
393. Ő az enyém, és én az övé vagyok  

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj! 

 

 Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet, 

 És a bűnök ellen égből nyújts védelmet! 

 Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed,  

 Hogy megnyerjem végső boldogságom Benned!  

 

 Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony életszövetsége az az imaszakasz, amelyet 

lelki frigy imájának mondunk, vagy az Istennel való lelki házasság imaszakaszának. Itt a lélek-

menyasszony már egészen nyugodt, és biztos abban, hogy isteni Ura szereti őt, hogy 

magának választotta.  
 Az egymásnak való örvendezés olyan szolid szakaszba jut, vagyis biztonságos a lélek 

élménye: isteni Ura szereti őt, ő pedig véglegesen elkötelezte az életét, odaadta isteni Urának. Ez 

az imaállapot eme végleges elkötelezettség miatt olyan csendes, békés. A lélek tudja: Ő az 

enyém – vallja magában szüntelen, – én pedig az Övé vagyok! (vö. Én 6, 3).   

 Az ember szeretné megörökíteni ezt a boldogságot nem csak úgy, hogy 

fényképfelvételeket készít, hogy merre jártak a szép tájakon, amikor az első közös útjuk volt; 

hanem amikor a családi otthonban berendezkednek, akkor a kezdet örömeit is szeretné 

megörökíteni. Sokkal inkább úgy, hogy ez a boldogság, ez az egymás iránti boldogság örökké 

tartson!  
 A modern technika vívmánya segít, hogy fényképeket tudjunk készíteni a ritka, a meg 

nem ismételhető, szép élményeinkről, pillanatainkról. Azután a jól felvételek belekerülnek az 

esküvői fényképalbumba, amely időrendi sorrendben mutatja a vőlegény és a menyasszony élete 

bontakozását, a házasság-kötésével egymásba kötözöttségét, és utána az együtt-élés boldogságát.  

 A lélek-menyasszony is joggal szeretne ilyen albumot, amelyben összegyűjtik kincseiket. 

Amikor ugyanis később a fényképalbumot fellapozzák, akkor a kép segít a hozzá kötődő szép 

emléket is felidézni.  

 

I. Milyen fényképek kerülnek a lélek-menyasszony fotóalbumába? 

 

 Az első fénykép alá az van írva cím gyanánt: Isten a bölcsességet ajándékba adja 

azoknak, akik Őt szeretik (vö. Sir 1, 10).  

 Az okosságot, a bölcsességet hogyan is lehetne lefényképezni? Itt szellemi valóságról van 

szó. Itt ezen az oldalon a fényképalbumban a lélek-menyasszony azt a bölcsességet akarja 

megőrizni, amelyet ajándékba kapott isteni Vőlegényétől. A bölcs ember tudja, hogy mit 

válasszon, hogy ez a javára váljon, illetve kit válasszon, hogy ővele boldogabb, gazdagabb 

legyen, illetve szíve választottjának örömére legyen. A lélek-menyasszony nagyon bölcs volt, 

amikor Istent választotta élete Urának. Meghatódva emlékezik vissza immár élete Urával arra 

az isteni szeretetre, amellyel annakidején először kapta meg ezt a belátást, hogy érdemes Istent 

választani, érdemes Istenre hangoltan élni az életünket!  



 Ma is átjárja a meghatódottság élménye a választott lelket, mert Isten bőkezűen juttatja a 

bölcsességet minden embernek. Ez is itt van Sirák fia könyvében. Isten túláradó jósága 

meghatja az ember szívét: „Ennyire szeretsz?” Amikor egy-egy ilyen képet a Szentírásból 

felidézünk az életünk fényképalbumában, akkor érdemes nekünk is hagyni, hadd hasson ránk 

ez az üzenet!  

 Amikor Isten az Ő bölcsességét adja a választott léleknek, akkor tulajdonképpen 

Egyszülött Fiát ajándékozza neki. Amikor arról kapunk tudósítást, hogy bőkezűen ajándékozza 

ezt az embernek, akkor a szívünk rárezonálhat arra, hogy határtalanul adja, mérték nélkül, 

nem szűkösen, akárcsak a Szentlelket (vö. Jn 3, 34). Úgy szerette Isten a világot, hogy 

Egyszülött Fiát adta oda érte, mert azt akarta, hogy el ne vesszünk, hanem az Övéi legyünk! 

(vö. Jn 3, 16).  

 Ezért azután, ha továbblapozunk a lélek-menyasszony fotóalbumában, akkor ezt a minket 

szerető Jézust látjuk, amint a kereszten függve kéri: „Atyám, bocsáss meg nekik!” (Lk 23, 34). A 

lélek-menyasszony albumában azonban ez a kép már ilyen felirattal szerepel: „Áldalak Téged, 

Mennyei Atyám, mert Jézus Uram kérésére megbocsátottál nekem!” Az ember itt, ebben az 

imaszakaszban már tudja, hogy Isten nem engedett elveszni. Nemcsak utánam nyúlt a 

keresztről, hanem átölelve magához emelt, mert megbocsátott. Itt a lélek már tényleg felejti a 

múltat, és csak az előtte álló nagy-nagy szeretet-áradásra összpontosít (vö. Fil 3, 13). Mi lesz 

még az, amit ez a mérhetetlenül, nagyon szerető, isteni Vőlegény készít a számára? Ennek a 

mindhalálig tartó szeretetnek szemlélése – amelyet a megfeszített Jézusra való tekintéskor 

megélhetünk – segít abban, hogy Jézus megbocsátó jóságát, közbenjáró szeretetét 

szemlélhessük. Már ne a saját bűneinket, hanem az Ő mérhetetlen szeretetét. Kieszközölte 

nekünk a Mennyei Atya jóságát, megbocsátó szeretetét.  

 

 Lapozzunk tovább! A következő kép azt ábrázolja: A Mennyei Atya elküldte mennyei 

szeretetét és hűségét a választott lélek-menyasszonyhoz (vö. Zsolt 56, 4). Van úgy, hogy az 

ember valami szép felhőt fényképez le a kék égen, mert Isten nagyságára, vagy a Szűzanya kék-

fehér ruhájára emlékezteti őt. Amikor pedig lelki szemünkkel Isten szeretetét és hűségét tudjuk 

megörökíteni, a szívünk mélyén rögzíteni, mint a filmre, vagy a modern adathordozóra; akkor ez 

a szeretet és isteni hűség jelenvalóvá válik a lelkünkben. A lélek-menyasszony – aki immár 

szüntelenül, elszakíthatatlanul isteni Urával akar lenni – szüntelenül érzékeli Isten szeretetét és 

hűségét, mert már elküldte hozzá az Úr a szeretetet és a hűséget.  
 Ha egy nagyon jól-sikerült felvétel van az albumban, akkor az albumot lapozó ember 

megkérdezi a fénykép készítőjétől: „Hogyan tudtad ezt megcsinálni?” Az ember is keresgéli a 

módot:      

 

2. Hogyan küldte el Isten az Ő szeretetét és hűségét választott menyasszonyához? 

 

 Először is úgy, hogy az Úr szeme rátekintett. A fényképész először a szemével 

„becserkészi” a témát: „Ezt érdemes lefényképezni!” Még nem kész a felvétel, de a fotós 

szemében, vagy még inkább a belsejében már megjelenik a kép. Van úgy, hogy a kiszemelt 

„áldozat”, mondjuk egy gyerek nem hagyja magát lefényképezni, grimaszokat vág. Aki pedig 

örül annak, hogy az ő választottja a fényképen is meg akarja örökíteni őt, az hagyja magát 

lefényképezni. Ilyen az Úr magatartása is. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Az Úr szeme 

ügyel az istenfélőkre, akik az Ő irgalmában bíznak... A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, Ő a mi 

Segítőnk, a mi Oltalmunk, Benne örvend a szívünk (Zsolt 32, 18-21).  



 Amikor a lélek-menyasszony észreveszi, hogy isteni Ura szeme rátekintett, akkor ebből 

a tekintetből kiolvassa a feléje áradó szeretetet. Valami forróság, valami boldogság önti el, 

hogy isteni Urának a szeme megakadt rajta. Nemcsak szemmel tartja, hanem ügyel is reá, vagyis 

védelmezően óvja. A szem, ez az isteni tekintet a szeretetet jelzi a lélek-menyasszony számára. 

Ezért azután nagyobb odaadással, mint a fotósztár, aki tudja, hogy pénzt kap egy jó felvételért, 

nagyobb odaadással, mint ahogyan a gyermek hagyja magát lefényképezni édesapja vagy 

édesanyja által, a lélek-menyasszony hagyja, hogy Isten szeme őreá irányuljon.  

 Ha valaki egy gyerekről akar felvételt csinálni, és az mindenfelé, más irányba nézegetne, 

de nem őrá, illetve a felvevőgépbe, akkor szól hozza: „Figyelj csak, nézz csak ide, nézd csak!” A 

gyerek felkapja a fejét, különösen, ha a nevét is hallja, mert a nevét ő is szívesen hallgatja, és 

rámosolyog arra, aki őt néven szólította. Isten is így szól hozzánk. Maga Jézus mondja: Aki 

Istentől való, az meghallja szavamat (Jn 8, 47).  

 Micsoda jól sikerült felvétel, amikor a lélek-menyasszony figyelmezni kezd az Ő isteni 

Urára. Rátekint, a szeméből szíve mélységének szeretete árad ahhoz, Aki szólt hozzá. A lélek-

menyasszonyt is öröm tölti el, amikor isteni Ura szól hozzá. Ő is szól isteni Urához, és azt kéri:  

Látogass meg segítségeddel! (Zsolt 105, 4). Tehát hívogatja: „Jöjj közelebb, ne csak távolból 

készíts rólam felvételt! A közelkép még jobban mutatja szívem rezdüléseit, arcom mosolygását, 

szemem rám-sugárzását. Uram, látogass meg, jöjj közelebb!” Amikor az ember fényképet készít 

akár közelről is a szíve választottjáról, akkor is még csak a fényképezőgépbe fogadja be azt a 

másikat. Az Isten által készített fényképfelvétel azonban kölcsönös. Mert nemcsak a lélek 

gyakorol hatást Istenre, hogy Isten az Ő szíve mélyébe beengedi választottját, hanem Isten is 

közli önmagát a választottjával. Belefényképezi saját magát annak a lelkébe.  

 

3. Hogyan valósul meg ez a közlés? Hogyan gyakorol hatást Isten a választott lélekre? 

  

 Egyrészt ismeretet kelt, másrészt érzelmeket, harmadszor pedig akarást. 

 

 a) Amikor a lélek-menyasszony fogadja isteni Urának szeretetközlését, akkor biztos belső 

ismeret fakad fel benne: „Ez az én jó Uram! Itt van az én jó Uram!” Megismeri lépteinek a 

neszét, érkezésének jeleit, jelenlétének illatát (vö. 2 Kor 2, 16 ). Ráismer. Ha 1000 közül kellene 

is kiválasztania, ő akkor is abszolút biztonsággal ráismer az ő Egyetlenjére, mert Isten maga 

ad jelzést a léleknek: „Itt vagyok a szíved mélyén!” 

 

b) Amikor Isten közli önmagát az emberrel, akkor nemcsak ismeretet kelt, hanem 

érzelmeket is. Az ismeret az az elme, az értelem segítségével tudatosul a lélekben, az érzelem 

pedig az érzések által. A lélek-menyasszony világosan érzi azt az isteni Vőlegényt, Akit most 

még nem lát, de mégis a szíve mélyén a szeretet édes érzelme átjárja, betölti. Újra meg újra 

megfogalmazódik benne a vallomás: „Szeretlek szép Jézus, mert fölötte jó vagy!” (Ho. 157). A 

szeretet érzelmeit itt azonban már nem annyira az ember kelti fel, szítja fel önmagában, hanem 

Isten az, Aki ezeket az érzéseket létrehozza, mert itt, a szemlélődő ima ezen fokozatában 

minden kegyelem, minden ajándék. Itt Isten az, Aki érezhetővé teszi magát a lélek számára. 

Isten az, Aki felszítja az emberben a szeretet érzését.  

 

 c) Amikor Isten közli önmagát, akkor harmadszor akarást hoz létre a lélekben. Ez a 

legszellemibb akarás, mint ahogyan az ismeret is, és az érzelem is, amelyet Isten kelt, a szellem 

szférájában megvalósuló élmény a lélek-menyasszony számára.  

  

4. Kit akarhat ilyenkor a lélek-menyasszony? 



 

Isteni Urát. Ő a legnagyobb a számára. Nincs más, amit akarhatna. Elsuttogja Neki a 

vallomását, szíve vágyát: „Akarlak!” Amikor ugyanis Isten közli önmagát a lélek-

menyasszonnyal, és megadja neki azt az élményt: „Itt vagyok, nemcsak veled, hanem benned is, 

akkor ezt a szellemi irányulást is felszítja az emberben Isten felé: „Akarlak Téged, Uram, 

Istenem, még jobban birtokolni!” A lélek Urának a szívét is meghatja az ilyen epekedő akarás. A 

lélek-menyasszony megérzi isteni Ura szíve legapróbb rezdülését is. Akkor ez az együtt-

rezdülés együttes örvendezést is létrehoz.  
 Ha a Zsoltáros még így imádkozott: Benne örvend a szívünk (Zsolt 32, 21), akkor itt a 

lélek-menyasszony már azt mondhatja: „Egymásban örvend a szívünk, mert Ő az enyém, és én 

az Övé vagyok!” Ő az én szívemben van, én pedig az Ő szívében.  

  

5. Miért lehetséges ez a kölcsönös élmény, kölcsönös szeretetről való élmény? 

  

 Azért, mert Isten elküldte a Fiát, Aki édesanyától született (Gal 4, 4). Isten nekünk 

akarta ajándékozni az Ő Fiát, Aki a Boldogságos Szent Szűztől született. Isten műveli azt, hogy 

Jézus a mienk lehessen, mi pedig az Övéi. Elküldte a Szentlelkét is. Már az Ószövetségben 

megjövendöli: Belétek oltom Lelkemet és életre keltek… Akkor majd megtudjátok, hogy én 

vagyok az Úr! (Ez 37, 14. 13).  

  

6. Mit ad az Úr? 

 

 Önmagát, mert a Szentlélek az Atya és a Fiú szeretete, Akibe ez az isteni Lélek 

beleoltódik,  

 – az attól kezdve már ezzel az isteni Lélekkel él;  

 – az attól kezdve már tudja, hogy ki az Úr az ő számára, az ő életének az Ura. Ez a 

misztikus tudás egy titokzatos élmény Istenről. Isten Lelke az enyém lett, én pedig Isten 

Lelkében élhetek. Micsoda szeretet-egység ez! Ilyenkor a lélek-menyasszony egy levegőt szív 

isteni Urával. Ilyenkor már együtt ugyanazt gondolják. A lélek-menyasszony azt gondolja, 

amit isteni Ura. A lélek-menyasszony ugyanazt az imát mondhatja, amelyet isteni Ura mond: 

„Atyám! Atyánk!” (Mt 6, 9). 

 Azoknak az életében, akik ilyen elkötelezetten, visszavonhatatlan életszövetségben 

szeretik egymást, előbb-utóbb azután már mellékessé válik a fényképezés gondolata, hogy ezt 

meg kell örökíteni. Csak egyszerűen az odafordulás kell egymáshoz, akire rátekintenek, akivel 

beszélnek. Talán ilyen tanítást is kaphat a lélek-menyasszony isteni Urától:  

 – Mindig fordulj oda ahhoz, akivel beszélsz! Ez nagyon jó imádságos stílus.  

 – Nézz a szemébe annak, aki téged néz! Ez a szemlélődés útja: Az ember visszanéz 

arra, Aki őt szereti (vö. 1 Jn 4, 19).  

 – Az imádságban keresd meg isteni Uradat, Akihez szólsz! 

 – Fordulj Feléje egész lényeddel!”, vagyis gondolataid Feléje irányuljanak!  

 – Figyelj Reá, hallgasd Őt! 

– Szeresd!  
 

 Elmondhatod a Zsoltáros szavait: Fordíts minket magadhoz, Uram, és mi Feléd 

fordulunk! (vö. Zsolt 78, 19. Akkor a kontemplatív imában megélheted, hogy Isten az, Aki 

maga felé fordít téged, egész lényedet, gondolataidat, figyelmedet. Megélheted, hogy szól 

hozzád és szeret téged!  



 A magyar bölcsességnek van egy szólása, amely nagyon jól illik ide: „Könnyű Katát 

táncba vinni, ha maga is akarja.” A lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban boldogan 

hagyja, hogy isteni Ura maga felé fordítsa őt, mert hiszen már egészen – mondjuk így: – 

napraforgó lélek lett ő. Egész élete imádsággá lett, vagyis Istenhez fordultan él. Boldogan él 

isteni Napja feléje sugárzó szeretetében (vö. Mal 3, 20), mint ahogyan a napsütkérező ember is 

boldogan fogadja magába az életet adó fényt és meleget. A lélek-menyasszony ilyenkor már 

mozdulatlanná teszi magát, vagyis nem moccan más felé sem gondolatban, sem szóban, sem 

cselekedetben, hanem isteni Ura rendelkezésére áll, hagyja, hogy átjárja egész mivoltát, 

ugyanis már a felbonthatatlan szeretet szövetség lángolásában él. Egyetlen valóság járja át: 

Ő az enyém, és én az Övé vagyok!  

 Van úgy, hogyha videó-felvételt készítenek, akkor egy pillanatra megáll a kép mozgása, 

és állóképpé merevedik az információ. A lélek-menyasszony fényképalbumában pedig az 

állókép ettől kezdve mozgóképpé lesz, és örökké lobogva ezt a szeretet-lángolást mutatja: Ő 

az enyém, és én az Övé vagyok szüntelen! A Jézus által parancsolt szüntelen imának milyen 

fenséges kibontakozása ez! (vö. 1 Tessz 5, 17). 

  

 Isten és a lélek szüntelenül együtt vannak,  

 

 – szüntelenül egymásra figyelnek,  

 – szüntelenül egymás szeretetében lobognak.  

 

 Mivel ez már nem néma-film, hanem a mennyei harmónia dallama járja át a lelkeket, 

ezért azután Isten szava megörvendezteti a lélek-menyasszonyt, mert Isten ezt énekli:  

  

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

 

A zeneműben a szünet csak azért van, hogy a hatást még jobban fokozza. Ha a lélek 

időnként nem is hallja Istennek ezt az üzenetét: – Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek 

én! –, azért belül mégiscsak már bizonyossággal van erről az isteni szeretésről. Mivel nem tud 

betelni ezzel a szeretettel, azért könyörgőre veszi a kérdést, és újra meg újra zengi isteni Urának:  

 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


