
 

 

367. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegény szeretetébe kíván belemerülni 

A szellemi páros ének 9-12. versszaka alapján (224-248. oldalig) 

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj!  

 

 Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet,  

 És a bűnök ellen égből nyújts védelmet!  

 Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed,  

 Hogy megnyerjem végső boldogságom Benned!  

 

 Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 9. versszakától kezdve a lélek-

menyasszonynak ezt az irányulását tárgyalja.  

 

I. Egyre jobban szeretne isteni Vőlegényével lenni, belemerülni a szeretetébe 

 

 A 9. versszakban a lélek-menyasszony odafordul szeretett Jegyeséhez. Így hangzik a szava: 

 

         9. „És hogyha megsebezted  

 E szívet, miért nem lettél Orvosa?  

 És hogyha elraboltad,  

 Miért hagytad mégis úgy el,  

 És rablott zsákmányod nem viszed magaddal?”  

 

 Keresztes Szent János megjegyzi a versszak magyarázatánál: Midőn a szarvast nyíllal 

meglőtték, nem pihen, nem nyugszik, hanem itt is, ott is orvosságot keres. Majd ebben, majd 

abban a vízben fürdik meg, de a különböző körülmények és orvoslások közepette is csak 

folytonosan fokozódik benne a mérgezett nyíl hatása, míg csak a méreg a szívéig nem ér, és meg 

nem öli a szarvast. Hasonlóképpen a lélek-menyasszony is, ha egyszer beléje vetette magát a 

szerelem édes mérge, folyton keresi rá az orvosságot. De nemcsak nem talál orvosságot, hanem 

mindaz, amit gondol, beszél és tesz, még csak növeli a fájdalmát. Midőn tehát a lélek-

menyasszony belátja, hogy nincs számára más orvosság, minthogy kezébe adja magát annak az 

isteni Vőlegénynek, Aki őt megsebezte, hadd adja meg neki Ő a kegyelemdöfést, és így 

befejeződjék az élete itt a földön a szeretetben. Jegyeséhez fordul, Aki mind ennek a gyötrődésnek 

az oka. Elpanaszolja Neki a fájdalmát. Újra meg újra előadja Neki jajait.  

 Mivel pedig látja, hogy a lelke meg van sebesülve, és olyan egyedül van, nem lévén 

számára más orvosság Kedvesén kívül, mint Aki megsebezte, azt kéri Tőle: hogyha már 

megsebezte szívét szeretetének ismeretével, miért nem gyógyítja meg jelenlétének a látásával? Ő, 

Aki elrabolta azon szeretet révén, amelyet benne gyújtott, s amely által kiragadta a saját hatalmából, 

miért hagyta úgy el? Kivette ugyanis a lélek hatalmából az ő szívét (mert hiszen aki szeret, az már 

nem mondhatja a szívét magáénak, amennyiben a Kedvesének adta azt), de a lélek-

menyasszonynak fáj, hogy igazán mégsem vette még őt a saját hatalmába, nem vette egészen 

magához a szeretet teljes és bevégzett átalakulásában, az örök dicsőségben. Ezért mondja:  

 

 „És hogyha megsebezted  

 E szívet, miért nem lettél Orvosa?”  

  



 

 A lélek-menyasszony nem azért panaszkodik, hogy isteni Vőlegénye megsebezte őt – mert 

hiszen a szerelmes annál jobban örül, minél inkább meg van sebezve a szíve –; hanem azért, hogyha 

már megsebezte a szívét, miért nem gyógyítja meg azáltal, hogy teljesen befejeződjön itt a földön 

az élete. A szeretet sebei ugyanis olyan édesek és élvezetesek, hogyha nem okoznak halált, 

akkor nem is tudják kielégíteni a lelket. Olyan gyönyörűségére szolgálnak, hogyha azt akarná, 

bárcsak sebeznék annyira, hogy belehalna. Ezért mondja: Ha úgy elbántál vele, hogy seb támadt 

rajta, miért nem gyógyítod meg azzal, hogy belehal a Te szeretetedbe?  

 Így szól: isteni Vőlegényem, Te vagy a sebem oka a szeretetem fájdalmában, légy tehát oka 

a gyógyulásomnak is a szeretet okozta halálban! Mert ilyen módon a szív –  amelyet megsebez a Te 

távolléted okozta fájdalom – meg fog gyógyulni a Te édes jelenléted élvezetétől. 

 Azt szokták mondani az olyan emberről, aki szeret, hogy elrabolta a másik szívét, annak 

szívét, akit szeret. Így a szíve nincs nála, hanem annál van, akit szeret. És így már nincs szíve a 

maga számára, csakis a Kedvese számára. Ebből tudhatja meg a lélek, vajon tisztán szereti-e Istent, 

vagy sem. Mert ha igen, akkor nem fog törődni a saját maga érdekével, hanem csakis Isten 

dicsőségén fog járni az esze, és azon, hogy miképpen szerezzen Őneki nagyobb örömet. Mert 

minél több szíve van a maga számára, annál kevesebb jut abból Istennek. Azt pedig, vajon Isten 

igazában elrabolta-e valakinek a szívét, azt abból lehet látni, hogy eped-e igazán Isten után, 

vagyis hogy Őkívüle nem tudja semmi másban örömét találni. Így felfakad benne a kérés: Miért 

nem viszed el a szívet, amelyet szereteted által elraboltál, hogy megtöltsed, meggyógyítsd azáltal, 

hogy önmagadban adsz neki helyet, és tökéletes nyugalmat?  

 A szeretet jutalma nem egyéb, mint a szeretet. A lélek sem kér mást, mint még több 

szeretetet mindaddig, amíg csak el nem éri a szeretet tökéletességét. Az istenszerető léleknek 

tehát nem szabad más jutalomra számítania és mást óhajtania, mint Isten Iránti szeretetének 

tökéletesedését.  
 

II. A 10. versszaka a gyötrődést, az Isten látása Utáni epekedést tárja elénk 

 

A lélek-menyasszony szíve már nem tud semmi másban örömet találni. Ezt kéri:  

 

     10. „Ó csillapítsd gyötrelmeim, 

Hisz nem képes rá senki más; 

És engedd, hogy megláthasson szemem, 

Hisz fénye csak Te vagy, 

S csupán számodra tartogattam.” 

 

 A szeretet következtében a lélek-menyasszony tehát olyan állapotba jutott, mint az a 

súlyos beteg, aki teljesen elveszítette étvágyát, minden terhére van. Egy vágya van, hogy 

visszanyerje az egészségét. Mindaz, ami ebben nem segíti, csak fárasztja. Miután a lélek-

menyasszony az isteni szeretet következtében ilyen fájdalmas állapotba jutott, három 

tulajdonsággal bír:  
 

 1. Először is bármilyen nagy baja legyen, még ha szükségből más dolgokkal kell is 

foglalkoznia, szíve mindig isteni Jegyesénél van.  

 

 2. A második tulajdonság: ő is elveszítette étvágyát minden mással szemben.  

 

 3. A harmadik jellemzője: minden terhére van. Ha valami mással kell foglalkoznia, az csak 

fárasztja és untatja.  

 Mindennek az az oka, hogy mivel a lélek-menyasszony egyszer már megízlelte az 

istenszeretet eledelét, minden más dologban, anélkül hogy más ízt keresne benne, azonnal 

Kedvesének az ízét akarja benne megtalálni és élvezni. Tehát ha valamiben nem találja meg Őt, 

akkor abban nem tudja örömét találni.  



 

 Amikor az Énekek éneké-ben a menyasszony a Vőlegényét kereste, ezt a három 

tulajdonságot vette észre önmagán. Azt mondja: Kerestem és nem találtam Őt... De rám-találtak az 

őrök, akik a várost körüljárják. Megsebeztek engem, és elvették palástomat a kőfal őrei (Én 5, 6-7).  

 Azok, akik a várost körüljárják, a világiak, akikkel a lélek-menyasszonynak érintkeznie kell. 

Akik olyan lélekre akadnak, aki Istent keresi, azon sok sebet ejtenek. Sok keserűséget okoznak 

neki, mivel nem találja meg azt, Akit keres. Sőt, még akadályozzák is. Azok pedig, akik őrzik a 

szemlélődés kőfalait, és nem engedik, hogy a lélek beléje merüljön, azok nem mások, mint az 

ördögök, és a világgal való foglalkozások, amelyek elveszik tőle a békének és a szerető szemlélődés 

nyugalmának a palástját.  

 Most már a lélek-menyasszony megérti, hogy amíg ebben az életben van, nélkülözi Isten 

látását. Egyáltalán nem képes megszabadulni az őt körülvevő teremtményektől. Ezért kéri isteni 

Jegyesét:  

 „Ó csillapítsd gyötrelmeim, hisz nem képes rá senki más!”  

 

 Az Isten látása utáni epekedését nevezi itt gyötrelemnek, amelyet semmi más nem képes 

csillapítani, mint Kedvesének a birtoklása. Ezért kéri, hogy csillapítsa jelenléte által, és üdítse fel őt, 

mint ahogyan a víz felüdíti a szomjazót. Azért használja itt ezt a szót: csillapítsd, mert ezzel akarja 

értésünkre adni, hogy szenved a szeretet tüzétől. Meg kell jegyeznünk, hogy Isten éppen akkor 

szokta a lelket megvigasztalni, midőn az nem talál, de nem is keres Istenen kívül senki másnál 

segítséget és vigasztalást. Itt tehát a lélek, amely Istenen kívül nem talál semmiben örömet, nem 

képes sokáig ellenni isteni Vőlegénye látogatása nélkül. Ezért mondja:  

 „Engedd, hogy megláthasson szemem!” 

 

 Vagyis hogy szemtől szembe láthassalak lelkem szemével, amelynek Fénye csak Te vagy!  

A szerelmesek kedveskedésével mondja Őt szeme-fényének. Ez az Isten látása utáni vágyat fejezi 

ki. Az ég Világossága ugyanis nem egyéb, mint maga Isten Fia. A Jelenések könyvében Szent János 

mondja: A mennyei városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy abban világítsanak, mert az 

Isten Fényessége világítja azt, és annak látása maga a Bárány (Jel 21, 23). Azt mondja Jegyesének:  

 „Tekintetemet csupán számodra tartogattam.”  

 

 E szavakkal a lélek-menyasszony rá akarja bírni az isteni Vőlegényt: engedje meglátni ezt 

az Ő szeme-fényét nemcsak azért, mert annak híján sötétben lesz, hanem azért is, mert Ő semmi 

mást nem óhajt látni, csupán Őt! Méltányos, hogy ezt az isteni Fényt megkapja az olyan lélek, 

aki az összes dolgokkal szemben lehunyja a szemeit, és csak azért nyitja ki őket, hogy Istenére 

tekintsen.  
 

 

III. A 11. versszakban a lélek-menyasszony tovább könyörög: 

 

Mutassa meg magát neki végre valahára az isteni Vőlegény, mert csak ez képes 

meggyógyítani az ő szerető szívének gyötrő kínjait. A 11. versszak így hangzik:  

 

     11. „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.” 

 

 Tudnunk kell, hogy az isteni Vőlegény nem tudja sokáig nézni, hogy a lélek-jegyes 

gyötrődve epekedjen Utána. Úgy látszik, hogy erre a forró kérésre való felelettől az Úristen valami 

szellemi jelenésben részesíti őt. És abban néhány mély betekintést ad neki saját isteni Szépségébe, 

magába Istenségébe. Ezzel természetesen még nagyobbra növelte vágyát és epekedését Isten igazi 



 

látása után. Ahogyan a kovácsmester is vizet szokott locsolni a tűzre, hogy azt jobban felszítsa, és 

forróbbá tegye, hasonlóképpen tesz az Úr is, tudniillik mutat valamit a léleknek az Ő saját isteni 

Fenségéből, hogy még jobban felszítsa benne a szeretetet, és előkészítse arra a kegyelemre, 

amelyben később szándékozik őt részesíteni. Mivel tehát a léleknek e sötét jelenés révén 

burkoltan ugyan, de mégis volt alkalma látni és érezni azt a legfőbb Jót és Szépséget, Aki az Isten, 

majd belehal a vágyba, hogy megláthassa! 

 Keresztes Szent Jánosnál ez a sötét jelenés a világos jelenés ellentéte. A világos jelenésben a 

lélek lát, meglátja Istent. Világosan megtapasztalja, hogy Ő itt van! Nem színről színre látás ez. A 

sötét jelenés, vagyis a szemlélődés folyamán az ember azonban már tudja, hogy Isten valami 

rendkívüli módon érintkezik vele, bár ezt a tudást az ő emberi képzeletében semmi világosan 

látható kép sem kíséri. Tud, de nem lát, sem testi, sem lelki szemeivel, vagyis a fantáziával, a 

képzelőerővel. De ez a nem világos látás, ez a sötét jelenés tovább szítja a lélek-menyasszonyban az 

Isten látása utáni vágyat. Azt szeretné, bárcsak venné őt már birtokába ez a Nagy Isten, Akinek 

szeretete elrabolta, és megsebezte az ő szívét. 

 

 A 11. versszakban egészen nyíltan kéri a lélek-menyasszony az ő isteni Vőlegényét, hogy 

mutassa meg neki szépségét, vagyis isteni lényegét. Azt kívánja, hogy bárcsak már befejeződne ez a 

földi élete, kiszabadulhatna a testből, mivel ebben a földi életben még nem tudja Őt szíve vágya 

szerint élvezni. Kéri: legyen tekintettel arra, hogy a szíve annyira eped, és hogy nincs más 

orvossága, mint az isteni Lényeg dicsőséges látása. Ezért kéri: jelenlétedet nyilatkoztasd ki nekem!  

 

 Isten háromféle módon lehet jelen a lélekben: 

  

1. Először is lényegileg, ezen a módon jelen van minden teremtményben (ugyanis 

mindenütt jelen van). Tehát nemcsak a jó és szentéletű lelkekben, hanem még a bűnösökben is, meg 

az összes többi létezőben. Ezzel a jelenlétével ugyanis Isten életet és létet ad mindennek.  

 

 2. Isten jelenlétének második módja a kegyelem révén történik. Ezáltal lakik Isten minden 

olyan lélekben, akik nincsenek a halálos bűn állapotában, akik megkapták a megszentelő 

kegyelmet.  

 

 3. Isten jelenlétének harmadik módja a lélekben a szellemi szeretet folyamánya, amennyiben 

a szeretet folytán Úristen a buzgó lélekben megmutatja a jelenlétét. Jelenlétével felüdíti, 

megörvendezteti és boldogítja. 

 Azonban ezek a jelenlétek mindig burkoltak, mert az Úristen még nem mutatja meg 

bennünk magát olyannak, amilyen Ő. Azt ugyanis ebben a halandó életben nem tudnánk elviselni. 

A lélek tehát tudja azt, hogy Isten jelen van benne, mint fenntartó erő. Nem azért kéri, hogy jöjjön 

el, hogy a megszentelő kegyelemben részesítse, mert hiszen azt már tudja, hogy megkapta Isten 

ajándékából. Hanem azt kéri: nyilatkoztassa ki és mutassa meg önmagát oly módon, hogy a lélek 

megláthassa Istent az Ő létében és szépségében.  

 Főleg a szeretet által a Benne való jelenlétének kinyilvánítását kéri. Ez ugyanis annyira 

magasztos, amelybe azonban az Úristen mégis valami homályos betekintést enged. Olyan hatást 

gyakorol a lélekre, hogy teljesen oda van a vágytól, és az epekedéstől annak látása után, amit ebben 

az isteni jelenlétben burkoltan érez. Az a vágy gyötri, hogy belemerülhessen abba a legfőbb Jóba, 

Akit burkoltan ott érez maga mellett. Mert bár be van burkolva, azért nagyon is észrevehetően érzi 

azt, hogy milyen kincset és boldogságot foglal magában. Ez a kincs a lélekre olyan nagy vonzóerőt 

gyakorol, hogy ahhoz fogható nincs a természetes dolgok között.  

 Ezért kérte Mózes is a Sinai hegyen kétszer is, hogy mutassa meg neki Isten az Ő 

dicsőségét. Isten elrejtett lényegének felségébe, szépségébe már bepillantást nyert, de szeretné 

Őt még jobban megismerni! (vö. Kiv 33, 13). Ez a kegyelem pedig nem egyéb, mint elérni Isten 

tökéletes szeretetét az örök dicsőségben. De Isten azt felelte Mózesnek: „Arcomat nem láthatod, 

mert nem láthat engem ember, amíg él” (uo., 20). Ez azt jelenti: az én arcom szépsége, és az én 



 

látásom boldogsága olyan nagy, hogy te azt ebben a törékeny életben nem volnál képes 

elviselni. Nincs más megoldás, minthogy a lélek bele akar halni a szeretetbe. Ezért mondja: 

„Látásod és szépséged legyen halálom!” Vagyis a Te isteni lényed és szépséged látása annyira 

boldogító, hogyha a lelkem azt nem bírná ki, akkor a látásod és a szépséged legyen inkább a 

halálom. Meghalni Isten szépségétől, hogy mindörökre élve élvezhesse Isten szépségét, ez 

csodálatos vágy! Persze a lélek-jegyes itt föltételesen beszél. Azt ugyanis, hogy isteni Jegyesének 

látása és szépsége legyen a halála, csak arra az esetre kéri, ha nem találhatja meg anélkül, 

hogy meg ne halna. Tudja ugyanis, hogy ez a múlandó emberi élet nem egyeztethető össze azzal a 

másik élettel, vagyis Isten örök, hervadhatatlan életével.  

 

 Ezért mondja Szent Pál is: Nem azt kívánjuk, hogy levetkőztessenek, hanem azt, hogy 

felöltöztessenek, hogy ami halandó, azt az élet nyelje el (2 Kor 5, 4). Ez nem a testből való 

kivetkőzés vágyának a kívánása, hanem a dicsőség ruhájának a felöltése utáni vágyódás. Inkább 

kíván elköltözni ebből a földi életből, és Krisztussal lenni (Fil 1, 23).  

 A lélek-menyasszony tehát már annyira szereti Istent, hogy nem fél meghalni Isten 

látásától, mert benne már az a tökéletes szeretet valósul meg, amelyről Szent János apostol 

mondta: A tökéletes szeretet kizár minden félelmet (1 Jn 4, 18). Az istenszerető lélekre nézve a 

halál nem is lehet keserű, mert hiszen benne találja meg a szeretet minden boldogságát és 

édességét, hiszen az gyötrelmeinek végét jelenti, és a boldogságának a kezdetét. Ezért jó-

barátjának tekinti. Ez lesz az ő eljegyzése és lakodalma. Jobban óhajtja halálának óráját, mint 

ahogyan a föld királyai vágyódnak a királyságok és fejedelemségek elnyerése után. Igaza van tehát, 

amikor a lélek minden félelem nélkül mer így beszélni:  

 „Látásod s szépséged legyen halálom!”  

 

 Mert hiszen tudja, hogy amely pillanatban ez bekövetkeznék, ő odarepülne ahhoz a 

szépséghez, belemerülne abba a szépségbe, hozzá hasonulna ahhoz a szépséghez, és ő maga is szép 

volna, mint maga az a Szépség, amely által ki volna elégítve, és gazdag lenne, mint maga az az 

isteni Szépség. Ezért mondja Dávid király: Becses dolog az Úr szemében szentjeinek halála (Zsolt 

115, 15). Ez nem volna igaz, hogyha a szenteknek nem lenne részesedése Isten nagyságában. Mert 

Isten előtt nincs semmi drágább, mint Ő önmaga. Ezért amikor a lélek szeret, nem fél a haláltól, 

hanem ellenkezőleg, akkor vágyódik utána. A bűnös fél a haláltól, mert érzi, hogy a halál meg 

fogja fosztani minden javától, és csakis rosszat hozhat rá. Az istenszerető lélek pedig inkább 

már éli a másvilág életét itt a földön is, mintsem ezt a földi életet, hiszen jobban él a lélek már ott, 

ahol szerethet, mint itt a földön, ahol még akadályai vannak ennek a határtalan szeretetnek. Ezért 

mondja, hogy betegségére – amely a szeretet betegsége – nincs más orvosság, mint isteni 

Vőlegényének jelenléte és látása. A lélek attól lesz egészséges, hogy Isten szereti őt. Minél 

jobban fokozódik benne ez az isteni szeretet, annál egészségesebb lesz. Amikor végre eléri a 

szeretete a tökéletes fokozatot, akkor lelki egészsége is tökéletes lesz. Megjegyzendő azonban, 

hogy a szeretet ezt a tökéletességet nem éri el mindaddig, amíg a két szerető oly szorosan nem 

egyesül egymással, hogy egészen egymáshoz hasonulnak, amikor azután a szeretet teljesen 

egészséges lesz. A lélek-menyasszony úgy érzi, hogy a szeretet benne még nagyon töredékes, 

olyan, mint egy vázlatrajz. Az még nem egy teljes kép. Szeretne átalakulni annak a képére, Akinek 

szeretete most még csak vázlatosan van a képében. Ez nem más, mint az Ő isteni Jegyese, az Ige, 

Isten Fia, Akiről Szent Pál mondja: Ő az Atya dicsőségének fénye és lényegének képmása (Zsid 1, 

3).  

 Mivel a lélek érzi szeretetének fogyatékos voltát, ez egyben meg is vigasztalja, mert ez 

azt jelenti, hogy van már benne bizonyos fokú szeretet.  

 

IV. A kép ragyogva tükrözze vissza isteni Jegyesét! 

 

 A 12. versszak-ban a lélek azt szeretné, hogy az a kép, amelyet isteni Vőlegénye önmagáról 

készített a Jegyese lelkében, már egészen elkészüljön, fényes legyen! A 12. versszak így hangzik:  



 

 

    12. „Ó kristálytiszta forrás, 

Ha szép ezüstszín arcodon 

Váratlan visszatükröződnék 

A szempár, mely után epeszt a vágy, 

S amelynek vázlatképét itt benn hordozom!” 

 

 Mivel a lélek epedve vágyik a Jegyesével való egyesülés után, de nem talál rá módot a 

teremtmények között, ezért a hithez fordul. Mert a hit hivatott arra, hogy az isteni Vőlegényre 

vonatkozólag a leghitelesebb felvilágosítással szolgáljon. Nincs más eszköze annak, hogy az ember 

elérhesse az igazi egyesülést és a lelki eljegyzést az Úristennel. Ezt maga Isten nyilatkoztatta ki 

Ozeás prófétánál, mondván: Hittel jegyezlek el téged magamnak (Oz 2, 21). Égő vágyában tehát ezt 

mondja: „Ó hite az én Jegyesemnek és Krisztusnak. Ó, bárcsak világosan kinyilvánítanád végre 

valahára azokat az én Kedvesemre vonatkozó igazságokat, amelyeket homályba és sötétbe 

burkoltan öntöttél lelkembe.” Mert a hit – ahogyan a hittudósok mondják – csupán sötét ismeretet, 

és nem világos látást közvetít Istenről. Majd a színről színre látásban kapjuk meg ezt a világos 

ismeretet (vö. 1 Kor 13, 12).  

 

 Kristálytiszta forrásnak nevezi a hitet két okból:  

 a) Az egyik az, hogy ez a forrás isteni Jegyesére, Krisztusra irányul. 

 b) A másik az, hogy megvannak benne a kristály tulajdonságai, amennyiben tiszta 

igazságokat foglal magában, és azoknak világos forrása, illetve a tévedésektől mentes tanítás. 

Forrásnak pedig azért nevezi a hitet, mert belőle fakadnak a lélek számára az összes lelki kincsek. 

Jézus is forrásnak nevezte a hitet, amikor a szamariai asszonnyal beszélt, mondván: Mindazokból, 

akik Őbenne fognak hinni, forrás fog fakadni, amelynek a vize buzogni fog egészen az örök 

életig…Ez a víz pedig nem egyéb, mint maga a Szentlélek, amelyet a hívőknek hitük révén kell 

megkapniuk (vö.? Jn 4, 14. 7, 39).  

 A hittételek tehát az Istenség sugárzását közvetítik,  

– bár még betakarva,  

 – bár még nem egészen világosan.  

 De hát a lélek azt kívánja: Isteni Vőlegényem, bárcsak elém tárnád ezeket az igazságokat 

végre valahára világosan, részletesen és leplezetlenül, úgy, ahogyan azt a szívem óhajtja, amelyeket 

most még homályosan, a hittételekbe burkoltan adsz elém (vö. 1 Kor 13, 12). 

 Nagyon érzi már Jegyese, istenei Vőlegénye közellétét, és úgy tűnik, mintha már állandóan  

nézné őt. Ezért hozzáteszi:  

 

 „S amelynek képét itt benn hordozom.” 

 

 A hitigazságok vázlatát már lelke belsejében hordozza, tudniillik értelmében és 

akaratában. 

 

 1. Egyrészt tehát értelme útján öntötte a hit ezeket az igazságokat a lelkébe, de ez még nem 

tökéletes ismeret, hanem csak vázlatos kép.  

 

 2. Másrészt pedig a hit az akarat folytán közli az isteni Jegyes alakját. Még mindig csak 

úgy, mint valami vázlatrajzot. De ebben már benne van a szeretetben való egyesülés reménye. Az 

isteni Jegyes már benne él az Őt szerető lélekben, a szerető lélek pedig isteni Vőlegényében. A 

szeretet olyan hasonlatosságot hoz létre kettejük között, és úgy átalakítja a két szeretőt, hogy az 

egyiket a másiknak lehet mondani, és mindkettőt egynek lehet tekinteni. Az egyik birtokába adja 

magát a másiknak, és mindegyik átengedi, odaadja, elcseréli magát a másikkal, úgyhogy mindegyik 

a másikban él. Az egyik azonos a másikkal, és ketten egyek lesznek a szeretetben való átalakulás 



 

következtében (vö. Jn 17, 11). Erről mondja Szent Pál: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él 

énbennem (Gal 2, 20).  

 

 A szeretetnek ezen fokát majd a lelki házasságban látjuk még jobban kibontakozni. Ez 

ugyanis a lelki életben a földön elérhető legmagasabb foka. A lélek tehát a szomjúságtól gyötörten 

arra vállalkozik, hogy telimerítse lelke edényét Betlehem kútjának vizéből, vagyis magából 

Krisztusból. Erős számára a szerelem, mint a halál. Olyan heves vágy és kín fogja át a lelket, midőn 

látja, hogy már egészen közelébe jut ennek a Kincsnek, az isteni Vőlegénynek, de még mindig nem 

adják neki oda egészen. Fájdalom számára, hogy még nem lehet egészen isteni Urával!  

 

 Keresztes Szent János tehát így tanít arról, hogy a lélek-menyasszony hogyan kíván egyre 

jobban belemerülni az isteni Vőlegény szeretetébe. Nyilván, hogy mindez kegyelmi ajándék. Isten 

ingyenes önajándékozó szeretete. De vágyódni szabad rá, esedezni, kérni lehet. Kérjetek és adnak 

nektek!... Aki zörget, annak ajtót nyitnak. (Mt 7, 7-8).  

 

Egyszer csak meghalljuk majd Isten üzenetét, amellyel mondja:  

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

 

Micsoda isteni ajándék! Válaszoljunk epekedő vágyakozással: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 


