
399. Szívem a szívedben 

 

 

Imádkozzuk a 222. számú éneket: 

 

 Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság!  

 Átcsobogjon szent igéd: friss valóság! 

 Hadd teremjen szűz erőt, tiszta vért,  

 Halni bátor hősi szívet Szívedért! 

 

 Az Istennel való lelki frigy tulajdonképpen az egymásban levés imaszakasza, Istennel a 

szeretetben való egyesülés imája. A lelki házasság imaszakaszának – amikor a lélek véglegesen 

elkötelezi magát isteni Urának, az isteni Vőlegény pedig közli önmagát választott 

menyasszonyával – egy nagyon szép formája, amikor a szívek egymásban levéséről van szó.  

 Ha a geometriában két kört egyforma átmérővel rajzolunk, de egymás mellé, akkor azok 

a mértani ábrák egymástól függetlenek. Ha a két kört közelítjük egymáshoz, és egy kicsit már 

metszik egymást, akkor azért a két kör megtartja a maga területének a nagyobb részét önállónak, 

a két mértani ábrának csak egy kis hányada a közös terület. Ha pedig koncentrikus köröket 

tudunk rajzolni, hogy a két kört egymásra tudjuk tenni, mondhatjuk úgy, hogy egymásban 

vannak, akkor már nem látszik két körnek, csak egy körnek. Valami ilyesféleképpen lehet 

szemléltetni az egymásban levés imáját az Istennel való lelki házasság imaszakaszában. A lélek-

menyasszony egészen isteni Ura szívében van, és az Úr az Ő isteni szívével egészen 

választott menyasszonya szívében.  
 A szív a Szentírás tanításában mindig a belső világot jelenti. Jézus emberi mivoltának 

a teljes Személyiségét is a szívvel mutatja meg nekünk, amikor azt mondja: Tanuljatok tőlem, 

mert szelíd vagyok és alázatos szívű! (Mt 11, 29). Alacoque Szent Margitnak is, ennek a 

választott szent látnoknak a szívét mutatja meg, mint a szeretet lángoló tűzhelyét: „Íme a szív, 

amely úgy szeret benneteket!” Jézus tehát az Ő emberi mivoltának a teljességét tárja föl a 

választott lélek előtt. De az Istennel való lelki frigy imaállapotában nemcsak a második Személy 

megtestesült Isten emberszívére irányulunk, hanem a teljes Szentháromság belső világát is 

ezzel az isteni szív-képpel tudjuk kifejezni.  
 

Az első részben tehát elmélkedjünk arról:  

 

I. A lélek-menyasszony szívében hordozza isteni Urát 

 

 Szent Cecília szűz és vértanú november 22-ei ünneplése kapcsán a könyörgésben az 

Egyház azt mondta róla: „Mindig Krisztus evangéliumát hordozta a szívében.” Ez a … 

szakkifejezés azt jelenti: a részt említjük, amikor a teljességre, az egészre gondolunk. Szent 

Cecília Krisztusnak nemcsak a tanítását hordozta a szívében, hanem Krisztust egészen, mert aki 

Krisztus evangéliumát befogadja a szívébe, az magát Isten Fiát fogadta be az Atyával is és 

a Szentlélekkel is együtt.  

 Amikor a lélek-menyasszony szívének a belső élményét próbáljuk tanulmányozni, akkor 

az első megközelítésünk legyen egy természetes élmény. Bizonyára mindnyájunk életében volt 

egy olyan édes öröm, amikor valaki nagyon kedves személyre tudtunk gondolni. A szívünknek 

erre a másik személyre való gondolása édes belső élményt hozott létre bennünk, amelyet nem 

felejtünk el, mint ahogyan a gyermek sem felejti el a cukorka édességét, ha egyszer már 

megízlelte; úgy az ember is azt a belső édességet – amelyet a másikra való gondolás hozott létre 



benne – nem felejti. Isten választottja az Úrra gondol. A Rá gondolás, a Feléje irányulás egy 

édes örömérzetet hoz létre a lélekben. Különösen, amikor nemcsak egy távollevő kedvesre kell 

gondolni, hanem a szívünk mélyén élő szentháromságos egy Istenre tudunk gondolni; milyen 

édes örömet eredményez! Ahogyan a gyermek szeretné a cukorka édességét tovább tartani a 

szájában, úgy a lélek-menyasszony is ezt kívánja, hogy szüntelenül a szívében hordozhassa 

Urát! Ha a házasságban a férjnek és a felségnek az az élménye, hogy nem tudnak egymás nélkül 

élni, akkor a lelki frigy imaszakaszában a lélek-menyasszony is elmondhatja: „Uram, nem 

tudok Nélküled élni! Szüntelenül Rád gondolok, szüntelenül Neked örülök! Szüntelenül Veled 

vagyok, mert Te bennem vagy, én meg Tebenned lehetek.” A szívek az egysége azt jelenti: 

egészen együtt van Isten a lélekkel. A lélek-menyasszony isteni Urával, egészen egymásban 

vannak. Itt már az ember szíve egyrészt a maga erőfeszítésével lecsendesített szív, másrészt 

pedig Isten ajándékából lecsendesült szív. Az embert már nem a teremtmények zaja, illetve 

önmagának a zaja tölti be, hanem a találkozás, az együtt levés belső békéje tölti be. Az Isten 

után vágyódó tiszta szív már megélheti azt, hogy a vágya teljesült. Az ilyen lecsendesedett és 

lecsendesített tiszta szív alkalmas arra, hogy ne csak észrevegye az Úr érkezését, hanem 

észrevegye azt is, hogy az Úr már benne van az ő szíve hajlékában! Befogadhatta az Úr 

érkezését. Örvendezve megtapasztalhatta szíve hajlékában az Úr jelenlétét. Megélhette, hogy 

Isten szeretete hogyan árad bele az ő szívébe. Ha lehetne, akkor az önátadását akarja fokozni a 

lélek-menyasszony, pedig már egészen odaadta magát Isten Urának. Viszont az időtényező 

még segít, hogy minden nap, minden órában, minden percben egyre jobban helyet adjon isteni 

Urának az ő kicsiny teremtményi szívében. Ahogyan a házastársaknak az idő múlása segít, hogy 

egyre növekedjenek az egymás iránti szeretetben; a lélek-menyasszony is minden nappal 

növekedni tud az isteni Urával való kölcsönös szeretetében. Ilyenkor sóhajtozhat: Bárcsak 

tetszéssel fogadnád dalomat, hiszen gyönyörűségemet Tebenned találom! (vö. Zsolt 103, 34). 

Amikor a szerelmes szív önfeledten énekel, Ura szeretetének dallamát zengi, akkor a 

szeretetével akarja megajándékozni, gazdagítani, boldogítani a másikat. Az a gondolat, 

hogy az isteni Vőlegény szívesen fogadja választottjának a szívéből fakadó éneket, még jobban 

fokozza a gyönyörűséget a lélek-menyasszonyban; mert itt már nemcsak a szavak zendülnek 

egybe, hanem a szívek is egymásba remegnek. Ugyanazt a szerelmes éneket zengi az isteni 

Vőlegény, mint amelyet a választott menyasszony. És minél tovább tart ez a szellemi páros 

ének, ahogyan Keresztes Szent János mondja, annál több lesz a lélek-menyasszonyban a lelki 

gyönyörűség. Az együtténekelt éneknek nemcsak dallama van, hanem szövege is. Talán a lélek-

menyasszony ezt a szöveget dalolja legszívesebben isteni Urának: Szívem Istene és örökrésze 

mindig az Isten (Zsolt 72, 26). Ebben újra kifejezésre jut a gondolat: a lelki házasság 

imaszakaszában a lélek-menyasszony nem is akar mással lenni, mint isteni Urával. Szívének 

Ura Isten, szívének Istene uralja őt. Isten az ő legnagyobb Kincse. Nem is akar már mást 

örökölni ebből a világból, csak Istent. Amikor ezt a Kincsét a lélek-menyasszony boldogan 

megéli, és énekkel zengi, akkor egyre több lesz benne az öröm, ez az édes öröm, ez a másiknak 

való ujjongás. Mert a lélek-menyasszony megéli: micsoda Kincse neki az Isten! 

 

Elmélkedésünk második részében próbáljuk megfigyelni:  

 

II. Hogyan dédelgeti az isteni Vőlegény a szívében az Ő menyasszonyát? 

 

 Már az Ószövetségben mondja: Efraim olyan lesz, mint egy hős. Szívük örül majd, mintha 

bort ittak volna; fiaik is látják majd, és ujjonganak, szívük örül az Úrban (Zak 10, 7). Efraim az 

egész ószövetségi választott népet jelenti, tágabb értelemben az egész választott újszövetségi 

népet is.  



 Miért örül Isten választottja? Mert látják Istenüket, szemlélik, gyönyörködve nézik. 

Szívük olyan állapotba kerül, mint akik borral töltődnek be, és valami emelkedettebb állapotba 

kerülnek. Itt már a Szentlélekről van szó, ahogyan azt az első pünkösd történetéből tudjuk. 

Amikor elteltek a Szentlélekkel, akkor a kívülállók azt gondolták róluk, hogy részegek: „Édes 

borral töltődtek el” (ApCsel 2, 13).  

 A jövendölés, a tanítás úgy szól, hogy a választottak szíve örül az Úrban. Aki esetleg túl 

sok bort ivott, az saját magában tapasztal valami emelkedettséget, szent mámort. Itt pedig már 

arról van szó, hogy az istenszerető lélek az Úrban örülhet. Szíve mintegy áthelyeződik saját 

kicsiny teremtményi mivoltából nagy isteni Urába. Emberi szíve hatalmas isteni Urában 

örvendezhet. Mert az isteni Vőlegény szívesen dédelgeti az Ő választottját. Sok-sok 

kedvességet ad neki. A Zsoltáros szavával is megfogalmazhatja a lélek-menyasszony az ő 

élményét: Az Úr valóban csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk (Zsolt 125, 3). A lélek-

menyasszony – aki már isteni Ura szívében él – ámulva látja azokat a nagy-nagy 

cselekedeteket, amelyeket Isten őmiatta vitt végbe. A teremtés, a megváltás, a megszentelés 

műve mind egy áttekintéssel szemlélhető Isten üdvösség-tervében.  
 A lélek azt is látja, amit az Úr Jeremiás próféta által üzen: Örök szövetséget kötök velük: 

nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem 

(Jer 32, 40). Az Ószövetségnek ezt az ígéretét az Új- és örök szövetséget Isten az Ő Egyszülött 

Fia vérével, mindhalálig való szeretetével kötötte meg velünk, minden emberrel (vö. Zsid 9, 

15). Itt már nyilvánvaló az, amit Szent Pál apostol is mond: A régi szövetség elmúlt, Isten valami 

újat valósított meg. Minden népet az Ő választottjává hívott meg (vö. Kol 3, 9-11). Minden 

embert az Ő szíve gazdagságába akar vonzani (vö. Jn 12, 33). Ezért mondja: Az ember szívét 

magához akarja vonzani. Az Ószövetség emberi dadogása még az istenfélelemről beszél. Isten 

adja az ember szívébe azt a szeretetet, amellyel fél megbántani isteni Urát. Akkora szeretet van 

már az ember szívében, hogy többé nem akar elfordulni tőle, mert az Úr adta ezt a szeretet a 

választott menyasszony szívébe.  

 Amikor tehát Isten az ember szívébe szeretetet ad, akkor a szeretet örök, 

felbonthatatlan szövetségét köti meg vele. Ezért mondhatjuk, hogy ez az Istennel való lelki 

frigy imaállapota. Ugyanakkor Isten is magába vonzza választottját. Azt akarja, hogy az ember 

benne éljen (vö. ApCsel 17, 28). Szent Pál apostol ugyan azt mondja: Isten minden fölött áll –, 

de azt is tanítja: – Isten mindent átjár, és mindenben benne van (Ef 4, 6).  

 Ha az előbbi két körre gondolunk, akkor, ha az egyik kör teljesen benne van a másikban, 

akkor a másik is teljesen benne van az egyikben. Ha Isten mindent átjár, mindenben benne van, 

akkor a lélek is teljesen benne lehet isteni Urában. Amikor a választott lélek-menyasszony 

boldogan megéli, hogy az ő szíve már az isteni Vőlegénye szívében van, akkor megéli annak 

gyengéd, dédelgető szeretetét is! Ha eddig megélte, hogy Isten szívéből erő jött ki, és az ő kicsi 

teremtményi szívét átjárta az Úr az Ő szeretetével; akkor most azt is megélheti, hogy isteni Ura 

magába vonzotta őt. Nemcsak szóba-állt vele az Úr, hanem az Isten örök szeretetének a terve 

szerinti helyére tette, a teremtményt isteni Urának a szívébe. A lélek itt boldogan megélheti, 

hogy egészen szoros kapcsolatban van az Úrral. Tudja, hogy isteni Ura magához vonzotta, sőt 

magába emelte. Az ember szinte el sem képes elviselni ezt az isteni szépséget. Olyan nagynak, 

olyan soknak, olyan fölségesnek tűnik. Élteti a remény, hogy ez a kölcsönös szeretés még fog 

növekedni az idő múlásával egészen az örökkévalóságig. Isten, ez a végtelen szeretet (vö. 1 Jn 

4, 8) olyan hatalmas, hogy mindig tud majd újat mutatni az Ő szeretetéből választott 

menyasszonyának. A lélek-menyasszony boldogan konstatálhatja: „Otthon vagyok Nálad, 

Uram, a Te szívedben!” Az én kicsi teremtményi szívem pedig ujjong Neked, édes Istenem, 

teremtő Uram, megváltó Istenem! (vö. Lk 1, 47). A Szűzanyának is ez volt az imája. Milyen más 

ez, nemcsak mondogatni ajkunkon az ujjongás ima szavait, hanem belül, a lélek mélyén is tudni, 



hogy mit jelent az ujjongás Istennek. A kiváltságos léleknek itt már szinte nem kell mondogatnia 

azt az Úrnak, hogy édes Istenem, mert belül tudja megtapasztalni Isten édességét (vö. 1 Pét 2, 

3). Nem kell könyörögnie: „Emelj fel magadhoz, vigyél magaddal!”, mert már megéli Istennek a 

magához ragadó isteni Lényét, amellyel magába vonzotta az Ő kicsiny teremtményi lelkét. 

Megéli: Uram, Te bennem vagy, én pedig Tebenned (Jn 6, 56).  

 Talán nem is kellene szavakba öntenie ujjongó örömében, csak belül éli meg: „Ó hogy 

örvendezem Neked, Uram, Aki megízleltetted velem isteni Lényedet! Részesítettél a Te 

örömödben, a szeretetünk egybehullámzásában, akaratunk egybeolvadásában, 

gondolataink egymásra irányulásában!” Micsoda éteri tisztaságú ez a légkör, amellyel 

körülvettél, körülöleltél, magadba vonzottál. Én pedig magamba szívtalak, jobban, mint az éltető 

levegőt. Élek Belőled, mert Te lettél az én Életem! Ó Életem, ó én jó isteni Uram!” Isten 

ajándékából azonban a lélek-menyasszony így is megélheti az Úrral való kapcsolatát: „Ó, én 

isteni Testvérem!”  

Már nem kell mondanom az Énekek éneke menyasszonyával: Bárcsak testvérem lennél! 

(Én 8, 1), mert ugyanazt a Boldogságos Szűz Máriát adtad anyámul, akit magadnak is 

édesanyául választottál, és aki engemet is elfogadott gyermekének, és énrám is igent mondott 

(vö. Lk 1, 38). Szívében hordozott, hogy megszülethessek Neked, hogy kiválaszthass 

magadnak engem is, hogy lelkemet eljegyezhesd, és isteni szíved hajlékába vezessél. Ha mi 

édesanyánknak köszönhetjük, hogy otthon lehetek Nálad, Uram.” Ő az, aki a beteljesedett 

mennyei szeretet-közösségben Nálad lakozik szentháromságos mennyei hajlékodban. Ő a Te 

végakaratod szerint – amelyet a kereszten mondtál – a házába fogadott (vö. Jn 19, 27), nemcsak 

mint szeretett tanítványodat, hanem – alig merem kimondani: – mint jegyesedet, szíved 

választottját. Ó isteni Uram! Micsoda istenien boldog otthon az, ahol én is ott lehetek Veled és a 

Tieiddel, amelyben az ott számomra itt lett. Már nemcsak úgy tekinthetek a Te mennyei 

otthonodra, hogy majd ott egyszer nekem is részem lesz Belőled, a hajlékodból, hanem 

megélhetem, hogy már itt vagyok Veled! Persze, hogy a szívem mindig ott szeretne lenni – 

vagy jobban mondva: –, itt szeretne lenni Veled, ahova mindig is vágyódtam, ahova öröktől 

fogva hívtál, és örök szeretettel be akarsz fogadni. Boldogan pihenek meg szívedben (vö. Ho. 

154) Jó nekem Benned találni meg a boldogságomat! Micsoda szív-öröm Benned élnem, és 

élveznem isteni akaratod megvalósulását! Te énbennem élsz, és én a Te szívedben! Ó, milyen 

csodálatos élet ez, amelyben átjársz az isteni Szereteteddel, illetve az én kicsiny teremtményi 

létemben lüktet a Te boldog isteni Életed!  

Amikor az ember szíve megtelik ekkora nagy Szeretettel, ekkora nagy Örömmel, 

magával Istennel, Aki a szívébe vonzotta őt, amikor megélheti ezt a Szeretetet; ez olyan, mint 

az olaj a tűzre. Az ember szívében még jobban fellobog a szeretet és az öröm Isten iránt. 

Isten lénye átjárja az embert, mint a tűz melege a vasat, vagyis a kívül-való belül jelenlevővé 

ajándékozza önmagát. Az ember csak ennyit tud mondani: „Uram, Te az én szívemben vagy, 

én pedig a Te szívedben!” Micsoda egység ez! A különálló személyek egysége, mégis 

egybeolvadása. Egységes a szívdobbanása, a kicserélődése, egyetlen a szívdobbanása, 

egymás szeretetében való elmerülése, a lelkek egyesülése: Élek, de már nem önmagamban, 

hanem Benned, Te pedig bennem élsz, Uram! (vö. Gal 2, 20). Lényed átjár. Itt elakad a szó, a 

lélek megnyugszik, mint gyermek anyja kebelén (Petőfi szavaival), mert megérzi annak szíve 

dobbanását, aki az anyaöl puha fészek-melegét, az otthonlevés biztonságát, védettségét teszi újra 

jelenvalóvá számára. Aki a paradicsomkert boldogságát adja neki, ahol is az ember együtt járt-

kelt Istennel, Isten pedig az emberrel (vö. Ter 3, 8). Az ember Istenben volt, Isten pedig az 

emberben. Ó micsoda isteni elgondolás ez az emberről! Micsoda felmagasztalása ez a kicsiny 

teremtménynek! Isten lakik bennem, mint lélek a testben. Isten uralkodik el az Ő 

választottja szívében, Isten öröme, békéje, szeretete az emberben! Amit a lélek-menyasszony 



nem tud megtenni a maga erejéből, azt kéri Tőle: „Bárcsak tudnálak még jobban szeretni, 

még jobban a rendelkezésedre állni, életemet még jobban átengedni Neked, a Te isteni 

Életedben részesedni!” Az Énekek éneke menyasszonyával kéri: „Mint egy virágot tégy a 

szívedre! (vö. Én 8, 6). Mint a virág illatát, fogadj be engem, és hordozz a szívedben engem! 

Mint a napfény a virágot, éltess engem, isteni Napom!” 

 Mint ahogyan az édesanya és az édesapa él gyermekeiben, élj bennem, isteni Atyám! 

Mint a menyasszonyt a házába fogadó vőlegény, ragadj engem is mennyei házadba, szíved 

mélyébe, és ott ajándékozz meg engem a Te szereteteddel, ahogyan az Énekek éneke 

menyasszonya kéri (vö. Én 7, 13).  

 Itt valójában valami szívcsere valósul meg. Olyan nagy kitárulkozás kellett, mint 

amelyhez a szívátültetés előtt az orvos felnyitja a mellkast. A lélek-menyasszony kimondhatja 

isteni Urának: „Szívem!” Az isteni Úr is adja az Ő választottjának: „Szívem, szívecském!” 

Együtt mondják egymásnak: „Szívem!” Ebben a szóban  

   

– benne van a békesség, a nagy nyugalom, amely betölt,  

  – benne van a másiknál otthonlevés boldogsága,  

  – benne van a másikba való beleszédülés lelket éltető melege,  

– benne van, hogy a lelket elárasztotta, betöltötte Isten szívének az öröme.  

 

 Szeretetteljes szemlélés ez, a másik lényétől átjártság éltető lüktetése, a szívek együvé-

dobbanása, a szívek kicserélődésének megélt valósága, a lelkek egyesülése. A Te énbennem, én 

tebenned élmény gyönyörűsége. A szívek egyesülése olyan, mint amikor a sziámi ikreknek, a 

két lénynek egy szíve van. Itt ugyan két lény van, az isteni Valóság és a kicsiny emberi 

teremtmény két szívvel, de ahol a két szeretet egymásba olvad, és egy helyen vannak, egymásba 

kapcsolódott az Ő szeretetük vérkeringése.  
 Hogy mennyire így van, ezt Boldog Izsák, a stellai monostor apátja tanítja: „Amint a 

Fiúé mindaz, ami az Atyáé, és amint az Atyáé mindaz, ami a Fiúé – hiszen természetükben 

egyek –; ugyanúgy adta oda Krisztus, a Vőlegény minden javát a menyasszonyának, az 

Egyháznak. Ami a menyasszony tulajdona, azt a Vőlegény is sajátjává tette. Sőt menyasszonyát 

önmagával is, és az Atyával is eggyé tette, tudniillik a Szentlélekben” (Sermo 11).  

 Az ember a szentháromságos egy Istenben, az Ő szeretetében otthont talált. Talán 

elmondhatja még: „Elraboltad, Uram, a szívemet, és én boldogan hagytam, hogy a Tied legyen 

az életem. Magadnál tartottál, a szívedbe rejtettél, biztonságos helyre, az ellenség támadásai elől. 

Elraboltad a szívemet, és én boldogan hagytam, és Te lettél az én igazi Életem. Lángba 

borult az én szívem is, mint ahogyan az az égő csipkebokor lángolt (vö. Kiv 3, 3). Fellobogsz 

már bennem el nem égő lángolással.” Ó micsoda szellemi egybeáramlás, a Szentléleknek 

micsoda egybekapcsoló működése ez!  

 

Befejezésül fogalmazzuk meg a szívünk vágyait a 152. számú énekkel:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet! 

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb,  

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved! 

 

 Te légy, ó Jézus örömünk, mennyekben gazdag örökünk,  

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át!  


