
 

370. A lélek-menyasszony az erények rózsakoszorúját adja ajándékba isteni Jegyesének 
(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 16. versszak, 279-285. oldal) 

 

Imádkozzuk a 114. számú éneket: 

  

 Ó mennyei seregek! Velünk egyesüljetek; 

 Tiszta lelkek, az Istennek irgalmáról zengjetek!  

 

 Nap, hold s fényes csillagok imádságra gyúljatok:  

 Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok!  

 

 Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek.  

 Ó nagy Isten! E szentségben nyerjék meg, mit remélnek!  

 

 Keresztes Szent János: A szellemi páros ének című műve 16. versszaka alapján nézzük 

tovább a lélek-menyasszony és az isteni Jegyes közötti szeretet kibontakozását!  

 

 A 16. versszak így szól:  

 

 A rókákat fogjátok meg nekünk, 

 Minthogy virágzik már a szőlőnk. 

 A rózsákból eközben 

 Fenyőtobozt kötünk; 

 S a kis hegyen ne járjon senki akkor! 

 

 Ebben a versszakban arról van szó, hogy a lélek buzgón igyekszik gyakorolni az 

erényeket, és azokat, mint valami virágokat összefonva gyönyörű, friss rózsakoszorú gyanánt 

adja ajándékba isteni Jegyesének.  
 A rókák – amelyről ez a versszak szól – az ördögöket jelentik.  

 A szőlő – amely már virágzik – az erények ültetvénye, kertje.  

 A fenyőtoboz pedig olyan, mint egy szép együttese az erényeknek, ahogyan a fenyőtoboz 

is magában őrzi a magot, a kibontakozás jövőjét.  

 A hegy – amelyre fel kell menni – az isteni élet elvonultságának a hegye, tehát ahova a 

lélek visszavonul, fel Jézussal a magányos hegyre imádkozni (vö. Mt 14, 23 ?).  

  

I. Hogyan magyarázza ezt a versszakot maga Keresztes Szent János? 

 

 Azt óhajtaná a lélek-menyasszony, hogy a szeretetnek ezt a belső élvezetét – amelyet 

lelke szőlőjének virágának nevez – ne akadályozzák az irigy ördögök, sem pedig az emberek 

érzékiségének heves vágyai, sem az ember képzeletének képei. A lélek itt az angyalokat hívja, 

hogy űzzék el mindezeket a dolgokat, tartsák őket távol, ne akadályozzák a szeretet belső 

gyakorlatában, amelynek élvezetében és édességében folyik le az Isten Fia és a lélek-

menyasszonya között az erények és a kegyelmek élvezetes közlése. Ezért mondta tehát:  

  

 A rókákat fogjátok meg nekünk, 

 Minthogy virágzik már a szőlőnk!  

 

 A szőlő – amelyről a 16. versszak 2. sorában van szó – az erények ültetvénye. Az erények 

ugyanis édes borral szolgálnak a lélek-menyasszonynak. A léleknek ez a szőlője akkor virágzik, 

midőn akaratát illetően egyesülve van Jegyesével, és maga a Jegyes gyönyörködik 

mindezekben az egyesült erényekben. Az emlékezetben és a képzeletben, tehát a múltra és a 

jövőre irányuló fantáziaképeknél gyakran szoktak képzetek, ábrándok keletkezni. Az ember érzéki 



 

részében, vagyis az érzékszervekhez kötött mivoltában pedig sok különféle indulat támad. A lélek 

ezeket az Istentől elvonni akaró érzéki vágyakat és indulatokat rókának nevezi. Mert tényleg, a 

rókák előbb aludni szoktak, hogy azután annál gyorsabbak, kipihentebbek legyenek, amikor 

vadászatra indulnak. Így az emberben is a vágyak és az érzéki erők is csendben pihennek 

mindaddig, amíg a lélekben az erények virágai megnőttek, kivirágoztak, és most már 

érvényesülni kezdenek. Ilyenkor úgy látszik, előbújnak az ember érzéki mivoltában is az ő 

virágaik is, vagyis az érzéki vágyak és az érzéki erők, amelyek megkísérlik szembeszállni a 

Szellemmel, és magukhoz ragadni az uralmat.  

 Erről beszél Szent Pál is, az apostol: a test a szellem, a lélek ellen tusakodik (Gal 5, 17). 

Ezek az érzéki vágyak tehát igen kellemetlenül befolyásolják a szellemi édességet, amelyet a lélek-

menyasszony ebben az imaszakaszban kap az isteni Vőlegénytől, és ezért mondja:  

 

 A rókákat fogjátok meg nekünk!  

 A 16. versszak 1. sorában a rókák tehát nemcsak az ember földi, föld felé irányuló 

érzékekhez kötött vágyait jelentik, hanem a gonosz lelket is. Az ördögök ugyanis a maguk részéről 

kétféleképpen tudnak kellemetlenséget okozni az embernek: 
 1. Egyrészt ugyanis bíztatják az érzékszervekhez kötött vágyakat arra, hogy lázadjanak 

föl a lélek uralma ellen! A vágyak és az ábrándok segítségével harcot indítanak a lélek-

menyasszony békés és virágos országa ellen.  

 2. A másik mód, amellyel a gonosz lélek kellemetlenkedik, még rosszabb az előbbinél. Mert 

hogyha a vágyakat nem tudja támadásra szítani, akkor testi kínokkal rohanja meg az embert, 

hogy a lelkét szétszórják az Istenhez irányulástól. Szellemi ijesztgetésekkel, rémisztgetésekkel 

ostromolják. A lélek-menyasszony ugyanis ebben a szellemi állapotban – hogy ő az isteni 

Vőlegényt várja – a tiszta szellemiség állapotába helyezkedik. Csakhogy az ördög maga is 

szellem lévén igen könnyen hathat rá. Ijesztgeti az embert, különösen olyankor, amikor szinte még 

el sem kezdte élvezni azokat az édes virágokat, amelyeket az Úr ajándékoz neki, azaz amidőn Úr 

éppen hogy csak most kezdi kissé kihozni az érzékek uralmából, hogy akkor beléphessen az Ő 

Jegyesének kertjébe. A gonosz ugyanis jól tudja, ha a lélek-menyasszony egyszer belépett abba 

az összeszedettségbe – amelyet Isten az Ő kertjében ad neki –, akkor már annyira védett helyen 

van, hogy akármit is tenne ellene, a gonosz már nem tud többé kárt okozni a lélek-

menyasszonynak. Ilyenkor tehát a lélek gyorsan visszavonul a lelke belseje mélyének rejtekébe, 

ahol az Úr lakozik, és ahol nagy élvezetet és biztos menedéket talál ezért. Akkor azután a gonosz 

lélektől fenyegető ijesztgetések már olyan messzire kerülnek, annyira kívülről hatónak tűnnek, 

hogy nemcsak nem okoznak a léleknek gyötrelmet, hanem még valami benső vidámságot és örömet 

is szereznek neki.  

 Az Énekek énekében is a menyasszony ezt az ijedelmet említi, amikor így szól: Lelkem 

megháborított engem Aminadab szekerei miatt. A lélek-menyasszony Amindabot ördögnek nevezi, 

szekérnek az ő támadásait és kísértéseit azért, mert akkora hevességgel, zajjal és lámával járnak, 

mint ahogyan a szekér a köves úton.  

 A szellemi páros ének imájában pedig a lélek-menyasszony ezért kéri:  

 

 A rókákat fogjátok meg nekünk!  

 Ugyanúgy, mint ahogyan az Énekek éneke menyasszonya is kérte: Fogjátok meg a kis 

rókákat, amelyek pusztítják a szőlőnket! (Én 2, 15). Nem azt mondta, hogy fogjátok meg nekem, 

hanem többes számban: Fogjátok meg nekünk, mert már a saját, és az ő isteni Kedvese nevében 

beszél. Itt már együtt vannak, és együtt élvezik a lélek kertjében a szőlő virágzását.  

 

 A 16. versszak 2. sorában azt mondta:  

 A szőlőnk virágzik, nem pedig azt mondta, hogy már meghozta a termését. Ennek oka az, 

hogy ezen a földi életben az erények még ha olyan tökéletes szépségükben élvezhetők is, mint 

ahogyan a lélek-menyasszony erényei, csupán a lélek erényeinek a virágját láthatjuk. A lélek 

erényeinek a gyümölcse majd csak az örökkévalóságban, a másvilágon lesz élvezhető.  



 

 

 A lélek-menyasszony folytatja a 3. és a 4. verssorban:  

 A rózsákból eközben  

Fenyőtobozt kötünk.  

 Ebben az évszakban ugyanis midőn a lélek-menyasszony élvezi a szőlő virágzását, és 

gyönyörűséggel pihen isteni Kedvese keblén, megesik, hogy a lélek erényei valamennyien 

világosan előtűnnek, megmutatják magukat egyszerre a léleknek, és ezáltal nagy édességet és 

élvezetet okoznak neki. A lélek-menyasszony érzi, hogy ez a nagy édesség és élvezet egyrészt 

őbenne, másrészt Istenben vannak. Úgy tűnnek fel előtte, mint valami teljes virágában levő 

kellemes szőlő, amely mindkettőjüké, és amely szőlőskertben mindketten járnak, kelnek és 

gyönyörködnek. Ilyenkor a lélek összefogja ezeket az erényeket, nagy élvezettel és szeretettel 

gyakorolva mindegyiket külön-külön és valamennyit együtt, és azután így csokorba kötve gyöngéd 

szeretettel és kedvességgel nyújtja át őket isteni Jegyesének. Ebben az isteni Jegyes is 

közreműködik, mert hiszen az Ő kegyelme és segítsége nélkül nem volna képes az ember az 

erényeket így összefűzni és felajánlani az isteni Jegyesnek. Ezért mondja:  

  

Fenyőtobozt kötünk,  

 Tudniillik az én Kedvesem és én, az ember. A lélek az összekötött erényeket 

fenyőtoboznak nevezi. Mert amint a toboz egységes és erős, amely sok apró, erős és egymással 

szilárdan összefűzött részt, vagyis az egyes tobozpikkelyeket foglalja magában; hasonlóképpen az 

erényeknek ez a toboza – amelyet a lélek Kedvese számára készít – hogy úgy mondjuk: egy darab 

tökéletessége a léleknek. Úgy azonban, hogy erősen és rendszeresen foglal magába sok 

tökéletességet, erős erényt és gazdag ajándékot. Ugyanis az összes tökéletesség és erény egymás 

mellé sorakozik, és egységes, erős tökéletességet alkot az emberi lélekben. Ezt a tökéletességet 

tehát – mialatt az erények gyakorlata révén kialakul, és ahogyan az már kialakult, a lélek a szeretet 

szellemében felajánlja isteni Kedvesének. Ekkor azután úgy illik, hogy az említett rókákat, vagyis 

az ellenségeket fogják meg, nehogy kettőjük között akadályozzák ezt az érintkezést. Azonban a 

lélek – hogy jól tudja elkészíteni a fenyőtobozt – nemcsak ezt kéri ebben a versszakban, hanem azt 

is, amit a következő verssorban, az 5. sorban mond:  

 

 A kis hegyen ne járjon senki akkor!  

 Ehhez az isteni belső gyakorlathoz ugyanis szükséges a magány is, és az elvonulás minden 

olyan dologtól, amely a lélek előtt felmerülhetne akár az emberi természet alsó, vagyis érzékekhez 

kötött részéből, akár a felső, vagyis az értelmi, szellemi részéből. Ugyanis ez a két rész az, amely 

magába foglalja az ember összes tehetségeinek és érzékeinek összhangját. Ezt az összhangot 

nevezi itt kis hegynek azért, mert ebben tartózkodnak úgy, mint a vad a hegyen. Ebben 

tartózkodnak az emberi természet összes ismeretei és vágyai. Az ördög is itt szokott vadászni 

ezekre a vágyakra és ismeretekre. Itt szokta őket a lélek kárára zsákmányul ejteni. Ezért kívánja a 

lélek-menyasszony: 

  

 A kis hegyen ne járjon senki akkor! 

 Vagyis semmiféle képzet, vagy alak a szellemi megismerés vagy akarás, vagy az érzékek 

irányulásának egyetlen tárgya se jelenjék meg a lélek és az isteni Jegyes előtt! Mintha azt 

mondaná, hogy a léleknek az összes szellemi tehetségeiben, vagyis az emlékezetben, az értelemben 

és az akaratban se legyen semmiféle részletes ismeret, illetve hajlam! És ugyancsak a testhez kötött 

érzékelésben, a testi tehetségekben, se a belső, se a külső képességben, amely a képzelőtehetség, a 

fantázia, a látás és a hallás ne legyen semmi elszórakozottság, alak, kép vagy képzet, amely a 

lélek elé állna, és zavarná az Istennel való kapcsolatban! Isten ezen közlésének tehát hogy az 

isteni Vőlegény eljön a lélek-menyasszony kertjébe, és nagy-nagy szeretettel közli magát, ennek 

tökéletes élvezete csak úgy lehetséges, ha az összes belső és külső érzékek és tehetségek tétlenek, 

vagyis beszűntetik működésüket. Elfordulnak tárgyaiktól. Amikor ezek már nem hatnak zavarólag a 

lélekre, amikor a lélek elérte a szeretetben Istennel való belső egyesülésének valamely fokát, 



 

akkor ebben már nem a szellemi tehetségek, még kevésbé a testi képességek működnek közre. 
A szeretetben való egyesülés műve ugyanis már készen áll, és be van végezve Isten részéről. A 

lélek a szeretet állapotába van helyezve tudniillik Isten által. Így az emberi tehetségek munkája 

megszűnik. Mert ha egyszer már célba értek, az eszközöknek már nem kell tovább működniük. A 

lélek ilyenkor tehát már nem tesz egyebet, minthogy szeret, és ott tartózkodik Istenbe 

merülve. Ez a szeretet nem egyéb, mint az egyesítő szeretetet folytató szeretet. Ezért kéri a 

lélek: ne járjon senki az ő kis hegyén akkor, ne zavarja őt ott senki, amikor az isteni Jegyessel ott 

van. Elég, ha csupán az akarat van ott az isteni Vőlegény előtt, és ezzel ajánlja fel neki önmagát és 

összes erényeit.  

 Eddig Keresztes Szent János a 279-285. oldalig.  

 

 Most egy kicsit csendesedjünk el, hagyjuk a lelkünkre hatni a 16. versszaknak a 

magyarázatát, amelyben a lélek-menyasszony arra vágyódik, hogy semmiféle ellenséges behatás 

ne érje, a szenvedélyek és a gonosz lélek támadásai ne zavarják, hanem a szőlőben virágzó 

erények illatát hadd élvezhesse. A virágokból hadd kössön koszorút, amelyet fenyőtobozzal is 

díszít, és így egyre inkább a szeretett isteni Jegyesével van a hegyen. Az Istennel való találkozás 

hegyén, az imádság hegyén.  

 

 Most az imaóra 2. részében Keresztes Szent János tanítása szerint figyeljük meg a lélek-

menyasszony magatartását:  

 

II. Béke, öröm, nyugodt szeretet van a szívében. Buzgón gyakorolja az erényeket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élvezi a szőlőtő virágzását. A szőlőnek nincs olyan erős illata, mint a rózsának. Kifejezetten 

figyelni kell rá, észrevenni, közel menni hozzá, hogy azt a gyenge kis illatot beszívhassa a lelkébe a 

Vőlegény, az isteni Vőlegény.  

 A lélek-menyasszony tudja, hogy ő milyen kicsi, de éppen ezért ezt a kedves illatozását még 

inkább meg akarja őrizni az ő isteni Vőlegénye számára.  

 A szőlő virágának az illata gyengéden felfelé száll. Ezt a felfelé irányulást a lélekben az 

angyalok segítenek megőrizni. Amit az ember maga nem tud megtenni, ahhoz kérjen segítséget. 

Isten pontosan az üdvösségünk munkálására adta az angyalokat. Azok segítenek, védenek, hogy ne 

térjünk le az üdvösség útjáról. Az angyalok, és különösen is az őrangyal nyújt hathatós segítséget a 

gonosz lélek támadásaival szemben. Nem véletlenül hívjuk Szent Mihály főangyalt segítségül a 

gonosz lélek támadásaival szemben. Mihály nem egyedül harcol, hanem angyalok seregei küzdenek 

vele együtt a gonoszság fejedelme, és annak gonosz angyalai ellen. A gonosz lélek mit tud kísérteni 

bennünk? Hát a testünket és a lelkünket. Az ördög ugyanis két részből áll. Testünket a gonosz az 

érzékeken keresztül által támadja. Lelkünket a hitünk meggyengítése által, vagy a hitetlenség 

kísértésével akarja uralma alá vetni, hogy ne Istennek higgyünk, hanem neki.  

 A jó angyalok a kegyelem harmatával öntözgetik a lelkünket, illetve viszik imádságainkat az 

Úr trónusa elé, mint ahogyan a tömjén-füst száll föl az égre.be? A gonosz lélek pedig mérget akar 

permetezni lelkünk virágaira, hogy elsenyvedjenek, hogy ne az élet, hanem a halál uralkodjék el a 

mi lelkünk virágaiban. Megszűnjenek élni a jócselekedetek, virágozni az erényvirágok. Ezért 

szabad nekünk is kérnünk a szent angyaloknak és a szenteknek a közreműködését: „Fogjátok meg a 

rókánál is veszélyesebb támadókat! A gonoszság hatalmát ne engedjétek érvényesülni!” Ez nagyon 



 

jó kérés, mert ezzel az ember kifejezésre juttatja, hogy ő nem engedi a gonoszság hatalmát 

eluralkodni a lelkében. Inkább segítségért kiált, és ilyenkor a gonosz menekül. Mert ahol Jézus 

nevét, ahol a sárkánytipró Nagyasszony nevét hívják segítségül, ahol a szent angyalokat és a 

szenteket hívják küzdőtársnak, onnan a gonosz elkotródik. Tudja, hogy Krisztus legyőzte őt már a 

keresztfán. Tudja, hogy az Úristen már a teremtés hajnalán az asszony ivadékának ígérte a 

győzelmet (vö. Ter 1, ?). És Krisztus, a Megváltó letiporja a sátánnak a fejéből is a hatalmát.  

 Ahogyan a vihar gyorsan jön, azután dörgés, villámlás után távozik, úgy az ilyen prédára 

leső, oroszlánhoz hasonló gonosz is, mely körbe jár, hogy keresse, hogy kit nyeljen el (1 Pét 5, 8), 

dolgavégezetlenül eloldalog, mert tudja, hogy a lélekmenyasszony csak az isteni Vőlegény előtt 

nyitja ki a lelke ajtaját. Tudja, hogy ebben a paradicsomkerthez hasonló boldog kertbe Istennek van 

csak joga belépni, a gonosznak már nem. Amikor a lélek-menyasszony ellene mond a gonosz lélek 

kísértéseinek, és engedi lelke kertjének Urát az ő kertjébe belépni, akkor már biztonságban van. 

Akkor már a messziről, a kerítésen túlról, kívülről vicsorgató, támadó, csaholó dög, ör-dög nem tud 

ártani neki. Ez az újabb győzelem is fokozza a lélek-menyasszony örömét. (fokozza) Az isteni 

Vőlegényében való bizodalmát erősíti. Eddig is megmentett a gonosz minden támadásától, amikor 

még a halál sötét völgyében jártam, amikor skorpiók és áspiskígyók ()– tehát a gonosz léleknek a 

szinonimái – között jártam. Az Úr nem engedett elveszni. Most mennyivel inkább megőriz, amikor 

már a mi kertünk kerítésén belül vagyunk. Ő az én isteni Jegyesem, és én az ő választott kedves 

menyasszonya. A léleknek a segítői: Krisztusnak embersége, a Szűzanyának anyai szeretete, a 

szenteknek együtt-küzdő hozzánk állása, a szent angyaloknak a hatalmas ereje, újra meg újra 

örömmel töltik meg a lélek-menyasszonyt. Ők ott most édes kettesben lehetnek az Úr 

szőlőskertjében. A lélek-menyasszony megpihenhet isteni Vőlegénye szívén. A külső küzdelem 

elcsitult, a harci zaj elnémul már.  

 Ebben az imaszakaszban ha az isteni Vőlegény szeretettel nézi az ő választott 

menyasszonyának lelki szépségét, az erényvirágokat. A választott lélek tudja, hogy ezeket az 

erényvirágokat az isteni Vőlegény ültette az ő szíve kertjébe. Kegyelme harmatával öntözgette, 

bontakoztatta, és tudja azt is, hogy ezek az erények már nem az övéi, hanem lelke isteni 

Vőlegényéi. De itt már egyre jobban kezd eltűnni az elválasztó vonal az ember és Isten között. A 

lélek-menyasszony egyre jobban tudja, hogy ami az enyém, az az övéi is. És ő is szíve 

gazdagságából egyre több kincset ad választott menyasszonyának. Ami az övé, az az enyém is.  

 Így van az, hogy az imádságnak ebben a csendjében, ott a hegyen, ahova Jézus szeret 

elvonulni imádni a mennyei Atyát (vö. Lk 6, 12), és a lélek szeret elvonulni, hogy imádja az isteni 

Vőlegényt, a lélek tudja, hogy ezek az erényvirágok lelkének a szépsége, amelyben isteni 

Vőlegénye kedvét találja már mindkettőjüké. A lélek ugyanis Istennek adta azokat, Isten pedig 

elfogadta. Így lett mindkettőjüké. Olyan gyönyörűség ez, mint ahogyan a vőlegény és a 

menyasszony karonfogva járnak, kelnek az utcán. Itt a lélek-menyasszony és a lélek isteni 

Vőlegénye együtt járnak, kelnek és gyönyörködnek a lelki szőlőskert pompás virágaiban, a lélek 

erényeiben, vagyis azokban az irányulásokban, amelyekkel már nem a bűnt, az Istentől való 

elfordulást, hanem az Istenhez fordulást, az Istennél maradást választotta.  

 Amikor a vőlegény és a menyasszony együtt néznek egy-egy szép kis virágot, akkor már az 

is belső örömet jelent: te is ugyanannak a virágnak örülsz, amelynek én. Mennyivel (még) inkább, 

amikor a lélek-menyasszony látja, hogy isteni Vőlegénye is azoknak az erény-virágoknak örül, 

amelyeket tulajdonképpen ő kapott az isteni Vőlegénytől, de visszaadhatja isteni Vőlegényének, és 

a kettő együtt gyönyörködik ezeknek a pompás virágokban.  

 Mai szóval a 16. vers(szak) 4. sorában említett fenyőtobozt talán ikebanának mondanánk. 

Abban is szerepel a fenyőtoboz, de mindenféle más virág (is), amelyeket ügyes kezek csodálatos 

szépen harmóniába tudnak fűzni. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy nem elég ügyes ilyen szép koszorú 

megfonására, akkor kérje meg a Mestert, a virágkötő Mestert, segítsen neki valami szépet 

létrehozni. A lélek-menyasszonynak pedig már kérnie se kell isteni Vőlegényét, mert az kitalálja 

választottjának szíve vágyát is, és teljesíti is. Jézus, ez az isteni Vőlegény a legügyesebb Kertész. 

  



 

 Valószínűleg nem véletlen, hogy Mária Magdolna ott a sírkertben, ahol Jézust eltemették, de 

ahol fel is támadt, kertésznek látta lelke isteni Vőlegényét. Mária Magdolnának meg kellett 

fordulnia, és hallania a szót, amellyel Jézus nevén szólította (vö. Jn 20, 15-16). Az isteni Vőlegény 

felé azonban a lélek-menyasszonynak már nem kell odafordulnia, hiszen egymás felé fordulva 

vannak. A lélek-menyasszony tudja, hogy ez az isteni Kertész milyen csodálatosan műveli az ő 

lelkét, milyen széppé teszi az ő hegyükön, az imádság hegyén az imádkozásban Isten felé 

kitárulkozó lelket, illetve az imádságban a lélekhez leereszkedő, eljövő isteni Vőlegényt. Ők már 

egyre jobban együtt vannak, egyre jobban közlik önmagukat a másikkal. Isten a lélekkel, a lélek 

Istennel. Isten a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8), ezért kerül a lélek-menyasszony a szeretet, a szeretés 

állapotába. Itt már nem kell tennie valamit azért, hogy szeretet dobogjon a szívében, mert 

egyszerűen ott van Isten szeretet-lángolásába belemerülve. Isten szeretete átjárja az ő kicsiny 

teremtmény szeretetét. Ez az egyesítő szeretet. A két szeretet, Isten szeretete és az ember szeretete 

eggyé válik. Nem szűnik meg ki-ki a maga lényében létezni, de mégis egymásban léteznek. Az 

egymást igazán szerető lelkek tudják, hogy ez a misztérium hogyan működik: Te énbennem, én 

Tebenned (vö. Jn 6, 56). Ez azért lehetséges, mert Jézus maga akarja ezt. Az ember ilyenkor már 

csak azt kívánja, hogy senki ne zavarja meg ott az imádság hegyén ezt az ő édes együttlétüket a 

szeretetben! Ne járjon már más ott, amikor ők ott a szeretetben ennyire együtt vannak. Csak hát 

ahol Isten van, ott van a mennyország is, és ahol ez az isteni Vőlegény együtt van a lélek-

menyasszonnyal, ott van a mennyország minden lakója, mert hiszen ők is ugyanebben az egyetlen 

isteni szeretésben lángolnak. Ez azután még további erőt ad a lélek-menyasszonynak, és még 

inkább vágyódik a szíve innen, a földi valóságok földjéről a mennyei valóság kiteljesedésére, majd 

amikor már Isten lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28). Amikor már a lelki eljegyzés imája 

kiteljesedhetik a lelki frigy – vagy ahogyan másként mondjuk: – a lelki házasság imájába, amikor 

Isten az ő házába vezeti az ő szeretett menyasszonyát.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 150. számú éneket:  

 

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk!  

 

 Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped, 

 Mert Kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.  

 Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak Veled!  


