
                               398. Mosolyogj rá Uradra, és fogadd be az Ő mosolyát! 

 

 

 

Imádkozzuk a 155. számú éneket: 

    

 Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, 

 Boldog, aki Tehozzád hív, s szívét Hozzád tárja.  

 Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,  

 Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját! 

 

 Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, 

 A mennyei dicsőségnek legszebb koronája. 

 Szívemet tedd Szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek,  

 Szívemet fűzd a Tiédhez, jóvá, szelíddé tedd!  

 

 Az Istennel való végleges elkötelezettség, vagyis a lelki házasság ima-szakaszában a 

lélek-menyasszony nagy boldogsága, hogy rámosolyoghat isteni Urára, illetve, hogy 

befogadhatja az Ő mosolyát. Az ember annyiszor visszaemlékezik a szomorúságaira, és keresi 

a metódust, hogyan tud felülemelkedni a bánaton. Hogyan lesz mosolygós az arca? Kapjuk a 

jó-tanácsokat:  

 – Lazítsa el arcizmait!  

 – Lágyítsa mosolyra ajkát!  

 – Figyeljen a másikra, aki öröme forrása lehet!  

 

 Biztos, hogy ezek a természetes módszerek segítenek a természetfölötti világában is. 

Amikor a lélek-menyasszony ugyanis már tudja, hogy őt egészen elfogadta isteni Ura, akkor 

felejti a szomorúságai forrásait. Isteni Urára tekint, Őrá figyel. Őt akarja egész lelkével szeretni, 

és szeretettel rámosolyogni. Ez egy pozitív élet-hozzáállás. A választott lélek mosolyog isteni 

Urára, és ennek a mosolynak az alapja az a kölcsönös elkötelezettség, amellyel tudják, hogy 

az egymás szívét visszavonhatatlanul birtokolják.  

 Ha egy kis gyerekre jól esik ránézni, és akkor már mosolyog az ember, ha a jegyesnek a 

jegyesére jó rátekinteni, és akkor már egymásra mosolyognak; a lélek-menyasszony is szívből 

tud rámosolyogni szíve Urára.  

 A mosolygás feszültség oldó élmény, gyógyító hatású kincs. Az öröm a kedvesség és 

a megelégedettség jele. Nem véletlenül ez a világon legjobban elterjedt kommunikációs 

eszköz. Ha egy idegen országban nem is értjük az ott lakók nyelvét, de rájuk mosolygunk, akkor 

könnyen létrejön a jóindulatú kapcsolat. A mosolygás ugyanis elűzi a félelmet, illetve jelzi a 

közeledést, az együttérzést, a barátságot és a szeretetet. Amikor valaki tud önfeledten nevetni, 

rámosolyogni a másikra, akkor nemcsak az adrenalin hormon, a boldogság hormon árad el 

benne, hanem a lelkében is a belső élet-öröm árad el.  

 II. János Pál pápa ilyen értelemben mondja: „Mosolyod nyugalom a megfáradtaknak, 

fényes vigasztalás a szomorkodóknak, bátorság a csüggedőknek. Mosolyod értékes, nagyon-

nagyon jó, de semmiért meg nem vásárolható.”  

 A költők egymással versengve próbálják megfogalmazni a mosolygás élményét, mint 

életet alakító, bontakoztató tényezőt. Gyulai Pál 1864-ban írja: Oh mosolyogj rám! - című 

versében: „Szeretem rózsás arcodat, oly csengő belső hangodat, szeretem karcsú termeted, liliom 



rengése jár veled. De bájaid között legjobban mégis mosolyod szeretem. Szívemben egy mély 

érzés dobban: ’Ó, mosolyogj rám, kedvesem!’  

 Petőfi Sándor is – aki annyi szép verset írt Szendrei Júliához –, esengve kéri Mosolyogj 

rám! című versében: „Mosolyogj rám, édes feleségem! Nincs virág földön és az égen, csillag, 

amely képviselhetné kedvességben mosolygásodat.”  

 Még hadd idézzem Mécs László premontrei papköltő versét: A gyermek játszani akar. 

Ebben ír egy olyan élményről, amikor a vonaton ült, és egy édesanya a gyermekével fölszállt. 

Voltak, akik keresztülnéztek rajta, voltak, akik nem törődtek a gyermekkel, de önmagáról ezt 

mondja: „Én tükre vagyok minden mosolyodnak, én azért élek, hogy visszamosolyogjak. 

Virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre, fényre, 

holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz 

napokra, rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, visszamosolyogjak Istenre!” 

 A lélek-menyasszony is ezt éli meg az imádságban: rámosolyoghat Istenre.  

 

 Ezen bevezető gondolatok után most nézzük meg:  

 

I. Hogyan tudja Isten örömre változtatni a lélek bánatát? 

 

 Az az élmény – amelyet a lélek-menyasszony most már megélhet, hogy isteni Urával 

egymásra mosolyognak –, hosszú-hosszú megelőző szakasz gyümölcse is lehet, ha csak az 

Úristen ezt nem adja meg egy szempillantás alatt, mint ingyenes kegyelmet.  

 Volt olyan idő, amikor a választott menyasszony a Zsoltárossal így fohászkodott: Lelkem 

nem tud megnyugodni. Istenre gondolok, és sóhajtozom, Róla elmélkedem (Zsolt 76, 3-4). 

Tudniillik ez még az a szakasz volt, amikor még olyan távolinak érezte isteni Urát, amikor még 

csak vágyakozott Utána. De azóta megtapasztalta az Úr üzenetének a valóságát. Azt mondta: 

„Örömre változtatom gyászukat, fájdalmukban vigasztalom és felvidítom őket” (Jer 31, 13). 

Vagy ugyancsak átélhette a Zsoltáros élményét: Ha este betér hozzám a sírás, reggelre visszatér 

az ujjongás. Urunk jósága végigkísér életünkön (Zsolt 29, 6).  

 A lélek-menyasszony éppen a kiválasztottság boldog tudatával minden azelőtti 

szomorúságában is teljes bizonyossággal volt isteni Ura jósága iránt. Elmondta neki: Uram, 

Te ezt látod, Te minden kínt és könnyet számon tartasz (Zsolt 9B, 35 = 10, 14). Akármennyi is 

volt a lélek-menyasszony szívében a bánat vagy a gond, ott volt a vigasztaló tudat, hogy isteni 

Ura látja őt; kész eljönni, hogy megvigasztalja, és mosolyt csaljon az arcára.  

 

 Ha a természetes világban működik az elv, hogy el kell lazítani az arcizmainkat, 

mosolyra kell lágyítani az ajkunkat, ez működik a természetfölötti világban is. Ezért kérte a 

lélek-menyasszony: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 50, 

17). Mert mit csinál a lélek-menyasszony, amikor az Úr dicséretére nyitja az ajkát? Dalol, 

ujjong, mert tudja azt, hogy isteni Urának énekel. Így fogalmazott: Az Úrnak dalolok egész 

életemben, zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hisz 

gyönyörűségemet Őbenne találom! (Zsolt 103, 33-34). Amikor így nyilatkozott, hogy ajkam 

örvendezik, amikor Neked énekel, akkor a szíve gazdagságát, örömét akarta ezzel kinyilvánítani, 

hiszen a szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34). A szív dallamát nyilvánítja ki, teszi hallhatóvá 

a daloló száj. Amíg nem érezte isteni Ura közelségét, addig kérlelte: – Látogasd meg szolgádat, 

Uram! (vö. Zsolt 79, 15) –, és vágyakozott a találkozásra. Most pedig, hogy már megéli az 

imádságban: – Itt van az Úr –, így eseng: „Maradj velem, Uram!” (Vö. Lk 24, 29). Ahogyan az 

emmauszi tanítványoknak lángolt a szívük (Lk 24, 32), úgy a lélek-menyasszonynak is lángol a 

lelke, dalol az ajka és a szíve, mosolyog az arca, örül isteni Urának, mert szereti Őt.  



 Amikor isteni Urára tekint, akkor Jézus élete szemlélésében azt is látja, hogy Jézus is 

tudott mosolyogni, mint ahogyan tudott sírni is. Siratta barátját, Lázárt, amikor annak halálhírét 

kapta (vö. Jn 11, 1-33). Megsiratta Jeruzsálemet (Lk 19, 41), amikor annak nehézkes szívét látta, 

mert hányszor akarta egybegyűjteni Jeruzsálem népét, mint ahogyan a kotlós-tyúk a kis csibéit 

(Mt 23, 37). De a jegyest szemlélő szem meglátja azt is, amikor Jézus arca ragyogott Lázár 

feltámasztásakor, mert Ő szerette Lázárt (Jn 11, 5). Milyen lehetett Lázár arca, amikor Jézus a 

szemébe nézett, az ő arcára visszatekinthetett? Mosolyogtak egymásra.  

 A lélek-menyasszony látja azt, hogy az Úr mennyire kedvét találja az új Jeruzsálemben, 

az új választott nép tagjaiban. Hogyan örül annak, akit a jegyes méltóságára emel. A lélek-

menyasszony imájában tehát nagyon jogos ez a magatartás: Ő szívesen rámosolyog isteni Urára, 

boldog, hogy Ura kimentette a szomorúság szakaszából, amikor az Ő távollétét volt kénytelen 

elviselni, amikor nélkülözte az Ő közelségét. Ó mennyire megvigasztalódik a lélek, amikor már 

megtapasztalja, hogy Isten eljött hozzá. Milyen hálás az ember, amikor tudja azt, hogy isteni 

Ura milyen kiváltságos szeretettel veszi őt körül. Mennyire tükre ő a rámosolygó isteni 

Vőlegénynek, és viszonozza isteni Ura mosolyát. A két tekintet egymásba fonódik, a két 

mosolygás egymásba hullámzik. Az imádságnak ebben a szakaszában érdemes keresni ezt az 

isteni tekintetet, Istennek ezt a reánk mosolygását, és érdemes viszonozni!  

  

Minél tovább van a jegyes az Ő szerető Jegyesének a jelenlétében és közelségében,  

 – annál több a mosolygás lehetősége, 

 – annál ragyogóbb lesz a szem,  

 – annál lobogóbb lesz a szív!  

 Mi, itt a földön élő emberek legyünk nagyon hálásak az idő tényezőnek! Az idő is Isten 

ajándéka. Minden perc, minden óra, minden nap az isten-szeretetünkben való növekedését 

hozza magával.  
 – Olyan jó feledni ilyenkor a múlt fájdalmait, sötétségeit és gyötrelmeit.  

 – Olyan jó az isteni mosolygás ragyogásában kibontakozni, életünk növekedését 

megtapasztalni!  

 Ahogyan a napsütés életet bontakoztat a növényekben, úgy Isten ránk mosolygó arca is 

növeli a mosolyt az ember lelkében. Hagyjuk, hadd mosolyogjon ránk isteni Urunk, mi pedig 

próbáljunk egyre jobban rámosolyogni!  

 

 A második részben próbáljunk arról elmélkedni:  

 

II. Hogyan tudjuk befogadni Isten mosolyát? 

 

 Egyáltalán honnan tudjuk, hogy az Úristen mosolyog? A Zsoltárok könyvének az elején 

ezt mondja a szent író: Amikor azokról szól, akik mint a föld nagyjai összeesküdtek az Úr ellen 

és Felkentje ellen, akkor a Mennyben-lakó csak mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr (vö. Zsolt 

2. 4). Nyilván ebben egy olyan tanítás rejlik, amellyel a Zsoltáros jelezni akarja, hogy az ember 

milyen kicsiny és Isten milyen nagy. Az Isten ellen lázadó ember mit sem ér el. Nyilván, hogy ez 

egy képletes beszéd, antropomorfizmus, emberszabású kifejezés, mert Istennek nincs teste, Ő 

tiszta Szellem. De itt a mosolygás tényét érdemes megjegyeznünk. Választott menyasszonyát 

ugyanis az Úr nem kimosolyogja: „Ó te kicsiny, mit erőlködsz? -, hanem rámosolyog: - Ó te 

drága, de kedves vagy nekem!” 

 Amikor a lélek-menyasszony próbálja befogadni Istennek ezt a feléje irányuló 

mosolygását, akkor valami csodálatos érzés járja át. Ellentétes hasonlattal hasonlít talán ahhoz, 

amit Jeremiás próféta élt meg. Amikor Isten szólt hozzá, akkor ezt az élményt így jellemzi: 



Csontjaimat mintha tűz járta volna át. Tűz gyúlt a szívemben (Jer 20, 9). Persze, hogy az a lélek-

menyasszony – aki megélhette, hogy isteni Ura reá mosolygott – még inkább megéli, átjárja 

egész lényét ez az isteni mosoly, Istennek ez az örömmel teljes önközlése. A lélek-

menyasszony tudja azt, hogy Istennek van humora is.  

 Amikor a három isteni Személy meglátogatta Ábrahámot, akkor ezt az ígéretet tette: „A 

jövő évben ez idő tájt visszajövök, s akkora feleségednek, Sárának már fia lesz.” Sára pedig, aki 

a sátor bejárata mögött hallgatózott, nevetett magában (Ter 18, 10). Később olvashatjuk: 

Ábrahám a fiának, aki született neki, akit Sára szült neki, Izsák nevet adta... Sára így szólt: 

„Isten örömet szerzett nekem, aki hallja, velem együtt örül!” (Ter 21, 3. 6). Micsoda anyai öröm 

lehetett Sára szívében, hogy idős kora ellenére mégiscsak édesanya lehetett! Micsoda 

mosolygással nézte nemcsak gyermekét, Izsákot, hanem azt az Istent, Aki neki megígérte az 

ígéret fiát (vö. Róm 9, 8). Ezért kapta a gyermek az Izsák nevet. Jizchay El, ez a héber kifejezés 

azt jelenti: Isten rám nevet, örömet szerez, vagy más értelmezésben az Izsák név így fordítható: 

Mosolyogjon az Isten! Ábrahám és Sára sokszor megélték, hogy Isten reájuk mosolygott. Ha 

olyan kézzel fogható élmény, ha valakire rámosolyog a szerencse, akkor ennek az idős 

házaspárnak még inkább kézzelfogható megtapasztalása volt, hogy rájuk mosolygott Isten! Ők 

pedig befogadták Isten mosolyát, és csendben visszamosolyogtak Rá.  

 Az okos ember csendesen mosolyog (Sir 21, 20). Ugyanez a szent szerző bíztat arra is: 

Mosolygó arccal hozd minden adományodat, és légy vidám! (Sir 35, 11). Ha a kinyilatkoztató 

Isten azt kívánja, hogy derűs arccal, mosolygó arccal ajánljuk fel az áldozatainkat Neki (vö. 2 

Kor 9, 7), akkor mennyire jogosult az ember mosolyogni arra az Istenre, Aki reá mosolygott, Aki 

a Fiát adta áldozatul (Róm 8, 32?) az emberért, Aki ekkora nagy áldozattal nyilatkoztatta ki az 

embernek: „Mennyire szeretlek téged!”  

 A lélek-menyasszony életében megvalósul az is, amit Szent Péter, az első pápa sürget az 

Istent szerető híveknél: Örüljetek, ha részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége 

megnyilvánulás napján majd örülve örvendhessetek! (1 Pét 4, 13). Ha már az is örömünk 

forrása, hogy Krisztussal együtt lehetünk a szenvedésben; mennyivel inkább örvendezésünk 

nagyszerű lehetősége lesz, amikor az Ő dicsőségében is részt vehetünk! Amikor valaki ujjongva 

örül, akkor boldogan rámosolyog arra, aki ezt az örömet szerezte neki.  

 Ilyen örvendezés volt, és nyilván boldog mosolygás az etióp udvarnok lelkében és az 

arcán is: Megkeresztelkedése után boldogan folytatta útját (ApCsel 8, 39). Vagy a nagy 

megrázkódtatás után, amely Filippiben a földrengés által a börtönfalakat is megrepesztette. De a 

börtönőr szívét is megrázkódtatta, hiszen öngyilkosságba akart menekülni a ráváró felelősségre 

vonás elöl. Tudniillik hogyha a foglyok megszöknek, akkor az őr az életével fizet. A fizikai és 

lelki megrázkódtatáson túl a kegyelem is megrázta, átjárta ennek a börtönőrnek a szívét. Szent 

Pál ugyanis ott a börtönben a megfeszített, de a halálból feltámadt Krisztust hirdette, Akinek a 

feltámadásakor szintén rengett a föld, megrendültek a szívek. Az Istenbe vetett hit 

megkeresztelkedése után örömmel töltötte el a filippi börtönőrt egész családjával együtt (vö. 

ApCsel 16. 34). Ó, hogy tudtak egymásra mosolyogni Jézus tanítványai! Ó, mennyire be 

tudták fogadni Isten mosolygását, amellyel Ő reájuk tekintett! Mert ők is megismerték azt a 

szeretetet, amelyet Isten oltott beléjük, és hittek benne (vö. 1 Jn 4, 16). 

 Aki megismeri a másik szeretetét, az ujjong. Elmondhatja Sirak fia szavait: Téged 

áldalak és magasztallak (Sir 51, 12), tudniillik ujjongó lélekkel. Amikor a sírásunk vigasztalásra 

és örvendezésre fordul, akkor a lélek-menyasszony isteni Urába emelkedett lélekkel tud 

ujjongani, mosolyogni. Ilyenkor a lélek-menyasszony elmondhatja: „Tőled betöltött lélekkel 

örvendezem. A Te mosolyod hangolt engem is mosolygásra.” Vagy csak annyit mond: A Te 

jobbod, Uram, átölelt engem (Zsolt 17, 36). Amikor a vőlegény átöleli a menyasszonyt, akkor 



kölcsönös a mosolygás áramlása. Amikor az isteni Úr öleli át választott menyasszonyát, 

akkor a lélek befogadja Isten reá irányuló mosolygását. 
 A lélek-menyasszony meghallja isteni Ura szavát: „Szeretek rád mosolyogni.” A 

szeretetnek a törvénye pedig azt diktálja neki, hogy ő is ugyanezeket a szavakat mondja isteni 

Urának: „Szeretek Rád mosolyogni, Uram! Befogadom a Te mosolygásodat, és egész szívemből 

viszonzom azt, Uram!” Ebben az egymásra való mosolygásban már megvalósul az 

egymásban való gyönyörködés, egy csodálatos belső harmónia és a szívek egyesülése. A 

latin nyelvben ez így hangzik: Concordare. A cor a szívet jelenti. Concordare azt akarja 

kifejezni, hogy a szívek együtt vannak, a szívek egyesülnek, a szívek békében vannak a világgal, 

önmagukkal és egymással. A szívek egybehullámzása, concordanciája, egysége az, ami a 

kölcsönös mosolygás életében, imaéletében megvalósul.  
 Van úgy, hogy a jegyes kéri az ő jegyesét: „Mesélj magadról, rólad, a te világodról!” A 

menyasszony csillogó szemmel, mosolyogva figyeli, mit is mond neki isteni Ura. De fordítva is 

érvényes. Az isteni Úr is kéri az Ő választottját: „Mesélj magadról, a te világodról és énrólam!” 

Minden egyes szó egymáshoz fűzi őket. Minden egyes tekintet – amellyel egymásra 

mosolyognak – a szívüket fűzi még jobban egységbe. Amikor pedig már van egy olyan szakasz, 

hogy megáll a szó, a mosoly akkor is megmarad. Egymás kezét fogva egy kis finom szorítással 

jelzést adnak egymásnak, vagy még inkább a szemük összevillanásával jelzik: „Mennyire 

szeretlek, mennyire boldogan mosolygok rád!” Ilyenkor az ember kinyílik Isten előtt, és 

boldogan befogadja Őt! Isten szíve pedig kinyílik az ember előtt, és boldogan befogadja őt. 

Szívesen vannak együtt. A lélek-menyasszony örömét találja abban, hogy Isten lett számára a 

legfontosabb, hogy Isten az Ő szerető tekintetével, isteni mosolygásával eluralkodott az ő egész 

kicsiny teremtményi lényén. Isten a létével, a gondolataival és a szíve szeretetével betöltötte 

őt. Isten és ő egy lélek lettek, lélekben egyesültek!  

Immár kezd megvalósulni a teremtés célja: Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 

28). Itt helyreáll az eredeti bűnnel kibillentett egyensúly. Akkor ott a paradicsomkerti bukásnál 

az embernek jobban kellett önmaga, mint Isten szeretetteljes uralma. Most pedig már Isten lett 

számára a legfontosabb, Ő a minden (Sir 43, 27). Most már elmondhatja Urának: „Te lettél az 

én életem! Egyre jobban Te élsz énbennem!” Micsoda isteni csere ez! Nemcsak a 

mosolygások kicserélődése, hanem a szívek cseréje is! A lélek-menyasszony elmondhatja: „Már 

nem félek kiszolgáltatni magamat, odaadni életemet Neked, Uram, mert Veled lettem 

gazdagabb, Istenem!” Isten az embernek ajándékozta magát. Micsoda isteni ajándék ez! 

Karácsony titkának állandósult öröme ez. „Itt van az Istengyermek, kit irgalma közénk lehozott.” 

(Ho. 23). Az ember Karácsonykor boldogan megéli: Nem vagyunk már többé atyátlan árvák (vö. 

Siralm 5, 3). Van szerető Atya Istenünk a Fiúval a Szentlélekben! Amikor Isten ránk mosolyog, 

akkor otthont ad nekünk az Ő életében, illetve szállást vett már a mi lelkünkben (vö. Jn 14, 23). 

Micsoda paradicsomi boldogság ez! Elmondhatják egymásnak: „Te lettél az én örömöm, Te 

lettél az én boldogságom!”  

 És hogy ez sokáig megmaradjon, hogy mindörökre megmaradjon, szünet nélkül, 

befejezés nélkül, talán csak ennyit mondanak egymásnak: „Őrzöm a mosolyod!”  

 

Isten énekel az Ő választottjának:  

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

 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 


