
 

 

374. Isten eljegyzi magának az egész emberiséget 

 

 

Imádkozzuk a 166. számú éneket: 

  

 Mennyből követ ma küldetett Máriának köszönni,  

 Világ Ura s Megváltója Anyjává kijelölni.  

 Ő oly törzsök, kit az örök Végzés maga kiválasztott, 

 Tiszta méhe rejtekébe isteni sarjat oltott.  

 

 Ez isteni sarj megtermi életünknek gyümölcsét,  

 Biztosítja és megadja lelkünk örök életét. 

 Leborulva, porba hullva üdvözöllek, ó Szűzanyám! 

 Hő szívemből, hő lelkemből fogadd forró, nagy hálám!  

 

 A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte 

szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre (Mt 22, 2). Isten mindenkinek 

felajánlja az országát. Mindenkit meghív Fia nagy menyegzői lakomájára, Aki a világba lépve 

eljegyezte magának az emberi természetet. Ez az eljegyzés az emberek előtt megnyitja az üdvösség 

útját, mivel Krisztus, az isteni Jegyes, Aki megtestesülése által visszavezeti az embereket az Atya 

házába, a Mennyei Atya országába. 

 Urunk megtestesülése, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe mutatja Isten tervét: Ő az 

egész emberiséget Egyszülött Fia jegyesének akarja. Nézzük ma, hogy Isten hogyan valósítja 

meg ezt a tervet. Az Ószövetségben a Zsoltáros mond egy nagyon kedves hasonlatot: Jeruzsálemet 

hegyek övezik, így karolja körül népét az Úr most és mindörökké (Zsolt 124, 2). Isten az egész 

népét átölelve tartja. Az emberiségnek tehát nincs más feladata, minthogy engedje magát 

átölelni Istentől, az isteni Jegyestől. Azt, hogy Jeruzsálemet hegyek karolják körül, azt mindenki 

látja, azt, hogy Isten átölelve tartja az Ő népét, azt nem látjuk, de mégis van róla tudásunk.  

 Már Báruk prófétánál üzenetet ad: Isten a tudás minden útját átadta Jákobnak, szolgájának, 

akit szeretett. Így jelent meg a földön, és társalgott az emberekkel (Bár 4, 3). Tehát Isten jelzést ad 

önmagáról, tudósít az Ő szeretetéről.  

 Amikor az egyik fiatal megismeri a másikat, a másik az egyiket, akkor még olyan 

bizonytalanok, hogy vajon tényleg szeret-e engemet az a másik? Idő kell hozzá, míg megismerik 

egymást. Minél jobban megismerik a másikat, annál jobban megszeretik. Ehhez a 

megismeréshez Isten a szó eszközét használja közvetítő gyanánt. Megjelent a földön, és 

társalgott az emberekkel. Nemcsak monológot mondott, hogy én szeretlek benneteket, emberek, 

hanem a társalgáshoz az is hozzátartozik, hogy a másik is, a társ is társuljon hozzám a 

beszélgetésben. Szóljon, mondja azt, ami az ő szívében van.  

 Az embernek is feladata tehát, hogy társalogjon Istenével. Azzal az Istennel, Aki örökre 

eljegyzi magának az emberiséget. Ozeás prófétánál ígéri ezt: Eljegyezlek magamnak örökre, 

eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek hűséggel (Oz 2, 21-22). Isten 

öröktől fogva keresi, hogyan értesse meg az emberiség iránti szeretetét. Nem tartja 

méltatlannak, hogy ezt az ember számára legjobban érthető kifejezésekkel mutassa be. Például az 

anyai szeretet vagy a jegyesi szeretet képével.  

 Jézus a jegyesi szeretet hasonlatát alkalmazta magára, mondván: „Böjtölhet-e a násznép, 

míg vele van a vőlegény?” (Mk 2, 19). Valóban az az isteni Vőlegény, Aki eljegyezte magával az 

egész emberiséget, amikor népe közé leszállt, amikor a názáreti Szűz méhében megtestesült, így 

elválaszthatatlan módon eljegyezte magát az egész emberiséggel. Beteljesedett a próféta szava: 

Eljegyeztelek magamnak örökre. Micsoda boldog kibontakozása ez egy férfi és egy nő 

kapcsolatának, amikor a férfi megkéri a hölgy kezét, amikor eljegyzi magának! Ez már a 

felbonthatatlan házasságnak a gondolatát hordozza magában: Örökre veled akarok lenni!  



 

 Isten Fia pedig azért jött el közénk, és azért lett emberré, hogy szeretett jegyesét, az 

emberiséget a Mennyei Atyához vezesse. Bevezesse a Mennyei Atya házába. Ó de boldog az az 

emberiség, amelynek ilyen isteni Jegyese van! Krisztus azért jegyzi el magának az emberiséget, 

hogy részesítse Isten szeretetében. Jézus emberségét is eláraszotta a kegyelem, a Szentlélek, 

vagyis a szeretet, a végtelen szeretet.  

 XII. Pius pápa a Mistici corporis enciklikájában azt mondja: „A Szentlélek olyan kegyelmi 

teljességgel lakozik Krisztusban, hogy ennél nagyobbat nem lehet elképzelni.” A kegyelem – 

így szoktuk mondani – teremtett ajándék. Tehát Isten ad valamit az embernek. A kegyelem 

teljessége pedig nem más, mint maga a Szentlélek. Ez a teremtetlen ajándék. Ezért is használjuk a 

bérmálás szentségében ezt a kifejezést: Vedd a Szentlélek ajándékának a jelét! Egy jelet kap a 

bérmálkozó, amely közvetíti számára Istennek ezt a teremtetlen ajándékát, a Szentlelket. Jézus az 

egyetlen az emberek között, Aki mérték nélkül kapta meg ezt a Szentlelket, ahogyan XII. Pius pápa 

az előbbi enciklikájában mondta. Krisztus, mint ember a Szentlélektől kapta meg azt a mérhetetlen 

kegyelmi gazdagságot, amely lehetővé teszi számára, hogy minden embertestvére javára 

kiérdemelje ezt a kegyelmet, amellyel Isten ajándékozza nekünk önmagát először a keresztség 

szentségében. És attól kezdve mi Istennek nemcsak gyermekei vagyunk, hanem eljegyzettjei is, 

kiválasztottjai. A keresztény embernek az a méltósága, hogy Istennel egyesült életet élhessen!  

 Erről az isteni Vőlegényről beszél Keresztelő Szent János is. Jézust ugyanis Vőlegényként 

üdvözli. A Vőlegény pedig azért jött el, hogy az emberiséggel megünnepelje menyegzőjét. Ha van 

vőlegény, akkor van menyasszony is, és kell, hogy legyen menyegzős lakodalom is. És van a 

vőlegénynek barátja is. Keresztelő János saját magát ennek az isteni Vőlegény barátjának 

tekinti. Azt mondja: Ott áll mellette, és szívből örül a Vőlegény hangját hallva (Jn 3, 29).  

 A vőlegény és a menyasszony között egyre jobban megvalósul a gondolatok azonossága és 

kicserélődése, és az akaratoknak az egybehullámzása, egyesülése. Ez a szellemi egyesülés a lélek-

menyasszony és az isteni Vőlegény között is megvalósul.  

 A nagy karmelita misztikus, Keresztes Szent János pedig pontosan ezt tanítja: az Istennel 

való tökéletes egyesülés akkor jön létre, amikor a két akarat – tehát Isten akarata és az 

emberi lélek akarata – teljesen megegyezik. Mert az egyikben nincs semmi olyan, ami ellenére 

volna a másiknak (Kármelhegy útja 2. könyv, 5-3).  

 Amikor a lélek így rátalál isteni Jegyesére, amikor az emberek, mint közösség, mint Egyház, 

mint Krisztus választott jegyese rátalálnak Istenre, akkor Szent Ambrus püspök szavaival így 

szólhat: „A mi lelkünk nem éhezik. Azok a kiéhezettek, akiktől Te, Krisztus távol vagy, akik 

nélkülözik az erények készletét. Ezzel szemben, akiben megvan az erény öröme, aki házába fogad 

téged, Úr Jézus, az ott nagy lakomát, vagyis a jótettek lelki lakomáját ajánlja fel Neked. A 

gazdagok meg vannak ettől fosztva, de annál bőségesebben rendelkeznek ezzel a lakomával a 

szegények. Ezért mondod Jézus: … nem kell böjtölniük, míg velük van az isteni Vőlegény! Ez a 

Vőlegény, ez a Jegyes Te vagy Jézus. Egy új születés által Te nyitottad meg ezt az új életet, amely a 

Veled történt eljegyzés folytán megszabadul a test romlásából. Ez az új élet majd a feltámadás 

dicsőségében valósul meg. Igen, tehát isteni Jegyesünk olyan fényt övez, amelynek szépsége soha 

el nem pusztulhat. Add, hogy Téged hordjalak lelkemben, Téged imádjalak templomodban, a 

lelkem templomában is! Vagyis Téged hordozzalak testemben, hiszen apostolod által üzented: 

Hordozzátok az Urat testetekben! (Vö. Gal 6, 2).  

  

Ó Uram, add,  

– hogy belépjek a menyegződbe!  

– hogy szemlélhessem szépségedet,  

– hogy Téged ölthesselek magamra,  

– hogy téged nézhesselek, Aki az Atya jobbján állsz. és add, 

– hogy örvendjek, mivel te ilyen szépséges Jegyes vagy! 

 



 

 Tudom, akkor majd beborítasz áldásaiddal, hogy többé ne sebezhessem meg magamat a 

bűnnel.” Így kommentálja Szent Ambrus püspök Lukács evangéliumát (P 582, 3 Comm.S. Luca V. 

19.24, Lk 5, 19-24).  

 

 Az Egyház a 2000 éves tapasztalatát a II. vatikáni zsinaton is megfogalmazza. A Zsinat azt 

mondja az Egyházról: Ő a szeplőtelen Bárány szeplőtelen Jegyese, akit Krisztus szeretett, és akiért 

feláldozta önmagát, hogy megszentelje (vö. Ef 5, 25-26), és akit felbonthatatlan szövetséggel vett 

magához (Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció 6. pont).  

 Megvalósul tehát az, amit a Mennyei Atya akart: Isten Fia emberré lett, elválaszthatatlanul 

egyesült az emberiséggel, Ő Istenember lett, hogy az ember Isten embere lehessen!  

 Ez a menyegző a keresztfán teljesedett be, amelyen megváltotta az embereket, és titokzatos 

módon jegyesében, az egyházban összegyűjtve magához fűzte őket. De ez még nem elég. Krisztus 

személyesebb szeretetet nyújtogat. Nemcsak az egész emberiségnek akarja adni szeretete 

áradását, hanem minden egyes keresztény lélekkel meg akarja ünnepelni menyegzőjét 

éppenséggel a keresztség szentsége által. Szent Pál erről így beszél: Eljegyeztelek benneteket egy 

férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek el Krisztushoz (2 Kor 11, 2).  

 Ebben a távlatban a keresztény élete nem más, mint Krisztus iránti házastársi hűség, 

gyöngéd, figyelmes, lángoló, szeretettől ihletett, megalkuvást nem ismerő hűség. Az így leélt, 

eltöltött keresztény élet pedig virrasztó várakozás az isteni Vőlegényre, miközben a hit lámpáját a 

tíz szűzről szóló példabeszéd tanítása szerint a jótettek olaja táplálja. Az okos szüzek nem 

nyugtalankodnak az éjszakai virrasztás elhúzódása miatt, tudják, hogy majd jön a Vőlegény. 

Készen állnak a Vőlegény fogadására. A vőlegény késői, éjszakai érkezése arra utal, hogy senki 

sem tudhatja, senki sem láthatja a sötétben, mikor tárja föl előtte az Úr az örökkévalóság kapuját, a 

ragyogó fényességbe vezető nyitott ajtót. Ezért a menyasszony megszívleli Jézus buzdítását, 

figyelmeztetését: Legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! (Mt 25, 13), 

tudniillik hogy mikor érkezem. Ez a virrasztó várakozás a jegyes stílusa. Az éjszakában sokan 

várakoznak az isteni Vőlegény érkezésére. Nemcsak az a tíz szűz, akik kimentek a vőlegény elé az 

éjszakában (Mt 25, 2). Elmondhatom, hogy én is ott vagyok a Jézusra várakozók sorában. Ez az 

isteni Vőlegény titka, hogyan tud minden egyes választottját személyre-szóló szeretettel 

szeretni. Ezért azután egyedileg a kiválasztott lélek megsúghatja az isteni Vőlegénynek: Én a 

Kedvesemé vagyok, Ő pedig tudom, utánam vágyódik (vö. Én 7, 11).  

 Keresztes Szent János tanítása alapján most már tudjuk, az ember nem adhatná magát 

teljesen Istennek, ha Isten nem vonzaná őt. Mindig Isten jár elöl szeretetével és kegyelmével. 
Az is igaz – mondja a szent tanító –, hogy Isten csak annak adja magát egészen, aki egészen 

Neki adja önmagát (Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja 28, 12).  

 Ha az ember vágyódik az isteni Jegyes után, akkor még nyilvánvalóbb, hogy az isteni Jegyes 

is vágyódik az ember után. Az ember akaratának teljes odaajándékozására Isten kegyelmének teljes 

közlésével válaszol, vagyis isteni életének bőséges kiárasztásával. Azt mondja az Úr: Azért jöttem, 

hogy életük legyen, és bőségben legyen (Jn 10, 10). Ha az ember vágyódik erre az odaadásra, Isten 

még inkább vágyódik arra, hogy beléárassza az életét, és bensőséges szeretet-közösségben 

egyesüljön vele. Azt mondja: Maradjatok bennem, és én is bennetek maradok…. Maradjatok meg 

szeretetemben!... Ti a barátaim vagytok (Jn 15, 4. 9. 14). Ezek a mondatok tehát az isteni Jegyes 

lángoló vágyát fejezik ki. Egyesülni akar a benne hívőkkel, mégpedig nemcsak közösségi, általános 

szinten, hanem külön-külön mindegyikkel. Ő ígérte: „Ha valaki szeret, vagyis megtartja Atyám 

parancsait, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni” (Jn 14, 23). Mindez akkor teljesedik be, amikor 

mint Keresztes Szent János mondja: „Isten és a lélek akarata szabadon és készségesen 

egyetértenek” (Élő szeretetláng 3, 25). Akkor ez az isteni élet szinte betör az emberbe, és Isten úgy 

adja magát neki, mint jegyes a jegyesének: Én a kedvesemé vagyok, és ő az enyém (Én 6, 3). Annak 

a léleknek – aki teljesen Neki adja magát – Isten nemcsak a kegyelmeivel, hanem önmaga 

ajándékával válaszol. A szeretet csodálatos cseréje jön létre. Az a magas tökéletességi fok – 

mondja Keresztes Szent János – a lelki eljegyzés a lélek és Isten igéje között, amelyben az isteni 

Jegyes nagy kegyelmeket ad neki, gyakran és szeretettel látogatja meg. (Élő szeretetláng 3, 25). Ez 



 

az isteni Jegyes tehát az ajtóban áll és kopog (vö. Jel 3, 20). Isten ugyanis ezer módon kopogtat az 

emberi szív kapuján, kegyelmeivel, sugallataival, szeretetével. Mihelyt az ember elhatározza, 

hogy szélesre tárja a kapukat, Isten azonnal elfoglalja, birtokába veszi, lakást vesz benne, és 

úgy lakik benne, mint ahogy a barát a baráttal lakozik. Ha az ember mindent megtesz, hogy a 

szívéből kisöpörjön minden rendetlen érzést, és teljesen megnyílik Isten előtt, akkor mondhatjuk: 

Szinte lehetetlenség, hogy Isten ne tegye meg azt, ami Neki áll a hatalmában, vagyis hogy közli 

magát vele, legalábbis hallgatag módon, titokzatos csendben. Lehetetlenség ugyanis, hogy a 

napsugár ne hatoljon be egy világos, nyitott helyre az ablakon át, vagy az ajtón keresztül. Isten is be 

fog hatolni az üres lélekbe, és meg fogja tölteni azt kincseivel (Élő szeretetláng 3, 46).  

 Istennek joga van az embert megvárakoztatnia, hogy kipróbálja a hűségét, de az 

embernek nincs joga arra, hogy Istent megvárakoztassa. Isten az Ő teremtményének tökéletes 

igenjét akarja, nemcsak elméletben, nem csupán az ima vagy a lelki öröm pillanataiban, hanem 

mindig. A mindennapi élet sokszor vaskos valóságában, nehézségek és megpróbáltatások 

közepette. Ennek igen nagylelkűnek kell lennie. Általa az embernek teljes erejével és teljes 

szeretet-energiájával Istenhez kell tapadnia. Isten csak erre az igenre válaszol kegyelme igazi, 

teljes igenjével, és részesíti az embert az Ő isteni természetében, az Ő isteni életében, és él 

Isten az emberben mindig bensőségesebben és mélyebb közösségben. A kegyelem diadala ez, 

amikor a teljesen Istennek adott ember végre megnyugodhat Istenben, amikor végre forró 

vágyai árnyékában ülhet (vö. Én 2, 3).  

 A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz is ezt a csodálatos kapcsolatot az isteni Vőlegény és 

a lélek-menyasszony között énekli meg, amikor az Énekek énekét magyarázza: „Ó, hatalmas Ura az 

égnek és a földnek – mondja Szent Teréz – hogyan lehetséges az, hogy az ember már ezen földi 

életének folyamán ennyire bizalmas barátságban legyen Vele?”  

 Pedig a Szentlélek ezt világosan kimondja az Énekek éneke szavaiban: „Alig akarjuk 

elhinni, hogy milyen gyengéden dédelgeted az ilyen lelkeket. Mekkora jóság, mily kedvesség ez 

részedről. Hiszen ezen szavak közül egy is elegendő arra, hogy olvadozzunk az Irántad való 

szeretettől. Áldott légy, Uram! Az az egy bizonyos, hogy veszteségeimnek sohasem Te vagy az 

oka. Ó, hányféle eszközzel, hányféle úton, hányféle módon mutatod ki irántunk való 

szeretetedet! Fáradalmaiddal, azzal a kegyetlen halállal, kínszenvedéseddel, azzal, hogy nap-nap 

után eltörlöd a sértéseket, és mindig újra megbocsátod.” És még ez sem elég, hanem ezen felül a 

Téged szerető lélekhez ilyen forrón izzó szavakat intézel az Énekek énekében, és tanítod arra, hogy 

azokat ő is használja Veled szemben. Nem is tudom, hogyan lehetne ezt elviselni, hacsak Te meg 

nem segíted azt, aki átérzi e szavakat. Átérzi, mondom, de akkor sem úgy, ahogyan kellene, hanem 

csakis annyira, amennyire a gyarló ember képes rá.  

 Nem kérek én mást Tőled ebben a földi életben, én jó Uram, mint azt, hogy: Csókolj meg 

engem a Te szádnak csókjával! (Én 1, 2), de úgy ám, hogyha én még meg is akarnám szakítani ezt a 

barátságot és egyesülést, ez lehetetlen legyen! Hogy az én akaratom, én Uram és én Életem, ne 

legyen képes ellenkezésbe jutni a Tieddel! És hogy én Istenem, én Uram, dicsőségem, amúgy 

igazában mondhasd nekem: jobb és édesebb a Te kedved a bornál. Ó keresztények! Ébredjünk fel 

az Isten szerelmére ebből az álomból! Gondoljuk csak meg, hogy szeretetünk jutalmát Ő még 

csak nem is halasztja az örök életre, hanem már itt a földön kezdi a fizetést. Ó Jézusom! Ki 

tudná amúgy igazán megmagyarázni, mennyire előnyös ránk nézve, ha karodba vetjük 

magunkat, ha Veled szövetséget kötünk ilyen értelemben. Én nézem az én szerelmesemet, és az 

én szerelmesem néz engem. Én őrködöm az Ő érdekei fölött, Ő pedig az én érdekeimre vigyáz 

(Avilai Szent Teréz: Gondolatok az Énekek énekéről 3, 14-16, 4-7).  

 

 Az a lélek, akit az isteni Jegyes ilyen nagy szeretetre méltat, az nemcsak annyit mond: 

Kerestem, Akit szeret az én lelkem (Én 3, 1), hanem azt is: Megtaláltam Őt, Akit szeret az én lelkem 

(uo., 4). A jegyesek már a szeretet ilyen izzó fokán készek arra, hogy felbonthatatlan 

életszövetséget kössenek.  

 A lelki frigy imaállapotának a közelségét jelzi az az mondat, amikor a lélek-menyasszony 

megvallja isteni Vőlegényének: Én már nem tudok Nélküled élni! Mert ismeri isteni Vőlegénye 



 

szívének vallomását: „Választott jegyesem, én is örökre veled akarok élni!” A lélek-menyasszony 

ilyenkor sürgeti az ő isteni Vőlegényét: Vigyél magaddal! Siessünk el innét! (Én 1, 4). 3? A lélek-

menyasszonyt ugyanis már nagyon erősen vonzza Isten szépsége. Csak egy kis jelre vár, hogy 

Hozzá fusson. Az Énekek énekének ezt a sorát magyarázva Keresztes Szent János ezt írja: „Ha a 

lélek keresi Istent, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ha a lélek Istenhez küldözgeti szerelmes 

vágyait, amelyek oly illatosak előtte, mint a mirha, a tömjének és az illatszerek füstoszlopa, viszont 

Isten keneteinek illatát árasztja feléje, akkor ezzel Isten magához vonzza, és készteti arra 

választott menyasszonyát, hogy szinte futva közeledjék Hozzá (Élő szeretetláng 3, 38). Szinte 

verseny alakul ki: Minél inkább vágyódik a lélek az Istennel való egyesülésre, Isten annál 

inkább magához vonzza keneteinek illatát reá árasztva. A Szentléleknek az emberi lélekben 

működésbe hozott ajándékairól van itt szó. Ezek már könnyítik az ember haladását Isten felé. A 

lélek itt elsősorban nem a saját kezdeményezései alapján, egyéni erőfeszítéseivel tart Isten felé, 

hanem inkább hagyja, engedi, hogy a Szentlélek megragadja és vezesse. Akiket Isten Lelke vezet, 

azok Isten fiai (Róm 8, 14), mondja Szent Pál. 

  Nemcsak a keresztség szentsége miatt gyermekei Istennek, hanem az ő közreműködésükkel 

teljességében kibontakozik a keresztségi kegyelem eredményeképpen. Tökéletesen 

kibontakozhatnak bennük a belé öntött erények, és a Szentlélek ajándékai. A teremtményt így 

alakítja át teljesen a kegyelem, hatja át az isteni élet. A Szentlélek pedig kialakítja benne Isten 

Egyszülött Fiának képmását, hogy mint Isten igazi gyermeke közösségben legyen az Atyával és 

Fiúval, Jézus Krisztussal (vö. 1 Jn 1, 3). 

 A kegyelem működésének, kibontakozásának vonalán az isteni Jegyes ezt a misztikus, 

Istennel titokzatosan élt életet ajánlja fel minden egyes hivőnek. Azért mondjuk ezt misztikus 

életnek, mert ezek az isteni kezdeményezések messze meghaladják az ember kezdeményezéseit. És 

ezek során a teremtmény valóban megtapasztalja Istent, az Ő transzcendenciáját, tehát hogy 

Isten nagyobb nálunk, és a saját immanenciáját, hogy Isten a lélekben jelen van, és a 

szeretetben egyesül Vele. A lélek tehát nemcsak a kegyelmi állapotot éli meg, az Istennel való 

közösségét – bár ez is lényeges és alapvető –, hanem a szeretet tapasztalata által Isten ilyen végtelen 

gazdagságot kínál fel azoknak, akik teljes nagylelkűséggel Neki adják magukat.  

 Szent Teréz buzdítása nekünk is szól: Rajta, könyörögjünk az Úrhoz: Hogyha már 

lehetséges ezen a földön némiképpen élvezni a mennyei a boldogságot, adja meg nekünk ezt a 

kegyelmet! És ne engedje, hogy a saját hibánk folytán elessünk! (Belső Várkastély 5. lakás, 1-

2).  

 Amikor azt mondjuk, hogy az imádság nem más, mint tudatos és szeretetteljes kapcsolat 

Istennel, vagyis az értelmünkkel és a szívünkkel hozzákapcsolódunk, akkor egyre inkább a lelki 

eljegyzés imafokozatában a lélek-menyasszony megéli: imádsága Istentől kapott 

egybekapcsolódás Ővele az értelem és az akarat, vagyis a gondolatok és a szeretet egyesülése 

vonalán. Milyen mélységes, vagy még inkább magasságos lesz az az imádság, amikor Isten a lelki 

frigy, vagy lelki házasság imakegyelmében részesíti az embert! A két Lélek – Isten és az ember 

lelke –, a két gondolat és akarat, Isten gondolatai és akarásai egyesülnek, amikor a lélek megkapja 

ajándékba: senki és semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől!  

 

Befejezésül a 166. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Mert szívembe Te oltál be minden nemes érzeményt. 

 Te ébresztél és élesztél bennem hitet és reményt.  

 A szeretet Tőled eredt, mi belsőmet lelkesíti; 

 Minden erény olyan szent fény, mely Tetőled árad ki!  

 

 Ezért, Anyám, forró imám hozzád küldöm és kérlek: 

 Légy gyámolóm és pártfogóm, amíg véget nem érek. 

 Akkor engem, ha megtettem vándorútját életemnek,  

 Végy magadhoz fel az égbe, s add jutalmát lelkemnek!  


