
 

 

364. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz magyarázata az Énekek énekéről (Én 1, 4) 

  

Imádkozzuk a 12. számú éneket: 

  

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek; 

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

 

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

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

  

 A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz az Énekek éneke ószövetségi szentírási könyvet 

magyarázva, a 4. fejezetben a nyugalmi és az egyesülő imáról szól, továbbá arról az édességről és 

örömről, amelyet ez az ima a lélekben okoz. Ehhez viszonyítva a földi élvezetek mit sem érnek. A 

Vulgáta, (a Szent Jeromos által fordított latin Szentírás) és ennek magyar szövege az Énekek éneke 

1. fejezet 4. versét így mondja: Vigadjunk és örvendezzünk Veled, magasztaljuk szerelmedet, amely 

bornál is édesebb! (Én 1, 4). Így találjuk a Szent István Társulat 1932-es kiadásában, illetve a Szent 

Jeromos Bibliatársulat 1997-es kiadásában, amely a Neovulgáta alapján, tehát a Szentírás latin 

fordításának új újradolgozása alapján hozza ezt a szöveget. A Szent István Társulatnak az új 

fordítása – amely a Jeruzsálemi Biblia héber szövege alapján írja a szent szövegeket – viszont így 

adja ezt a szövegrészt: Te leszel az örömünk és boldogságunk! Szerelmedet többre tartjuk a bornál! 

Mert méltán megillet a szeretet.  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz – akinek szövegét Szeghy Ernő karmelita atya 

fordította magyarra – az Énekek éneke 1. fejezet 4. versét így fordította: Többet ér a Te kebled, mint 

a bor. Zamatot és kitűnő illatot áraszt. Amikor a latin szöveg az isteni Vőlegény szerelmét 

magasztalja, akkor tulajdonképpen ezt a tanítást adja: hadd részegedjünk meg szerelmedtől! Ez az 

isteni Vőlegény keblére való odasimulást szimbolizálja.  

 

 Nézzük most a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanítását, amelyet ő a karmelita 

szerzetesnővéreknek mond, hogyan fejti ki ezt a szentírási helyet:  

 „Ó leányaim, milyen mélységes titkok rejlenek ezekben a szavakban! Engedje az Úr, hogy 

élvezhessük őket, mert kifejezni igen nehéz! Ha az Úr az Ő végtelen irgalmában oly kegyes, és 

teljesíti arájának, a lélek-menyasszonynak ezt a kérését, tudniillik hogy így hangzott a szöveg: – 

Többet ér a Te kebled, mint a bor. Zamatot és kitűnő illatot áraszt –, akkor olyan bizalmas 

barátság fejlődik ki közöttük, hogy arról csak azok alkothatnak fogalmat, akik ezt 

tapasztalatból ismerik.” A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz erről a nyugalmi és egyesülő 

imáról az Önéletrajz 14-15, 18-19. fejezetében, illetve a Tökéletesség útja 31. fejezetében írt.  

 Ezt a témát itt most folytatja: „Lelke mélyén az ember valami rendkívüli édességet érez, 

amely világosan megérteti vele, hogy a mi Urunk közel van hozzá. A nyugalmi imában az 

ember úgy érzi, mintha mindene megvolna, amit csak kívánni képes. Igaz, hogy olykor a lélek 

nincs annyira belemerülve ebbe az édességbe. Azt lehetne mondani, hogy ez az édesség 

megerősítené az embert belsőleg is, külsőleg is olyanféleképpen, mintha csontjainak velejébe 

valami rendkívül édes és illatos balzsamot öntenének. Olyanféle ez, mintha hirtelen belépnénk egy 

szobába, amely telítve volna jó illattal. Éspedig nemcsak eggyel, hanem sokfélével, és nem 

tudnánk azt sem, hogy micsoda illat az, sem azt, hogy honnét jön, de azért átjárhatja egész 

valónkat. Ilyesmihez lehet hasonlítani a mi Istenünknek ezt az édes szeretetét. Rendkívül 

gyöngéden hatol a lélekbe, a legédesebb érzést kelti benne. Kielégíti és boldoggá teszi, pedig a 

lélek azt sem tudja, hogy honnan és hogyan származott belé ez a jóleső állapot. Szeretné, ha 

sohasem kellene tőle megválnia. Nem mer moccanni, szólni, sőt még nézni sem, csakhogy el ne 

távozzék tőle.  

 A léleknek – aki az Úrral ezt a rendkívül bizalmas barátságot akarja kötni és ápolni – 

óhajtania kell, hogy ez a viszony olyan szoros legyen, amely kettőjük között minden megoszlást 



 

kizár. Ebben a nyugalmi imában ugyanis a lélek nagy igazságok közlésében részesül. Ez a 

világosság egyrészt olyannyira vakító, hogy mibenlétét a lélek nem képes megérteni. Másrészt 

ennek fényében felfogja a világ hitványságát. Anélkül, hogy látná jóságos Mesterét, Aki oktatja, 

azt érzi, hogy Vele van, és oly sokat tanul Tőle. Annyira érvényesül rajta Mesterének hatása, úgy 

megerősödik az erényekben, hogy szinte nem ismer magára. Szeretné, hogyha nem kellene mást 

tennie, beszélnie, mint szüntelen Urának dicséretét zengeni. Amíg ez a lelki öröm tart, a lélek 

annyira el van benne merülve, hogy úgy látszik, mintha nem is volna magánál. Olyan ez, mint 

valami isteni mámor. Az ember azt sem tudja, mit akar, mit beszél, mit kér; egyszóval nincs 

magánál. De azért magán kívül sincs annyira, hogy ne tudna valamelyest arról, ami körülötte 

történik. Amikor azonban ez az Ő dúsgazdag isteni jegyese még jobban akarja őt gazdagítani és 

dédelgetni, akkor annyira magához szorítja, hogy úgy látszik, mintha ott maradna azokban az isteni 

karokba zárva. Ott csüngene azon az oldalseben, oda volna borulva arra a szent kebelre. Nem tud 

mást tenni, mint élvezni. Önfeledten szívja magába azt az isteni tejet, amellyel Jegyese 

táplálja és erősíti, hogy ezáltal képessé és érdemessé tegye mind nagyobb kegyelmek 

befogadására. Amikor azután felébred ebből az álomból, és kijózanodik ebből a mennyei 

részegültségből, egészen el van csodálkozva, meg van zavarodva, és bizonyos szent mámorral 

mondja e szavakat:  

 Jobb a Te kebled a bornál, ahogyan a Szentírást Teréz az előbb idézte. Mert amikor abban 

az első mámorban volt, azt gondolta, hogy annál magasabbra nem lehet emelkedni. Ellenben mikor 

azután még felsőbb fokon látta magát, teljesen elmerülve Istennek mérhetetlen nagyságában, a két 

lelkiállapotot egymáshoz hasonlítva így fejezi ki:  

 Jobb a te kebled a bornál. A lélek itt nem tud magáról, nem tesz semmit. Nem tudja hogyan, 

és nem érti honnét kapta ezt a nagy boldogságot. Azt az egyet azonban tudja, hogy ennél 

nagyobbat ember ez életben nem élvezhet. És hogy ez egymagában többet ér, mint a világ 

összes öröme és élvezete! Észreveszi magán, hogy megnőtt, megerősödött anélkül, hogy tudná, 

mivel érdemelte ezt ki. Nagy igazságokat tanult meg anélkül, hogy látta volna Mesterét, Akitől 

tanulta őket. Megerősödött az erényekben és kimondhatatlan dédelgetésben részesült annak az 

isteni Vőlegénynek a részéről, Aki ehhez a dédelgetéshez annyira ért. Nem is tudja, mihez 

hasonlítsa, hacsak nem ahhoz a gyöngéd bánásmódhoz, amelyben az édesanya részesíti 

gyermekét, amikor szoptatja és csókolgatja. Ez a hasonlat csakugyan teljesen találó. A lélek 

ugyanis ilyenkor magasra emelkedik, anélkül, hogy erre a célra felhasználta volna értelmét. Éppen 

úgy, mint ahogyan az a csecsemő fogadja és élvezi a becézést anélkül, hogy meg tudja érteni, hogy 

hogyan jutott hozzá. Az előbbi lelki állapotban, vagyis abban az álmatagságban és mámorban a 

lélek még nem annyira tétlen, mert valamelyest mégis csak ért és tesz, amennyiben például tudja, 

hogy Isten közelében van. Itt ellenben teljes a tétlenség, ezért jogosan mondja:  

 Jobb a Te kebled a bornál. Ó, én Jegyesem, milyen nagy az a kegyelem, amelyben engem 

részesítesz, milyen ízletes az a lakoma, milyen édes a bor, amelyet nekem adsz. Egyetlen cseppje 

elég ahhoz, hogy elfeledtesse velem az egész világot, hogy kiemeljem engem a teremtmények 

közül, sőt önmagamból is. Úgyhogy miután megízleltem, nem kívánom többé az örömöket és 

élvezeteket, amelyeket azelőtt kívánt az én érzéki, vagyis érzékszervekhez kötött természetem. 

Nagy dolog ez, és én nem érdemeltem meg. Majd ezen imádság után Teréz így folytatja: Amióta 

azonban Ő Szent Felsége még ennél is nagyobb kegyelmet juttatott neki, a léleknek, és szorosabban 

egyesítette önmagával, helyesen kiált fel így:  

 Jobb a Te kebled a bornál. Nagy volt az előbbi kegyelem, én Istenem, de ez még azt is 

felülmúlja, mert itt kevesebb a tennivaló. Éppen ezért minden tekintetben jobb, nagy az öröme és 

rendkívüli az élvezete a léleknek, ha egyszer ennyire jut. Ó leányaim, a mi Urunk Istenünk adja 

meg nektek, hogy megértsétek – akarom mondani: élvezzétek –, mert hiszen itt nincs más módja 

a megértésnek, a lélek örömét ebben az állapotban. Szent Pál apostol mondja: Jelen élet 

szenvedései nem foghatók ahhoz a dicsőséghez, amelyet remélünk (Róm 8, 18). Én pedig merem 

állítani: Nem foghatók még egyetlen órájához sem azon elégedettségnek, örömnek és 

boldogságnak, amelyet Isten itt ád a léleknek. Nem is volnának elegendők arra, hogy azt 



 

kiérdemeljék. Urunknak ez a dédelgető becézgetése, ez a szoros egyesítő egyesülés 

kimondhatatlan módon kifejezett és élvezett szeretetet jelent és eredményez.  
Ó keresztények, ó leányaim! Ébredjünk fel Isten szerelméért ebből az álomból! Gondoljuk 

csak meg, hogy szeretetünk jutalmát Ő még csak nem is halasztja az örök életre, hanem a földön 

kezdi meg a fizetést. Ó Jézusom, ki tudná igazán megmagyarázni, hogy mennyire előnyös ránk 

nézve, ha ennek a mi Urunknak a karjaiba vetjük magunkat, ha Ő szent Felségével szövetséget 

kötünk olyan értelemben: „Én nézem az én szerelmesemet, és az én szerelmesem engem néz. Én 

őrködöm az Ő érdekei fölött, Ő pedig az enyémre vigyáz.” Akkor kérhetjük: adja meg nekünk 

ezt a kegyelmet, amelyet a Szentírás szavaival idéz:  

 Csókoljon meg engem az Ő szájának csókjával! (Én 1, 2). Mert mi vagyok én Nélküled, 

Uram? Mit érek én, ha nem vagyok Veled egyesülve? Ha csak egy kissé is távozom Szent 

Fölségedtől, vajon hová jutok? Én Uram, ó irgalmas Istenem, ó én egyetlen Kincsem! Vajon mi 

jobbat kívánhatnék ebben az életben, mint azt, hogy Veled egyesülve olyannyira, hogy ne 

legyen közted és köztem megoszlás? Ha Veled együtt vagyok, vajon mi lehetne nehéz? Nem 

mernék én vállalkozni, ha Te olyan közel vagy hozzám. Szent Ágostonnal intézem Hozzád e 

kérést: ’Uram, add meg nekem azt, amit parancsolsz, és parancsold azt, ami Neked tetszik!’ 

Ha Te pártomat fogod, segítesz, akkor nem fogok sohasem megfutamodni. Azt már úgyis látom, 

én jegyesem, hogy Te az enyém vagy! Ezt nem tagadhatom. Én érettem jöttél e világra, értem 

viseltél annyi szenvedést, értem tűrtél el annyi ostorcsapást, értem maradtál a legméltóságosabb 

Oltáriszentségben. Most pedig ráadásul ekkora ajándékokkal halmozol el.  

 Mit tehetek még az én Jegyesemért? Hogyan lehetnék én szolgálatodra, én Istenem? 

Hogyan lehetne szüksége az én szeretetemre, az én szolgálatomra a hatalmas Istennek? Ó 

szeretet, folytonosan szeretném ismételni nevedet, mert hiszen csupán Te lehetsz oly vakmerő, 

hogy az arával együtt mondjad:  

 Én a kedvesemé vagyok (Én 2, 16). Csakis a szeretet sugallhatja nekünk azt a gondolatot, 

hogy ennek a mi igazi kedvesünknek, jegyesünknek és egyetlen Kincsünknek szüksége van ránk. 

Mivel tehát ő megengedi nekünk, ismételve mondjuk:  

 Az én kedvesem az enyém, és én a kedvesemé vagyok. Te az enyém? Én jó Uram, mostantól 

kezdve meg akarok feledkezni önmagamról, és csak arra akarok figyelni, hogy miben 

szolgálhatok Neked. Nem akarom, hogy más akarat legyen bennem, mint csakis a Tied! Bár az 

én jó szándékomban nincs erő, de bizalommal tudom, hogy a Te isteni Mindenhatóságoddal kész 

vagy pótolni az én hiányomat. 

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz az Énekek énekéről szóló fejtegetésében az 5. 

fejezetben az egyesülő imáról szólva elmondja, mennyi kincset gyűjt ebben az imában az 

imádkozó lélek a Szentlélek működése folytán, és mekkorára növekszik benne az elszántság arra 

nézve, hogy isteni Kedveséért akár szenvedjen is. Az Énekek énekéből ezeket a sorokat idézi:  

 Annak árnyékában ültem, Akit óhajtottam, és az Ő gyümölcse édes az én torkomnak (Én 2, 

3). 

 Kérdezzük már most az arától, és tudjuk meg ettől az isteni ajkakon csüngő, és isteni keblen 

nyugvó áldott lélektől, hogy mit kell tennünk akkor, hogyan kell viselkednünk, s mit kell 

mondanunk; ha az Úr esetleg minket is részesít ebben a magasztos kegyelemben? A lélek-

menyasszony felelete így hangzik: Annak árnyékában ültem, Akit óhajtottam, és az Ő gyümölcse 

édes a torkomnak. Bevezetett engem a király a borospincébe és elrendezte bennem a szeretetet (Én 

2, 4 Vulg.). Azt mondja tehát: Annak árnyékában ültem, Akit óhajtottam. Ó, Uram, Istenem, 

mennyire fürdik ez a lélek az isteni Nap sugaraiban, és hogyan lángol annak hevétől! Azt 

állítja: Annak árnyékában ült, Akit óhajtott. Azután almafához hasonlítva Őt azt mondja: gyümölcse 

édes az Ő torkának. Ó, ti imádságos lelkek, élvezzétek külön-külön ezen szavak mindegyikét! 

Mennyi mindenféleképpen szemlélhetjük a mi Urunkat! Mennyi mindenféle lelki táplálékot 

találunk Őbenne! Valóságos manna Ő, aminek annyiféle az íze, ahány ízt csak óhajtunk benne. 

Eszembe jutnak azok a szavak, amelyeket az angyal intézett a Boldogságos Szűzhöz: A 



 

Magasságbelinek ereje megárnyékoz téged (Lk 1, 35). Ó, milyen biztonságban érzi magát a lélek, 

ha az Úr felemeli erre a magaslatra. Akkor azután bátran leülhet, és nyugodt lehet.  

 Leányaim, jegyezzétek meg, hogy ezeket a magas fokú lelki ajándékokat és a nagy 

kegyelmeket az Úr csak olyanoknak adja meg, akik már sokat dolgoztak Őérte és igen 

epekedtek az Ő szeretete után. Persze van kivétel, mint például Saul, Szent Pál esetében. Ez 

utóbbit egyszerre emelte fel a legmagasabb szemlélődés színvonalára. Megjelent neki, és beszélt 

vele, úgyhogy ott helyben szentté tette (vö. ApCsel 9, 3-6). Rendesen azonban az ilyen lelkek már 

régóta igyekeztek Ő Szent Felségének mindenben kedvére lenni. Évek hosszú sora óta gyakorolták 

az elmélkedést, keresve kutattak isteni Jegyesük után. Teljesen ráuntak az evilág dolgaira. Nem 

keresnek másban örömet, kényelmet és pihenést, mint isteni Urukban, abban, amiben igazán lehet 

és szabad keresni. Ő Szent Felségébe vetik bizalmukat. Milyen boldog az a lélek, amely 

megérdemli, hogy ebben az árnyékban pihenhet! Úgy látszik, hogy amikor a lélek ebben az 

említett lelki örömben részesül, úgy érzi, mintha teljesen el volna merülve valami árnyékban, 

mintha az, mint valami köd minden oldalról körülvenné őt. És mintha ez a köd nem volna más, 

mint maga az Istenség. Valami olyan élvezetes harmat hull reá, hogy teljesen megszünteti benne 

a világi dolgok okozta unottságot. A lélek mélységes nyugalomba merül. És még az is terhére 

van, hogy lélegzenie kell. A lelki tehetségek úgy elpihentek és elcsendesültek, hogy még jó 

gondolattal sincs kedvük foglalkozni. A léleknek nincs arra szüksége, hogy akárcsak a kezét is 

mozdítsa, vagy hogy felemelkedjék, tudniillik az elmélkedés végén; mert az Úr maga szakítja le 

számára az almát arról az almafáról, amelyhez őt, a lélek-menyasszony hasonlítja elkészítve, 

sőt valósággal megemésztve adja azt be neki. Ezért mondja: az Ő gyümölcse édes az én 

torkomnak. Amint hogy tényleg itt csak élvezet vár rá, a tehetségeit már nem kell fárasztania. Ami 

pedig az Istenségnek ezt az árnyékát illeti, megjegyzendő, hogy ez az elnevezés teljesen találó, mert 

hiszen itt a földön azt nem láthatjuk világosan, hanem csakis ezen a ködfátyolon át. Azonban 

ebben a ködben rejlő ragyogó isteni Nap a szeretet sugarát lövelli a lélekbe, és bele azt a 

tudatot, hogy Ő Szent Felsége közel van hozzá. Olyan közel, hogy ezt ki sem lehet mondani. 

Itt a Szentlélek a közvetítő Isten és a lélek között. Ő az, aki olyan lángoló vágyakat kelt, és 

mivel oly közel van hozzá, hatalmas tüzet gyújt benne. Az isteni Vőlegény, ez az isteni Almafa 

lehajtja ágait egészen közel a lélekhez, hogy a lélek végre valahára szakítson róla. Megláttatja 

és élvezetessé teszi számára a gyümölcsöt, amelyet a mi Urunk Jézus szenvedése árán termelt, mert 

hiszen kimondhatatlan szeretetében saját drága szent vérével öntözte a fát.  

 Amikor a lélek-menyasszony még kezdő, akkor az isteni Vőlegény lelki tejjel táplálja 

isteni kebléből. Most azonban, hogy már nagyobb lett, mintegy megnőtt, isteni Jegyese 

fokozatosan képesíti őt mindig többre. Már almával táplálja, és azt akarja, hogy értse meg, 

mennyire köteles Neki szolgálni, és Érette akár szenvedni is. Azonban ez még nem minden. 

Csodálatos és megszívlelésre méltó dolog, hogy mihelyt a lélek teljesen az Úré, mihelyt nem 

keresi a maga érdekeit, hanem mindenben kizárólag az Ő Istene érdekeit; attól kezdve az Úr 

szünet nélkül közli magát vele, és pedig annyiféle módon, amely csak az isteni bölcsességtől 

telik. Azt hihette volna az ember, hogy a békének első helyen említett jele után a lélek már nem 

részesülhet nagyobb kegyelemben, pedig az, amelyről most beszéltem, még sokkal magasztosabb 

az előzőnél is.  

 

 Van-e akkor valami még, ami után vágyódhatnánk? A 6. fejezetben fejtegeti ennek a 

szerető egyesülésnek a hatásait. Azok ugyanis a lélek-menyasszonynak összes vágyait 

felülmúlják.  

 Beszél a szellemi tehetségek, az értelem és az akarat felfüggesztéséről. Ezért az Énekek 

énekéből a következő mondatot idézi: Borospincéjébe helyezett engem a király, és rendezte bennem 

a szeretetet. Miután tehát a lélek-menyasszony a régóta óhajtott isteni árnyékban lepihent, 

vajon mi mást kívánhatna, mint azt, hogy ebben a boldog állapotban állandóan 

megmaradhasson. A mi szentséges Királyunk szívesen adna mindig többet, ha volna kinek. 

Leányaim, már többször mondtam, sose feledjétek el: Az Úr mindig többet ad annál, ami után 

vágyódunk. Ezt nem egyszer tapasztaljuk. A lélek-menyasszony tehát azt mondta: Bevezetett 



 

engem a Király. Mennyire ráillik az isteni Jegyesre ez az elnevezés: mindenható Király, hiszen 

Neki tényleg nincs Feljebbvalója, az Ő uralmának soha nem lesz vége (Lk 1, 33). Amikor tehát azt 

mondja: Bevezetett borospincéjébe, és elrendezte benne a szeretetet, akkor én úgy értem, hogy az a 

kegyelem – amelyről itt szó van – igen nagy. Elvégre is különféleképpen lehet valakit borral 

kínálni. Adhatunk eléje többet vagy kevesebbet, jó bort, vagy még jobbat, mámorossá tehetjük 

kisebb vagy nagyobb mértékben. Hasonlóképpen van a dolog az Úr kegyelmével is: Az egyiknek 

csak kevesebbet juttat az áhítat borából, a másodiknak ellenben többet, a harmadik adagját 

pedig annyira megnöveli, hogy az magánkívüli állapotba jut, és felemelkedik saját érzéki 

lénye és a világ összes dolgai fölé.  
 A lélek-menyasszony szavaiból bőséges mennyiségére lehet következtetni, mert hiszen őt 

bevezette a Király a borospincébe, hogy ott egészen mérték nélkül itathassa a kegyelmek borával, 

és dúsgazdagon jöjjön ki onnan. Világos, hogy ez a király semmit sem akar tőle megtagadni, 

hanem azt óhajtja: kedvére igyék belőle, legyen nagyon mámorossá tőle, és ízlelje végig azokat 

a borokat, amelyek a mi Urunkban, vagyis az Úristen pincéjében találhatók. Élvezze mindezeket 

az örömöket, csodálja Istenének szépségét. Ne féltse az életét, hogy többet talál inni, mint 

amennyit az ő gyönge emberi természete elbír, hanem haljon meg az élvezeteknek ebben a 

paradicsomában! Boldog halál az, amely ennyire éltet! A lélek tehát magasztos csodadolgokat ért 

meg itt anélkül, hogy megértené, miképpen érti ezeket. Olyannyira, hogy teljesen magán kívül van, 

és azt ezekkel a szavakkal fejezi ki: Az én Uram elrendezte bennem a szeretetet. Ezeket a felséges 

szavakat az a lélek, akit a mi Urunk ennyire becéz, sohase feledje el! Magasztos kegyelem, hogy a 

lélek itt annyira mámoros, hogy tulajdonképpen még szeretni sem tud. Azonban áldott legyen ez az 

álom, boldog ez a mámor, amely a Jegyest arra készteti, hogy pótolja azt, amire az emberi 

lélek nem képes. Isten tehát valami csodálatos rendet teremt ilyenkor benne, amelynek 

következménye az, hogy bár összes lelki tehetségei meghaltak, illetve elszunnyadtak, a szeretet 

annál elevenebb marad benne. Csodálatos módon lobog, és eggyé lesz a szeretet Urával, vagyis 

magával Istennel. Mindez a legnagyobb fokú tisztaságban történik, mert nincs, ami zavarólag 

hatna.  

 Mi a különbség az akarat és a szeretet között?  
A szeretet olyan, mint egy nyílvessző, amelyet az akarat lövell ki magából. Ha tehát már most 

ez a nyílvessző azzal az egész erővel röpül, amelyet az akarat ki tud fejteni, ha teljesen felszabadul 

a földi dolgok marasztaló hatása alól, ha kizárólag Istent veszi célba, akkor kétségtelenül sebet 

fog ejteni Ő Szent Felségén. Ha pedig egyszer belehatolt Istenbe, Aki maga a szeretet (1 Jn 4, 

8), akkor onnét kimondhatatlan nyereséggel fog visszatérni.  

 A belső ima kegyelmeinél ez a szent elmerülés, a lelki tehetségeknek ez a felfüggesztése 

külsőleg is észrevehető önkívületi állapotot hoz létre. Azt, hogy mit éreznek ilyenkor, nem tudják 

elmondani. Mert egyáltalán nem is képesek megfigyelni és elmondani, hogy miképpen működik 

ebben az állapotban a szeretet. Legfeljebb ezen mámorba merülés elején vesz észre valamit arról, 

hogy miként jutott ezekhez a kincsekhez, amelynek édessége igen nagyfokú. Az értelmünk itt 

tehát nem tehet mást, minthogy megadja magát, és bevallja, hogy Isten végtelen Fölségének 

megértésére teljesen képtelen. A Szűzanya is ezt kérdezte az angyaltól: Hogyan lehetséges ez? 

(Lk 1, 34). Amikor pedig megkapta a választ: – A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbelinek az 

ereje megárnyékoz téged –, nem bocsátkozott vitába, hanem mélységes hitével és bölcsességével 

azonnal megértette: hogyha e két Hatalom avatkozik a dologba, akkor nincs többé helye az 

okoskodásnak vagy kételkedésnek. A lélek-menyasszony tehát itt megélheti: Isten elrendezte 

benne a szeretetet. Amikor pedig ez az imaállapot megszűnik, a lélek nem tudja, hogy hol volt, azt 

sem, hogy ezen a felséges élvezet ideje alatt hogyan jár kedvében az Úrnak, sem pedig azt, hogy 

mit tett, mert hiszen még csak köszönetet sem mondott Istennek érte. De– folytatja A Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréz – Isten szerelmese, ne búsulj emiatt, mert hiszen ha egyszer az Ő 

Szent Felsége idáig juttatott téged, és oly gyöngéd szavakat intézett hozzád, amilyeneket az 

Énekek énekében a Jegyesnek mond, például azt: Egészen szép vagy, én Barátom (Én 4, 7), és 

más hasonlókat, amelyekkel kifejezi, hogy mekkora tetszést talál benned, akkor csak nem fogja 

megengedni, hogy ilyen pillanatokban visszatessél neki. Ezt már elhiheted. Amire te olyankor 



 

nem vagy képes, azt Ő maga pótolja, hogy annál nagyobb kedvét lelhesse benned. A Jegyes 

látja azt, hogy a lélek ilyenkor teljesen elveszett önmagára nézve. Hogy önkívületi állapotban van 

az Iránta való szeretettől, és magának az Ő szeretetének az ereje vette el az eszét, és ezzel együtt 

az arra való képességét, hogy Istent jobban szerethesse.  

 

 Hogyan engedhetné meg tehát Ő Szent Felsége ilyen körülmények között, hogy a lélek 

megrövidülést szenvedjen? Ez neki nem szokása.  
 Az Énekek énekéről szóló tanítás 7. fejezetében a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz azt 

fejtegeti: Mennyire óhajt a lélek-menyasszony sokat szenvedni Istenért és embertársaiért. 

Magyarázza, hogy milyen bőséges hasznot hajtanak az Egyházban az isteni egyesülésben levő 

önzetlen lelkek.  
 

Még sok mondanivaló volna. Teréz sem tudja befejezni a tanítást. Amikor idáig jut az 

Énekek éneke magyarázatában, akkor befejeződik a könyve. De csak azért kezdett bele ebbe a 

műbe, hogy egy kis magyarázatot adjon, hogyan elmélkedjük az Énekek éneke szavait és a 

bennük rejlő nagy titkokat annak ellenére, hogy a mi értelmünk számára olyannyira 

homályosak. A mi Urunk tartson meg bennünket mindig az Ő Szent kezeiben, és tanítson arra, 

hogy mindenben teljesítsük szent akaratát! Ámen.  

 

 Ha Teréz tehát a kezünkbe adja a kezdeményezést, akkor merjünk erre a bizalmas barátságra 

törekedni. Lépjünk be egyre jobban Isten szívébe, hogy átjárja lelkünket az Ő édességes isteni 

illata! Merüljünk bele az Ő mérhetetlen szeretetének nagyságába, tengerébe! Folytonosan 

ismételhetjük, mert hiszen a kinyilatkoztatásban nekünk is szól: Én a kedvesemé vagyok, és a 

kedvesem az enyém (Én 6, 3).  

 

Befejezésül énekeljük az Úr vallomását:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Mérhetetlen boldogsággal zengjük: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  

 

 


