
 

 

368. A lélek-menyasszony vágyára az Úr válaszol  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 13. versszak, 250-258. oldal) 

 

Imádkozzuk a 124. számú éneket:  

 

Most nyomorult szolgád folyamodom Hozzád, magamat ajánlván kegyelmedbe.  

 Akit nem lát s hiszen, mondád: boldog lészen, mennyben és a földön él kedvedben.  

 Hiszem jelenléted, imádom Fölséged. Amit meg nem foghat tapintásom, 

 Abban igéd nékem bizonyságom. 

 

 A lelki eljegyzés imáját Keresztes Szent János: A szellemi páros ének című költeménye és 

annak magyarázata alapján vesszük. A 13. versszak így hangzik:  

 

  (A lélek-menyasszony mondja):  

        13. 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 lélek-menyasszony forró esedezéseit láttuk az előbbi versszakokban, különösen a 12. 

szakaszban. Ezekre a forró esengésekre az isteni Jegyes azzal válaszol, hogy feltárja előtte isteni 

Fölségének néhány sugarát. Teszi ezt oly elevenen, hogy a lélek szinte kiröppen önmagából, és 

heves rohammal önmaga felé emelkedik, isteni Jegyese felé. A szeretetnek ilyen nagy epedezései 

és buzdulatai közepette az isteni Jegyes meg szokta látogatni az Ő választott menyasszonyát. 

Mindezt szűziesen, gyengéden, kedvesen, és a szeretet nagy erejével teszi. Rendesen ugyanis 

amilyen nagyok a lélekben a szeretet buzdulatai és epekedései, épp oly nagyszerűek szoktak 

lenni azok a kegyelmek és látogatások, amelyekkel őt Isten részesíti.  

 A lélek – az előző versszakban olvashattuk – epedve vágyódott azon isteni szemek után, 

amelyek feltárják isteni Jegyese nagyságát, és amelyek az isteni nagy szeretet néhány sugarát 

sugallják feléje. Ez azután olyan fenséges, és erővel nyílik meg számára, hogy mintegy önkívületi 

állapotba, elragadtatásba esik a lélek-menyasszony. Amikor ez elkezdődik, a szervezetnek igen 

ártalmas megrázkódtatásával is járhat, mivel az ember gyenge szervezete nem képes elviselni ezt a 

túláradó kegyelmet. Ezért szól így a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényhez:  

  

 „Fordíts el tőlem Kedvesem tekintetedet,  

 mert felrepülök!” 

 

 Ez a Te isteni tekinteted arra kényszerít, hogy kiröpüljek önmagamból a szemlélődés 

legmagasabb fokára. Magasabbra annál, amit a szervezetem képes elviselni. A lélek ezt azért 

mondja, mert úgy tűnt fel előtte, hogy a lelke kirepül a testéből, amit igazán óhajtott is. De azért 

kéri, hogy fordítsa el a tekintetét, vagyis hogy ne részesítse ebben az elragadtatásban, amíg itt a 

testben él. Mivel ebben földi testben nem képes elviselni ezt az elragadó tekintetet, és úgy érezné, 

ahogyan szeretné. Azt kívánja tehát, hogy az isteni Vőlegény tekintsen rá, mialatt a testen kívül 

röpül, tudniillik Őhozzá. Csakhogy ezt a vágyat és ezt a röpülést az isteni Jegyes meghiúsította, 

mondván: „Térj meg én galambom!” Mert hiszen ez a közlés, amelyet most kapsz tőlem, még nem 

olyan fokú, mint amilyen az örök dicsőség állapotában lesz, amely után már most vágyódol. De 

azért térj meg hozzám, mert én vagyok az, akit te a szeretettől megsebzett szívvel keresel. Hiszen 



 

én is, mint a szeretettől megsebzett szarvas kezdem magamat megmutatni neked a te magas 

szemlélődésedben. És én, az isteni Jegyes felüdülök és felfrissülök a te szemlélődésed 

szeretetében. Ezért mondta tehát a lélek-menyasszony az isteni Jegyesnek: „Fordítsd el tőlem, 

Kedvesem, tudniillik a tekintetedet!”  

 Miután a lélek annyira vágyódott ezen isteni szemek után, amelyek tulajdonképpen magát az 

Istenséget jelentik, az isteni tekintetet, a lélek az isteni Vőlegénytől Istenre vonatkozólag belsőleg 

olyan közlést és ismeretet nyert, hogy képtelen azt mondani: „Fordítsd el tőlem, Kedvesem a 

tekintetedet!” Akkorra ugyanis ezen földi élet folyamán a mi természetünknek a nyomorúsága, 

hogy azt, ami a léleknek mindennél inkább élete, ami után annyira epedve vágyik – tudniillik 

Kedvesének közlése és ismerete –, amikor végre megkaphatná, nem képes elfogadni életét 

anélkül, hogy bele ne halna, majdnem életét veszítené. Úgyhogy amikor azokat az isteni 

szemeket – amelyeket oly szorgalmasan epedezve és annyiféle módon kutatott – végre megláthatja, 

kénytelen így szólni: „Fordítsd el tőlem Kedvesem a Te tekintetedet!” Ugyanis az ilyen látogatások 

és elragadtatások alkalmával a lélek olykor oly nagy kínokat szenved, hogy nincs az a gyötrelem, 

amely képes volna az ember testét úgy összetörni, és szervezetét olyan életveszélybe sodorni, mint 

ezek a kínok. Ténylegesen, ha Istennek nem volna gondja rá, a léleknek meg kellene halnia, az 

embernek meg kellene halnia. A léleknek – amely ilyen állapotban van – ez a benyomása, ez az 

élménye. Azt érzi ugyanis, mintha a lelke kiszakadna a testéből, és mintha végleg itt hagyná a 

földön ezt a halandó szervezetet. Ennek oka az, hogy az ilyenféle nagy kegyelmek nem 

alkalmasak arra, hogy az ember a földi testben kapja meg őket. Ezen kegyelmek hatására 

ugyanis a szellemünk felemelkedik, hogy érintkezzék az isteni Szellemmel, amely a lélekhez 

jön. Így szükségképpen el kell hagynia bizonyos fokig a testet. Ennek folytán szenved az ember 

teste, és következőleg az ember lelke is, éspedig azért, mert egy lényben vannak egyesülve. Éppen 

azért az a nagy gyötrelem – amelyet a lélek az ilyenfajta látogatáskor szenved, és az a remegés, 

amelyet ez a természetfeletti úton való érintkezés kelt – arra késztetik, hogy így beszéljen: 

„Fordítsd el tőlem, Kedvesem, a tekintetedet!” Ebből azért nem szabad arra következtetnünk, 

mintha csakugyan akarná, óhajtaná a lélek, hogy isteni Vőlegénye elfordítsa a tekintetét tőle. Ezt a 

sóhajt, ezt a mondást ugyanis a természetes félelem adja az ajkára. Még ha sokkal többe kerülne is 

neki, több szenvedésbe, a világért sem akarná elveszíteni Kedvesének ezeket a látogatásait és 

kegyelmeit. Mert bár ebben az imaszakaszban a természet szenved, az ember szelleme felszáll a 

természetfeletti összeszedettségbe, hogy ott élvezze Kedvesének szellemét, hiszen ezután 

vágyódott, és ezt kérte. Csak azt szeretné, hogy ne a testben kelljen azt elfogadnia, mivel abban 

nem tudja tökéletesen élvezni, hanem csak kevéssé, és azt is csak fájdalommal élvezné. Ezért 

inkább szeretné élvezni a testén kívül, vagyis miután a szelleme már kirepült a testből, mert csak ott 

lehet szabadon élvezni Istent. Ezért mondja: „Fordíts el tőlem, Kedvesem, a tekintetedet!”, vagyis 

ne folytasd ezt a kegyelmi közlést addig, amíg még a testben vagyok, „mert felrepülök.”  

 

 Ez a 13. versszak 2. sora: „mert felrepülök.” Ezzel azt akarja mondani: Kiröpülök a testből, 

hogy Uram, kívüle mutasd meg nekem a szemeidet, mert azok kényszerítenek arra, hogy kirepüljek 

a testből.  

 Hogy jobban megértsük, miféle repülésről van itt szó, jegyezzük meg, hogy az isteni 

Szellemnek, az isteni Vőlegénynek ilyen látogatása az emberi lélek szellemi részét nagy erővel 

ragadja el, éspedig azért, hogy érintkezhessék vele, tudniillik az isteni Szellemmel.  

 Az ember lelke elhagyja tehát a testet, megszűnnek benne az érzések, vagyis nem 

érvényesülnek, szinte nem működnek benne tovább azért, mert most az emberi lélek immár 

Istenben működik. Ezért mondja Szent Pál apostol, amikor egy titokzatos elragadtatásáról beszél: 

Nem tudja, vajon testében volt-e, vagy pedig azon kívül (2 Kor 12, 2). Ezt azonban nem úgy kell 

érteni, mintha a lélek megszüntetné a testben a természetes életet, hanem csak úgy, hogy 

felfüggeszti a benne való működést. Innét van az, hogy a szellemi repülés imája alkalmával a test 

érzéketlen lesz még akkor is, hogyha nagy fájdalmat okoznak neki, nem érzi. Tegyük hozzá: mint 

Lourdesben a kis Bernadett, akinek imára emelt kezéhez az orvos az égő gyertyát odaérintette, és a 



 

leányka meg se rezzent, nem érezte a tűz égetését, és utána sem volt látható az égés nyoma a keze 

bőrén.  

 Folytassuk Keresztes Szent Jánossal: Nem olyan ez, mint valami természetes önkívület vagy 

ájulás, amelyből az embert a fájdalom magához téríti. Akik még nem érték el a tökéletesség 

szintjét, azok az ilyen isteni látogatásukkor még éreznek fájdalmakat. Akik azonban már ott 

vannak imádságuk céljánál, Istennél, azok az ilyen isteni közlést már békében és gyöngéd 

szeretetben tudják fogadni. Ilyenkor már megszűnnek náluk ezek az elragadtatások, amelyek 

azelőtt az isteni közlések és az ilyen isteni előkészület gyanánt szerepeltek, mint Isten ajándékai.  

 

 

 

 Itt volna helyén beszélni az extázisokról, az egyéb elragadtatásokról, a lélek titokzatos 

röpteiről, amelyek a lelki embereknél elő szoktak fordulni. Mivel azonban nekem most csak az a 

célom - ahogyan ígértem -, hogy röviden megmagyarázzam ezeket a dalokat, ezt a feladatot, az 

extázis imájáról beszélést olyanokra bízom, akik jobban értenek hozzá, mint én. De meg különben 

is szentemlékű anyánk, a Jézusról nevezett (Avilai) Terézia csodaszépen írt ezekről a szellemi 

dolgokról. Amit tehát az emberi lélek, a lélek-menyasszony itt mond a röpülés imájáról,  

tudniillik - hogy mert felrepülök – azt az emberi szellemnek az Istenhez való elragadtatására, 

extázisára kell érteni.  

 Keresztes Szent János folytatja: A lélek-menyasszony szavára az isteni Vőlegény azonnal 

így felel:  

 

 „Térj meg én galambom!” 

 Ez a 13. versszak 3. sora. Az emberi lélek ebben a szellemi repülésben tehát igen szívesen 

hagyta volna el végleg a testet. Ebben az imában máris azt gondolhatta, hogy életének nyomban 

vége szakad, és olyankor végre mindörökre élvezheti isteni Jegyesét szemtől-szembe, fátyol nélkül 

érintkezhetik vele. Azonban az isteni Jegyes megállítja ezekkel a szavakkal: „Térj meg én 

galambom!” Ezzel azt akarja mondani: Galambom, szemlélődésednek magas és könnyed a 

szárnyalása. Szeretettől lángolsz, és lelki egyszerűségben haladsz. Ezek ugyanis a galambnak a 

sajátosságai. De azért csak térj meg szépen ebből a magas szárnyalásból, amellyel azt akarnád 

elérni, hogy engem igazán birtokba vehess. Mert ennek a magas megismerésnek még nincs itt az 

ideje. Elégedj meg ezzel az alacsonyabb színvonalú megismeréssel, amelyet ezennel ebben a te 

elragadtatásodban veled közlök. És a 4-5. verssorban így folytatja:  

„A sebzett szarvas íme  

 A dombtetőről megjelent.”  

 Az isteni Jegyes tehát szarvashoz hasonlítja magát. Tudnunk kell ugyanis, hogy a 

szarvasnak jellemző vonása az, hogy szeret magas hegyekre felmenni. Amikor pedig meg van 

sebezve, akkor szélsebesen fut a friss vizekhez, hogy azokban keressen üdülést. Ha pedig hallja, 

hogy a párja panaszkodik, és észreveszi, hogy meg van sebesülve, azonnal hozzá megy, dédelgeti és 

becézi.  

 Így tesz itt az isteni Jegyes is. Látván ugyanis, hogy kicsi menyasszonya meg van sebezve 

az iránta való szeretettől, annak nyöszörgése őt is megsebzi. A lélek-menyasszony iránti szeretet 

tehát sebet ejt az isteni Vőlegény szívén is. A szerelmesek között is az egyiknek a sebe a másiké, és 

így mindketten egyet éreznek. Az isteni Vőlegény tehát azt mondja: „Térj meg, kicsi jegyesem, 

énhozzám! Mert ha téged megsebzett az irántam való szeretet, én is, mint a megsebzett szarvas, 

jövök hozzád enyhíteni sebed fájdalmát. Olyan vagyok, mint a szarvas, aki a magaslatokon 

tartózkodik. Ezért mondja tovább az 6. (5.?) verssorban:  

 

 „A dombtetőről megjelent.”  

 Vagyis szemlélődésednek magaslatán megjelenek, amelyre ebben a röptödben megjelentél.  

 A szemlélődés ugyanis magas polc, amelyen Isten ezen élet folyamán kezd érintkezni az 

élettel, és megmutatja neki magát. Azonban nem teszi ezt még tökéletes és bevégzett módon. Azért 



 

nem is mondja, hogy letelepszik a dombtetőn, hanem csak azt, hogy megjelenik. Akármilyen magas 

ismereteket kapjon is a lélek, ebben a földi életben Istenre vonatkozóan, azok mind csak afféle 

pillanatnyi útszéli jelenések.  

 Van azután a szarvasnak egy harmadik tulajdonsága is, melyet a 13. versszak 6. sora fejez 

ki:  

 

„És felfrissül röptöd fuvalmán.” 

 Röpülésen érti az említett elragadtatásos szemlélődést. A fuvallaton pedig érti a szeretet 

szellemét, amely a szemlélődésnek ezt a röptét okozta. Ezt a repülés okozta szeretetet nagyon is 

helyesen nevezi fuvalomnak, mert hiszen a Szentlelket, aki maga a szeretet, a Szentírás szintén 

fuvalomhoz hasonlítja, amennyiben az Atya és a Fiú lehelik őt (vö. Jn 3, 8 ??). És ami ez utolsó 

esetben helyesen mondható a röpülés fuvalmának, amennyiben az Atyának és a Fiúnak 

szemléléséből és bölcsességéből származik, és belőlük árad; úgy hasonlóképpen itt is az isteni 

Jegyes a lélek-menyasszonynak ezt a szeretetét fuvalomnak nevezi. Mert a szemlélődésből ered, és 

abból az ismeretből, amelyet ekkor Istenre vonatkozólag bír. Az isteni Jegyes nem azt mondta itt, 

hogy megjelenik a lélek röptére, hanem így fejezte ki magát: röptének fuvallatára. Isten tudniillik 

igazán nem a lélek röpte folytán közlekedik a lélek-menyasszonnyal - mert hiszen ez a lelki repülés 

nem egyéb, mint az embernek Istenre vonatkozó ismerete -; hanem Isten igenis közlekedik a lélek-

menyasszonnyal az ezen szeretetből fakadó szeretete révén.  

 Amiként ugyanis a szeretet az Atyának és a Fiúnak az egyesülése, éppen úgy 

szeretet a léleknek Istennel való egyesülése is. Innét van az, hogy bármekkora Istenre vonatkozó 

ismeretekkel vagy szemlélődéssel bírjon is valamely lélek, és tudja bár az összes titkokat, ha 

nincs benne szeretet, ahogyan Szent Pál apostol mondja (1 Kor 13, 2), mindez egyáltalában nem 

segíti elő az Istennel való egyesülését. Ugyanez az apostol mondja: Szeretettel legyetek, mert ez a 

tökéletesség köteléke (Kol 3, 14). A léleknek ez a vonzalma és szeretete bírja rá az isteni Jegyest, 

hogy futva siessen hozzá inni a lélek-menyasszony szeretetének forrásából úgy, amint a friss víz 

vonzza a szomjas és megsebzett szarvast, hogy enyhülést keressen nála. Ezért mondja a 6. 

verssorban az isteni Vőlegény: és felfrissül. Amiként ugyanis a szellő felfrissíti és felüdíti a 

melegtől eltikkadt vándort, úgy frissíti és üdíti a szeretetnek ezen fuvalma azt, aki lángol a szeretet 

tüzétől. A szeretet tüzének ugyanis az a sajátsága, hogy az a fuvalom, amely reá frissítőleg és 

üdítőleg hat, nem egyéb, mint a még lángolóbb szeretet. Az istenszerető lélekben ugyanis a szeretet 

olyan tűz, amely ég a vágytól, hogy még jobban lángolhasson. Éppen úgy, ahogyan ez megvan a 

természetes tűzben is. Mivel tehát az isteni Vőlegény vágya itt teljesedik (be), és egyre jobban 

lángol a lélek-menyasszony szeretetének heves tüzében, vagyis az ő hozzávaló repülésének 

fuvalmában, azért mondja: felfrissül. Ezzel azt mondja: a te lelked röptének fuvallától még jobban 

lángol, mert hiszen a szeretet a másikban szeretetet gerjeszt. Meg kell jegyeznünk, hogy Isten 

csakis a lélek vonzalmának és szeretetének mértéke szerint adja a léleknek az ő isteni 

kegyelmét és szeretetét. Éppen ezért az istenszerető léleknek arra kell mindig törekednie, hogy e 

tekintetben ne legyen nála hiány. Mert ezen „eszköz” által – ha szabad így beszélni – jobban fog 

hatni Istenre, úgy hogy azután Isten jobban fogja őt szeretni, és még inkább fogja örömét találni az 

ő kicsiny menyasszonyának lelkében. Hogy pedig ezt a lélek-menyasszony megvalósíthassa – 

tudniillik ezt a szeretetet – gyakorolnia kell azt, amit az apostol is mond, tudniillik: a szeretet 

türelmes, a szeretet jóságos, nem irigykedik, nem tesz senkivel rosszat, nem fuvalkodik fel, nem 

nagyravágyó, nem keresi a magáét, a sértést nem tartja számon, nem gondol rosszat, nem örül a 

rosszaságnak, örvend az igazságnak, mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, mindent 

elszenved, tudniillik minden olyant, ami összefér a szeretettel (vö. 1 Kor 13, 4-7).  

 Mivel tehát a galamb, a lélek a szeretet légkörében repkedett, a lélekből fakadó szerelmi 

epekedései és kínjai vízözönének hullámai fölött, és mivel ezen utolsó említett röptében lába nem 

talált nyugvóhelyet, a jóságos Noé atya kinyújtotta irgalmának jobbját, megfogta, és belehelyezte az 

ő gyöngéd szeretetének bárkájába (vö. Ter 8, 11). Tette pedig ezt akkor, amikor a most magyarázott 

13. versszakban így szólt: „Térj meg - tudniillik énhozzám vissza –, én galambom!” Ebben a 



 

megfogatásban a lélek megtalálja azt, ami után vágyódott, sőt, sokkal többet annál, amit szóval ki 

lehet fejezni.  

  

 A szellemi páros ének 14. és 15. versszakában ezért a lélek dicséretet kezd zengeni az isteni 

Kedvesnek, és beszél majd azokról a fenséges dolgokról, amelyeket ebben az ővele való 

egyesülésben érez és élvez.  

 Eddig Keresztes Szent János tanítása A szellemi páros ének (című könyv) 250-258. oldalán.  

 

 A jegyesség időszakának az ismertetője a nagy-nagy vágyódás, az epekedés a másik 

után. Ha nincs itt a másik jegyes, mondjuk a vőlegény, akkor a menyasszony kedvesének a 

tekintete után epekedik. Ha pedig jelen van a vőlegény, akkor megkéri: „Ne nézz már engem 

annyira, mert mindnyárt elrepülök, elszállok!” A lélek-menyasszony is ebben az imaszakaszban 

hasonlókat él meg. Boldog, amikor az isteni Vőlegény meglátogatta,(j) lelkét olyan szűzi tisztán, 

gyengéden megcirógatta.(j) Ha nem érzi az isteni Vőlegény közelségét, akkor még jobban vágyódik 

utána. Ha pedig megélheti, hogy az isteni Vőlegénye reá tekintett, akkor szinte kéri: „Ne nézz már 

tovább ilyen nagy szeretettel rám, mert mindjárt extázisba esek! Elragadsz magaddal.” A lélek-

menyasszony tudja, hogy az isteni Vőlegény hol készített számára lakóhelyet, ahol majd a lelki 

házasságkötés, a lelki frigy imájában majd együtt lehetnek. Oda szeretne máris repülni, hogy végleg 

együtt legyenek. Kegyetlennek érzi, hogy az idő olyan lassan múlik. Szenved attól, hogy az isteni 

Vőlegényét nem szeretheti máris még jobban, a legtökéletesebb módon. Azokból a ragyogó 

szemekből, amelyekből az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyra tekint, olyan mérhetetlen szeretet 

sugároz, hogy a lélek-menyasszony majd elolvad. Mert ezekből az isteni szemekből kiolvassa Jézus 

irántunk való szeretetéből (től?) megsebzett szívének a szeretetét. Isteni Jegyesem, ha így tudsz 

reám tekinteni, ha a szemedben ekkora szeretet-lobogást láthatok, akkor milyen nagy szeretet van 

irántam isteni szívedben? Ez az isteni izzó szeretet-lángolás már most magához vonzza az 

embernek a lelkét. Micsoda összeszedettség ez! Itt már nem a szerzett szemlélődésről van szó, 

amelyre az ember a saját maga törekvésével törekszik és jut el, hanem a természetfeletti 

összeszedettségről, amelyet Isten ajándékoz a léleknek. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a belénk öntött 

összeszedettség, amellyel Isten ragadja magához az embernek a szíve irányulását. Másfelé már nem 

akarnak csatangolni szellemi képességei, vagyis értelmének gondolatai, akaratának vágyai. Most 

már csak azután vágyódik, ami vár reá. Isten szívéből feléje sugárzó szeretet már egészen 

megbabonázta, magához vonja. A menyasszony csak néhány centi(méter)t tud repülni vőlegénye 

feléje kitárt karjaiba, a lélek-menyasszony pedig testén kívül, vagyis emberi kicsinysége felé 

emelkedve beleragadtatik, belerepül az isteni Szeretetnek a tüzébe, Jézusnak a szívébe. Milyen 

elragadó szeretet ez! Milyen magával ragadó szeretet ez! Bár még itt a földön, bár még itt a testben 

él, a jobbik énjével már isteni Jegyese szívében van, ahol az igazi Szeretetet élvezheti, ahol Istenből 

részesedhet, ahol Istent ihatja magába! Az isteni Vőlegény is biztatja: „Térj meg, én galambom!” 

(3. verssor), vagyis fordulj hozzám, galambocskám, kicsi jegyesem! Az isteni szó az mindig 

teremtő szó. Amit Isten kimond, azt létre is hozza. Ha hívja az ő jegyesét, akkor meg is valósítja, 

hogy a lélek-menyasszony odarepüljön isteni Jegyese szívére. Itt a jegyesség imaszakaszában a 

lélek-menyasszony még nem az isteni szívben piheg, lélegzik és létezik, hanem csak – mondjuk 

talán így: - mintegy Jézus szívére borulva, ahogyan a menyasszony is oda tud borulni vőlegénye 

keblére. Mert az Úr azt a végtelen nagy szeretetet – amelyet az ő kis választott menyasszonyának 

készít, majd abban a lelki egyesülésben adja, amelyet a misztikusok lelki házasságnak neveznek, 

amelyre Isten ígéretet tett a léleknek, amelybe majd be akarja vonni őt egészen, csak hát még nem 

jött el annak az ideje.  

 Ahogyan az okos szüzek várakoztak az éjszakában a vőlegényre (vö. Mt 25, 1), úgy a lélek-

menyasszonynak is várakoznia kell az isteni Jegyesére. De boldoggá teszi a tudat, hogy jön az isteni 

Vőlegény. A lélekben már otthagyja a sötét éjszakában vele virrasztó társait, és repül, repül a feléje 

közelítő isteni Vőlegényhez. A lélekben már Vele akar lenni, amint ez az isteni Vőlegény már 

magához vonzotta őt.  

 



 

Itt az éjszaka csendjében, a titokzatos várakozásban, ebben a lelki találkozásban felhangzik az isteni 

Vőlegénynek a szava:  

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

 

Az isteni Vőlegénynek e szeretet-vallomására a lélek-menyasszony is válaszol, azt mondja:  

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

 

Az éjszaka csendjében ez a szellemi duett, ez a szellemi páros ének, a csend betölti az éjszakát. 

Elhangzik a földön, de a mennyországig zeng, együtt énekelik:  

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

  

 


