
388. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegény szeretetét issza magába 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 26. versszak, 338-347. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 119. számú éneket: 

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,  

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat  

 Az emberi gyengeség.  

 

 Folytassuk a lelki frigy, vagyis az Istennel kötött szeretetszövetség imáját Keresztes 

Szent János tanítása szerint A Szellemi páros ének magyarázatával. 

  

 A 26. versszak így hangzik:  

 

 A Kedvesemből belső pincéjében  

 Ittam, s midőn kiléptem onnan,  

 A messze terjedő mezőn 

 Már semmiről sem tudtam,  

 S a nyáj, melyet követtem, elveszett. 

 

 Azért mondjuk ezt a verset páros éneknek, mert ez egy duett. Tehát a lélek-menyasszony 

és az isteni Vőlegény egymásnak felelgetve mondják el a szeretetüket a másik iránt. Azért 

szellemi duett, páros ének ez, mert itt nem a testi szférában, hanem a lélek világában történő 

szeretet megvallásáról van szó. Tehát mindazt, amit hallottunk: „boros pince”, meg hogy 

„ittam belőle”, illetve „utána semmit sem tudtam”, nem egy alkohol által eredményezett 

részegséget jelez, amikor az embernek az esze is elmegy, és nem tud magáról, hanem a léleknek 

azt a megittasodását, azt a betöltődöttségét jelenti, amelyet csak Isten tud adni az 

embernek. 
 

 Keresztes Szent János a 26. versszak 1. sorát így magyarázza:  

  

 „A Kedvesemből belső pincéjében” 

 

 A lélek-menyasszony ebben a verssorban arról a fenséges kegyelemről beszél, amelyet 

azáltal kapott, hogy Isten bebocsátotta őt legbensőbb szeretetébe, vagyis a szeretet által való 

isteni egyesülésbe, az Őhozzá való hasonulásba.  

 

 Az Istent szerető lelkeknek mindig kérdés: Hogyan lehet Istennel egyesülni? 
Keresztes Szent János a misztika, vagyis Isten és az ember közötti titokzatos szeretet-kapcsolat 

szakavatott mestere megmondja: a szeretet által történik Isten és a lélek egyesülése. A szeretet 

által kezd az ember Istenhez hasonulni. Nyilván Isten szeretete a lényegesebb! Isten az, Aki 

először megszólítja az embert. Az ember szeretete is kell, amellyel visszaválaszolunk a 

meghívásra, amellyel viszonozzuk a szeretetet! (Vö. 1 Jn 4, 19).  

 

 Keresztes Szent János két hatását említi meg ennek az Istenbe való bele-emelkedésnek 

vagy belehasonulásnak:  



 1. Az egyik: a lélek a világ összes javairól megfeledkezik.  

 2. A másik pedig: összes vágyainak és örömeinek a megfékezése történik.  

 

 Keresztes Szent János azt mondja: Ha valami keveset akarunk mondani erről a pincéről, 

és hogy megmagyarázhassuk, mit akar mondani vagy megértetni a lélek-menyasszony: A 

Szentléleknek kell megfognia a kezünket, és vezetni a tollunkat. Ez a pince, amelyről a lélek-

menyasszony itt beszél: a szeretetnek az az utolsó és legmagasabb foka, amelynél tovább a lélek 

ezen élet folyamán nem juthat el. Tehát ez a csúcspont. Ez a földi élet fölé emeltetés, az isteni 

életbe való beleemeltetés. Ettől olyan nagyszerű lesz. Amikor mi a lélek útját nézzük a 

szemlélődő imádság lépcsőfokain, akkor olyan boldog kíváncsisággal akarjuk tanulmányozni ezt 

az állapotot:  

Hogyan is jut el az ember az Istennel való kapcsolatnak ezen legmagasabb fokára? 
 

 Azt a pincét belső pincének mondjuk – folytatja Keresztes Szent János –, akkor igazán a 

pincének a legbensőbb részéről van szó. A lélek a benső pincében tud a legmagasabb fokban 

találkozni Istennel. Ebből az következik, hogy a szeretetnek vannak olyan fokozatai, lépcsőfokai, 

amelyeken át az ember eljut erre az utolsóra, a legmagasabbra.  

 A szeretet borpincéje 7 fokozattal rendelkezik. Ezt a lélek akkor éri el, amikor olyan 

tökéletesen bírja a Szentlélek 7 ajándékát, amilyen tökéletesen azokat befogadni képes. Tehát 

ott a Szentlélek ajándékairól van szó, amelyek az értelmünket és az akaratunkat tökéletesítik, 

hogy Istent egyre jobban be tudjuk fogadni. Az a lélek, aki tökéletesen bírja már az Úr félelme 

ajándékát, abban már tökéletesen meg van a szeretet Szelleme, a szeretet Lelke. Ez az Úr 

félelme, mint a Szentlélek 7. ajándéka, azt eredményezi, hogy az emberben ott van egy 

gyermeki félelem: nehogy megbántsam az én Mennyei Atyámat. Mindenben a kedvében 

akarok járni! Nem Tőle félünk, hanem a bűn elkövetésétől, nehogy megsértsük azt, Akit szeret 

a lelkünk. A gyermekeknek ez a tökéletes lelki félelme, mint lelki ajándék, a Szentlélek ajándéka 

abból fakad, hogy az ember tökéletesen szereti Mennyei Atyját.  

 Izajás prófétánál olvashatjuk: El fogja őt tölteni az Úr félelmének szelleme (Iz 11, 3). 

Amikor Izajás a Szentlélek ajándékairól prófétál, akkor ez is szerepel az utolsó megemlített 

lelki ajándék, a Szentlélek ajándékai által. Tudnunk kell – folytatja Keresztes Szent János –, 

hogy sok, azaz újra mondom: sok lélek jut el és megy bele az első borpincébe. Mindegyik a 

szeretetnek azon fokához képest, amellyel bír. Ellenben ezen utolsó és legbensőbb borpincéig 

kevesen jutnak el ezen földi élet folyamán, mert ebben már megvalósul az Istennel való 

tökéletes egyesülés, amit másképpen így neveznek: lelki házasság, az Istennel való 

felbonthatatlan szeretet életszövetség.  
Amit Isten ad a léleknek ebben a szoros egyesülésben, az kimondhatatlan, arról semmit 

sem lehet mondani, ahogyan magáról Istenről sem lehet semmi olyant állítani, ami kifejezné, 

hogy Ő valójában milyen. Márpedig Isten maga adja önmagát a lélek-menyasszonynak, és 

csodálatos, dicső módon átalakítja őt. Ebben az állapotban azután mindketten egyet képeznek, 

vagyis Isten és az ember eggyé lesznek! Mint például mondhatnánk – Keresztes Szent János 

folytatja: – az ablaküveg a rajta átszűrődő napfénnyel eggyé lesz. Vagy a szél a tűzzel egyesül. 

Nem olyan tökéletesen, nem véglegesen, mint ahogyan az majd a mennyei boldogságban lesz az 

örökkévalóságban.  

 A lélek-menyasszony tehát itt meg akarván magát értetni, hogy mit is kapott az egyesülés 

eme pincéjében Istentől, nem mondhatna jellemzőbb dolgot, mint amit a következő, a 2. verssor 

tartalmaz, tudniillik: 

  

 „Ittam, és midőn kiléptem onnan” 



 

 Az első verssorban az volt: a Kedvesemből, itt pedig az: ittam. Megmondja, hogy miből 

iszik. Amiként az ital elárad a test összes tagjában, hasonlóképpen árad el lényegileg Istennek ez 

a közlése is a lélekben. A lélek hozzáhasonul Istenhez. Ezen hozzáhasonulás folytán a lélek a 

saját lényege szerint és szellemi tehetségei szerint iszik Istenéből: Értelme iszik belőle 

bölcsességet és tudományt, (ezek Iz 11, 2 szerint a Szentlélek ajándékai, amelyek az értelmünket 

teszik tökéletessé,) akarata az édes szeretetet issza magába, emlékezete pedig az örömet és a 

boldogságot az örök dicsőség gondolatában és érzetében.  

 Azt, hogy a lélek lényegileg kap, és iszik örömet – tudniillik Isten örömét –, azt az 

Énekek énekében is mondja a lélek-menyasszony: Lelkem olvadozott, midőn szerelmesem szólt 

hozzám (Én 5, 6). Vagyis a lélek-menyasszony azonnal örülni kezd, mihelyt isteni Jegyese 

szól, mert ez a szólás azt jelenti: Isten odaadta magát a léleknek. Amikor Isten szól, akkor 

nemcsak gondolatokat közöl, hanem saját magát adja az embernek. Az, hogy az értelem 

bölcsességet iszik magába, azt az Énekek énekében a lélek-menyasszony így fejezte ki: Ott Te 

tanítani fogsz engem, s én fűszeres borral telt poharat adok Neked (Én 8, 2), vagyis Te, isteni 

Vőlegényem bölcsességre és tudományra oktatsz engem, én pedig Neked adom az én 

szeretetemet. Fűszerezd a Tieddel, hasonlóvá a Te szeretetedhez.  

 Ami pedig a harmadikat illeti, tudniillik hogy az akarat ott szeretetet iszik, az ugyancsak 

az Énekek éneke könyvében így van megfogalmazva: Bevitt engem a borospincéjébe, és 

elrendezte bennem a szeretetet (Én 2, 4), ami annyit jelent: Belemerített engem az Ő 

szeretetébe, és szeretetet adott nekem inni. Vagy még világosabban: Elrendezte bennem a 

szeretetet azáltal, hogy hozzám alkalmazta, nekem adta az Ő szeretetét! Ezt jelenti az, hogy a 

lélek issza Kedveséből az Ő szeretetét, amennyiben az isteni Vőlegény azt beléje önti. Tehát ez 

az idézett 2. verssor mondja: A lélek ivott az Ő isteni Kedveséből, mégpedig mind a három lelki 

tehetséggel: az értelemmel, az akarattal és az emlékezéssel, ahogyan Keresztes Szent János 

hozza ezt a felosztást. Viszont az első borpincében való ivás az egyesülést jelenti, és ebben mind 

a három lelki tehetség együttesen vesz részt.  

 Mit iszik az emlékezet az Ő isteni Jegyeséből? Magától értetődik, hogy az értelem 

fényétől megvilágosítva megemlékezik azon kincsekről, amelyeket az isteni Jegyesével való 

egyesülés következtében már bír és élvez. Tehát ha a lélek-menyasszony visszagondol a kapott 

ajándékokra, az emlékezés által feltüzesedik a lelke. Ezen isteni ital által, amellyel őt Isten 

betölti önmagával, Isten egészen átisteníti, fölemeli a lélek-menyasszonyt, és önmagába 

meríti bele.  
 Itt az elmélkedő megállhat egy kicsit, és az emlékezetével felidézheti azokat a nagy 

kegyelmi ajándékokat, amelyeket élete folyamán már eddig is kapott az Úrtól. Szabad 

visszagondolni azokra a kegyelmekre, amelyekkel az Úr már eddig is dédelgette az Ő 

választottját. Az itallal is így van az ember, ha ízlik neki, akkor még szeretne belőle fogyasztani. 

Ebből az isteni lelki italból is szeretne még többet újra meg újra inni a lélek. Szabad igényelni, 

hogy betöltődjön az ember lelke ezzel az isteni önajándékozó szeretettel.  
 

Következik a 2. verssor tanítása. Így hangzik:  

 

 „S midőn kiléptem onnan”      

 

 Vagyis ezzel azt tanítja a lélek-menyasszony, hogy a kegyelmi ajándékozás egyszer csak 

befejeződik, elmúlik. Ebben a földi életben még nem tudjuk vég nélkül, örökké-valóan, elmúlás 

nélkül birtokolni Istent. Bár a lélek, ha egyszer az Úristen belehelyezkedett a lelki házasságnak 

ezen magasztos állapotába, és ettől kezdve mindig benne marad, azért az említett három 



tehetsége: – tehát az értelem, az akarat és az emlékezet – nincs mindig állandó, vagyis   

tényleges egyesülésben Istennel. A lélek lényege igen, de ezek a tehetségek nem.  

– Ezért van az, hogy az ember gondolatai imádság közben elkalandozhatnak.  

 – Ezért van az, hogy az ember vágyai imádság közben is elkószálhatnak.  

 – Ezért van az, hogy az ember Istennel való szeretet-kapcsolat megélésében is eszébe 

jutnak más gondolatok, az emlékezet hozza magával a régebbi tényezőket is, amelyeket addig 

élt meg az addigi életében.  

 Azonban a lélek lényegének ezen folytonos egyesülése mellett természetesen ezek a lelki 

tehetségek is igen gyakran egyesülésbe lépnek Istennel, és isznak ebben a borpincében. 

Tudniillik 

 – az értelem azáltal, hogy ért, valamit megért Istenből; 

 – az akarat azáltal, hogy szeret, tudniillik Istent; 

 – az emlékezet pedig azáltal, hogy csak a szépre és a jóra emlékezik. A legnagyobb 

szépre, a legnagyobb jót akarja az emlékezetébe visszaidézni, magát Istent.  

 A lélek-menyasszony szavai tehát – hogy kiléptem onnan – nem úgy értendők, mint 

hogyha abból a lényegi, vagyis az ember lelkének lényegét érintő egyesülés állapotából lépett 

volna ki, amelyet már állandóan birtokol Isten ajándékából; hanem a tehetségek egyesülésének 

állapotából, amely nem állandó ezen élet folyamán. Nem is lehet az, állapítja meg Keresztes 

Szent János.  

 Most következik a 3. és a 4. verssor: 

 

 „A messze terjedő mezőn 

 Már semmiről sem tudtam” 

 

 A mező az a széles világ, amelyben az ember él. Semmiről sem tud már a lélek, ami 

nem Isten, ami nem Őhozzá vezetne. Ami már szabaddá, függetlenné tudott lenni Isten 

ajándékából. Isten fenséges bölcsességének itala ugyanis, amelyet ott a borospincében ivott, 

elfelejteti vele a világ összes dolgait, és a lélek-menyasszony úgy érzi, hogy mindaz, amit addig 

tudott, sőt az is, amit az egész világ tud, csak a legteljesebb tudatlanságság ahhoz a tudáshoz 

képest, amelyet ő ott merített.  

A lelki élet mestereinek mindig is ez egy jól bevált gyakorlata: Nem akar tudni az 

Istenre törekvő ember semmi másról, csak magáról Istenről! Az angol misztikusok A meg 

nem ismert felhője című könyvben írják le ezt a lelki irányulást, hogy Istent azáltal próbáljuk 

megérteni, megismerni, hogy nem ismerünk semmit, tudniillik ami nem Isten. Elhagyjuk minden 

másnak az ismeretét, ami nem Ő. Ennek az úgynevezett „semmit sem tudás” a tényleges oka az, 

hogy a lélek ezen a fokon annyira természetfeletti tudásban részesül, amelyhez viszonyítva 

a világ összes természettudományi és politikai tudása inkább nem tudás, mint tudás. 
Amikor a lélek az imádságnak ezen lépcsőjén eljut a legmagasabb tudás színvonalára, akkor 

felismeri, hogy ez valami olyan többlet-tudás, amely nincs meg benne ahhoz képest, ami 

megvan. Ahhoz képest nem is igazi tudás, inkább csak tudatlanság, és azt akkor nem is érdemes 

tudni. A magyar talán ezt a szót tudja alkalmazni: „Minek ocsúval táplálkozni, amikor tiszta 

búzával is betöltődhetünk?” Szent Pál apostol ezt így fejezi ki: Ami bölcsesség az emberek 

előtt, az oktalanság Isten előtt (vö. 1 Kor 2, 5). Ezeket mondja a lélek-menyasszony: már semmit 

sem tud, miután ivott abból az isteni bölcsességből. Igazán ezt a nagy igazságot az ember 

magától belátni nem képes. Csak a kegyelem segíti őt annak a tudására, megértésére, hogy 

mennyire helyes dolog nem venni tudomást arról, ami nem Isten, és mennyire helyes arra 

irányulni, Aki az Isten, az Istennel való tudással betöltődni! Isten ugyanis benne van a 

lélekben, és közli vele az ő saját isteni bölcsességét, és megerősíti isteni szeretetének ezen 



italával, hogy ezt az igazságot világosan megértse. Ezért mondja Salamon király: A férfiak 

legtudatlanabbja vagyok, és az emberek bölcsessége nincs velem (Péld 30, 2). Ennek az oka az, 

hogy a lélek-menyasszony ilyenkor már Isten bölcsességének szédítő magaslatán áll. Így az 

emberek alacsony dolgokról való tudása tudatlanságnak tűnik fel előtte. A természettudományos 

ismeretek, sőt még magának Istennek azon tettei is, amelyek Őt megelőzik, így nem foglalják 

magukban Isten tudását. Ez mind-mind olyan, mint a nem-tudás. Mert ahol nem ismerik Istent, 

ott nem tudnak semmiről. Ezért is Isten mélységei – ahogyan Szent Pál mondja: oktalanságnak 

és félszegségnek tűnnek fel az emberek előtt (vö. 1 Kor 2, 14).  

 Eltekintve mindettől, az értelem átistenülése és Istenben való felemelkedése 

következtében a lélek mintegy el van ragadtatva, Istenbe van merülve, Istenhez hasonul; 

úgyhogy ennek következtében nem is képes bármilyen világi dologgal foglalkozni. Hiszen 

nemcsak a többi dologtól fordult el, hanem még önmagától is. Sem a teremtett dolgok, sem pedig 

ő maga sem léteznek többé reá nézve. Így önmagából mintegy átfolyva az ő isteni Kedvesébe fel 

van oldódva a szeretetében, és az ember lélek is, és a lélek-menyasszony is teljesen szeretetté 

lesz. A lélek-menyasszony ezt a Kedveséhez való szerető hozzáhasonulást, és a Vele kapcsolatos 

nem-tudást ezzel a szóval fejezi ki: Nem tudtam (vö. Én 6, 12). A léleknek ezen az imafokozaton 

bizonyos értelemben olyan tapasztalása van, mint ahogyan Ádámnak volt az ártatlanság 

állapotában, amikor még nem tudta, hogy mi a rossz. A lélek annyira ártatlan, hogy nem érti a 

rosszat, és semmit sem tart rossznak, nem tételez fel róla rosszat. Bár hallhat rossz dolgokat, és 

lát is ilyent a saját szemeivel, igazán nem képes megérteni, hogy azok rosszak. Nincsen meg már 

ugyanis benne a rossznak a megszokottsága, amelynek alapján az ilyesmit megítélhetné. A 

tökéletlen szokásokat és a bűn okozta tudatlanság állapotát Isten ugyanis gyökerestül 

kiirtotta belőle azáltal, hogy őt az igazi bölcsesség állapotába helyezte, s így a többi dologra 

nézve az áll, hogy „nem tudtam, nem tudom, nem ismerem azokat,” mert egyedül Istent akarja 

tudni.  

 Mit hoz létre az Istenhez való hasonulás?  

 

Azt, hogy Isten szelleme lakozik a lélek-menyasszonyban. Ezért már nem hajlandó 

törődni idegen dolgokkal, mint ahogyan a szerelmes sem törődik külső eseményekkel, 

benyomásokkal, amikor szerelmesével van. Isten Szelleme a lélek-menyasszonyban valami 

magába szállást, és befelé fordulást okoz. Most, ebben az imaszakaszban inkább el akarja őt 

vonni az ilyen idegen dolgoktól. Még nem küldi őt azok közé. Ez az a bizonyos nem tudás, 

amellyel a lélek nem akar tudni másról, csak egyetlen nagy-nagy Kincséről, isteni 

Szerelmeséről!  
 

 1. Tehát az első ok az volt, hogy a lélek önfeledten belemerült a szeretetnek az ivásába, s 

így nem foglalkozhat más dologgal, nem figyelhet másra. Aki a legnemesebb italból iszik, az 

nem fog ugyanakkor a vizes-pohárból is inni. 
 2. A második, és főok pedig az, hogy ez az Istenhez való hasonulás annyira Isten 

egyszerűségéhez és tisztaságához hasonló állapotot hoz létre benne, hogy az kizár minden 

érzékelhető képet, minden értelemmel megjeleníthető alakot; és így az emberi lélek is egészen 

mentes és üres marad mindazoktól a képektől és alakoktól, amelyek azelőtt megvoltak benne. 

Úgy megtisztítja őt ez a szemlélődés, mint ahogyan teszi azt a napfény az ablaküveggel, 

amennyiben amikor rásüt, fényessé teszi, úgyhogy eltűnnek róla, nem látszanak rajta azok a 

foltok és pihék, amelyek azelőtt látszottak rajta. Mindazonáltal azonban, amikor már nem süt rá 

a nap, azok a foltok újra feltűnnek rajta.  

 Ellenben a lélekben a szeretet ezen indulatának hatása bizonyos ideig megmarad. 

Vagyis ez a semmi egyébről való nem tudás nem szűnik meg azonnal. Olyannyira, hogy 



mindaddig, amíg az utóhatás tart, nem képes semmi földi dologra különösebben odafigyelni. 

Isten ugyanis annyira lekötötte az ő figyelmét. Az a szeretet-indulat ugyanis midőn lángra 

gyújtotta, és szeretetté változtatta őt, megsemmisített és lerontott benne mindent, ami nem 

volt szeretet.  
 A lélek tehát ebben az imaszakaszban összes tehetségével és működésével együtt 

Istenhez hasonul, egészen új élet támad benne, amelyben mindaz, ami a régi életében 

szokásos volt, immár megsemmisült, le van rontva. Ezért mondja a próféta: semmivé lett, és mit 

sem tudott. Ez ugyanis az a két hatás – amelyet mint említettük – Isten borpincéjében való ivás 

gyakorol. Tehát nemcsak megsemmisül a lélekben az előbbiek tudása, azaz semminek tűnik fel 

előtte, hanem megsemmisül egész előbbi élete, és annak összes gyarlóságai. Az Úr ajándékából 

teljesen megújhodva új emberré lesz (vö. Ef 2, 15). Ez az a másik hatás, amelyről a 26. 

versszak 5. verssorában beszél: 

 

 „S a nyáj, amelyet követtem, elveszett.”  

 

 Ezt Keresztes Szent János így magyarázza: Meg kell jegyeznünk, hogy amíg csak a lélek 

el nem éri a tökéletességnek ezt a fokát, mindig megmarad benne egy kis nyája az érzéki 

vágyaknak, apró szenvedélyeknek, egyéb tökéletlenségeknek, amelyeket követ, legeltetve, 

táplálva őket, vagyis igyekezvén azokat kielégíteni. Az akarat terén holmi kis szeszélyek és 

sajátos kedvtelések vezetik őt részben az anyagiak tekintetében, például egyes apró dolgokat 

szeret magának megtartani. Egyikhez jobban ragaszkodik, mint a másikhoz. Vagy táplálkozás 

terén egyes ételeket, italokat jobban szeret, mint másokat, a jobbik falatokat választja magának. 

Vagy pedig a szellemiek tekintetében szereti az érezhető áhítat édességét. Ilyenekkel vannak 

tele az olyan lelki emberek, akik még nem tökéletesek. Csak az emlékezet terén is sok 

mindenféle gond és fölösleges odafigyelés fordul elő, amelyek a lelket maguk után húzzák.  

 A léleknek négy szenvedélye terén is sok náluk a mindenféle fölösleges 

 1. először reménykedés,  

 2. másodszor öröm,  

 3. harmadszor fájdalom és 

 4. negyedszer félelem. 

 

 Ezek a szenvedélyek, tehát a reménykedés, az öröm, a fájdalom és a félelem is 

hozzátartoznak – mondjuk így: – ahhoz a nyájhoz, amely után a lélek jár. Ezek a felsorolt 

hibák ugyanis valami nyájat, kisebb-nagyobb csoportosulást alkotnak. És ha akármennyire 

kicsinyek is, a lélek mégis csak követi őket, azok nyomában jár, amíg csak be nem lép e belső 

moccanásaival, szenvedélyeivel, reménykedésével, örömével, fájdalmával és félelmével a belső 

borpincébe, és egészen el nem veszti ezeket a szenvedélyeket úgy, hogy ő maga egészen 

tiszta szeretetté alakul át. Ebben a szeretetben a lélek „hiba nyája” gyorsabban megsemmisül, 

mint a fémek rozsdája és salakja a tűzben. Így tehát a lélek megérzi, hogy megszabadult 

ezektől a gyerekes kedvtelésektől és helytelenségektől, amelyeknek eddig utána járt. Ezért 

joggal mondhatja: az a nyáj, amelyet eddig követtem, elveszett számomra, megszűntek; mert 

Isten lett neki a legfontosabb! 

 

A 26. versszak tehát így hangzott:  

 

 A Kedvesemből belső pincéjében  

 Ittam, s midőn kiléptem onnan,  

 A messze terjedő mezőn 



 Már semmiről sem tudtam,  

 S a nyáj, melyet követtem, elveszett. 

 

 Azok, akik egy nagy hegycsúcsra igyekeznek fel, a hátramaradottak számára olyan 

láthatatlanná válnak. De ha tudósításokat küldenek onnan a magasból, akkor a hátramaradottak is 

részesedhetnek az ő élményükben, amelyet a felséges magasságokban megtapasztalhatnak.  

 Keresztes Szent János is ilyen magasságokba eljutott lélek, aki tudósít arról, hogy mi 

van fönn abban az isteni magasságban. Amíg mi talán nem tudunk felmenni, mert még nincs 

elég gyakorlatunk, hiszen nagyon sok edzés, próbálgatás kell ahhoz, hogy a legmagasabb csúcsra 

feljuthassunk, a tudósításból mégis csak részesedhetünk abban az élményben, amely az 

előttünk magasban járónak a boldogsága volt. A szeretetnek a legmagasabb foka ez, amikor 

az Úr egészen betölti az embert az Ő isteni Szeretetével. Az ember már nem a maga erejéből 

tudja tökéletesen szeretni Istent úgy, hogy minden mást elfelejt, nem foglalkozik mással, nem 

szeret mást; hanem Isten ajándékából.  

 Ezt az ajándékozást fejezi ki Keresztes Szent János azzal a képpel, hogy a lélek-

menyasszony az ő isteni Kedveséből iszik, magába fogadja Istent az ember, és az ember 

Istent! Sajnos egyre több életet keserít meg a kábítószerek élvezése, az utána való vágyakozás. 

Azoknak a megszerzéséért semmi pénzt sem sajnálnak. Vagy hogy a pénzt megszerezzék a 

kábítószer megvételére, mindent hajlandók elzálogosítani, vagy ellopni, akár gyilkosság árán is 

megszerezni.  

 Az a lélek pedig az istenszeretettel töltődik be, akit az isteni elragadottság tüzesít föl, és 

ragad el; szellemi értelemben lesz ilyen, hogy minden kincset odaad Érte, ami addig kincse 

volt, csakhogy megszerezhesse magának ezt az isteni Értéket, Isten szeretetét befogadhassa 

(vö. Mt 13, 46). Isten minél inkább látja azt, hogy valaki hajlandó lemondani a földi kincsekről, 

amelyek elvonnák őt az Ő isteni Szeretetétől, annál gazdagabban adja az isteni Kincseket.  

 A hegymászók is a fölösleges terheket lerakják, hogy minél könnyebb legyen a hegyre, a 

csúcsra való feljutás. Ha mi még nem is tudunk feljutni a csúcsra, mert a magasságos Isten 

talán még nem adta meg ezt a magával ragadó kegyelmet, hogy Ő betölt önmagával, és az ember 

szemlélheti Istennek ezt a beléje áradó szeretetét; azért annyit már tudunk gyakorolni, hogy 

lerakjuk a fölösleges terheket. Nyilván az imádságban is mindig ezért törekszünk arra, hogy ne 

kalandozzanak el a gondolataink, ne legyenek olyan gondolatok, amelyek elvonnának Istentől! A 

vágyainknak a terhét is, amelyek elhúznának Istentől, le akarjuk rakni. Minél több ilyen föld felé 

húzó kincsünket lerakunk, annál könnyebb lesz a lelkünk, és könnyebben tud fölfelé, Isten 

magasságába irányulni!  
 Amikor a hegyre, a magaslatra felérkezik a hegymászó, akkor ott már csend van, ott már 

tisztaság van, ott az érintetlen hó szűzi fehérsége ragyog. Ott lemarad a hétköznapok szennye 

és a zsivajgása. Ott a lélek már nem annyira visszafelé tekint, hogy mit hagyott el, hanem 

sokkal inkább fölfelé, hogy hová vonzza őt még ez a magasságos Úristen (vö. Jn 12, 32).  

 Keresztes Szent Jánosnak ez a tanítása, hogy a lélek-menyasszony ihat az ő isteni 

Kedveséből, hogy a lélek-menyasszony olyankor már betöltődött isteni Urával, akkor már 

semmi másról nem akar tudni! Ez számunkra is eligazító tanítás. Szabad vágyódnunk arra, 

hogy a mi isteni jó Urunkból mi is ihassunk! Ő ezt már nyújtja felénk a szentáldozásban. Ő ezt 

minden szentmisében még inkább ki akarja bontakoztatni, még inkább magához akar emelni. 

Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor hittel érezzük meg ezt a vonzást! Akaratunkat adjuk 

meg Isten akaratának, amellyel Ő magához akarja vonni a szívünket! Minél többször 

fogadhatjuk Jézust a szentáldozásban, Aki lejön hozzánk az Atyával és a Szentlélekkel együtt, 

annál erősebben érvényesül ez az isteni vonzás a magasságokban. Nem baj, ha nem látjuk, nem 

baj, hogyha nem érzékeljük Istennek ezt az édességét, a hitünk akkor is abszolút biztos 



tudást ad. Egyszer majd megnyílik a mennyország, az ég (vö. Jn 1, 51), és akkor színről 

színre láthatjuk Azt, Aki oda felvonzott magához bennünket az isteni szeretet magasságába, 

a mennyei Boldogságba! (Vö. Jn 12, 32).  

 

Befejezésül imádkozzuk a 119. számú éneket: 

  

 Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,  

 Testi gyarlóságnak homályával takarván.  

 Itt emberi tested előlünk elrejted,  

 Színek alatt titkolván. 

 

 Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom,  

 Uram, igaz hittel jelenléted megvallom.  

 E vallásban tarts meg, szent színedet add meg  

 Égben egykor meglátnom!  

 


