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ALZs: Szeml.                                                                                                                   2011. 09. 08. 
 

425. Szereteted lángolása betöltötte a lelkemet 

 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Imádkozzuk a 104. sz. ének 1. és 4. versszakát:  
 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 
 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 
 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget!  
 
 Az Istennel való lelki frigy, vagyis az egymásban levés, „az átalakító egyesülés imája” a témánk 
továbbra is. Ez az imafokozat a legtökéletesebb fokozat az imádság lépcsőjénél, ebben ugyanis az 
ember akarata egyesül Isten akaratával. Az Istennel való egyesülés a lélek képességeiben, az 
értelemben és az akaratban történik. Itt az ember akarata, vagyis a szeretete lesz eggyé Isten 
szeretetével. A lélek-menyasszonynak a stílusa az önátadás, a rendelkezésre állás. Meghívást kapott 
ugyanis az isteni Báránytól a menyegzőre. Boldog, mert részt vehet az Isten Bárányának a 
menyegzős lakomáján is. Ahogyan egy finom étel be tudja tölteni az embernek a mivoltát, nemcsak 
a testét, hanem az egész lényét örömmel. A finomság, a gyönyörűség, az az embernek az egész 
lényét járja át olyankor, úgy Isten szeretete is be tudja tölteni az ő választottját, akit immár nem 
csupán menyasszonyának tekint, hanem hitvesének. „Az Istennel való eljegyzés imájában” ugyanis 
még nincs meg az a véglegesség, amely az Istennel való lelki frigy, lelki házasság imaszakaszában 
van. Itt ugyanis már a véglegesség, a teljes elkötelezettség érvényesül. Az ember - akit Isten 
meghívott erre az imádságos, belsőséges együttlétre - annyira Istené, hogy nem is akar már másfelé 
irányulni. Legfeljebb egy vágya van: még jobban, még többet szeretne Istenből! A mennyei örök 
boldogságnak is ez lesz majd az élménye: „Minden nap” tudunk még többet befogadni Istenből. Ő 
olyan nagy, végtelen Úr, hogy soha nem fogunk ráunni az ő szeretetének a befogadására. Újra és 
újra közli önmagát, és minden egyes alkalommal többet tudunk befogadni belőle minden nap az 
égen ragyogó napkorong fényességéből, melegségéből, életadó erejéből, és tudunk többet 
befogadni, és bontakozik az életünk.  
 Hogyan is éli meg a lélek Istennek ezt az egyre nagyobb szeretet-lángolását?  
 Talán a Zsoltárostól tanulhatjuk meg a választ, (aki) így imádkozik: Aki a kerubokon 
trónolsz, jelenj meg ragyogva! (Zsolt 79, 2)3?. A kerub angyalokról van itt szó, akik Isten legbelső 
udvartartásába tartoznak. Az ószövetségi látomásokban többször van a prófétának ismerete Isten 
háza-népéről, a kerubokról. Isten nem valami trónszéken ül, hanem a kerubok fölött létezik. Az 
angyalok szüntelenül látják Istent, ezért boldogok. A próféta pedig azt óhajtja, hogy még többet 
láthasson Istennek a ragyogásából. Isteni Urának a szeretete örvendeztesse meg még jobban a 
választott lelket is! Ez az Isten választottjának is a kívánsága. Ebben szeretne növekedni. Ezt a 
vágyát szabad szüntelenül nagyobbra szítani. Hogy mennyire hajlandó az Úristen az ő ragyogását 
velünk közölni, azt a Zsoltáros így fogalmazza meg: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod 
fényében járhat, Uram, szüntelen (Zsolt 88, 16).  
 Itt az ószövetségi választott népnek az élményéről van szó. Az Istenben hívő emberek 
közössége az istentiszteleten ünnepel. Istennek a szeretetét, Istennek a jóságát tapasztalják meg. 
Nem látják ők sem Istent, Isten láthatatlan szellemi lény (vö. 1 Jn 4, 12), de mégis az ünneplő lélek 
rá tud rezonálni Isten szeretetének az áradására. Az embernek a lelkében valami fényesség gyullad 
fel. Az az ember, aki le tud borulni Isten előtt, az örvendezve, boldogan bontakozik ebben az 
ünneplésben. Növekszik. Amikor a gyermek látja, hogy édesanyja, édesapja arca mosolyog, amikor 
rátekint, akkor olyan biztonságban van, olyan békesség van a kis szívében. Amikor az isteni Úr arca 
ragyog rá az ő választottjára, akkor a lélek-menyasszony ilyen benső boldogságban tud élni. Isten 
arcának fényében jár szüntelen. Tudja, hogy otthon van Istenben, Isten szívében. A Zsoltáros is 
megfogalmazza ezt az élményt: Aki az Úrban bízik, azt ő szeretettel veszi körül (Zsolt 31, 24), 
tudniillik aki az Úrban van, azt az Úr szeretettel veszi körül. Jobban, mint ahogyan bennünket a 
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levegő körülvesz. Jobban élünk Istennek a szeretetéből, mint ahogyan a test a légzés által tud a 
levegőből élni. A Zsoltáros az Úrban való bizalmat hangsúlyozza, vagyis a teljes ráhagyatkozást az 
isteni Úrra.  
 A házasságkötéskor a házasulandók kiszolgáltatják az életüket a másiknak. Rábízzák az 
életüket arra, akinek majd egyik fele akarnak lenni, a másik pedig majd a felesége lesz. Ez a 
ráhagyatkozás a másik szeretetére örömet bontakoztat a házastársaknak az életében. Aki Istennel 
köt házasságot, vagyis örök szeretetet, aki megmarad ebben a lefoglaltságban, az örülhet. A 
Zsoltáros ezt ugyanebben a zsoltárban így fogalmazza meg: Igazak, vigadjatok és ujjongjatok az 
Úrban, és örvendjen minden tisztaszívű! (Zsolt 31, 7-8) A lélek tisztasága kell tehát ahhoz, hogy az 
ember észrevegye, hogy milyen miliőben él ebben az isteni miliőben, ahogyan (ezt) Teilhard 
Chardin fogalmazza (meg). Isten körülvesz bennünket, ez a mi örömünknek a forrása! Minél 
tisztább (jobban tiszta) a szíve, annál (jobban) méltóbb arra, hogy Isten átölelje. 
 Ha egy kis gyermek maszatos, akkor az édesanyja előbb megtisztogatja, és azután ölelgeti 
meg. A lélek-menyasszony pedig az eddigi isteni vonzásnak engedelmeskedve már megkapta a 
tisztaságot. Isten a sötét éjszaka megpróbáltatásaiban segített neki, hogy megtisztuljon a bűntől, 
illetve a bűnnek a gyökereitől, a rendetlen szenvedélyektől, a ragaszkodásoktól, bármihez, amely 
elvonná Istentől. Ez az egymásra-találás az Úrral. A lélek észrevette az Urának a feléje áradó 
szeretetét, az Úr pedig lehajolt az ő kis választottjához, felemelte nemcsak magához, hanem magába 
ölelte. Ez a szüntelen öröm forrása. A kontempláció tulajdonképpen mindig kommunikáció, vagyis 
közlés, Istenben közlése, Isten akciója, önmagát akarja közölni velünk. Mondhatjuk úgy is, hogy a 
kontempláció, latin szóval abszorpció, vagyis elmerülés, belemerülés Istenbe. A kontemplatív 
imában a lélek–menyasszony hagyja, hogy a léte, gondolatai és szíve minden vágya egészen Istenbe 
merüljön. Ez az Istennel való kommunikáció, vagyis egymás felé az önközlés, és az abszorpció, 
vagyis hogy egymásba belemerülnek; azt eredményei, hogy Isten él az ő választottjában, Isten 
hitvese pedig isteni Urában. Nem a bűnben él, ezt már elhagyta a megtisztulás útján. Tehát nem a 
sátán hatalmában van, nem is a világban. Azt már elhagyta a megvilágosodás útján, amikor Krisztus 
erényeibe akar beleöltözni. Most már nem önmagában él, hanem Istenben él. Ez az Istennel való 
egyesülés imaszakasza, a via unitiva imaszakasza. A lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban 
megéli, hogy Isten magához vonta a szívét, önmagába belekapcsolta; lelke Istenben időzik, mint 
szőlő-vessző a szőlőtőn.  
 Nekünk is mindig, jogosan merül fel a kérdés, hogy mi hogyan tegyük ezt, mit tanácsol 
nekünk a mi isteni Urunk, hogy a kontemplatív ima útján előre haladhassunk?  
 1. Először is az evangéliumi tanácsokat adja nekünk:   
 - a szegénységet, amely a lélek szegénysége mindattól, ami nem vezeti őt közelebb Istenhez, 
hogy Istenben gazdagodjék az ember.  
- Tisztaság tanácsát adja, ez az állapotunknak megfelelő odaadottság, megtartani azt, amit az Úr 
Isten a hivatásban ad, és azt a legszentebb módon megélni.  
 - A szegénység és a tisztaság mellett a harmadik evangéliumi tanács az engedelmesség. 
Nemcsak a szerzetes elöljárónak kell engedelmeskedni. Elsősorban Isten parancsainak: a 
tízparancsolat, az Egyház öt parancsolata által felvázolt elvárásoknak akarjunk engedelmeskedni. 
De még több lehetőségünk van az engedelmesség gyakorlására, amikor a főparancsolatot 
fogalmazza meg az Úr: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, elmédből, akaraterődből… 
Szeresd felebarátodat! (Mt 22, 37. 39). Aki az Úr Jézus tanácsait meghallja és vállalja, ahogyan 
azokat az evangéliumban elénk adta, az minden nap előbbre juthat, ha nemcsak Istenhez vezető 
úton már, hanem Istenben egyre mélyebben juthat az ő szívében.  
 2. Tehát amikor azt keressük, hogy mit kell tennünk a kontemplatív ima útján való 
előrehaladáshoz, mit tanácsol nekünk az Úr, akkor nemcsak az evangéliumi tanácsokat adja, hanem 
másodszor a puszta csendjébe hív, hogy ott a szívünkhöz szóljon (vö. Oz 2, 16), és egészen közel 
legyen hozzánk, mint ahogy ezt már Ozeás prófétánál is az ószövetségben üzente. De itt már a 
puszta az az Istennel való találkozás helye, nem a kietlen földi sivatag, a szomjúság és a meleg, 
vagy éjszaka a hidegnek a szituációja; hanem Isten szívének a bensőséges otthona. Abba hív 
bennünket az Úr és ott szól szív a szívhez, Isten szíve az Ő választottjának a szívéhez.  
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 3. Harmadszor az Úr azt tanácsolja, hogy az ember fogadja be azt a nagy ajándékot, aki 
maga a szentháromságos egy Isten. Itt már  nemcsak azt akarja, hogy gyermeke legyünk, mint a 
keresztségkor, hanem választottjának akar, menyasszonyának, hitvesének, aki visszavonhatatlan 
szeretettel odaadta az életét Istennek. 
 4. A kontemplatív imában az előrehaladáshoz Isten negyedszer azt tanácsolja: légy a Fiam 
mása, akiben kedvem telik! (Mt 3, 17). Aki velem van az imádásban nemcsak a hegyen, amikor 
éjszakánként Jézus elvonult, hogy a mennyei Atyával legyen, hanem szüntelen. Jézus elmondhatta: 
Én és az Atya egyek vagyunk (Jn 10, 30), tudniillik a szeretetben, a létünkben, az egymásnak 
adottságunkban, az istenségünkben; úgy az Istentől kiválasztott lélek is elmondhatja: „Én 
szüntelenül isteni Urammal vagyok. Isteni Uram van bennem, én pedig Ő benne. Így lesz az ember 
is az egyszülött Fiúnak mása, vagyis Isten szeretett gyermeke. Istennek szeretett mása, akire ha az 
Úr rátekint, akkor egyszülött Fiának vonásait látja felragyogni benne.  
 5. A kontemplatív imának az útján az Úr még az ötödik tanácsot is adja: Vidd el az 
emberekhez szeretetközösségemet! Tehát ezt az örömet, hogy Isten téged kiválasztott, magához 
emelt, lefoglalt, szívére ölelt, szívébe fogadott, ezt oszd meg embertestvéreiddel is! A zsoltáros, 
Dávid király mondja: A vétkeseknek megmutatom az utadat, és a bűnösek hozzád térnek (Zsolt 50, 
15).  
 Az ember az Istennel való találkozását sohasem magának őrzi meg csupán, hanem azt 
mindig megosztani akarja.  
 
 Nézzük elmélkedésünk második fő gondolatában:  
 Hogyan tudjuk ezt az istentapasztalást másoknak is továbbadni?  
 
 Jézus azt mondja: Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja 
nyilatkoztatni (Lk 10, 22). Tehát a Fiú, aki egy az Atyával a Szentlélekben. Ezt a szeretet mivoltot, 
ezt a szeretet-életet másoknak is ki akarja nyilatkoztatni, tovább akarja adni.  
 Az apostol kérte Jézust: Mutasd meg az Atyát! (Jn 14, 8), vagyis arra vágyódott, hogy ő is 
megtapasztalhassa Istent az imádságban, mint ahogyan Jézus emberi mivoltán is átragyogott az, 
hogy ő a mennyei Atyával van. A Színeváltozás hegyén ezért volt az a csodálatos, mélységes 
ragyogásos élménye. Isten tehát kész arra, hogy kinyilatkoztassa magát, nemcsak a választott 
léleknek, hanem rajta keresztül a többi embertestvérnek is, hiszen az embereknek ősi vágya: egy 
lenni Istennel. A lélek-menyasszony imaszakaszában, amikor ez a végleges elkötelezettség a lelki 
házasságban megvalósul, akkor a lélek-menyasszony már tudja, hogy egy az ő isteni Urával. 
Latinul ezt identitásának mondjuk: azonosság, együvé válás. Ez csak az élő Istenben lehetséges. 
Ahhoz, hogy a lélek-menyasszony továbbadja ezt az élményét, először tehát neki magának kell 
betöltődni egészen Istennel. Ilyenkor a kiválasztott lélek megéli: már nem önmagamra gondolok, 
nem az e-világra, a mammonra, nem bűnösen a testre, vagy a felebarátra. Istennel vagyok tele, 
Ővele vagyok egy. Nem a személyiségünkben, még a Szentháromság Személyei megtartják a 
különálló személyiségüket, de a szeretetben egyek.  
 Jézus, a mi példaképünk, kiüresítette önmagát. Ez a minden más elhagyása, amely zavarná 
az Istennel való kapcsolatunkat, a lélek sötét éjszakája imaszakaszának a feladata volt. Ilyenkor az 
ember megtanul mindent elhagyni, ami őt zavarná az Istennel való kapcsolatában, akkor 
megtanulja, hogy csak Istent válassza, és Istenhez ragaszkodjék! 
 Megtanulja, hogy ő is mindent odaadjon, mint ahogy Jézus is kiüresítette önmagát, és 
nekünk adta a mennyei Atya stílusát, az önmagát árasztó szeretetet. Aki ezt az isteni stílust el tudja 
sajátítani Isten ajándékából, mert embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges (Mt 19, 
26), az megtapasztalhatja, hogy a béke jó érzése tölti be, vagyis Isten tölti be, belülről jelentkezik 
életében Isten. A lélek-menyasszonynak az identitás-tudata, tehát önmagáról való azonosság tudata, 
hogy ki vagyok én, talán így fogalmazható meg:  
 Egynek lenni az Egyetlennel.  
 Egy lenni az egyetlenből.  
 Egy lenni az egyetlenben, és örökre együtt lenni az Egyetlennel. 
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  Egy lenni Istennel. Isten tölti be választottját, a lélek-menyasszonyt. Ez azt eredményezi, 
hogy a lélek-menyasszony megéli: „Isteni Uram, lényed egyre jobban elvarázsol. Te egyre jobban 
beengedsz az életedbe, én is egyre jobban beengedlek a lelkembe. Te ismersz engemet (ismersz), 
előtted minden gondolatom, vágyaimnak minden moccanása ismert. Most már én is kezdelek Téged 
isteni Uram egyre jobban ismerni. Ráhangolódom a te gondolataidra. Egy ritmusra dobban a 
szívünk, egyre jobban szeretlek. Szereteted lángolása egyre jobban betölti a lelkemet, isteni Uram.”  
 Mit tudok én, kicsiny, gyarló ember nyújtani Neked? Kicsinyke szeretetemet, egész 
mivoltomat, egész létemet. Mivel a magunk erejével nem tudunk sokra menni, ezért a mi mennyei 
Atyánk segítségünkre siet. Szent Pál (ezt) így fogalmazza meg: Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, 
a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt! 
Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg bennünket, és 
milyen gazdag az ő fölsége, amelyet ő a szentek között meg akar adni (Ef 1, 17-18).  
 A kontemplatív imádságban Isten az elsődleges cselekvő. Ő az, aki feltárja isteni lényét, 
dicsőségét. Az ember csak ámulva szemléli, gyönyörködik benne, a szeretettől egyre jobban átjárva 
éli meg a mivoltát. Isten egyre jobban betölt az ő bölcsességével, az ő Szentlelkével, a végtelen 
szeretettel, az ő világosságával. 
 Isten azt akarja Szent Pál szavai szerint: hogy megértsük azt a nagy reménységet, amelyre a 
mennyei dicsőségben hivatott a Szentháromságban. Micsoda fölséges örökség ez: A Szentháromság 
életében részesedni! Talán így fogalmazza meg a lélek-menyasszony az élményét: Isten egyszer 
csak eljött! A legváratlanabb pillanatban, a leghétköznapibb gondolatsor közepette eszembe jutott. 
A lelkem csak örvendezni tudott neki. Hát itt vagy? De jó, micsoda nagy kincset adtál, amikor 
önmagadat, a te dicsőségedet, a te ragyogásodat, fényességedet közölted velem, mikor szereteted 
lángolásával töltötted be a lelkemet! Szeretnék mindinkább kitárulkozni előtted, Uram, hiszen te 
szüntelenül, egyre belsőségesebben öntöd szeretetedet lelkembe. A szívbeli öröm hullámzása ez. A 
lelkek egymásba hullámzása ez, a lelkek egyesülése.  
 A kontemplatív imában, vagyis az Istent szemlélő imában a lélek tehát teret biztosít 
Istennek, és engedi, hogy Isten benne is kimondja önmagát. „Én vagyok” (Ter 15, 7?). Isten az ő 
teljes létével jelen van a választott kicsiny teremtményének lelkében, de Isten folytatja: Én itt 
vagyok. Ahogyan a menyasszony tud örülni vőlegényének, úgy a lélek-menyasszony is isteni 
Urának. „De jó, hogy itt vagy!” Isten folytatja önmaga közlését, mert így szól: „Én itt vagyok 
veled!” Ó mennyire rárezonál az emberi lélek, amikor Istennek ezt az önközlését megélheti, és Isten 
még fokozza a kinyilatkoztatást, az önmaga feltárását a választott lélek számára, és azt mondj: „Én 
itt vagyok veled, és szeretlek!” Ez a vallomás az, amelyben a lélek megéli: „Uram, a te szereteted 
lángolása betöltötte a szívemet!” És ő is válaszol isteni Urának, azt mondja: „Atyám, imádlak, 
hiszen a gyermeked vagyok, és te élsz bennem, mint ahogy a szülők élete folytatódik a gyermek 
életében. A te életed jelen van bennem, Uram. A Fiúistennek pedig ezt mondja: „Uram, isteni 
Uram, szeretlek!” A szereteteknek az egymásba lángolása ez. 
 A lélek-menyasszony is mondhatja isteni Urának azt: „Te vagy az én választottam, akiben 
kedvem telik.” Az isteni Vőlegény is ugyanezt mondja: „Te vagy az én választottam, akiben kedvem 
telik. Kedvesem, veled vagyok!” És a Szentlélek is, akinek temploma, én a megszentelő kegyelem 
állapotában levő kiválasztott lélek azt mondja: Te vagy az én választott edényem (ApCsel 9, 15), 
választott hajlékom. A lélek-menyasszony pedig kéri: „Tölts be még jobban önmagaddal! Jöjj, jöjj, 
Szentlélek Úristen! A Szentlélek pedig szívesen meghallgatja az ilyen kéréseket, hiszen ez a Jézus 
nevében intézett kérés meghallgatásra talál. Azt mondja: „Kedvesem, betöltöm szívedet az én isteni 
szeretetemmel.”  
 Az ember ilyenkor csak nagyot tud sóhajtani. Mi a levegőt leheljük ki magunkból, Isten 
pedig még nagyobb lehelettel közelít felénk. A Lelkét leheli belénk.  
 Mikor az imádságban azt az imamódot gyakoroltuk, hogy kilélegezéskor az én szót 
mondjuk imaszó gyanánt, hogy önmagunkat akarjuk kiüresedni, mint a levegővel a tüdő, illetve a 
belélegzéskor Istennek mondtuk azt, hogy Te, meg hogy veled jobban betöltődjem, mint a 
levegővel, akkor ebben a Te - én ima egymásra irányulásában a Szentháromság önmaga kimondása 
dereng elő a lélek számára. Még az Atya is kimondja önmagát a Fiúban. Én. A Fiú is kimondja 
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magát az Atyában, azt mondja neki: Te, és kettejük között titokzatos erővel ott feszül a szeretet 
áramlása, az egység Lelke, a Szentlélek.  
 Amikor Isten szeretetének a lángolása egyre jobban betölti az ő választottjának a lelkét, 
akkor a lélek-menyasszonyban is ott van ez az élmény: Uram, te énbennem vagy, és én, a kicsiny 
tebenned vagyok. Ez tehát „az egymásban levés imaszakasza, a kölcsönös önközlés imája” a 
szívcsere élete. Isten magához vonja, fölemeli, elragadja a választott lelket egyre közelebb 
önmagához, egyre beljebb önmagába, szentháromságos életében.  
 A lélek-menyasszony talán így is fogalmazhat: Én belélegezlek téged, Uram, te pedig 
lehelsz engem. Ez utalás lehet a Teremtés könyvének 2.1?fejezetére, amikor Isten azt mondja, 
mikor Isten Ádámnak a testében, amelyet megformált a föld porából, lelket lehel, az élet lelkét (Ter 
2, 7). Az édesanya is azért dédelgeti, szeretgeti, nézi szeretettel, tehát szemléli a gyermekét, mert az 
ő élete folytatódik a gyermekben. A gyermek pedig visszanéz édesanyjára és édesapjára és 
gyönyörködnek egymásban és egymással.  
 Amikor a lélek így tud imádkozni, ez már nem a szavak imája, nem a beszélgetés szakasza, 
amikor szólnak egymáshoz, nem az elmélkedési imaszakasza, amikor az ember gondolatai a 
szeretett isteni Úr felé szállnak, hanem ez „a nézelődés imája”, amikor Isten és a lélek egymásra 
tekintenek. Ez „az egymás felé fordulás imája”, amikor egymás felé irányulnak, mert örömüket 
találják az egymásnak való megajándékozásban. Örömüket találják a másik szeretetében. Ez „a 
szeretetben való egybeolvadás imája”. Ez „az egy szeretetté lángolás imája”. Ilyenkor 
gyönyörűségüket találják a másikban. Szabadon járnak, kelnek egymás lelkében (?).  
 Persze, hogy az Isten és a lélek ilyen egybekapcsoltsága, kontaktusa az ima szakaszában az 
emberi szív megrendül Isten előtt. A lélek leborul isteni Ura előtt. Ragyogni kezdenek a szemek, és 
az egymásra mosolygás édessége tölti be lényüket.  
 Ez az egymást szerető szívek találkozásának, kicserélődésének öröme.  
 „A tekintetek egybefonódásának imája”.  
 Az egymás előtti kitárulkozás nyitottsága.  
 A kölcsönös önajándékozásnak lelket gazdagító befogadása, az egymás lelkétől átjártság 
belsőséges érzése.  
 A lelkek egymásban levésének, egyesülésének gyönyörűsége.  
 A szívnek a szeretettől való átjártságából fakadó lobogása.  
 Az egymásra hangoltság harmóniája.  
 A lélek ilyenkor talán azt is megéli, hogy a lelkében hirtelen, mintha egy tűzgömb izzott 
volna fel, amely nagyon szelíden szeretetet és békét sugárzott magából. Szelíd fénye betöltötte a 
mindenséget, szelíd fénye betöltötte a lelkemet. Lelkembe az otthonlevés belső biztonságérzetét 
hagyta, az egymásban-levés boldogságát.  
 Az ember jól tudja, Isten végtelenül több az ő teremtményénél, és mégis a lélek-
menyasszony most megélheti: Isten az ő külön valósága ellenére is teljesen belül valónak mutatta 
magát. Ő az én lelkemben van, én pedig Őbenne (vö. Jn 14, 20). Mindezt olyan lelki békességgel, 
lelki ízzel valósította meg, hogy lelkemet egészen magához vonzotta. Nemcsak nála voltam, hanem 
benne is. Nemcsak nálam volt, hanem bennem is. Nem tudtam, és nem is kívántam másra gondolni, 
vagy másra irányulni. Ugyanakkor mégis ott voltak az én Uram isteni színe előtt mindazok, akiket 
lelkem gondjaira bízott, hogy képviseljem őket színe előtt. Milyen jó, milyen édes az Úr! (1 Pét 2, 
3), mennyire szívesen közli ezt az édességet választottjával.  
 A szerelmeseknek a telhetetlenségével kérheti isteni Urától, még jobban szíved szeretetének 
a tüzét, járj át egyre jobban a te életeddel, ahogyan a tűz lángja magába vonz mindent, amihez elér, 
úgy vond magadba Uram, az irántad való szeretettől lángolni vágyó lelkemet! Ez a tűz, amely 
benned lángol, ahogyan egy fa a tűzben annál jobban lángol, minél tovább van a tűzben, úgy a lélek 
is egyre jobban lángol a szeretettől, minél jobban kitárulkozik isteni Ura tüzes szeretete előtt.  
 
Uram, nem pusztító fájdalmas lángolás, hanem életet bontakoztató édes szeretetlobogás. Élet, a 
szeretet élete, a szeretetek egymásba lángolása, egymástól való átjártsága, szívek egyesülése. Egy 
ugyanazon helyen levés. Olyan szeretetlángolás ez, amelynek mintája és ősforrása a 
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Szentháromságos személyek egymásba levése, amelyet a teológia circumincessio névvel jelez. A 
személyek a Szentháromságban egymásban egy Istent élnek. Isten az emberben, ember az Istenben 
él. Lángol, lobog, Isten lángolása tölti be, ahogy egy fa a tűzben, annál jobban lángol, a Lélek is 
egyre jobban lángol a szeretettől, minél inkább kitárulkozik isteni Ura tüzes szeretete elől. kész 
befogadni őt, és engedi, hogy szeretetével átjárja. Bár két különálló lángolásról van szó, de Isten és 
a lélek szeretetének lángolása már egybe ölelkezik, egymásban vannak.  
 A lélek-menyasszony szívében megszűnt a kínzó hiány érzete, átalakult az Istenben levés 
boldog élményével. Belülről tudja, hogy Isten benne van, ő pedig Istenben. Isten utáni vágyódása az 
isteni szeretet édes megtapasztalásává változott. Istennek az ő kicsiny lelkében való szeretet 
lángolása eloltotta a léleknek Isten iránt való szomját, mert már betöltötte őt önmagával. A lélek 
ilyenkor már nemcsak azt tudja, hogy Isten szerető tekintete rajta nyugszik, hanem azt is, hogy az ő 
szeretetének édes lángolása beléje áradt, benne lobog, betölti őt.  
 
Istentől hallja az ő szeretet-vallomását:  
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 
A lélek pedig szerelmes szíve bátorságával meri könyörögve, esdekelve mondani:  
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 
  
Az Atya, a Fiú a Szentlélek nevében. Ámen.  


