
 

 

351. Miről álmodik a lány? 

 

Imádkozzuk a 126. számú éneket: 

  

 Ó áldott Szent Istenem az Oltáriszentségben, 

 Édes Jézus, Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár, 

 Édes Jézus, édes Jézus! 

 

 Ó lelkem, Szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus. 

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen, 

 Édes Jézus, édes Jézus!  

 

 A jegyes misztika a misztikus élmények következő fokozata. A misztika Isten 

tevékenysége. Azért mondjuk misztikának, mert titokzatos tevékenység. A misztikus élmény Isten 

titokzatos cselekvésének egy olyan megtapasztalása, amely ebben az imaszakaszban hasonlít a 

vőlegény és a menyasszony szeretetkapcsolatához, szeretetük bontakozásához. Ebben az 

imaszakaszban tehát az imádkozó ember olyan módon éli meg Isten és a lélek közötti szeretetet, 

mint ahogyan egy férfi és egy nő megéli az egymás iránti jegyesi szeretetet.  

 

 I. Miről álmodik a lány?  
 

 1. A kislány már 3-4 éves korában arról álmodik, hogy majd férjhez megy, és gyermekei 

lesznek, hiszen ezt a tapasztalatot kapja a szülői ház környezetében. Látja, hogy az édesapa és az 

édesanya a kölcsönös szeretetben milyen boldogok. Ő is számolgatja, hogy majd hány gyereket 

szeretne. Azután telnek-múlnak az évek, a kislányból nagyleány lesz, és az álmok pedig 

bontakoznak.  
 Egy nagyleány mesélte: „Megismertük egymást. Amikor megláttam őt, akkor valami 

megbizsergette a szívemet. Tekintetünk találkozott. Azután szóba elegyedtünk. Minél többet 

beszéltünk, annál jobban megismertük egymást, nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is. 

Megismertük egymás lelkét, és megszerettük egymást. Meglátogattuk egymás szüleit, mert meg 

akartuk nézni, hol lakik a másik, milyen az a családi környezet, ahol ő otthon van, ahonnan ő ki 

akar növekedni. Mivel úgy éreztük, hogy nagyon egymásnak valóak vagyunk, elhatároztuk, hogy 

összekötjük az életünket. Ő megkérte a kezemet, és én boldogan igent mondtam. Akkor jött a 

meglepetés: elvitt egy a szülői háztól elég messzire eső utcába. A kerítésajtón bementünk, és ott egy 

telken megmutatta a házat. Azt mondta: Ezt a számodra készítettem. Még a kerítésajtóban álltunk, 

de már lélekben a ház belsejébe kívánkoztam: Milyen lehet az a lakás, amelyet az ő szeretete 

rendezett be nekem? Tényleg, mivel megéltük: Isten egymásnak teremtett bennünket. Isten 

áldását kértük a házasságunkra, és azóta boldogan élünk. Szokványos történet – mondta 

befejezésül –, de nekem egészen személyre szóló. Engem szeret, és én őt szeretem. Én boldog 

vagyok tőle és vele, és ő is megvallotta: boldog tőlem és velem. Ezért kötöttük össze az életünket.”  

 

. Rómában, a Sixtusi-kápolnában Michelangelo szép festményén, Ádám és Éva teremtésnél 

van egy puttó-angyal, aki ott könyököl, és az Úristent nézve szemléli: mi történik ezekkel. 

 Mondhatjuk így is: Miről álmodik az angyal? Mi lesz az ember jövője, hogyan bontakozik 

az isteni Vőlegény szeretetében? Az üdvösség útját – ahogyan Szent Péter apostol mondja – még 

az angyalok is tulajdonképpen Krisztuson keresztül ismerik meg, és ezekbe az igazságokba az 

angyalok is még csak vágyódhatnak bepillantani (1 Pét 1, 12). Krisztus, Aki az Atya iránti 

engedelmességből és irántunk való szeretetéből megtestesült és megváltott bennünket, nemcsak a 

testét és vérét adta nekünk, hanem a Lelkét is, a Szentlélek elküldésével. Ezt az angyalok is a 

történelmi folyamat kibontakozásában láthatták.  



 

 Mi tehát már tudhatjuk, hogy miről gondolkodott az angyal: Az ember üdvösségéről, 

arról, hogy Isten – Aki megteremtette az embert – hogyan üdvözíti őt, hogyan viszi be őt mennyei 

hajlékába.  

 

 3. A lelki élet különböző fejlődési szakaszaiban az Úristen a választott lelket tehát 

 – nemcsak megszólítja,  

 – nemcsak tekintetre méltatja,  

 – nemcsak egyre közelebb jön hozzá, hogy egyre többet beszéljen vele (vö. Oz 2, 16) és 

együtt legyen vele,  

 – nemcsak szeretetben magához vonja, és hosszasan átölelve tartja a lelket, mint az 

elragadtatás, vagyis az extázis imájában, 

 hanem el is akarja jegyezni magának az imádkozó ember lelkét. Mérhetetlenül mélységes 

és fenséges hitigazság ez! 

 

 II. Miről álmodik a lélek-menyasszony?  
 

 1. Ez az imaszakasz készülődés arra, hogy számára az Úr megmutassa az új otthonát.  

 Az Isten házába való bevezetés majd az Istennel való lelki frigy, vagy más szóval a lelki 

házasság imaszakaszában történik, amikor Isten már be is vezeti a lélek-menyasszonyt az ő új 

otthonába, vagyis szentháromságos önmagába.  

 

 2. Itt inkább még csak háztűznézőben van Istennél. Látja, hogy Ő hogyan lakott 

édesanyjánál, a názáreti Szűznél Szent Józseffel. A lelki eljegyzés imaszakaszában Isten hajlandó 

választottját elvinni messzire is ettől a földi várostól, amelyben addig lakott. A lélek-menyasszony 

gondolata már ott van abban a hajlékban, amelyet isteni Vőlegénye készített a számára. Még 

nem látja, de tudja, mert az isteni Vőlegény megígérte neki: „Gyere, elviszlek oda, megmutatom 

neked.” Olyan ez, mint amikor egy menyasszonynak a vőlegénye azt mondja: „A spanyol 

tengerparton készítettem nekünk házat.” A magyar kislány nem lát el Spanyolországig, nem látja 

azt a házat. De bízik benne, hogy vőlegénye nem fogja becsapni, mivel tudja, hogy szeretetével 

meglepetést akar neki készíteni, s ezért elkezd álmodozni arról, hogy milyen lesz, amikor 

házasságkötésük után abba a másik országba, abba a másik lakásba együtt juthatnak el. Isten pedig 

„az Ő sokkal messzebb levő országában” készít a választott lélek számára hajlékot, nem holmi 

kis, földi kontinensek távlatában, amelyeken az ember egy szempillantás alatt túl tud emelkedni. Az 

a telek, az a megígért föld fölötte van a földi tájaknak. De a lélek-menyasszony már elkezdhet 

„álmodozni” arról, hogy milyen lesz, amikor isteni Vőlegénye őt oda bevezeti.  

 

 3. Akkor most csendben álmodozzunk! Álljunk meg, mintegy földbe gyökerezik a lábunk 

a meglepetéstől, hogy a mi isteni Urunk mekkora meglepetést készített számunkra.  

 Vagy használhatjuk a másik megoldást, azaz felejtjük a földet, és az ég felé nyújtózkodunk, 

s abba a mennyei hazába vágyakozunk, amelyet Isten készített nekünk, hiszen tudjuk: A mi 

hazánk a mennyben van (Fil 3, 20). Ami odafenn van, arra irányuljon figyelmünk, ne a földiekre! 

(Kol 3, 2).  

 

 4. Próbáljuk most az imádság szárnyaival odafentre irányulni, s az ébrenlét 

boldogságával álmodozni Isten elgondolásáról, amellyel hajlékot akar készíteni nekünk, 

embereknek!  

 Amikor az ember felemeli a tekintetét a hegyekre, akkor látja, hogy milyen magasságok és 

távolságok vannak előtte, illetve felméri, hogy még mennyit kell mennie, amíg eljut a mennyei 

otthonhoz; akkor szabad Petőfi Sándor szavait használva ezt mondani az Úrnak: „Vágyaimnak 

sólyom szárnya támad.” Szabad igényelnünk a sólyom gyors repülését, a gyors odajutást az 

Istentől készített házhoz! 



 

 Vagy a Zsoltárossal így fogalmazhatunk: Bárcsak szárnyaim lennének, mint a galambnak, 

akkor elrepülnék és megnyugodnék. Igen messze elbujdosnék innen, és a pusztaságban laknék 

(Zsolt 54, 7-8). Szabad kívánnunk a galamb szelíd szárnyalását. Ahogyan a postagalamb 

csalhatatlan ösztönnel hazatalál, úgy mi is megkapjuk Istentől az elirányítást, hogy 

hazataláljunk az Ő otthonához. Ő vonz magához, isteni távirányítással vezérel. Ő képesít rá, hogy 

eljuthassunk az Ő hajlékához. Ha nem elég a sólyom szárnya, ha nem elég a galamb szárnyalása, 

akkor angyalainak parancsol felőlünk Isten (vö. Zsolt 90, 11), és angyalszárnyakat ad. Az 

angyalok segítenek nekünk az úton egyre szabadabban szárnyalni, egyre magasabbra jutni, egyre 

inkább Isten szférájába kerülni. Az angyalok ugyanis nem tétlen szemlélői a mi üdvösségünknek, 

hanem aktív segítői. Az őrangyalt különösen is ezért adja Isten. Itt, ebben a lelki magasságban 

felejthetjük a gyermekkor álmait, s fölébe emelkedünk az evilág távlatainak, mert ama isteni 

hajlék felé irányulunk már. 
 

 5. Van úgy, hogy a menyasszony még a házasságkötésük előtt nászajándék-előleg gyanánt 

megkapja a kis bölcsőt, hogy majd abban ringathassák gyermekeiket. Olykor a menyasszony 

abbahagy mindenféle más tevékenységet, megáll a jövendő csecsemő kiságyánál, s bár még nem 

látja a jövendő kisbabája arcát, de mégis már őt nézi. Az üres bölcső távlatában a kiságy végén túlra 

tekintve ugyanis szemléli azt, aki majd eljön, aki majd ide érkezik. Anyaságra készülő szívével 

elkezdi már szeretni azt a kicsi gyermeket. Nézi és szereti, vagyis már gyönyörködik abban, akit 

még nem lát.  

 A lélek-menyasszony is megáll csendesen, vagyis abbahagyva egyéb irányú tevékenységeit, 

és a látható horizonton túlra emelve lelke tekintetét, már annak az Istennek az arcát akarja 

szemlélni, Akit még nem láthat, de Aki megígérte neki, hogy majd meglátja, hiszen boldogok a 

tiszta szívűek, mert meglátják Istent (Mt 5, 8).  

 A lelki álmodozásnak ebben az imájában a lélek-menyasszony ábrándozhat isteni Vőlegénye 

arcáról, szeretetéről, és arról az új otthonról, amelyet az Úr már kész megmutatni kis jegyesének.  

 

 6. Amikor a kis Keresztelő János megszületett, akkor a rokonok és a szomszédok 

összejöttek, és az események ismeretében – vagyis hogy édesapja addig néma nyelve megoldódott – 

Isten csodálatos közreműködését felismerve egymástól kérdezgették: „Mi lesz ebből a 

gyermekből?”, hiszen nyilvánvalóan Isten van vele? (Lk 1, 66). Isten választottja, a lélek-

menyasszony is kérdezheti az imádságban: „Mi lesz majd belőlem, hiszen nyilvánvalóan Isten van 

velem? Egyre inkább megoldódik a nyelvem az Ő dicséretére, felfakad szívemből a vallomás, 

amellyel válaszolok az Ő szeretetére: Viszontszeretlek, Uram!” Egyre jobban gondolkozik azon, 

hova fog ez a szeretet kifejlődni. Mivé lesz az az ember, akit Isten jegyeséül választott? Micsoda 

magasságba akarja őt emelni, hiszen azt a hajlékot, ahova be akarja vezetni, a csillagok fölé, 

mennyei magasságokba emelte az Úr.  

 

 Ahogyan a házasságra készülődő menyasszony megáll annál a bölcsőnél, amelyet már előre 

megkaptak, és a jövőbe tekint, úgy a lélek-menyasszony is nagyon szelíden, nagyon csöndesen 

megáll a jövő távlatai előtt. Ez a szelíd magatartás nagyon alkalmas arra, hogy könnyült lélekkel 

tudjon előrehaladni. Jézus azt ígérte: Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld (Mt 5, 5), tudniillik 

az a megígért föld azzal a hajlékkal, amelyet Isten épített arra a „mennyei telekre”, ahova a lélek-

menyasszonyt akarja vinni.  

 

 7. A vágyak a sólyom- vagy a galambszárnyaknál is sebesebben tudnak szállni. Testünk 

még itt van a földön, de vágyainkkal a lelkünk már a mennyei hazában honolhat.  

 Testben is, lélekben is szabad leborulnunk Isten előtt, mert testi szemünkkel akármilyen 

távlatokba is nézünk, nem tudunk olyan messzire tekinteni, hogy Őt megláthassuk, mint ahogy a 

menyasszony sem látja a magyar földről a spanyol tengerparton épült házukat. De ha a választott 

menyasszony lélekben leborul isteni Vőlegénye előtt, amikor nem földi szemmel akarja látni, 

hanem vágyaival akar szabad utat engedni, ezzel a leborulással nagyon jó megoldást talál. A földi 



 

távlatok ugyanis mindig lehatárolódnak. A leborult ember arca a földből már csak egy kicsi, 

tenyérnyi darabkát lát. Ha pedig becsukja a szemét, akkor még azt a picinyke területet sem látja 

már. Ebben a leborult állapotban azonban kitágul a lélek. A lélek látóhatára felmagaslik a magas 

égbe. Amit az álmodozó leányka nem tudott elérni, amit az ember itt a földön a maga erejével – 

bármennyire is nyújtózkodik – nem tud elérni, ahová a sólyom- vagy galambszárnyak, nem tudnak 

eljutni, azt Isten vonzása meg tudja valósítani. Amikor a lélek-menyasszony meghajol az isteni 

Vőlegény előtt, akkor az imádásnak ez a gesztusa, a meghódolásnak ez a magatartásmódja 

megérinti az isteni Vőlegény Szívét, és lehajol választott menyasszonyához.  

 

 8. Ahogyan a gyermek az úton édesanyja kezét fogva megy, de egy idő után elfárad, és 

megkéri: „Vegyél fel a karjaidba!”, úgy a hatalmas nagy Úr is az Ő kicsiny választottját – aki 

már elfáradt az úton és nem tud továbbmenni a maga erejéből – karjaiba veszi, ölében hordozza, 

dédelgeti: Ölben hordoznak majd titeket, és térden ringatva becézgetnek (Iz 66, 12). Ahogyan a 

gyermek az édesanyja ringó lépéseire elálmosodik, és álomba merül, úgy a lélek-menyasszony is, 

akit az isteni Vőlegény a karjaiban hordoz, hogy elvigye abba az új otthonba, amelyet meg akar 

mutatni neki, belemerülhet Isten szeretetébe. Biztonságot ad neki a tudat, hogy Isten magához 

ölelte, szerető karjaiban tartja, magával viszi. Ahogyan a kicsiny gyermek magán tudja érezni 

édesanyja illatát, és az nyugalmat, békességet ajándékoz neki, úgy a lélek-menyasszony is 

megismeri Vőlegényének isteni illatát. Magába fogadja azt, betöltődik vele. Mintegy álomba 

ringatja őt ez az isteni szeretet. Hagyja, hogy isteni Vőlegénye oda vigye, ahová csak akarja. 

Szinte nem is tudja, hogy ébren van-e, vagy álmodik, ezt talán most nem is kell méricskélnie; elég, 

ha tudja: jó kezekben van, elég, ha érzi isteni Vőlegénye Szíve dobogását, és akkor nyugodtan 

álmodhat a jövőről, a kibontakozásról, és mondogathatja Petőfi Sándor szavait, amelyet a 

Jövendölés című versben írt: „Anyám, az álmok nem hazudnak.” Vajon, milyen lesz majd, 

amikor ebből az álomból felébred a lélek-menyasszony, és látja, hogy már megérkeztünk, itt 

vagyunk a kerítés kapunál? Már csak be kell lépnem arra a földre, amelyet megígért az én isteni 

Vőlegényem!”  

 

 Ó, milyen lesz az, amikor az álmok valóra válnak? Álmodozzunk Istenben, Isten szerető 

karjaiban! Ő a garancia, hogy álmaink valóra válnak.  

 

Befejezésül a 126. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Maradj nálam kevéssé, tedd szívemet édessé, édes Jézus.  

 Ám tégy engem semmivé, csak szívem tedd Tieddé, 

 Édes Jézus, édes Jézus! 

  

 Emberek és angyalok, most mind előálljatok és a Jézust 

 Teljes szívvel áldjátok, jertek és imádjátok, 

 Édes Jézus, édes Jézus!  

 

 


