeretet élő Lobogásában, mert 
magamnál akarlak tartani!” Micsoda mennyei élvezet, amikor az ember megpihenhet Isteni 
Szívének hajlékában! Amikor él, de már nem önmagában, hanem egyre inkább isteni Urában! 
(vö. Gal 2, 20). Persze hogy egyre jobban nála akar maradni, és boldog, hogy lebilincselő 
szeretetével magánál akarja tartani Szíve hajlékának mélyén!  
 Ezt mondja neki: Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 
 Mi pedig könyörögve mondjuk: Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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Akik szeretik egymást, azok szívesen vannak együtt akár egy életen át is  
Érdemes reménykednünk a reménytelenségben is 
A közös élmények erősítik a szeretetet 
Szinte hihetetlen: a parányi ember eljuthat a hatalmas minket szerető Isten hajlékába!  
Énekeljük gyakran a Zsoltárossal: Uram, siess segítségemre!  
Azért kapjuk a megpróbáltatásainkat, hogy lássa az Úr, hogy kitartunk-e a szeretetünkben, és hogy a vágyunkat felszítsa 
utána 
Az értelmünk és az akaratunk segít minket az Isten felé fordulásunkban és a kitartásunkban 
Tudjuk: Az Úr sohasem hagyja el az őt keresőket  
Fellángol a szívünk az Isten szeretetéből fakadó cselekedeteinek felidézésekor  
Boldogok, akik meghallják az Úr szavát, aki a mennyei hazába akar vinni minket is!  
A kölcsönös szeretet bizonyosságával menjünk az isteni Vőlegény után!  
Ha még nem is láthatjuk az Urat, lélekben már nála lehetünk  
II. Reményünket az Úr túláradó módon betölti  
A szép közös élmények felidézése összeköti és felerősíti az egymást szeretők szívét, és előre is tekinthetünk  
A gonosz igyekszik lelökni a lelkeket a mennyországba vezető uton, de az isteni Vőlegény a szeretet kötelékével 
magához erősítette őket  
Isten hatalmas jobbja biztonságot nyújt  
Az Úr a szeretetének a mérhetetlen hatalmára tanít minket  
A mindenséget kormányzó hatalmas Úr úgy irányítja lépteinket, hogy biztosan elérhessünk a mennyei hajlékba  
Nemcsak a gyűrű, hanem a szent bilincs a jele Isten és az ember közötti megszakíthatatlan összekötöttségnek, 
odaláncoltságnak  
Egész életünk készenlét legyen, az okos szüzekkel együtt várjunk az isteni Vőlegény érkezésére!  
Kimondhatatlan örömmel, nagy lelki édességgel fogjuk majd konstatálni az eljöttét 
Nagy fényességébe vonz az Úr, ahol már nincs szükség sem napra, sem holdra, mert a világosság a Bárány  
Jézus az élő vizek forrása, a szőlőtő, mely magával táplálja a szőlővesszőket, minket  
Elmondhatjuk mi is: Uram, jó nekünk itt lennünk, ahol minden fényben tündöklik, láthatjuk Krisztust, ez szívünk nagy 
öröme, gyönyörűsége  
Nagy-nagy boldogság lesz, ha már szemtől-szembe szemlélhetjük Urunk hajlékát, a világosság, az öröm, a boldogság, a 
lelki gyönyörűség otthonát  
Mennyei élvezet lesz megpihenni az Úr szívén, amikor már nem önmagunkban élünk 
Természetesen örökre nála akarunk maradni, és ő is a szíve mélyén akar tartani a lebilincselő szeretetével  


