
           402. Önmagaddal betöltöttél 

 

 

Imádkozzuk a 120. számú éneket:  

 

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek, 

 Szívben megtörődve ide jöjjetek; 

 Jézus nékünk adja itt magát,  

 Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát!  

 

 Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd,  

 Rakd szent oltárra buzgó vágyadat, 

 Szent angyalok itten a vendéghívók, 

 Általok az Isten téged is hívott! 

 

 A lelki frigy imája vagy misztikus nász imaszakaszának egy nagyon mélységes fokozata 

az, amikor Isten betölti önmagával a választott lelket. Isten misztikus önközlése ez. A 249. 

imaórában már foglalkoztunk ezzel az örömélménnyel, hogy Isten közli önmagát a lélekkel, 

amely befogadja Istent. Isten pedig magához vonja az ember gondolatait és akarásait. De az az 

Istennel való együttlét imaszakasza, vagyis az Istennel való egyszerű egyesülés imájának a 

szakasza. Ez pedig a szeretetben Istennel való egyesülés imaszakaszának az élménye. Az 

egyszerű egyesülés imájánál még azon van a hangsúly, hogy a lélek megéli: „Én kész vagyok 

befogadni Téged, Istenem, Aki nekem adtad magadat.” Itt pedig a lélek örömujjongással 

konstatálja, hogy erőfeszítései nélkül, ingyen, kegyelemből megkapja ezt az élményt, amely 

nem más, mint az Istennel való betöltöttség imaszakasza.  
 

 Bevezető gondolat gyanánt idézzünk fel egy olyan élményt, amely bizonyára 

mindnyájunk tapasztalata. Az ember végre feljut egy hegycsúcsra, és körülnéz: Az a 360 fokos 

körpanoráma olyan élményt ad, amely segít annak a megélésére, hogy a táj körülvesz 

bennünket. De minél tovább vagyunk fenn a hegycsúcson, és minél tovább szemlélődünk a táj 

szépségében, annál inkább megélhetjük, hogy az a szép természeti környezet nemcsak 

körülvesz minket, hanem be is tölt bennünket. A táj a maga szépségével mintegy behatol a 

lelkünk mélyére. Hogy mennyire így van, mutatja az ilyen élményt el tudjuk vinni magunkkal, 

és akár még évek múlva is vissza tudunk emlékezni arra, hogy milyen szép, milyen békességes 

volt ott a hegycsúcson. Ez az élmény – ahogyan a táj körülvesz, illetve betölt minket – segít 

annak az élménynek a megközelítésében is, amelyet ebben az imaszakaszban kívánunk 

tanulmányozni.  

 

I. Isten nem a semmiből teremtett Létezőt közöl az emberrel 

 

Karl Rahner a teológiai kisszótárban Isten önközléséről így tanít: „Isten nem úgy közli 

magát a teremtményekkel, nem úgy nyilatkoztatja ki magát az embereknek, nem úgy szenteli 

meg, és üdvözíti őket, hogy egy Tőle különböző, semmiből teremtett Létezőt közöl adományként 

az emberrel, vagy akár az angyalokkal is, amely a létező Istennel való hasonlóság folytán Őt 

nyilatkoztatná ki, Őt képviseli bizonyos értelemben.” Valahogyan a fényképre gondoljunk. 

Amikor valakinek odaadjuk a rólunk készült legjobb fotót, bár azt mondjuk, hogy ez én vagyok, 

de mégsem. Az csak egy papíron létező hasonló képmás, nem az ábrázolt személyiség maga, az 

csak egy ábra. Karl Rahner folytatja: „Amikor Isten önmagát adja, akkor az adomány és az 



Adományozó azonos. A teremtmény tehát Isten legsajátosabb valósága által igazul meg, 

vagyis szentelődik meg és üdvözül. Isten az önközlésben nem valamit ad, hanem a 

legnagyobb Valakit, Önmagát. Istennek ez az önközlése teljesen szabad tett, vagyis Isten nem 

tartozik semmilyen véges létezőnek, még a bűntelen létezőnek, a Szűzanyának sem. Nem adósa 

az Ő teremtményének, mégis megmutatkozik ebben az isteni önközlésben az, hogy Ő kicsoda. Ő 

a szeretet. Isten a szeretet (1 Jn 4, 8). Ő az, Aki önmagát teljes bensőségességében és végtelen 

dicsőségében oda tudja ajándékozni a véges teremtménynek. Amikor ezt a végtelen 

adományt egy véges teremtmény kapja, akkor az adományról csak teremtményi tapasztalata van. 

Ámde Isten az ember közötti viszony megfejthetetlen titka éppen abban van, hogy az ember 

véges lénynek, és ugyanakkor olyan lénynek vallja magát, amely Isten kegyelme folytán 

magának Istennek a végtelen önközlésében részesül. Mondjuk úgy egy hasonlattal: A gyűszűnyi 

befogadó-képességű emberi mivoltunkba belefér a végtelen óceán!”  

 Istennek ez az önközlése egyrészt a világ eredetét magyarázza meg, másrészt az 

emberiség történelmét, ugyanis Isten a történelem Ura. Ugyanakkor feltárja előttünk a 

történelem célját, és végső tartalmát: Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28). Ha az 

imádkozó ember az imádságnak ezen a csúcsélményén körülnéz, akkor valamiképpen 

meglátja, szemlélheti, mi van a lelki látással a lélek szemével, az hogy Isten körülveszi őt. De 

még inkább, hogy betölti őt önmagával, Istenségével.  

 

II. Mi következik ebből az isteni önközlésből? 

 

 A lélek talán így tudja megfogalmazni: „Isteni Uram, Lényed nemcsak megérintett, 

hanem immár át is járt.” A lélek-menyasszony tehát az isteni Vőlegénytől átjárt ember. Ha 

valakit így átjár egy eszme, akkor az folytonosan arra a tudományra gondol, amely betöltötte őt. 

A lélek tudománya pedig az Istenről szóló, Istenről való tudás. Ezért azután mélységes 

tartalmat kap az az ima, amelyet gyermekkortól kezdve reggelente szoktunk imádkozni: „Szívem 

első gondolatja Hozzád száll fel, Istenem!” A lélek-menyasszony immár tudja, hogy szíve első 

gondolata Isten lett. Még személyesebben mondja: „Szívem első gondolatja TE lettél, Uram! 

Mindenről TE jutsz az eszembe, mindennél jobban akarok Reád gondolni! Tudom, hogy 

betöltötted a gondolat-világomat. Betöltötted a vágyó-képességemet, a szívem szeretetét. 

Tudjam, hogy TE, Istenem énbennem vagy. Mondhatom úgy is: TE „én” lettem??, én, a kicsi 

teremtmény pedig „TE”. Én „TE” lettem, Istenem! Isten közli magát az emberrel, egészen 

átjárja az Ő választottját. Itt már megszűnik az elválasztó fal Isten és az ember között, Isten 

gondolatai és Isten szeretet-irányulásai között. Az ember elmondhatja, mert Isten ajándékba adja 

neki: „Uram, TE lettél az én gondolatom. És megélhetem azt: én, a kicsiny teremtmény lettem, 

Uram, a TE gondolatod.” Micsoda isteni ajándék: Uram, TE megengeded, hogy TE itt lehessél 

az én gondolataimban. TE itt lettél bennem. A kicsiny teremtmény pedig alázatossága tudatában 

csak egy kérdést tud feltenni ilyenkor: „Uram, TE pedig énrám gondoltál? Hogyan jövök én 

ahhoz, hogy TE, az isteni Felség, a végtelen fölségű Isten énrám, kicsiny porszem 

teremtményére méltóztasson gondolni? Jaj de istenien gyönyörűséges vagy, Uram! Engem 

gyönyörködtet ez az isteni gondolat.”  

 Isten, a szentháromságos végtelen Fölség azonban nemcsak a létében, a gondolataiban 

részesíti az Ő választottját, hanem az Atya és a Fiú részesíti Őt a szeretetében is, a 

Szentlélekben is. A lélek ugyanezeket elmondhatja, amiket a gondolattal, az értelemi 

képességgel előbb megvallhatott Urának: 

 „– Szívemben az első szeretet, Uram, TE vagy!  

 – A TE ajándékodból – mert közölted magadat velem – a TE szereteted az én 

szeretetem lett. 



 – Az én kicsiny teremtményi szívem szeretete a TE isteni Szívedben lett szeretet.  

 – TE lettél a bennem élő szeretetés, illetve megengedted, hogy én ott lehessek a TE 

isteni szíved szeretetében.”  

 A lélek-menyasszony itt már nem méricskél: „Hogyan, hogy ezt Uram, így kitaláltad? 

Hogyan érdemeltem meg, hogy rám gondoltál?” A lélek-menyasszony a szerelmes lélek boldog 

önfeledtségével már nem magát nézi, nem a maga gondjaival törődik, hogy én hogyan érdemlem 

meg ezt, hanem már a szeretetével egészen isteni Urában van, mivel isteni Ura közölte vele 

önmagát, betöltötte önmagával a lélek-menyasszonyt. Micsoda istenien gyönyörűséges valóság 

az, amikor Isten szeretete és az ember szeretete így eggyé lesz!  
 

III. Mi következik a lét, a gondolatok és a szeretet ezen egységéből? 

  

 Az, hogy a lélek Istennel örömben él. A lélek-menyasszonyt egészen betölti Isten 

öröme. Az Ószövetség nagy imádkozója, a Zsoltáros is beszámol, jövendöl ilyen élményekről. 

Saját tapasztalatát mondja el, jövendöl, mert látja az újszövetségi választott boldogságát, örömét. 

Így imádkozik: Fiaik is látják majd, és ujjonganak, szívük örül az Úrban (Zak 10, 7). Ezt 

Zakariás próféta jövendölte. A Zsoltáros pedig ezt a gondolatot így fogalmazza meg: Boldog a 

nép, amely Téged Uraként tud ünnepelni, és arcod fényében járhat szüntelen. Egész nap 

nevemnek örvendeznek. És miért örvendeznek? Mert Te vagy a szépségük és erősségük (Zsolt 88, 

16-17. 18). A lélek tehát ezzel az Istennel való betöltöttség imájával olyan örömet tapasztal 

meg, amelyet az elragadtatás, az ujjongás, az örvendezés szavával tud csak kifejezni.  
 

 Most próbáljuk kicsit csendben ezt az örömet figyelni, keresni, észrevenni, hogyan akarja 

Isten az Ő választottjaiban ezt a szent örömet felszítani!  

 

 Izajás próféta a lélek ujjongásáról beszél: Az én lelkem ujjong az én Istenemben (Iz 61, 

10). Tehát nem akármilyen ujjongásról van szó, nem akármiben örvendezik az ember lelke, 

hanem most már kizárólagosan Istenben, mert Isten önmagával töltötte be a választott lelket, 

önmagának foglalta le.  
 Szent Péter apostol is ezt az örvendezés élményt tanítja a feltámadt Messiásról. A 15. 

zsoltárt látja beteljesedni a feltámadt Jézus győzelmében. Mivel a Mennyei Atya feltámasztotta 

az Ő Fiát, a feltámadt Úr is így nyilatkozhat: Nem engedtél elesnem, hogy a sírban testem 

romlást lásson. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem. Az élet útját mutattad meg nekem, 

örömmel töltöttél el színed előtt,… és mindörökké tart az öröm jobbodon (vö. ApCsel 2, 25-28; 

Zsolt 15, 8-11. 8).  

 A feltámadt Úr öröme az a belső öröm, amelyet Ő meg akar osztani a 

választottaival. Hogyan? Jézusnak a testét, amely a kereszten meghalt, és amelyet eltemettek, 

harmadnapra Isten ereje feltámasztotta, vagyis önmagával betöltötte, és életre keltette; úgy az 

imádságnak ebben a szakaszában a lélek is megélheti: valami új életszakasz kezdődött meg 

számomra, Krisztus élete él bennem. Ilyenkor már nem a szavaival valósul meg a kontaktus 

Isten és a lélek között. Az imakapcsolat eszközlője nem az emberi szó lesz, hanem az 

örvendezés. Az az öröm, amellyel Isten betöltötte az Ő választott menyasszonya lelkét. A 

választott léleknek éppen ezért szavak nélkül is talán így fogalmazhatjuk meg az élményét, 

amelyet az örvendezésben tapasztalt: „Örülök Neked, Uram, Aki előbb szerettél engem (1 Jn 4, 

19). Megdobban a szívem az örömtől, mivel tekintetre méltattál (vö. Lk 1, 48). Ujjong a 

lelkem, mert belém árasztottad a szeretetedet, és nekem adtad önmagadat Szent Fiadban. 

Bárcsak tudna az én lelkem is beleolvadni a Te isteni mivoltodba, mint a kicsinyke vízcsepp 

a végtelen tengerbe, óceánba! Hiszen nem találom örömömet másban, csak Tebenned, Uram! 



(Eszt 4, 17ee). Nincs más életem, csak Te, mert elkérted tőlem, és én Neked adtam. Te 

lefoglaltál, és én a Tied lettem. Élek, de már nem magamnak, hanem Neked! (vö. Gal 2, 20). 

Létezem, de már nem magamban, hanem Tebenned, Uram, Istenem! Én ugyanott vagyok, 

ahol Te, Te ugyanott vagy, ahol én. Én egészen Tebenned vagyok, Uram, Te pedig énbennem 

vagy (vö. Jn 6, 56). Ez a Te jelenléted már bennem is van.” 

 Ezt az élményt egy tapasztalati tudásnak mondhatjuk Istenről. A lélek misztikus, vagyis 

titokzatos módon megtapasztalja, tudja: Isten bennem van, én pedig Őbenne. Az Ő ajándékából 

megoszthatom az életemet isteni Vőlegényemmel, Ő pedig megosztja isteni Életét énvelem. 

Szüntelenül, egyre mélyebben megélhettem a Te jelenlétedet, végtelen szereteted belém 

áradását, illetve azt, hogy én egyre jobban belekapcsolódhatok a Te végtelen szeretetedbe! 

Ez az egymásba kapcsolódás hasonlít a család tagjainak az összetartozására, vagy egy 

közösséget alkotó csoportosulás összetartozásához. De az a kapcsolat – amellyel Isten betölti 

önmagával a lélek-menyasszonyt – mindezeknél sokkal jobban egybekapcsolja Istent és a lelket. 

Mert itt Isten lénye járja át az embert. Isten az, Aki élteti az Ő életével az embert. Megvalósul 

az, amit Szent Pál apostol mond: Aki az Úrral egyesül, egy Lélek Ővele! (1 Kor 6, 17).  

 Isten végtelen, tiszta Szellem. Az ember itt a földön testi szemeivel nem láthatja Őt (vö. 1 

Jn 4, 12), mégis a Szellem, mint a lélek tükre elárulja Istent a mi emberi szívünkben. Isten 

ugyanis betöltötte önmagával választotta lelkét, átragyog az emberi tekinteten. Hiszen ha az 

ember odaadta a szívét, ha a lélek elmondhatja: Te itt vagy a szívemben, akkor ez a jelenlét 

a lélek tükrén, a szemen keresztül valamiképpen kisugárzik. Jézusról is tudjuk, hogy 

micsoda tekintete volt. A gazdag ifjúra – aki megtartotta Isten parancsait gyermekkora óta – 

csak rátekintett, és megszerette őt (vö. Mk 10, 20-  21). Vagy a kereszten odafordult a jobb 

oldalon felfeszített gonosztevőhöz (vö. Lk 23, 43), s annak a szeme pedig belefúródott Jézus 

szemébe. Ez a hosszantartó kontemplatív tekintet, szemlélődő nézés – amely már nem 

elemezgeti a körülményeket, hanem csak egyszerűen, következtető gondolkodás-sor nélkül, 

szemlélődve nézi a másikat –; ez az egymásra tekintés, szeretettel-teljes tekintet, egymásra 

mosolygás, a szemek egybefonódása, a tekintetek egymásba hullámzása a lelkek egyesülése. 

Tudják már egymásról: én ott vagyok, ahol Te vagy, Uram. Te pedig, Uram, ott vagy, ahol 

én. Ez az egymásra nézés, egymás szemlélése, a másik szépségétől való elragadottság imája. Ez 

a szeretett személy kiválóságától való lenyűgöződés csodálkozó ima-szakasza. A szem – ugyanis 

mondhatjuk: – a lélek ajtónyílása, önmagunk feltárulása, ahol kimegyünk önmagunkból, és a 

másik személybe tekintve mintegy belehatolhatunk az ő lelkébe. Illetve az ő lelke belehatol a 

mi lelkünkbe. Szabadon járhatnak, kelhetnek egymás lelkében. Egyre jobban betöltődnek a 

másik lényével. Beszívják egymás szent illatát. A lélek-menyasszony ettől a szellemi 

gyönyörűségtől – mondhatjuk így: – könnyekig meghatódik, mert a szívek szeretete egymásba 

fonódott.  

 Az Istennel való lelki frigy imája, vagyis az egymásban levés, az Istennel szeretetben 

való egyesülés imája egyre inkább az örökkévalóság jegyét hordozza magán. Isten és a lélek 

szüntelenül egymásra mosolyognak. Az Istennek önmagát egészen átadott lélek belül tudja: 

„Uram, Te fellobbantottad bennem az egymásnak adottságunk kölcsönös örömét. Betöltődtem 

isteni Valóddal, mert Te nekem ajándékoztad magadat, én pedig magamba ittalak, ahogyan 

Mózes és a nép képviselői a szent hegyen ettek és ittak, tudniillik Istenből (vö. Lev 10, 12).  

 – Uram, Istenem, micsoda öröm-ujjongást lobogtattál fel a szívemben!  

 – A szeretetnek micsoda lángolásával jártál át!  

 – Betöltötted Léteddel létemet, gondolataiddal gondolataimat, szereteteddel a szívemet.  

 – Te lettél az én életem!  

 – Ó Életem, micsoda gyönyörűséges isteni Élet is ez bennem!” 



 Hívogatlak szüntelen: „Jöjj be, Uram, lelkem hajlékába, hiszen Te otthont készítettél 

magadnak nálam! Ezért teremtettél, ezért vásároltad meg, vagyis váltottad meg lelkemet szent 

véred árán. Ennek a hajléknak a birtoklásáért adtad foglalóul a Szentlelkedet (2 Kor 5, 5). Uram, 

megtetszettem Teneked minden gyarlóságom, hiányosságom ellenére. Ez az irántam való 

szereteted késztet engem arra, hogy én is kimondjam Neked: „A Tied vagyok, szabadon 

rendelkezhetsz velem, alakíthatsz engem. Uram, ez az irántam való szereteted késztet Téged 

arra, hogy kimondd: „Kicsiny teremtményem, te az enyém vagy! Csak nyisd ki szádat, és én 

betöltöm azt (Zsolt 80, 11). Vagyis csak nyisd ki a lelked, és én betöltöm azt önmagammal! 

Akkor pedig lelkem Veled egyesülve szüntelenül örvendezik, és Lelked velem együtt majd 

örökre örvendezik!”  

 

Ebben az örvendezésben meghallja a lélek isteni Urának a már jól ismert vallomását, de olyan 

szívesen hallja újra meg újra, és hallgatja örökre: 

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

 

A lélek-menyasszony pedig egyre nagyobb szeretet-lángolással zengi Urának: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most szavak nélkül, csak a dallamot dúdolgatva mondjuk:  

 Hmmm … 

 

Még egyszer szavakkal:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ugyanezt ismételgessük, de úgy, hogy az utolsó szót elhagyjuk. Befejezetlenül marad a 

vallomásunk, kérésünk:  

 Én Uram, szeress még jobban engem …! 

 

Mondogassuk még rövidebben:  

 Én Uram, szeress …! 

 

A végén már nem is én  vagyok a fontos, csak az én jó Uram, és csak ennyit mondjunk Neki:  

 Én Uram …! 

 


