
 

 

361. A lelki eljegyzés élménye Cortonai Szent Margitnál és Battistina Vernazzánál 

 

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. 

 

 A pesti Ferences templom folyosóján van egy kép a gyönyörű Cortonai Szent Margitról. 

Szépségét el akarta rejteni, alig tudták megakadályozni abban, hogy arcát eltorzítsa. 

 

I. Cortonai Szent Margit 
 

A mai Olaszország területén született 1247-ben. 8 éves volt, amikor édesanyja meghalt, 

apja pedig újra nősült. A hagyomány szerint a mostohaanya szította gyűlölködő hangulat is 

hozzájárult ahhoz, hogy a 16 éves leány elszökjék hazulról egy montepulcianói ifjú nemessel, 

Arsenioval, akitől később gyermeke született. Együttélésük során Margit részt vehetett a nemesi 

család életében, jól lehet, sohasem fogadták be őt hivatalosan, hiszen tudták, hogy bűnös a 

kapcsolat. 9 év elteltével Arsenio, a gyermek apja egy vadászaton halálos balesetet szenvedett. 

Margit az erdőben látta az addigra már oszlásnak indult holttestet. (A ferences templom 

gyóntatófolyosója üvegablakán a kutyájával ábrázolják, aki megtalálta.) Amikor rádöbbent a világ 

mulandóságára, rádöbbent, hogy bűnös életet élt, gyermekével atyja házában keresett oltalmat, 

de onnan is mennie kellett. Koldus-szegényen jutott el Cortonába, ahol két nemes hölgy vette 

pártfogásába. Rajtuk keresztül azután kapcsolatba került Szent Ferenc szerzetes testvéreivel. 

Ettől kezdve vezekléssel töltötte napjait. A templomban nyilvános bűnbánatot tartott vétkes élete 

miatt, és a szegények, a betegek gyámolításának szentelte életét. Mindezt megkoronázta az 

Irgalmas Szűz Mária kórház megalapításával. 1275-ben befogadták a ferences harmad-rendbe. 

Egyre gyakrabban vonult vissza magányos cellájába, ahol szigorúan aszkétikus életvitellel 

sanyargatta önmagát. Állandó imádságba és elmélkedésbe merült, amit csak mindennapossá vált 

elragadtatásai, és a Krisztussal való beszélgetései szakítottak meg. 

1288-tól egy magányos sziklán levő cellába zárkózott, még távolabb a várostól, amelyért 

olyan sokat imádkozott továbbra is. Ebben a cellában halt meg 1297. február 22-én. 

 

Azt, ami a lelkében játszódott le, az Istenről szerzett tapasztalatokat egyszerű 

szavakkal mondta el. A keresztre feszített Krisztus szemlélése, az isteni Jegyes hiánya szinte 

végső elkeseredésbe taszítja. Hangos kiáltozásba kezd arra a gondolatra, hogy Jézust megölték. És 

mert sem önmagában, sem önmagán kívül nem találja az isteni Jegyest, elalél, a nyilvánosság előtt 

elájul. Mintegy ő maga is a halál arculatát ölti magára, hogy végül is rátaláljon szeretett Krisztusára 

a kereszten, mígnem meghallja a hívását. Jézus szólítgatja így: „Leányom! Nővérem!” Később 

pedig: „Jegyesem!” Látja megnyílni Krisztus oldalsebét, feltűnik a szeme előtt Krisztus szíve. 

A két szeretet találkozik, egymásra találnak. Margit folytonosan hányódik a csüggedés és a 

várakozás között. A Jézussal való jegyesi közösség újfajta nagyságot kölcsönöz neki. Már nem az 

istenit kell keresnie ebben a jegyesi kapcsolatban, hanem az emberit kell megtapasztalnia. És azért 

Krisztus szenvedéseit Cortonai Szent Margit pontról pontra újra éli. Életrajzírója feljegyzi: 

„Isten szolgálóleánya szeretett volna lenni Margit, vagyis szeretett volna különlegesen kedvessé 

válni az Atya Isten előtt, hogy az tőle elválaszthatatlan igaz leányának fogadja el. 

 Amikor elvégezte életgyónását, könnyek között vallva meg valamennyi hibáját, 8 napon át 

megszakítás nélkül időrendben követve életének minden eseményét, így vált teljesen patyolat-

tiszta edénnyé, szentté és tiszteletreméltóvá. Ezután istenfélően, nyakában a bűnbánati kötéllel az 



 

Úr testének szentsége elé járult, és miután magához vette a világot éltető élő kenyeret, meghallotta, 

hogy az Úr szelíden így szólítja: „Leányom!” Ez a hang oly szelíd volt, hogy Margit a nagy örömtől 

már-már holtan rogyott össze. Ebben a határtalan örömben – amely érzés csak azoknak adatik 

meg, akik nem keresnek másféle örömet – Margit azon a napon még többször esett 

elragadtatott révületbe. Mindannyiszor érzéketlenné és mozdulattalanná vált a testvérek, ferences 

testvérek, asszonyok és az ő gyóntatója jelenlétében. 

 

Egy másik alkalommal is, amikor magához tért az imádságából, könnyben úszó szemmel 

mondogatta: „Ó, mennyire vártam már, mennyire kívántam hallani e jóságos hangot, amely oly 

kedves a szívemnek! Azt mondta az én Istenem: ’Leányom!’ Leányomnak hívott engem az én 

Krisztusom!’ 

A közvetlen Jézus élményeinek megritkulásával Margit úgy érzi, nem tud tovább élni. 
Reményvesztetten, szinte az őrület határán keresi Szerelmét, Jézust, mint az Énekek énekének 

jegyese. Tűzben ég az iránta való vágyakozástól, mint Mária Magdolna. A szűnni nem akaró sírás 

közepette kiáltozva kérdezgetett mindenkit, aki útjába került: „Nem látta-e az ő keresztre feszített 

Urát?” Égő vágyakozással és Krisztus iránti szerelemmel eltelve kiáltozott: „Nem láttátok az én 

Uramat? Hol találom Őt én boldogtalan? Ó, bár láthatnálak, Uram! Milyen mérhetetlen lenne az én 

boldogságom, az én örömöm! Egyre csak kutatlak, sóhajtozom, kiáltozom, virrasztok, gyötrődöm, 

és a szívem is alig ver már, mert nem talállak. A kegyetlen halál elragadott Téged tőlem. 

Angyalok, emberek, minden teremtmények, válaszoljatok nekem, hol van az én keresztre feszített 

Uram, Akit keresek, és Akit sehol sem találok!” Kínzó sóvárgása annyira elhatalmasodott rajta, 

hogy sem nem evett, sem nem aludt egészen a következő vasárnap reggeléig. A mise befejeztével 

visszatért cellájába hihetetlen sóhajtozások, sírások közepette. Egyre csak Urát hívta könnyben úszó 

szemmel: „Szerelmesem, Jézus, ki ölt meg Téged? Ki okozta veszted, ó én Boldogságom! 

Szerelmesem, szólj, hová rejtőztél el? Miért kell élnem, ha már nem láthatlak többé?” Ilyen 

kínok gyötörték hétfő reggelig. Akkor azután az Úr, Aki viszont szereti az őt szeretőket miután 

egyszer már megjelent undok sebekkel borítva, Margit könyörgésére megjelent most ismét, 

immár halhatatlansággal felruházva, békét hozva számára. Megszabadítatta őt minden testi-lelki 

kíntól. Sok titkot tárt fel előtte, és Margit szívébe akkor beköltözött. 

 

Egyszer, amikor Margit magához vette a szentáldozásban Krisztus szent testét, reszketve 

borult térdre előtte. Akkor egy belső hang, az Úr hangja így szólt hozzá: „Leányom, én sokat 

szenvedtem, és te ugyanígy fogsz szenvedni majd. Előre szólok, mert kínjaid növekedni fognak.”  

 

 Amikor Szent Lőrinc és Szent Pergentius ünnepén tiszteletteljesen magához vette 

Krisztus testét, amaz így szólt hozzá: „Én vagyok az élet kenyere,.. mely alászállott a mennyből (Jn 

6, 48. 50). Isten Báránya, Aki magára vette a világ bűneit (Jn 1, 29). Akarsz-e eljönni az én 

Atyámhoz?” Mire Margit így felelt: „Uram, ha Veled vagyok, az Atyával és a Szentlélekkel 

vagyok.” „Hiszel te ebben?” Kérdezte az Úr. Margit pedig felelt: „Uram, Te mindent tudsz, tudod, 

hogy hiszek.”(vö. Jn 21, 17). E szavak után Krisztus megáldotta Margitot, és azt mondta: „Ne 

kételkedj tehát! Inkább üdvözöld az én Anyámat!” Akkor Margit elmondta az Üdvözlégy Máriát. 

És miután az imádságot befejezte, az Úr így szólt hozzá: 

„Leányom, szeretsz te engem?” (vö. Jn 21, 16). Margit pedig így felelt: 

„Nemcsak szeretlek, Uram, de ott szeretnék lenni a szívedben, ha az a Te kedvedre való!” 

Mire az Úr így szólt: 

„Miért szeretnél te az én szívemben lenni, miért nem inkább az oldalsebemben?” Margit ezt 

válaszolta: 

„Ha a szívedben leszek, Uram, akkor az oldalsebedben is ott leszek, és mindenütt, ahol a 

szögek vannak, ahol a töviskoszorú, ahol az epe, az ecet, és a Te szent szemedre boruló szemfedél 

van.” Ekkor az Úr Jézus újra megkérdezte: 

„Leányom, szeretsz te engem?” Margit pedig így felelt: 

„Nem, Uram.” Mire az Úr: 



 

„Mikor fogsz szeretni?” Margit: 

„Akkor foglak szeretni, Uram, amikor ugyanolyan gyötrő kínok között – mint amilyeneket 

te szenvedtél el értem – kezemet összekulcsolom, és lelkem a testemből eltávozik.” Az Úr: 

„Nem kívánsz-e másféle halált magadnak?” Margit így felelt: 

Nem akarok másképpen meghalni; ezt a halált kell választanom az Irántad érzett szerelmem 

és bűneim miatt.” Erre az Úr azt mondta neki: 

„Oly nagy az én hatalmam, hogy fájdalmas halálodat akár meg is könnyíthetném.” Margit 

erre így felelt: 

„Uram, Jézus Krisztus, ne adj nekem könnyű halált, hiszen azt kívánom, bárcsak a Te 

keserű halálod részese lehetnék!” Az Úr pedig akkor harmadszor is feltette neki a kérdést: 

„Szeretsz te engem?” Margit így felelt: 

„Uram, ha szeretnélek, Téged szolgálnálak, de azt hiszem, egyetlen teremtett lélek sem tud 

Téged soha annyira szeretni, mint amennyire megérdemelnéd.” Mire az Úr: 

„Igazat szólottál.” Ekkor erre a mennyei dicsőségre kiválasztott Margit ezt mondta az 

Úrnak: 

„Nem csupán szeretni akarlak Téged, hanem még ennél is többet, ha ez lehetséges volna: 

Oly nagy az én sóvárgásom a Te szerelmedre!” 

 

Jézus egy másik alkalommal is így szólt hozzá:  

„Hatalmas kínokat kell majd kiállnod, hogy elnyerhesd a szerelmemet, és mindezt lelki 

vigasz nélkül. Emlékezz majd akkor gyóntatód szavaira, aki figyelmeztetett: „Ha Uradra 

szomjazol, Ő ott lesz veled.   
Ki más világosítaná meg lelkedet? 

Ki adná az erőt? 

Ki adná a szomjúhozást, a vágyakozást? 

Ki lenne méltó rá, hogy megvédjen téged a nagy küzdelemben?”Amikor pedig Margit azt 

felelte: „Egyedül Te, Uram, Jézus Krisztus.” Az Úr így folytatta:  

„Miért nem mondasz tehát szívből jövő köszönetet nekem? Sokkal inkább nekem 

tetsző cselekedet lenne, mint az, amikor édes vigaszomat kéred vagy fogadod. Én 

mindig veled leszek (vö. Mt 28, 20). Oly hatalmas kegyelemben részesítelek, hogy be sem 

tudsz majd számolni róla a téged támogató és meghallgató gyóntatódnak.   

Nem érzed-e most is, hogy mily nagy az én jóságom, amely szétárad benned?” És Margit 

így felel: 

„Uram, ne mond azt nagynak, hiszen a Te jóságod kimondhatatlan, felfoghatatlan, 

végtelen!” 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén Jézus az Utána vágyakozó Margit 

előtt megjelent, és a következő szavakat intézte hozzá: 

„Leányom, ne félj! Ha annyira megismered majd az én evangéliumomat, hogy tejesen 

lemondasz minden földi hívságról – beleértve még fiadat és önmagadat is –, akkor nem hagylak 

el többé, csak húgomnak nevezlek.”  

E kedveskedő szavak hallatán Margitot olyan édes vágyakozás fogta el, hogy csengő hangon 

így vallott:   

A Szűzanya, az angyalok és az üdvözültek, akik Isten társaságát élvezik a mennyben 

bármennyire eltelnek is az Úr jelenlétével, mégsem tudnak betelni Vele soha. Ezért azután Uram – 

folytatta – miközben  végtelen édes jóságod sugárzik felém, mégsem csillapul vágyakozásom.” És 

miközben szerelmes vágyakozással e-képpen zengte, csöndesen sírván az Úr dicséretét, az égi 

rendek felé fordította őt az Úr, hogy megvilágosodván hozzájuk fohászkodjék, hogy rendenként ők 

segítsenek kimondhatatlan köszönetet nyilvánítania a mindenek Teremtőjének. 

 

Szent Balázs ünnepe éjszakáján Krisztus így szólt Margithoz: 

„Azt szeretnéd, ha édes vigaszom mindig kísérne téged? De a vágyad nem teljesülhet, 

amíg az élők sorában vagy, hiszen maguk az apostolok sem élvezhették azt folytonosan, pedig ők 



 

mindenhova követtek engem. Miért gondolod, hogy fáradozás nélkül megkapod e nyugalmat? 

Miért nem járod inkább azt az utat, amelyet én is bejártam, emberségem, mélységes alázatom útját, 

kínszenvedésem állomásait?” 

Egy reggel Margit gyóntatóját a ferences guardián, Ubaldo testvér elkísérte Margithoz. 

Mialatt a ferences guardián Ubaldo mély átéléssel beszélt neki Krisztus passiójáról, Margit 

fájdalomtól gyötörve szólt hozzá: 

„Ha ott lehettem volna az én keresztre feszített Uram mellett, azt kértem volna: ’Küldjön 

inkább a pokolra engem, mintsem hogy az Ő gyönyörű teste elszenvedje azokat a kínokat.’ Akkor 

Krisztus így szólt Margithoz: 

„Ha te ezt kérted volna, miközben én a kereszten szenvedtem, színtiszta hited üdvözített 

volna. Palántám vagy te, az elszáradt növények kizöldülnek általad. A belőled fakadó víz öntözi a 

kiszáradt fák gyökereit. Leányom vagy, húgom vagy, barátnőm vagy, aki soha nem veszíti el az én 

Atyám kegyelmét.” Megrémült Margit, Krisztus szolgáló leánya e szavai hallatán, s így szólt: 

„Uram, ne hagyd, hogy ezzel áltassam magamat, hisz nem találok magamban semmilyen 

erényt, amellyel ezt valaha is kiérdemelhetném. Ekkor Krisztus keresztre feszítve mutatkozott meg 

előtte, és így szólt hozzá: 

„Helyezd most kezedet az én kezemre, ott, ahol a szegek sebet ütöttek rajta!” Margit 

félelmében így felelt: 

„Nem, Uram!” Amikor szerelmese, Jézus mellkasán hirtelen megnyílott a seb, és a 

nyíláson át Margit meglátta a Megváltó szívét, és elragadtatásában ekkor átölelte a keresztre 

feszített Urát, és érezte, amint az felemeli magával, fel a magasba, az ég felé. 
Szent Márton hitvalló ünnepén miután magához vette Megváltónk testét és vérét, hirtelen 

oly édes gyönyörűség töltötte el, hogy egész testében és lelkében elgyengült tőle. Maga az 

pedig, aki megörvendeztette eljövetelével az egeket, e szavakkal fordult a mennyei 

dicsőségre kiválasztott lélekhez: 

„Mondd, mit kérsz tőlem, Margit, én vértanúm?” Krisztusnak, az Örökkévaló Atya Fiának 

kérdésére Margit kérdésre válaszolt: 

„Uram, miért hívsz engem vértanúnak, amikor még semmi nehézséget, semmi keserűséget 

nem kellett kiállnom a Te szerelmedért?” Amaz pedig, Aki szentjei köré dicsfényt von, e-képpen 

felelt neki: 

„A te vértanúságod abban áll, hogy félsz az elvesztésemtől, és attól, hogy megbántasz 

engem, a te Teremtődet. Bizony mondom neked, te vagy az új világosság, akit én küldtem e 

világra, és ki a fényét tőlem kapja.” E szavak hallatára Margit alázatosan így kiáltott fel: 

„Uram, könyörülj rajtam, hogy ne legyen sötétség ezen a világon! Engedd, hogy fényedet 

sugározzam, amellyel bevontál engem!” Az Úr pedig e-képpen folytatta: 

„Vagy talán nem igaz-e leányom, hogy a kedvemért lemondottál minden földi örömről? És 

hogy a kedvemért kész vagy kiállni bármilyen szenvedést? És nem zártad-e tán a szívedbe 

kedvemért a világ valamennyi szegényét?” 

Margit, mint Jézus jegyese megosztotta Vele életét, örömeit, fájdalmait, és mint jegyes 

részt vállalt Krisztus művében, a világ megmentésében. 

 

Vízkereszt után, miután odaadó áhítattal vette egy pénteki napon magához Isten Fiának 

testét, nagy örömmel így kiáltott fel: „Ó, mily kimondhatatlan az én lelkemnek a boldogsága! Ó, 

milyen régen vártam e felbecsülhetetlen örömöt!” E szavak után váratlanul őrangyalához fordult: 

„Kérlek téged, ki az Örökkévaló parancsát követve vigyázol rám, mutass valami jelet, amelyből 

tudhatom, hogy az Ő kegyelmének részese vagyok!”  

Az Úr így szólt hozzá: „Húgom vagy, leányom, te vagy a világosság a sötétségben. Fény, 

amely nappallá változtatja az éjszakát. Fáklya vagy a bűnösök kezében, hozzám vezeted őket. 

Nemcsak a szüzeket, hanem a feleségeket és az özvegyeket is. Mégis tudd meg, hogy te a magad 

vigasztalására szeretsz engem, holott az engem tökéletesen szerető lélek nem keresne 

vigasztalást ezen a világon, hiszen azt csupán a mennyei üdvösség adhatja majd meg neki. Te 

olyan vagy, akár a csecsemő, aki folyton anyja mellén csüng, s mindjárt sírva tiltakozik, 



 

amint egy pillanatra elszakítják onnan. Ezért azután azt parancsolom neked, jöjj gyakran az 

én oldalsebemre, és onnan szívd magadba azt, ami az emberi nem üdvösségére kiontatott!…” 

 

Szűz Mária ünnepe utáni nyolcadik napon, midőn befogadta Krisztust szívének 

menedékébe, Margit a következőket hallotta: 

„Bizony mondom neked, te vagy az én kiválasztottam, leányom, jegyesem, Margit. Piros és 

hófehér érettem, szent és magasságos érettem. Nincs szív a világon, amely felfoghatja, mily nagy 

vagy te énbennem. Azt mondod: Sohasem fogsz betelni az én szerelmemmel. Én pedig, a te Urad, 

nem szűnök meg sohasem szeretni téged, és nem vetek véget a te szerelmednek, mondván: ilyen 

vagy olyan kegyelemben részesítettelek, ne várj immár ezeknél nagyobbakat. És azt sem fogom 

mondani: Idáig szerettelek, ám mostantól fogva megszűnök szeretni téged.” Isten szolgálóleánya, 

Margit ekkor így szólt Krisztushoz: 

„Mit tegyek, Uram, hogy kitartsak melletted?” Mire az Úr: 

„Leányom, őrizd meg elméd világosságát! Imád, amelyben azt kéred, hogy szolgálhass 

minden teremtményt, nagyon tetszett nekem. Ezért azt parancsolom neked, hogy mostantól fogva 

ne csak az én szolgálatomban állj, hanem mindenkiében az én dicsőségemre! Tartsd magad 

mindenkinél hitványabbnak az én szerelmemért, miképpen én is alávetettem magam 

mindenkinek, és hagytam, hogy a legmegvetendőbbnek tartsanak. Éppen e rendkívüli alázat 

tesz majd naggyá téged a szentek között, akik a mennyben lakoznak.” 

 

 

II. Battistina Vernazza 

 

  A másik misztikus olasz nő – akinek az írásait ismerjük – 1497-ben született. Genovai Szent 

Katalin leghívebb követőjének mondhatjuk őt. Kórházakat, jótékonysági intézményeket alapított 

egész Itália területén. Apáca lett alig 13 évesen. A Csodatevő Szűzanya monostorát választotta, 

amelyet a lateráni szabályozott kanonoknők vezetnek. Belső tapasztalatát 46 az egység állapotára 

vonatkozó Kétely-ben fogalmazta meg. E Kétely-eket egy teológusnak címzi kérdések formájában, 

ezt követően a Beszélgetések-ben különálló elmélkedéseit írja le. 

 

 A nyomtatásokban megjelent Kételyek című írás – amelyeket a teológus címzett – végül is 

válaszok nélkül maradtak. A teológus képtelen érdemben válaszolni rájuk. Ezeket a gondolatokat 

első hallásra vetette papírra, és megtartotta a kinyilatkoztatások sorrendjét is. Amikor először 

hallotta extázisban a hangot, akkor azért imádkozott, hogy meghalhasson Krisztusban (vö. 

Kol 3, 3). Az üzenetek igazi értelmét akkor értette meg, amikor lemondott az aktív imádkozásról, 

vagyis hogy ő beszéljen az imádságban, és szívét teljes figyelemre a hang iránt tudta hallgatni; 

vagyis teljesen passzívvá volt képes válni az ima-folyamatban. Amikor az elragadtatásban a hang 

megszólalt, akkor Battistina abbahagyta az imádságot is. Annyira a hallgatásra koncentrált, hogy 

szinte egyetlen misztikus füllé alakult át. Ilyen értelemben a beszélgetés másik részt vevője, Isten 

valamiképpen olyan, mint a száj, és egyszer csak meghökkentő módon közli vele, hogy teljesen le 

akarja őt nyelni. Nem csoda tehát, hogy az egység a szó valóságában teljesedett be. Battistinától 

elvétettek a szavak, és ebbe a némaságba bocsátkozott bele az, aki a Beszédnek nevezte magát. 

Az azonosulás legmagasabb szintje ez. Írásainak értelme, hogy felidézze az öröktől fogva 

meglevő kölcsönös jelenlétet Isten és az ember kölcsönösségében. 
 

Szent István vértanú ünnepének éjjelén, a matutinum, vagyis az olvasmányos imaórák után: 

„Uram, Te elosztattad kételyeimet. Amikor elhallgattál, Fenségedre gondoltam csendesen. És 

váratlanul olyan dolgot hallottam, amit azelőtt sohasem gondoltam. A következő szavakat 

hallottam hirtelen: ’Szívem szerint való vagy. Azt akarom, hogy senki ne érjen hozzád! Azt 

akarom, hogy csak az enyém légy!” Ugyanezen az áldott napon, amikor áldozni kellet mennem, 

többször hallottam magamban, hogy fenségesen így szólít az Úr: „Jöjj, mert egészen le akarlak 

nyelni! Jöjj, mert le akarlak nyelni!” – Erre biztosan emlékezem. 



 

Virágvasárnap is a szentáldozáskor megismétli az Úr: „Jöjj, mert teljesen le akarlak 

nyelni!” És azt mondta: „Egészen a tied vagyok. Tiéd az Atya, tiéd a Fiú és tiéd a Szentlélek. 

Tiéd Krisztus teste és lelke. Megáldott téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek.” Majd folytatta: 

„Leányom, tégy boldoggá azzal, hogy nem lelsz örömöt másban, csak Bennem! És én 

boldoggá teszlek.” 
 Advent első vasárnapja utáni hétfőn ezt hallottam: „Az Atya és a Fiú megerősítették a 

szövetséget, és az Ige így szólt hozzám: ’Trónomon legyen helyed. Trónom pedig az Atya szíve. 

Nem tudod, hogy szívének leánya vagy? Én vagyok a te szíved. Amit a szív végez az 

emberben, azt én teszem. Saját magamra megesküszöm: egészen a tied vagyok. Többször 

elismételte: Ha ismernéd Isten ajándékát (Jn 4, 10), azt, Aki egészen magának akar téged, 

megnövelem képességedet. Istenségem mélységére jutsz. Úgy elrejtelek magamban, hogy nem 

fogod megtalálni magadat. Az enyém vagy mindörökre. Atyád, Aki a rejtekben is jelen van (Mt 6, 

18), szeret téged! Ezért a szívünk mindig ott időzik majd, aki ott van, és ott nyugszik lelkünk 

cellájában elválaszthatatlanul. Nincs oka, hogy onnan elmenjen. – Ekkor azt mondta neki az Úr: 

Ahol a kincsed, ott a szíved is (Mt 6, 21). Jézus azt mondta: Örömötöket nem veheti el tőletek senki 

(Jn 16, 22). Én is ugyanerre vágyom.  

 

Úgy vélem, két fő dolog miatt leljük örömünket Benne: 

 1. Az egyik az, hogy Isten szeretete által egészen mienk az Ő Istensége és az embersége. 

És  ha így eltölti szívünket, akkor állandóan örvendezünk elmondhatatlan örömmel. 
 2. A másik csodálatos dolog, amely a szívet oly bámulatosan megörvendezteti, az, hogy 

akaratunk egységet alkot Isten akaratával. 
A szerető lélekben – amely tehát egészen Istenre hagyatkozott – beigazolódik a mondás: 

Örömötöket nem veheti el tőletek senki. Így örökre Krisztus keblén nyughatom. Ő az örömöm, 

boldogságom, vágyakozásom és dicsőségem! Minden, amit el sem tudunk mondani. Ő a 

szeretet (1 Jn 4, 16), a dicsőség, és mindez Istenben van! 

 

Az Európa Könyvkiadónál 2001-ben megjelent az Olasz misztikus írónők című könyv még 

sok szentéletű nővér életét, Krisztusnak adottságát ismerteti. Szinte lehetetlen felsorolni, csak 

beleízlelni, csak egy kicsit tudunk beletekinteni ebbe a mérhetetlen gazdagságba, hogy Isten 

mennyire közel jön ahhoz, aki hajlandó egészen átadni magát neki! Ha a lelki jegyesség ilyen 

mélységeket ér el, akkor vajon milyen gyönyörűséges lesz az Istennel való lelki házasság?! 

 

Befejezésül imádkozzuk a 139.számú éneket: 

 

Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó. 

Mondjad, csak egy szóval nékem, és meggyógyul az én lelkem! 

 

 

 

  


