
 

373. A lélek-menyasszony kéri: az isteni Vőlegény egészen szellemi módon közölje vele magát  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 19. versszak, 296-300. oldal) 

 

 

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!  

 

 Keresztes Szent János A szellemi páros ének 19. versszakában arról beszél, hogy miután a 

lélek ellenségei megfutamodtak, tehát a gyilkos északi széllel érkező erényeket elfonnyasztani 

akaró erők már nem működhetnek, mert hiszen a déli szél érvényesül, és a lelki tehetségekben 

immár béke honol, így a lélek szabadon engedi át magát a szeretet gyakorlatának, hogy ez 

mind szorosabbá tegye a kapcsolatot az isteni Jegyes és őközötte. A lelki békességnek ebben az 

állapotában a lélek nekibátorodik, és arra kéri isteni Kedvesét, hogy jóságában még tovább menjen, 

vagyis nyilatkoztassa ki magát neki lelke mélyebb, rejtett belsejében.  

 

I. Keresztes Szent János a 19. versszakhoz a következő bevezető megjegyzést teszi: 

 

 A lélek ezen állapotában annyira ellensége az alsóbb résznek és működéseinek, hogy még 

azt sem szereti, ha Isten ezeknek az alsóbb tehetségeknek is juttat valamit abból a szellemi 

közlésből, amelyet Isten az ember lelke felsőbb részének ad. Tehát az alsóbb része a mi lelki 

mivoltunknak az érzékekhez kötött észlelés és vágyódás. A szellemi, vagyis felsőbb részben az 

ember ezen érzékelésre szolgáló szervek, érzékszervek nélkül is tud Istennel töltekezni az 

ismeret és a szeretés által. Ha ugyanis Isten az ember lelke alsóbb részének több kegyelmet juttat 

– mert hiszen gyöngesége miatt nem tudna elviselni –, akkor ez a szellemnek úgy okoz szenvedést, 

hogy nem képes az Istentől ajándékba kapott részét békességben élvezni. Mert amint a bölcs 

mondja: A test romlandó és elnehezíti a lelket (Bölcs 9, 15). Mivel pedig a lélek Isten 

legmagasztosabb és legkiválóbb közlései után áhítozik, azokat pedig nem képes befogadni az 

érzéki rész társaságában, azt szeretné, hogy Isten adja meg neki azokat külön, az érzéki rész 

mellőzésével. 

  Ami például azt a magas látomást illeti, amelyben Szent Pál apostol a harmadik égben járt, 

és amint mondja: Istent látta, szerinte nem bizonyos, hogy amikor ebben a látomásban részesült, 

testében volt-e még, vagy azon kívül. Azonban akárhogy is történt, a látomásban az apostol testének 

része nem volt. Mert ha lett volna, akkor mindenesetre ez utóbbi is, tehát a test is tudott volna róla 

valamit. És maga a látomás sem lehetett volna olyan magas, mint amilyennek kellett lennie Pál 

apostol azon szavai szerint, hogy olyan titkos igéket hallott benne, amelyeket embernek kimondania 

sem szabad (vö. 2 Kor 12, 2. 4). Mivel tehát a lélek-menyasszony tudja, hogy ilyen nagy 

kegyelmek befogadására az ő szűk, testhez kötött lelki edény mivolta nem alkalmas, arra kéri 

isteni Jegyesét: részesítse őt kegyelmeiben a testen kívülre ragadva, vagy legalább is annak 

mellőzésével. Ezért intézi lelke Jegyeséhez a következő sorokat a 19. versszakban:  

 

 „Lelkem Drágája, ó rejtsd el magad, 

 S tekinteted vesd a hegyekre, 

 És róla mit se szólj, 

 Hanem nézd annak társait,  

 Ki távoli szigetekre költözik!” 



 

 

 II. Most nézzük részletesebben Keresztes Szent János magyarázatát verssoronként:  

  

Ebben a versszakban négy dolgot kér a lélek az isteni Jegyestől:  

  

1. Az első, hogy kegyeskedjék vele inkább lelke belsőbb rejtekében közlekedni.  

 2. A második, hogy árassza el és tökéletesítse tehetségeit Istenségének dicsőségével és 

kiválóságával!  
 3. Harmadszor azt kéri, hogy mindez történjék oly magasztos és mélységes módon, hogy ne 

lehessen arról tudni vagy beszélni, és ne legyen rá képes a külső és érzéki rész.  

 4. A negyedik dolog, amit kér, az az, hogy, szeressen bele abba a sok erénybe és 

kegyelembe, amelyet Isten helyezett beléje, és amelyek őt kísérik, midőn felszáll Istenhez az 

Istenségről alkotott magasztos felemelő eszmékkel, és a szeretet csodálatos, és a közönségeseket 

messze felülmúló buzdulatával!  

 

 Azt mondta tehát az 1. sorban megszólítva az isteni Vőlegényt: 

  

 „Lelkem Drágája, ó rejtsd el magad!” 

  

Mintha csak ezt mondaná ezekkel a szavakkal: „Ó szeretett Jegyesem, vonulj vissza egyre 

jobban lelkem mélyébe, és titokban közöld vele és tárd fel előtte a Te rejtett csodálatosságaidat, 

amelyek nem valók halandó szemeknek!”  

 

 A 19. versszak 2. sora így hangzik:  

 

 „S tekinteted vesd a hegyekre!” 

  

Isten tekintete maga az Istenség, a hegyek pedig a lélek tehetségei, vagyis az emlékezet, 

az értelem és az akarat. Az idézett szavak, tehát a 2. verssor jelentése ez:  

 

 a) Áraszd Istenségedet az én értelmembe, isteni ismereteket adva neki, illetve:  

 b) Áraszd Istenségedet az én akaratomba, isteni szeretetet adva és közölve vele, 

harmadszor: 

 c) Áraszd Istenségedet az én emlékezetembe, hogy ezáltal az isteni dicsőséget 

birtokolhassa.  

 Ebben a verssorban: – „S tekinteted vesd a hegyekre!” – a lélek kéri mindazt, amit csak 

kérhet. Nem elégszik meg többé azzal, hogy Isten az Ő hátáról adjon neki ismereteket és 

közléseket, mint ahogyan tette Mózessel. Mózes Istent csak hátulról láthatta (vö. Kiv 33, 23), mert 

ilyen szemléléssel: – hátulról tekinteni Istenre – azt jelenti: – Istent műveiből és hatásaiból 

tudja az ember megismerni.  
 A lélek-menyasszony most már Isten tekintetét óhajtja, vagyis az Istenség lényegi közlését 

minden egyéb – mondjuk így: – teremtményi közvetítő nélkül, tudniillik az Istenségnek a lélek által 

történő érintése nélkül. Ez a dolog, ez az érintés pedig teljesen távol áll minden érzéktől és 

járuléktól, amennyiben a két lényeg: az Istenség és az emberség érintkezése ez, vagyis az emberi 

lélek és magának Istennek az érintkezése.  

 

 Ezért mondja a 3. verssorban: 

  

 „És róla mit se szólj!”,  

 

 Uram, ne beszélj róla, mint tetted annak előtte, amikor a közléseket oly módon adtad 

nekem, hogy szóltál róluk a külső érzékeknek! Ezek a közlések ugyanis akkor még nem múlták 



 

felül az ő képességüket. Ezek a közlések nem voltak olyan magasztosak és mélyek, hogy az ember 

külső érzékei ne lettek volna képesek felfogni őket. Ezentúl azonban legyenek ezek az isteni 

közlések oly magasztosak és lényegiek, és történjenek annyira belül a lélek mélyén, hogy az 

érzékek már semmit se tudjanak meg róluk! Vagyis ne legyenek képesek azokat tudomásul 

venni, mert hiszen a Szellem lényege nem közölhető az érzékekkel. Viszont mindaz, ami az 

érzékekkel közlődik – főleg ebben a földi életben – nem lehet tiszta Szellem, mert ezt a tiszta 

Szellemet nem lehet velük közölni. Ugyanis nem tudják felfogni. Mivel pedig a lélek óhajtja 

Istennek ezt a közlését, amely annyira lényegi, tehát az ember lényegét érintő közlés, hogy nem esik 

az érzékek körébe, azért kéri isteni Jegyesét: ne szóljon róla semmit! Ami azt jelenti, hogy ez a 

közlés legyen olyan mély, mint amilyen ezen szellemi egyesülés rejteke, vagyis az érzéki rész ne 

legyen képes azt sem fölfogni, sem kimondani.  

 Szóval legyen olyan, mint azok a titokzatos igék, amelyeket Szent Pál apostol hallott, és 

amelyeket embernek nem szabad kimondania.  

 

 A 4. verssorban folytatja:  

  

„Hanem nézd annak társait!” 

  

Isten nézése nem egyéb, mint szeretetének és kegyelmeinek osztogatása. A társak pedig 

– amelyekről itt szól a lélek-menyasszony – azok a sokféle erények, ajándékok, tökéletességek és 

más szellemi gazdagságok, amelyeket Isten már beléje helyezett, mint eljegyzési ajándékot, 

ékszereket, és szeretetének zálogait. Szavai tehát – amellyel ezt mondta: „Hanem nézd annak 

társait!” – ezt jelentik. Inkább fordulj, Szerelmesem, az én lelkem belseje felé! Gerjedjen benned 

szeretet az ő társai, vagyis ama kincsek iránt, amelyeket beléje helyeztél! Hogy miután lelke 

megszerette őket, azokba az ajándékokba, kincsekbe Te is belerejtőzöl, és bennük maradj. Mert 

tény az, hogy bár ezek a kincsek a Tieid, isteni Vőlegényem, mégis már annak is birtokai, aki ezen 

ajándékok folytán már elkívánkozik.  

 

 Ezért mondja az 5. verssorban: 

  

 „Ki távoli szigetekre költözik”  

 

 Vagyis ezek a kincsek – mondja a lélek-menyasszony – az enyémek is. Ezen rendkívüli 

ismeretek révén megyek Hozzád. Tehát olyan utakon és módokon, amelyek teljesen eltérőek, 

vagyis idegenek az érzékek és a közönséges, természetes megismerés előtt. Azt mondja tehát 

igyekezve isteni Jegyesére hatni: Mivelhogy az én lelkem az érzékek szemében idegen és 

rendkívüli szellemi ismeretek révén közeledik Hozzá, közöld magad Vele Te is olyan belső és 

magasztos módon, hogy az szinte idegen legyen az érzékeknek, a külső megismerésnek! 

 Eddig tehát Keresztes Szent János magyarázata A szellemi páros ének 19. versszakával 

kapcsolatban a 296-300. oldalon. 

 

       III. Isten és az Ő választott jegyese között immár egészen szellemivé válik a kapcsolat 

 

Most elmélkedésünk III. részében próbáljuk megélni azt a tanítást, amelyet a misztikus 

egyháztanító: Keresztes Szent János szavaival fejezett ki az isteni Jegyes felé a lélek-menyasszony. 

Talán legegyszerűbben így lehetne kifejezni: Isten és az Ő választott jegyese között immár 

egészen szellemivé válik a kapcsolat, érzések és szavak nélkülivé. Ama szféra fölé hívja Isten az 

Ő választottját, ahol már nem kellenek az érzések vigasztaló, érzékelhető hatásai, a cirógatás 

hatásai, és nem kellenek a szavak, amelyek szólnak a szeretetről. Itt már csak maga a szeretet 

árad Istentől a lélekhez, a lélektől Istenhez! Akkor álljunk meg a szavakkal, most maradjunk 

hosszabb ideig csendben, figyeljünk erre az egészen szellemi isteni szeretetre, amellyel Isten és az 

ember szereti egymást ebben az imafokozatban!  



 

 

 A lélek-menyasszonnyal együtt nekünk is szabad becézgetve szólítani Jézust, az isteni 

Vőlegényt. Ha a lélek-menyasszony így szólította Keresztes Szent Jánosnál: – lelkem Drágája –, 

akkor ilyen gyengéd szavakkal szabad nekünk is illetnünk isteni Urunkat. Talán nem is kell 

kimondani ezeket a becézgető megszólításokat. Elég, ha tudjuk a lelkünk mélyén, hogy milyen 

drága nekünk lelkünk isteni Vőlegénye, Jézus! Éppen azért, mert ezeket a szavakat a lelkünk 

mélyén csak maga a szentháromságos egy Isten hallja, meg mindazok, akik az Ő mennyei 

országában vannak, és nem zavarnak teremtményi kíváncsiskodó tekintetek, és főleg hogy mit 

mondok én ennek az isteni Jegyesnek, szabad a legbelsőbb, leggyengédebb becézgetéssel illetni 

Urunkat. Nem kell kimondanunk, mert az emberi fül itt már mit sem ér. Nem sokat érzékel, hogyha 

akármilyen szép szerelmes szavakat mondunk Istennek. Azok a hangok elszállnak, elnémulnak. 

De amit a lelkünk legmélyén kimondatlanul is tudunk, tehát szellemi ismerettel közlünk 

Jézussal, az megmarad.  

 

 Ahogyan a lélekmenyasszony kérte az (1. sorban): – „Lelkem Drágája, ó rejtsd el magad!” –

, tudniillik a szíved legmélyén, úgy mi is kérhetjük: „Isteni Jegyesem, vonulj be lelkem 

legmélyebb hajlékába, legbensőbb mivoltomba!” 

 Még nincs itt a lelki házasság imaszakasza, amikor majd Te vezetsz be engem a Te isteni 

hajlékodba, de azt már most is megtehetem, hogy hívogatlak lelkem belsejébe, a szeretetem 

legmélyére, és a legmélyebb szeretettel szeresselek. Amikor a lélek-menyasszony ilyent igényel a 

lelki eljegyzés imájában, hogy az isteni Vőlegény jöjjön el lelke mélyébe, akkor tudja azt, hogy ez 

az isteni Vőlegény milyen tüzesen szereti őt, milyen bensőségesen közli vele isteni szeretetét, 

milyen nyilvánvalóvá teszi a jelenlétét és lobogó szeretetét.  

 Más teremtmények nem láthatják a mi lelki hajlékunk legbelső szobájának titkait, hogy ott 

hogyan szeret minket ez az isteni Vőlegény. Ezért kell az, hogy az ember alsóbb képességei: – a 

látás és a hallás – itt már ne érvényesüljenek, hanem csak a szellemi mivoltunk felsőbb, 

magasabb-rendű képességei, a szellemi és a szellemi szeretés fogadja hódolattal az isteni 

Vőlegény hozzánk érkezését. Ebben a csendben, ebben a lelki mélységben a lélek már egyre 

jobban kezdi tudni, hogy isteni Vőlegénye mennyire szereti őt, mennyire közli vele a szeretetét. A 

szavak nélküli imádságnak ez olyan fokozata, ahol már nem kellenek szavak ahhoz, hogy ismerjék 

egymásról szívük irányulását. Nem kell kimondaniuk azt, hogy „szeretlek”, mert e szavak 

kimondása nélkül is árad már közöttük a szeretés! 
 

 Amikor a 2. verssorban: – „S tekinteted vesd a hegyekre!” – a lélek-menyasszony kérte, 

hogy Isten tekintsen az ő szellemi képességeire, Keresztes Szent János szerint az érzelemre, 

értelemre és az akaratra, akkor itt azt kéri a lélek-menyasszony, hogy az Istenség árassza bele 

önmagát az emlékezetébe, az ismeretébe és az akaratába. Ez már nem a szemlélés imafokozata, 

amikor az ember törekszik arra, hogy meglásson valamit Istenből, hanem a szemlélődés állapota, 

amikor Isten adja a látást. Adja a szeretetet az ember értelmébe és akaratába. Ez az, amikor 

nem közvetítő gondolatok segítségével találkozik Isten a lélekkel, a lélek Istennel. Tehát hogy a 

teremtmények milyen szépek, akkor milyen szép lehet Isten! Milyen hatalmas ez az univerzum, 

akkor milyen nagy lehet annak az Alkotója! Még csak nem is az elmélkedő gondolatok segítségével 

közli magát Isten, hogy a racionális, következtető elmefuttatásokkal, okoskodásokkal 

kikövetkeztessük, hogy milyen lehet az a szellemi Valóság, Aki Isten, a materiális valóság ilyen 

szép, igaz, tiszta és szent tud lenni. Itt ebben az imafokozatban már nem kellenek a mankók, 

melyeknek segítségével eddig a lélek járt, rájuk támaszkodva, hogy Istenhez egyre közelebb jusson. 

Jézus szava érvényesül: Dobd el mankóidat! (vö. Lk 5, 23), már nem lesz szükség ebben az 

imaszakaszban ezekre a támasztékokra, mert én magam támasztalak meg téged azáltal, hogy 

átölelem a lelkedet! Énrám támaszkodhatsz, én leszek a te Megtartód, Fenntartód!  

 A lélek boldogan megadja magát ennek az isteni Akarásnak. Egészen, egész emberségével 

rátámaszkodhat  isteni Vőlegényére. Itt a két szellemi Valóság találkozása a lényegek 

találkozásával valósul meg. Nem kellenek a járulékok. A járulékok azok a mellékes tulajdonságok, 



 

képességek, amelyek az ember lényegét különben segítik. Egy lábbal járni, vagy két lábbal járni az 

ember szempontjából járulékos, mert ha mind a két lábát levágják, akkor is ember. Ez a lényege, 

hogy ember. Ha a két kezét levágják, még akkor is ember. De vannak nyilván szellemi járulékok 

is: a következtető gondolkodás, a fontolgatás, amelyek olyanok, mint a kéz és a láb a test 

számára. Ha ezeket nem használjuk, ha ezeken túlemel bennünket az isteni Vőlegény, akkor csak 

marad az, ami bennünket emberré tesz. Ez az ember lényege, ez a megfoghatatlan szellemi valóság. 

Ez az emberi lényeg találkozik Isten lényegének az érintésével, az, ami Istent Istenné teszi, 

cirógatja meg az embert az ő mivoltában.  

 

 Ezért kéri a lélek-menyasszony a 3. verssorban: „És róla mit se szólj!” 

 Mert a szavak csak az ember járulékos voltához jutnak el, az érzékelő-képességhez, a 

fülhöz, a betűk a szemhez. Az, Aki az Isten, az nem közölhető az érzékekkel. Istent nem lehet 

betűkkel, hangokkal leírni, közölni. De mégis Isten óhajtja közölni magát az emberrel, az ember 

pedig óhajtja Istennek ezt a közlését. Ezért kéri:  

Uram, már ne szólj ezekről a dolgokról, hanem csak egyszerűen közöld velem azt a 

szellemi tudást,  

 –  hogy Te ki vagy,  

 –  hogy Te mennyire ismersz engem, és  

 –  mennyire szeretsz engem! 

 Ezeket az ember már nem tudja kimondani. Mint ahogyan Szent Pál is olyan ismereteket és 

szeretést kapott a létező, élő Istentől, hogy azt az ember nem tudja elmondani.  

 Akkor ebben a jegyesi együttlétben mi történjen? Ha a lélek azt kéri: – Uram, ne szólj! -, 

akkor mit tégy, ha már velem vagy, méltattál arra, hogy eljöttél?  

 

 A 4. verssorban így fejezi ki: „Hanem nézd annak társait!”  

 Vagyis a Te szeretet-közlésed bennem már felfakadt erényvirágait. Azokat a drága 

ékszereket, kincseket, amelyeket mint eljegyzési ajándékot adtál. Nézd önmagadat bennem! Ezt 

az isteni kincset a lélek-menyasszony féltékenyen őrzi. El akar szaladni velük a világ végére, 

hogy már senki és semmi se vegye már el tőle, ne zavarja őt az Istenségnek eme élvezetében.  

 

 Ezért mondja az 5. verssorban: „Ki távoli szigetekre költözik” 

 A lélek-menyasszony szeretne messze távolra, távol-eső szigetekre költözni, vagyis nem az 

ismeret és a szeretés rendes módján, az érzékek segítségével, hanem Isten ajándékából rendkívüli 

módon szeretné megismerni és szeretni Istent. Aki ilyen lüktető jegyesi szeretettel fordul az 

isteni Vőlegényhez, aki igényli ezt a kiváltságos, rendkívüli szeretetet, tehát nem az 

érzékszervekhez kötött szeretetet, az megtapasztalhatja, hogy az isteni Vőlegény megkönyörül 

rajta. Olyan tisztán szellemi módon, olyan magasztos mértékben közli magát Isten az emberrel, 

hogy az meghalad minden emberi megismerést. Meghalad minden emberi kifejezésmódot. A 

kimondhatatlan Isten kimondhatatlan szeretettel közli magát a lélekkel. A lélek pedig 

megpróbálja kimondhatatlan szeretettel befogadni Istennek ezt a szeretet közlését és viszonozni.  

 Ez a távoli szigetek magánya, ez a távoli sivatagok oázisának remetesége. Ez az, amiről az 

Úr Ozeás prófétánál beszél: Az Úr az Ő választottját a sivatagba vezeti, és ott a szívéhez szól (Oz 2, 

16). Ezt a magányt már nem zavarhatják a teremtmények. Ez a földtől egyre távolibb világ 

ugyanis Isten világa. Az az ország, ahol egyre jobban eluralkodik Isten az emberben. Ez az az 

imaállapot, ahol Isten egészen szellemi módon közli magát választott menyasszonyával. A 

menyasszony pedig nem tud betelni ezzel az isteni közelséggel, ezekkel az isteni ismeretekkel, és 

ezekkel az istenien áradó szeretet-közlésekkel. Egyre jobban felsejlik a lelkében az a Valóság, 

amely majd a lelki frigy imájában, az Istennel való lelki házasság imaszakaszában valósul meg, 

bontakozik ki. Nemcsak Isten van az emberben, hanem az ember is Istenben! Meg lehet 

pihenni, meg lehet állni, el lehet időzni azokban a távlatokban, amelyekkel Isten akarja 

megpecsételni az Ő isteni szívének és az ember szerető szívének a kapcsolatát 

elválaszthatatlanul, felbonthatatlanul és örökre!  



 

 

Ezért Isten szívéből fakad a vallomás:  

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

 

A lélek ebből az isteni szeretetből feljogosítva mondhatja már, szólíthatja Istent: 

Jegyesem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  

 


