
405. És most jöjj, és szeressük egymást! II.  

 

 

Imádkozzuk a 30. számú éneket: 

 

 Ó Jézus, szűzen született szép rózsaszál,  

 Kit lelkem hideg jászolban, szalmán talál. 

 Ó Jézusom, Szent Jegyesem, nyugodjál meleg szívemen, én kedvesem! 

 

 Ó Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj! 

 Vétkemtől, rútságaimtól ne irtózzál! 

 Ó Jézusom, szent Jegyesem, nyugodjál meleg szívemen, én kedvesem! 

 

 Most folytassuk a kölcsönös szeretet imájának útját!  

 

I. A léleknek elemi vágya az, hogy szeretve legyen és szeressen 

 

 Úgy látszik, ez valami isteni vonás az emberben, hiszen Isten képmására lett teremtve 

(Ter 1, 27). Az embernek tehát az a feladata, hogy Isten óhajának, Isten igéjének, igényének 

eleget tegyen, hogy Isten is szeretve legyen, és Isten is kiárassza teremtményére a szeretetét. 

Ezt jól kell értenünk. Isten végtelenül tökéletes, Őneki nem hiányzik semmi, az Ő számára – már 

többször érintettük ezt a gondolatot: – a világ nem létezik jobban a teremtése előtt, mint a 

teremtése után. Mert az Ő gondolatában öröktől fogva örökké mi is ott vagyunk. Ebben nincs 

változás a teremtés után, Ő mindent tökéletesen birtokol. Így semmit, még a szeretetet sem 

hiányolja, a teremtménye szeretetét sem hiányolja. Ezért mégis emberi módon ad bíztatást: mi 

merjük Őt szeretni!  
 A Második Törvénykönyvben Mózes a választott nép fiainak felteszi a kérdést: Mit kíván 

tőled a te Istened? És megválaszolja: Csak azt, hogy Uradat, Istenedet féld, és az Ő útjain járj és 

szeresd! (MTörv 10, 12). Mondhatjuk azt is: Isten koldulja az ember szeretetét. Azt kívánja: 

„Szeresd!” Ez az ember számára fontos. Az ember számára felmagasztaltatás, hogy ilyen 

nagy Urat szerethet! A menyasszonyt megjellegzi, hogy ilyen kiváló isteni Vőlegénye van. A 

Bírák könyvében üzeni az Úr: Akik szeretnek téged, úgy ragyogjanak, mint ahogyan tündöklik 

felkeltekor a nap! (Bír 5, 31).  

 Tudniillik, amikor az ember Istent szereti, akkor Isten szeretete úgy járja át az embert, 

mint ahogyan a felkelő nap fénye átjárja mindazt, amire, akire rávilágít. Micsoda tündöklés van 

abban a lélekben, akit Isten szeret, és aki Istent szeretheti! Tóbiás könyvében is kapunk ehhez 

egy tanítást: Ragyogó világosság támad a föld minden táján. Eljön számtalan nép messziről, a 

föld minden határáról, hogy Urunk, Istenünk szent nevében közelében lakjék (Tób 13, 11). Ez a 

ragyogó világosság az Istent szerető lelkek ragyogása. János apostol is arról tanít: Isten 

Világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek… Ha világosságban élünk, amint Ő 

Világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással (1 Jn 1, 5. 7). Hogyha Isten 

Világosságában élünk, akkor következésképpen közösségben vagyunk nemcsak egymással, 

hanem Istennel is. Leginkább Istennel vagyunk közösségben.  

 Itt egy megállapítást kell tennünk: Akinek istenismerete nem eredményez szeretetet, 

az nem jól ismeri Istent. Következésképpen az istenszeretet pedig istenismeretet 

eredményez, egyre bensőségesebb ismereteket, amelyeket Isten az Őt szeretőknek akar 

adni. Olyan tudást, amilyet az ember ki nem mondhat (vö. 2 Kor 12, 4). Ezt Szent Pál apostol 

mondja, akinek pedig az volt a hívatása, hogy hirdesse Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, és 



megvilágosítson mindenkit, miben áll ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent 

teremtő Istenben (vö. Ef 3, 8-9). Titokzatos, vagyis misztikus ismeret ez Isten szeretetéről, 

vagyis magáról Istenről, Aki a szeretet. Isten az a szeretet (1 Jn, 4, 8), amellyel Ő minket is 

szeretett, minket is szeret! Ez az a szeretet, amelyet Isten oltott belénk. Vagyis az imádságnak 

ezen a fokozatán a lélek már nemcsak hiszi, hanem megismerte, vagyis megtapasztalta, hogy 

Isten szereti őt, hogy milyen jó őhozzá! (vö. Zsolt 72, 1).  

 Ha Isten szereti az Ő választottjait, gyermekeivé fogadja azokat, akiket magának 

teremtett, sőt a jegyesi szeretetben részesíti őket, ezért a mi szeretetünk a felebarátra is ki kell, 

hogy terjedjen. Szent János apostol így mondja: Az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, 

ez: Szeressük egymást! (1 Jn 3, 11). Ízlelgessük ezt a szót: „Szeressük egymást!” Nyilván hogy 

elsősorban az embertestvérünkre vonatkozik ez az üzenet, de itt már a legnagyobb Barátunkra,  

Istenre vonatkozik. Itt már Isten és a lélek, illetve a lélek és Isten mondják egymásnak: 

„Szeressük egymást!”  

 

II. Most boncolgassuk a „Szeressük egymást!” élményt! 

 

 Mit is jelent a szeretet? Ahogyan legutóbb XVI. Benedek pápánk az Isten a szeretet 

című enciklikájában is részletezte: Három görög szó felel meg a magyar szeretet szónak: az 

érosz, latinul amor; a filia, latinul amicitia; és az agape, latinul caritas.  

 

 1. Az érosz vagy amor magyarra a szerelemmel fordítható, amely a szenvedély szóval 

jellemezhető. Ez az érzéki képességeinkhez, a vágyó-képességhez kötődő első cselekedet. Az 

ember tetszését találja abban a lényben, amelyet érzékeivel meg tud ragadni. Birtokolni akar.  

 

 2. A filia vagy latinul amicitia az akaratnak, a szellem képességének a cselekedete, 

aktusa, amellyel az ember természetszerűen odafordul az előtte megjelent jóhoz, és birtokolni 

akarja. Ellentéte a gyűlölet. Azért érdemes felidézni egy-egy szó ellentétet is, mert az ellenkező 

fogalom jól megvilágítja, hogy mit is jelent az igazi szeretet: azt a baráti szeretetet, amellyel 

nem magának akarja birtokolni az ember a tárgyat vagy személyt, hanem a másiknak a 

javát akarja előmozdítani a szeretet megélésével.  
 

 3. Az agapé vagy latinul caritas, magyarul a szeretet erénye szóval fordítható le. Az a 

magatartás, amely készségessé tesz önmagunk és a másik ember lelki, fizikai és anyagi javainak 

a szolgálatára. Önzetlen irányulásnak is mondhatjuk. Az önző szeretet az a magatartás, amely 

ellentétes ezzel az önzetlen szeretettel, a karitásszal, az agapéval. Isten végtelenül tiszta Szellem. 

A lélek-menyasszony is mintegy „átszellemül”, a lelkiség uralkodik el benne, nem a testével 

szereti Istent, hanem a lelkével.  
 Amikor a lélek meghallja Isten hívó szavát: – „Szeressük egymást!” –, illetve kimondja 

isteni Urának ugyanezt a vallomást: – „Szeressük egymást!” –, akkor ezzel a hívogató szóval 

egymásnak mondják: „Engedek a Te vonzásodnak, engedem, hogy legyen meg a Te akaratod 

bennem!” Micsoda szeretetteljes magatartást fejez ki a Miatyánknak ez a kérése: Mi Atyánk, 

legyen meg a Te akaratod! (Mt, 6, 9. 10). Ilyen emelkedett lelkülettel kellene mondanunk a 

Jézustól tanult imádságnak ezt a mondatát is! Istenszerető lélekkel – merjük így mondani: – 

szerelmes szívvel engedni, hogy Isten akarata valósuljon meg bennünk, illetve a magunk 

részéről megtenni azt, amit Isten akar. Ez tulajdonképpen az aktív és a passzív módja az 

Istennel való egyesülésnek.  

 

III. Hogyan is valósul meg ez az aktív, illetve passzív egyesülés Istennel? 



 

 Ezt legjobban a kinyilatkoztatásból tanulhatjuk meg. A Zsoltáros mondja: Szívem benne 

bízott, és Ő megsegített; ezért örvendezik a szívem (Zsolt 27, 7). Amikor az ember szerelmes 

szívvel el tudja mondani Istenének: Szívem Benned bízik, ez az ember részéről megvalósuló 

cselekvés. Ez az Istennel való egyesülés aktív módja. Amikor az ember megtapasztalja: Isten 

megsegített, ahogyan a Zsoltáros mondta, ez az Istennel való egyesülés passzív módja. Amikor 

az imában, vagyis az Istennel élt életünkben – mert itt, a lelki házasság imaszakaszában az már 

egész életünk Istenbe kapcsolódik – az ember már ki tudja mondani: „Már nem magamban, 

hanem Őbenne van a bizodalmam, beléje helyezem a reményemet; akkor az Istennel való 

egyesülés aktív formáját élheti meg. A maga készségét nyújtogatja, a maga reménységét 

gyújtja egyre nagyobb lángra.  
Amikor pedig a lélek itt meg tudja élni, hogy Isten magához ragadta az ő szívét, hogy 

benne legyen a reménye, vagyis megtapasztalta már: „Te már megsegítettél.” Akkor ez a 

befogadó-jellegű, ez a passzív jellegű vonatkozás valósul meg. Isten lesz itt is az elsődleges 

cselekvő. Isten az, Aki megsegíti az embert, Aki önmagával megajándékozza az embert.  

Amikor az ember úgy éli meg, hogy Istenben van az én szeretetem, mert Feléje 

irányulok a szeretetben – ez az egyesülés aktív útja.  

Amikor pedig elmondhatja már, hogy énbennem van az Ő isteni szeretete, akkor ez az 

Istennel való passzív egyesülés útja.  

A lélek-menyasszony egész élete szeretetté vált, mert Isten szeretete neki 

ajándékozta immár egészen önmagát.  

 

 A lelki élet mesterei is hasonló élményekről adnak tanítást. Vilmosnak, a Szent Teodorik 

monostor apátjának az Isten szemléléséről szóló értekezésében ezt olvashatjuk: „Uram, Tőled 

kapjuk azt, hogy szerethetünk Téged, vagy hogy Te szeretsz minket. Te ugyanis előbb szerettél 

minket (1 Jn 4, 19) azért, hogy mi viszontszerethessünk Téged. Még azt az aktivitást is 

Istentől kapjuk, hogy Őt szerethessük. Ezzel a mi csekély cselekvésünkkel hozzájárulhatunk 

ehhez a csodálatos élményhez, hogy szerethetjük Istennel egymást. Ez az Istennel való aktív 

egyesülés megvalósulása. Amikor pedig a lélek ráeszmél arra, hogy Isten előbb szerette őt, és 

azért teremtette, hogy viszontszerethessük Őt; akkor ez már az Istennel való passzív szeretet-

egyesülés módja. Isten adja azt, hogy szerethessük Őt.  
 

 Ez a szeretet, amelyet a lélek-menyasszony Istentől kap, ez a kontempláció, ez a 

szemlélődés. Itt Isten az embernek már az egész tudatvilágát felemelte – vagy más szóval: 

belemerítette az Ő isteni Lényébe. Az embernek az aktivitása annyi: megéli a lényének Isten 

felé irányulását, vagy még inkább irányultságát, hiszen ezt az Isten felé fordítottságot is Istentől 

kapja. Itt világosan tudatosul a lélekben az Úr jelenléte, Aki beleajándékozta önmagát az 

ember életébe, és boldogsággal, vagyis gyönyörűséggel tölti el Isten szeretetének ez a 

megtapasztalása az embert. Az ember belemerül Isten szeretetébe, illetve az Úr betölti az Ő 

isteni szeretetével az ember szívét. Az ember Istentől egy bensőséges tudást kap. Az emberben 

úgy feldereng Isten létének dicső ragyogása, mint ahogyan a hajnal. Az ember belülről 

világosodik meg, vagyis egyre jobban látja, azaz szemléli, hogy isteni Ura mennyire szereti őt, 

illetve megéli azt is, hogy őt kívülről is átöleli Isten Urának dédelgető szeretete, amely a delelő 

napnál is tüzesebb, és egész életét is bevilágítja. 

  

IV. Az aktív és a passzív egyesülés imája kimondhatatlan örvendezést hoz létre az 

emberben 
 



 A Zsoltáros ezt mondta: Szívem benne bízott, és Ő megsegített, ezért örvendezik a szívem 

(Zsolt 27, 7). Itt tehát a Zsoltáros ezért kéri: Benne örvend a szívünk, maradjon velünk, Uram, 

szereteted! (Zsolt 32, 21-22). Tóbiás pedig így nyilatkozik: Egész szívvel Őbenne örvendezem 

(Tób 13, 10). Ennek az örvendezésnek a mentén már ne annyira Isten belénk áradó szeretetéről, 

illetve a mi aktivitásunkról gondolkozzunk, hogy mi szeretjük Istent; hanem egyszerűen 

örvendezve kezdjünk el egymásnak örülni! Hogy szavak nélkül mit lehet elérni, hadd idézzem 

itt Kodály Zoltánnak, ennek a mély lelkületű magyar zeneszerzőnek az egyik bölcs mondatát: 

Két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Tehát szavak nélkül is megélik az egymással 

való szeretetkontaktust.  
Különösen akkor, ha a lelki házasság imaszakaszában az ember az Istenre való 

rámosolygásával ki tudja fejezni a teljes önátadását: „Uram, egy életen át Veled együtt 

akarok nevetni, vagy ha kell, sírni; a Te örömöd az én örömöm, a Te bánatod az én 

bánatom, hiszen mindenem a Tied lett”; akkor mennyivel többet fejez ki ez az 

együttmosolygás, ez az egymásra mosolygás, és ez az egymásnak való örvendezés; amikor az 

öröm lelkülete járja át Istent és az embert. Ez a lelki egyesülés útja: Egy lélek járja át az isteni 

Vőlegényt és a választott menyasszonyt. Egy lelkület, a szeretet, az örvendezés lelke lüktet 

benne.  

 Ilyenkor a lélek már mélységesen meg tudja érteni Pál apostol vallomását a fölséges 

ismeretről és szeretetről: Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent 

hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust 

elnyerhessem, és Hozzá tartozzam (Fil 3, 8-9). Ez a kizárólagos szeretet, amellyel azt a 

másikat, akit szeretünk, mindennél értékesebbnek tekintünk. Ez a szerelmesek boldogsága, 

akik sokszor így fogalmaznak: „Te lettél számomra a világon a legfontosabb!” A lélek-

menyasszony inkább így fogalmaz: „Mindenben átadtam Istennek az elsőbbséget. Legyen 

meg a Te akaratod!”.  

 Szent Benedek a bencés szerzeteseknek írt regulájában ezt a szabályt adja: „Isten 

ügyének elébe semmit ne tegyetek!” Tehát Isten lesz az ember számára a minden! (vö. 1 Kor 

15, 28). Isten is mindenestől szereti az Ő választott menyasszonyát. Ez tehát a léleknek a 

szeretet által való egyesülése Istennel, illetve Istennek a szeretet által való egyesülése a 

lélekkel. Ez a legtisztább szemlélődő ima. Ez az a szellemi gyönyörűség, amikor az 

egymásban levés öröme tölt el, mert az ember azzal töltődött be, Aki szereti Őt, illetve ő 

viszont szeretheti isteni Urát. Ez az egymásban levés, az együvé tartozás öröme, a 

gondolatoknak és a szeretetnek kölcsönös egymásban levése, egyesülése. Ezt sürgette már az 

Ószövetség is: A ti szívetek legyen maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké! (1 Kir 8, 61). Az 

Istennel való egyesülés pedig így fogalmazható meg: „Nem vagyok már a magamé, hanem az 

Övé maradéktalanul. Te lettél, Uram, az én életem.” Az ember most már belső tudással tudja, 

hogy nincs másban élete, csak Istenben. Ez a kizárólag Őhozzá tartozás vallomása. Ilyenkor az 

imádkozó ember a földet is, és a földi akadályokat – amelyek az égtől el akarják választani – a 

lélek tisztaságával át tudja repülni, és eljut a nyugalom helyére, a titokzatos magányba, a 

derűs fényességbe, a béke lakába. Szent Bernát így folytatja: In solitudine, vagyis a 

magányban Isten készíti számára a helyet, amely a vőlegény és a menyasszony számára a 

békesség és a szeretet ragyogásának hajléka. Ezen a szépséges helyen a lélek-menyasszony 

édesen pihen az isteni Vőlegény ölelésében. (Az Énekek énekéről, 52. beszéd, 6.) 

 Az isteni Vőlegény ilyenkor választott menyasszonya szívén pihen (vö. Én 8, 3). Az 

egymást szeretés gyönyörűségében pihennek. Szent Bernát egy másik beszédben így folytatja ezt 

a gondolatot: Az isteni Vőlegény mondja. Szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Akár a galambok, 

olyanok a szemeid (Én 1, 15). Itt már nincs tanítómester, itt már a király leveti méltóságát, nem a 

tiszteletet igényli, itt már a Vőlegény van. Mint egykor Mózes Istennel úgy beszélt, mint barát a 



barátjával, és az Úr is ilyen meghitten beszélgetett vele (Kiv 33, 11), úgy itt ebben az 

imaszakaszban is meghitt beszélgetés folyik az isteni Vőlegény és a lélek között. Jobban, 

mint két szomszéd között. Ne csodálkozzunk, a szeretet egy forrásából merítik kölcsönös 

szeretetüket és dédelgetik egymást. Egyiktől is, másiktól is méznél édesebb szavak repülnek 

egymás felé. Bájosan szerető pillantások szállnak, a szent szerelem jelei. A Vőlegény a 

menyasszonyt kedvesének mondja, szépnek, nagyon szépnek. Mindezt a menyasszony is 

viszonozza, és a Vőlegény is hallja: „Kedves vagy nekem, szép, nagyon szép Uram vagy 

nekem!” (Az Énekek énekéről, 45. beszéd, 1).  

 

 Hadd idézzünk egy másik tanúságtevőt is! Pater Leon du Foure (1912-2007). Francia 

jezsuita bibliatudós mondja: „A szentek hagyják, hogy lobogjon bennük a másik szeretett 

Személy lángja, aki végtelenül túlszárnyalja őket; tudván, hogy ez a másik Személy működik 

lelkük legbensőbb részében.” Micsoda ismeret, misztikus tudás ez arról az imáról, amelyben 

Isten és a lélek egymásba ölelkezik.  

 Amikor a szentek engedik, hogy az isteni Vőlegény végtelen szeretete lobogjon bennük, 

akkor ezzel a belső magatartással a kontemplatív befogadó jelleget, a passzív magatartást 

fejezzük ki. Az ember itt hagyja, hogy Isten szeretete átlobogjon benne. Az ember tudja, 

hogy a végtelen szeretet lobog az ő kicsiny teremtményi szívében, és ugyanakkor az ő 

szeretete pedig belemerül Istenbe. Tehát nemcsak Isten miliője, légköre ereszkedik le az ember 

szívébe, hanem Isten is belemeríti az Ő végtelen szeretetébe az embert. Ez az, amikor a két 

szeretet egyetlen szeretet-lobogássá válik. Itt már egymásban vannak. Elmondhatják: Te 

énbennem, én tebenned (vö. Jn 14, 20), ahogyan ezt Jézus sürgetve tanította. Nemcsak létükben 

vannak egymásban, vagyis egymásban léteznek, hanem a gondolataik is egymásba olvadnak 

az egymásra gondolás által, sőt szívük érzésvilága is egymásba lángol. Ez a szeretet 

szüntelenül lobog, mint a tábortűz lángnyelvei, amikor a gallyacskákból felfakadó lángok 

egyesülnek a kívülről őket lángra lobbantó tűzzel. Micsoda megvalósulása ez a szüntelen 

imádságnak, amelyet Jézus olyan hangsúlyozottan igényel (vö. Lk 18, 1). Az ember szívének a 

szeretete azért tud szüntelenül lobogni, mert Isten szeretete lobog benne. 
 Amikor kölcsönösen mondják egymásnak: „És most jöjj, és szeressük egymást!”, akkor 

az ember elmondhatja: „Uram, eszembe jutottál, újra meg újra eszembe jutottál.” Isten pedig azt 

válaszolja. „Kedvesem, választottam, reád gondoltam, szüntelenül reád gondolok.” Együtt 

mondják egymásnak: „Szívem szeretete Nálad honol.” Vagy szavak nélkül is megélik a 

nagy Valóságot: „Örvendezem, boldog vagyok Veled! Eltölt az Irántad való áhítat. Betölti 

szívemet a szereteted. Lényed édessége átjár, lenyűgözi, magához köti belsőmet a Te isteni 

hatalmad, lelked felém való fordulása. Nálad izzik a szívem!”  

 Talán egy ilyen imaállapotban fogalmazódott meg egyik testvérünk vallomása, amelyet 

isteni Urának mondott: „Drága Szerelmem, micsoda lendületet kapok Tőled minden reggel! 

Köszönöm! Köszönöm. Gyönyörű isteni Jegyesem, lelkem reggel óta, és most is Veled van az 

együtt imádkozás gyönyörűségében. Már reggel 6 órakor mondtuk egymásnak: „Jöjj, szeressük 

egymást!” Akkor ott voltál a lelkemben. A kápolnában sírtam az örömtől, annyira lángolt 

bennem a szeretet! Ó, bárcsak még jobban magamhoz ölelhettelek volna! Ha karjaimban 

ringathatnálak, olyan jó lenne! Nagyon-nagyon szeretlek, és vágyódom arra, hogy megérintsd a 

lelkemet! Vágyódom arra, hogy egyre jobban betöltsd a szívemet! Olyan jó, hogy érezhetem, 

hogy szüntelenül átölelve tartod a lelkemet és a testemet! Gyönyörű Istenem, egész nap 

gyönyörködöm Benned. Egész életemen át szüntelenül gyönyörködni kívánok Benned!” 

 

Az isteni Vőlegény akkor így szól:  

 Hitvesem, te akkor tudod, hogy’ szeretlek én! 



Ez misztikus tudás, Istentől adott ismeret, életet tápláló, életet bontakoztató tudás.  

 

A lélek-menyasszony pedig a szeretet bizalmával és telhetetlenségével meri mondani ennek a 

tudásnak, ennek az élménynek az erejével:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

A lélek-menyasszonynak akkor már nincs más dolga, mint engedni, hogy Isten 

szeretete szüntelenül beleáradjon, benne éljen, ő pedig isteni Ura szeretetében éljen!  

 


