
 

 

369. Az eljegyzési egyesülés imájában a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényt  

különböző képekkel szemlélteti 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 14-15. versszak, 259-279. oldal) 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket:  

 

 Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek  

 Rendelvén nagy Szentségedet, és adván tieidnek,  

 Hogy Teveled egyesüljünk, s Tégedet viszont szeressünk,  

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek!  

 

 Amikor a kiválasztott lélek az isteni Jegyes vezetésével felér a szeretet tökéletességének 

arra a magasztos és fenséges fokára, amelyben egyre inkább megélik a szeretetet egymás iránt, 

a lélek-menyasszony lelkében, a lélek-menyasszonyban a szeretet tüze folytonosan növekszik, 

mégis békesség tölti be. Megszűnnek ugyanis azok a szenvedélyes epekedések és panaszok, 

amelyek azelőtt állandóak voltak nála, hiszen hiányolta Jegyesét. Most viszont, hogy Jegyesét 

ilyen közellevőnek élheti meg, béke, öröm, gyengéd és nyugodt szeretet vonul be a szívébe. 

Ebben a boldog állapotban Jegyesének szépségéről, nagyságáról halmozza a kifejezéseket, keresgéli 

a szavakat, amelyekkel az isteni Jegyes próbálja körülírni az Ő mivoltát, szavakkal megfesteni. 

Igazán ebben az állapotban sokkal többet kap, mint ami után eddig vágyódott; és amit kap, azt 

nem lehet igazán szavakkal kifejezni. Ezért – A szellemi páros ének 14. és 15. versszakában – a 

lélekmenyasszony csak egyszer szólítja meg az isteni Vőlegényt, és mindenféle más 

megszólításokkal próbálja kifejezni ugyanazt a Valóságot, Aki az Úr maga.  
 A 14. és 15. versszak tehát így hangzik:  

 

        14. Szerelmesem: a hegység, 

Völgyek magányos berkei, 

Távoli szigetvilágok, 

A zúgva hömpölygő folyók, 

A szerelmes felhők suttogása. 

 

        15. Az éj csendes nyugalma  

Derengő virradat felé, (tudniillik tartás, kibontakozás) 

A hallgató zene, 

A szózatos magány, 

Üdítő s szívünk lángra gyújtó estebéd. 

 

 Mennyi mindent mond tehát a lélek-menyasszony az ő Vőlegényéről. Szükséges azonban 

egy megjegyzés bevezetésül. Abban a szellemi röpülésben – amelyről már előzőleg volt szó – a 

szeretetben való egyesülés érvényesül. Ez igazán a lelki eljegyzés az Igével, Isten Fiával. Ezt az 

Úristen hosszantartó szellemi gyakorlás után szokta ajándékozni az embernek. A lelki repülés 

imaszakaszának az elején Isten nagy dolgokat szokott a lélekkel önmagáról közölni. Elárasztja 

ajándékokkal és erényekkel. Felruházza az Ő Istenségének ismeretével és tiszteletével. Hiszen 

a vőlegény is az eljegyzése napján ajándékokkal szokta elhalmozni jegyesét. Ezeknek a kincseknek 

a birtokában a lélek-menyasszony állapota a szeretet békés, édes állapotába megy át. A szellemi 

páros ének 14. és 15. versszaka magában foglalja nagyobb részét annak, amit Isten ezen az ima-

szakaszon szokott adni a léleknek: megismerés és érzelem. Tehát itt, a lelki eljegyzés állapotában a 

lehető legtöbbről van szó. Minden egyebet magában foglal, amit Isten ebben az imaszakaszban ad.  

 Keresztes Szent János bevezető megjegyzése után most nézzük, hogy a misztikus 

egyháztanító hogyan magyarázza ezt a két versszakot:  

 



 

 Noé bárkájában is sokféle lakás volt (vö. Ter 7, 7). Midőn a lélek-menyasszony is isteni 

Jegyese keblének isteni bárkája felé repül, nemcsak azt veszi észre, hogy ott sok a lakás, de azt is 

megismeri, hogy Isten mindenféle fenséges dologgal akarja őt, mint ennivalóval táplálni. Ezeket 

ugyanis az ő lelke élvezheti.  

 Melyek ezek a dolgok?  

 A lélek az isteni egyesülésnek ebben a fokozatában lelki bőséget és kimondhatatlan 

gazdagságot lát és élvez, és megtalálja Benne mindazt a megnyugvást és örömet, amelyet eddig 

olyannyira óhajtott. Tudniillik Istenre vonatkozólag mélységes ismeretekhez jut. Ez olyan 

eledel, amely nagyon ízlik neki. Érzi, hogy Istennek csodálatos hatalma van, és mindamellett 

csodálatos gyengédséget és szellemi édességet is ad neki. A lélek-menyasszony nyugalmat talál, és 

isteni fényt. Gyönyörködik, és el van ragadtatva Isten bölcsességétől, amely a teremtmények 

összhangjában és Isten tetteiben tündöklik fel előtte. Érzi, hogy tele van kincsekkel. Elfordult 

a rossztól, mentes már tőle. Érzi, hogy jóllakatják kimondhatatlan értékű szeretettel, amely tovább 

erősíti őt a szeretetben. Az a sok minden megnevezés, felsorolás, amely a 14. és 15. versszakban 

elhangzott, magát az isteni Vőlegényt jelentik számára. Az Úr ugyanis az ilyenféle 

elragadtatásokban – amelyekkel magához emeli menyasszonyát – megérteti a lélekkel azt a 

Valóságot, amelyet Assisi Szent Ferenc is gyakran mondott: „Én Istenem, én Mindenem!” 

Istennek ezt a túláradó önajándékozását a teremtett dolgok jóságából vett hasonlatokkal 

magyarázza. Tudnunk kell, hogy mindaz a tökéletesség, ami a teremtményekben van, Istenben 

végtelen fokban van meg. Persze amikor a teremtményeket Istenben látja, és Istenben a 

teremtményeket, akkor ezt nem szabad úgy felfognunk, minthogyha ezek azonosak lennének 

Istennel. Csak azt akarja mondani: ezek visszatükrözik azt, ami Isten önmagában.  

 

I. Nézzük, mit mond a lélek-menyasszony 14. versszakban, milyen is az isteni Vőlegény 

 

 1. sor: 

 „szerelmesem: a hegység” 

 A hegység magasztos, gazdag, terjedelmes, szép, festői, virágokkal díszes és illatos. A lélek-

menyasszony számára ilyen az Ő isteni Vőlegénye. 

 

 2. sorban azt mondja:  

 „völgyek magányos berkei” 

 A magányos völgyek nyugalmasak, kellemesek, üdék, árnyékosak, édesvízben gazdagok, 

fáinak változatossága, s a madarak kellemes éneke örömmel és élvezettel töltik el az ember 

érzékeit, üdülést nyújtanak, pihenőül szolgálnak magányukban, és csend van bennük. Ilyen 

nyugalmat, kellemet adó völgyek a lélek-menyasszony számára az Ő isteni Kedvese.  
  

3. sor:  

 „távoli szigetvilágok”  

A távoli szigeteket tenger övezi. Messze vannak innen, távol minden ember-közelségtől (vö. 

Iz 66, 19). Éppen ezért, ami a szigeteken van, különbözik attól, ami mifelénk látható. Ember nem 

látta erőkkel vannak felruházva, amelyek az újdonság ingerével hatnak ránk. Mivel a lélek 

Istenben nagy és csodálatos újdonságokat – tehát rendkívüli és a közfelfogástól elütő sajátosságokat 

lát ebben az imaszakaszban, isteni Jegyesét távoli szigetvilágnak nevezi. Istent itt a lélek azért 

nevezi rendkívülinek, mert nemcsak hogy meg van benne a még soha nem látott szigetvilágok 

egész rendkívülisége, hanem az Ő útjai, tervei és cselekedetei rendkívüliek, meglepőek, 

bámulatosak az emberek számára. Nem is csoda, hogy Isten rendkívüli az emberek számára, 

hiszen Őt soha nem láttuk (vö. 1 Tim 6, 16), hiszen Ő még a szent angyalok és üdvözült lelkek előtt 

is rendkívüli, akik pedig már látják Őt. Az örökkévalóságban Isten szüntelenül meglepő 

újdonsággal szolgál az Ő szeretetének, irgalmának a nagyságából mindig többet tud a lélek 

befogadni.  
 



 

 4. sor:  

 „a zúgva hömpölygő folyók”  

 Tulajdonképpen azt kell ezen érteni, hogy szerelmesem nem más, mint a zúgva hömpölygő 

folyók.  

 – A folyók egyik tulajdonsága az, hogy mindazt, ami útjukba akad, elárasztják.  

 – A másik, hogy megtöltenek minden alacsonyabb helyet, amire rátalálnak.  

 – A harmadik tulajdonságuk, hogy olyan erősen zúgnak, hogy minden más hangot 

elnyomnak. 

 

Istenben ezt a három sajátosságot észleli a lélek-menyasszony is a lelki eljegyzés 

imaszakaszában:  

 a) a lélekre mintegy rászakad Isten szellemének rohanó árja és beborítja. De Isten 

folyama nem szolgál gyötrelmére, mert ezek a folyók a békesség folyói, ahogyan Izajás prófétánál 

mondja: „Ráárasztom a békességet, mint a folyamot” (Iz 66, 12). A hömpölygő folyók módjára 

közeledő Isten a lélek-menyasszonyt teljesen megtöltik az Ő békességével és dicsőségével.  

 b) A másik tulajdonság, amelyet a lélek-menyasszony ebben az énekben észre vesz az az, 

hogy az isteni víz-áradat betölti alázatossága mélyedéseit, vágyai üregeit, telíti vágyai üregeit. 

A Szűzanya imájában is ez szerepel: felmagasztalta az alázatosakat,… a kicsinyeket betöltötte 

jókkal (vö. Lk 1, 48. 52).  

 c) A harmadik tulajdonság, amelyet a lélek-menyasszony érez isteni Kedvesének eme zúgva 

hömpölygő folyóiban, az nem más, mint bizonyos szellemi zúgás és hang, amely erősebb a világ 

minden zúgásánál., és ezzel elnémít minden más hangot. Ez szellemi hang, és nincs benne semmi 

kínzó és kellemetlen zörej. Csakis nagyság, erő, hatalom, élvezet és dicsőség. Olyan ez, mint 

valami mérhetetlen erejű benső hang és zúgás, amely a lelket hatalommal és erővel ruházza fel, 

mint az apostolokat pünkösd napján (vö. ApCsel 2, 2).  

 Olyan ez, mint az a szózat, amelyben Jézus részesült (vö. Jn 12, 28). A körülállók csak 

külsőleg  hallották, éspedig olyan erővel és hatalmasan, hogy némelyek mennydörgésnek vélték. 

Mások pedig azt gondolták, hogy angyal szólt nekik az égből. Ez a külső hang jelezte és hirdette 

azt az erőt és hatalmat, amelyet Krisztus Urunk emberi természete ez alkalommal bensőleg kapott. 

Persze a lélek ennek a szellemi szózatnak a hangját belsőleg hallja. Ennek a szózatnak a hatása 

olyan a lélekre, mint az anyagi szó hangja a fülre. Ennek a szózatnak az üzenete az értelemre hat, 

vagyis belső szózat, végtelen isteni hang. És amikor ebben a közlésben részesíti Isten a lelket, ez 

számára a végtelen erejű hang benyomását jelenti.  

 Ilyenről olvashatunk a Jelenések könyvében a sok vizek zúgásáról, és mint a nagy 

mennydörgés robajáról. Ugyanakkor a látnok hozzáteszi: olyan édes volt ez, mint a hárfások 

hangszeréből jövő hárfazengés (vö. Jel 14, 2).  

 Ezekiel próféta pedig azt mondja: ez a hang olyan, mint sok vizek zúgása olyan, mint a 

magasságbeli Istennek a szózata (Ez 1, 24), vagyis fenséges és édes, végtelen, hiszen mint 

mondottuk: Ez a hang azonos Istennel, Aki közli magát szózatot intézve a lélekhez. Ily módon a 

lélekben nagy élvezetet és valami fenséges másságot, nagyságot hoz létre.  

 Ezért mondta a Jegyes az Énekek énekében: Zengjen szózatod fülembe, mert a Te szavad 

édes! (Én 2, 14).  

 

 A lélek-menyasszony az 5. verssorban isteni Szerelméről azt mondja:  

 „Ő a szerelmes szellők suttogása”  

 Itt két dologról van szó: szellőről és suttogásról. Szerelmes szellőkön érti az isteni Jegyes 

erényeit és kegyelmeit, amelyek az Ővele való egyesülés folytán reá, a lélekre áradnak. Nagy 

szeretettel közlik magukat vele, magában a lényegében érintik őt. A szellő suttogása pedig Istennek 

és az Ő tökéletességének, és bizonyos magasztos és élvezetes megértését nevezi, amely az 

értelembe áradt, amikor Isten ezen erényei megérintik a lelket. …Ez utóbbi a legfölségesebb 

élvezet mindazon kegyelmek között, amelyekben a léleknek ebben imaszakaszban része van.  



 

 A szellőben egyrészt érezhető annak az érintése, másrészt pedig annak a suttogása. 

Hasonlóképpen az isteni Jegyesnek ennek közlésében is érezhető ez a kettő: az élvezet és a 

megérintés. A szellő cirógatását az ember a bőrén a tapintási érzékkel élvezi, a suttogását pedig a 

fülével hallja. Hasonlóképpen az isteni Jegyes érintését a lélek tapintása fogja föl, élvezi lelke 

mélyén, az akarat révén. Míg ellenben Isten ezen erényeinek felfogására a lélek hallószerve, vagyis 

az értelem szolgál. Akkor beszélünk a Szerelmes szellő jöveteléről, midőn Isten élvezetesen érinti 

és kielégíti a lelki vágyó-képességét annak, aki ezen lelki felüdülés után eped. Mert ekkor 

valamiképpen lelkileg tapintja, élvezi Istent, és gyönyörködik Benne.  

 A lelki tapintás mellett ott van az a szellemi élvezet és a gyönyörűség, amelyet a lélek a 

hallás által talál az isteni szellő zúgásában és suttogásában. Ez még nagyobb fokú élvezet, mint 

az, amit a szellő cirógatása jelentett az embernek. A hallás ugyanis szellemibb érzék, mint amaz. 

Éppen ezért ez az élvezet sokkal szellemibb, mint az, amelyet a lelki tapintás eredményez. Istennek 

ez az érintése rendkívül jól esik, és élvezetet okoz a léleknek, amennyiben Isten édesen teljesíti a 

lélek-menyasszonynak azt a vágyát, hogy ezt az egyesülés majd elérhesse.  

Ezt az egyesülést, illetve lelki érintését nevezik tehát szerelmes szellőknek. Ebben közli 

vele az ő isteni Jegyese édesen és szeretettel az Ő erényeit. Ebből keletkezik az értelemben a 

megértés suttogása. Suttogásnak azért mondjuk, mert amint a szellő suttogása belehatol az ember 

fülkagylójába, úgy hatol bele finoman és gyöngéd megértés csodálatos élvezetével és 

gyönyörűséggel ez az isteni közlés a lélek állagába, legbelsejébe. Ez sokkal nagyobb élvezet, mint 

az összes többi együttvéve. Ennek oka az, hogy a lélek ilyenkor Isten tiszta, megértett lényegét 

fogja fel, vagyis mentesen a járulékoktól, a képzeletektől. Ez a legnagyobb gyönyörűsége a 

léleknek, éppen azért, mert az értelemben történik. Ezt a hittudósok Isten élvezésének és 

látásának nevezik.  

 Olyan ez, mint amikor Illés a Horeb hegyén meglátta Istent ama gyöngéd szellő 

suttogásában a barlang bejáratánál (vö. 1 Kir 19, 12-13). Ott a Szentírás Isten önközlését gyönge 

szellő suttogásának nevezi, mert Illés eszében a megértés a szellemnek hívott és gyengéd közlése 

folytán jött létre. Itt a lélek-menyasszony ezt az isteni önközlést szerelmes szellő suttogásának 

mondja. Ugyanis Kedvese erényeinek szeretetteljes közlése révén árad bele az értelmébe.  

 Ez az isteni suttogás egyúttal Isten igazságainak kinyilatkoztatása is. Valahányszor 

ugyanis a Szentírásban szó van Istennek valamilyen a lélek fülének szánt közlésről, általában azt 

találjuk, hogy Isten puszta igazságokat nyilatkoztatott ki az illető értelmének, vagy pedig szent 

titkait tárta fel előtte. Ilyen közlések a tisztán szellemi kinyilatkoztatások és látomások, amelyekben 

a lélek az érzékek közreműködése és segítsége nélkül részesül. Éppen ezért igen megbízható az, 

amit Isten a hallás révén közöl.  

 Szent Pál sem azt mondja: látott titkos igéket, vagy ízlelt, hanem hogy hallott titokzatos 

szavakat, amelyeket embernek nem szabad kimondania (2 Kor 12, 4). Éppen Szent Pál mondja: A 

hit a testi füllel való hallás útján keletkezik. Éppen így az, Akit mond, vagyis Isten megértett 

lényege szellemi hallás révén jut belénk.  
 Ezt Jób is mondja: Fülem hallatára hallottam Felőled, most pedig a szemem lát Téged (Jób 

42, 5). Tehát a lélek füleivel hallani annyit tesz, mint a szenvedőleges, tehát befogadó értelem, 

nem okoskodó, gondolkodó értelem szemeivel látni. Szóval a léleknek ez a hallása nem más, mint 

az értelem hallása. Bár az, amit a lélek-menyasszony is megért az ő isteni Jegyeséből, maga az 

isteni Lényeg, de ezt nem úgy kell érteni, hogy ez tökéletes és világos, mint amilyen majd a 

mennyországban a színe-látás lesz, mert bár ez a megértés már mentes a járulékoktól. Nem 

érzékszervi megismerése, gondolkodási fogalmak segítségével történik, azért mégsem világos ez az 

istenlátás, hanem sötét. Ilyen a szemlélődésünk.  

 Szent Dénes azt mondja: ez a sötétség sugara. A sötétség sugara és képe a tökéletes 

élvezésnek a képe az értelemben van. A tökéletes élvezés pedig szintén az értelemben fog 

megvalósulni. Ez a megértett isteni lényeg, amelyet a lélek-menyasszony itt suttogásnak nevez, ez 

az „a szempár, amely után epeszt a vágy”, amelyet Kedvese mutatott neki, amelyről – mivel a 

természete nem volt képes látását elviselni – azt mondta: „Fordítsd el tőlem, Kedvesem, 

tekintetedet!”  



 

 

II. Térjünk át a 15. versszakra! 

  

 Az 1. sorban a lélek-menyasszony itt az ő szerelmes isteni Vőlegényéről azt mondja:  

 „Ő az éj csendes nyugalma” 

 Ez a szellemi álom, amelyet a lélek az ő isteni Jegyesének a keblén élvez, magában foglalja 

és élvezi a csendes éjszaka egész nyugalmát, pihenését és üdülését; s ugyanakkor ennek kapcsán 

sötét, isteni megértést kap Istenben. Ezért mondja a lélek-menyasszony, hogy számára az ő 

Kedvese: „Az éj csendes nyugalma.”  

 

 A 2. verssorban pedig azt mondja Róla:  

 „Ő a derengő virradat,” pontosabban: A derengő virradat felé, tudniillik tartás, 

kibontakozás. Ez a nyugalmas éj azonban már nem sötét, mint ahogyan a lélek sötét éjszakája volt, 

mely gyötrődéssel járt; ez már az Istenben való pihenés és nyugalom, az isteni Fényben való 

megpihenés. Isten új megismerése, amelyben a szellem édes nyugalmat élvez és felemelkedik az 

isteni Fényhez. Ezért mondja az isteni Jegyes: derengő virradatnak. Amint ugyanis a hajnali 

virradat elűzi az éj sötétjét, úgy ez az Istenben pihenő és nyugvó Szellem is kiemelkedik a 

természetes megismerés sötétjéből, és feljut Isten természetfeletti megismerésének hajnali 

Fényébe. Ez még nem világos, de az éjszaka a derengő virradat felé tart. Itt az értelem azt 

tapasztalja, hogy valami egészen új módon emelkedik az isteni Fény minden eddigi természetes 

megértésének fölé. Valahogy úgy, mint az, aki mély álomból ébredve meglátja a világosságot. 

 Erről a megismerésről beszél Dávid király is, amikor azt mondja: Virrasztott, mint a 

magányos madár a háztetőn (Zsolt 101, 8). Mintha csak azt mondaná: Kinyitottam értelmem 

szemeit, és íme: az összes természetes megértések fölött találtam magamat – azok nélkül – a 

háztetőn, vagyis magasan az alsórendű dolgok felett. Továbbá azt mondja: Olyan lett, mint a 

magányos madár. A szemlélődésnek ezen fajtájában ugyanis a lélek felveszi a madár sajátságait:  

 a) Ezért van az, hogy a madár magasan lebeg. Hasonlóképpen a lélek is ezen állapotban a 

legmagasabb szemlélődés fokára emelkedik.  
 b) A második sajátossága az, hogy a madár a csőrét mindig arra fordítja, ahonnan a szél fúj. 

A lélek is arrafelé fordítja a vonzalmát, ahonnét jön a szeretet Szelleme, vagyis Isten.  
 c) A harmadik az, hogy a madár rendszeresen egyedül van. Hasonlóképpen a lélek is ebben 

a szemlélődésben elszigetelve van minden egyébtől. Isten magányát élheti meg.  

 d) A madár negyedik tulajdonsága, hogy édesen dalol. A lélek is ezt teszi Isten előtt, 

dicséretet intéz Istenhez. Szavai a leggyöngédebb szeretetből fakadnak, ezek neki magának is 

élvezetesek, Isten szemében pedig rendkívül értékesek.  

 e) Az ötödik az, hogy a madárnak nincs valami határozott színe ilyenkor. Sötétben nem 

látszik a színe. Hasonlóképpen a tökéletes szellemen, a lelken is ezen elragadtatásban nincs meg 

semmiféle színe az érzékek vonzalmának, az önszeretetének. Nincs semmi fontolgatás a 

részletekről, ami fent vagy lent van. Nem is tudná ennek útját, módját, mert Isten csodálatos 

mélységű ismerete vette őt már hatalmába.  
 

 A 3. sorban a lélek Jegyes azt mondja az isteni Szerelméről:  

 „Ő a hallgató zene” 

 Az említett éjjelnek eme nyugalmában és az isteni fénynek emez ismeretében a lélek-

menyasszony előtt feltűnnek Isten csodálatos intézkedései a teremtményeket illetően. A 

teremtmények ugyanis az Úristennel bizonyos megegyezést tüntetnek fel. Mindegyik a maga 

módján ugyanis hirdeti azt, hogy milyen szerepet játszik őbenne a teremtő Isten.  

 Ez az egész úgy tűnik fel a lélek előtt, mint valami magasztos zene összhangja. Ezért 

nevezi isteni Jegyesét hallgató zenének. Élvezi benne a zene édességét, és a hallgatás csendjét. 

 

 Ugyanezt fejezi ki a 4. verssorban is. Ő tudniillik nem más, mint a: 

 „A szózatos magány”  



 

 A szózatos magány a lelki tehetségek szempontjából hallható. A lelki tehetségek itt ugyanis 

üresek, és mentesek minden képzelhető természetes képzettől és felfogástól. Éppen ezért tisztán 

képesek az ember lelkébe felvenni a hangzatos szellemi szózatot Isten végtelen 

tökéletességéről. Ez az üdvözültek dicséretének a megismerése. Olyan ez a zene, amelyet az 

üdvözültek különböző fokban zengenek a dicsőségük fokának megfelelően, de mégis 

valamennyien egyesülnek a szeretet összhangjában, mindegyik a maga módján emeli Isten 

dicsőségét. Mindegyik a maga tehetségéhez képest magában foglalja Istent. Így azután mindezek a 

hangok fenséges zenei összhangba folynak össze, amely Isten csodálatos nagyságáról, 

bölcsességéről és mindentudásáról szól.  
 Ezért olvassuk a Szentírásban: Az Úr Lelke betölti a földkerekséget, Aki mindeneket 

összetart, annál van a szó értelme (Bölcs 1, 7). Ez tehát az a szózatos magány, amelyet a lélek itt 

megismer. A teremtmények tesznek tanúságot Istenről.  

 

 Az 5. verssorban a lélek-menyasszony szerint az ő Kedvese:  

 „Üdítő s szívünk lángra-gyújtó estebéd” 

 A vacsora üdülést, jóllakást és szeretetet hoz. Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyban 

az édes önközlése által a három dolgot létrehozza. A vacsorával végződik a napi munka, és 

kezdődik az éjjeli pihenés. Hasonlóképpen ez az említett nyugodt megismerés érezteti a lélekkel, 

hogy bizonyos értelemben véget értek bajai, és kincseket vesz birtokába, ami által szerelmesebb 

lesz Istenbe, mint volt előtte. Itt üdítő vacsora ez tehát annyiban, amennyiben itt vége a lélek 

bajainak, és Isten az Ő menyasszonya szívét lángra gyújtja, hiszen minden kincset birtokában 

hagyott.  

 Ez az esti étkezés valóban nem más, mint az isteni Vőlegény. Erről maga Krisztus szól: 

Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Aki meghallja az én szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz 

bemegyek, és vele vacsorázom, ő meg énvelem (Jel 3, 20). Ezzel kifejezi azt, hogy Ő a vacsorát 

magával hozza. Ez a vacsora nem más, mint az öröm és a boldogság, amelyet Ő maga isteni 

Valóságában élvez. Midőn Isten a lélekkel egyesül, ennek részesévé teszi őt úgy, hogy a lélek is 

élvez. Ezt mondja: vele vacsorázom, és ő énvelem. Ezen szavakban tehát ki van fejezve a lélek és 

Isten között létrejövő isteni egyesülés hatása, tudniillik az, hogy az eljegyzett lélek Isten saját 

kincseiben részesedik: A lélek számára Ő maga az üdítő és szívet lángra-gyújtó estebéd.  
 

 Meg kell tehát állapítanunk, hogy a lelki eljegyzés imaállapotában a lélek már teljes 

nyugalmat élvez, és részesül mindabban, amiben ezen élet folyamán részesülhet. De ezt még nem 

szabad úgy értenünk, mintha ez a nyugalom a lélek egész lényében eluralkodnék.  

 Ez a felsőbb részében van meg a léleknek. Az érzéki része, vagyis az alsóbb része a léleknek 

majd a lelki házasság állapotában szünteti be a lázongását, és veti magát teljesen alá a szellemi rész 

uralkodásának. Amit tehát itt a lélek kap, az előképe annak, amit majd a lelki házasságban 

kaphat. Ott fog ez kicsúcsosodni. A lelki eljegyzés imájában tehát a lélek az isteni Jegyes 

látogatásai alkalmával nagy boldogságot élvez, de azért még kijut neki az elhagyatottságból, 

mert nincs mindig együtt isteni Urával, és sokat szenved a lélek alsóbb képességeinek 

kellemetlenkedéseitől, és zavargásaitól. Nemkülönben az ördögtől is szenved.  

 A lelki házasság imaszakaszában pedig mindez már megszűnik, és Isten a lélekkel, az 

emberi lélek-menyasszonnyal zavartalanul lesz együtt.  

 

Imádkozzuk a 139. számú éneket:  

 

 Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,  

 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

   

 

 


