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ALZs: Szeml.                                                                                                                    2010. 05. 20. 
 

382. Hogyan fogadja a lélek-menyasszony  

a Szentháromság Személyeitől jövő isteni érintéseket? 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
 
Imádkozzuk a 104. sz. éneket: 
 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság!  
 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 
 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget. 
 
 Dicsőség a szent Atyának, ki semmiből teremtett,  
 Dicsőség ő egy Fiának, ki vérével megmentett,  
 Kettőtől származó Szentlélek Istennek, Háromságban Egységnek. 
 
 Egy-egy családban is amikor a fiatalember meghívja szíve választottját, hogy látogassa meg 
őket; akkor bemutatja a szüleinek és családja többi tagjának. A családtagok szeretettel veszik körül 
a vőlegény szíve-választottját.  
 Nyilvánvaló, hogy amikor az isteni Vőlegény házába fogadja az ő választott menyasszonyát, 
akkor ő is bemutatja isteni Családjának azt, akit szeretne az életébe végleg befogadni.  
 
 I. Hogyan fogadják a Szentháromság Személyei a lélek-menyasszonyt?  

 A családban is úgy van, hogy nem esnek mindnyárt a választott menyasszony-jelölt 
nyakába, hogy össze-vissza csókolják, hiszen egy bizonyos „menete” van a dolgoknak. Inkább 
tartózkodással tekintenek rá, s a menyasszony-jelölt megérzi, hogy milyen lélekkel nézik őt, aki 
most először van a vőlegénye házában, amely majd az ő jövendő háza is lesz. A fiú szülei így 
gondolkodhatnak: „Fiam, nem is tudjuk, hogy kit hoztál a házunkba; olyan „zsákba macska” ez a 
leány. Talán ferde szemmel néznek erre a „jött-ment” leányra, aki most el akarja venni az ő fiúkat 
tőlük. Amikor ilyen magatartás vibrál a levegőben, az árnyékot vet az anyós és az após, illetve a 
meny közötti viszonyra. Ha pedig a fiú szülei felismerik, hogy az ő szülöttjük milyen felelősséggel 
választott, s meglátják, hogy milyen értékes ez a leány, akit majd a fiúk szeretne élete kincsével 
gazdagítani, akkor azok a szülők elfogadják választott leányuknak a menyasszony-jelöltet.  
 A szentháromságos egy Istennél nem okoz meglepetést, hogy Jézus kit választott, illetve, 
hogy miért választotta őt, hiszen az ő Családjuknak titka, örök szeretetüknek terve volt, hogy lélek-
menyasszony rárezonáljon az isteni Vőlegény hívására. Tudják, hogy milyen a lelkülete, hiszen az 
Atya szólította létbe a Fiúval és a Szentlélekkel együtt a teremtő isteni szeretettel.  
 Amikor tehát a választott lélek abban a kiváltságos imaállapotban részesül, hogy isteni 
Vőlegénye az ő házába vezeti, akkor az ő szentháromságos isteni Családja tagjai részéről valami 
isteni, szellemi érintéseket tapasztal meg.  
 

1. Hogyan fogadja a mennyei Atya a lélek-menyasszonyt? 

 Leginkább szerető tekintettel fogadja őt. Ha egyszülött Fiának ezt mondja öröktől fogva 
örökké: Te vagy az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik (Mt 3, 7), akkor az egyszülött Fiú miatt 
az ő választottjára, menyasszonyára is így tekint: Te vagy az én szeretett gyermekem, akiben – 
Fiam miatt – kedvem telik.  
 a) Szent Pál apostol beszél erről az isteni elhatározásról, erről az isteni tekintetről. Azt 
mondja: A mennyei Atya szent hivatással meghívott. Nem ugyan tetteink alapján, hanem saját 
elhatározásából és kegyelme által, amelyet Jézus Krisztusban örök idők előtt adott nekünk, és most 
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus megjelenése által nyilvánvalóvá is lett (2 Tim 1, 9-10), vagyis 
megtapasztalhatóvá lett. Egy-egy szellemi elhatározás, spirituális tekintet a lélek mélyén 
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visszhangot vált ki. Az ember ugyanis érzékeny a szemek villanására, hiszen a tekintetből ki lehet 
olvasni a jóindulatot vagy az elutasítást.  
 b) Amikor a lélek-menyasszony számára nyilvánvalóvá lesz, hogy micsoda mélységes 
elhatározás van a mennyei Atya szívében, amellyel az ő számára is elküldte egyszülött Fiát, akkor 
ettől a szerető isteni tekintettől olyan belső boldogság tölti el, megnyugszik, megvigasztalódik. 
Azelőtt nyugtalankodott, a Zsoltárossal így imádkozott. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy 
szavaidról elmélkedjem (Zsolt 118, 47). De minél tovább elmélkedett a sötétségben a virradat előtt 
Isten szaváról, hogy tudniillik elküldi egyszülött Fiát nekünk, embereknek, annál jobban 
megvigasztalódott a lelke (vö. Zsolt 93, 19).  
 c) A mennyei Atya szerető tekintete lelket cirógató érintés. Nyilvánvalóvá lett az ember 
számára Isten jóindulata. Karácsonykor, Jézus születésekor ugyanis megjelent üdvözítő Istenünk 
jósága és emberszeretete, és megmentett minket (Tit 3, 4-5). 
 Az ember olyan boldogan viszonozza ezt az isteni tekintetet. Ezentúl, amikor valami nehéz a 
számára, akkor így mondogatja: „Mennyei Atyám, irántad való szeretetből elfogadom mindazt, 
amit készítettél nekem. Most már biztos vagyok abban, hogy mindenütt megvigasztalsz, akárhol is 
vagyok, szobában, templomban, utcán, éjjel vagy nappal. Szerető tekinteted kísér, atyai 
gondoskodásával betakar, szereteted szüntelenül azt sugallja felém: Ne félj, én veled vagyok! (Iz 41, 
10), szeretettel tekintek rád!” A lélek tehát megnyugszik Istennek ebben a szerető tekintetében.  
 Az Egyház boldogan fogalmazza meg ezt az élményt a fohászoknál: „A mennyei Atya a 
nekünk adott és bennünk működő Szentlélek által megtisztítja a szívünket, és megerősít a 
szeretetben, hogy lángoljunk” (Nagyböjt 4. hete, szerda, Reggeli dicséret). Isten-Atyánknak ez a 
szerető tekintete éltet és átjár bennünket. A lélek-menyasszony ilyenkor valahogy egy nagyot 
lélegzik. Nemcsak az oxigénnel szeretne jobban betöltődni, hanem Istennek a szeretetével is, ezzel 
a szerető tekintettel. Most, hogy Isten színe előtt állhat, megéli, hogy mennyire üres, mennyire 
szegényes, de ez az élmény csak arra segíti, hogy még inkább vágyódjon arra, hogy befogadhassa 
Isten reá irányuló szerető atyai tekintetét.  
 A lélek visszanéz a mennyei Atyára. Megéli: „Isten és én nézzük egymást!” Belső 
boldogsággal megéli azt is: „Isten és én szeretjük egymást!” Nem kell szólnia, hiszen már szavak 
nélkül is megfogalmazódik benne ez a magatartás: „Hagyom magamat Isten Atyámtól szeretni!”  
 d) Tulajdonképpen ez az élmény a szemlélődő ima leglényegesebb mozzanata: Az ember 
Istent olyan szeretettel élheti meg, hogy az élteti őt. A szemlélődő ima tehát az istenhit olyan 

szeretettel való megélése, amely szeretet betölti az embernek az egész lelkét. Ha ezt a szeretetet 
az ember maga csiholja fel a szívében, akkor ezt szerzett szemlélődésnek mondjuk. Ez az, amikor 
az ember maga mondja ki: „Hiszem, hogy Isten már a keresztségben nekem ajándékozta magát.” 
Amikor pedig a lélek megéli, hogy a szeretetet Isten árasztja belé, ez már a belénk öntött 
szemlélődés imaszakasza, vagyis az Istennel való betöltöttség (vö. Ef 5, 18).  
 d) A lélek-menyasszony ujjong Isten Atyának a szerető tekintete miatt, mert tudja: a 
mennyei Atya őt az egyszülött Fiú miatt szereti ennyire. Szent Páltól tanulta: Ha Istent Fia halála 
kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy kibékültünk vele az ő életébe 
beoltódva még könnyebben megszabadulunk (Róm 5, 10). A lélek-menyasszony tudja, hogy nagy 
volt az ő váltságdíja, az isteni Vőlegény az ő vére árán szerezte meg magának. A mennyei Atya a 
Fiú miatt tekint reá ilyen nagy szeretettel. Milyen boldog az a lélek, aki belül tudhatja, hogy a 
mennyei Atya az ő Fia miatt szereti őt ennyire, tekint rá ilyen nagy szeretettel.  
 
 2. Hogyan fogadja a Fiú a lélek-menyasszonyt?  

 Egy szóval így mondhatnánk: erővel, a szeretetnek hatalmas erejével. 
 a) Már az Ószövetségben kapjuk a felhívást: Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő, 
hol az értelem, és akkor megtudod azt is: Hol a maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása és a 
béke (Bár 3, 14). Az ember magától Istentől tudja meg, hogy hol van az erő. Ez a szentek 
tudománya, vagyis a bűnös ember megszentelődik, hogyha tudja, hogy a szentháromságos egy 
Istentől kapja meg a maradandóságot, az örök élet reményét.  
 A lélek-menyasszony azért is csatlakozott az isteni Vőlegényhez, mert  
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  – minél többet vannak együtt, annál erősebb lett,  
  – minél erősebb, annál boldogabb, annál jobban ragyog a szeme. 
 b) Micsoda rajongó szempillantással tudja nézni egy menyasszony az ő vőlegényét. 
Mennyivel nagyobb erő sugárzik az isteni Vőlegény szeméből a választott menyasszonya felé, akit 
már egyre jobban felékesített magának, akire olyan szívesen tekint, akit szívesen tekintetre méltat, 
nemcsak mint szolgálóleányát (Lk 1, 48), hanem mint választott jegyesét is, hiszen ő hívta meg, ő 
választotta magának. Szent Pál azt mondja: A meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök: Krisztus 
Isten ereje és bölcsessége (1 Kor 1, 24). A lélek-menyasszony boldogan támaszkodik isteni 
Vőlegényére, akármilyen nehéz is az út, akármilyen hosszú is a keresztút. Tudja, hogy Isten ereje 
tölti be őt, Isten bölcsessége sugárzik beléje a Vőlegény ajkáról és szívéről. A meghívottság, a 
kiválasztottság belső biztonságérzetet ad neki, az erő érzete veszi őt körül (Péld 31, 25).  
 c) Isten ereje biztonságérzetet ad a menyasszonynak. Tudja, hogy jó helyen van, tudja, hogy 
az élete egyre jobban ki fog bontakozni az isteni Vőlegény házában, az ő isteni Családjában. 
Valahogy szeretne felkiáltani, mint az Ószövetségnek az embere kiáltott: Van-e még olyan nép a 
földön, mint Izrael népe, amelyhez lehajolt az Isten, hogy kiszabadítsa és a maga népévé tegye, a 
nagyság és erő dicsőségét szerezze meg neki azáltal, hogy Egyiptomból kiváltott néped elől 
nemzeteket űzzél el? (1 Krón 17, 21). Az Újszövetség választott leánya pedig már így fogalmazhat: 
„Van-e még a földön olyan, akihez Krisztus által ennyire lehajolt az Isten, hogy kiszabadítson a bűn 
rabságából, és az ő menyasszonyává tegye? Nagyságot és erőt és dicsőséget ajándékozott nekem 
azáltal, hogy megváltott, azáltal, hogy már az övé lehettem.” Az isteni Vőlegény által az Istenhez 
tartozás öröme szüntelen erőforrás, boldogság lesz a lélek számára. 
 d) Ha egy kisfiú boldog tud lenni amiatt: „Az én apukám a legerősebb ember a világon”, 
akkor a lélek-menyasszony mennyivel inkább tud boldog lenni: „Az én isteni jó Uram mindenkinél 
erősebb!” (vö. 1 Krón 17, 21).  
 Ha a választott nép így tudott imádkozni: Urunk, atyáink Istene, te vagy az Isten a 
mennyben, és te vagy a népek összes királyságának uralkodója, a te kezedben olyan erős hatalom 
van, hogy annak senki sem tud ellenállni (2 Krón 20, 6), akkor a lélek-menyasszony is, aki már 
inkább Istennel van a mennyben, mint itt a földön, még inkább tudja ezt mondani: „Atyám, Atyáink 
Istene, a te kezedben olyan erő és hatalom van, hogy én annak nem akarok már a továbbiakban 
ellene állni. Mivel mindent a te egyszülött Fiadnak a kezébe adtál, ezt az erőt is, amellyel magához 
láncolta a szívemet, én hagyom, hogy az ő ereje lenyűgözzön, magához kössön engem. 
Készségesen nyitottá lesz lelkem isteni Kedvesem erejének a befogadására.”  
 Ő is meghallja a megnyugtató szavakat: Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a 
gyöngeségében nyilvánul meg a maga teljességében. És Pál apostollal folytatja: Ezért a 
gyöngeségeimmel dicsekszem a legszívesebben, hogy Krisztus ereje költözzön belém (2 Kor 12, 9). 
Ha a mennyei Atya szerető tekintete békével tölti el a lelket, ha a Fiú lelket kiválasztó tekintete 
erővel tölti el az embert, akkor a Szentlélek tekintete – amellyel reá tekint a választott lélek-
menyasszonyra – vajon mivel fogja eltölteni az embert?  
 
 3. Hogyan tölti el a Szentlélek tekintete, vigasztalása lélek-menyasszonyt?  
 a) Először is örömmel tölti el a lelkét. A Zsoltárostól már megtanulta: Örömödet az Úrban 
keresd! Ő majd teljesíti szíved vágyait (Zsolt 36, 4). Itt azonban amikor a Szentlélek tekintetét érzi 
magán az ember, akkor már nem kell keresnie ezt az örömet, mert kapja. Már az Úrban van az ő 
gyönyörűsége. Az Úr lett az ő gyönyörűsége, aki teljesíti szíve vágyait. Az Úr ugyanis megígérte: 
Örömre változtatom gyászukat, fájdalmukban vigasztalom és felvidítom őket (Jer 31, 13). Ez az 
öröm – amely a Szentlélektől árad rá – föltüzesíti a választott lelket.  
 b) A Szentlélek tekintete nemcsak örömmel, de tűzzel is eltölti a választott menyasszonyt. 
Ez a szeretet lobogása az a tűz, amelyről Urunk maga mondta, azt kívánja, hogy egyre jobban égjen 
(vö. Lk 12, 49). Ez az a tűz, amely sohasem mondja: elég!, abbahagyom a lobogást, hanem mindig 
jobban akar lobogni bennünk is! Ez a Tűz maga a mi Istenünk. A mi Istenünk ugyanis emésztő tűz 
(Zsid 12, 29). Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymás iránti szeretetének lángolása, együtt-
lobogása ez, amely felénk, teremtményei felé sugárzódik.  
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 Itt egyszerűen csak lobogni kell Isten örök szeretete lángolásában.  
 Itt egyszerűen csak élni kell, de már nem a magunk életét, hanem a szentháromságos egy 
Isten örök életét.  
 Itt egyszerűen csak engedni kell, hogy Isten örök élete eluralkodjék bennünk, mint ahogyan 
az apa élete és az anya élete eluralkodik a gyermekeikben.  
 c) A lélek-menyasszony harmadszor megéli, hogy a Szentlélek vigasztalása, a Szentlélek 
tekintete betölti őt a vigasztalások tejével. Tejjel táplál Isten, a szeretet italával.  
 Szent Pál mondja: „Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és a szívedben, tudniillik a hit 
tanítása, amelyet hirdetünk” (Róm 10, 8). Isten tanítása, sugalmas ajkak ihlete édesebb az 
ajkunknál, (mint) a legfinomabb italnál. Itt már a lélek eltelik Isten házának boraival??, 
templomának szentségével (vö. Zsolt 64, 5). Itt már olyan a lélek, mint az öntözött kert (vö.? Jer 31, 
12). Mert Isten azt akarja, hogy a lélek-menyasszony nagy örömmel örvendezzen vele, és jóllakjon 
vigasztalásának tejével (vö. Iz 66, 11). Az Úr nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34). Buzdít: 
csak nyisd ki szádat, és én betöltöm azt (?). Azt mondja: Tejjel tápláltalak benneteket (1 Kor 3, 2), 
tejre van szükségetek (vö.? Zsid 5, 12).  
 Itt már megvalósul az, amit a próféta látomásban kapott tanításként: Papjaimat bőséggel 
töltöm el, és népem jóllakik javaimmal (Jer 31, 14). Milyen részegítő ez az ital, amelyről az Énekek 
éneke menyasszonya így vall: Kebled édesebb a méznél, csorgatott lépesméznél (vö. Sir 24, 20).  
 
 Így tekint a mennyei Atya a Fiúval a Szentlélekben a választott menyasszonyra. Szemének 
cirógató érintése azt sugallja neki: Érdemes volt várnod, érdemes volt készülnöd, hogy a te 
Vőlegényed elhozzon magával. A lélek-menyasszony pedig azt válaszolja: „Igen, szentháromságos 
Istenem, érdemes volt várnom rád! Most már nem nézek másra, most már abbahagyok minden 
tevékenységet, minden másra irányuló tevékenységet, és csak reád figyelek. Kitárulkozom 

előtted, boldogan magamba iszom szereteted pillantását, szereteted cirógató érintését. Ó, 
hogyan árad belém a te szereteted!”  
 Olyan ez, mint amikor a szerelmesek – akik eddig is egymás jelenlétében voltak – egyszerre 
csak egymás felé fordulnak. Mint a vőlegény, aki például eddig a menyasszony háta mögött 
foglalatoskodott valami számukra fontos közös dologgal, egyszerre csak szíve választottjához szól, 
s maga felé fordítja. Szemük egymásba mélyed, karjuk átöleli a másikat, szeretetük egybeforr. 
Boldogan tapasztalják, hogy a másik szeretete fellobog bennük. Belefeledkeznek a másik 
szeretetébe, vagyis önmagukat feledve, mindent mást elengedve egész lényüket kiszolgáltatják 
szeretetben a másiknak. Gondolataikat, vágyaikat és érzéseiket a másik köti le és tölti be. Élnek 
ugyan, de már a másik él bennük (vö. Gal 2, 20). Az Istenbe szerelmes lélek is már nem önmagában 
él, hanem Istenben. Kiment önmagából, és belement Istenbe. Isten pedig egyre jobban betölti az 
imádkozó lelket önmagával. Tekintetének e szeretetteljes áradása, szeretetének ez a közlése 
valamiféle új minőséget ad a léleknek, a léleknek az újfajta lobogását, az Istennel való gazdagodás 
élményét, a szeretetnek vulkánszerű kirobbanó érzetét, tüzes lobogását, emberi létek 
kiteljesülésének boldogító tudatát, az Istennel való betöltődöttség örömét.  
 Minél tovább nézi Isten az embert, ember Istent, annál nagyobb lesz ez az egymásnak való 
örvendezés. Minél jobban megérinti az embernek a lelkét Isten szerető, megerősítő és feltüzesítő 
szeretete, az ember annál boldogabb lesz, vagyis annál istenibb lesz, mert ez a tekintet Istennek a 
boldogságát sugározza. A lélek pedig egyre boldogabb, hogy megérkezhet Isten boldogságába, 
Isten létébe, Isten szentháromságos életébe. Ilyenkor már nemcsak Isten szerető tekintetét 
fogadhatja be az ember, hanem a szentháromságos egy Isten életét is, amellyel eljegyezte magának, 
választott menyasszonyának kívánta az embert.  
 
A lélek szavak nélkül is már csak azért könyörög, hogy ezt a szeretetet még jobban befogadhassa:  
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 
Isten pedig ezt dalolja választottjának:  
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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Ha egy fiú elviszi a szüleihez szíve választottját, azok először csak rátekintenek, de a lány megérzi, hogy milyen 
lélekkel  
Isten örök szeretetének terve: Rezonáljon rá a lélek-menyasszony az isteni Vőlegény hívására! 
Amikor az imában a Vőlegény a házába vezeti a lélek-menyasszonyt, isteni érintéseket tapasztal: 
Az Atya szerető tekintettel fogadja 
A szellemi tekintet visszhangot vált ki a lélek mélyén, az ember boldog lesz, megnyugszik, megvigasztalódik, és 
boldogan viszonozza ezt a tekintetet  
A lm már biztos abban, hogy az Úr mindenütt vele van, már nem fél 
Szívünk megtisztul, megerősödik, lángol 
Isten színe előtt állva átérezzük kicsinységünket, ürességünket, de még jobban vágyódunk utána  
Amikor visszanézünk az Atyára, egymást nézzük, szeretjük 
Hagyom magam szeretni, ez a leglényegesebb a szemlélődő imában  
A lm megélheti: Isten élteti, ujjong. Tudja, hogy a Fiú miatt szereti őt az Atya  
A Fiú a lm-t szeretetének hatalmas erejével fogadja 
Minél többet van a lm a V-nyel, annál erősebb, annál boldogabb  
Boldogan rátámaszkodik a V-re a hosszú +úton, mert erő és bölcsesség árad belé, s ez biztonságot ad neki 
Isten kezében olyan erős hatalom van, hogy annak senki sem tud ellenállni!  
Engedem, hogy lenyűgözzön, magához kössön, nyitottá leszek a befogadására  
A Szentlélek örömmel és tűzzel tölti el a lelket. A mi Istenünk emésztő tűz, felénk sugárzódik a lángolása 
Csak lobognunk, csak élnünk kell, engednünk, hogy Isten élete eluralkodjék bennünk!  
A Szentlélek betölti a vigasztalások tejével. Táplál a szeretet italával  
Az Úr nem adja szűkösen a Szentlelket  
Feladatunk: kizárólag az Úrra figyeljünk, tárulkozzunk ki előtte, szívjuk magunkba szeretete pillantását, cirógató 
érintését! Feledkezzünk bele a szeretetébe, feledjük magunkat, már ne magunkban éljünk!  
Minél tovább nézzük az Urat, annál jobban fogunk örvendezni, annál boldogabbak, istenibbek leszünk!  
Már nemcsak Isten tekintetét fogadjuk be, hanem az életét is, mellyel eljegyzett minket is. 


