
 

362. Az eljegyzés imája a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz tanításában 

A belső várkastély 6. lakás, 10. és 11. fejezet. 

 

Imádkozzuk a 11. sz. éneket:  

 

 Ó fényességes szép Hajnal, kit így köszöntött az angyal:  

 Üdvözlégy teljes malaszttal! 

 

 Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép leánya 

 És Szentléleknek mátkája. 

 

 Tehozzád küldetett mennyből Szent Gábor angyal követül,  

 Istennek rendeléséből. 

 

 Szent Terézia A belső várkastély című művének a 6. lakásban a 10. és 11. fejezetben írja le 

az „eljegyzés imáját”. Bepillantást kaphatunk ennek a szent szerzetesnővér lelkébe. Olyan, 

mintha egy mennyasszony szobájába tekinthetnénk be. Ez a téma: betekinteni valakinek az 

ablakán, valahol mindig izgalmas a kívülállók, a leselkedők számára. Az ember szeretne titkokat 

látni, amely persze nem tartozna rá. Isten azonban fellebbenti a titkok fátylát. Hiszen Ő pontosan 

azért jött, hogy kinyilatkoztassa nekünk azt, ami évezredek óta elrejtett volt. Azt a titkot akarta 

közölni velünk, amelynek a megismerésére még az angyalok is vágytak. Azt a titkot 

nyilatkoztatta ki nekünk, amelyet evilág fejedelmei nem tudtak megérteni, mert ha megértették 

volna, akkor sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát (vö. 1 Kor 2, 9). Az Apostol pedig 

folytatja: Nekünk azonban Lelke által kinyilatkoztatta Isten (uo., 10). Jézus szíve vágya, hogy a 

Mennyei Atya legbelsőbb szobájába is elvezessen bennünket, nemcsak a Jézusról nevezett Szent 

Terézt. Jézus szíve öröme, hogy feltárhatja a Mennyei Atya titkait.  
 Egy alkalommal a Szentlélekben felujjongva így imádkozott: Áldalak Téged, Atyám, 

mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elöl, és a kicsinyeknek 

kijelentetted (Lk 10, 21). Amikor a lélek-mennyasszony és az isteni Vőlegény szeretet-

kapcsolatát szeretnénk mi is látni, az nem egy tiltott, egy meg nem engedett, vagy lopva 

szerzett ismeret, amelyért lelkiismeret-furdalás gyötörhetne, hogy mások magánéletébe, 

magántitkaiba beüti az ember az orrát, hanem Isten jóságos szeretete áradásának lehetünk tanúi. 

És önmaga akarja, hogy ennek a szeretet-élménynek ne csak a lélek-mennyasszony és az isteni 

Vőlegény legyen tanúja, hanem mi mindnyájan, akik hozzájuk tartozunk. 

 Hogy mennyire akarja ezt Jézus, a Szentlélekben való felujjongása imáját befejezve azt 

mondja a tanítványainak: Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Boldogok vagytok, amit ti 

hallotok (Lk 10, 23-24). A Jézusról nevezett Szent Teréz az imádságot Belső Várkastélyhoz 

hasonlította, amelynek hét lakása van. A hetedikben, a legbensőbben maga az Úr lakik a lélek 

hajlékában. 

Minél előbbre halad az imádkozó ember az imádság útján, annál közelebb kerül lelke 

Urához. Annál jobban tudja érzékelni, megtapasztalni szerető jelenlétét, és szeretetből fakadó 

önátadását. Ezek a szakaszok az imádság útján már a misztika területén vannak. Vagyis az ember a 

maga erejéből nem tud előbbre haladni, nem tudja ezeket a kegyelmeket megszerezni.  

 Az első lépéseknél a bűnbánatot, az Istenre figyelést, az Istenben való elcsendesedést még 

az ember tudja a maga erejével művelni; bár ez utóbbi miatt is egyre inkább Isten ajándékából 

elcsendesülés, nem pedig elcsendesedés jelleggel lesznek, tehát passzív, kapott csendesség. Illetve 

nem csupán emberi erővel való ráirányulás Isten szeretetére, hanem ráirányítottság Isten 

kegyelméből erre a mérhetetlen isteni szeretetre. Isten ajándékából maga a Jézusról nevezett Avilai 

Szent Teréz lebbenti föl azt a függönyt, amelyen át betekinthetünk az isteni Vőlegény és a 

lélek-menyasszony készülődésére, bontakozására: hogyan készül Isten is, és a lélek is a lelki 

házasságra.  



 

 A televízió-közvetítés korában ez valamiképpen szokványosabb, megszokottabb dolog, 

hiszen az operatőr a felvétel vezetővel olyan jeleneteket is képesek megmutatni, amelyek különben 

inkább csak intim, belső jelenetek, tehát nem a külső szemlélő számára szánt események. De mivel 

az emberek kíváncsiak a hálószobák belsejére, az ott történésekre, ezért azután mindent el lehet 

adni annak az embernek, aki ilyennel akar csak betöltődni.  

 Úristen azonban nem egy megrendezett, nem egy szövegkönyvíró által mesterségesen 

kitalált történetet jelenít meg az Ő adásában, hanem az Ő életét, amelyet a választott 

menyasszonyával, a Jézusról nevezett Avilai Szent Terézzel akar megélni.  

 

 A 10. fejezetben, a 199. oldalon Teréz azt mondja: „Megtörténik olykor – ha az Úrnak úgy 

tetszik – hogy mialatt a lélek imádkozik, és teljesen önmagánál van, egyszerre csak az Úr 

felfüggeszti a lelki tehetségek működését, vagyis az értelem és az akarat működését, és ezen 

állapotban az imádkozó lélek nagy titkokat él meg, amelyeket úgy tűnik fel előtte, hogy magába 

Istenbe lát. Nem mintha látná az Úr szent emberségét, sőt, bár látásról beszélek, egyáltalán semmit 

sem lát a szemével vagy a képzeletével. Ez ugyanis nem képzeleti látomás, hanem értelmi látomás. 

A lélek megérti, hogy miként láthatók Istenben a teremtmények, és hogy Ő miképpen foglalja 

valamennyit önmagába. Ez a látomás rendkívül jótékony hatású. Bár csak egy pillanatig tart, 

nagyon megmarad az emlékezetben. Emiatt azután szégyenkezés is betölti, mert világosabban 

fogja fel a bűn nagyságát. És megérti: a bűnöket is Istenben létezve követjük el.” 

 Egy hasonlatot is mond ehhez: „Ha valakinek van egy szép palotája, és abban a palotában el 

akar követni valami bűnt, akkor az a bűnös cselekedet magában a palotában történik. Így a bűnös 

ember nem tud kimenni Istenből. Olyan cselekedetet akar elkövetni, amely magában Istenben 

történik. Persze a bűn Isten elleni sértés, de Isten nem sérül meg a bűn miatt. Ő annyira több 

nálunk, annyival magasabban van fölöttünk, hogy az emberi bűnös cselekedet vagy szó vagy 

gondolat – bár megtörténik – Istenhez nem ér el. Például, ha valaki egy csúnya, szeretetlen, 

istentelen szót mond a szép palota szobájában, az a palotában valósul meg, de a palota fala nem 

sérül meg, a ház nem dől össze eme gonosz szótól, vagy egyéb más cselekedettől.  

 Mindezt azért is érdemes végiggondolni, hogy ráeszméljünk:  

 

I. A végtelenül nagy és szent Isten nem szűnik meg szeretni bennünket, bűnösöket 

 

Amikor Isten tudást ad az Ő nagy szeretetéről, akkor végül is ezzel igen nagy jót tesz 

az imádkozó emberrel. Mert attól kezdve állandóan az eszében tartja Isten szentségét, és 

soha-soha többé nem akarja megbántani bűnnel. Ebből a tanúság: úgy fogunk a mi isteni 

Jegyesünkhöz némileg is alkalmazkodni, ha igyekszünk lelkiismeretesen megmaradni az igazság 

útján. Az igazság legfőbb megsértése a hazugság.  

 De az igazságnak az is a megsértése, ha arra vágyódna valaki, hogy bennünket jobbnak 

tartsanak, mint amilyenek vagyunk. Ezért azután az isteni Jegyes útján megmaradáshoz legjobban 

az alázatosság erénye segít. Isten ugyanis maga az igazság. Éppen ezért az alázatosság nem más, 

mint az igazság útján való járás. Ugyanis az igazság az, hogy Isten a nagyobb. Az az alázatos 

ember, aki elismeri, hogy ő a kisebb, és hajlandó a végtelenül nagy és szent Isten akarata 

szerint cselekedni, és az Ő útján járni. Ezekkel a kegyelmekkel azért halmozza el az Úr az 

imádkozó lelket, mert úgy látja, hogy már igazi jegyese lett, vagyis olyan, aki már el van tökélve 

arra, hogy mindenben teljesíteni szeretné az Ő isteni jegyese akaratát. Amikor az Úristen egy-

egy ilyen imakegyelmet ad, hogy választott jegyesének megmutatja önmagát, megmutatja, hogy 

Őbenne létezik minden és mindenki, akkor valami fogalmat akart adni a lélek-jegyesnek arról, hogy 

miben kell megtennie Isten akaratát. Ettől kezdve már nem saját magára kell gondolnia, hanem a 

nálánál nagyobbra. Dicsérnünk kell az Urat, Aki ilyen kegyelmet ad, mert ebben az imaszakaszban 

az ördög csábításának, és az emberi képzelőerőnek már nincs érvényesülése. Nem árthatja bele 

magát Isten jelenlétébe, szeretetébe, amelyet megmutat lelke jegyese, a lélek-menyasszony 

számára. A lélek tehát itt nagy vigasztalást merít ebből a kegyelemből.  

 



 

II. Most csendben álljunk meg Istenünk színe előtt! 
 

Mi ugyan a saját értelmünkkel és akarati döntésünkkel állunk az Úr elé, de már tudjuk, hogy 

ez a tevékenységünk sincs Isten nélkül. Ő, Aki mindenkit magához vonz (Jn 12, 32), most is hív. 

Most is azt akarja, hogy lépjünk túl az egyéni, sokszor elkószáló gondolatainkon, hagyjuk a 

hátunk mögött az akarásnak a kalandozó vágyait, és engedjük érvényesülni az Ő kinyilatkoztató 

akaratát! Neki ugyanis – ahogy Jézus a Szentlélekben való ujjongás imájában mondta – az az 

akarata, hogy a kicsinyeknek, az egyszerűeknek kijelentse önmagát. Ez az önközlés Istennek a 

tetszésére van. Jézus így mondja: Igen Atyám, így tetszett neked (vö. Lk 10, 21). Nyilván mivel ez 

természetfeletti kegyelmi adomány, amíg valaki nem kapja meg, hogy értelmi látomással 

meglássa az isteni Vőlegény jelenlétét az ő lelke hajlékában, addig csak készüljön rá! Addig 

csak gondoljon rá! Isten tetszését találja abban, hogy kijelentse önmagát Szent Fiában és a Szent 

Szeretetben választott menyasszonya számára. Ha az imádkozó ember még nem is kapja meg 

értelmi látomással azt a nagy igazság szemlélését, hogy minden Istenben van, ő saját maga kicsiny 

menyasszonyi szívével is, azért gondolhat erre a nagy igazságra. Hasonlóképpen lehet úgy 

megközelíteni ezt a témát: Az én isteni Vőlegényem itt van már a szobában, bejött lelkem 

kastélyának a 6. lakásába, de még nem gyújtotta fel a villanyt. Még nem látom, de tudom, hogy Ő 

énbennem van, én pedig Őbenne (Jn 6, 56). Nyilván ez még a hit tudása, nem a megtapasztalásból 

fakad a tudás.”  

 

 A belső várkastély 6. lakásának ismertetését, a lakásban történéseknek a leírását a Jézusról 

nevezett Szent Teréz a 11. fejezetben folytatja:  

 

III. Isten hő vágyat kelt a lélek-menyasszonyban ama másik világ után 

 

Ez szinte veszélyezteti az ember testi életét. Tény, hogy a lélek-menyasszony – akit az ő 

isteni jegyese sok-sok kegyelemmel halmoz el – igazán nyugodt lehetne, és békésen várhatná a 

halált, vagyis az Istennel való egyesülés gyönyörűségét. Csakhogy a szent egyháztanító arról 

beszél, hogy a lélek-menyasszony most még sokkal rosszabb helyzetbe jutott, mint azelőtt volt. 

Talán már évek hosszú sora óta részesült ezekben a látomásokban, amelyekkel megértett valamit 

Istenből. Megértette Istennek a végtelen szentségét, a maga mérhetetlen kicsinységét. Mégis 

folytonosan fáj a szíve, mert minden egyes kegyelmi ajándék az Istenről való ismeret, és az Iránta 

való szeretetnek a növekedése csak növeli a szenvedését is. Ennek az oka világos: minél jobban 

megismeri Isten nagyságát, annál jobban érzi, hogy milyen messze van isteni Urától, hogy 

milyen sokat kell várnia, míg élvezheti is majd a társaságát. Minél jobban növekszik isteni 

Vőlegénye iránt szívében a szerelem, annál jobban vágyódik Utána! Ez a vágy a jegyes, a lélek-

menyasszony szívének epekedése ki tudja, milyen hosszú idő múlva teljesedik be a lelki frigyben, 

az Istennel kötött szellemi házasságban. Persze van olyan is, aki nem évek hosszú során, hanem 

Isten kegyelméből egy pillanat alatt jut el a kegyelem legmagasabb fokára. Isten Ő szent 

Felsége ugyanis mindent megtehet.  

 

IV. Nagy gyötrelem a várakozás, a vágyakozás 

 

A könnyek, a sóhajok, a szenvedélyes indulatok sokasága, amely gyötri a lélek-

menyasszonyt. De van egy gyötrelem, amely ezeknél még nagyobb. Az előbbi gyötrelmek olyanok, 

mint a kialvó üszök, amely éget ugyan, de azért még elviselhető. Azonban mialatt a lélek-

menyasszony így emészti magát vágyódásának be nem teljesedése miatt, egyszer csak úgy érzi, 

minthogyha valami tőr-szúrás, vagy tüzes nyíl hatná át a lelkét. Igazán nem nyíl, de legyen akármi 

is, a lélek tudja, hogy ez nem származhat a mi természetünktől. Nem is tőr-szúrás, mert ez sokkal 

élesebb fájdalom, mint akár egy késnek a sebe. Ez sokkal belsőbb fájdalom, mint a test sebének a 

fájdalma. Ez a lélek legmélyén történik. Odabenn ez a villámcsapás porrá zúz mindent, ami földi 

és emberi. És mialatt ez a kegyelmi hatás tart, a lélek nem képes semmire sem gondolni, ami az ő 



 

saját személyére vonatkoznék. Szellemi tehetségei ebben a pillanatban úgy bilincsbe vannak verve, 

hogy nem képes másra gondolni, vagy mást akarni, csak egyet tudnak elérni ezek a szellemi 

képességek, így megkötözve is, azt tudniillik, hogy növeljék lelke fájdalmát. Ilyenkor ugyanis a 

lelki tehetségek elragadtatásban vannak mindarra nézve, ami nem járul hozzá ezen lelki fájdalom 

fokozásához. Az értelem például megőrizte teljes elevenségét annak megértésére, hogy mennyire 

oka van azon bánkódnia, hogy távol van Istenétől. A Úr szentségének a mivolta is hozzájárul a 

fájdalom fokozásához, a léleknek ugyanis sohasem volt Istenről tisztább fogalma, mint éppen 

ilyenkor. Ez azután annyira növeli a szenvedését, hogy az illető sokszor nem tudja megállni hangos 

zokogás nélkül. Ez a kín nem a testét kínozza, hanem a lelke legmélyét érinti. Ebből tudjuk 

megérteni, hogy mennyivel nagyobbak a lelki fájdalmak, mint a testiek.  

 A tisztítóhely fájdalmai ilyen természetűek lehetnek. A lélek ugyanis ott már nincs 

egyesülve a testtel, de mégis sokkal többet szenved, mint az a szenvedés, amelyet itt a testben viselt 

volna el. A lélek-menyasszony ebben az állapotban könnyen azt hiheti, hogy belehal. Ténylegesen 

testi élete szinte veszedelemben forog. Bármennyire is rövid ideig tartson ez a kegyelem 

beleáradása okozta gyötrelem, mégis egészen letöri a testet, és időtartalma alatt az érverés annyira 

gyönge, mintha a lélek már azon a ponton volna, hogy visszamegy Istenhez. A test melege 

lecsökken, a lélek pedig olyan lázban van, hogy kevés híja, vagy azon pillanatban nem teljesülnek 

a vágyai. Testi fájdalmat nem érez, de szervezete mégis annyira legyengül, hogy 2-3 napig arra 

sincs ereje, hogy tollat vegyen a kezébe. És ráadásul sok fájdalmat érez. A kegyelmi tüzes villám 

szeretet-közlés ismétlődése esetén a test mindig egyre jobban és jobban megviselődik.  

Ha a lélek-menyasszony annyira engedelmes Istennel szemben, akkor joggal teheti fel a 

kérdést: „Miért nem nyugszik meg az Ő akaratában?” Mindeddig ugyanis képes volt erre az 

önmegadásra, és ez tette számára az életet elviselhetővé. Most már erre nem képes többé, mert az 

esze felmondta a szolgálatot, és nem tud másra gondolni, mint olyan dolgokra, amelyek csak 

növelik a fájdalmát. Mit ér neki az élet, amikor távol van egyetlen Boldogságától? Továbbá 

végtelenül elhagyatottnak érzi magát, mert a föld egyetlen egy teremtménye sem képes őt 

felvidítani. Sőt azt hiszem, még az égiek sem volnának erre képesek. Csak egy valaki tudná ezt a 

megtenni: az az isteni Vőlegény, akit ő szeret. Minden terhére van. Úgy érzi, mintha elvesztette 

volna lába alól a talajt. A földön nem tud megnyugodni, az égbe pedig még nem lehet 

felmennie. Lelkét égető szomjúság gyötri, de még nem engedik oda a vízhez. Tűrhetetlen ez a 

szomjúság, és nem oltható más vízzel, és ő maga sem kívánná mással oltani, mint azzal, amelyről 

az Úr a szamariai asszonnyal beszélt: az élő vizekről (vö. Jn 4, 10. 15), de ebből még nem adnak 

neki.  

  

V. Nem tudok meghalni, abba halok bele 

 

A lélek tehát keservesen szenved. Ez a fájdalom ilyen erős fokon azonban nem tart sokáig, 

nézetem szerint legfeljebb 2 vagy 3 óra hosszat. De nem is lehetne másképp, mert ha tovább 

tartana, a gyarló emberi szervezet – ha csak csodát nem tenne vele Isten – nem volna képes azt 

elviselni.  

 Egy alkalommal csupán egy negyedóra hosszat tartott, de az illető személy teljesen össze 

volt törve. Igaz, hogy ebben az esetben a kín olyan erővel jött rá, hogy eszméletét vesztette. 

Beszélgetés folyamán történt, és pedig pontosan húsvét utolsó napján, miután az ünnepeket olyan 

lelki szárazságban töltötte, hogy szinte azt sem tudta, hogy ünnep van-e. Nem is kellett neki több, 

minthogy csak egy szót ejtsenek neki arról, hogy milyen soká tart ez az élet. Ez 1571-ben húsvét 

utáni kedden volt, amikor Szent Teréz a salamancai karmelita zárdában tartózkodott, az üdülés 

idején leányaival volt. Ekkor ugyanis a Jézusról nevezett Izabella nővér elénekelt előtte egy kis 

költeményt, amelynek az volt a tárgya: mily soká tart ez az élet, ez a földi számkivetés. Ekkor esett 

Szent Terézia abba fájdalmas elragadtatásba, és ezután írta azt a gyönyörű költeményét, amelynek 

ez a refrénje: „Nem tudok meghalni, abba halok bele.”  

 Akkor azután hiába mondták neki: „Álljon ellen!” Ez olyan volt, mintha az embert, akit a 

tűzbe vetettek, arra bíztatnák, hogy tegye meg, hogy a láng ne égesse őt meg. Nem is olyan érzelem 



 

ez, amit el lehetne titkolni. A jelenlevő társak ugyan nem látnak bele a lélek-menyasszony 

belsejébe, de észreveszik, hogy az illetőnek élete veszedelemben forog. Igaz, hogy némileg 

jótékonyan hat rá az ő társaságuk, de csak úgy, mintha árnyak volnának. Ilyen színben tűnnek fel 

előtte akkor az összes földi dolgok. A lélek tehát itt olyan állapotban van, mint a haldoklás. 

Haldoklik azért, mert nem tud meghalni. Ebben az imaszakaszban úgyszólván semmi sem hiányzik 

ahhoz, hogy elhagyhassa a testet. Tényleges félelem van benne, és kívánni kezdi: „Bárcsak 

csillapulna a fájdalom, nehogy belehaljon!” Természetes, hogy ez a fájdalom, ez a félelem az 

emberi gyarlóságból ered, mert hiszen másrészről nem csökken benne a vágy. És semmi sem tudja 

megszüntetni gyötrelmét mindaddig, míg maga az Úr nem vet véget rendesen valami nagy 

elragadtatással vagy látomással végződik, amelyben azután az igazi Vigasztaló megvigasztalja és 

lelket önt beléje, hogy éljen tovább, ameddig Ő akarja.  

Ez a fájdalmas vértanúság rendkívül jó hatást gyakorol a lélekre, tudniillik ezentúl 

nem fél többé. Bármily szenvedés várjon is reá – mert azzal a kegyelmi ajándékozással 

összehasonlítva, amely akkora gyötrelmet okozott neki – minden földi szenvedés semmiségnek 

tűnik fel előtte. Érzi ugyanis, hogy nagy hasznára volt. Ezért azt szeretné, hogy még sokszor 

megismétlődnék. Azonban e tekintetben semmit sem tehet. Nincs semmiféle eszköze sem arra, 

amivel képes lenne ezt felindítani mindaddig, amíg az Úr újra rá nem küldi. Ebben a pontban épp 

oly tehetetlen, mint ahogyan nem tud ellenállni, és nem is tudja megszüntetni, ha megjött a 

kegyelmi beleáradás. A világ iránt érzett megvetés is sokkal nagyobb lesz benne, mint azelőtt volt, 

mert tapasztalta, hogy abban a szenvedésben semmi földi dolog nem volt képes őt megvigasztalni. 

Sokkal kevésbé ragaszkodik a teremtményekhez, mert látja: csupán a teremtő Isten képes az ő 

lelkét megvigasztalni és kielégíteni. Ezért azután még jobban fél, és óvakodik attól, hogy Istent 

megbántsa, mert megértette, hogy Isten éppen úgy képes gyötrelmet bocsátani a lélekre, mint 

boldogságot adni.  
 Így imádkozik: „Ó Uram, mennyire megkínzod Te azokat, akik Téged szeretnek! De  

hiszen ez mind csekélység ahhoz viszonyítva, amivel megjutalmazod őket. Nagyon helyesen 

van az, hogy drágán fizessük meg azt, ami nagyon értékes. De mennyivel inkább megéri a dolog 

mindezt a szenvedést, ha arról van szó, hogy a lélek megtisztuljon, és ezután beléphessen a 7. lelki 

lakásba, amint a tisztítóhelyen is azért tisztulnak meg a lelkek, hogy bemehessenek a 

mennyországba. A jutalmához képest annyi ez a szenvedés, mint amennyi egy csepp víz az 

óceánhoz viszonyítva. Igaz ugyan, hogy ez a szenvedés és gyötrelem, azt hiszem nagyobb minden 

földi szenvedésnél, de mindezért semmibe sem veszik, ha azt nézi, hogy mit nyer általa. Azt is érzi 

a lélek, hogy ez a szenvedés nagyon nagy értékű, úgyhogy ő sohasem érdemelte volna meg azt. De 

azért ez az érzelem sem könnyíti meg a szívét legkevésbé sem, mert csak annyi fér bele, hogy 

szívesen szenved, sőt szenvedne ily módon akár egész életén át, ha az Isten úgy akarná (vö. 2 

Kor 1, 7). De azért ez a szenvedés rosszabb a halálnál, sőt ez valóságos, folyamatos meghalás.  

 

VI. Két dolog van a lelki életnek ezen az útján, amely életveszéllyel jár: 
 

 1. Az egyik ez a fájdalom, amelyről az imént beszéltem,  

 2. a másik pedig a túláradó öröm és boldogság, amely olykor elárasztja a lelket. Ez 

ugyanis néha olyan óriási erővel lép fel, hogy a lélek nem bírja tovább, és már csak egy hajszálon 

függ, hogy elhagyja a testet. Az igazat megvallva ez esetben a halál a legnagyobb boldogság 

volna reá nézve. Itt hasonlítana Zebedeus két fiához, Jakab és János apostolhoz, és Jézussal ki 

tudnák inni a szenvedés kelyhét (vö. Mk 10, 35. 38-39). Ő Szent Fölsége pedig megadja az erőt 

annak, akinek szüksége van rá. Ő megvédi a lelket, és helyt áll érte az üldözések és zaklatások 

közepette, mint ahogyan megtette Mária Magdolna érdekében is. Ha nem is teszi szavakkal, 

megteszi tettekkel. Végül pedig még e földi élet folyamán egyszer csak megadja neki a 

jutalmat.  
 

Imádkozzuk a 113. számú éneket: 

 



 

 Édes Jézus Neked élek, édes Jézus Neked halok,  

 Életemben, halálomban Tied vagyok!  

 

   



 

 

 


