
403. Az egymásban levés gyönyörűsége 

 

 

Imádkozzuk a 160. számú éneket:  

 

 Isten legszebb temploma, üdvöz légy, Szent Szűzanya! 

 Kit, már mikor fogantatott, megszentelt az ég Ura. 

 Te, kiben bűn nem vala, üdvözlégy, Szent Szűzanya! 

 

 Dicsőség az Istennek, békesség az embernek,  

 Kik tebenned, ó Szűzanyánk, oltalmazót nyertenek. 

 Ég s föld velünk zengjenek: Dicsőség az Istennek! 

 

 Az egymásnak levés gyönyörűségéről már elmélkedtünk a 355. imaórában. A lélek-

menyasszony ott megélhette, hogy a jó Isten mennyire őneki való. Mint ahogyan a menyasszony 

és a vőlegény is boldogan konstatálja, hogy mennyire összeillünk! A 265-ös imaórától kezdve 

pedig elmélkedtünk arról, hogy Isten és a lélek gyönyörűségüket találják a másikban. De ott azt 

az élményt élhette meg a lélek: „Isten eljött, együtt van velem, én meg Ővele lehetek!” Itt 

viszont a lélek-menyasszony már azt élheti meg: „Én Istenben vagyok, Isten pedig énbennem.”  

 

I. Hogyan kezdődött és hogyan bontakozik ki az egymásban levés gyönyörűséges élménye, 

 

amikor a lélek-menyasszony megélheti azt, hogy az ő isteni Urában van, Isten pedig őbenne van? 

 

 1. Emlékezzünk csak vissza arra a gyermek-mivoltunkra, amikor eszmélő korunkban 

valahol megérintett bennünket a gondolat, hogy „van Isten!” A gyermek olyan természetesnek 

veszi, hogy van édesapja és édesanyja. Egyszerűen ebben a miliőben növekszik fel. Egyszer 

azonban rádöbben, hogy de jó, hogy „ez az én édesanyám, ez az én édesapám”, de jó, hogy „ők 

vannak!” Ilyen valóságos élmény az is, amikor az ember hittel meg tudja élni: „Van Isten!” 

Attól kezdve Isten nem távoli, előkelő idegen Úrként létezik a számára, hanem jóságos 

teremtő Atyaként. A Miatyánkban Jézus megtanított bennünket, hogy mondhatjuk Neki: Mi 

Atyánk, Aki vagy! Mennyivel személyesebb lett az istenélményünk, amikor nemcsak azt szoktuk 

mondani Istennek, hogy „Ő van!, hanem kimondhattuk Neki a vallomást: „Te vagy!”, „Te vagy 

az én Atyám!” 

  Igaz, Jézustól azt is tanultuk: Ő az a Mennyei Atyánk, Aki a mennyekben van (Mt 6, 9). 

De ugyanakkor azt is megtanulhattuk a mi Urunktól: Isten-Atyánk itt is van, lát bennünket. Még 

amikor a szobánkba bezárkózva egymagunkban imádkozunk, akkor is jelen van (vö. Mt 6, 6). Ez 

volt a továbblépés gondolata számunkra az Istennel való szeretetkapcsolatban: Isten jelen van. 

Itt van, személyes kontaktusban, velünk való kapcsolatban létezik.  
 

 2. Az istenélményünkben a következő fokozat az volt, amikor rádöbbenhetünk arra: 

„Isten, Te itt vagy, és szeretsz minket!” A jó édesapa és az édesanya is hányszor elmondja 

kicsi gyermekének: „Szeretlek! Szeretlek!” A gyermek pedig mindjobban megtanulja, 

ismételgeti, sőt tapasztalatból belül „tudja”, hogy mit jelent az ő vallomása: „Szejetlek! 

Szejetlek!” Egyre tökéletesebben tudja nemcsak mondani, „Szeretlek!”, hanem szeretni is 

azokat, akiktől az életét kapta. A keresztény ember is megtanulja, hogy Isten nemcsak teremtő 

Urunk, hanem jóságos Atyánk, Aki gyermekeivé fogad bennünket, és az Ő isteni életét 

ajándékozza nekünk a keresztség szentségében. Attól kezdve Isten bennünk lakik az Ő 



szentháromságos mivoltában. A misztikus élmény pedig ott kezdődik, amikor a lélek megéli, 

hogy Isten őbenne van, ő pedig Istenben van, hogy egymásban vannak, egymásban 

gyönyörűségüket lelik. 
 

II. Hogyan nyilatkoztatja ki számunkra Isten az egymásban levés gyönyörűségét a 

Bibliában? 

 

  Most nézzük ennek a szépséges tanításnak a szentírási alapjait! Idézzük fel először a 

Zsoltáros imáját: Legyen örök az Úr dicsősége, lelje örömét műveiben! (Zsolt 103, 31). Isten 

önmagában való dicsősége örök, elmúlhatatlan. Amikor a Zsoltáros azt kéri, hogy az Úrnak a 

dicsőségét örökre adják meg, akkor ez a teremtményi világ dicsőítése. A természetes világ a 

maga harmóniájával, szépségével az isteni törvény követésére való készségével 

öntudattalanul dicsőíti Istent. Az értelmes teremtmény pedig szabad akaratú döntésével tudja 

megismételni Istent, amikor elismeri Őt magánál nagyobbnak, élete Urának. Ez az, amit a 

Zsoltáros kér, hogy a teremtmények úgy viszonyuljanak Istenhez, hogy Isten örömét, 

gyönyörűségét találja az Ő teremtményeiben! Ezért fohászkodik a Zsoltáros is a maga 

részéről mondja: Bárcsak fogadná az Úr tetszéssel dalomat, hiszen gyönyörűségemet Őbenne 

találom! (Zsolt 103, 34). Olyan mélységes üzenete ez a kinyilatkoztató Istennek: Ő örömét, 

gyönyörűségét találja bennünk, és megadja nekünk a lehetőséget, hogy gyönyörűségünket 

találjuk Őbenne. Jeremiás prófétánál is erről a bensőséges kapcsolatról ad tanítást az Úr: Még 

emlékszem ifjúkorod hűségére, és jegyességed idejének szeretetére, hogy követtél akkor a 

pusztában! (Jer 2, 2). Az Úr nem felejti el választott jegyesének hűségét és szeretetét. 

Gyönyörűséget szerez Neki is, ahogyan emberileg ki tudjuk dadogni erre a hűségre és a 

szeretetre való visszatekintést. Más szóval: Isten kedvét találja azokban, akik engedelmesek 

Neki, akik kitartanak a szeretetben, vagyis hűségesek Hozzá. Az Isten akaratát megvalósító 

ember ugyanis már nem annyira önmagában él, hanem az akaratát áthelyezi isteni Ura szívébe. 

Isteni Ura akaratát szeretné egyre jobban megvalósítani, illetve azt akarja, hogy Isteni Ura 

akarata valósuljon meg őbenne, az ő életében kölcsönösen. Jézus is erre buzdít Szent János 

apostol első levelében így mondja: Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. 

Azt, hogy Ő bennünk marad, a Lélektől, vagyis a Szentlélektől tudjuk, Akit adott nekünk (1 Jn 3, 

24). János, ez a szeretett tanítvány (Jn 19, 26) megélhette azt a bensőséges kapcsolatot, amelyről 

Jézus beszélt az utolsó vacsorán főleg a szőlőtőről szóló példabeszéd alkalmával: Isten 

választottja Istenben marad, Isten pedig őbenne (Jn 15, 4). De mivel Isten nem látható, mivel 

Isten több, mint amit a mi emberi szemünk be tudna fogadni, Akit a bölcs lángesze fel nem érhet, 

és így emberi ismerettel nem tudjuk   fogalmilag felölelni az Ő létét, és a mi bennünk létét; 

mégis az Úr gondoskodik arról, hogy legyen tudásunk Róla. Ez nem a tapasztalati ismeretből 

szerzett tudás, hanem a Szentlélektől kegyelmi ajándékként kapott szellemi ismeret. Az, hogy 

Isten bennünk él, immár nemcsak a hitből tudhatja a választott lélek, a választott menyasszony, 

hanem abból a belső titokzatos – vagy mondjuk így: – misztikus tudásból, amelyet a Szentlélek 

ajándékoz neki. 

 Hogyan valósul meg az a misztikus tudás? Isten az Ő választottjában van, és 

gyönyörködik benne, a választott lélek pedig Istenben élhet, és gyönyörködik Benne. Erről Jézus 

ad tanítást: Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok! Itt az előbbi két szellemi 

képességet segíti az értelem és az akarat. Maradjatok bennem, tudniillik az értelmi tudás és az 

akarati döntés által. Az ember gondolatai immár Istenben akarnak maradni, mert Isten 

magához vonzotta az Ő választottjának figyelmét, gondolatait és akaratát. Nem is akar már 

másban gyönyörűséget találni. Jézus feladatként is adja: Maradjatok bennem, vagyis sürgeti a 

mi értelmünk odairányulását, akaratunk Feléje való döntését. Ez olyan magatartás a 



választott lélekben, amelyhez Jézus az Ő ígéretét kötötte: Maradjatok bennem, s akkor én is 

bennetek maradok! Ugyancsak az értelem és az akarat világának a mozzanatairól van szó, 

ahogyan Jézus folytatja: Ha bennem maradtok, és tanításom tibennetek marad, kérjetek, bármit 

akartok, megkapjátok! (Jn 15, 7). Az értelem tehát már Isten tanítására irányul. Értelmünkben 

megőrizzük Jézus tanító szavait, akaratunkban pedig már csak azt igényeljük, ami Neki 

kedves. Csak olyant kérünk, amit Ő szívesen akar teljesíteni nekünk. Ezért tesz Jézus ígéretet: 

Megkapjátok, amit kértek. Erre a misztikus istenismeretre utalva mondja az Úr: Mindent tudtul 

adtam nektek (Jn 15, 15). Az ember értelmét tehát Isten betölti önmagával. Isten az ember 

értelmében, megismerésében van. Ugyanakkor a másik szellemi képességünk az akarat 

vonatkozását is sürgeti: Maradjatok meg szeretetemben! Ha a parancsaimat megtartjátok, 

megmaradtok szeretetemben (Jn 15, 10). Az az ember, akinek Isten mindent tudtul adott 

önmagáról – tehát a kinyilatkoztatásban elmondta, mennyire szeret bennünket –, illetve az az 

ember, aki kész arra, hogy Isten parancsait szeretetből megtegye, az már befogadta Istent. 

Az már gyönyörűségét találja az őbenne lakozó Istenben. Az, hogy Isten mennyire be akar 

zárni bennünket is az Ő szívébe, mennyire azt akarja, hogy benne legyünk, azt Szent Pál 

apostoltól is tanulhatjuk. A Filippi híveknek ezt mondja: A szívembe zártalak titeket (Fil 1, 7). 

Ezt az örömet mi emberek is ismerjük, akit nagyon szeretünk, azt a szívünkbe zárhatjuk, a 

szívünkben hordozhatjuk. Az apostol is ezt nagy lelki atyai szeretetet akarja kifejezni ezzel a 

mondattal: A szívembe zártalak titeket. A mai nyelven talán úgy mondanák egyesek: 

„Egybeolvadt az auránk.” Aurának nevezik azt a láthatatlan kisugárzást, ami a lényünkből árad a 

másik felé. A lények egymásba áradását az egymást szerető emberek valahol meg tudják 

élni. Ezért olyan fontos az egymásba ölelkezés. Az édesanya ezért dédelgeti olyan nagyon 

magához ölelve kicsi gyermekét.  

 

 III. Milyen az, amikor Isten öleli magába az Ő választott menyasszonyát?  
 

Ebben az imaszakaszban az ember tehát nemcsak azt élheti meg: –„Nálad vagyok, 

Uram!” –, hanem még inkább azt: „Benned vagyok, Istenem! Ugyanott vagyok, ahol Te vagy, 

Uram!” Ez az egymással való közösség öröme, az egymásban létezés gyönyörűsége. Ez a 

szemlélődés imája, amikor szeretettel tekintenek egymásra, egymásban gyönyörködve 

élnek, amikor egybekapcsolódik a létük. Ebben az imaszakaszban valami olyasféle valósul 

meg, mint ahogyan az áram a vezetéken át eljut a villanykörtébe, és ott felizzik, fényt és meleget 

áraszt. Itt már nemcsak az ember gondolatai, szívének szeretete kapcsolódik bele Isten létébe, 

gondolataiba, szíve szeretetébe, hanem Isten, ez a végtelen nagy Létező összekapcsolódik a 

kicsiny emberrel, hogy a lelkében ez az isteni érintés, ez az isteni szikra feltüzesedjék, fényt 

és meleget hozzon létre benne. Tehát már nemcsak az valósul meg, hogy az ember emeli fel 

Hozzá értelmét a ráfigyeléssel, és adja Istennek az akaratát a szeretés felindításával, hanem 

sokkal inkább az, hogy Isten lehajol az emberhez, betölti jelenlétével, a rágondolással, a 

rátekintéssel, és az iránta való szeretettel. Ez az Istennel való betöltődöttség, illetve amikor Isten 

önmagába, a szíve palotájába emeli választott menyasszonyát, hozza létre az egymásban 

levés gyönyörűségét. Az ember ujjong: „Olyan jó, hogy bennem vagy, mert reám gondoltál, 

rám tekintettél és szeretsz!” Isten pedig megengedi, hogy a teremtmény a gondolatával Istenhez 

emelkedjék, lelke szemeivel Istenre tekintsen, egész szerető képességével, szívével Őt szeresse.  

 Itt már kölcsönösen mondják egymásnak: „Jöjj!” Ez már nem a hívogatás szava, 

tudniillik hogy jöjj el hozzám, hanem a betessékelésnek, a beengedésnek is a szava, tudniillik: 

„Jöjj közelebb!” Ez a befogadás szava, amellyel a lélek és Isten egymásnak jelzést adnak: „Jöjj 

be és tölts be önmagaddal, illetve add nekem magadat, kicsiny teremtményem!”  



– Ez a kölcsönös egymás lényébe való behatolás imája, az egymásban levés 

gyönyörűséges élménye.  

– Ez az egymás lényébe való átjártság gyönyörűsége.  

– Ez a szeretetnek már nemcsak a felizzása vagy fellobbanása, hanem tartós 

lángolása. 

Itt a léleknek már nem arra kell törekednie, hogy észrevegye Istent, hogy befogadja lelke 

hajlékába; hanem sokkal inkább engednie kell, hogy Isten eluralkodjék az életében, hogy a lénye 

átjárja őt, hogy ő pedig teremtményi mivoltával egyre jobban belenövekedhessen Istenbe, hogy 

egyre jobban Istenben lehessen. Lelke nyitottságát kell nyújtogatnia, hogy isteni Urának 

lénye egyre jobban belehullámozzék az ő kicsiny emberi mivoltába, az ő teremtményi léte 

pedig egyre jobban belehullámozzék isteni nagy Urának szeretet-óceánjába. Itt már nem arra 

kell törekednie, hogy a gondolatai és a vágyai Istenre irányuljanak, hiszen Isten már magához 

ragadta gondolatait és vágyait, hanem csak boldogan azt igényelheti, hogy ezek a gondolatok és 

vágyak isteni Urában elpihenjenek. Létének egész irányulása ez: „Uram, szeretném, hogy 

lelkem egyre jobban Tebenned legyen, Te pedig énbennem!” Mert az Úr akarja, hogy az Ő 

isteni szíve gyönyörűségét megossza az Ő választottaival. Jézus mondja: Azt akarom, hogy 

örömöm egészen az övék legyen! (Jn 15, 11). Micsoda gyönyörűséges vallomás ez az ember 

számára Isten szívéből: Isten az Ő szentháromságos örömét nekünk, embereknek akarja 

adni! Egy ilyen isteni ajándékozó szeretet-gesztus viszonzást igényel. Az ember is egész 

mivoltát isteni Urának akarja adni, hogy az ő kicsiny teremtményi szívének öröme egészen 

Istenben legyen. Az Ő öröme mibennünk, a mi örömünk őbenne. Micsoda gyönyörűséges isteni 

terv ez az emberről, Isten és az ember kapcsolatáról!  

Ez a kapcsolat olyan, mint az egymásra mosolygás, amikor egy mosoly többet mond a 

szavaknál. A lélek-menyasszony talán így fogalmazhatja meg élményét: „A mosolygásnak 

valami csodálatos hulláma töltötte be lelkemet, mert Te, Uram rám gondoltál, én pedig Rád 

gondolhattam. Az örömnek olyan csodálatos érzése járt át, mert Te vagy. Elmondhatatlan 

biztonságérzet járt át, az otthonlevés boldogsága, az együttlétezés öröme, az egy levegőt 

szívás bensőségessége, az ugyanazon lelkülettel való élet, az egymás iránt való szeretet 

gyengéd, de mégis nagyon határozott és erős élménye. Isten kéri az Ő választott 

menyasszonyát: „Mosolyogj rá Uradra, Istenedre! Illetve választott jegyesem, fogadd be az én 

mosolygásomat, mert én, a te Istened kedvemet találom benned! (vö. Mt 3, 17), mert én, a Te 

Urad, szeretlek téged, és megtartom szeretetemet irántad mindörökké (vö. 2 Krón 9, 8; 1 Kor 13, 

8).” A lélek ilyenkor már nemcsak kiönti önmagát az imádságban az Úr előtt, hanem – talán 

mondhatjuk így: – beleönti a lelkét, az imáját isteni Urába. Amikor így átadja isteni Urának 

egész életét, akkor ebben az önátadásban benne van az egész addigi múltja, a mostani jelen élete 

és a majdani jövője. Boldogan helyez mindent isteni Ura szívébe. Elmondhatja talán azt is, amit 

Szent Ágoston a Vallomások könyvében: „Uram, hol találtalak volna, hogy 

megismerhesselek, ha nem magamban, a fölöttem lakozó Istenem?” (Lib. 10. könyv, 26. ).  

 Isten és a lélek között mindig megmarad a végtelen távolság, a Teremtő egészen más, 

mint az Ő teremtménye, mindig nagyobb, több. Mintegy fölöttünk áll, Ő több az embernél, 

transzcendens, magasan fölöttünk lakozik. Ugyanakkor a lélek-menyasszony boldogan, 

gyönyörködve élheti meg, hogy ez a magasságokban lakó Isten nemcsak hogy eljött hozzá, 

hanem neki ajándékozta magát. Így Ő bennem is él, és az egek magasságos Istenét, a 

transzcendens Urat megtalálhatja szíve mélyének hajlékában is. A Teológia spirituális, a lelki 

Teológia így mondja: ez az immanens Istenről való élmény, a bennünk-lakó Istenről való 

élmény.  

 – Milyen jó, hogy a szentek ezen az úton már előttünk jártak!  



 – Milyen jó, hogy Isten szüntelenül rátekint azokra, akiket ebben az imakegyelemben 

részesíteni akar!  

 – Milyen jó, hogy vannak olyanok, akik a szívük egész készségével, szerelmes 

önátadásával akarnak válaszolni Istennek erre a hívására: Maradjatok bennem, és én is 

bennetek maradok! A szenteknek ez a gyönyörűséges élménye ma is gazdagabbá teszi a világot. 

Istentől lesz gazdagabbá az ember, az emberek közössége. Minél inkább helyet adunk 

Istennek az életünkben, annál inkább eluralkodik Isten nemcsak az egyes ember életében, 

hanem a krisztusi titokzatos testben is, a közösségben, a Krisztussal való közösség miatt. És 

Isten egyre jobban gyönyörűségét találja teremtményeiben. Egyre inkább elbájolja Őt választott 

jegyesének hűsége és szeretete. Ahogyan most is követi isteni Urát a földi élet sivatagjában, a 

pusztában való vándorlásban, hogy egyszer majd megérkezhessen a túlsó partra, a megígért 

mennyei haza határához, és ott az Úr bevezesse őt gyönyörűséges otthonába örökre.  

 

Ott már szüntelenül fogja hallani isteni Ura vallomását:  

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

 

Mi pedig örökké akarjuk énekelni szívünk vallomását: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


