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386. Az isteni Vőlegény a virágos ágyba, vagyis önmagába zárja a lélek-menyasszonyt 
(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 20-24. versszak, 300-329. oldal) 

 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Imádkozzuk a 111. sz. éneket:  
 Csodákkal tündöklő isteni nagy erő, hatalmad elnyomja értelmemet. 
 De hitem szent fénye, szerelmed törvénye megvilágosítja én elmémet. 
 Oltáriszentségre, mennyei kenyérre függesztem én szemeimet,  
 Ővele táplálom én lelkemet. 
 
 
 Keresztes Szent János A szellemi páros ének 19. versszakáig arról adott tanítást, hogy az 
isteni Jegyes hogyan jegyezte el és lefoglalta magának a lélek-menyasszonyt. Ez „az Istennel 
való eljegyzés imája” (366-373. imaóra). 
 
 I. Keresztes Szent János A szellemi páros ének 20. versszakától pedig azt tanítja, hogy az 
isteni Jegyes szívesen teljesíti a lélek-menyasszony óhaját, és két kiváló kegyelemben részesíti: 
Nemcsak igen nagy erősséggel ruházza fel és teljesen megtisztítja, hanem be is vezeti egy 
magasabb egyesülésnek lakodalmas házába, amely „a lelki házasság imaállapota.” 
 
 Itt már nem elég, hogy a lélek-menyasszony levesse a régi embert a szokásaival együtt, s 
felöltse a krisztusi új embert (Kol 3, 9-10), hanem szükséges, hogy legyen benne az a nagy lelki erő 
és szeretet, amellyel el tudja viselni isteni Ura szoros és erős ölelését.  
 A következő két versszak arról szól, hogy az Úr befejezi a lélek megtisztítását, erőssé teszi, 
s úgy az érzékekhez kötött részében, mint a szellemi részében létrehozza a szükséges 
előfeltételeket a lelki házassághoz. 

 
 A szellemi páros ének 20-21. versszakában az isteni Jegyes veszi át a szót, aki a lélek-
menyasszonyt a béke és nyugalom birtokába helyezi, amennyiben helyreállítja az alsó és felső 
részének egyetértését:  
  Ti, könnyű szárnyú madarak 
  Oroszlánok, szökellő őzek, szarvasok, 
  Ti hegy-völgy s hosszú partvidékek, 
  Vizek, szellők, s tikkasztó nap heve, 
  S az éjszakák virrasztó rémei, 

 
  Lantok kedves szavára, 
  S szirének bűvös énekére kérlek, 
  Szüntessétek haragtok, 
  S ne érintsétek a falat, 
  Hogy nyugton alhassék arám. 
 
 Az 1. verssorban szereplő könnyű szárnyú madarak a képzelőtehetség csapongásai, amelyek 
zavarják a lelket, amikor akarata csendes nyugalomban élvezi Kedvesésnek édes közlését. 
 
 A 2. verssorban említett oroszlánok a küzdő képesség mérgelődéseit, indulatait jelentik, a 
szökellő őzek, szarvasok pedig a lélek törekvő képességeit. Az oroszlánokhoz szólva a harag 
indulatait fékezi meg, a szökellő őzekben az ide-oda ugráló vágyakat fegyelmezi, illetve a 
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szarvasokhoz beszélve a törekvő képességet erősíti. Nem a törekvő képességet hallgattatja el, mert 
ezek sohasem hiányozhatnak a lélekben, hanem csak ezek fegyelmezetlenségeit. 
 
 A 3. verssorban szereplő hegy-völgy s hosszú partvidékek a szellemi tehetségek, az 
emlékezet, az értelem és az akarat fegyelmezett működését parancsolják. 
 
 A 4-5. verssorban Vizek, szellők, s tikkasztó nap heve, S az éjszakák virrasztó rémei, a négy 
szenvedélynek, a szomorúságnak, a reménynek, örömnek és félelemnek megnyilvánulásait érti, 
melyeket a Jegyes felszólít, hogy csillapodjanak le, s ne legyenek képesek a választott lelken 
uralkodni. Az átalakulás ezen állapotában a lélek azonban részesül a járulékos örömökben, vagyis 
örvendetes és vidámságot keltő dolgokban, amelyek az üdvözülteknél sem hiányoznak. Bár 
rendesen számtalan ilyenben van része, de ezek által nem növekszik, mert akármit is kapjon újólag, 
az mind megvolt már neki annak előtte is. Sokkal több ugyanis az, amit máris magában bír, mint az, 
amit hozzá kaphat. Ha valamit örömére és élvezetére szolgál a léleknek, azonnal rágondol Urára, 
aki neki még több örömet és élvezetet okoz. Bár a lélek élvezetek tekintetében nem kap 
újdonságokat, azért mégis úgy érzi, mintha egyrészt folyton újra kapná őket, másrészt pedig, mintha 
valamennyi már régen az övé volna. Ennek oka az, hogy mindig örül nekik, mivelhogy az ő 
boldogsága mindig új. Úgy tűnik előtte tehát, hogy folyton újdonságokban részesül, holott semmi 
szüksége sincs rájuk. 
 
 Még a dicsőségnek ama megvilágosításáról kell beszélnünk, amelyben Isten az állandó 
ölelésben tartott lelket néha részesíteni szokta. Amint a nap rásüt a tengerre és megvilágítja az 
annak mélyén levő drága gyöngyöket, hasonlóképpen az isteni Nap amikor jegyeséhez odafordul s 
napvilágra hozza annak lelki kincseit. Ebben a megvilágításban a lélek egyáltalán nem gyarapszik, 
hanem csak világossá lesz az, ami már ajándékképpen megvolt benne, hogy élvezhesse a 
látványt. 
 Végül pedig az éjszakák rémei sem tudnak többé hozzáférkőzni. Ugyanis annyira fényes, 
erős, s oly tökéletesen nyugszik Isten karjaiban, hogy az ördögök sem képesek őt elhomályosítani. 
Ő tudniillik már az összes dolgok közül kiment, s bement az ő Istenébe, ahol minden békességben 
van része, minden édességet ízlel, minden élvezetet élvez, már amennyire ebben a földi életben 
lehetséges (vö. Fil 4, 7). 
 
 Az isteni Jegyes A szellemi páros ének 21. versszak 1-2. verssorában így folytatja: 
  Lantok kedves szavára, S szirének bűvös énekére kérlek.  
 A kedves szavú lantokon a Jegyes azt az édességet érti, amelyben a lélek ezen állapotban 
részesül, s amely elhallgattatja a lélekben az összes zavaró befolyásokat. A szirének bűvös éneke azt 
az állandó élvezetet jelenti, amely a lélekben van. Ennek az Istennel való egyesülésnek az élvezete 
is annyira eltölti a lelket és annyira boldogítja, hogy – mintha el volna varázsolva – érzéketlenné 
lesz az említett dolgok minden kellemetlen és zavaró hatásával szemben. 
 
 Ezekre a dolgokra céloz a 3. verssor: 
  Szüntessétek haragtok, vagyis a rendetlen vágyak okozta zavarokat, melyek 
megzavarják a békét.  
 
 Azért mondja a 4. verssorban:  
  S ne érintsétek a falat, vagyis a békesség bástyáját s az erények és tökéletességek 
sáncait, amelyek körülveszik s védelmezik azt a lelket, amely olyan kert, amelyben Kedvese élvezi 
a virágokat. Ezért nevezte őt a Jegyes bekerített kertnek: Bezárt kert az én húgom és jegyesem (Én 
4, 12). 
 
 Az 5. verssorban azt akarja, hogy a kertnek még a kerítését, illetve kőfalát sem érintsék:  
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  Hogy nyugton alhassék arám. Vagyis hogy jobban kedvére élvezhesse azt a 
nyugalmat és édességet, amelyet Jegyesében talál. A lélek számára itt már nincs zárt ajtó, hanem 
hatalmában van mindannyiszor, amikor csak akarja élvezni a szeretetnek ezt az édes álmát, mint 
az a Jegyes kifejezi: Jeruzsálem leányai, föl ne költsétek és föl ne serkentsétek az én kedvesem, míg 
maga nem akarja (Én 3, 5).  
 
 
 II. Az isteni Vőlegény a 22. versszakban már magáról a lelki házasságról szól: 
  S belépett az ara 
  A kedves kertbe, mely után epedt, 
  És boldogan pihen meg, 
  Ott nyugtatván nyakát 
  Szerelmesének édes karjain. 

 
 A lelki házasság Isten Fia és a választott lélek között jön létre. Ez sokkal több, mint a lelki 
eljegyzés imaszakasza. Itt, „a lelki frigy imájában” történik meg a teljes hozzáhasonulás az isteni 
Vőlegényhez. Isten és az ember teljesen egymás birtokába adják magukat, a szeretetben való 
egyesülés ezzel valósul meg. A lelki szeretetben történő egyesülés létrejön, az ember istenivé lesz. 
Részesedik Isten természetében, már amennyire ez ebben az életben megvalósulhat: Isten az 
embernek adja magát, odaajándékozza neki Istenségét. A hit ebben az imaszakaszban már teljesen 
szilárd, mert végül is a hitnek a szférájában történik ez az imádságos együvé levés. Itt 
megszilárdul Istennek az ember felé való ajándékozása, illetve az embernek Isten felé való 
önátadása.  
 
 A teremtés hajnalán, amikor Isten embert teremtett, férfinek és nőnek teremtette őket (Ter 1, 
26-27), akkor azt mondja róluk: Ketten vannak egy testben (Ter 2, 24), ők ketten az ember. A test 
ugyanis itt az embert jelenti. A lelki házasságban pedig Isten és a lélek között jön létre a lelki 
egység. A két természet, vagyis az isteni és az emberi természet egyesül az egy szeretetben. 
Egy lélekké lesznek: Aki az Úrral egyesül, egy lélek ővele (1 Kor 6, 17). A két természet oly 
szorosan egyesül, s az isteni annyira átadja magát az emberinek, hogy bár lényegük változatlan 
marad, mindkettőjük Istennek látszik. A lélek már isteni Jegyese karjaiban pihen, aki szoros, 
szellemi ölelésben tartja őt. Mert ez csakugyan ölelés, és ezen ölelés folytán a lélek isteni életet él. 
A lélek tehát itt kimondhatatlanul boldog és dicső életet él, olyant, amilyen Isten élete. Élvezi és 
érzi Isten boldogságát és dicsőségét az ő lelkének Istenhez hasonult lényegében. 
  
 A 23. versszak arról szól, hogy az isteni Jegyes feltárja az ő csodálatos titkait hűséges 
lélek-menyasszonya előtt a lelki házasságnak eme magasztos állapotában. Az igazi és tökéletes 
szeretet ugyanis semmit sem tud eltitkolni az előtt, akit szeret: 
  Az almafák árnyán 
  Jegyezted el nekem magad, 
  Ott nyújtottam neked kezet, 
  S ott gyógyítottalak meg, 
  Ahol anyádat a gyalázat érte. 
 Megmagyarázza a léleknek, hogy milyen csodálatosan tervezte meg és hajtotta végre 
megváltását, és miként jegyezte el őt magának. Amint az emberi nemet Ádám és Éva a paradicsom 
tiltott fája alatt eltérítette Istentől, úgy ő a szent keresztfa által megváltotta, következőleg eljegyezte 
magának az emberi nemet. A keresztfán adta meg ugyanis minden egyes léleknek a kegyelmet és az 
üdvösség zálogát. Az a lelki eljegyezés, amely az almafa, tehát a Szent Kereszt alatt történt, csak 
egyszer történt, és Isten ajándékából minden lélek a keresztség szentségében egyszerre kapja meg. 
Ez a lelki eljegyzés ellenben a tökéletesség útján előrehaladva, vagyis lassan, a lélek tempójában, 
fokozatosan valósul meg, bár a két eljegyzés tulajdonképpen egy. 
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 A 24. versszakban pedig a lélek-menyasszony dalol Kedvesének, az Isten Fiának 
kegyelemeiről és nagyságáról: 
  Ágyunk virág borítja,  
  Oroszlánbarlangok veszik körül,  
  Bíborszín ékesíti,  
  Békéből van faragva,  
  S ezer pajzs van körülötte színaranyból.  
 
 Ezt a versszakot teljesen lelki módon kell értenünk: Az isteni Jegyes és a lélek-menyasszony 
kölcsönösen és örömmel átadták magukat egymásnak. 
 Ebben a versszakban ágyról van szó. Ezt szellemileg kell érteni, nem is ágyat, hanem magát 
az isteni Jegyest, magát Isten Fiát kell gondolni alatta. Az isteni Jegyes a virágos ágy, akiben a 
lélek-menyasszony a szeretetben való egyesülés folytán megpihen. Ő a mezők virága és a völgyek 
lilioma (Én 2, 1). A lélek nemcsak egy virágos ágyba fekszik bele, hanem magába a Virágba, aki 
Isten Fia, aki isteni illatú Virág, aki kimondhatatlan Szépség, kimondhatatlanul kedves.  
 
 A lélek-menyasszony a 24. versszakban öt dolgot sorol fel:  
 a) Először is dicsőíti a mostani boldog, magasztos állapotát. 
 b) Másodszor arról a biztonságról beszél, amelyet az isteni Kedves nyújt neki.  
 c) Harmadszor azokról a gazdag ajándékokról és erényekről, a tökéletes szeretetről beszél, 
amelyeket önmagán tapasztal Jegyesének eme lakodalmi termében, ágyában, hiszen ő már Istennel 
van egyesülve, és Isten ajándékából már teljesen birtokolja az erényeket. 
 d) Negyedszer ez a versszak arról szól, hogy tökéletes békéje van.  
 e) Ötödször pedig mivel teljes a szellemi békéje, és egész lénye olyan gazdagon van 
díszítve ajándékokkal és erényekkel, amilyen fokban csak bírhatja és élvezheti az ember ebben az 
életben, felujjong benne a lélek, és magasztalja azt az állapotot, amely számára az Istennel való 
szellemi egyesülés gyönyörűsége.  
 
 A 24. versszak 1. verssora így hangzik: 
  Ágyunk virág borítja, 
 ad a) Először is tehát dicsőíti a mostani boldog, magasztos állapotát, vagyis arról a 
gyönyörűségről énekel, amelyet az isteni Vőlegénnyel való lelki egyesülésben élvez. Ő már Isten 
Fiában, isteni Jegyesében van, mint ahogyan az ember benne van az ágyban. Isten is egyesülve van 
az emberrel, és benne pihen. Amikor az isteni Jegyes az ő keblét és szeretetét nyújtja a választott 
léleknek, ez azt jelenti, hogy közli vele isteni bölcsességét, titkait, kegyelmeit, erényeit és 
ajándékait. Ezektől azután a lélek-menyasszony úgy megszépül, és annyira eltelik gyönyörűséggel, 
hogy úgy tűnik fel előtte, mintha valami díszes ágyon nyugodnék. Ez az ágy tele van változatos és 
szépséges isteni virágokkal, amelyek gyönyörködtetik őt érintésükkel, és üdítik illatukkal. Ezért 
tehát nagyon találó az a kifejezés, hogy ezt az Istennel való szeretet-frigyet virágos ágynak nevezi.  
 Az Énekek éneke menyasszonya is így szólt: A mi ágyunk virágos (vö. Én 1, 15). Azt 
mondja: A mi ágyunk. Ez azt jelenti, hogy ugyanazok az erények, ugyanaz a szeretet, és ugyanaz 
a boldogság tölti be őket. Mindenük közös.  
 Az isteni Vőlegény már a Példabeszédek könyvében mondta: Gyönyörűség nékem az 
emberek fiaival lennem (Péld 8, 31). Virágosnak azért mondja ezt az együttlétet, mert a lelki élet 
ezen fokán az erények a lélek-menyasszonyban már tökéletesek és hősiesek. Ez a fokozat 
mindaddig nem volt lehetséges, amíg ezt a szellemi ágyat nem borította virág az Istennel való teljes 
egyesülésben.  
 
 A 2. verssorban a lélek-menyasszony így folytatja:  
  Oroszlánbarlangok veszik körül,  
 ad b) Másodszor arról a biztonságról beszél, amelyet az isteni Kedves nyújt neki. 
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 Ez a költemény teljesen lelki tanítás. Tehát nem is oroszlánokról, nem is barlangokról, 
hanem az erényekről van itt szó, amelyeket a lélek-menyasszony az Istennel való egyesülés ezen 
állapotában bír. Azért mondja mégis oroszlánbarlangoknak ezeket, mert ezek az erények teljes 
biztonságot és védelmet nyújtanak a többi támadóval, az összes többi vadállattal szemben. Ezek 
ugyanis félnek a bennünk lakó Oroszlánnak, vagyis az isteni Vőlegénynek az erejétől és 
bátorságától. Ezért nemcsak hogy nem mernek a lélek hajlékába belépni, hanem még annak 
közelében sem mernek tartózkodni. Minden egyes erény tehát – amely tökéletessé vált a lélekben – 
olyan a gonosz támadó számára, mint az oroszlánbarlang, amelyben az erős Oroszlán lakik, az 
isteni Jegyes, Krisztus tartózkodik egyesülve az emberi lélekkel annak erényeiben, annak lényében. 
Így azután maga a lélek is – mivel egyesülve van isteni Vőlegényével – az erényeiben olyan, mint 
az erős oroszlán, hiszen az ember itt már isteni tulajdonságokat vesz fel. Így azután a lélek, midőn 
az Istenével való egyesülésnek ezen virágos ágyán nyugszik, olyan erős az erényekben, hogy a 
rossz szellemek nem csupán hogy nem merik őt megtámadni, hanem még csak nem is merik 
magukat mutatni előtte. Remegnek tőle, amikor meglátják, hogy ott, isteni Kedvese ágyában az 
emberi lélek mennyire megnövekedett az erényekben, és ezek az erények annyi bátorságot és erőt 
öntöttek az emberbe. Mivel ugyanis az egyesülésben a lélek-menyasszony hozzá hasonult isteni 
Kedveséhez, úgy félnek tőle a gonosz szellemek, mint magától az isteni Vőlegénytől. Sőt, még 
ránézni sem mernek, mert ha egyszer a lélek így tökéletessé lett, a ördög is retteg tőle.  
 Azt mondja: Az ágyat ezek az oroszlánbarlangok körülveszik, mert ezen lelkiállapotban az 
erények egymással össze vannak fonva és egyesülve, s egymást kölcsönösen erősítik. Nem marad 
rajta rés, vagy gyenge oldal, támadási pont, ahova az ördög képes lenne befurakodni. Így a világon 
már nincs semmi, ami képes lenne az emberi lelket megzavarni, vagy neki kellemetlenséget okozni, 
vagy akárcsak megmozdítani is. Az emberi lélek itt már teljesen mentes a természetes 
szenvedélyek minden kellemetlenkedésétől is. Tökéletesen megszabadult, és megtisztult az anyagi 
dolgok kínzó gondjaitól, és így már biztonságban és nyugalomban élvezi az Istenben való 
részesedését.  
 
 Ezután vágyódott az Énekek éneke menyasszonya is, amikor így szólt: Ki adja meg azt 
nekem, hogy te az én testvérem légy? Aki anyám emlőit szoptad, hogy kívül találjalak meg téged, és 
megcsókollak, és többé engem senki ne nézzen le (Én 8, 1). Ez a csók az az egyesülés, amelyről 
beszélünk, amelyben a lélek a szeretet által Istenhez hasonul. Ezért beszél neki arról a vágyáról: 
Bárcsak adnák már őneki az ő Kedvesét testvérül, vagyis hogy lenne már vele egyenlő. Az édesanya 
emlőinek szopásával pedig azt akarja kifejezni, hogy semmisítse meg benne az összes 
tökéletlenséget, az érzéki vágyakat, amelyeket emberi természetével együtt ősanyjától, Évától 
örökölt. Azt kívánja, hogy kívül találja őt egyedül! Kint, vagyis hogy az összes dolgokon kívül. 
Miután tudniillik a lélek akarata és vágyai azoktól végleg elfordultak, ott egyesüljön isteni 
Vőlegényével egyedül. Így azután senki sem fogja őt többé megvetni, vagyis nem mernek ellene 
támadni, sem a test, sem az ördög, sem a világ.  
 Mivel ugyanis megszabadult és megtisztult az összes földi dolgoktól, azok közöl egy sem 
képes őt bosszantani. Innét van, hogy a lélek ezen az imafokon már állandó édességet és 
nyugalmat élvez. A lélek olykor-olykor meg szokott nyílni, mint ahogyan a virág is megnyílik, és 
ilyenkor a lélek olyan bőségben árasztja kertje virágainak, vagyis erényeinek illatát, mivel teli érzi 
magát Isten gyönyörűségeivel. Azonban a lélekben levő erényvirágok illatát nem folytonosan élvezi 
a lélek, csak a belőlük folyó béke és nyugalom állandó. Úgy is mondhatnánk: ezen élet folyamán 
az erények, mint egy bimbóban zártan vannak ebben a lelki kertben. Csodálatos látvány azután, 
amikor ezek a bimbók a Szentlélek hatása alatt valamennyien egyszerre kinyílnak, és a 
legkülönfélébb bájos illatot és zamatot árasztják. Ilyenkor megesik, hogy a lélek ott látja magában a 
hegyek virágait, vagyis Istennek a gazdagságát, nagyságát, szépségét. Ezek közé beszűrődnek a 
völgyek liliomai, vagyis a pihenés, az üdülés és a védelem. Ott vannak mellettük a távoli 
szigetvilágok illatos rózsái, vagyis az Istenre vonatkozó rendkívüli ismeretek. Ugyanakkor a lélek 
élvezi a zúgva hömpölygő folyók liliomait, amelyek nem egyebek, mint Isten nagysága, amely 
eltölti a lelket. Ezekbe vegyül, közéjük fonódik a szerelmes szellő suttogásának jázminja, amelyet a 
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lélek szintén élvez ebben az állapotban. Ott vannak tehát az összes erények. Ott van a nyugalmas 
megismerés, a hallgató zene, a szózatos magány, az üdítő és szívet lángra gyújtó estebéd, ahogyan 
erről már A szellemi páros ének előző versszakaszaiban volt szó.  
 Az az élvezet, amelyet az összes erényvirágoknak ezen együttes látványa és illata okoz, 
akkora, hogy a lélek joggal mondhatja: Ágyunkat virág borítja, és oroszlánbarlangok veszik körül. 
Boldog az a lélek, amely már ezen élet folyamán élvezheti néha-néha ezen isteni virágok 
illatát! 
 Csodálatos az az élmény, hogy a lélek-menyasszony az isteni Jegyesben nyugszik, mint 
ahogyan a Jegyes az ágyban tud nyugodni! Az ő egységüket – ahogyan Isten a lélekben van és a 
lélek Istenben – az erények védelmezik, amelyek biztonságot adnak minden kívülről érkező 
támadással szemben, amelyek zavarnák ezt az isteni együttlétet! 
 
 24. versszak 3. verssorában elmondja, hogy ezt a szellemi ágyat  
  Bíborszín ékesíti,  
 ad c) Harmadszor azokról az ajándékokról és erényekről, a tökéletes szeretetről beszél, 
amelyeket önmagán tapasztal Jegyesének lakodalmi termében, ágyában. 
 A Szentírásban a bíborszín a tökéletes szeretetet jelenti. Bíborszínt használnak továbbá a 
királyok is. Azért mondja a lélek-menyasszony, hogy a lelki ágyat bíborszín ékesíti, mert annak 
összes erényei és drága kincsei csakis az ég Királyának szeretetében élnek, virágoznak és 
élvezhetők. Hiszen ezen tökéletes lelki szeretet nélkül nem élvezhetné az ember ezt a lelki ágyat és 
annak isteni virágait. Ezeket az erényeket tehát Isten szeretete mintegy bíborszínűre festi. Úgy 
vannak a lélekben, mint egy vázában, amelyben jól megmaradnak: Isten szeretete ugyanis mintegy 
átitatja őket. Ezek az erények mind nagyobb szeretetre indítják a lelket Isten iránt, és minden 
dologban és tettben Isten iránt folyton növekvő szeretetben működnek. Csodálatos bíborszínnel 
tündökölnek.  
 
 Erről olvashatunk az Énekek énekében: Hordszéket (vagyis ágyat) készített magának 
Salamon Libanon fáiból. Annak oszlopait ezüstből csinálta, támaszát aranyból, lépcsőit bíborból, és 
az egészet szeretettel ékesítette föl (vö. Én 3, 9-10). Mert Libanon fái és az ezüstoszlopok azokat az 
erényeket és ajándékokat jelentik, amelyeket Isten a lélek ágyába helyez, s amelyek a szeretetre 
támaszkodnak, és azon nyugosznak. A szeretet az arany. Az erények is a szereteten alapulnak, és a 
szeretet hatása alatt maradnak meg. Ezek az erények Isten és a lélek közötti szeretet révén 
kapcsolódnak egymáshoz, és érvényesülnek olyan erősen egybefonódva, hogy a gonosz nem tud 
közéjük hatolni. 
  
 Ezért mondja azután a 4. verssorban: ez az ágy:  
  Békéből van faragva, 
 ad d) A negyedik kiváló tulajdonsága ennek az ágynak, hogy benne a léleknek tökéletes 
békéje van.  
 Az előbb említett harmadik tulajdonság a tökéletes szeretet volt, amely Szent János apostol 
szerint kivet minden félelmet a lélekből (vö. 1 Jn 4, 18). Innen származik a lélek tökéletes békéje. 
Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, meg kell jegyeznünk, hogy az erények mindegyikének 
természetéből folyik, hogy szelíd, békés és erős. Tehát ha valamelyik lélekben az erények 
megvannak, akkor három következményük lesz, tudniillik béke, szelídség és erő. Ebből 
következik, hogy ez a szellemi ágy békéből van faragva, ahogyan a 4. verssor is mondta. Hiszen 
maga a lélek is békés, szelíd és erős. Ez már három olyan tulajdonság, amely ellen hiába harcol 
akár a világ, akár az ördög, akár a test. Ezek akkora békét és biztonságot teremtenek a lélekben, 
hogy úgy érzi, mintha ő maga is teljesen békéből volna faragva.  
 
 Az 5. verssor így hangzik:  
  Ezer pajzs van körülötte színaranyból. 
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 ad e) Ötödik jellemzője ennek az állapotnak, hogy a lélek-menyasszony egész lénye 
gazdagon van díszítve erényekkel, tehát nagyon-nagyon gazdag. A pajzsok itt ebben a verssorban a 
léleknek az erényei és ajándékai. Ezek az erények egyrészt az ágynak virágdíszítését képezik, 
másrészt a léleknek a jutalmát is jelentik azért a fáradtságért, amellyel megszerezte őket. De ezek 
az erények már nemcsak jutalomajándékok, hanem egyben erős pajzs mintájára védelmül is 
szolgálnak neki a bűnös hajlamok ellen, amelyeket éppen az erénygyakorlatok révén küzdött le. 
Éppen ezért a léleknek ezt a virágdíszes ágyát, vagyis az ő erényei koronáját és a védelmét 
megkoronázzák, és erős pajzs módjára védelmezik. Az, hogy ezek színaranyból vannak, azt jelenti, 
hogy az erényeknek igen nagy értékük van.  
 Ezeket a gondolatokat az Énekek éneke menyasszonya is mondta: Nyakad olyan, mint Dávid 
tornya, amely bástyákkal építtetett. Ezer pajzs függ arról, a hősök egész fegyverzete (Én 4, 4).  
 Eddig Keresztes Szent Jánosnak a magyarázata a 20-24. versszakhoz.  
 
 III. Most mélyüljünk el a lélek és az Isten egyesüléséről szóló tanításban!  
 
 1. Mindnyájunk által jól ismert élmény, hogy az ember képes a szívét készítgetni a 
találkozás örömére. A jó barát már előre örül a baráttal való találkozásra. A menyasszony a 
vőlegényével való találkozás miatt kezd örvendezni, mosolyra lágyul az arca, a szeme ragyogni 
kezd; pedig még messze van a vőlegény, távol van a barát.  
 Az az öröm, amikor a jó barátok találkoznak, vagy az a boldogság, amikor a vőlegény és a 
menyasszony együtt lehetnek, segít megérteni, hogy az imádság világában a lélek-menyasszony 
hogyan készítgetheti szívét az Istennel való találkozás gyönyörűségére: Milyen lehet az, amikor 
a találkozásnak már nemcsak az előízét gondolja lelkileg végig, hanem meg is élheti a találkozás, az 
együttlét, Isten és lélek közötti együttlét örömét. Tehát szabad készülődnünk erre a lelki 
találkozásra, szabad előre hangolni a szívünket erre a lelki örömre.  
 
 2. Dávid király is beszél az ilyen szellemi örömről, ujjongásról. Amikor buzgólkodott, 
hogy a frigyládának – amely addig  Efratában volt – ezentúl Jeruzsálemben találjon hajlékot, akkor 
így szólítgatja az Urat: Kelj útra, nyugalmad helyére! Kelj útra te, és hatalmad ládája! Igazságba 
öltözzenek papjaid, és szentjeid ujjongjanak! (vö. Zsolt 131, 8-9). Vagyis az a gondolat, hogy az Úr 
megérkezik az ő választott városába, ujjongással tölti el a választottakat, a szenteket. Ujjonghatnak, 
mert megélhetik, hogy Isten kiválasztotta magának a várost, és ott akar attól kezdve lakni.  
 Az a kifejezés, hogy igazságba öltözzenek papjaid, nem mást jelent, minthogy Isten 
igazságosságába, Isten szentségébe öltözzenek a kiválasztott lelkek! Isten beborítja őket, mint a 
szent ruha a papot. A szent ruha a szent cselekmények végzésére készteti elő a főpapot: nem lehet a 
szent ruhának meg nem felelő cselekedeteket végezni. 
 
 3. Ha már a Zsoltárossal elmondhatjuk: A szentek ujjonganak, amikor Isten szent hajlékába 
indulnak, akkor milyen ujjongás lesz az, amikor a kiválasztott szent lelkek megtapasztalják, hogy 
Isten meg is érkezett az ő hajlékába! Isten nem valami kézzel épített várost választott 
lakóhelyéül, hanem az embernek a lelkét. Micsoda ujjongás, amikor a lélek megtapasztalja ezt a 
kiválasztottságot!  
 
 4. Dávid király ugyanebben a zsoltárban erről így szól: Kiválasztotta magának az Úr Siont, 
lakóhelyéül kívánta: „Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a kívánságom. Eleséggel 
gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel. Papjaira az üdvösség palástját terítem, és 
szentjei ujjongva ujjonganak. Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek felkent 
királyomra. Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog” (Zsolt 131, 13-18). 
 Az ószövetségi kinyilatkoztatás egyben mindig az Újszövetségre való tanítás is. Amit 
Krisztus előtt a próféták jövendöltek, az Krisztusban valósul meg tökéletesen. Immár nem egy földi 
város – legyen annak a neve Sion – lesz Istennek a lakóhelye, hanem a kiválasztott embernek a 
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lelke: Isten kívánta ezt lakóhelyéül. A lakóhely ugyanazt jelenti, mint az ágy. Az ember megpihen 
benne. Akik az egy családnak a tagjai, azok együtt vannak ott, ez az ő lakásuk, tartózkodási helyük.  
 
 5. Az önátadásra való készségét a lélek-menyasszony mennyire feltüzesíti, hogy az isteni 
Vőlegény neki is mondja: „Én választottam a te lelkedet lakóhelyemnek. Itt akarok lakni 
örökre veled! Ez lesz a nyugalmam helye, amelyet megosztok veled. Te, kicsiny választott lélek, 
együtt lehetsz az én hatalmas isteni nyugalmamban. Én leszek az, aki gondoskodom a te 
eledeledről. Kenyeret adok neked a mennyből, téged saját magammal éltetlek, belőlem táplálkozol, 
belőlem élsz. Én pedig a te életednek leszek részesévé.”  
 
 6. Ezért érthető, hogy miért olyan nagy ajándék számunkra az Oltáriszentség kenyere. Aki 
eszik belőle, örökké élni fog, tudniillik Isten örök életéből részesedik.  
 Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor mindig gondoljunk erre az isteni ajándékozásra! Az 
ember ugyanott lehet, ahol Isten van! Isten ugyanott akar lenni, ahol az ember van. Ő mibennünk, 
mi pedig őbenne (vö. Jn 6, 56). Ez nagyobb egység, mint hogyha ketten feküdnének egy ágyba. 
Jézus megígéri: Aki eszi ezt a kenyeret, bennem marad, én pedig őbenne (Jn 6, 56). De 131. 
zsoltárban nemcsak azokat emlegeti, akiket jól tart ezzel a mennyei kenyérrel, hanem azokat is, akik 
által gondoskodik, hogy nekünk mennyei kenyerünk legyen: Papjaira az üdvösség palástját teríti, 
az üdvözülésnek a ruháját, menyegzős köntöst, a megszentelő kegyelmet, az átváltoztató hatalmat, 
amellyel a kenyeret és bort átváltoztatják Jézus testévé és vérévé, hogy szegényeit, vagyis azokat, 
akik az Úr kedvéért kicsinyek, akik szegénnyé tették önmagukat (mert a bűnnel szegényebbek!), jól 
tartsák kenyérrel. Aki szegényebb akar lenni mindazzal, ami nem Isten, ami nem vezet Istenhez, az 
a papok szolgálata által gazdagabb lesz Istennel. Ezért van az, hogy a kiválasztottak, a szentek 
ujjongva ujjonghatnak. A nyugalomban Isten öröme tölti be őket, mert megláthatják a Dávidnak 
megígért hatalmas Sarjat, Krisztus Királyt, aki fényességgel ragyog! Ő a Felkent, vagyis a 
„Christos”, a Krisztus, akinek a fején a Szentháromság koronája ragyog, aki ebből a koronának a 
ragyogásából nekünk is részt ad.  
 
 Boldog az a lélek, aki egyre jobban át tudja magát adni isteni Jegyesének, ennek a hatalmas 
nagy Királynak, és megtapasztalhatja, hogy a Nagykirály önmagát ajándékozza szegény kicsiny 
szolgájának, szolgálójának, s a lelki frigy kegyelmében részesíti. Persze, hogy mérhetetlen 
boldogság tölti be, persze hogy hatalmas biztonságérzet veszi körül! Persze, hogy a királyi 
bíborszín az ő isteni Jegyeséről rá is ragyog! Így azután már biztonságban és nyugalomban van, és 
tartósan élvezheti az Istenben való részesedést, mint ahogyan a házastársak is felbonthatatlanul 
részesedhetnek egymás életében.  
 
Ebben a bensőséges csendben hallgassuk az isteni Vőlegénynek a vallomását: 
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 
 
A lélek-menyasszony pedig válaszol: 
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 
 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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A lelki frigy imájában Isten és az ember szeretetben történő lelki egyesülése valósul meg, az ember istenivé lesz, Isten 
az embernek ajándékozza magát, Istenségét 
A földi házasságban egy férfi és egy nő között jön létre lelki egység, a lelki házasságban pedig Isten és az ember között, 
egy lélekké lesznek 
Az isteni Jegyes virágos ágy, akiben a lélek-menyasszony megpihen  
Keresztes Szent János magyarázata:  
1. Dicsőíti a mostani boldog állapotát  
2. Biztonságról beszél  
3. Isten ajándékából már teljesen birtokolja az erényeket  
4. A szeretet már tökéletes az ember lelkében 
5. Teljes a szellemi békéje, ujjong 
 
1. sor: Ágyunk virág borítja  
A lélek-menyasszony megszépül, eltelik gyönyörűséggel  
Az erényei már tökéletesek és hősiesek  
2. sor: Oroszlánbarlangok veszik körül 
Az erények biztonságot, védelmet nyújtanak, mert a lélek egyesülve van Krisztussal; így már erős, és a gonosz már tőle 
is retteg 
Már megszabadult a kínzó anyagi gondoktól, élvezi Isten nyugalmában a békét  
A lélek-menyasszonyt már sem a test, sem az ördög, sem a világ nem meri támadni 
A Szentlélek hatására már kinyíltak az erényei bimbói, illatuk kápráztató  
Isten hatalmassága a liliomokhoz hasonlóan boldogsággal tölti el a lelket 
3. sor: Bíborszín ékesíti  
Ez a szín a Bibliában a tökéletes szeretetet jelképezi. A királyok palástja is bíbor 
Isten szeretete festi, itatja át az erényeket bíborszínűre 
A szereteten alapulnak és maradnak meg az erények  
4. sor: Békéből van faragva 
Az erényes lelkek szelídek, békések és erősek 
Ezek békét, biztonságot adnak, mintha békéből lennének alkotva 
5. sor: Ezer pajzs van körülötte színaranyból 
Az erények jutalmak is, védelmet is szolgálnak, megkoronáznak  
 
Mélyüljünk el a lelki egyesülés gondolatában, készítgessük a lelkünket a nagy találkozás örömére, hangoljuk rá a 
szívünket erre a gyönyörűségre!  
Ha szeretett lényre gondolunk, már ragyog a szemünk, dobog a szívünk 
Isten igazságába és szentségébe öltözködnek a kiválasztott lelkek  
A próféták jövendölései Krisztusban teljesednek be 
Isten lakóhelye nem Sion, hanem a lelkünk  
Örökre a lelkünkben akar lakni az isteni Vőlegény, ez lesz a nyugalma helye 
Örökre együtt lehetünk vele mély nyugalmában, belőle táplálkozhatunk, élhetünk  
Az ember Istennel szeretne lenni, Isten az emberrel 
Aki szegényebb akar lenni mindazzal, ami nem Isten, ami nem vezet Istenhez, az gazdagabb lesz Istennel  
A nyugalomban Isten öröme tölti be a lelket, mert megláthatja a nagy fényességben tündöklő Krisztus Királyt!  
Boldog az a lélek, aki át tudja adni magát isteni Jegyesének, és meg tudja tapasztalni, hogy a Király neki adja magát!  
A házastársak felbonthatatlanul boldogan részesedhetnek egymás életében  


