
392. A lelki mézeshetek imaszakasza 

 

 

Imádkozzuk a 168. számú éneket: 

 

 Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság,  

 Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság! 

 Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk,  

 Bűnösökre, nézz le ránk! 

 

 Örvendezzél Isten anyja, Boldogságos Asszonyság,  

 Mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság!  

 Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk,  

 Bűnösökre, nézz le ránk! 

  

 A lelki frigy imájában is világosan megkülönböztethető az a szakasz, amikor az isteni 

Vőlegény és a lélek-mennyasszony elkezdik az együtt-lakást. Az egyik ifjú férjtől is 

megkérdezték: „Na, hogy telik az idő a házasságkötés után?” A férj huncutkodva, boldogan 

válaszolta: „Az életem csupa szerelem! Szerelem a vízcsapot, szerelem a tűzhelyet, szerelem 

az ajtót, a szekrénylapokat, hogy szekrény legyen belőle. Szóval így élünk, tiszta szerelemben.” 

Igazán, amikor az ifjú férj a családi otthonért dolgozik, tesz-vesz, ügyeskedik, akkor a 

felesége iránti szeretet hajtja. Az a sok-sok munka mind-mind a szerelemnek egy 

megnyilvánulási formája.  

 A lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény együtt való élete is – mondhatjuk nyugodtan 

a szó igazi és eredeti értelmében: – tiszta szerelem. A menyasszony megélte: nem méltó arra, 

hogy az ő isteni Vőlegénye hajlékába lépjen (vö. Mt 8, 8), de mégis kérte, hogy a Vőlegény 

vigye el magával, tisztítsa meg, tegye alkalmassá a szeretet befogadására.  
 Szent Pál írja Timóteusnak: A tanításnak a célja: a tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és 

őszinte hitből fakadó élő szeretet (1 Tim 1, 5). A tanítás mindig az Istennel való kapcsolat 

mélyítését szolgálja.  
 

 I. Hogyan tudunk még bensőségesebb kapcsolatba kerülni a mi isteni Urunkkal?  

 

Mondhatjuk azt is, hogy az imádság célja szintén a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és 

őszinte hitből fakadó élő szeretet. A szeretetben való növekedés, illetve egyesülés Isten és a 

lélek között. Tehát a hit, remény és a szeretet emeli Istenhez az imádkozó embert. (Ezt Szent 

Ágoston mondta a Próbához írt levelében Ep 131, 13, 24 IL IV. 33.). A lélek-mennyasszony 

leginkább már a szeretet szférájában tapasztalja meg: hogyan emelkedik a lelke egyre jobban 

Istenbe, nemcsak Istenhez. Valami olyan élet megvalósulásáról van szó, amelyet tiszta 

szerelemnek lehet mondani.  

 Az emberek világában is lehet a szerelmet tanulni, lehet a szerelmet bontakoztatni. 

Felix Salten: Bambi című regényében a kis őzike ajkára adja a kérdést, mivel ő a világot most 

ismergeti és tanulgatja: „Mi a szerelem?” Az őz-anyuka így válaszol: „Akik szerelmesek 

egymásba, azok egy életre megtalálták egymást. Azt is látják, amit mások nem látnak. A 

szerelem örök szövetség, két repeső szív útja a közös cél felé. Szépséggel tölti meg a 

lelkeket, örökké ragyog a szívekben.” Amikor a felnövekvő őzike megtapasztalja a szerelmet, 

akkor így nyilatkozik: „Mily csodát tárt fel a szíved! Mintha napsugár ébresztett volna fel. Mint 

egy ismeretlen erő lángja, úgy költöztél belém, kedvesem, meleget árasztva örökre. Szeretlek 



téged!” Felteszi a kérdést: „Te kedvesem?” A válasz: „Én is. Milyen csoda történik velem! 

Csordultig megtöltötted szívemet az életed vizével. Nélküled üres az életem, melletted 

akarok maradni, szeretlek téged örökre!”  

 

 Ha a teremtmények világában ilyen mélységesen gyönyörű a két személy önátadása, 

akkor mennyivel bensőségesebb, mélyebb Isten és a lélek világában? Az Énekek éneke 

menyasszonyától tanuljuk meg: Az isteni Vőlegény felszítja az Ő választottja szívében a 

szerelmet. A menyasszony ezt mondja: Aludtam, de szívem ébren volt. Csitt! Szerelmem kopog, 

és azt mondja: Nyisd ki az ajtót, húgocskám, kedvesem, galambom, gyöngyöm! (Én 5, 2). Amikor 

a lélek-menyasszony már isteni Urának a házában van, akkor olyan, mintha álomból ébredt 

volna. A szíve addig is isteni Uránál volt, de most már nem csupán álmodozik róla, hanem 

szemléli is Őt. Persze, hogy kinyitja neki lelke ajtaját. Persze, hogy hagyja magát becézgetve 

szeretgetni. Ami kedveskedő szavakat kap isteni Urától, azt ő boldogan viszonozza: „Te vagy az 

én isteni Uram, Te vagy az én isteni Kedvesem, Te vagy az én galambom és gyöngyöm.” Ebben 

az imaszakaszban a lélek-menyasszony szinte nem győzi befogadni isteni Urának a 

kedveskedését, illetve arra próbál törekedni, hogy viszonozza mindezt.  

 Az eddigi imaszakaszokban mintegy becsukott szemmel, mintegy alvás közben, nem 

látva a lelke tekintete irányult isteni Ura hajlékába. Most pedig már megélheti: Nem 

önmagában létezik, hanem isteni Urában, Akihez eddig is irányult a lelke. Most már a szíve 

nem önmagánál van, nem önmagát akarja érzékelni, nem önmagáról akarja tudni a dolgokat, a 

világot, hanem szíve ahhoz irányul, Akit megtapasztalt, hogy itt van, vele van, hogy együtt 

vannak. Lelke-szeme már lát, szíve már ébren lüktet a szeretettől betöltötten. Mint ahogyan 

az illat be tudja tölteni az embert, úgy a lélek-menyasszony is egyre inkább betöltődik isteni Ura 

illatával.  
 Ebben az imaszakaszban már megvalósul az, amit az Egyház mindig olyan nagyon 

boldogan kíván Krisztus híveinek: „Az Úr legyen veletek!”(Kiv 10, 10; 2 Tim 4, 22 ??)) A lélek-

menyasszony már tudja: Az Úr van ővele, mi pedig isteni Urával.  

 

II. Mennyire lehetséges az Istennel való gyönyörűséges találkozás a szenteknél? 

  

 Nagy Szent Vazul, a görög szerzetesek és remeték atyja az ő szabálykönyvében, a 

regulában erről így ad tanítást: „Az ember, bár szoros egységben van az anyaggal, vagyis a 

testtel, és lényében kavarognak az érzékekhez kapcsolódó vágyak, mégis képes az Istennel való 

beszélgetésre, sőt képes az Istennel való találkozásra, az Ő szemlélésére. Következőleg: a 

lélek minél jobban függetleníteni tudja magát a testtől, vagyis minél inkább uralma alá veti, 

megfegyelmezi testét, annál inkább képes lelke isteni Urát szemlélni az Ő isteni hajlékában, 

ahova befogadta Isten az embert.” Isten ugyanis nagyon hatékonyan munkálkodik azon, hogy a 

választott lélek vele egységben, közösségben legyen. Észre kell venni azt, hogy a Szentlélek az, 

Aki bevezet minket ebbe az Istennel való közösségbe. Ő a közösség vezér-elve, princípiuma 

az Atya és a Fiú között. Ő az, Aki egy az Atyával és a Fiúval. Amikor Jézus a főpapi imában azt 

mondja: Én az Atyában vagyok, Atyám, Te bennem vagy, és én Tebenned (Jn 14, 20), akkor itt a 

Szentlélekről beszél, a kimondhatatlan, láthatatlan Lélekről. Ugyanezt az összekapcsoltságot 

ránk is vonatkoztatja, amikor az utolsó vacsorán azt mondja: Én az Atyában vagyok, ti pedig 

énbennem, és én tibennetek. Ugyanaz a Szentlélek köti össze a választott lélek-menyasszonyt 

isteni Urával, Aki az Atyát és a Fiút fűzi egységbe. Micsoda mézédes Lélek ez a Szentlélek! 

Micsoda istenien pazarló gesztus, hogy a Szentháromság ezt az isteni édességet nem tartja meg 

magának, hanem velünk meg akarja osztani. 

 



 Már az Ószövetségben is Isten választott embere, a próféta így mondja el ezt az 

élményét: „Az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint 

vőlegényre, aki koszorút visel, mint mennyasszonyra, aki ékszerekkel díszíti magát. Amit az 

Ószövetség embere nem tudott elmondani, azt az Újszövetségben már tudjuk: Az Atya és a 

Fiú a Szentlélekbe öltöztet be bennünket, a Szentlélek szeretetével borít be mindnyájunkat. 

Az isteni Vőlegénynek micsoda tékozló jósága ez, amivel a mi szegény emberségünket betakarja 

az Ő Istenségével. Persze hogy a lélek-mennyasszony már gyönyörködik – nem is annyira a 

ruhájában, hanem – abban az isteni Urában, Aki ezt a gyönyörűséget, ruhát adta neki, adta reá.  

 

 Amikor az emberek az utcán meglátnak egy fehér ruhába öltözött menyasszonyt, aki 

éppen a vőlegényével készül a templomba belépni házasságkötésre, mindenkinek megakad a 

szeme: „menyasszony!” Isten mennyei világában is az angyalok és a szenteknek a szeme a 

lélek-menyasszonyra irányul, mert Istentől kapott fehér ruhát. Ez az ő pompás köntöse. 

Egyre jobban felragyog rajta az Istenség. Látják rajta, hogy már nem a saját magáé ez a lélek, 

hanem isteni Uráé. Isten lefoglalta őt, és ez a lefoglaltság felragyog az ő mivoltán. A lélek-

menyasszony boldogan vállalja ezt az isteni Urához való tartozást. Már nem cselekszik többé 

a maga esze szerint, a maga akarata szerint, hanem odamegy, ahova isteni Ura vezeti, és teszi 

azt, amit az tétet vele.  
Ezt a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz mondja Életrajz 11. fejezetében, a 107. oldalon.  

 

 A lélek-menyasszonynak tehát dicsőségére válik az, amikor egyre jobban átadja magát 

isteni Urának. Boldogan, az Istentől való átjártság állapotában a lélek-menyasszony egyre 

jobban átéli nemcsak az Úristen jelenlétét, hanem azt az örömet is, hogy Ura meghívta őt a 

szeretet életére. A szeretet ugyanis arra vágyik, hogy eggyé váljon azzal, akit szeret. A 

kiválasztott lélek ebben az imaszakaszban megtapasztalja: Isten vágyódik arra, hogy eggyé 

váljon ővele. Hiszen Istennek a lényege a szeretet (1 Jn 4, 8). Ő azt akarja, hogy isteni 

szeretete bennünk legyen, hiszen erre teremtett minket, és meghívott az önátadásra, hogy a 

mi kicsiny emberi gyarló szeretetünk Őbenne legyen, és ezután ezáltal megfényesedjék, 

egyre nagyobb legyen, egyre lobogóbb legyen, hogy a bennünk levő emberi szeretet egyre 

inkább isteni szeretet legyen! Nem csoda, ha a költő így kiált fel: „Áradj belénk, ó örök Igazság 

és szent Szeretet!” (Babits Mihály: Eukarisztia). A lélek-menyasszony ugyanis tudja: Minél 

inkább beleárad az ő lelkébe az isteni Szeretés, ő annál lobogóbb, ragyogóbb és tündöklőbb 

lesz.  
 Az emberi lélek mintegy átistenül Isten szeretetének ezen csodájára. Mint ahogyan a 

mesében a varázsló – akire rátekint, szeméből csodálatos fény árad rá – és az illető is 

megvilágosodik, fénnyé válik. Isten maga akarja: a választott lélek-menyasszony élete, meg 

az Ő isteni élete eggyé váljon!  

 Szent Pál apostol által sürgeti: Mivel Uratoknak ismertétek el Urunk Jézust, éljetek is 

Benne! Verjetek benne gyökeret és épüljetek rá! Erősödjetek meg a hitben, ahogyan tanultátok. 

Legyen túláradó a hálaadástok! …Benne lakik testileg az Istenség egész teljessége. Benne 

lettetek ennek a teljességnek részesei (Kol 2, 6-7. 10). Isten akarja, hogy az ember Őbenne 

éljen, Ő pedig az emberben! A lélek-menyasszony boldogan, örvendezve konstatálja: „Micsoda 

isteni Vőlegényem van nekem a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, Aki által én is részese lehetek 

az isteni életnek, Aki által én is Istenben élhetek, Ő meg énbennem!”  

 Nem véletlenül szereti imádkozni a lélek, különösen ebben az imaszakaszban: – „Édes 

Jézus!” –, mert már érzékeli: milyen édes az Úr (1 Pét 2, 3).  

 A lelki házasság imaszakaszában a lélek-menyasszony boldogan éli meg az végleges 

Istennek-adottság örömét. Ez olyan, mint a szerzetesi örök fogadalom: Itt Isten és az ember 



örökre egymásnak ajándékozzák önmagukat. Ebben az imaszakaszban felsejlik az örök 

boldogság végtelen valósága, amely nem más, mint örök boldogság egymásban. Vagyis 

olyan boldogság, amelynek nincs vége. Továbbá kölcsönös boldogság ez, mert kölcsönösen 

elmondhatják egymásnak: „Te az enyém vagy, és én a Tied vagyok.” Valóra válik az addig csak 

sejtésszerűen megélt igazság: vagyis a lélek-menyasszonyban bizonyosság keletkezik az 

egymásnak-valóságukról. A lélek-menyasszony már nem tud elképzelni mást, 

alkalmasabbat, nagyszerűbbet, szentebbet, tökéletesítőbbet, boldogítóbbat, mint isteni 

Vőlegényét. Isteni Ura is megvallja: „Magamnak teremtettelek, mert szeretlek!”  

 Ebben az imaszakaszban a lélek-menyasszony már nemcsak néhány hétig szeretné 

megízlelni Istennek ezt a mérhetetlen édességét, hanem minél tovább szeretne elidőzni ebben 

az egymásnak valóság boldogságában! Milyen lesz majd, amikor örökre megélhetik: „Úgy 

örülünk egymásnak!” Amikor elmondhatják: „Örökre magamba ittalak Téged! Te bennem 

vagy, és én benned vagyok (vö. Jn 6, 56), Te befogadtál engem, Uram, én pedig befogadlak 

Téged, Istenem!” 

 A Zsoltáros ima élményével elmondhatja: Mint dús lakomával teljék be a lelkem Veled 

(vö. Zsolt 62, 6). De a földi lakománál – akármilyen finom is – az ember egyszer csak 

betöltődik, és nem tud többet enni már. A lélek-menyasszony pedig szüntelenül újabb és újabb 

finomságokat kaphat az ő isteni Urának életéből, és egyre jobban betöltődik Vele a lelke.  

 Szent Pál apostollal, az Úrnak ezen választott edényével együtt elmondhatja: Isten rám-

árasztott kegyelme nem maradt hatástalan, hanem mindig bennem marad. A teremtő, a megváltó 

és megszentelő Istennek micsoda sikere ez, amikor egy teremtmény ennyire készséges tud lenni a 

teremtő, a megváltó és megszentelő isteni akarat befogadásában! (Vö. 1 Kor 15, 10). Ő is 

elmondhatja Szent Pál apostol szavait: Valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus 

Jézusban való hittel és az Iránta való szeretettel! (1 Tim 1, 14).  

 

III. Életem tele van szerelemmel, Isten szeretete betölt, eláraszt! 
 

 A lelki mézeshetek imaszakaszában a lélek megéli ezt. Itt már élményszerűen megvalósul 

az, amit a teológusok a teológiai meghatározásokkal olyan tényszerűen közölnek. A teológus azt 

mondja: A kegyelem Istennek az emberhez lehajló személyes, ingyenes jóindulata, amellyel 

saját magát adja az embernek. A kegyelem Istennek az ember által tapasztalt önközlése (Karl 

Rahner: Teológiai Kisszótár 498. oldal). Vagy ugyancsak ő ad ilyen meghatározást: A 

keresztény, vagyis a Krisztust követő tanítvány olyan lény, akit Isten az Ő szabad 

feltárulkozásának igéje meghívott az Ő legbelsőbb életébe. Tehát nem csupán jelenlétével és 

közelségével ajándékozza meg, hanem saját természetének részesévé teszi. A Fiút társörökösévé 

teszi, isteni életre hívja meg a Szentlélekben, közvetlen színe-látásban, tehát saját életében, isteni 

dicsőségében részesíti az embert (uo. 372. oldal). 

 Milyen józanul kopognak ezek a szavak, az igazság megfogalmazása. A lélek-

menyasszony pedig milyen boldog elragadottsággal, szinte elbódulva nemcsak hallgatja ezeket a 

szavakat, hanem ízlelgeti is. Ő már tapasztalja Istennek ingyenes önközlését. Ő már nem 

csupán meghívást kapott Isten legbelsőbb életébe, hanem már benne is él. Itt a földön ugyan 

még nem részesül a közvetlen színe-látásban, de egész lényével már abban a másik világban 

van, ahol Isten a minden (vö. 1 Kor 15, 28). Ahol Isten tölt be mindent, ahol nemcsak eláradt a 

kegyelem, hanem túláradt a kegyelem (vö. 2 Kor 4, 15), Istennek ez a személyes jóindulata, 

szeretete.  

 A lélek-menyasszony boldogan fogalmazhatja így saját élményét a Zsoltáros szavával: 

Szívem vágyát betöltötted, Uram, nem tagadtad meg ajkam óhaját (vö. ? Zsolt 20, 3). 

 



Mi is az óhaja a menyasszonynak? 
Amikor ajkát szólásra nyitja, akkor az Énekek énekében ezzel kezdi a vallomását: 

Csókoljon meg a szájad csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál! Keneteidnek illata 

kellemes, mint a kiöntött olaj. Olyan a neved, azért szeretnek a lányok. Lakosztályába vezetett a 

Király, Te lettél az én örömöm és boldogságom! Szerelmedet többre tartom a bornál, mert 

méltán megillet Téged az én szívem szeretete (vö. Én 1, 2-4). 

 A választott lélek élete tele van szeretettel, szerelemmel, Isten szerelmével. Ezt nem 

lehet megunni. Isten akaratában megvan a reménye: Nem csupán néhány hétig, nem csupán egy 

földi életig, hanem egy örök életen át fog tartani! 

  

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet.  

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző pajzsom, légy őrző paizsom! 

 


