
 

 

365. Az eljegyzés imája  

Keresztes Szent János: A szellemi páros ének című műve alapján 

 

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 vendéghívók, általok az Isten téged is hívott.  

 

 Keresztes Szent János 1584-ben írta meg A szellemi páros ének című versét, amelyben az 

emberi lélek és isteni Jegyese, Krisztus egymás iránti szeretetét fejezi ki. Ebben a versben a 

nagyfokú Isten iránti szeretetet énekli meg. Mivel Isten az Ő bölcsességében és szeretetében 

határtalanul szereti az embert, nem könnyű ennek a mennyei nászdalnak, A szellemi páros ének-

nek, dialógusnak a tartalmát a maga teljes gazdagságában magyarázni, hiszen egy-egy misztikus 

költemény értelmét nem könnyű szavakba foglalni.  

 Amikor Szent Pál arról beszél, hogy nem tudunk helyesen imádkozni, akkor hozzáteszi: 

maga a Szentlélek imádkozik bennünk, könyörög helyettünk szavakba nem foglalható 

sóhajtozásokkal (Róm 8, 26). Tehát nem csoda, ha nem vagyunk képesek könnyen megérteni, 

még kevésbé másoknak megmagyarázni azt, hogy mit közöl Isten azzal a lélekkel, amely Őt 

igazán szereti, és amelyben Ő lakozik. Maga a lélek-menyasszony sem tudja ezt elmondani, 

amelyekben ezek a jelenségek végbemennek. Senki sem tudja teljesen leírni, hogy milyen fenséges 

vágyat kelt Isten az emberben. Ezért azután a lélek-menyasszony inkább hasonlatokkal és képes 

beszédekkel igyekszik némi vázlatát adni annak, amit érez, és amit a benne levő lélek bőségétől 

áradozva titokzatos szavakkal vet papírra.  

 

 A szellemi páros ének-nek ezek a versszakai az istenszeretet hevében, a misztikus 

megismerés közepette készültek. Jobb tehát a szeretet hevében kiejtett szavakat meghagyni a 

maguk tág értelmében, hogy mindenki a maga módja és áhítatának foka szerint foghassa fel őket, 

mintsem egyetlen értelemre szorítani, amely azután nem felel meg minden ember ínyének. A 

misztikus bölcsesség ugyanis nem egyéb, mint az a szeretet, amelyről ezek a versek beszélnek. 
És az embernek igazán nincs szüksége arra, hogy teljesen átértse. A szellemi páros ének e nélkül az 

átértés nélkül is megteszi a hatását, és felkelti a vonzalmat és a szeretetet a lélekben Isten iránt. E-

tekintetben olyan, mint a hit, amelynek révén szintén szeretjük Istent anélkül, hogy 

megértenénk.  
 Keresztes Szent János még megjegyzi: Mellőzni fogom a belső imának a kezdeti fokozatát. 

Csupán azokra a rendkívüliekre fogok röviden kitérni, amelyek az olyan lelkeknél szoktak 

előfordulni, akik Isten kegyelméből már túl vannak a kezdők fokozatán, akiket az Úr beljebb 

vezetett az Ő isteni szeretetének tűzhelyébe. Az ember a misztikus hittudományt, a teológiát, az 

Istenről szóló tudást a szeretet iskolájában sajátítja el. Ennek a tudásnak a segítségével az 

Istenről szóló természetfeletti dolgokat nemcsak megismerni, hanem élvezni is tudja.  

 Érdemes tudatosítani, hogy hol is keletkezett A szellemi páros ének. Ennek a „mennyei 

nászdalnak” nagyobb részét a toledói kolostor szűk börtönének falai között, a 8 utolsó 

versszakot pedig valamivel később, baezai-rektor korában írta meg Keresztes Szent János. A 11. 

versszakot pedig még később, Granadában toldotta bele. Ebben a műben a szent egyháztanító sorra 

veszi a lelki élet fejlődési fokait, beleértve azt a legfelsőt is, amelyben a szeretet eléri a 

befejezettséget, és a szív véglegesen és kimozdíthatatlanul megszilárdul a jóban, tudniillik a 

mennyei boldogság állapotában. 

 A költeményhez fűzött kommentár pedig részben Veasban, az ottani karmelita nővérek 

kívánságára, illetve Granadában a Jézusról nevezett Anna perjelnő kérésére készült.  



 

 

 Nézzük a költemény felépítését. Négy részre lehet osztani:  

 I. Az 1-12. versszak, amely a tisztulás útjáról, vagyis a lelki életnek azon kezdetleges 

állapotáról beszél, amidőn az ember fokozatosan kiküszöböli a lelkéből a bűnök szennyét.  

 II. A 13-21. versszakok a megvilágításnak, vagyis a lélek-erényekkel való feldíszítésének 

útját foglalják magukban.  

 III. A 22-35. versszak az egyesülés útjáról szól, vagyis arról a tökéletességi fokozatról, 

amelyen az ember akarata egyesül Isten akaratával, már amennyire ez a földi élet folyamán 

megvalósítható.  

IV. A 36-40. versszakban a lelket az örök üdvösségben festi meg.  

 

 

I. Tekintsük át a Szellemi páros ének 1. részét, a 1-12 versszakot a tisztulás útjáról 

 

Az 1. versszakban a lélek tudatára ébred annak, hogy milyen rövid a földi élet, és hogy 

mennyire múlandóak és hitványak az örömei.  

Másrészt pedig belátja, hogy mekkora szeretetre van kötelezve Isten iránt, mert hiszen Ő 

az egyedüli, Aki képes kielégíteni boldogságért való epekedését, és máris annyi jótéteménnyel 

halmozta el. A lélek elhatározza, hogy lemond minden teremtmény iránt való ragaszkodásáról.  

 

Most nézzük meg hogy A szellemi páros ének 1. versszakában Keresztes Szent János 

hogyan fejti ki ezeket a gondolatokat:  

  Hová rejtőztél el, Szerelmem? 

  S miért hagytál itt sóhajommal? 

  Mint szarvas, elfutottál, 

  De megsebezve engemet 

  Kimentem, hívtalak, s már eltűntél. 

 

 A 2. versszak magyarázatát röviden így foglalhatjuk össze: Midőn a lélek ezután érzi, hogy 

az Isten iránt való szeretet megsebezte a szívét, és epedve óhajtja Őt bírni, hogy megnyerje Őt a 

maga számára, mennyei küldöttek útján azt üzeni Neki: Betege a szeretetnek és haldoklik.  

  Ó, pásztorok, kik ott valátok 

  Az Otero (vagyis a magasság) cserényei körül, 

  Ha tán látnátok Őt, 

  Kit lelkem mindennél jobban szeret, 

  Mondjátok Neki: vágytól, kíntól meghalok 

 

 A 3. versszak tartalma: A lélek megérti, hogy ez magában véve nem elég, hanem hogyha 

bírni óhajtja Kedvesét, isteni Jegyesét, akkor neki magának kell keresésére indulnia. Azért 

elindul, követve nyomdokait. Megy tehát mind jobban előre, át az erények magas hegyein, az 

alázatosság és az önmegtagadás patakjain, nem áll meg, nem szakít az öröm virágaiból, és nem 

retten vissza hármas esküdt ellensége: a világ, az ördög és a test fenyítéseitől.  
  Szerelmesem keresve 

  Bejárom a hegységet, partokat. 

  Kezem nem tép virágot, 

  Nem félek a vadaktól, 

  Utam nem állják erősek és határok. 

 

 A 4. versszakban kérdés hangzik el a teremtményekhez. Miután a lélek-menyasszony erőt 

nyert arra, hogy lankadás nélkül haladjon isteni Jegyesének nyomában, és az első lépéseket 

megtette az önismeret útján – ami alapja minden lelkiéletnek –, rálép a teremtmények 

szemlélésének útjára, hogy azokat megismerve eljuthasson Teremtőjének ismeretéhez.  



 

  Bozótok s ligetek, 

  Miket szerelmesemnek keze plántált, 

  Zöldellő rét füve, 

  Melyet virágok szép zománca tarkít, 

  Mondjátok: általment-e rajtatok? 

 

 A gondolat folytatódik az 5. versszakban. Kérdezi a teremtményektől, hogy nem látták-e 

kedvesét. Azt felelik neki: arra ment el közöttük, sokféle, számtalan szépséget árasztva rájuk. A 

teremtmények így felelnek:  

  Ezernyi áldást hintve széjjel, 

  Ment át sietve itt a berkeken, 

  S útjában, hogy rájuk veté szemét, 

  Csupán alakja által 

  Szépség mezébe öltöztette őket. 

 

A 6. versszaktól újra a lélek-menyasszony szavát halljuk. A teremtmények szépségét 

szemlélve a lélek-menyasszony az isteni Jegyes tökéletességéről még több ismeretet szerez, és 

az Iránta való szeretet még jobban megsebzi a szívét. Még jobban, még forróbban eped Utána, 

és végül egyenesen Őhozzá, a Vőlegényhez fordul, és esengve kéri, hogy ne csak a visszfényét 

mutassa meg neki ezentúl úgy, amint az a teremtményekben tükröződik, hanem engedje látni az Ő 

szépséges arculatát. Ne a teremtmények beszéljenek neki ezentúl az Ő isteni tökéletességeiről, 

hanem nyilatkoztassa ki azokat neki Ő maga közvetlenül, mert hiszen a teremtmények nem képesek 

neki megmondani, amit ő tudni kíván, vagyis azt, hogy milyen az isteni Vőlegény a maga 

valóságában.  

  Ki tud, jaj, engem meggyógyítani? 

  Ó add át nékem végre teljesen magad! 

  S hozzám ne küldj 

  A mai naptól fogva hírnököt, 

  Ki úgy se tudna szólni arról, mit szeretnék. 

  

A 7. versszak tartalma: Mivel a lélek-menyasszonynak azt kell látnia, hogy vágyai csak 

nem akarnak teljesülni, és úgy érzi, hogy a szeretetbe beleszakad a szíve, pörölni kezd magával az 

élettel, és szemére veti, hogy miért nem engedi őt már végre egyszer meghalni, tekintve, hogy isteni 

Kedvese éles nyilakkal lövi át szívét. Ezek az ő számára azonban magas ismeretek, amelyekkel 

isteni Kedvese a teremtmények révén vele közöl.  

A lélek-menyasszony szívének e sebe még csak fokozódik annak következtében, amit az 

értelmes teremtmények mondanak neki Jegyeséről.  

  Mindaz, ki erre járt-kelt, 

  Ezernyi kedves dolgot mond Terólad. 

  Szavuk, mi mélyen sebzi szívemet. 

  S halálos kínt okoz az, 

  Ha nem tudom, mi az, amit dadognak. 

 

A 8. versszak így folytatódik: 

  De hát miképp tudsz megmaradni, 

  Ó élet, hogyha ott nem élsz, hol élsz, 

  S ha már halálosak 

  Azon nyilak, mik akkor érnek, 

  Midőn szerelmedről gondolkozol? 

 



 

A 9. versszak tartalma: Odafordul tehát szeretett Jegyeséhez, és gyöngéd szemrehányással 

illeti azért, hogyha már megsebezte a szívét, miért nem gyógyítja meg? Ha már elrabolta, miért 

nem veszi magához?  
  És hogyha megsebezted 

  E szívet, mért nem lettél Orvosa? 

  És hogyha elraboltad, 

  Miért hagytad mégis így el? 

  S rablott zsákmányod nem viszed magaddal? 

 

A 10. versszak tartalma: S hogy az isteni Vőlegény még jobban hasson reá, a lélek-

menyasszony Vőlegénye elé tárja: csak Ő vethet véget a szenvedésének, és az Ő látása Utáni 

epekedésnek, és hogy az ő szemei és a szíve nem tudnak semmi másban örömet találni.  

  Ó csillapítsd gyötrelmeim, 

  Hisz nem képes rá senki más; 

  És engedd, hogy megláthasson szemem, 

  Hisz fénye csak Te vagy, 

  S csupán számodra tartogattam. 

 

A 11. versszak tartalma: Az arának, a lélek menyasszonynak erre az esengésére az isteni 

Jegyes azzal felel: betekintést enged neki Istenségének és szépségének egyik-másik mélységébe, 

és ezáltal még csak növeli benne a vágyat látása után. Ennek hatása alatt a lélek újra könyörögni 

kezd, hogy mutassa meg magát végre neki egészen világosan, mert csak ez lesz képes 

meggyógyítani szeretetének gyötrő kínjait.  

  Jelenléted nyilatkoztasd ki nékem, 

  Látásod s szépséged legyen halálom! 

  Gondold meg, hogy a szív sebére, 

  Melyet szerelmed ejtett, nincsen ír, 

  Csak kedves arcod s társaságod. 

 

A 12. versszakban a lélek-menyasszony újra a hit kristálytiszta forrását is kéri, hogy az 

tükröztesse vissza világosan tiszta tüzében Kedvesének szemeit, amelyek után annyira eped, és 

amelynek képét szívében hordozza.  

  Ó kristálytiszta forrás, 

  Ha szép ezüstszín arcodon 

  Váratlan visszatükröződnék 

  A szempár, mely után epeszt a vágy, 

  S amelynek vázlatképét itt benn hordozom! 

 

 

II. A szellemi páros ének 2. része, a 13-21. versszakokban a megvilágosodásról  
 

Itt már a lélek a megvilágosítás, a megvilágosodás útján jár, a „via illuminativá”-n jár. A 

14. 15. és 16. versszakban arról kapunk tanítást, hogy miután a lélek-menyasszony fölért a 

tökéletességnek erre a magasztos és fenséges fokára, bár a szeretet tüze folytonosan növekszik 

benne, megszűnnek azok a szenvedélyes epekedések és panaszok, amelyek azelőtt állandóak 

voltak nála, és immár béke, öröm és gyengéd, nyugodt szeretet vonul be szívébe. Ő ezen boldog 

állapotában mesél és dalol Jegyesének szépségéről és nagyságáról, nemkülönben arról a számtalan 

kincsről, amellyel őt ez az egyesülés elhalmozta. Igyekszik buzgón gyakorolni az erényeket, és 

azokat összefonva, mint valami gyönyörű, friss rózsakoszorút adja ajándékba isteni Jegyesének.  

 

A 13. versszakban ezekre a forró esengésekre az isteni Jegyes azzal válaszol, hogy feltárja 

a lélek előtt isteni Felségének néhány sugarát, és teszi ezt oly elevenen, hogy a lélek kiröppen 



 

önmagából, és heves rohammal emelkedik Feléje. Ebben a magas szárnyalásban megvalósul az 

az egyesülés, amelyet a misztikusok szellemi eljegyzésnek neveznek.  

  Fordítsd el tőlem, kedvesem, 

  Mert fölrepülök. 

  Az isteni Jegyes válaszol: 

  Térj meg galambom! 

  A sebzett szarvas, íme 

  A dombtetőről megjelen, 

   És felfrissül röptöd fuvalmán. 

 

A 14. versszaktól újra a lélek-menyasszony szavát halljuk:  

  Szerelmesem, a hegység, 

  Völgyek magányos berkei, 

  Távol szigetvilágok, 

  A zúgva hömpölygő folyók, 

  A szerelmes felhők suttogása. 

 

 A 15. versszak: 

Az éj csendes nyugalma 

  Derengő virradat felé. 

  A hallgató zene, 

  A szózatos magány, 

  Üdítő s szívünk lángra-gyújtó estebéd. 

 

 A 16. versszak: 

A rókákat fogjátok meg nekünk, 

  Minthogy virágzik már a szőlőnk. 

  A rózsákból eközben 

  Fenyőtobozt kötünk; 

  S a kis hegyen ne járjon senki akkor! 

 

Következik a 17. versszak rövid magyarázata: Hogy pedig semmi se zavarhassa, vagy 

szakíthassa félbe ezt a szerető együtt-létet, a lélek-menyasszony kéri az angyalokat, ne engedjék, 

hogy az ellenségei a közelébe férkőzhessenek. A lelki szárazság gyilkos északi szelének azt 

mondja: álljon meg, és ne fonnyassza el az erények virágait. Hívja a szerelmes déli szelet, hogy 

fújjon, mert az ő hatása alatt fejlődésnek indulnak, és árasztják finom illatukat, míg majd eljön a 

Jegyes, hogy bennük gyönyörködjék, és köztük üdüljön. Kéri Júdea nimfáit, vagyis az alsóbb lelki 

tehetségeket, hogy hagyják abba zavaró működésüket addig, amíg az isteni Szellem oly édesen 

árasztja magát bele.  

  Megállj észak halált hozó szele!  

  Jöjj déli szél, mely fölgyújtod szerelmünk! 

  Fújj végig kertemen, 

  Hadd szálljon szerte illata! 

  S virágok közt eszik a kedvesem. 

 

Ide csatlakozik a 18. versszak: 

  Ó nimfák! Judeának leányai! 

  Míg a virágok s rózsatők között, 

  Az ámbraillat árad, 

  A külvárosban tartózkodjatok, 

  S ne illessétek küszöbünket! 

 



 

A 19. versszakban még a lélek-menyasszony szól. Azután a 20. versszaktól az isteni Jegyes 

veszi át a szót.  

A 19-22. versszak rövid tartalma: Miután a lélek ellenségei megfutamodtak, és lelki 

tehetségeiben béke honol, a lélek-menyasszony szabadon engedi át magát a szeretet gyakorlatának, 

és hogy ez mind szorosabbá tegye a kapcsolatot Jegyese és őközötte, nekibátorodik, és arra kéri 

isteni Kedvesét, hogy továbbmenve jóságában, nyilatkoztassa ki magát neki lelkének mélyebb, 

rejtett belsejében. És ezt azáltal igyekszik elérni, hogy felsorolja előtte azokat a nagy erényeket, 

amelyekkel ő ékesíteni és gazdagítani kegyeskedett. Az isteni Jegyes teljesíti a lélek-menyasszony 

óhaját, és két kiváló kegyelemben részesíti őt, tudniillik  

– először is igen nagy erősséggel ruházza fel, és teljesen megtisztítja,  

– másodszor bevezeti egy magasabb, egy másik egyesülésnek lakodalmas házába, vagyis 

abba, amelynek neve a misztikus teológiában a lelki házasság.  

 

Most hallgassuk meg a 19. versszakot, amelyben a menyasszony így szól: 

   Lelkem drágája, ó rejtsd el magad, 

  S tekinteted vesd a hegyekre 

  És róla mit se szólj, 

  Hanem nézd annak társait, 

  Ki távol szigetekre költözik! 

 

A 20. versszakban a Jegyes így válaszol:  

  Ti könnyű szárnyú madarak 

  Oroszlánok, szökellő őzek, szarvasok, 

  Ti hegy-völgy s hosszú partvidékek, 

  Vizek, szellők, s tikkasztó nap heve, 

  S az éjszakák virrasztó rémei. 

 

A 21. versszak: 

  Lantok kedves szavára, 

  S szirének bűvös énekére kérlek, 

  Szüntessétek haragtok, 

  S ne érintsétek a falat, 

  Hogy nyugton alhassék arám! 

 

 

III. A szellemi páros ének 3. szakaszában, a 22-35. versszakig az egyesülés útjáról 

 

 Az Istennel való tökéletes egyesülésről kapunk tanítást, amely az akaratok egyesülésével 

valósul meg.  

                 22.  S belépett az ara 

  A kedves kertbe, mely után epedt, 

  És boldogan pihen meg, 

  Ott nyugtatván nyakát 

  Szerelmesének édes karjain. 

 

       23.  Az almafák árnyán 

  Jegyezted el nekem magad,  

  Ott nyújtottam neked kezet, 

  S ott gyógyítottalak meg, 

  Ahol anyádat a gyalázat érte. 

  

A 24- 27. versszak tartalma röviden: 



 

Ezeknek a misztikus öleléseknek folyamán a lélek kimondhatatlan kincsekben, 

kiváltságokban is, kegyelmekben részesül: Az isteni Jegyes itt keni őt fel az isteni Szentléleknek 

édes, illatos balzsamával. Bevezeti borospincéjébe. Bőségesen megitatja a szeretetnek mézédes, 

részegítő borával. Élvezetes tudást közöl vele, és titokzatos titkokat nyilatkoztat ki előtte.  

      24.  Ágyunk virág borítja, 

  Oroszlánbarlangok veszik körül, 

  Bíborszín ékesíti, 

  Békéből van faragva, 

  S ezer pajzs van körötte színaranyból. 

 

      25.  Lábadnak nyomdokán 

  Ifjú leányok futva járják útjukat. 

  A szikra érintésire 

  A fűszeres bornak tüzében, 

  Amiktől égi balzsam áradoz. 

 

      26.  A kedvesemből belső pincéjében 

  Ittam s midőn kiléptem onnan, 

  A messze terjedő mezőn 

  Már semmiről sem tudtam, 

  S a nyáj, melyet követtem, elveszett. 

 

      27.  A keblét ott nyújtotta nékem, 

  Édes tudásra ott tanított, 

  S én átadtam magam neki 

  Fönntartás nélkül teljesen 

  S arájául szint’ ott ígérkezém el. 

 

A 28-31. versszak rövid tartalma:  

A lélek-menyasszony azzal mutatja ki háláját ezekért a kegyelmekért, hogy Jegyese iránt 

való szeretetből egészen meghal a világ számára. Leveti még legcsekélyebb gyarlóságait is. 

Egészen odaadja magát isteni Jegyesének, és nem tart vissza a maga számára semmit. 

 Ajándékul virágkoszorút ajánl fel neki, amelyben az erények virágai vannak összekötve 

a szeretet szalagjával.  
    28.  Lelkem, s egész valóm 

  Szolgálatára szentelé magát. 

  A nyájat már nem őrzőm 

  S tisztem nincs semmi más, 

  Egyetlen dolgom: Őt szeretni! 

 

      29.  Ha többé a pázsiton, réten 

  A mai naptól nem láttok s találtok, 

  Mondjátok: elveszett; 

  Minthogy szerelmemben bolyongva 

  Elvesztettem magam, s ez lőn szerencsém. 

 

     30.  Virágokból és zöld smaragdkövekből, 

  Miket friss hajnalon szedénk, 

  Fonjuk meg a füzéreket, 

  Melyek szerelmedtől kinyílnak, 

  S egy hajszálammal összefűzzük! 

 



 

     31.  Egyetlen szál hajam, 

  Melyet nyakam körül lebegni láttál, 

  S ott szemléltél a nyakamon, 

  Az ejtett foglyomul, 

  És még meg is sebzett egyik szemem. 

 

A 32. és 33. versszak rövid tartalma:  

A lélek tudatában van annak, hogy ilyen kiváló szépségek ékesítik őt, azonban ezeket nem 

tulajdonítja önmagának, hanem kizárólag isteni Kedvesének, Aki nem undorodott az ő rútságától, 

hanem annak ellenére kegyesen tekintett reá, és egyetlen tekintetével kegyelmet és szépséget 

árasztott rá. A lélek azt óhajtja, hogy ez a szépsége mindinkább növekedjék. Azért kéri isteni 

Jegyesét, hogy tekintsen reá újra szeretettel! 

 

      32.  Mikor tekinteted rajtam pihent, 

  Szépséged bélyegét szemed reám nyomá, 

  S azért szerettél úgy meg engem, 

  S azért is lett méltó szemem 

  Imádni azt, mit Benned láthatott. 

 

     33.  Ó, csak ne vess meg! 

  Mert bárha feketének is találtál, 

  Most már bátran reám tekinthetsz 

  Azóta, hogy szemed reám vetéd; 

  Mert bájt s szépséget hoztál létre bennem. 

 

 

A 34. és 35. versszakban az isteni Jegyes szeretettel tekint arájára, és benne 

gyönyörködve beszél, dalol, és magasztalja azokat az erényeket, szépségeket és kegyelmeket, 

amelyek annak lelkét ékesítik.  

 A 34. versszakban a Jegyes szava:  

  A kis fehér galamb 

  A gallyal a bárkába visszatért, 

  S a gerlice 

  Párját, melyért már úgy epedt, 

  A zöld partoknál megtalálta. 

 

                 35.  Magányban élt, 

  És a magányban rakta fészkét; 

  És a magányban senki más 

  Őt nem vezérli, mint csupán a Kedves, 

  Akin szintén ott ütött a szeretet sebet. 

 

IV. A szellemi páros ének 4. részében, a 36-40. versszakában az örök üdvösségről, boldogságról  
 

A 36. versszaktól újra a lélek-menyasszony, az ara veszi át a szót. A szeretetnek ilyen nagy 

és rendkívüli zálogai mind jobban biztosítják a lelket arról, hogy az isteni Jegyesével való frigye 

folytatódni fog az egész örökkévalóságon át. Mivel tehát efelől annyira biztos, és reménye oly 

erős, azért szeret beszélni Jegyesével azokról a kegyelmekről, amelyekben őt az égben fogja 

részesíteni. Ezeket mesteri vonásokkal ecseteli, és páratlan teológiai tudással beszél a mennyei 

boldogságról, kezdve annak lényegén, vagyis Isten boldogító látásán, és folytatva a lélek szellemi 

örömein, amelyek elárasztják természetének alsóbb rétegeit is, és őt a dicsőség mezébe öltöztetik.  

 



 

     36.  Örüljünk, kedvesem, 

  S menjünk, hogy láthassuk szépségedet, 

  A hegyre és a dombra, 

  Hol tiszta víz fakad, 

  Menjünk csak a sűrűbe beljebb! 

 

      37.  S legott a sziklán magasan 

  Fekvő barlangokhoz jutunk, 

  Melyek jól el vannak takarva, 

  S belépvén majd oda 

  Megízleljük a gránátalma mustját. 

 

     38.  És ott föltárod majd előttem, 

  Mit lelkem úgy kívánt, 

  És meg fogod legottan adni 

  Azt, ó én életem, 

  Miben egy más napon már részesítél. 

 

      39.  A szellő suttogását, 

  Az édes fülemilék dalát, 

  A berket ékességivel, 

  Derűs, szép éjszakán, 

  A lánggal, mely emészt, de nem fáj. 

 

      40.  Nem nézte senki sem, 

  Aminadab sem volt már látható, 

  A környezet pedig pihent. 

  A lovasság 

  Leszállt, hogy nézze a vizeknek árját. 

 

A szellemi páros ének című verset dr. Dombi Márk ciszterci szerzetes fordította 

magyarra Most áttekintettük A szellemi páros ének versszakait és annak rövid magyarázatát, 

amelyet A Kármelhegy útja című könyv tájékoztató bevezetésben írt Szeghy Ernő karmelita atya 

(37-42. oldal).  

 A szellemi páros ének-nek azt a szakaszát, amelyben Keresztes Szent János, a szent 

egyháztanító a lelki eljegyzésről szól, legközelebb majd 6. versszaktól fogjuk részletesebben 

tárgyalni.  

 

Befejezésül a 120. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Jöjj el, jöjj el, jöjj már, égi Vőlegény! 

 Lelkünk készen ott vár szívünk küszöbén. 

 Életünk, reményünk, Jézus Mindenünk,  

 Esdekelve kérünk: egyesülj velünk!  

 

  

 


