
390. A lélek-menyasszony magába öleli isteni Urát  

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket: 

 

 Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek 

 Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek,  

 Hogy Teveled egyesüljünk, s Téged viszont szeressünk,  

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek!  

 

 Ebben az imaórában arról elmélkedünk, hogy a lélek-menyasszony hogyan öleli magába 

isteni Urát. A 383. számú imaórától Keresztes Szent János: A szellemi páros ének című verse 

alapján a lelki frigy imájáról, Istennel való házasság imaszakaszáról kezdtünk elmélkedni: Isten 

egészen lefoglalja magának az embert azzal, hogy az imádságban önmagát ajándékozza a 

választott léleknek.  

 Ma nézzük azt, hogy a lélek-menyasszony hogyan reagál erre az isteni 

kezdeményezésre, hiszen a szemlélődő imában mindig Isten az elsődleges cselekvő, s az ember 

az, aki válaszol Isten hívására, közelítésére, önmaga ajándékozására.  

 Keresztes Szent János: A szellemi páros ének magyarázatánál, 179-180. oldalon azt 

mondta: „A lelki élet legtökéletesebb foka a lelki házasság Istennel. Ez a misztikus tapasztalat 

csúcsa.” 

   Az élet természetes rendjében nagyon nagy bölcsesség, ha valaki rájön arra, hogy mi a 

boldog házasság titka: Amikor a házasulandók vállalják, hogy a másikat boldoggá akarják 

tenni egy egész életen át, tehát ha valaki nem a saját maga boldogságát keresi, hanem a másikét.  

 Itt a lelki frigy imájában az ember azt élheti meg, hogy Isten akarja boldoggá tenni őt, 

az embert. Egyrészt már itt a földi életben is, de majd az örök életben még inkább. A lélek-

menyasszonynak a feladata tehát, hogy beengedje Istent az ő életébe. Beengedje úgy, hogy 

egyre inkább Isten uralkodjék el az ő lelkében. Ha a földi életben a házastársaknak be kell 

engedniük a másikat az életükbe, sőt előtérbe helyezve neki elsőbbséget adni, önmagunkat 

felejteni, akkor mennyivel inkább ez a lélek-menyasszonynak a feladata: Istennek adni 

mindenben az elsőbbséget az életemben!  
 A menyasszony életét a várakozás jellemzi. A lélek-menyasszony is várt az isteni 

Vőlegény érkezésére. Itt pedig már nem arra kell jelzést adni az Úrnak: – „Itt vagyok! Várlak! 

Jöjj! – hanem itt a várakozás beteljesedését élheti meg a kiválasztott lélek.  

 

Itt már az öröméről ad jelt: 

 

 1. Az egyik ilyen jel a rátekintés. A lélek Vőlegény tud olvasni a lélek-menyasszony 

tekintetéből: micsoda szeretettel van feléje. Próbáljuk tehát most ezt a szerető tekintetet 

feltüzesíteni a lelkünkben Isten felé! Ha valaki nagyon dühös, akkor a tekintete is elárulja, 

hogy szinte meggyilkolná a másikat. Ha pedig valaki nagyon szerelmes, a tekintete elárulja 

szívének a szeretetét. Mindent odaadott annak a másiknak. Az a szerető tekintet tulajdonképpen 

a szemlélődés ajándékából fakad. Nemcsak én, az ember akarom Istenre irányítani a szerető 

tekintetemet, hanem Isten is magához vonja lelkemnek a nézését. Ő az, Aki a végtelen szeretet 

(1 Jn 4, 8), és ezzel a szeretet-lángolásával vonz. Szívesen néz a választott lélek az ő isteni 

Urára. Gyönyörködve nézi Őt.  

 

 2. A második jelzés – amellyel a lélek-menyasszony kifejezi azt, hogy már beengedte 

Istent az ő lelkébe, elfogadta Őt élete Urának – a kéz kinyújtása, vagy más szóval az imádságra 



kitárása. Akit szeretünk, a felé kitárjuk a kezünket ölelésre. Amikor akárcsak imádságra 

összekulcsoljuk a kezünket, az is az Isten átölelésének a jelzésére  szolgáló kéztartás. Ahogyan 

egy kis gyerek valami kis apró kincset a tenyerébe tud szorítani, úgy tudja a választott lélek azt a 

hatalmas nagy isteni Kincset kezeibe szorítani, átölelni. A gyerek nem bírja ki, hogy sokáig ne 

lássa ezt az ő drága kincsét, kinyitja egy csöppet a tenyerét és belekukucskál: „Megvan? Ott van? 

De örülök, hogy ott van!” A szívére is szorítja. A lélek-menyasszony is arra az Istenre – Akit 

nemcsak a kezeibe zár, de a szívébe is – ilyen boldog pillantással veti a tekintetét: „De jó, hogy 

a kezeimbe zárhattalak! De jó, hogy egy kicsit Te is akarod megnyitni a rést, hogy 

láthassalak, hogy gyönyörködjem az én nagy Kincsemben, az én életem Urában!” 

 

 3. A harmadik mód, amellyel a lélek-menyasszony jelzést adhat isteni Urának: a kitárt 

kéz a ölelés jelzésére. Akit szeretünk, azzal nem győzünk betöltődni, még jobban 

magunkhoz akarjuk ölelni, dédelgetni, ringatgatni, vele eggyé lenni. A lélek-menyasszonynak 

ezt a vágyát – hogy magához ölelhesse isteni Urát – az Ő Ura túláradó mértékben 

viszonozza. Ő is magához öleli választott jegyesét. Nemcsak egy futó öleléssel, nemcsak valami 

kis rövid ideig tartó gyengéd cirógatással, hanem egy életre szóló öleléssel, amely egy örök 

életen át fog tartani. Amikor az Úr az Ő választottja lelkét átölelve tartja (ahogyan ezt Ady is 

szépen leírta), akkor ez az ölelés, ez az isteni érintés életet fakaszt.  

 Ahogyan Ezekiel próféta látta: a kiszáradt csontok Isten lelkének érintésére életre kelnek 

(vö. Ez 37, 4-5), úgy a lélek-menyasszony is megtapasztalhatja, hogy Isten szeretete 

áramlásának, a szellőnek az érintő cirógatása életet fakaszt. Már nemcsak a szív emberi mivolta 

van, él őbenne, hanem Isten élete is. Isten szeretettől lüktető szíve beleárad a lélek-

menyasszony szívébe.  
 A repüléstechnikában alkalmazzák az úgynevezett „fekete-doboz”-t, amely ütésálló 

szerkezet, hogy az esetleges baleset alkalmával a regisztráció alapján rekonstruálni lehessen, 

hogy mi is történt. Akár a tenger mélyébe esik, akár 10 ezer méter mélyből is adja a jelzéseket, 

pulzálva, lüktetve, hogy a kereső ember rátalálhasson. A mi Urunk szíve pedig tüzesen lüktető 

doboz, lüktetve jelzést ad akármilyen távolságból is. Szívének dobbanása elérkezik az Őt kereső 

emberhez. Nemcsak a lélek-menyasszony ad ugyanis jelzést Istennek: – „Várlak! Vártalak! 

Örülök, hogy eljöttél, hogy egy életre velem vagy!” –, hanem Isten lüktető szíve is állandóan 

jelzést ad: „Itt vagyok! Tied vagyok! Veled vagyok! Benned élek, te pedig énbennem!”  

 Amikor tehát a lélek-menyasszony már jelzéseket ad isteni Ura felé, akkor talán így 

imádkozhat: „Szeretném, Uram, hogy még jobban megérintsd lelkemet a Te Lelkeddel! 

Szeretném, hogy még jobban megcirógasd szívemet a Te szíveddel! Uram, szeretnék még jobban 

betöltődni Teveled! Te megígérted: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem 

marad, és én őbenne (Jn 6, 56). Szeretném, hogyha Te még jobban bennem maradnál, én 

pedig Tebenned lehetnék! Amikor az utolsó vacsorán Mennyei Atyáddal rólunk beszélgettél, 

akkor azt mondtad: „Én igaz Atyám!... Meg foglak ismertetni velük, hogy a szeretet, amellyel 

engem szeretsz, bennük legyen, és én őbennük” (Jn 17, 25. 26). Jézusom, Uram, szeretném, hogy 

Te még jobban megismertesd velem a Mennyei Atyát! Szeretném, hogy az a szeretet, amellyel 

az Atya szeret Téged, és Te az Atyát, még jobban bennem is legyen! – Mivel „a szeretetnek az 

a mértéke, hogy nincs mértéke, vagyis hogy határtalan” – ahogyan Clairvaux-i Szent Bernát 

mondta –, úgy a lélek-menyasszony is határtalanul szeretheti az Urat, igényelheti ezt a mérték 

nélküli szeretetet. „Jézusom, én isteni jó Uram, ismertesd meg velem azt a szeretetet, amely a 

Mennyei Atyában van, és lüktet Feléd a Szentlélek által! A Te szavad köt Téged, hiszen 

megígérted: Meg foglak ismertetni velük. Jézusom, a választott menyasszony bizalmával 

könyörgök, emlékeztetlek erre az ígéretedre. Ismertesd meg velem azt a szeretetet, amellyel az 

Atyád, Mennyei Atya szeret Téged a Szentlélekben! Én szeretnék még jobban betöltődni 



Szentlelkeddel, mint ahogyan az apostolokat is betöltötted az első pünkösd alkalmával! (vö. 

ApCsel 2, 4. 4, 31). Olyan jó, hogy Te, Uram megígérted nekünk ezt a másik Vigasztalót, a Te 

Szentlelkedet, Aki mindörökre velünk marad! Olyan jó, hogy a Szentlélek az első pünkösd 

napja óta szüntelenül árad! Minden nap többet fogadhatok be Belőle! Olyan jó, hogy Te, 

isteni Uram már akkor olyan nagy szeretettel gondoltál rám! Ez a tény, hogy Jézus, a mi isteni 

Urunk szüntelenül, szeretettel gondol ránk, emberileg meg nem fogalmazható, hatalmas lelki 

örömet jelent a lélek-menyasszony számára.”  

 A valakihez tartozás tudata mindig elemi igény az emberben. A lélek-menyasszony 

ebben az ima-szakaszban megélheti az Istennel való együvé-tartozás örömét. Nem tudja 

igazán áttekinteni azt a mérhetetlen nagy örömet, amellyel Isten őt megajándékozta, mint 

ahogyan a fiatal házasok sem tudják még, hogy az élet folyamán mennyi boldogság vár rájuk, 

csak belsőleg tudják biztosan. A lélek-menyasszony tudatában is ott van az a kimondhatatlan 

nagy öröm-élmény: én, az ember is Isten örömére lehetek. Isten tetszését találja bennem. 

Nem a magam erejéből, hanem azért, mert Ő tett tisztává, Ő díszített fel Krisztus erényeivel a 

megvilágosodás útján, és Ő ajándékozott meg az egyesülés ima-szakaszában a Vele való 

betöltődöttségben.  

 A házasság a természeténél fogva, illetve a felek akaratából kifolyólag felbonthatatlan, 

vagyis végleges elkötelezettséget, teljes önátadást jelent. A lelki házasság ima-szakasza is Isten 

elgondolásából és az ember akaratából kifolyólag végleges elkötelezettség. Szent Pál így 

beszél a keresztény emberről: Már meghalt a bűnnek, ... azonban Istennek él (vö. Róm 6, 22).  

Mert a mi isteni Urunk is meghalt értünk a mi bűneink miatt, de feltámadva már nekünk is 

él, értünk él, és örökké közbenjár a mennyben a Mennyei Atyánál. Amikor ezt a kölcsönös 

elkötelezettséget a lélek-menyasszony újra meg újra vállalja, akkor isteni Urához lesz hasonló, 

Aki a kereszt oltárán mondta a Mennyei Atyjának: Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet (Lk 23, 

46).  

 Ennél a misztikus házasságkötésnél is az ember Isten kezébe teszi az életét. Mint 

ahogyan a házasságkötéskor a jegyesek megfogják egymás kezét, és ezzel egymás kezébe teszik 

az életüket; úgy a lélek-menyasszony is, de ugyanakkor az isteni Vőlegény is a másik kezébe 

teszi az életét. A Vőlegény ennél az élménynél szívesen megvallja a menyasszonynak: „Ezentúl 

a tenyeremen foglak hordozni egy életen át.” És a menyasszony ugyanilyen érzülettel 

viszonyul vőlegényéhez, férjéhez. Az Istennel való lelki frigy állapotában is az isteni Vőlegény 

vallja meg először a választott léleknek: „Tenyeremen hordozlak örökre.” A választott lélek is 

elsuttogja ugyanezeket a szavakat isteni Urának: „Tenyeremen foglak hordozni örökre.” 

Nemcsak úgy, mint a szentáldozáskor, amikor kézbe áldozik valaki, ténylegesen a tenyerén 

hordozza az Urat; hanem még inkább hosszantartóan a tenyeremben óvom az én isteni Uramat. 

Nemcsak futólag megérintette a tenyeremet, hanem Ő maga belehelyezte önmagát a 

tenyerembe! A lélek-menyasszonynak bíztató eligazítást ad az Egyház az Ő szentjei által. A 

szentek tapasztalata megerősít bennünket, hogy milyen jó az az út, amelyen járunk.  

 Amikor Aquinói Szent Tamás összefoglalja a teológiát, vagyis az Istenről szóló tudást a 

Summa Teologiae-ban, ezt mondja: „Homo ad hoc principaliter intendit ut Deo inhaereat et eo 

fruatun, vagyis: Isten eluralkodik az ember életében. Ő pedig arra törekszik, hogy egyre 

hűségesebben kövesse Isten indításait, vagyis inspirációit.” A szeretet uralkodik el benne. A 

Szentlélek ajándékai már szabadon, vagyis akadályok nélkül működhetnek benne, és 

fogékonnyá teszik az embert, a lélek-menyasszonyt a Szentlélek vezetésére (vö. No. 135.). 

Micsoda kitüntetettség ez, amikor valakinek a lelkében így eluralkodik Isten! Amikor már 

nemcsak a tenyerén hordozhatja Istent, hanem befogadhatja a lelkébe. Isten uralkodott el az 

ember életében. Így az ember egyre jobban Istenhez tapadhat, Istenhez ragaszkodhat, 

Istennel egyesülhet, és Őt élvezve él!  



 Isten ugyanis a lelki házasság ima-szakaszában az Ő életét összekötötte az ember 

életével. Az ember pedig kicsiny emberi életét összekötötte Isten életével. Így elmondhatja isteni 

Urának: „Szüntelenül Veled vagyok, mert magadhoz kötötted életemet.” Isteni Ura pedig 

válaszol: „Szüntelenül Veled vagyok, mert magamhoz kötöttem a te kicsinyke emberi életedet.” 

Persze, hogy a lélek-menyasszony boldog, mert amikor az isteni Vőlegény méltóztatik 

megjelentetni magát a választott léleknek, vagyis kinyilvánítani az Ő jelenlétét, szeretetét 

őbenne, akkor ez mérhetetlen boldogság lesz a számára! 

 Amikor ugyanis Isten megjelenik a választott lélekben, akkor közli is saját magát ővele. 

A választott lélek az Énekek éneke menyasszonyával immár elmondhatja: Én a kedvesemé 

vagyok, s Ő az enyém! (Én 6, 3). Én a kedvesemé vagyok, és Ő az enyém immár véglegesen, 

felbonthatatlanul! 

 Ebben az imaszakaszban a lélek megélheti azt, hogy immár én kimentem önmagamból, 

Te pedig Uram, bevezettél várkastélyodnak legbelsőbb szobájába. A Te isteni vonzásodnak 

engedve átadtam magamat Neked, és nemcsak bevonulhatok a királyi palotába, a király 

palotájába (vö. Zsolt 44, 16), hanem szívem Királyának legmélyebb létébe, szeretetének izzó 

központjába! Így már nem annyira nálam vagyok, hanem Tenálad, Uram. Nem annyira 

magamban vagyok, hanem Tebenned létezem. A lelki frigynek, az egyesülésnek ezen ima-

szakaszában megszűnik az „itt” és az „ott”, Ő énnálam van, én pedig Őnála, én Őbenne, Ő 

pedig énbennem (Jn 6, 56).  

 Mert a mi isteni Urunk az irántunk való szeretetből eljött a mennyből, földi életet vállalt, 

megtestesült, hogy közöttünk legyen. Ennek az isteni szeretetnek engedve a lélek-menyasszony 

is befogadja, magába öleli isteni Urát, engedi, hogy eljöjjön lelke hajlékába. Engedi, hogy isteni 

jelenlétével birtokába vegye, hogy isteni szeretetével betöltse, hogy isteni öröme átlüktesse 

egész kicsiny teremtmény valóját. A lélek-menyasszony megéli: „Nekem Irántad való 

szeretetből a Te mennyei országodba kell mennem, illetve a Te mennyországod, 

szentháromságos jelenléted eljött hozzám. Te azt akartad, hogy kegyelmedből isteni 

természetedben részesüljek, hogy Te én bennem élj, én meg a Te jelenlétedben, hogy én a 

Szentháromság szeretet-közösségében éljek, az Atya pedig a Fiúval és a Szentlélekkel együtt 

énbennem.”  

 Amikor a lélek-menyasszony magába ölelhette a hozzá-érkező szentháromságos egy 

Istent, akkor lelke mélyén megélheti, hogy a Mennyei Atya szerető tekintete az ő szívében is 

Egyszülött Fián nyugszik. Megélheti a Szentlélek szeretet-áradását az Atya és a Fiú között. 

A lélek-menyasszony ebben az ima-szakaszban képesítést kap arra, hogy az ő szerető tekintete is 

az Egyszülött Fiún, Krisztuson, az Ő isteni Urán nyugodjék, Aki az Atya képmása. A Mennyei 

Atya is a Szentlélekben szeretettel tekint Egyszülött Fiára; a lélek-menyasszony is a Szentlélek 

ajándékából a Mennyei Atyával együtt tekinthet a Fiúra. A Fiú pedig az Atya képmása, hiszen 

maga Jézus mondta: „Aki lát engem, látja az Atyát is” (Jn 14, 9). A Fiú pedig a Szentlélekben 

visszatekint a Mennyei Atyára. A lélek is a Szentlélek által képesítve tud szemlélő tekintettel, 

szerető, gyönyörködő nézéssel a Mennyei Atyára tekinteni.  

 Amikor a lélek-menyasszony lelke hajlékába fogadja, és magába öleli isteni Urát, 

akkor a teljes önátadás készségével elismeri Őt élete Urának. Akkor átengedi Neki az első 

helyet az életében. Szóba sem kerülhet, hogy másvalaki uralkodjék a szíve trónján. Isten lett 

számára az abszolút Úr, az ő Ura, az ő életének az Ura, hiszen Isten az Ő Egyszülött Fia által, a 

Szentlélek szeretetében már magához vonzotta őt.  

 Ez az a belső ima, amelyről a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz beszél. Belül 

imádkozni annyit jelent, hogy átadja az ember az ő belsejét, egész életét Istennek, engedi, 

hogy Isten uralkodjon el benne.  



 A szeretet nem egy statikus kép, egy pillanatnyi fénykép-felvétel, sokkal inkább az élet 

folyamata, mint a videó-, a film-felvétel. Folyamatban állandóan bontakozik a szeretet, vagyis 

növekszik. Ebben a szeretet-egységben, amikor a lélek-menyasszony befogadta, és magába 

ölelte isteni Urát, akkor újra meg újra hallhatja Isten ajkáról ezt a szót: „Szeretlek!” (Vö. 1 Jn 4, 

16). A szeretet-vallomásnak mindig az az igénye, hogy választ kapjon. A lélek-menyasszony 

is újra meg újra mondja ugyanezt a szót: „Szeretlek!”, mint szíve vallomását Istennek. 

Valahányszor újra kimondja, nagyobb lesz benne a szeretet. Mint ahogyan a karika-gyűrű is 

egyre fényesebb, valahányszor szeretettel megcirógatjuk azt. Mint ahogyan a szeretet tüze is 

egyre lángolóbb lesz, valahányszor tesszük rá a szeretetünk forgácsait.  
 A mennyei valóság az, hogy Isten öröktől fogva örökké mondja Egyszülött Fiának a 

Szentlélekben: „Szeretlek!” De ez a vallomás ránk is vonatkozik, az Ő teremtményeire. Mi pedig 

a Fiú által a Szentlélekben mondhatjuk a Mennyei Atyának: „Szeretlek! Szeretlek! Mindörökre 

szeretlek!” Az örök szeretetnek az a jellemzője, hogy nincs vége.  

 

Az Istennel való lelki frigy jellemzője, hogy nem lehet vége, felbonthatatlanul, 

elszakíthatatlanul, megszüntethetetlenül eggyé lett Isten szeretete és az Ő választott 

menyasszonyának a szeretete!  
 

A választott menyasszony hallja isteni Urának vallomását:  

Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 

A lélek-menyasszony is ismételgeti:  

Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


