
394. Az egymásban levés öröme  

(Jn 6, 56). (vö. VIIc. 355.) 

 

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 pajzsom! 

 

 Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég, 

 Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég, 

 E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében 

 Rejti el nagyságát, rejti el nagyságát. 

 

 Az Istennel való lelki frigy imája tulajdonképpen az egymásban levés imája. Isten 

ugyanis a szeretetben egyesül a lélekkel, a lélek pedig Istennel. A 355. ima-órában már vettük az 

egymásnak való örömet. Elmélkedtünk az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony egymás iránti 

öröméről, de ez még csak az eljegyzés imája volt, a lelki egyesülést megelőző imaszakasz imája. 

Ott az isteni Vőlegény megígérte választott menyasszonyának, hogy elveszi őt a szeretet lelki 

frigy élet-szövetségében élete örömének, társának. Itt pedig az Istennel való lelki házasság 

imájában a lélek-menyasszony megélheti: már egymásban vannak, nem csupán egymás 

közelségében, nem csupán egymás mellett, hanem a lelki egyesülés megvalósulásában Isten az 

emberben, ember az Istenben.  
 

 I. Hogyan születik meg ez az egymásban levés öröme az ember részéről?  

 

 Az ember az imádságban eddig is felindította az örömet isteni Ura iránt, megvallván Neki 

szíve belső indulatát: „Úgy örülök Neked, Uram!” Most ebben az imaszakaszban pedig Isten az, 

Aki nyilvánvalóvá, megtapasztalhatóvá teszi az emberben önmagát azáltal, hogy az öröm 

intenzív lobogásával jelzi a léleknek: „Itt vagyok! Szeretlek!” Itt egyre inkább Isten 

tevékenysége érvényesül. A lélek-menyasszony szíve lángra lobban csak úgy magától. „Ez a 

magától – ez a kegyelem” –, ahogyan Reményik Sándor mondja. Az Úr itt már belülről teszi 

lángolóvá az Ő választottjának a szívét. Nyilván a szív és a lélek ugyanazt jelenti a lelki élet 

szférájában.  

 Tehát a szerzett szemlélődés imájában az ember feladata volt – természetesen Isten 

kegyelmének segítségével –, hogy tekintetét isteni Urára irányítsa, illetve, hogy elpihenjen az Ő 

szerető jelenlétében, ölelésében. A belénk öntött, vagyis a passzív szemlélődés ima-szakaszában 

azonban elsősorban Isten az, Aki tevékenykedik. A szerzett szemlélődés imaszakaszára a 

Zsoltáros szava így érvényes: Ha Veled vagyok, Uram, akkor Te vagy az én gyönyörűségem! 

Nincsen más javam rajtad kívül itt a földön (vö. Zsolt 72, 25).  

 

 A belénk öntött, vagy passzív szemlélődésnél – amikor már Isten adja a Vele való 

találkozást, az egyesülést –, akkor a Zsoltáros szavait már így: „Nemcsak velem vagy, Uram, 

hanem nekem is ajándékoztad magadat, sőt bennem élsz!” 

 A belénk öntött szemlélődés kegyelmét megkapott ember tehát így fogalmazhat: Isten 

természetfölötti ajándékából az emberben tudatosul, vagyis az ember lélekben szemléli, hogy 

befogadhatja Isten reá tekintését, szerető ránézését, a szeretetben való önajándékozását. A 



belénk öntött szemlélődés tehát Isten szerető rátekintése az emberre, önközlése a 

szeretetben, amellyel Isten betölti az ember lelkét. Kimondhatatlan békességet, örömet, 

ismeretet és szeretetet létesít benne.  

 Az előző ima-szakaszokban – amíg a lélek maga tevékenykedett, mondjuk így: erőlködött 

– sokszor megélhette: „Uram, egész nap nem volt időm, hogy megálljak imádkozni, Veled 

találkozni az imában, de azért megpróbáltam Reád gondolni, és Téged szeretni.” Most ebben az 

imaszakaszban pedig a lélek élménye ez: „Uram, csak úgy eszembe jutottál (Petőfi szavaival), 

Rád dobbant a szívem, elkezdtem örülni Neked, és Te betöltöttél örömöddel. Lángra 

lobbantottad a szívemet! Megélhettem: bennem vagy, és én Tebenned (Jn 6, 56).  

 A kontempláció, a szemlélődés tehát örvendezés az Úrban. Van úgy, hogy mi emberek 

kezdünk el örülni valaminek, például annak, amit megvásároltunk. Vagy örülünk valakinek, 

akihez elmegyünk látogatóba.  

 

 1. A szerzett szemlélődés imaszakaszában mondhatjuk így: Mi emberek kezdünk el 

örülni az Úrnak. Persze minden embernek van olyan élménye: valami ajándékot kap, és akkor 

elkezd örülni, illetve valaki más örvendezteti meg őt azzal, hogy eljön hozzá. A contemplacio 

infusa, vagyis a belénk öntött szemlélődés pedig az, amikor az Úr jön el, Ő jelentkezik, 

kopogtat lelkünk ajtaján (vö. Jel 3, 20), és betölt jelenléte édességének örömével. Az ember 

tehát úgy készülhet elő az Úrban való lét örömére, hogy vágyódhat az Úr érkezésére, hiszen már 

a rágondolás is örömmel töltötte el. Mennyivel nagyobb öröm a vágy beteljesedése, amikor a 

lélek Vőlegény meg is érkezik! Tudniillik Ő is vágyódik az ember után. Szent Pál apostol azt 

mondja: Bennünk a Szentlélek sóhajtozik kimondhatatlan sóhajtozásokkal  (Róm 8, 26), vagyis a 

mi lelkünkben vágyódik a Mennyei Atya és az Ő Egyszülött Fia után. Ezért van az, hogy a 

Szentlélek és a lélek-menyasszony együtt mondja: „Jöjj el!” … „Uram, Jézus!” (Jel 22, 17. 20). 

Ezt a vágyat tehát Isten a Szentlélek által indítja fel bennünk. Ez a vágyakozás – amellyel a 

Szentlélek kimondhatatlan sóhajtozásokkal vágyódik bennünk a Mennyei Atya és a Fiúisten után 

– Isten ajándéka. A mi dolgunk: Belesimulni a Szentléleknek ezen vágyakozásába, és ha az 

Úr méltóztatik kinyilatkoztatni magát (vö. Jn 14, 21), vagyis nyilvánvalóvá teszi jelenlétét – azt 

tudniillik, hogy bennünk a szentháromságos módon lakik (uo., 24), akkor csak ki kell nyitnunk 

lelkünkben a zsilipet Neki. Kitárulkoznunk Előtte, és engedni, hogy betöltsön, beborítson 

önmagával. Ekkor születik meg bennünk az az öröm, amelyet csak Ő tud adni. Ekkor 

örvendezhetünk …azért, mert az Úr nemcsak közel van (Fil 4, 4. 5), hanem az Úr nekünk 

ajándékozta önmagát, sőt, bennünk van!  

 

 2. Mint minden előkészületet, ezt az Istenben való örvendezést is lehet fokozni azáltal, 

hogy a lélek-menyasszony minden alkalmat felhasznál arra, hogy észrevegye az Ő lelkében 

lakozó isteni Urát. Ha az ember szomorú, és a szeme tele van könnyel, akkor nem lát jól. Ha 

mosolyog, ha észreveszi azt, ami az ő lelkének örömére szolgál, akkor már jobban lát, 

tisztul a szeme, még inkább tisztul a szíve. Ahogyan a házastársak tudnak örülni a legkisebb 

ajándéknak is, amit a másiktól kapnak, úgy Isten választottja is észreveszi isteni Ura szeretetét a 

legapróbb ajándékokban is, amelyeket nap mint nap megtapasztal, és az ajándék örömre hangolja 

a szívét. Ha a családban örülni tudunk a tiszta ruhának, mert az olyan jó érzést közvetít, mert a 

tiszta ruhát előkészítő személynek a szeretetével is körülvesz, ugyanúgy a lélek-menyasszony 

állandóan örvendezik lelke tiszta köntösének, amelyet isteni Ura az értünk kereszten kiontott 

vérével mosott hófehérre (vö. Jel 7, 14).  

 

 3. Ahogyan az ember egy-egy kirándulás alkalmával, amikor még nem találja a megfelelő 

hazafelé vezető utat, és végre rátalál a helyes útra, és megszületik a szívében az öröm, úgy 



Isten választottjának a szívében is ott van az örvendezés egyre magasabb fokban, hogy nemcsak 

rátaláltam a helyes útra, hanem az én isteni Uram mutatta meg az utat (vö. Jn 14, 6).  

 

 4. Ahogyan az ember tud örülni az úton látott szépségeknek, úgy a Bárány hitvese is tud 

örvendezni azoknak a szépségeknek, amelyeket az isteni legelőn mutat meg neki az Úr. Virágos 

rét gazdagságát nem lehet leírni, csak a szem és a szív gyönyörködik benne, a száj énekre fakad; 

úgy a lelkek szépségeit is – amelyeket az isteni Vőlegény kíséretében levők sugároznak az ég 

felé a földről, mint a virág illata, szinte szavakkal le nem írható, számokkal ki nem fejezhető, 

csak gyönyörűségesen, szépségesen. A választott lélek pedig örvendezik, de leginkább a 

teremtetlen Szépségnek, az isteni Urának örvendezik.  

 

 5. Ahogyan a rabságból szabadultak örvendeznek, úgy a választott lélek is örvendezik az 

ő Szabadítójának, megváltó Istenének. A szabadulás örömével veszed körül lelkemet (vö. Zsolt 

27, 8-9), imádkozza a Zsoltáros szavait. Mindaz az egymás felé irányulás, az úton az 

előrehaladás a találkozás örömét növeli. Ahogyan az úton az ember minden lépéssel előbbre 

halad, és örül, hogy nemsokára célba érkezik; úgy az imádság útján is előrehaladva lélekben 

egyre több lesz az örvendezés. Emiatt az örvendezés miatt tud mosolyogni minden ajándéknak, 

amelyet isteni Urától kap: Lelke tiszta köntösének, a helyes úton járás boldogságának.  

 

 6. Tud rámosolyogni szépséges Urára, Istenére, Aki a szabadulást hozta neki, és Akivel 

most már elszakíthatatlanul találkoztak, mert összekötötték az életüket. Ez a mosolygás 

nagyon jó ima-módszer! Amikor csak lehetséges, ragadjuk meg az alkalmat az 

elcsendesedésre, ragadjuk meg a lehetőséget, hogy az isteni Urunkkal foglalkozzunk, hogy 

észrevegyük az Ő szerető tekintetét, az Ő ránk mosolygó jóságát, és fogadjuk be azt! Az Ő 

mosolya bennünk legyen, illetve igyekezzünk visszamosolyogni Őrá! Az ilyen szeretettel teljes 

mosoly többet mond a szavaknál is, mert Isten is befogadja a mi szerető tekintetünket, az Őt 

szerető szívünk Reá mosolygását. 

  

II. Hogyan készítette elő Isten ezt az egymásban levés örömét? 

 

 1. Tóbiás könyvében van egy ilyen vallomás, a sokat kiállt lélek tapasztalatát árulta el: 

Boldogok, akik szeretnek Téged, és örvendeznek békességedben (vö. Tób 13, 18). Isten Tóbiás 

szívét a megpróbáltatásokkal készítette elő. Így a test és a lélek sötét éjszakáján áthaladva 

alkalmassá lett Isten szeretetének a befogadására. A megpróbáltatásokat Isten iránti 

szeretetből vállalta el, és ezért azután Isten békéjében való örvendezést kapta meg.  

 Tehát Isten először békét ad a választottjának, a győzelem békéjét, a harci zsivaj 

elcsitulásának a csendjét, a küzdelem után a jól megérdemelt pihenés békességét. De ez, amit az 

Úr készít, az Ő békessége (vö. Jn 14, 27). Az Úr békességébe vezeti választottját. Az ember 

megélheti az Isten békéjében való örvendezést.  
 

 2. Tóbiás élményéből kikövetkeztethetjük a második tevékenységet, amellyel Isten 

előkészíti ezt az egymásban levés örömét. A szeretetét adta. Azt, hogy megtapasztalhatta 

Tóbiás az istenszeretet örömét, illetve az ő Isten iránti szeretetének a boldogságát. Ez kegyelmi 

ajándék. Ezt az ember sokszor szeretné már hamarább is élvezni, de sokszor olyan hosszú 

küzdelem után kapja csak meg. Isten titka, hogy kit meddig készít elő ennek a békének és 

szeretetnek a befogadására.  
 



 3. Az Úr harmadszor azzal készíti elő az egymásban levés örömét, hogy megszünteti azt 

az akadályt, amely az Ő választott menyasszonyát elválasztja Tőle. Az ószövetségi választottak 

élménye volt: Kiszárította a tengert, amikor Egyiptomból kijöttek. Gyalogszerrel keltek át a 

vízen, és ezért örvendeztek az Úr színe előtt (vö. Zsolt 65, 6). Aki valami áthághatatlan akadály 

előtt áll, amely elválasztja őt szerelmesétől, és ezért csak a szeretet ereje az, amely ezt az 

akadályt elhárítja, micsoda túláradó öröm fakad föl a szívében szerelmese iránt! Az Úr azért 

veszi el a korlátozó válaszfalakat, hogy már ne legyen semmi, ami akadályozná azt, hogy Ő 

mibennünk legyen, mi pedig Őbenne.  
 

 4. Negyedszer az Úr úgy készítgeti az egymásban levés örömét: megengedi, hogy a 

lélek-menyasszony Reá találjon. A Zsoltáros szava igazolódik: Ujjonganak és örvendenek 

Benned, akik Téged kerestek (Zsolt 39, 17). Az ember kereste Istent, Isten pedig 

kinyilvánította magát az Őt kereső és szerető léleknek. A találkozás öröme az egymásban 

levés örömét előre jelzi. A lélek itt már örvendezhet, mert megtapasztalja, hogy az Ő isteni Ura 

rátalált.  

 

 5. Ötödször az Úr azzal készítgeti elő az egymásban levés örömét, hogy magába öleli a 

választott lelket. A választott léleknek ugyanis az volt a lelki készsége: szívesen megyek 

Veled, Uram, kézen-fogva, karon-fogva egy életen át! Megtaláltam magamat Benned, és 

Téged énbennem. Eljöttél és birtokba vetted a lelkemet, amelyet Neked adtam. Íme, életünk 

egybeért, egybeforrt, eggyé lett. A kölcsönös önátadás öröme – tudniillik, hogy örökre Veled 

vagyok – a lélek-menyasszonyban ilyen élményt eredményez: Nem veszítek semmit, amikor 

kiszolgáltatom magamat Neked, Uram, a szeretetben, amikor a Tied lettem, hiszen Veled lettem 

gazdagabb. Immár nem magamban élek, hanem Tebenned! Mivel ez az önajándékozás 

kölcsönös, ezért a lélek megélheti: Immár nem magamban élek, hanem egymásban élünk, 

szüntelen öröme lettünk egymásnak, mert Benned találtam meg magamat (vö. Gal 2, 20). 

Te pedig mindenestől lángra gyújtó Tűz lettél a számomra, amely elragadó illatával és lángoló 

szeretetével átjár, éltet és életet fakaszt. A Te életedet fakasztja fel bennem, Uram. Így tehát már 

megvalósul Izajás próféta jövendölése: „Örvendezve örvendek az Úrban!” (Iz 61, 10).  

 

 6. Érdemes megfigyelni: Isten ezt a minket lángra gyújtó tüzét fokozni akarja 

bennünk, egyre lobogóbbá tenni az örökkévalóságon át! Emberi dadogással itt tudjuk 

kimondani annak az ima-módnak a kibontakozását, amelyet úgy gyakoroltunk, hogy Isten nevét 

szótagolva visszafelé mondogattuk. Is-te-n, visszafelé pedig: n, ami a mi saját nevünket jelenti, 

te is, tudniillik te, választott menyasszonyom is bennem vagy, én pedig Tebenned. A lélek-

menyasszony egyre jobban felismeri, hogy nemcsak Isten van őbenne, hanem ő is Istenben 

van! Nemcsak az ember örvendezhetik Istennek, hanem Ő is örvendezik nekünk. Ó, milyen édes 

ez az egymásban való kölcsönös öröm, az egymásban létezés öröme! Vagyis Isten és az ember 

egységének öröme! A lélek-menyasszony elmondhatja: „Szívem vágyát betöltötted, örömmel 

töltöttél el nemcsak színed előtt, hanem szívedben, illetve a szívemben” (vö. Zsolt 20, 2). Ez az 

az öröm, amelyet Húsvétvasárnap a tanítványok élhettek meg, amikor a feltámadt Jézus láttára 

öröm töltötte el őket (vö. Jn 20, 20). Ez már a feltámadt Úrral való találkozás szférája. Ez már a 

mennyországi egymásban levés  elővételezése. Az ottani egymásban levés örömét a látnok így 

hallja: Örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok! (Jel 12, 12). A mennyország ugyanis 

nem más, mint maga Isten. A mennyországba jutás nem más, mint az Istenbe való örök 

eljutás. Akik a mennyországban laknak, azok már Istenben vannak, Isten pedig őbennük. Ez az 

üdvözült lelkek örömének szüntelen forrása. Ilyenkor a lélek-menyasszony már elmondhatja: 

„Egyedül csak Isten maradt meg nekem. Odaadtam a keresztségi fogadalmamban Neki 



mindent: szabadságomat, akaratomat, időmet, gondolataimat, vágyaimat, életemet és 

halálomat. Én már nem valami rezignált jellegű: – áh, lemondok róla – szót használom, hogy 

tudniillik, hogy azért hiányolnám a világ javait; hanem a pozitív jellegű odaadás szavát. Az 

önátadás kifejezésére mindennel kapcsolatban azt mondja isteni Urának: odaadom. Ez az 

odaadás öröme, vagyis amim van, Neked adom; illetve ez a másik befogadásának öröme:  

 Uram, befogadlak Téged, mert nekem adtad magadat, Veled lettem gazdagabb, Te lettél 

az én boldogságom, Te vagy az én örömöm, Te vagy az én életem! Minél inkább elhagyja 

tehát az ember a bűnt, az Istentől elfordítani akaró kisebb értékeket, a világ vonzásait, illetve 

önmaga kereséseit, annál jobban megéli a legnagyobb Kincsben, vagyis Istenben való 

gazdagodását.  

  

– Egyre többet tud befogadni Istenből,  

 – egyre jobban lobog benne Isten szeretete, Isten neki ajándékozott szeretete,  

 – egyre jobban él benne az egyedüli boldog élet, Isten boldog élete. Az ő élete pedig  

 – egyre jobban Istenbe merült élet lesz.  

 

 Itt már megvalósul az, amit az apostol sürget: Örüljetek az Úrban szüntelenül! (Fil 4, 4). 

Az Úrban levés öröme a szüntelen imának egy csodálatos formája. Az Úr választottja pedig 

megtapasztalja: isteni Ura őbenne találja örömét.  

  

Most már együtt éneklik, egymásnak zengik:  

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

 

Örvendező szívvel, szüntelenül zengjük:  

 Jegyesem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


