
 

                                                                                                     

357. Jézus eljegyzi jegyesének Alexandriai és Sienai Szent Katalint 

 

Imádkozzuk a 120. számú éneket: 

  

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek! 

 Jézus étkül adja nékünk itt magát, nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát.  

 

 Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd, rakd szent oltárára buzgó vágyadat! 

 Szent angyalok itten a vendég hívók, általok az Isten téged is hívott.  

 

 Az Országos Széchenyi Könyvtárban 2009. október 29-én nyitotta meg Sólyom László a 

Látjátok feleim című kiállítást a magyar nyelvemlékekről, amely a kezdetektől a XVII. század 

elejéig öleli fel a magyar szellemi kincseket. A kiállító-teremben található egy festmény is, ami az 

1896. évi ezredéves kiállításon bukkant fel Batthyányi Iván gróf tulajdonaként a Batthyányi 

gyűjteményből. Jelenleg a Nemzeti Galéria tulajdona.  

 

I. Alexandriai Szent Katalin eljegyzését ábrázoló festményt ezredéves kiállításon mutatták be 

 

 Ki ez a szent, aki messze Észak-Afrikából Magyarországon is közkedvelt és nagy 

tiszteletnek örvendező szent? Egy olyan szentről van szó, aki a 14 segítő-szent egyike, aki az első 

azon szentek között, akikről tudjuk, hogy Jézus eljegyezte őt magának. Életét teljesen átszövi a 

legenda, amely verses alakban az érsekújvári kódexben is, prózában pedig Temesvári Perbál 

ferences szerzetes prédikációit őrző érdi kódexben van megörökítve.  

 Az édesapjáról úgy tudjuk, hogy pogány király volt Alexandriában, Costus, akinek 

kezdetben nem volt gyermeke. Ezért szüntelenül áldozatokat mutatott be a maga istenségeinek, 

de hiába. Akkor egy görög bölcs, Alforadius azt tanácsolta neki, hogy az egy Isten képét öntesse 

ki aranyból, és annak áldozzon, annak mutasson be áldozatot. Amint a szobrot kiöntötték, 

csodálatosképpen egy felfeszített alakot ábrázolt. Bevitték a templomba – természetesen a pogány 

templomba -, hiszen a bölcs tanácsa szerint Costus király Istenként akarta őt tisztelni. Erre a pogány 

templomban levő bálványszobrok mind leomoltak. A király tehát bemutatta az áldozatot a kereszt 

előtt, és nemsokára a felesége, a királyné fogant, mert leányt szült 200 körül, aki a Katalin nevet 

kapta. Nevének jelentése: tiszta, tisztaságos. Nyilván hogy a jó szülők mindent megadtak 

gyermeküknek, hogy minél több tudományt sajátíthasson el. Alig volt 13 éves, de már kitűnt 

okosságával, aminek híre messze földön elterjedt. Halála előtt Costus király lelkére kötötte 

leányának, hogy azt a kereszten függő ismeretlen Istent mindig tisztelje, és csak hozzá méltó 

szép, gazdag és bölcs ifjúhoz menjen feleségül. Erősen meghagyta neki: ezt az Istent imádja, a 

többit pedig hagyja el. És azt is meghagyta neki: ahhoz menjen feleségül, aki a legnagyobb Úr, a 

legnagyobb király ezen a földön. Costus király után nemsokára a felesége is meghalt, így Katalin 

lett a királynő. Udvarnépül maga mellé 24 szüzet választott, továbbá 12 jámbor asszonyt és 100 

fegyverest.  
 Egy alkalommal, amikor országában útnak indult, rájuk esteledett. A második éjszaka végül 

is egy remete kunyhójához érkeztek. Alexandriában addigra, a 200-as évek vége-felé már egyre 

több volt a keresztény remete. Ez a vén remete a cellájában a feszület előtt imádkozott. Katalin 

nagyon megörült ennek. Kérdésére a remete elmondta, hogy kicsoda ő, hogy mi volt atyjának a 

végső akarata, illetve kérdezősködött, hogy ki az az ismeretlen Isten, a kereszt Istene.  

 A remete tehát megtanította Katalint: Jézus Krisztus, az Atyaisten Egyszülött Fia az, 

akit keresztre feszítettek ugyan, de a halálból feltámadt. Az örökkévalóságban él, és 

mindnyájunkat hív, hogy ott az örökkévalóságban Neki szolgálhassunk. Akkor a remete egy kis 

szentképet adott Katalinnak, amelyre a Szűzanya és az ő fia, Jézus volt felfestve. Azt tanácsolta a 

leánynak: kérje a Szűzanyát, hogy mutassa meg neki az Ő Szent Fiát. Végül is amikor 

szállására visszatért, esedezni kezdett, majd elszenderedett. Álmában olyan volt, mintha egy szép 



 

mezőn járna, és messziről egy szép Szűz asszony jön eléje, akinek a fia az ölében volt. Annyira 

hasonlított ahhoz az asszonyhoz, akit a szentképen látott. És akkor Szűz Mária így szólt az ő fiához, 

Jézushoz: „Látod-e én szerelmes édes fiam, mily nagy kívánsággal gerjedez e szűz leány, Katarina 

Téged látni.” Az érdi kódexnek a történetét a debreceni kódex folytatja: „A kis Jézus nem akart 

Katalinra nézni még édesanyja unszolására sem, mert Katalint rútnak és szeplősnek találta.” 

Ekkor Katalin felébredt.  
 Azonnal elmondta álmát a remetének, aki attól kezdve azután a pogány királylányt, Katalint 

a keresztény hitre kezdte oktatni. Megvigasztalta, hogy majd ránéz Jézus, a Királyfi, mihelyt 

Katalin hinni fog benne. Hamarosan meg is keresztelkedett. Amikor visszatért szállására, megint 

csak a szentkép előtt imádkozott. Azután álmában újra megjelent neki Mária a kis Jézussal a 

karján, angyaloknak és szüzeknek a társaságában nagy fényességgel. Újra szívesen ajánlotta szent 

fiának Katalint, s akkor a kis Jézus már kedvesen szólt a leányhoz: „Én szerető szép jegyesem! Én 

választott jó kegyesem! Ím látod dicsőségemet, ismerjed meg már jegyességedet!”  

 Akkor a Szűzanya szent fiától az áldott Jézusnak az ujjából kivette a gyűrűt, és megfogta 

Katalinnak a jobb kezét, és a mi Üdvözítőnk, Urunk Jézus Krisztussal Katarinának az ujjára 

tétette a gyűrűt. Mihelyt Jézus eljegyezte magának Katalint, Úr Jézus az Ő szent anyjának az 

öléből leszállott a földre, és megmutatta magát neki, és Katalin látta őt koronával, amely azonban 

tövis-korona volt. Az a korona, amellyel őt megkoronázták a szenvedésekor. Megmutatta nekik az ő 

5 mély sebét. Megmutatta nekik drága szent vérét, és egyéb kínjait. Majd így szólt Úr Jézus 

Katalinhoz: „Kövess engem, és vidd örökségként a koronát!” Akkor Katalin már 18 esztendős 

volt. A legenda megjegyzi: „Palotájában Katalin Istenbe ereszkedik vala, tehát Istenbe merült 

életet élt. Azután meghallotta, hogy a császár a keresztényeket arra kényszeríti a Római 

Birodalomban, hogy bálványoknak áldozzanak, vagyis a pogány istenségnek mutassanak be 

áldozatot.  

Ezért elment Alexandriába, hogy védelmére legyen az üldözötteknek. Bátran a császár 

elé lépett, és kérte: „Forduljon el a hamis istenektől, és imádja az egyetlen igaz Istent! És 

beszélt neki Jézusról. A császár azonban nem hallgatott rá, sőt 50 pogány filozófust hívatott, 

hogy ezek tántorítsák el a Jézusba vetett hittől Katalint. Ő azonban okos vitában legyőzte, sőt, 

megtérítette a pogány bölcseket. Az egyik bölcs méltatlankodva állt elő: „Miért kellett egy leány 

ellen felvonultatni azt a sok tudós embert? Hiszen akármelyik tanítványunk is helyt állna ezzel a 

leánnyal szemben.” A császár válasza azonban elnémította: „Legyőzi ez a leány a bölcsek 

tudományát, ha nem vigyáznak magukra, mert hiszen elég vakmerő ahhoz, hogy a mi isteneinket 

is pellengérre állítsa, ördögöknek, kísértőknek bélyegezze őket. Kényszeríthetném ugyan – 

folytatta a császár tovább –, de mégis jobbnak látom, hogyha rácáfoltok a  színe előtt. 

Meglesz a jutalmatok érte.” 

  De Katalin az Egyszülött Fiúról beszélt, Aki a Krisztus, Aki az igaz Isten, Aki ezt sok 

csodajellel bizonyította. Nemcsak a régi bölcsektől, hanem a Bibliából is idézett. A bölcsek 

kifogytak az argumentumokból, érveikből; döbbenetes, töprengő csendben hallgattak. Mígnem a 

császár gúnyolódva megszólalt: „Csak ennyit ér a bölcsességetek, egy lány így felcsúfolja, elámítja 

az én tudósaimat?” A legtudósabb válaszolt a császárnak: „Tudod, fölség, ha eddig nem szállt volna 

velünk szembe ember, akit meg ne győztünk volna, de ebből a leányból Isten Lelke beszél, ezért 

elámultunk, ezért nem merünk, de nem is tudunk Krisztus ellen szólni. Végül is az 50 bölcs 

vállalta a vértanúságot Krisztusért. De nemcsak ők lettek hívővé, hanem még Borténiusz, a 

császár hadvezére is, sőt maga a császárné is, aki börtönében Katalint felkereste, és beszélgetett 

vele. Ezeket Maxencius császár mind kivégeztette.  

 A Sínai-hegyen – ahol Isten szólt Mózeshez az égő csipkebokorból (Kiv 3, 4) – a 

kolostorban ma is tisztelik a szent ereklyéit. Az Istennel való találkozás kolostora az Istennel 

való eljegyzés emlékét is őrzi. A magyarság ezt a szentet különösen is közelállónak érzi magához. 

Emlékére sok templomot építettek. Az emberek szívét megfogja a gondolat: Isten ennyire szereti 

az embert, hogy jegyesének választja.  
 Az a tempera festmény, amely 1500 körül Magyarországon készülhetett, és ma a Nemzeti 

Galéria régi magyar gyűjteményében csodálható meg, Katalint a Mária köré gyűlő vértanú szüzek 



 

előkelő csoportjában ábrázolja. A kompozíció középpontjában a Szent Szűz ül ölében a 

Gyermekkel, aki előrehajol és jegy-gyűrűt húz a vértanúságra utaló, eltört keretet tartó Alexandriai 

Szent Katalin hosszú, kecses ujjára. Kínzatása közben a királylány többször vallotta magát 

Jézus jegyesének, mondván: „Én Krisztus jegyese vagyok,  az én dicsőségem: Ő az én 

Szerelmem, Ő az én kedves Gyönyörűségem.” E szavak igaz keresztény hitvallást jelentenek.  

 Ugyanilyen fordulattal más vértanúk, például a képen ábrázolt Szent Dorottya is élt. A 

jegygyűrű átadásának, a szűz ujjára való felhúzásának, így az eljegyzés jelenetének konkrét, etikus 

elbeszélése azonban a gyakran együtt ábrázolt szent nők közül egyedül a legelőkelőbbnek tartott 

Katalin a XIII. században kibővített legendájában szerepelt. Ennek nyomán formálódhatott ki, és 

válhatott kedveltté a késő középkori magyar festészetben is a Szent Katalin és a gyermek Jézus 

eljegyzését ábrázoló misztikus festmény, ábrázolási típus. A festményen Katalinnal szemben, a 

Szűz Mária balján Szent Dorottya vesz ki kosarából halála előtt Jegyese paradicsomkertjéből kapott 

rózsák közül egy szálat. A középső csoport bensőségességétől kissé távolabb a rabságot jelző 

tornyot átfogó Szent Borbála, és a börtönében az ördög küldötteként rátámadó sárkányt szinte 

pórázon sétálgató Szent Margit ül, Szent Margit vértanú. A figura-csoport mögött angyalok zöld 

színű mustrás kárpitot tartanak, amely fölött a teret régiesnek ható arany háttér zárja le.  

 Azt, hogy valakit eljegyez az Úr, azt nem lehet elfelejteni. A keresztény áhítat tisztelettel 

tekint szeretetet jelző gyűrűt, sem a szenvedést jelző töviskoszorút, koronát. az isteni Vőlegényre, 

és egy-egy választott menyasszonyára, aki nem utasította vissza.  

 Alexandriai Szent Katalin vállalta mindkettőt, mert tudta: a szeretet és a szenvedés együtt 

jár. Aki szeret, az vállalja a szenvedést is Jegyeséért. Hasonló akar lenni Hozzá. Jézus az Ő 

isteni előretudásánál fogva ismerte Alexandriai Szent Katalinnak ezt a nemes lelkületét, amellyel 

igent mondott az Ő kiválasztó szeretetére. Katalin a Boldogságos Szűzanyához hasonlít. Ezért 

olyan kedves, ahogyan igent mond Isten akaratára (vö. Lk 1, 38).  

 

 Lélekben most elmélkedjünk erről a jelenetről! Szabad nekünk is odasettenkednünk a 

szentek közé, mert a mi helyünk is ott van a mi égi Édesanyánk mellett. Jézus számunkra is 

készítgeti az Ő szeretetét. Az Ő szeretetének a jele nemcsak a gyűrű. Talán nem mindenki kapja 

meg. Sokkal inkább a tövis-koszorú, amelyet mindnyájunkkal meg akar osztani. Aki igazán 

szeret, nem utasítja vissza Jézusnak azt a szeretet-gesztusát, mert tudjuk azt, hogy a mi 

keresztségünk – amely a lelkünk rútságától megszabadított, és széttépett Isten előtt, Jézus 

szenvedéséből fakadt. Jézus mindhalálig szeretett bennünket (most is szeret). A jegyesi szeretet is 

arra indítja a kiválasztott lelket, hogy a szenvedése útján, a keresztúton végigjárva mindhalálig, sőt 

a síron túl, egészen a mennyországig, örökre szeresse isteni Urát! Minél bővebben hull ránk 

Jézus drága, szent vére, annál tisztább lesz a lelkünk köntöse. Boldogok, akik megmossák lelkük 

köntösét a Bárány vérében! (Jel 7, 14)..  

  

II. Sienai Szent Katalin eljegyzési történetét  B. Capuai Rajmund domonkos örökítette meg 

 

 Katalin Itáliában, Sienna városában született 1347. március 25-én. Atyja kelmefestő, 

Katalin pedig a család 25. gyermeke, iker-testvérek voltak. 3 éves korától már felfigyeltek komoly 

imádságos gyakorlataira. Korán felébredt benne a vágy a csendes, szemlélődő élet után. 6 éves 

volt, amikor az első látomásban részesült. 1354-ben szüzességi magánfogadalmat tett, szülei 

azonban férjhez akarták adni. Fogadalma megtartásáért tehát hosszú harcot kellett folytatnia a 

szüleivel. Amikor 1363-ban súlyos betegségbe esett, végre megkapta az engedélyt a szülőktől, 

hogy belépjen a bűnbánó nővérek domonkos harmadfokú rendjébe. Égi Édesanyjának a 

Boldogságos Szűz Máriát és Szent Mária Magdolnát választotta. Mária Magdolna példájára ő is 

remetei magányra rendezkedett be a szülői házban. Visszavonultan, teljes hallgatásban élt, csak 

gyóntatójával beszélt. Imádkozott és vezekelt. Ettől kezdve a rendkívüli kegyelmek folyamatosan 

végigkísérték és meghatározták az életét.  

 Kb. 20 éves volt, amikor 1367-ben a misztikus eljegyzés kegyelmében részesült. 

Gyóntatója A legenda maior, a nagyobb életrajzírásban - amely a Szent István Társulatnál 1983-ban 



 

jelent meg Sziénai Szent Katalin élete címmel, a VII. fejezetben – tudósít arról, hogy a kísértéseket 

hogyan győzte le Katalin, hogyan tanította őt az Úr a Vele való társalgásra, a szent Szűzzel és a 

szentekkel való beszélgetésre, és hogyan jegyezte el őt Krisztus. Capuai Boldog Rajmund mondja: 

„Az ősi ellenség, a sátán látva, hogy ez a leány, Katalin a tökéletesség magasságaiba tör, minden 

erejét összeszedte, és százféleképpen is megpróbálta elcsábítani őt. Félt ugyanis – és joggal, mert 

meg is történt, amitől félt – hogy ez a szűz nemcsak a saját üdvösségét, sok másét is majd 

előmozdítja, és érdemeivel szent egyházának nagy javára lesz. A nagyirgalmú Isten pedig, aki 

egy-időre megengedte, hogy Katalint a sátán kísértse, szűz jegyesét koronájával ékesítette. 

Olyan hatalmas lelki fegyverekkel ruházta fel, hogy nagyobb nyeresége lett Katalinnak a 

harcból, mint a békéből lett volna, ugyanis azt a lelki sugallatot kapta, hogy imádkozzék az 

erősség erényéért. És ő ezt hosszú időn át szüntelenül meg is tette. Akkor Isten, Aki minden szent 

gondolat sugalmazója és meghallgatója ezt a tanácsot adta neki: „Leányom, ha el akarod nyerni 

az erősség Lelkét, akkor engem utánozz! Isteni erőmmel én megsemmisíthettem volna a levegő-

ég hatalmasságait, és még más utat is választhattam volna, hogy legyőzzem őket, de emberi 

tetteimmel akartam nektek példát adni. Nem másként, hanem a kereszt útján akartam győzni, hogy 

titeket is erre tanítsalak: ’Ha erősek akartok lenni, minden ellenséget le akartok győzni, 

fogadjátok enyhületül a keresztet, ahogyan én tettem. Amikor az apostolok szavai szerint a 

felkínált öröm helyett a keresztre mentem, a gyötrelem és a gyalázat fájára. Ez tehát azt jelenti: A 

szenvedést és a gyötrelmet válasszátok! Nemcsak azért, hogy türelemmel viseljétek, hanem hogy 

enyhületetek is benne legyen! Mert valóban enyhületet találtok majd. Minél többet szenvedtek 

értem, annál inkább hasonlók lesztek hozzám. Ha pedig társaim vagytok a szenvedésben, akkor 

– mint az apostol is mondja: szükségszerűen társaim lesztek a kegyelemben is (2 Kor 1, 7). Fogadd, 

leányom keserűnek az édes dolgokat, és édesnek a keserűeket én miattam! Azután semmi 

kétség ne legyen szívedben, mert mindenre lesz erőd!”  

 Miután az ég és föld Királya e tanítással megerősítette Katalint, utat engedett a gonosz 

ellenségnek, hogy hadd támadja, ostromolja. Vajon be tudja–e valamilyen módon venni? A gonosz 

lelkek a test kísértésével kezdték a háborút. Félelmetes leírni ezeket a harcokat, de a tisztaszívű 

emberek nagy örömöt találtak a győzelemben. Katalin nagy erővel kelt fel önmaga ellen, azaz teste 

és vére ellen, vaslánccal verve testét. Virrasztásait a szokottnál sokkalta hosszabbra nyújtotta, 

úgyhogy az álom csaknem kimaradt az életéből. Csakhogy ellenségei ettől még nem adták fel a 

harcot. Látható formát vettek fel, és fantasztikus képekben jelentek meg szemei előtt, mintha 

részvéttel volnának iránta. Ilyeneket mondtak: ’Ó, te kis szerencsétlen, miért gyötröd így magadat 

hiába, mi hasznod van ennyi kínlódásban? Azt hiszed, hogy ki tudsz tartani mindenben? Ha így 

folytatod, megölöd magadat, öngyilkos leszel. Sokkal jobb lesz, ha abbahagyod azt az ostobaságot, 

mielőtt tönkre mégy benne. Fiatal vagy még. Tested hamarosan visszanyeri erejét. Úgy fogsz 

járni, mint a többi leány. Férjed lesz, meg gyermekeid is az emberiség szaporodására. Ha már 

mindenáron tetszeni akarsz Istennek, nézd csak, a szentek is megházasodtak. Gondolj Sárára, 

Rebekára, Leára, Ráchelre! Mire jó neked ez az életforma, amiben úgysem tudsz majd kitartani?’ – 

Ilyeneket mondtak neki sátáni ellenségei, ő pedig szüntelenül imádkozva Jegyesének ajánlotta 

önmagát. Micsoda zaklatásokat élt át a lelkében! Lelke gyötrelmeihez még az is hozzájárult, hogy 

Jegyese, aki addig oly sokszor meglátogatta és irgalmasan vigasztalta, most úgy látszott, magára 

hagyja őt, és sem látható, se láthatatlan alakban nem kelt védelmére. Kigondolt valamit, amire a 

Szentlélek tanította, hogy hogyan kerülje el az ellenség cselvetéseit. Elmondta a lelki-vezetőjének: 

’Gyakran megesik az istenszerető lélekkel, hogy lelkének lobogása az isteni Gondviselés akaratából 

valami bűn, vagy az ellenség akadékoskodása miatt lohadni kezd, sőt néha egészen ki is huny, és 

hideg lesz a lélek. Ekkor az óvatlan lelkek, akik úgy látják, hogy megfosztattak a szokásos 

vigasztalásoktól, abbahagyják a megszokott imádságaikat, elmélkedéseiket és vezekléseiket, amitől 

azután megint elgyengülnek. És ezzel – ha szabad így mondani: – örömet szereznek a sátánnak, aki 

semmi mást nem akar, minthogy Krisztus bajnoka letegye a fegyvert, amellyel pedig győzni tudna. 

Az óvatos, istenszerető lélek tehát ha azt látja, hogy lanyhul a buzgósága, nehogy csökkentse 

megszokott lelki gyakorlatait, hanem változatlanul folytassa, sőt, növelje azokat!  



 

 Amikor az ördög egészen közel jött hozzá, akkor Katalin az Úrtól kapott tanításra 

emlékezve így szólt: ’Én a szenvedéseket választottam enyhületül. Ezért egyáltalán nem esnek 

nehezemre, hanem inkább örömömre szolgálnak. És minden további gyötrelmet is szívesen 

elviselek az Üdvözítő nevéért, míg csak az Ő szent Fölségének tetszik.’ – Ahogyan ezt 

kimondta, az egész ördög-sereg megszégyenülve eltűnt. A cellát nagy fényesség töltötte be, és a 

fényben megjelent a megfeszített Úr Jézus. Úgy állt ott, mint amikor az égi szentélybe lépett a 

vérével, és így szólt szűz Szent Katalinhoz: ’Leányom, látod, mit szenvedtem érted. Ne essék  

nehezedre bármit is elviselni értem!’ Később más alakban is megjelent neki az Úr Jézus. Még 

közelebb jött hozzá, hogy megvigasztalja. És édesen beszélt neki a már megszületett győzelemről. 

Katalin pedig Remete Szent Antalhoz hasonlóan így szólt: ’Hol voltál, Uram, amikor szívemet az a 

sok undokság gyötörte?’ Az Úr így felelt: ’A szívedben voltam. A magam képére és 

hasonlatosságára teremtettelek titeket (vö.Ter 1, 27), és emberi természeteteket magamra véve 

mindenben hasonlóvá lettem. Most benneteket is szüntelenül hasonlóvá teszlek magamhoz, 

amennyire csak képesek vagytok erre. És ami akkor az én testemben történt, azt most a ti 

lelketekben, míg úton vagytok – tudniillik a mennyország felé – meg akarom ismételni. Tehát te, 

leányom, aki az én erőmmel, nem a tieddel, olyan hősiesen harcoltál, egyre nagyobb kegyelmet 

érdemeltél ki, és ezért, mert szeretlek, ezután gyakrabban és közelebbről mutatom meg 

magamat neked.  

 Katalin egész különös édességgel őrizte meg szívében az Úr szavát, amellyel őt 

szólította: leányom, Katalin. Ezért gyóntatóját is megkérte, hogy ezentúl csak így szólítsa őt: 

„Leányom, Katalin!”, hogy lelkében újra, meg újra átélhesse ezt az édes örömet. Ettől az órától 

kezdve az ő szent Jegyese olyan bensőséges közelségben érintkezett vele, hogy akik az 

előzményeket nem ismerik, azoknak teljességgel nevetséges vagy hihetetlen lenne. De azok a 

lelkek, akik ismerik az Úr minden értelmet meghaladó édességét és jóságát (vö. 1 Pét 2, 3), 

azoknak ez nemcsak lehetséges, hanem nagyon is valószínűnek, sőt természetesnek fog tűnni. 

Gyakran meglátogatta őt az Úr, s az addig megszokottnál még hosszasabban időzött nála. 

Sokszor hozta magával az Ő dicsőséges anyját, néha Szent Domonkost, máskor Mária 

Magdolnát, Szent János evangélistát, Szent Pált. Legtöbbször azonban kíséret nélkül jött, és 

úgy társalgott Katalinnal, mint ahogy az ember a legjobb barátjával beszél. Annyira, hogy – mint 

később a szent gyónásában elmondta: – gyakran az Úr és ő a szobában fel-alá sétálva mondták a 

zsoltárokat, ahogyan a szerzetesek és a klerikusok végzik a zsolozsmát. Ezek után keresni kezdte a 

szent zsolozsma-könyvét, és elkezdte imádkozni a zsoltárokat, himnuszokat, és mindazt, amit a 

zsolozsma óráiban, imaóráiban imádkozott. Különösen szerette és mindhalálig tartóan őrizte azt 

a zsoltársort, amellyel minden zsolozsma kezdődött: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg 

engem! (Zsolt 69, 2). És a maga anyanyelvére a latin szöveget lefordítva sokszor ismételgette azt. 

Amikor azután a lelke megerősödött a szemlélődésben, lassan elhagyta a szóbeli imádságokat. 

Gyakori elragadtatásai miatt odáig jutott: egy Miatyánkot (Mt 6, 9-13) sem tudott elmondani 

úgy, hogy elragadtatásba ne essék. Egyszer nagyböjt közeledtekor, karnevál idején, amikor az 

emberek mulatozások közepette elbúcsúznak a hústól és az italoktól, Katalin cellájába zárkózva 

böjtöléssel és imádsággal kereste örök Jegyesének arcát, és a 4. kérést ismételgette nagy hévvel. 

Akkor az Úr így válaszolt neki: 

 

Én megtartom veled az eljegyzés ünnepét! 

 

  „Mivel minden hiúságot elhagyva hozzám menekültél, most, amikor a ház többi lakói mind 

a test ünnepén vigadnak, én megtartom veled az eljegyzés ünnepét, amint ígértem, mert el akarlak 

jegyezni magamnak a hitben. Amíg az Úr beszélt, megjelent az Ő dicsőséges Anyja, Szent János 

evangélista, Szent Pál apostol, Szent Domonkos, és velük Dávid próféta kezében a Zsoltárok 

könyvével, illetve az ő zsoltárt kísérő hangszerével. Miközben édesen játszott rajta, Isten Szent 

Anyja megfogta Katalin jobb kezét, és ujjait széttárva odatartotta fia elé, kérve: jegyezze el őt 

magának a hitben! Isten Egyszülött Fia meghallgatta a kérést. Elővett egy aranygyűrűt, amelyet 

a kerületén 4 drágakő ékesített, és egy csodálatos gyémánt volt az ékköve,.és az Ő szentséges 



 

jobbjával Katalin gyűrűs ujjára húzva így szólt: „Íme eljegyezlek téged magammal, a te 

Teremtőddel és Megváltóddal a hitben, amelyet mindaddig, amíg az égben meg nem tartjuk 

az örök menyegzőt, sértetlenül fogsz megőrizni. Tehát leányom, légy bátor, és ingadozások 

nélkül tégy meg mindent, amit a gondviselésem kezedbe ad, mert már tiéd a hit erőssége, és 

győzelmet fogsz aratni minden ellenséged fölött!  
Katalin erős hitet kért, mondván: »Növeld bennem a hitet!« Van-e erősebb valami, 

mint a gyémánt? Hiszen semmi sem sértheti, de az mindent megkarcol. Mindenen áthatol, csak 

egyedül – ahogyan mondják: a borjúvérben mállik szét. A hívő szív is ellenáll mindennek, és 

ereivel legyőz mindent, csak Krisztusnak, Isten Bárányának vérétől olvad és mállik szét. A 

négy drágakő a szűz négyes tisztaságát jelenti: a szándék, a gondolatok, a szó és a tettek 

tisztaságát. Ez az eljegyzés az isteni kegyelem megerősítése volt. A gyűrű ennek a 

megerősítésnek a jele. Csak Katalin látta, senki más, hogy miközben mások üdvösségéért fárad, 

állandóan szeme előtt legyen az isteni segítség záloga. És miközben másokat kiragad a halálból, ne 

féljen attól, hogy ő maga elmerülhet.  

 A szent tudósok véleménye szerint, amikor Isten néha földi embernek rendkívüli 

kiváltságként megmutatja, hogy kedves előtte, akkor ezt azért teszi, mert el akarja küldeni őt, hogy 

megharcoljon a gonosszal nagyon nagy dicsőségére, és a lelkek üdvösségére. Ez látható pünkösdkor 

az apostolok esetében, Szent Pál apostolnál, akinek az Úr azt mondta: Elég neked az én kegyelmem 

(2 Kor 12, 9). És ez a szűz – akit az Úr kiválasztott a többi asszony közül - azt a küldetést kapta, 

hogy Isten dicsőségéért küzdjön az egész világ előtt. Később meg is tette. Bátran, férfiasan 

végrehajtotta. És az ő közbenjárásának tulajdonítható: a pápa visszatért Rómába 

Franciaországból, ahova elment, de Sienai Szent Katalin közbenjárására végül is visszajött 

Szent Péter apostol sírjához.  
 Az avignoni fogság a bűn fogságát is jelenti. Az abból való szabadulás nincs szenvedés 

nélkül, nincs Krisztusnak elkötelezettség nélkül, Krisztusnak való önátadás nélkül.  

 

A lelki eljegyzés nagy-nagy kegyelme a keresztúton való hűséges előrehaladás 

nyomában születik meg. Hiszen Alexandriai Szent Katalin és Sienai Szent Katalin példája mutatja, 

érdemes hallgatni az isteni Jegyes szavára, érdemes szeretettel válaszolni az Ő szeretetére!  
 

Befejezésül a 120. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Ha tán valósággal most nem veheted, égő kívánsággal, vágyaddal vegyed! 

 Lelked vőlegénye kebled mélyibe, szíved örömére, kész lesz térni be.  


