
427. Részesedés Isten szentháromságos életében már itt a földön 

 

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

  

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság!  

 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget!  

 

 Dicsőség a Szent Atyának, ki semmiből teremtett, 

 Dicsőség Ő egy Fiának, ki vérével megmentett,  

 Kettőtől származó Szentlélek Istennek, Háromságban Egységnek! 

 

 Az ifjú házasok is úgy vannak, hogy egymás családja tagjai egyre behatóbb ismeretére 

jutnak. Minél többet vannak egymással, annál jobban megismerik a családtagokat is. Az isteni 

Jegyes is minél jobban bemutatja az Ő Szentháromságos Családjának tagjait. 

 Az ősbűn lázadás volt Isten ellen. Azt mondta az ember: „Jó nekem Isten nélkül.” A lelki 

frigy pedig csatlakozás Istenhez. „Jó nekem Istennel lennem!” A családtagok egyre behatóbb 

ismerete azt jelenti: Isteni Urunk, Jézus által kérjük a Mennyei Atyát a Zsoltáros szavával: 

Árassza rám az irgalmát az Úr naphosszat, Neki zeng éjjel háladalom, és áldom éltető Istenemet 

(Zsolt 41, 9). Isten jóságos Atya, Aki az Ő egyszülött Fia választottját is gyermekének tekinti. 

Nem úgy van, mint az egyszerű anyós vagy após, aki nem tudja elfogadni, hogy az ő gyermekét 

az a „jött-ment” elvette tőle, hanem szeretettel hív, hogy részesedhessünk az Ő örömében 

Egyszülött Fia által. Már Malakiás prófétánál megjövendölte: Nektek, akik félitek nevemet, 

felragyog az igazság napja. Sugarai üdvösséget fognak árasztani (Mal 3, 20). Egyre jobban 

feljön a nap az égen, egyre jobban ragyog az igazságosság napja, maga Isten az Ő választott 

teremtménye számára. Isten egyre jobban megláttatja magát az emberrel. Ez a szemlélődés. 

Kapjuk a látást, a szeretetteljes ránk-tekintést. Isten önmagát ajándékozó szeretetével nemcsak 

a jelenlétéről ad megtapasztalást, hanem a Vele való közösségről, a Vele való egységről, a Vele 

való egyesülésről. Ez lesz majd az örökkévalóságban is a szüntelen szemlélődésünk témája. 

Isten már az Ószövetségben tanítást ad arról: Ő az istenfélőket barátul fogadja, szövetségét 

feltárja előttük (Zsolt 24, 14): Itt pedig már nemcsak barátul fogadta az Ő választottját, 

hanem élete társául. Már Istenségét tárja fel az Őt szerető lélek előtt. Tehát ez olyan ajándék, 

amelyet már itt a földön elkezdhetünk gyakorolni. 

 Van egy szólás-mondás: A szemlélő számára például nyilvánvaló ez az eset, ez a téma. Jó 

a fogalmazás, mert szemlélőről beszél. Az imádság ezen fokozatán azonban a szemlélődő 

lélekről kell beszélnünk, vagyis nem is annyira az ember az, aki irányul a nézéssel, a 

szemléléssel isteni Urára; hanem kapja a szemlélődés ajándékát. Isten feltárja előtte a 

szeretetét. Persze, hogy a lélek válasza a Zsoltáros szavával is megfogalmazható: Mindig Veled 

akarok maradni, hiszen megfogtad jobbomat, szándékod szerint vezérelsz engem, és végül is 

befogadsz a dicsőségbe (Zsolt 72, 23-24). Milyen nagy kitüntetés a Lélek-Vőlegény választottja 

számára, hogy Isten az Ő szentháromságos dicsőségébe befogadja. Ennek következtében a 

lélek már úgy él itt a földön, hogy mindenben észreveszi Istent. Minden az Ő Uráról beszél. 

Mindennek mondanivalója van a szentháromságos egy Isten családjáról. Neki csak örömmel  

kell rárezonálnia: „De jó, Uram, Veled lennem!” De jó, Uram, hogy Te velem vagy! A 

rezonálást az ember az örömből tudja megélni. Egy hullámhosszon lángol a szeretetünk. 

 

I. Nézzük a Szentháromság irányulását a választott lélek felé! 



  

 Szent Pál apostol mondja: A törvény (vagyis a mózesi törvény) teljessége a szeretet (Róm 

13, 10). Tehát aki Isten törvényét megtartja, az a törvényeket irántunk való szeretetből adó 

Istennel találkozik. Isten gondolatát és akaratát fogadja meg. Ezért van az: Aki megtartja Isten 

parancsait, azt a Fiú az Atyával együtt szeretni fogja, sőt lakást vesz nála (Jn 14, 23). Ahol ez a 

szeretet megvalósul az ember életében, ott van a teljes Szentháromság. Ahhoz, hogy 

Istennek ezt a szentháromságos önajándékozását az ember be tudja fogadni, ahhoz kell a 

kitárulkozás. Ismeretes a Zsoltáros buzdítása: Emeljétek föl fejeteket kapuk, templomajtók, 

táruljatok föl örök kapuk! A dicsőség Királya bevonul! (Zsolt 23, 7). Az embernek tehát az a 

feladata, hogy egyre jobban rendelkezésére álljon annak az Istennek, Aki már itt a földön 

az Ő szentháromságos életében akarja részesíteni.  
 

 Honnan tudjuk ezt, hogy működik ez az isteni akarás? Magától a megtestesült 

Istenembertől. Szent Pál így mondja: Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész 

Teljessége, és Benne lettetek ennek a Teljességnek részeseivé (Kol 2, 9-10). Ha Krisztusban lakik 

az Istenség egész Teljessége, és mi ennek az isteni Teljességnek, tehát az Atya, Fiú és Szentlélek 

szeretet-közösségének részesei lehettünk, akkor már itt a földön Krisztus mintájára valamit mi is 

megtapasztalhatunk a Szentháromság életéből. Az Atya a Fiú felé hajol, és öröktől fogva örökké 

kimondja: Te vagy az én Fiam (vö. Jel 21, 7). A szentháromságos egy Isten lehajol az Ő 

teremtményéhez, és kimondja neki is: „Te vagy az én gyermekem. akit Egyszülött Fiam 

által megváltottalak. Az Atya és a Fiú belső élete a Szentlélekben egymás felé irányuló élet. A 

kiválasztott léleknek pedig az a boldogsága, hogy a Mennyei Atya a Fiúval együtt a 

Szentlélekben szereti őt. Fölemeli a természetfeletti élet színvonalára, és nemcsak azt akarja, 

hogy együtt legyenek, hanem azt is, hogy egymásban legyenek. Ez az egymásban levés egy 

nagyon fontos teológiai kifejezés.  

 Szent Edit Stein, a Jézusról nevezett karmelita apáca mondja A kereszt tudománya című 

könyvének 144-145. oldalán: „A háromszemélyű egy Isten háromféle módon van jelen. 

Ugyanazon az az Istenség van jelen a kiválasztott lélekben, de mégis más-más módon alakítja, és 

ezáltal  

 

II. Isten benne lakása is változik az ember lelkében         
 

 1. Az isteni jelenlét egyik fajtája az, amikor az ember elismeri az isteni Léttől való 

függését, és aláveti magát Isten tudásának, hatalmának. Igazán ez még nem a sajátos 

bennünk lakása Istennek, mert ez mindkét részről egy sajátos benső lét is hozzátartozik, vagyis 

egy olyan létezés, amely belülről fogja át magát, és képes arra, hogy más létet is befogadjon 

anélkül, hogy a befogadó és a befogadott lét önállósága megszűnne. Tehát ez a létbeli egység. 

 

 2. A második mód, ahogyan a szentháromságos egy Isten bennünk lakik, az a kegyelmi 

bennünk lakás. Isten létének, tudásának és hatalmának öntudatosan és szabad akarattal aláveti 

magát az ember, és igent mond neki, mint ahogyan a Szűzanya Názáretben (vö. Lk 1, 38). Az 

ilyen ember, Egész lényét áthatja az isteni lét. Ez az aki Istennek igent mond, befogadja 

magába Istent.áthatolás azonban még nem tökéletes. Ez csak addig terjed, ameddig az illető 

lélek befogadóképessége megengedi.  

 

 3. A harmadik mód az, amikor az embert tökéletesen átjárja az isteni Lét. Ebben áll 

ugyanis a tökéletes szeretet-egyesülés. A léleknek tehát ki kell üresednie mindentől, ami 

teremtmény, illetve elfoglalja Isten helyét az életében. Ez a legteljesebb módon beteljesült 



szeretet, kölcsönös, szabad önátadásban való eggyé-válás. Ez a Szentháromságon belüli isteni 

élet.  

A várakozó, vágyakozó teremtményi szeretet, latinul ámor, görögül: érosz, valamint 

Isten teremtményekhez leereszkedő szeretete, latinul: karitász, görögül: agape. Ahol ez a két 

szeretet egymással találkozik, ott csakhamar létrejön az egyesülés, miközben a lélek 

feláldozza mindazt, ami még útját állná az egyesülésnek. Olyan mértékben valósul meg ez a 

szeretet-egység, amilyen fokban ez az akadály elhárul. Az emésztő isteni szeretet tüzében 

passzívan, vagyis befogadó jelleggel megtapasztalt tisztuláskor az isteni akarat egyre jobban 

áthatja az emberi akaratot, és Isten az Ő jelenlétét is megérezteti az emberrel.  

 

 4. Isten a bennünk lakás negyedik módján, tehát amikor a szeretetben tökéletesen 

egyesül a kiválasztott lélekkel, akkor személyesen találkozik az emberrel, a legbelsőbb 

érintkezésben feltárja a kiválasztott léleknek az Ő saját isteni belső világát, és tanításokat, 

különleges felvilágosításokat ad neki isteni természetéről, és titkos terveiről. Vagyis emberi 

értelemmel meg nem ismerhető misztériumairól. Isten tehát itt a tartós együttlétben, a lelki 

nászban ajándékozza magát az embernek.  
 

III. Hogyan közli magát Egyszülött Fia választottjával a Mennyei Atya? 

 

 Szent János apostol mondja: Az örök élet az Atyánál volt, és megjelent nekünk (1 Jn 1, 2). 

A Mennyei Atyának ez az isteni teljessége Egyszülött Fiában jelent meg, Akit a Szentlélekben 

szeret, de itt a Mennyei Atya a kezdeményező.  

János apostol így folytatja ezt a témát: Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya 

elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad 

Isten, és ő is Istenben (1Jn 4, 14-15). A Mennyei Atya nemcsak elküldte a Fiát a világba, hanem 

közöttünk is él (Jn 1, 14). Ő az Atya Fia nem valahol a levegő-égben, kőben, fában, vagy egyéb 

teremtményeiben akar lakni – teremtő erejével mindenben benne van, de kegyelmi életével, 

szeretetével, tüzes, lángoló szeretetével sokkal inkább bennünk, emberekben vesz lakást. 

Közénk jött Egyszülött Fiában, és bennünk él. Itt a lélek-menyasszony talán így fohászkodhat: 

 „Közöttünk élő és bennünk lakó Istenem, Atyám; ha kimondom édes nevedet, Téged 

mondalak ki magamban! Isteni Lényed édessége, lám, betölti a lelkemet. Fellobog bennem a 

szeretet! Ó, én kicsiny ember, hogyan jövök ahhoz, hogy kimondjalak, mint ahogy az Atya 

kimondja öröktől fogva a Te örök létedet? Köztetek ott lobog a végtelen szeretet-lángolás. 

Micsoda megtiszteltetés ez, hogy engem, kicsiny gyermekedet belekapcsolsz ebbe az isteni örök 

életedbe, szentháromságos boldogságodba! Hiszen Atyám, Te azért küldted a Fiadat, és adtad  

Szentlelkedet, hogy általa ezt mondhassuk Neked, Atyám: Nevedet kimondani édes, segítségül 

hívni biztos menedék!.”  

 Most próbáljuk a Fiú tevékenységét közelebbről szemlélni! Az apostolok mondták 

Jézusról: Neked örök életet adó igéid vannak (vö. Jn 6, 68). Amikor a Fiú az igéket mondja, 

akkor a Mennyei Atyától kapott tanítást közvetíti, de nekünk adja az Ő szavait. Mint ahogyan a 

házasságban is a férj és a feleség egymásnak adják magukat, ebben a szent lelki frigyben is 

mindenestől egymásnak adják magukat, Isten. a lélek Vőlegény és a lélek-menyasszony.  

 Szent Pál apostol a bennünk élő Krisztussal kapcsolatban mondja: Vizsgáljátok meg 

magatokat, hogy a hitben éltek-e. Tegyétek csak próbára magatokat, felismeritek-e, hogy 

bennetek él Jézus Krisztus? (2 Kor 13, 5).  

 

IV. Hogyan tudjuk megélni azt, hogy Jézus Krisztus bennünk van? 

 



 Az egész keresztény élet valósága és egysége erre mutat. A bennünk élő Krisztus sokrétű 

emberi valóságunkat azáltal egységesíti, hogy belevonja a természetfeletti rendbe. Emberi 

természetünk már részesévé lett az isteni természetnek a megtestesült igében. Úgy annyira, hogy 

az Ő emberi életéről állíthatjuk a szó igazi értelmében: „Ez az egyedi emberi élet, krisztusi, Isten 

élete a világban. Amint az emberi természet eggyé lesz az istenivel azáltal, hogy a második isteni 

Személy magáévá teszi – latinul: unio hypostatica -, vagyis a Személyek egysége egyetlen 

Személy lesz, Isten Fia Személye, két természete; ugyanúgy a keresztény eggyé lesz Istennel. 

Részesedik az isteni természetben a kegyelem által, vagyis Isten ingyenes ajándékából 

kifolyólag. Az isteninek és az emberinek kölcsönös egymásba maradásából fakad Jézus 

istenemberi élete. A mi istengyermeki életünk forrása viszont Jézus élete, kereszthalála és 

feltámadása. Ez a hétköznapi keresztény élet misztikája. Milyen fönséges az, amikor a lélek 

nemcsak azt élheti meg, hogy Ő Isten gyermeke, hanem azt is, hogy Istennek választott 

jegyese, sőt örökre elkötelezett hitvese.  

 A kegyelme a közénk született Krisztusnak karácsony csendjében ismerhető föl. Az éj 

sötétjében szállást keresve egyszer csak belopta magát a szívünkbe a szeretet. Fellobbant a 

lángja, mint Prometeusz tüze, az égből kapott tűz. Ez azonban az az isteni láng, amelyről Jézus 

mondja: Tüzet jöttem hozni a földre. Mi mást akarok, minthogy égjen? (Lk 12, 49). Ez az isteni 

Tolvaj – ahogyan a Jelenések könyvében Jézus önmagáról mondja – nem elvenni jött valamit, 

hanem hozni a lelkünkbe azt, ami az Övé, ami Ő, a szeretet (vö. 1 Jn 4, 8). Ilyenkor a lélekben 

megszületik a vágy:  

 – „Ó, bárcsak lelkem hajléka még méltóbb lehetne, még tisztább lehetne az én isteni 

Uram fogadására!  

 – Bárcsak lelkem fókusza még alkalmasabb lenne a szeretet fellobbantására, mint 

ahogyan a nagyító fókusza begyűjti a nap fényét!  

 – Bárcsak lelkem alkalmas tűzhely lenne az Ő szent szeretet tüzének tartós lobogásának 

megőrzésére! 

 Isteni Uram óhajára, a Boldogságos Szűz Mária példájára szüntelenül igent mondok. 

Engedem, hogy a Szentlélek erejéből bennem is jelenvalóvá váljék, sőt, életem Ura legyen Isten 

nekünk ajándékozott Fia! 

 Amikor Isten így beleárasztja az Ő tüzét a kiválasztott lélekbe, akkor nemcsak 

megtisztítja, hanem sokkal inkább vigasztalja, és örömre gyújtja, illetve lángoló vágyat kelt 

benne.  

 Amikor az isteni tűz megtapasztalásából fakadó ima egyre magasabb fokra ér az isteni 

Vőlegény tulajdonságainak imádásában, ez lángoló imádság. Ez a szemlélődés, ahogyan a kerub 

lények, az angyalok (vö. Ez 10, 12) tekintenek Istenre úgy, hogy ők Isten természetét érzékelik. 

Leborulnak Előtte, az Ő isteni erejében részesülnek. Ezeket az angyalokat lobogó tűznek is 

nevezzük (vö. Ez 1, 13), jelezve, hogy az isteni természet éltető módon átjárja őket. Amikor 

pedig a lélek-menyasszonyt járja át ez a lobogó tűz, akkor az ember is megélheti, hogy őt az 

isteni természet átjárja és élteti. Szívünket tehát lángra lobbantja ez az isteni Tűz, amelyet a 

Fiú ad a lelkünkbe. Így azután az ember szüntelenül képes dicsőíteni a Mennyei Atyát. 

 

V. Hogyan részesíti a Szentlélek az embert már itt a földön a Szentháromság életében? 

  

 1. Először is azáltal, hogy bennünk lakik. Szent Pál mondja: Ti nem a test, hanem a lélek 

szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem 

az övéi. Szent Pál a keresztény embert úgy tekinti, mint akiben benne lakik a Szentlélek. Így 

folytatja a gondolatot: Ha bennetek lakik annak Lelke, az Atya Lelke, Aki feltámasztotta Jézust a 

halálból, Ő, Aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti 



a bennetek lakó Lelke által (Róm 8-9. 11). Nyomatékosan hangsúlyozza: Testetek a bennetek 

lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok (1 Kor 6, 19). Így tekintsen magára a keresztény 

ember, és még inkább az Isten által kiválasztott lélek-menyasszony.  

 Takács János Gaál Ferenc előtt volt a Hittudományi Akadémia dogmatika tanára.  

Amikor Takács József a Dogmatika című könyvében – amelyet Bátonyterenyén adtak ki 2005-

ben az Örökmécs kiadónál, a 676. oldalon ezt írja: „A megigazulásban az ember teremtetlen 

Ajándékot is kap, a benne lakozó Szentlelket. Teremtett ajándékok: az öröm, a békesség, 

ami Isten ajándéka (vö. Gal 5, 22), de nem maga Isten. A teremtetlen ajándék az, hogy az igaz 

ember, a megszentelő kegyelem állapotában élő ember Isten templomává válik (vö. 1 Kor 3, 16). 

Maga a Szentlélek tanítja: Isten fiai vagyunk (Róm 8, 16). Isten bennünk lakozása Istennek 

valamiféle jelenléte az igaz ember lelkében, valamiféle egyesülés Isten és az igaz ember között. 

Tehát nem pusztán a bennünk működő isteni erő jelenléte, hanem maga Isten van jelen, Aki 

eljött az igaz ember lelkébe.”  

 670. oldalon írja: „Ez nem a személyek egyesülése módján történik, mint ahogyan a 

Szentháromság Személyei egyesülve egyetlen Istenként léteznek, hanem a részesedés útján. 

Mind a három isteni Személy együtt kibocsátják azt a megistenítő erőt, amely az igazakban 

mutatkozik meg. Mégis ennek a megistenítő erőnek a kibocsátását a harmadik isteni 

Személynek lehet tulajdonítani, mert a Szentlélek közli az isteni Életet a teremtett 

személyeknek; akik így Istenből születtek (Jn 1, 13).”.  

 671. oldalon írja: „Különbség van a jelenlét és a lakás között. Az ember például jelen 

lehet a színházban, de a saját lakásában lakik. A lakás tulajdonjogot foglal magában, ő az ura 

mindennek, ami a lakásban van. Isten minden dologban jelen van, mint létünk oka, de az 

igazakban benne lakik, vagyis az igazak Őhozzá tartoznak, Övéi; hiszen Isten barátai, fiai, 

jegyesei. Isten ugyanis nemcsak Uruk és Teremtőjük, hanem egyúttal saját boldogságuk is, 

minthogy Isten úgy van jelen számukra, hogy önmagában kell megismerni és szeretni. Az igaz 

ember Istent már ebben a földi életben birtokolja kezdet módján. Ez a szakkifejezés azt 

jelenti: már elkezdődött az emberben Isten birtoklása, ami majd Isten boldog színe-

látásában és birtoklásában teljesedik be a mennyben. Ezért mondjuk: A Szentlélek 

örökségünk záloga (Ef 1, 14), vagy inkább jegyajándéka. A zálogot vissza lehet adni, a 

jegyajándékot nem kell később sem visszaadni, hanem ez inkább a beteljesedés várakozását 

jelenti.”A házasság felbonthatatlan, szilárd szeretetegységét.  

 A megigazulásban, vagyis az ember megszentelődésében, vagyis az Istennel való 

betöltődöttségében együtt van a bűn megbocsátása, a belső megszentelődés és megújulás, az 

isteni természet közlése, az Isten-fiúvá való fogadás, és a kegyelem közlése, és a Szentlélek 

benne lakása a lélekben. Ennek milyen csodálatos kibontakozása, amikor a lélek azt is 

megélheti: Ő Isten választott jegyese! (667-672. old.) 

  

1. Az imádás következik belőle. Az ember leborul isteni Ura előtt, hódol neki. Ez az 

imádság, ez az imádás az Istennel való kontaktus, életegység. Ez a leboruló lélek-

menyasszony Krisztussal, a Fiúval gyermekeként szemléli, a Szentlélekben pedig szereti a 

Mennyei Atyát, Akit a Fiúval együtt a Szentlélekben az Atyának, vagy ahogyan Jézus mondta: 

Abba (Mk 14, 36), Abbának szólíthat, hiszen Tőle kapott mindent. Ez az Isten nagysága előtt 

leboruló lélek-menyasszony gyengéd engedelmességgel válaszol Isten üzenetére, Aki őt 

szüntelenül megszólítja, hívja, és közli önmagát vele isteni szeretetében. Mint ahogyan az Atya is 

mindent átadott a Fiúnak (Jn 5, 20 ?) és ő, a kicsiny teremtmény, és a szentháromságos egy 

Isten szeretik egymást a Szentlélekben.  
 



 Hogy mennyire meg tud valósulni az imádás lelkülete az emberben, ezt a II. János Pál 

pápa által boldoggá avatott Elisabeth Kátéről ismerhetjük fel. Karmelita szerzetesi nevén ő a 

Szentháromságról nevezett Erzsébet. 1984. november 25-én volt a boldoggá avatása. 1880-

ban született Franciaországban. Már gyermekkorában örömmel töltötte el, amikor megtudta, 

hogy az Erzsébet név, az Elisabeth annyit jelent: Isten háza. Isten  betlehemi    házának a 

szavából ismerős. Erzsébet boldog volt, hogy az ő lelke is hajléka az Úrnak. Ez az isteni 

bennünk lakás lett titka későbbi egész életének a magva. 21 éves korában lépett be a vizsoni 

karmelita nővérek zárdájába. Rövid öt év alatt mégis hosszú életet élt, és a lelki élet 

magaslataira jutott el, amikor 1906. november 9-én magához szólította őt az isteni Jegyes. 
Élete a Szentháromság állandó imádása volt. Karmelita hivatásának megfelelően szüntelenül 

Istennek engedelmes és örökimádó lélek volt. Számára az Istennel való egyesülés volt a 

minden. Megtalálta az egyetlen szükségest: a szeretetet, a Fényt, Istent, Aki van (vö. Ter 15, 

7). Itt, az imádság világában mindenkit és mindent szeretett Urához vitt, és így igazi apostollá 

is vált. Mélységes hívást érzett, hogy élete szüntelen adorálás, imádás legyen. A belső élet 

keresése, a Szentháromsággal való kapcsolata magától értetődően az imádásra késztette őt. 

Számára Isten volt a szeretett Lény egészen az imádásig. Szíve mélyén ezt a magtartást őrizte, és 

újra meg újra átélte szép imájának mélységeit, amely így kezdődött: „Szentháromságos Istenem, 

akit én imádok!”  

 

 2. A második következmény az, hogy kölcsönösen megőrzik egymás felé a hűséget. A 

Zsoltáros így beszél erről: Isten megőrzi hűségét mindörökre (Zsolt 145, 6). Micsoda 

kibontakozás ez a kölcsönös önátadás vonalán! Isten hűséges az önátadásban. Ez az önátadás a 

Fiúval a Mennyei Atyának a Szentlélek által valósul meg. Isten ingyenes szeretetből adja 

önmagát a keresztségben a megszentelő kegyelem által, és a megszentelő kegyelem 

növekedésével növekszik Isten és a lélek között ez a szellemi összekapcsoltság is. Szenvedése 

előtt Jézus tesz egy ilyen ígéretet: Nem iszom addig a szőlőtő borából, amíg majd az újat nem 

iszom a mennyei hazában (Mt 26, 29). Ez az isteni Vőlegény az Ő kiválasztottját erre az isteni 

lakomára hívja, ahol a lélek Istenből táplálkozhat, Őt eheti magába, Őt ihatja magába. Szent Pál 

ezt így mondja: Vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad (2 Kor 13, 4).  

 

 3. A következő hatás a szentháromságos Isten életében való részesedés imájában az: 

Határtalanul szeretik egymást. Már nem a halálra ítélt ember könyörgése kell, hogy zörögjön, 

zörgessen a kegyelmet adó „Hatóság” ajtaján: „Kegyelmet kérek!”, hanem itt az a boldogság 

tölti be a kiválasztott lelket: „Kegyelmet kaptam!” Életet kértem az én Uramtól, nagy 

Királyomtól, kértem: „Önts lelkünkbe szent kegyelmedet!” az Úrangyala imádságban. A magam 

életét kértem Tőled, Uram, hogy ne csapj agyon, mint ahogyan én teszem a kellemetlenkedő 

szúnyoggal. Hogy ne a megbántásodra, hanem a dicsőségedre éljek. A Te Életedet kértem és 

kaptam meg. Teremtményi alázattal kértem, hiszen nem vagyok méltó rá. A beteg 

reménykedésével kértem, mint ahogyan számára a vérátömlesztés az életet jelenti. Gyermeki 

bizalommal kértem, akinek az életében a szülei élete folytatódik. A választott jegyes lángoló 

szeretetével kértem, akinek isteni Jegyese önmagát, egész Életét hajlandó volt már 

odaajándékozni nekem. Fölkent a keresztségben Krisztussal, a Felkenttel. Pecsétjével megjelölt, 

és mint jegyajándékot szívünkbe  (2 Kor 1, 22) árasztotta a Szentlelket. Ó milyen gazdag a 

szentek fölséges öröksége! (Ef 1, 18). Ez az élmény, hogy határtalanul szerethetik egymást, még 

nagyobb epekedést szít fel a lélek-menyasszony lelkében. Olyan ez, mint amikor rőzsét rakunk 

az alig parázsló tűzre, és az mindjárt lángot vet, és még nagyobb lesz a tűz. Isten szeretete még 

jobban feltüzesíti az ember szívét. Egyre jobban lobog benne a vágyakozás: Egyedül lenni az 

Egyedül-valóval! Vagyis csak Isten töltse be a szívét! Minden más legyen lényegtelen számára! 



Ne akarja elfoglalni Isten helyét! Semmit sem akar beengedni a szívébe, ami nem Isten vagy 

Istené! S ekkor valósul meg őbenne is a szeretet párbeszéde: Isten csak egyetlen szót mond ki 

az Ő végtelen szeretetében – ezt mondja neki: – TE! Uram, nem vagyok méltó…(Mt 8, 8)). Ez 

az imádság tehát a Szentháromság közösségében a Személyek egymásra irányulása, egymásban 

levése. Az imádság ugyanis szeretet-kapcsolat. Bennünk a Szentlélek imádkozik 

kimondhatatlan vágyódásokkal (vö. Róm 8, 26), tudniillik az Atya és a Fiú felé. Így tehát a 

választott lélek és az isteni Jegyes szívből örvendeznek egymásnak! Egymás szívében vannak, 

határtalanul szeretik egymást. Olyan ez, mint amikor a derült égboltot látjuk magunk fölött, 

határtalan tágasság, Isten és a lélek között akadálytalan közlekedés. Egymás lelkében az ég és a 

föld összeér. Misztikus egység. Személyek egy helyen levése, önkicserélődése, egymásban 

levése! Nincs határ, megszűnt a határ: 

 

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

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


