
 

 

366. A lélek-menyasszony vágyakozása az Istenben való életre  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 6-8. versszak, 213-225. oldal) 

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár! 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet érted, Jézus megvetek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Keresztes Szent János A szellemi páros ének című művében a lélek-menyasszony és az 

isteni Vőlegény közötti dialógust, nászdalt írja le, illetve magyarázza az egyes versszakokat. Ma a 

6. versszaktól vegyük azt a részt, amely a lélek-menyasszonynak az isteni Vőlegény utáni 

vágyakozását írja le: hogyan epekedik egyre forróbb vággyal isteni Jegyese után. Minél jobban 

megismerte a Szívét, annál jobban megsebezte őt az isteni Vőlegény szeretete. Most már 

egyenesen az égi Vőlegény felé fordul. Az Ő szépséges arcát szeretné látni. De nemcsak úgy, 

ahogyan az a teremtményekben tükröződik vissza, hanem arra vágyódik, hogy láthassa: milyen is Ő 

a maga isteni Valóságában. A lélek-menyasszonynak a szívén az isteni Vőlegény szépsége sebet ejt, 

megsebzi szívét. Epekedését az örök szépséges Vőlegény iránt így fejezi ki a 6. versszak 2. sorában:  

 

I. „Ó add át nékem végre teljesen magadat!” 

 

 Amikor ugyanis a teremtmények visszatükrözték az isteni Vőlegény szépségét, egyben 

fájdalmat is okoznak a lélek-menyasszony számára: egyre jobban felismeri, hogy még távol van 

Tőle. Keresztes Szent János így mondja:  

 „Mert minél jobban ismeri a lélek Istent, annál inkább eped látása után.”  

 Mivel pedig megérti, hogy semmi más, semmi teremtmény nem képes enyhíti gyötrődését, 

mint isteni Kedvesének látása és jelenléte; arra kéri Őt, hogy adja oda már végre magát neki, hadd 

birtokolhassa Őt. Ezzel azt mondja: a Vőlegény mostantól kezdve ne igyekezzék őt többé 

kielégíteni a teremtmények által történő közlésekkel és üzenetekkel, mert hiszen ezek nemcsak 

csillapítanák vágyát és óhaját, hanem inkább csak növelik fájdalmát és epekedését, mert az ő szíve 

nem elégszik meg már kevesebbel, mint az isteni Vőlegény látásával. Ha egy lélek igazán szeret, 

azt semmi más sem tudja kielégíteni és boldogítani, csak az, ha Istent birtokolhatja. 
Valahányszor tehát az isteni Jegyes meglátogatja őt, akár egyrészt azért, hogy ismeretet közöljön 

vele, akár másrészt azért, hogy érzelmet keltsen benne, vagy bármi másképp érintkezzen vele, ez 

mind csak olyan, mint valami hírnök, aki üzenetet hoz Tőle arra vonatkozólag, hogy milyen is ez 

az isteni Jegyes. Mindez csak növeli a lélek-menyasszony vágyát. Az igazi ismeret Isten 

lényegének a megismerése. Ezért az ismeretért könyörög itt a lélek-menyasszony. Ezért kéri a 6. 

versszak 4. verssorában:  

 

 1. „Hozzám ne küldj a mai naptól fogva hírnököt!”  

 Hiszen a hírnök csak növeli annak a fájdalmát, aki a küldőnek a jelenléte után eped. Miből 

ered ez a fájdalom?  

 a) A hírnök ugyanis azzal a hírrel, amelyet hoz, felújítja a lélek sebét, amelyet az isteni 

Vőlegény szeretete ejtett már a lélek-menyasszonyon.  

 b) Másodszor a hírnökök érkezése mutatja, hogy az isteni Kedves még halogatja jövetelét. 

Tehát rádöbben a lélek-menyasszony a Kedvesnek a távolságára. Azt mondja: Eddig csak valahogy 

megvoltam ezekkel az üzenetekkel, mert nem ismertelek és nem szerettelek Téged eléggé. Most 



 

azonban már akkora a szeretetem, hogy nem tudja beérni az ilyen üzenetekkel, éppen ezért add 

magad végre teljesen nekem! Én Uram, isteni Jegyesem, miért akarod magadat nekem részletekben 

adni? Mutasd meg magadat egészen, ne közvetítők révén érintkezzél velem, hanem személyesen! 

Én Téged akarlak egészben! Hírnökök helyett Te magad légy velem!  

    

 A szellemi páros ének 7. versszakában a lélek-menyasszony látja, hogy vágyai csak nem 

akarnak teljesülni még, és úgy érzi, hogy a szeretetbe beleszakad a szíve. Ezért perbe száll az 

élettel, miért nem engedi már őt meghalni, hiszen isteni Kedvese szeretete már éles nyilakkal átlőtte 

a szívét. A 7. versszakból ezt a gondolatot emelem ki:  

 

 „Szavuk – tudniillik a teremtmények szava – mi mélyen sebzi szívemet,  

 És halálos kínt okoz az  

 A nem tudom mi az, amit dadognak.” 

 

 Az előbbi versszakban a lélek-menyasszony elmondta, hogy isteni Jegyesének szeretete 

megsebezte őt, és betege lett ennek az érzelemnek. Nem elég neki az az ismeret, amelyet az isteni 

Jegyesre vonatkozólag a teremtmények közöltek vele. Ebben a 7. versszakban pedig arról 

panaszkodik, hogy még inkább beteg lett. A szeretetnek azon magasabb ismerete folytán, amelyet 

immár nem az értelem nélküli teremtett világ, hanem az értelemmel felruházott teremtmények, az 

angyalok és az emberek adnak tudtára. Az a kifejezés: – „nem tudom, mi az, amit dadognak ezek a 

teremtmények” – egyszerűen azt jelenti, hogy olyan ismeretet közölnek, amelyet nem lehet 

kifejezni. Ebben a szeretetben  

 

2. háromféle módon szenved a lélek az isteni Jegyes miatt a három féle ismeret alapján,  

amelyekkel isteni Jegyeséről a lélek bírhat: 

 a) Az első fokozatot sérülésnek lehet nevezni. Ez a legkevésbé mély, és hamarosan elmúlik, 

mint ahogyan a karcolás szokott elmúlni, ugyanis azon ismeretből ered, amelyet a lélek a 

teremtményekből merített, akik Isten művei között a legalacsonyabbak, legalacsonyabb rangúak. 

Erről a sérülésről, amelyet itt betegségnek is nevezünk, beszél a lélek-menyasszony az Énekek 

éneké-ben, mondván: Kényszerítelek titeket, Jeruzsálem leányai, ha megtaláljátok az én 

szerelmesemet, vigyétek hírül Neki, hogy a szerelmem miatt ellankadok (Én 5, 8). Jeruzsálem 

leányai itt a teremtmények.  

 b) A második mód, ahogyan a lélek szenved isteni Jegyese miatt, már sebnek mondható. Ez 

már sokkal mélyebbre hatol a lélekbe, mint az előbbi, tudniillik a sérülés, a karcolás. A szeretet 

okozta szenvedés itt a lélekben már sebbé alakult át, amelynek következtében a lélek csakugyan 

úgy érzi, hogy a szeretettől meg van sebezve. Ezt a sebet a megtestesülés és a hit titkai ejtik a 

lelken. Mivel ugyanis ezek nagyobb művei Istennek, és nagyobb szeretetet foglalnak magukba, 

mint a teremtmények, a lélekben is nagyobb szeretetet váltanak ki. Ha az előbbi sérülés múlékony, 

ez a most említett seb maradandó. Ezért beszél az Énekek éneké-ben az isteni Jegyes a lélek-

menyasszonyhoz: Megsebesítetted a szívemet én húgom szemed egyetlen pillantásával és nyakad 

egyetlen hajfürtjével (Én 4, 9). A szem ugyanis a megtestesülésben való hitet jelzi, a hajfürt 

pedig a megtestesülés szeretetét. 

 c) A lélek-menyasszony harmadik szenvedése – amelyet isteni Jegyese miatt érez –, az 

olyan, mint a haldoklás. Mintha csak a seb gyulladásba ment volna át, és gyulladásba hozta volna 

az egész lelket. A lélek tehát mintegy haldokolva éli meg, míg csak a szeretetbe teljesen bele nem 

hal, és még csak a szeretet őt szeretetté nem változtatja át, amíg az isteni szeretet nem adja neki 

az Ő isteni életét, addig haldokolni fog. Ezt a haldoklást pedig a lélekben az okozza, hogy az 

Istenség végtelen magas benyomásában részesült. Ez az a „nem tudom, mi az”, amit a 

teremtmények dadognak Istenről. Mégis ez a benyomás, ez a szeretet-érintés nem tartós, nem 

állandó, és nem is olyan nagyfokú, mert különben a lélek kiszakadna a testből. Tehát rövid idő 

múlva elmúlik. Így azután a lélek ott marad szeretettől haldokolva, s mindig jobban haldoklik 

azért, mert látja, hogy nem sikerült belehalnia a szeretetbe.  



 

 

3. Mi okozza a szeretetnek ezt a fájdalmát, tudniillik a sebet és a haldoklást? 
Az értelmes teremtmények, az angyalok és az emberek. A sebet azáltal ejtik rajta, hogy 

ezernyi kedves dolgot mondanak el isteni szerelmeséről a hittitkokban és Isten bölcsességében, 

amelyekről a hit által adnak neki oktatást. Haldoklását az okozza, amit a teremtmények Istenről 

mintegy hebegnek, tehát pontosan nem tudnak elmondani, és ez nem egyéb, mint az Istenségnek 

érzése és ismerete, amely olyankor tárul fel a lélek előtt, midőn Istenről hall beszélni. Az angyalok 

– ezek az értelmes teremtmények – az égben szemlélik Istent, és élvezik látását. Az emberek – az 

értelmes teremtmények másik fajtája pedig – itt a földön szeretik Istent és epekednek utána. Ezen 

értelmes teremtmények révén a lélek sokkal közvetlenebbül ismeri meg Istent, amennyiben bennük 

egyrészt látja, hogy mily végtelenül felülmúlja Isten az összes teremtett dolgokat, másrészt pedig ők 

Istenre vonatkozólag sok felvilágosítással szolgálnak neki.  

Az angyalok belsőleg titkos sugallatok által közölnek ismereteket Istenről, az emberek 

pedig külsőleg, főleg a Szentírás tanítása révén. Minél többet beszélnek Istenről, minél több 

kedves dolgot fedeznek fel, és közölnek vele, minél több sugallatot kap az angyaloktól, és oktatást 

az emberektől, a lélek annál nagyobb szeretetre gyullad. A szeretetnek annál mélyebb sebét ejtik 

rajta. Ez halálos kínt okoz a léleknek. Míg ezek a teremtmények: – az angyalok és az emberek 

nemcsak azzal sebzik meg, hogy ezernyi dolgot mondanak Istenről, hanem főleg azzal, amit nem 

tudnak elmondani. Istennek egy bizonyos felséges tükröződése az, amely ilyenkor feltűnik a lélek 

előtt. Gyötrődik amiatt, amit még nem lát Istenből. Valami mélységes megértést kap Istenről, 

amelyet nem lehet kifejezni, és ezért így fejezi ki a 7. versszakban: 

 „A nem tudom, mi az”, amit nem tudnak ők elmondani.  

 Ha már az – mondja a lélek-menyasszony –, amit megértek, sérti és sebzi szerető szívemet, 

nem csoda, hogy ez, amit felfogni képtelen vagyok Istenről, de amit oly mélyen átérzek, szinte 

megöl engemet, belehalok. Ez megesik olykor az előrehaladottabb lelkekkel, akiknek Isten néha 

megad egy bizonyos magasztos megismerést, amelyben megértik és érzik Istennek a felségét és 

magasztosságát. Ebben az érzésben az illetőnek oly magasztos fogalma van Istenről, hogy 

világosan belátja: mennyire nem ért meg belőle semmit. Márpedig nagyon felséges megismerés 

az, amelyben belátjuk és érezzük Isten végtelenségét, és azt, hogy azt tökéletesen nem lehet 

megérteni. Ezért igen nagy kegyelem, ha az Úristen ebben a földi életben legalább futólagosan, de 

mégis világosan megérteti és átérezteti a lélekkel az Ő végtelen isteni magasztosságát. És azt is, 

hogy Őt isteni mivoltában megérteni és átérezni egyáltalán nem lehet. Ez a megértés ugyanis 

némileg hasonlít Isten boldogító látásához, amelyet az égiek élveznek, amennyiben azok, akik 

jobban megértik őt, jobban megértik azt is, hogy milyen végtelen az, amit nem értenek Istenből. 

Ezért mondja a 7. versszak: A teremtmények csak dadognak Istenről, mert nem tudják magukat 

kifejezni.  

 

 4. A 8. versszakban a lélek-menyasszony tovább panaszkodik.  
Így beszél az ő lelke életéhez, tehát a saját emberi életét mintegy megszemélyesítve 

megszólítsa. A versszak így hangzik:  

 

 „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 lélek-menyasszony tehát mintegy haldoklik a szeretettől, de azért mégsem tud meghalni, 

hogy szabadon élvezhesse a szeretetet. Arról panaszkodik, hogy ez a testi élet túl soká tart, és 

hogy a szellemi életre igen sokáig kell várnia. Ebben a versszakban tehát magával, lelkének 

életével, vagyis önmagával beszél, hangoztatva, hogy az élet mekkora fájdalmat okoz neki. Így szól 

hozzá: Ó élete lelkemnek,  



 

 

 5. „De hát miképp tudsz megmaradni” ebben a testi életben, amely neked halálod? Hiszen 

ez foszt meg téged Istennek attól az igazi szellemi életétől, amelyben lényeged, szereteted és 

vágyaid által sokkal valóbban élsz, mint ebben a testben? Miképpen tudsz megmaradni ebben a 

gyarló, törékeny testben?  

Hiszen azok a sebek, amelyeket a szeretet ejt rajtad, valahányszor isteni Kedvesed nagyságáról és 

fenségéről hallasz, elegendők arra, hogy kioltsanak téged, ó én életem.  

 Mert ezek az értesülések az isteni Jegyesről súlyos sebeket ejtenek rajtad a szeretet folytán. 

Ahányszor tehát hallasz, vagy megértesz Jegyesedről valamit, az mindannyi érintés és sebzés lesz 

reád nézve, hogy a szeretet betegévé tesz. Miképpen tud tehát megmaradni, hogyha ott él, hogyha 

nem ott él, ahol az igazi élete van? A lélek ugyanis inkább ott él, ahol a szeretetének a tárgya 

van, nem annyira a testben, amely élteti. Mert hiszen életét nem a testtől kapja, sőt ellenkezőleg, 

ő ad annak életet, és ő viszont abban él, akit szeret. Azonban eltekintve a szeretet ezer életétől, 

amelynek révén a lélek Istenben él, a lélek élete éppúgy, mint az összes teremtményeké 

Istenben gyökerezik.  

 Szent Pál apostol így mondja: Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Ezzel 

azt akarja mondani: Istenben bírjuk a mi életünket, mozgásunkat és létünket. Mivel pedig a lélek 

látja, hogy természetes élete Istenben van, azért, mert természetes létét is Istenben bírja, és 

hasonlóképpen őbenne van szellemi élete és azon szeretet folytán, amely szereti, panaszkodik, és 

szomorkodik azon, hogy ilyen nyomorult és halandó testben való élet képes őt 

megakadályozni abban, hogy élvezhesse azt az erős, igazi és gyönyörűséges életet, amelyet 

természeténél és szereteténél fogva Istenben él.  
 A lélek mély érzelemmel beszél erről a dologról, mert értésünkre akarja adni, hogy két 

egymással ellenkező részében szenved, tudniillik a természetes életében, amely a testben folyik, 

illetve szellemi életében, amely Istenben van. Ezek ugyanis szemben állnak, és az egyik 

ellenkezik a másikkal. Mivel pedig ő mindkettőben él, szükségképpen nagyon kell szenvednie. 

Az egyik élet ugyanis – éspedig ez a fájdalmas földi élet – akadályozza a másikat, az élvezetes 

szellemi életet. Úgyhogy ez utóbbira nézve a természetes élet olyan, mint a halál, amennyiben 

miatta meg van fosztva a szellemi élettől. Pedig természetének alapján ebben van egész léte és 

élete. A szeretet révén pedig benne vannak összes cselekményei és vonzalmai. Ezért mondja: Ha 

már halálosak azok a nyilak, amik akkor érnek; ezzel kifejezi, hogy mennyire terhére van ez a 

mulandó földi élet. Mintegy felteszi a kérdést: Miképpen tudsz megmaradni a testben, amikor 

életednek kioltására magukban véve elegendők már a szeretetnek azon érintései is – a szeretet nyilai 

–, amelyeket kedvesed, az isteni Jegyes ejt a szíveden?  

 Ezek az isteni érintések annyira megtermékenyítik a lelket és a szívet, és úgy betöltik Istenre 

vonatkozó megértéssel és szeretettel, hogy a lélek mondhatnánk valósággal „fogan” Istentől, életet 

kap Istentől.  

 A következő sorban azt mondja: Midőn szerelmedről gondolkodol, vagyis az ő nagyságáról, 

szépségéről, bölcsességéről, kegyességedről, erényeiről, amennyiben azokról fogalmat tudsz 

alkotni. Élet fakad benne.  

 Ez tehát Keresztes Szent János tanítása (A szellemi páros ének, 213-225. oldal).  

 

II. A jegyes időszak jellemzője az egymásra való várakozás, vágyakozás 
 

Még nincsenek szüntelenül együtt. Szeretnének mindig együtt lenni!  

 Ahogyan a jegyes szívesen nézi azokat az ajándéktárgyakat, amelyeket a vőlegényétől 

kapott, úgy a lélek is szívesen nézi a teremtményeket, amelyek isteni Jegyesére emlékeztetnek. De 

tudja azt, hogy nem elég valami a Jegyestől, hanem neki Valaki, a Jegyes személye kell. Arra 

vágyódik, hogy már végre az isteni Jegyes egészen odaadja magát neki. A szerelmi epekedés 

nagyon találó kifejezés a lélek állapotának a leírására. Eleped a lelkem az Utánad való vágytól. 

Elgyengülök, haldoklom, Nélküled nem tudok élni! Belehalok, hogy élnem kell, vagyis hogy nem 

halok még meg, hogy véglegesen mennyei házadban Veled lehessek, isteni Vőlegényem! A lélek-



 

menyasszony életállapota ezért a haldoklás lesz, vagyis már meghal mindannak, ami nem az ő 

Jegyese. Már csak gyötrődve él, a szeretettől megsebesítve él mindaddig, amíg véglegesen  

nem lehet együtt az isteni Jegyesével.  

 Amikor a jegyes levelet kap szerelmesétől, akkor az a levél az ő kedvesének a gondolatait, 

életét közvetíti a számára. A lélek-menyasszony is a Szentírásból, Isten leveléből egyre több 

tanítást kap isteni Ura életéről, gondolatairól, szeretetéről; de ez a tudás mégis csak fokozza 

benne a szenvedést, mert egyre jobban meglátja, mennyi minden van még, amit nem tud az ő 

isteni Uráról.  
 A „nem tudás”, mint egy felhő betakarja előtte isteni Urának az életét. Epekedő 

gyötrődését azonban enyhíti a gondolat, hogy majd eljuthat oda, ahol igazán élhet. Ha most 

amiatt gyötrődik, hogy még nem ott él, ahol az igazi örök élet van, akkor mégis vigasztalja a hit: 

majd örökre ott élhet, ahol az igazi élet, Isten, az élő Isten van.  

 De ez a gyötrődés, hogy még nem vagyok ott, ahol az igazi élet él az én igazi Jegyesem 

mennyei házában, fokozza benne a vágyat, az epekedést az isteni Jegyes után. És bár sokszor úgy 

érzi, hogy belehal abba, hogy még itt a földön kell élnie, mégis élteti a remény, hogy majd ott 

élhet, ahol az igazi élet várja őt. Ha az isteni Vőlegény szeretete itt a földi életben a szeretet 

nyilával ennyire meg tudja sebezni az ő lelkét, szívét, és ez a sebzés gyönyörűséges, szeretettel 

teljes, édes, akkor a lélek-menyasszony vigasztalódik, hogy majd milyen lesz a szeretetnek az az 

érintése, amellyel az örökkévalóságban Isten átjárja az ő szívét, az ő lényét. A lélek epekedésének a 

kibontakozása tehát a vágyakozás beteljesülése lesz. A földi élet útján való előhaladás gyötrelmei 

megédesülnek a gondolattól, hogy milyen édes lesz majd a mennyei hazába való bejutás. A földi 

élet pályafutásának küszködései – ahogyan Szent Pál is mondja: a pályát végigfutotta (2 Tim 4, 7) – 

feloldódnak majd a célba érkezés gyönyörűségében, amikor a lélek-menyasszony részesül majd a 

győztesnek kijáró ünneplésben. Dicsőséget hoz annak az országnak, amelynek polgára, amelyet 

képvisel. Az egész mennyei sereg, a mennyország minden lakója örvendezni fog vele, amikor végre 

majd büszkén feszíthet isteni Vőlegénye oldalán. Amikor majd betölti a szívét a célba érkezés 

gyönyörűsége.  
 Ha már itt a földi életben boldogsággal tölt el minket Szent Pál szava: Istenben élünk, 

mozgunk és vagyunk; mennyivel inkább gyönyörűséges lesz az, amikor beteljesedik a lélek-

menyasszony vágya, és az isteni Vőlegény bevezeti a mennyei házba, és ott élhet Istenben, és ott 

lesz benne örökre elszakíthatatlanul a hazaérkezés biztonságával, örömével. Ott már nem 

panaszkodik a lélek-menyasszony, hogy mennyit kellett szenvednem Érted, ott már tudja: e-világ 

szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely nyilvánvalóvá lesz rajtunk (Róm 8, 18). 

Ott már felejti a múltat, a sebeket, a haldoklás gyötrelmeit, mert ott már eluralkodik benne az 

Élet, isteni Urának Élete. Akkor végre majd ott fog már élni, ahol igazán érdemes élni!  

 

Befejezésül a 252/f számú éneket imádkozzuk:  

 

 Jézusom isteni teste, térdedet átfogom esdve:  

 Lelkem az égbe vezesd be! 

 

 Jézusom isteni vére, szállj le ma szívem ölére,  

 Moss meg örökre fehérre!  

 

 Jézusom, isteni Bárány, égi kegyelmeid árán,  

 Menny örök élete vár rám! 

 
  


