
 

354. Isten eljegyzi a lelket magának örökre 

 

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 lelki eljegyzés imájának a témáját folytassuk tovább, mert nem elég az, hogy az ember 

szeretné átölelni Istent, mint ahogyan a jegyes átöleli a jegyesét. Nem elég az, hogyha az ember 

vágyódik arra, hogy otthon lehessen Istennél, mert Isten világába a magunk emberi erejével nem 

tudunk eljutni. Viszont Isten irgalma az, amely lehajol hozzánk, amely kiemeli a lelket a bűn 

állapotából, amely különleges szeretettel megjellegzi a kiválasztott lelket.  

 Isten az, Aki eljegyzi az embert, magának akarja. Magának teremtette ugyanis. A 

kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten az embert szeretetből teremtette (vö. Ter 1, 27), de a 

teremtményi állapotból magasabb létrendbe akarta emelni a megszentelő kegyelem által, amelyet 

a keresztség szentségében kaptunk meg először. Attól kezdve már nemcsak Isten teremtményei, 

hanem Isten gyermekei is vagyunk. De ez a hatalmas Úr egy még bensőségesebb kapcsolatot akar 

ajándékozni az imádkozó ember számára, éspedig a jegyesi kapcsolatot. Ez a belsőséges jegyesi 

kapcsolat a hit befogadásával kezdődik. Az embernek el kell hinnie, hogy Isten ilyen jóságos 

hozzá. El kell hinnie, hogy Isten szereti őt. Az embernek a dolga, hogy válaszoljon Isten 

szeretetére. Ez a válasz az egész keresztény életünkkel fog megvalósulni.  

 

 Az apostolok meghatódott lélekkel hallgathatták Jézust, amikor Ő önmagát Vőlegénynek 

nevezte. Szent Pál – aki az Úr külön kinyilatkoztatásából részesült a krisztusi tanításban – hasonlót 

mond a korintusi híveknek, tehát akik az egyházközségben éltek, mindnek mondja: Eljegyeztelek 

titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek Krisztushoz (2 Kor 11, 2). Ez egy nagyon 

vigasztaló tanítás, mert nincs lekorlátozva, hogy kit választ ki az Úr – egyiket igen, másikat nem –, 

hanem az Apostol Krisztus Egyházának minden tagját ilyen jegyesi tiszta érzülettel akarja 

Krisztushoz vezetni.  
 

I. Mit jelent az eljegyzés? 

 

 1. Ez tulajdonképpen a házasságkötésre irányuló kölcsönös kötelező ígéret, ez a 

házasságkötés előkészítő cselekménye. 

 Az eljegyzéssel elkezdődik a jegyesség állapota, amely tehát egy átmeneti állapot az 

eljegyzés és a házasságkötés között. Ez az idő a jegyesi szeretet sajátos időszaka. A beteljesedés 

felé tart, amely majd a házasságban valósul meg. A házasság alapját képező tökéletes önátadásra 

és elfogadásra készít fel. A készülődésnek ez az ideje segít ahhoz, hogy az éretlen érzelmi 

megnyilvánulások elmúljanak, vagyis amikor még nem elég érett az ember érzelmi világa a 

kölcsönös tartós szeretetre. A jegyesség ideje ismerkedés a másik tulajdonságaival, személyiségével 

és szokásaival. A házastársak élete mutatja, hogy ez a megismerési folyamat egy teljes életen át 

tart, mindig gazdagodnia kell. Egyre több gyengédség, egyre több közeledés kell egymás felé! 

 

 2. A lelki élet mesterei azért alkalmazhatják a jegyesség hasonlatát a lelki frigy, vagyis 

Istennel való lelki házasság előtti imaállapotra, mert Isten akarja ezt az időszakot, amely 

nyilvánvalóan a lélek szférájában történik. A Lélek-Isten, a lélek-menyasszony, illetve a lélek-

menyasszony és a Lélek-Isten közötti kölcsönös szeretésben való növekedés időszaka ez. Mivel 



 

folyamatról van szó, azért ennek az időszaknak a stílusa a kibontakozás és az előrehaladás. Az 

imádkozó lélek elmondhatja Istennek: Epedve vágyódik a lelkem az én Uram udvarába (vö. Zsolt 

84, 7), – a Zsoltáros szavát alkalmazva. De hozzáteheti azt is: „Olyan távolinak tűnik az, hogy oda 

megérkezhessek, Uram.” Azért könyörgőre veheti a dolgot: „Ha én még olyan távolinak látom azt, 

hogy eljuthassak a Te házadnak az udvarába, akkor most, Uram, Te jöjj el, és vigasztald meg 

szolgádat, aki tebenned bízik!” A lélek-menyasszony is a jegyes teljes bizalmával ostromolhatja 

az isteni Vőlegényt. Újra meg újra megfogalmazhatja Neki ezt a vágyát és könyöröghet a Zsoltáros 

szavával: Mutasd meg nekünk irgalmadat, Urunk! (Zsolt 84, 8). Vagy ugyancsak a Zsoltáros 

szavát mondogathatja: Uram, csodás jóságodat mutasd meg! (Zsolt 16, 7). A jegyes az isteni 

Vőlegénynek ezt a jóságát már az Ő házában kívánja megismerni, amit így fogalmazhat meg: 

Csodás házadat mutasd meg, Uram!  

 

 3. A szeretetnek az a jellemzője, hogy az egyik jegyes nem tud ellenállni a másik 

kérésének. Az isteni Vőlegény is, amikor hallja a lélek-menyasszony ezen epekedő szavait, akkor 

megkönyörül rajta, eljön hozzá, és kinyilvánítja a szeretetét. A prófétánál ezt így fogalmazta 

meg: Amikor elmentem melletted, és megláttalak, elérkezett az időd, a szerelem ideje. Rád 

terítettem köntösömet (Ez 16, 8). Ez a szózat elsősorban az ószövetségi választott népre vonatkozik. 

De az egész az újszövetségi választott nép is Isten választott jegyese, és ezért magára 

alkalmazhatja Istennek ezt a vallomását: Eljött hozzám, reám tekintett, elérkezett az idő, amelyben 

az én Uram, Istenem kinyilvánította a szerelmét irántam. 

 A szerelem mindig az önátadó szeretet kifejezése. Ha Isten a szerelem szót használja, 

akkor ezzel azt akarja üzenni: „Ő hajlandó az imádságban nekünk ajándékozni magát, és várja, 

hogy mi is odaadjuk magunkat Őneki.” A próféta az ószövetségi választott népet Isten előtt 

csupasznak, mezítelennek látja. Ezért mondja Isten: Rád terítettem köntösömet. Végül is Isten előtt 

olyan kicsinyek, olyan érdemtelen, olyan mezítelen porszem lények vagyunk! Az imádságban 

akkor a lélek megéli: Isten rátekint, ráteríti köntösét, s akkor ő, a kicsiny ember gazdag lesz: 

Istennel gazdagabb, mert Isten borítja be a szeretetével. Eltűnik a mezítelensége, a 

szegénysége, a semmi mivolta. Érdemes tehát kérlelni az Urat: „Jöjj, és vigasztald meg szolgádat! 

Mutasd meg irgalmadat! Mutasd meg házadat!” 

 Az Úr az ilyen kérésre egy magasztos vallomással válaszol: Megemlékezem a szövetségről, 

amelyet ifjúságod napjaiban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled (Ez 16, 60). Isten – 

Aki önmagának teremtett bennünket, Aki nemcsak teremtményként akar ránk tekinteni, nem csupán 

gyermekeivé fogad a keresztség által, hanem a jegyesének is akar – nem felejtkezik meg erről a 

jegyesi szeretetéről. Jeremiás prófétánál is ezt mondja: Még emlékezem a szövetségről: még 

emlékezem ifjú korod hűségére, és jegyességed szeretetére (Jer 2, 2). Az Úr is hűséges. Ha Ő 

kimondta a szeretet szavát, akkor Ő ezt nem vonja vissza. Ha Ő jegyesi szeretetet ígért a lélek-

menyasszonynak, akkor Ő ezt meg is tartja.  

 

 4. A jegyesek gyönyörködnek egymásban. Az isteni Vőlegény is gyönyörködik abban a 

teremtményében, akit magának teremtett. Azt mondja: Milyen szép vagy, és milyen igézetes, 

szerelmem, gyönyörűségem! (Én 7, 7). Persze, hogy az imádkozó ember szíve elolvad a 

gyönyörűségtől, hogyha Istentől ilyen vallomást kap: Szép vagy nekem, igézetes vagy, vagyis 

elvarázsoló hatással vagy rám. Mint ahogy a vőlegény nem hagyja abba a kedveskedő szavakat 

menyasszonya felé mondani, úgy az isteni Vőlegény is folytatja: Megigézted a szívemet, jegyesem, 

húgocskám. Megigézted a szívemet szemednek egyetlen pillantásával (Én 4, 9).  

 Ha egy édesanya tud gyönyörködve a gyermekére tekinteni, tudja dédelgetni; ha a jegyes tud 

elvarázsolva jegyesére tekinteni, Isten még inkább tud gyönyörködni az Ő teremtményében. 

Amit az édesanya, a jegyesek megélhetnek, az a végtelen Istenben megvalósult valóságként van 

jelen.  

 

 5. A jegyesek szoktak egymásnak jegyajándékot adni. Ez a kölcsönös ajándékozást akarja 

kifejezni. Még nem adhatják saját magukat a másiknak, mert még nem kötöttek házasságot, de 



 

az a kis tárgy az ő személyiségüket, mivoltukat jelképezi. Az önátadásnak a kifejezése, 

megelőlegezése ez. A jegyajándék a házasságkötési szándék megpecsételésének a jele. A 

vőlegény ékszert szokott adni a menyasszonynak vagy jegykendőt. A magyar hagyomány ismer 

olyan szokást, hogy a leány a legénynek jegyinget adott, hogy az borítsa be őt, mert még nem tudja 

állandóan öleléssel, önmagával beborítani a vőlegényt. Ma leginkább jegygyűrűt adnak kölcsönös 

jegyajándékként. Egymás ujjára húzzák. Ez még nem a házassági gyűrű, ezért nem a jobb kezükön 

hordják. De bal kezük – amely közelebb van a szívhez – már azzal a gyűrűvel ékes, amelyet a 

másiktól kaptak, s állandóan a másikra emlékezteti őket.  

 

 6. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegénynek nem valami materiális ajándékot akar adni, 

hanem lelki ajándékot. Azt mondja: Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! 

(Én 8, 6). A pecsét jel, amely kifejezi a pecsét tulajdonosát, annak személyiségét, állását, rangját. A 

pecsét hitelesíti az oklevelet. Amikor a lélek-menyasszony ilyen pecsét módjára akar 

belenyomódni isteni Vőlegénye szívébe, akkor ezzel a szeretetének a hitelességét is akarja 

bizonyítani, illetve az önátadásra való készségét.  
 Vannak, akik különböző ábrákat, alakokat, szövegeket tetoválnak a karjukra, hogy 

szüntelenül lássák azt, amit az az információ hordoz. A lélek menyasszony pedig azt kéri, hogy ő 

legyen az isteni Jegyes karjára helyezve, hogy szüntelenül rátekintsen az Úr. Ebben a kölcsönös 

egymásra figyelésben mondja tovább a lélek-menyasszony: Forró vágyam az isteni Vőlegény 

árnyékában ülni, mert gyümölcse édes az ínyemnek. Bevezet a bornak házába. Felettem lebeg 

zászlaja, a szerelem (Én 2, 3-4).  

Szabad vágyakozni, hogy legalább a mi Urunknak az árnyéka érintsen bennünket! 
Szabad készülődni, hogy majd milyen lesz, amikor az Ő házába bevezet, ahol majd a lélek Isten a 

lélek-menyasszonyt megajándékozza az Ő szeretetével.  

 

 7. Hogy ez milyen szeretet, azt a Boldogságos Szűzanyánál láthatjuk. Őróla az Egyház a 

Szűzanya szombati zsolozsmájának Reggeli dicséretében ezt mondja: „Az Úr kiválasztotta őt 

magának, öröktől fogva kiválasztotta.” Ez a kiválasztottságnak a tudata egy biztonsági érzetet ad: 

„Én az Övé vagyok, Ő pedig az enyém.” Az Úr sürgeti ezt az odaadottságot. Azt mondja: 

Szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak! Én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes 

népek közül, hogy enyéim legyetek (Lev 20, 26). 

 a) Isten a kezdeményező. Ez olyan, mint a leánykérés. Az isteni Vőlegény eljön, és 

elmondja: én téged választalak. A lélek-menyasszonynak is meghatottan, engedelmesen kell 

követni ezt a hívó szót, amellyel a szent Istenben való részesedésre hívja őt az isteni Vőlegény. A 

lélek kezdi megélni: Az istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük (Zsolt 24, 

14). De itt még gyengébb az Úristennek az irányulása: nemcsak barátjául fogad, hanem 

jegyesének. Hogy mennyire Isten akarja eljegyezni a lelket magának örökre, azt Ozeás prófétánál 

olvashatjuk: Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek igazsággal és törvénnyel, jósággal és 

szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat (Oz 2, 21-22). Amikor a lélek-

menyasszony ilyen szavakat hall Istentől, hogy megrendül a lelke, engedi, hogy az Úr a szívére 

beszéljen. Tudja: ennek az eljegyzési időszaknak lényeges jellemzője, hogy egyre jobban meg kell 

ismernie isteni Vőlegényét. Ő akarja önmagát megismertetni a lélek-menyasszonnyal.  

 b) A megismeréshez segít a ráfigyelés, amellyel az ember befelé figyel a lelke mélyén 

lakozó Istenre, illetve amellyel felfelé figyel a mennyben lakozó Istenre, Aki majd örökre magához 

akarja vonni, amikor bevezeti a mennyei hazába.  

 c) Amikor két fiatal megismeri egymást, és kialakul a vonzalom kölcsönösen egymás felé, 

akkor még nem olyan egyértelműen biztosak abban, hogy a másik szereti-e őket. Játékosan szokták 

a ruhának a gombjain kiszámolni: Szeret? Nem szeret? Szeret? Nem szeret? Szeret? Jaj de jó, hogy 

szeret! A lélek-menyasszonynak már nincs szüksége ilyen kiszámolós játékra, mert minden 

gombnál, minden lélegzetvételnél, minden szívdobbanásnál azt mondja: Szeret! Szeret! Szeret! 

A lélek az imádságnak ebben a szakaszában már eljut arra a bizonyosságra, hogy Isten szereti őt, és 

megvallja Neki: „Uram, én is szeretlek Téged, magamnál is jobban!”  



 

 d) Az emberi kapcsolatokban fontos a beszélgetés. Kell az egymás iránti szeretetről is 

beszélniük. Az imádságnak ezen a szakaszán már nem annyira a beszélgetés a jellemző, hanem az a 

belső tudás, amelyről az Úr azt mondta: Azért jegyezlek el hűséggel, hogy megismerd az Urat. A 

lélek-menyasszony itt már tudja, hogy Isten szereti őt, és ő szereti Istent. Isten és az ember 

kapcsolata, illetve az ember és Isten kapcsolata itt már szavak nélküli szeretet-áradás lesz. 

Ilyenkor az ember áhítattal megáll, és elkezd ujjongani az örömtől: „Engem, méltatlant szeret az 

Úr, az én Uram!” Újra meg újra áhítattal álljunk meg az isteni Vőlegény előtt, és engedjük, hogy a 

szívünk ujjongjon az örömtől! Szeret! Szeret! Szeret!  

 e) Amíg a menyasszony és a vőlegény még nem lakik együtt, ezért hol egyiknek, hol 

másiknak el kell mennie, hogy a dolgait intézze, és ilyenkor a másik hiányolja az egyiket. Az 

Úristen is ad lehetőséget a lélek-menyasszonynak, hogy hiányolja az Úr közelségét, de csak azért, 

hogy a szívében még magasabbra csapjon az Iránta való vágyódás, az Utána való epekedés. 

Amikor az ember megéli azt, hogy nem látja, nem érzi, nem szemléli az isteni Vőlegénynek ezt a 

szeretetét, akkor küzd ezért a szeretetért, ahogyan Jákob, a zsidóság ősatyja küzdött a sötétség 

elmúltáig, a hajnal hasadtáig az Úr angyalával, és kapta az Izrael nevet, amely azt jelenti: Istennel 

küzdő (vö. Ter 32, 25. 29).  

 

 Amikor nem érezzük Isten közelségét, az isteni Vőlegény kedvességét, akkor küzdjünk 

azért, hogy találkozhassunk Vele! Mondhatjuk így: 

  

 – Azért küzdök, Uram, hogy találkozzam Veled!  

 – Azért küzdök, hogy legyőzzél engem. 

 – Azért küzdök, hogy átvegyed életem felett a vezetést, hogy Te légy az életem Ura!  

 – Azért küzdök, hogy elvigyél magaddal, ha már így megigézted, eljegyezted a lelkemet. 

  

II. Isten látja és értékeli a mi küszködésünket 
 

 Akkor a lélek-menyasszonynak talán ilyen élménye lesz:  

 „Uram, amikor végre eljöttél, úgy éreztem: betoppantál a lelkembe, mert bár vártalak, 

hiányoltalak, mégis olyan váratlanul jöttél előre ki nem számítható pillanatban. Hiszen egészen 

másra gondoltam éppen, amikor Rád eszméltem. Először a gondolatomat jártad át. Azt 

gondoltam: »Itt vagy, Uram!” Olyan édes ez a gondolat! Azután a szívem dobbant meg az 

örömtől: „Itt vagy, Uram! Itt vagy, Uram! Olyan édes a szívemnek a Te jelenléted, Istenem!« Ettől 

az édes örömtől átjárva a jegyes bizalmával mondhattam Neked: »Hiányoztál! Vártalak!« De 

ugyanakkor azt is tudtam, hogy ez nem a szemrehányás pillanata, hanem a Neked való örvendezés 

ideje. Tudtam, hogy most nem magamat kell sajnálnom – hogy tudniillik milyen gyötrelmes volt, 

amikor nem éreztem a közelségedet, Uram – hanem Téged kell befogadnom, és engednem, hogy 

betölts jelenléted örömével! Hiszen erre vágytam, ezt hiányoltam. Most boldogan átadom 

magamat a Te kezdeményezésednek, hiszen Te eljöttél hozzám. Ha a Te isteni akaratoddal 

egyezik, akkor mondom: »Jöjj! Jöjj még jobban, még közelebb! Vigyél magaddal! Azt szeretném, 

hogy még jobban tölts be önmagaddal!« Belső bizonyossággal tudom, Uram: Mindennél 

fontosabb lettél számomra! Most már nem a teremtményekkel akarok foglalkozni, hanem 

Veled, édes Istenem! Mostantól kezdve úgy el akarok engedni mindent, mint amikor majd halálom 

pillanatában elviszel magaddal. Arra adtál vágyódást, Uram, hogy az Énekek éneke 

menyasszonyának szavát mondjam: Vigyél magaddal! Siessünk el innét! (Én 1, 4). Vigyél 

magaddal, Uram, mennyei házadba, mint ahogyan a Szűzanyát, a Szentlélek mátkáját magadhoz 

emelted! Mivel már nagyon szeretnék örökre Nálad lenni, azért sürgetlek: Siessünk! Siessünk! 

Siessünk! Vigyél magaddal!” 

 

 Érdemes ezt a vágyat még jobban felszítani a szívünkben. Egész földi életünk célja ugyanis 

az, hogy Isten az Ő választott jegyesét – akit eljegyzett magának örökre – elvigye magával abba a 



 

mennyei hazába, a Szentháromságnak abba a szeretetközösségébe, ahol részesedhet az Ő 

szeretetében, ahol Ő visszavonhatatlanul közli magát vele a szeretetben.  

 

Befejezésül a 284. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Ó Atya-Istennek kedves szép leánya, 

 Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! 

 Magyarországról, édes hazánkról,  

 Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!  

 

 


