
409. Az átalakító egyesülés, vagyis a lelki házasság hatásai a Jézusról nevezett (Avilai) 

Szent Teréz tanításában 

A belső várkastély, 7. lakás 3. fejezet 

 

 

Imádkozzuk a 120. számú éneket:  

 

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek; 

 Jézus étkül adja nékünk itt magát, nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát!  

 

I. Melyek azok a hatások, amelyeket a lelki frigy ima hoz létre? 

 

 Nézzük meg tehát közelebbről – mondja A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz –, hogy 

milyen az az új élet, amelyben a lélek-menyasszony már meghalt önmagának, megtalálta a 

nyughelyét, tudniillik Krisztusban, és most már Krisztus él benne? Ez az új élet különbözik 

az előző életétől, életállapotától, életszakaszától, amikor még ő önmagában élt. A hatások 

alapján mondhatjuk: vajon tényleg megkapta-e ezt a kegyelmet, amelyről Szent Teréz eddig 

beszélt.  

 

 1. Az első hatás: a lélek annyira megfeledkezik önmagáról, mintha valóban nem is 

létezne. Annyira megváltozott, hogy többé már nem ismer önmagára. Nincs többé gondja sem 

arra, hogy rá mennyei boldogság vár, mint arra, hogy neki becsülete is van, mert neki már 

csakis arra van gondja, hogy Isten dicsősége érdekelje, Isten dicsőségének előmozdítása az 

egyetlen célja. Világos, hogy amikor Isten azt mondta neki: – „Tekintse az ő érdekeit a 

magáéinak, és hogy Ő fog gondoskodni az övéiről” –, ezek a szavak létrehozták azt, amit 

jelentettek. Akármi történjék is vele, ő nem képes többé már magával törődni. Úgy látszik, 

mintha saját érdekeit illetőleg valami különös szórakozottság fogta volna el, mintha ő nem is 

létezne többé, mintha csakugyan azt akarná, hogy ne legyen semmi, és ne számítson semmiben 

sem, kivéve ha azt látja, hogy valami olyant tehet, ami egy kicsivel növeli Isten dicsőségét, 

mert ezért azután szívesen adná oda az életét. Ne gondoljátok azonban leányaim, hogy ebben 

az állapotban nem kell neki többé evéssel és alvással törődnie, elég baj neki, hogy igenis kell. 

Meg hogy el kell végeznie állapotbeli kötelességeit. Itt még csak a belső dolgokról beszél. Ami 

a külsőket illeti – tehát az önsanyargatás különböző módozatait –, azokra vonatkozólag keveset 

mondhatunk. Elég szenvedést okoz a léleknek, hogy semmi ereje sincs azoknak teljesítésére. Ha 

azonban valamit megtehet, és tudja, hogy az Isten dicsőségére szolgál, a világ minden 

kincséért sem hagyná el!  
 

 2. A második hatás: ez valami rendkívüli vágyakozás a szenvedésre. Csakhogy ez a 

vágy már nem okoz többé nyugtalanságot, mint annak előtte. Ugyanis egyedüli óhaja, hogy 

mindenben Isten akarata teljesüljön! Ezért bármit tegyen is Ő Szent Felsége, azt ő, a lélek-

menyasszony és jónak találja. Ha Isten azt akarja, hogy ő szenvedjen, annál jobb. De ha azt 

akarja, hogy ne szenvedjen, nem szomorkodik e miatt, mint azelőtt szokta tenni. Ha az ilyen 

lélek üldözésnek van kitéve, nagy belső örömet érez, és nagyobb a belső békéje, mint azelőtt 

volt ilyen alkalommal. Nincs is ellenséges érzelemmel azok irányába, akik rosszat tesznek vele, 

vagy pedig rosszat akarnak tenni. Sőt, ellenkezőleg, rendkívüli szeretetre gyullad irántuk. 

Annyira, hogyha valami bajban látja őket, teljesen velük érez, akármit megtenne, csakhogy 

segítsen rajtuk. Sokat imádkozik érettük Istenhez, és ha kegyelmekben részesül, szívesen 

lemondana ellenségei javára, csak azért, hogy azok ne bántsák meg többé a mi Urunkat.  



 Van azonban ebben az állapotban valami különösen meglepő. Hallottátok, milyen 

szenvedés és szomorúság gyötörte ezt a lelket azért, mert nem tudott meghalni. Mindenáron 

szerette volna ugyanis élvezni a mi Urunk látását az égben. Most ellenben minden áron 

szolgálni akar Neki, és tehetségéhez képest előmozdítani az Ő dicsőségét és a lelkek 

üdvösségét. Úgyhogy nemcsak nem vágyódik a halál után, hanem sokkal inkább évek hosszú 

során át szeretne élni, és elviselni a legnagyobb szenvedéseket, hogy ezek fejében az Urat  

valamivel jobban dicsérjék ezen a földön. Még ha az ilyen lelkek egészen biztosan tudnák is, 

hogy haláluk után azonnal a mennyei boldogság fogja őket várni, és fogják élvezni; ez most nem 

csábítja őket. Ha arra a boldogságra gondolnak, amelyet a szentek élveznek, az sincs rájuk oly 

nagy hatással, és nem kívánnak még benne részesülni. Az ő boldogságuk az, hogy szolgálatára 

legyenek a megfeszített Úrnak. Ők akarják segíteni, különösen amikor azt látják, hogy 

mennyien sértegetik őt. Sajnos hogy oly kevesen vannak azok, akik semmi mással nem törődve 

egyedül az Ő dicsőségét tartják szem előtt. Igaz ugyan, hogy néha megfeledkeznek erről, és 

olyankor mélységes vágy tölti el őket, hogy végre valahára Istennel lehessenek, hogy végre 

kiszabaduljanak ebből a földi száműzetésből. Főleg olyankor fogja el őket az az érzelem, ha 

belátják, hogy milyen rosszul szolgálnak neki. Azonban ez csak rövid ideig tart. Csakhamar 

visszatér előbbi hangulatuk. A lélek-menyasszony állandóan érzi Isten jelenlétét, és ezzel 

megelégszik, viszonzásul pedig felajánlja Ő Szent Felségének azt az áldozatot, amely neki a 

legtöbbe kerül, tudniillik, hogy kész élni az Ő kedvéért! A haláltól egyáltalán nem fél, úgy 

tekinti, mint valami kellemes elragadtatást. Mindennek pedig az a magyarázata, hogy isteni Ura, 

Aki azelőtt azokat a kínos, emésztő vágyakat keltette szívében, ezen utóbbiakkal helyettesíti 

őket. Legyen érte mindörökké áldva! Az ilyen lelkek nem vágyódnak többé szellemi örömök és 

vigasztalások után, mert hiszen most maga az Úr van állandóan velük, és Ő szent Felségének 

élete pótolja az övéket. Az ilyen lélek nem ragaszkodik többé semmihez. Fő vágya az, hogy 

egyedül lehessen, vagy pedig olyan valamivel legyen elfoglalva, ami valakinek a lelki 

üdvösségére szolgál. Nem bántja többé a lelki szárazság vagy lelki szenvedés, amennyiben 

szíve folyton a legnagyobb gyöngédséggel gondol a mi Urunkra, és igyekszik Őt állandóan 

dicsőíteni. Ha pedig erről megfeledkeznék a lélek-menyasszony, az Úr sajátos sugallatokkal 

maga ébreszti fel szórakozottságából. Ez a lépés, ez az indíttatás a lélek belsejéből indult, 

csakhogy itt nagyon szelíden történik. Ezt a lökést nem a képzetet adja, sem pedig az emlékezet, 

sem pedig bármi olyan dolog, amelyben a léleknek része volna. Ez a jelenség gyakori, mint a 

tűz, bármennyire élesztik is, sohasem irányítja a lángot lefelé, mindig felfelé lobogtatja; úgy 

világos itt is, hogy az a lökés a lélek központjából indul ki, és így ébreszti fel a lelki 

tehetségeket.  

 Ha valaki elérte már a nyugalmi ima színvonalát, és nem mulasztja el megtartani Isten 

parancsolatait, rendesen ilyen gyöngéd figyelmeztetésben részesül isteni Ura részéről. Ha tehát 

majd ismét érzitek ezt a belső figyelmeztetést, jusson eszetekbe, hogy abból a belső lelki 

lakásból indul ki, ahol Isten lakozik a lelkünkben. Dicsőítsétek Őt teljes szívetekből! Sohasem 

mulasszátok el Ő Szent Felsége szavára azonnal válaszolni! Ez a válasz nagyon könnyű, mert 

hiszen belsőleg történik. Vagy a szeretet gerjedelmével válaszoltok, vagy pedig azt is 

mondhatjátok, amit Szent Pál apostol: Uram, mit kívánsz, mit tegyek? (ApCsel 22, 10). Akkor 

majd a mi Urunk fogja nagyon is világosan megértetni veletek, hogy miképpen lehettek a 

szolgálatára. Ez a pillanat mindig nagyon értékes, mert az isteni Mester ilyenkor odafigyel a 

szavunkra. Az isteni szeretetnek ez a gyöngéd megnyilatkozása arra indítja a lelket, hogy maga 

is nagylelkűen vállalkozzék arra, amit az Úr kíván tőle.  

 

 3. A harmadik sajátossága ennek a lelki lakásnak az, hogy úgyszólván nem fordul elő 

benne lelki szárazság vagy lelki vihar, amely időnként az összes többi lélek-lakásban 



megjelenik. Ellenkezőleg, itt a lélek majdnem állandóan nyugalomnak örvend. Nem kell már 

félnie attól, hogy az a magasztos kegyelem talán az ördög szemfényvesztése, hanem teljesen 

biztos, hogy Istentől származik. Itt ugyanis az érzékeknek, és a lelki tehetségeknek semmi 

szerepük nincs. Ő Szent Felsége megmutatta magát a léleknek, és bevezette saját lakásába. 

Ide az ördög nem mer betolakodni, és az Úr nem is ereszti be. Különben is mindazon 

kegyelmekben, amelyeket isteni Ura itt osztogat, a lélek semmiképpen sem működik közre, 

hanem egyszerűen Isten kezére hagyja magát (vö. Lk 23, 46). Az Úr olyan csendben és 

annyira zajtalanul gazdagítja itt a lelket, mint amikor Salamon király templomát építették, ahol 

szintén nem volt szabad zajt okozni (vö. 1 Kir 6,7). Istennek ebben a templomában is, ebben a 

lelki lakásban is csupán Ő és a lélek élvezik egymás társaságát nagy csendesség közepette. 
Itt az értelemnek már nincs keresgélnivalója. Az Úr azt akarja, hogy pihenjen. Legfeljebb azt 

engedi meg neki, hogy egy kis résen át meglesse, hogy mi történik odabenn. Időnként még 

ennyit sem lát, és nem engedik meg neki, hogy benézzen. Nézetem szerint itt nincsenek 

felfüggesztve a lelki tehetségek, hanem csak nem működnek, és csupán ott állnak mintegy 

álmélkodva.  

  

 4. A negyedik hatás: Az ide elérkező léleknek megszűnnek az elragadtatásai, vagy 

legalább is nagyon ritkán fordulnak elő. Még ha elő is fordulnak néha, akkor sem jönnek rá 

azok a teljes önkívületek és a lélek röpte, amelyről már beszéltem. Még olyan dolgok sem idézik 

többé elő ezeket az elragadtatásokat, a léleknek ezt a szárnyalását, amelyek különben a 

legalkalmasabbak az áhítat felkeltésére. Azelőtt elegendő volt, hogy egy szentképre tekintsen, 

vagy halljon néhány szót egy szentbeszédből, vagy egyházi zene üsse meg a fülét. A lélek itt 

már nyugvóhelyet talált. Ebben a lelki lakásban már annyit látott, hogy semmin sem 

csodálkozik többé. A magasztos Társaság révén nem érzi magát többé elhagyatottnak. 

Mindez megszűnt. Tény, hogy amióta az Úr elkezdte megmutogatni a léleknek mindazt, ami 

ebben a lelki lakásban van, és amióta végleg elhelyezte magát abban, megszűnt nála ez a nagy 

gyengeség, tudniillik az elragadtatás, amely miatt annyit szenvedett, amelytől azelőtt nem tudott 

megszabadulni. Lehet, hogy ez onnét van, hogy az Úr a lelket megerősítette, 

megnagyobbította, és alkalmasabbá tette kegyelmeinek befogadására. Ezeket és a többi 

hatásokat is – amelyekről az ima különböző fokozatainak megbeszélésénél azt mondtuk, hogy a 

jó Szellemtől való – mind létrehozza Isten a lélekben, midőn azt egyesíti önmagával, és abban a 

szent csókban részesíti (vö. Én 1, 2), amelyért ez a lélek-menyasszony könyörgött. Nézetem 

szerint ugyanis ez a kérése itt teljesül. Itt talál bőséges ivóvizére az a megsebzett szarvas, itt 

élvezi sátrának gyönyörűségeit (vö. Jel 21, 3).  

 A galamb – amelyet Noé azért küldött ki, hogy nézze meg, vajon vége van-e már a 

vízözönnek … –, itt találja meg az olajágat, itt hozza vissza annak jeléül, hogy szilárd talajra 

bukkant (Ter 8, 8. 9-11) ezen világnak vizei és viharai közepette. Jézusom, mit érezhet az ilyen 

lélek arra a gondolatra, hogy ezt a kincset el is veszítheti? Ez az aggodalom nagyon óvatossá 

teszi őt. Igyekszik erőt meríteni saját gyöngeségéből. Felhasznál minden alkalmat arra, 

hogy Istennek a kedvébe járjon. Vigyáz arra, hogy egy alkalmat se mulasszon el saját 

hibájából. Minél jobban dédelgeti Isten az ilyen lelket, annál bizalmatlanabbak önmagukkal 

szemben, és annál jobban félnek önmaguktól. Olykor szeretnék, ha már vége szakadna ennek az 

életnek, hogy biztonságba lehessenek, de azonnal újra feléled bennük a vágy, hogy életben 

maradhassanak, és szolgálhassanak az Úrnak. Egyébként azonban a jövőjüket illetően teljesen 

az Ő irgalmára bízzák magukat. Olykor a kegyelmek bősége egészen megsemmisíti őket, és 

szinte attól félnek, hogy el találnak süllyedni, mint valami túlterhelt hajó. Arról biztosíthatlak 

benneteket, nővéreim, hogy keresztekben nem szenvednek hiányt, de nem is nyugtalankodnak 

miattuk. Ezek a szenvedések gyorsan elmúlnak, mint valami hullám, vagy múló vihar, és 



újra szép lesz az idő. Az Úr ugyanis jelen van a lelkükben, és ez azonnal elfeledteti velük az 

ilyesmit. Dicsérje Őt minden teremtmény, és adjon Neki hálát mindörökkön örökké! Ámen.” – 

Így tanít Szent Teréz a Belső Várkastély 7. lakás III. fejezet 225-234. oldalig.  

 

II. Az átalakító egyesülés hatásai, lefordítva Teréz szavait 

 

 1. A lélek magát teljesen Isten kezébe helyezi. Teljességgel közömbös számára 

minden, ami nem Isten. Az önkívületi egyesülésben kívánta a halált, hogy egyesülhessen 

azzal az Istennel, Akit szeret, de most már közönyös az élet vagy a halál iránt. Az a fő, hogy 

mindenben Isten akarata teljesedjék! (vö. Mt, 6, 10). Egyedüli törekvése az, hogy Neki minél 

jobban tetszésére legyen, hogy találjon alkalmat arra, hogy kimutathassa az Iránta való 

szeretetét!  
 

 2. A második hatás: A nagy sóvárgás a szenvedés után, de ebben a sóvárgásban már 

nincsen nyugtalanság, hanem teljes készséggel alkalmazkodik Isten akaratához.  

 

 3. A harmadik hatás az volt: A kívánságok elcsitulnak. A lelki fájdalmak hiányoznak. 

Sem sivárság, sem gyötrődés nincs a lélekben, mert az mindig gyöngéden el van foglalva az 

Úrral, és Őt akarja szüntelenül magasztalni!  

 

 4. A negyedik hatás, hogy tudniillik az elragadtatások hiányoznak, abból ered, hogy itt 

a lélek mélyén már békesség, tökéletes derű uralkodik.  ….Isten és a lélek örülnek 

egymásnak  

 

III. Most próbáljuk a lélek-menyasszony érzelmeit kissé közelebbről szemlélni! 

  

 Az első hatás tehát az volt, hogy a lélek-menyasszony magát teljesen Isten kezébe 

helyezi. Mondhatjuk úgy is: Isten szívébe. Ennek az élménynek a megfogalmazásához egy 

nagyon szép mondatot hallottam Schmitt Pálné Makrai Katalintól, Magyarország jelenlegi 

elnökének a feleségétől. Ő mint sportoló sokszor képviselte hazáját, diadalra juttatta a tehetségét 

hazája érdekében. Azt mondta: „Amikor az ember a hazájára gondol, melegség önti el a 

szívét.” Csodálatos élmény ez. A hazaszeretet egy olyan belső értéket szabadít fel az ember 

lelkében, amitől ő gazdagabb, értékesebb lesz. A haza iránti szeretet ugyanis sokszor 

emberfeletti teljesítményre képesíti. Nem a maga dicsőségét keresi, hanem azt, hogy 

nemzetének szerezzen hírnevet.  

 A lélek-menyasszony is így van: Amikor csak isteni Ura kezébe teszi az életét, mindig 

melegség önti el a szívét. A nemzetközi versenyben a sportoló talán messze van hazájától, ahol a 

verseny van, a másik országban folyik, de a rágondolás az mégis egy boldogságot eredményez 

az ember szívében. Amikor a lélek-menyasszony pedig egyrészt ő teszi magát Isten kezébe, 

másrészt pedig megtapasztalja: Isten az Ő kezébe emelte, a szívébe fogadta, illetve az ő 

kicsiny emberi lelkének legbelső hajlékába eljött, akkor olyan édességet, olyan belső 

melegséget él meg, amely semmi máshoz Sem hasonlítható. Talán így tudná megfogalmazni 

belső élményét a lélek-menyasszony:  

 „Isteni jó Uram, Lényed édessége gyönyörűségem lett!” 

 Akik igazán szeretik egymást, azok mintegy egymásban akarnak lenni. Lehet beszélni a 

másikban való megmerítkezés katarzisáról. Abból az élményből ugyanis –, hogy már nem 

magamban akarok lenni, hanem abban a másikban, akit szeretek, és aki szeret engem! – a 



lélek egy katarzison megy át, vagyis megtisztul, megnemesedik, gazdagabb lesz a másikkal, 

megszépül a másiktól.  
Ezt az élményt – hogy a lélek-menyasszony már teljesen Isten kezében, Isten szívében 

van, illetve Isten az ő lelke hajléka, legbelső szobájában – a Zsoltáros így fogalmazza meg: Mint 

dús lakomával teljék be a szívem! (Zsolt 62, 6). A lélek-menyasszony pedig ezt így élheti meg: 

Mint dús lakomával Veled telik be, Uram, a lelkem.  

 – Te jobban éltetsz engem, mint a legfinomabb falat.  

 – Te nagyobb élvezet vagy számomra, mint a legfinomabb étel.  

 – Te éltetsz engem, mint ahogyan éltet az étel, amelyet magunkhoz veszünk. 

 

 Amikor az átalakító egyesülés imaszakaszában a lélek átalakul, ez nem az emberi 

tevékenység teljesítménye. Itt Isten az, Aki magába emeli a lélek-menyasszonyt. Magába 

alakítja. Az Istennel való egyesülésnek ezen imaszakaszában a lélek-menyasszony tudja, belső 

élménnyel világosan látja:  

 „Istenem, Te nemcsak magadhoz vonzottál engem, hanem magadba vontál! 

Nemcsak a létemet vonzottad önmagadba, hanem elmém gondolatait is magadhoz kötötted, 

szívem szeretetteljes indulatait is magadra irányítottad, életem minden cselekedetét Te 

irányítod már!”  

 

IV. Milyen is az a tudás, amely által a lélek-menyasszony már valamit megismerhetett 

Istenről? 

 

 Szent Pál a Szeretet-himnuszban azt mondja: Megismerésünk még töredékes (1 Kor 13, 

9), még olyan homályos, de amit a lélek-menyasszony megismerhet ebben az imaszakaszban 

Istenről, az mégis már valódi ismeret az isteni Vőlegényről. Valóban Őt birtokolja, még ha nem 

is szemlélve. Egy intuitíve istenismeret van a lélekben, amely által Isten jelenlétét sejtés-

szerűen megéli. Belső ráérzéssel, intuícióval megtapasztalja, azaz Isten jelenlétéről belső 

bizonyossággal meg van bizonyosodva. Ő, aki Isten iránti szeretetből mindent elhagyott (vö. Fil 

3, 8), hogy csak Ővele legyen, ő, aki Istenről már megtapasztalta, vagyis megtudta: Isten előbb 

szerette őt (vö. 1 Jn 4, 19), megélheti: Íme ez a hatalmas Isten neki ajándékozta önmagát!  

 Ha Isten mindent egészen a léleknek adott, akkor a léleknek csak egy válasza lehet: 

Mindent elhagyni, ami nem Isten, illetve mindent egészen odaadni Istennek: Isten legyen 

benne is a minden! (vö. 1 Kor 15, 28), vagyis hogy eluralkodjék benne is Isten, megvalósuljon 

benne is Isten országa. Amikor a lélek-menyasszonynak ilyen élménye van: Ő énbennem, én 

pedig Őbenne (Jn 14, 20), akkor ez az Istennel való egyesülés megélése: Union cum Deo – 

Istennel való életegység.  
 Az átalakító egyesülésnek ez a boldog hatása, hogy a lélek egészen Isten kezébe, szívébe 

helyezi magát, Isten pedig az Ő szívébe fogadja a lélek-menyasszonyt, átalakítja az ember életét. 

A lélek-menyasszony már elmondhatja: „Életem már nem az enyém, hanem az Övé! 

Elvezetett Anyja kertjébe, ahogyan az Énekek éneke menyasszonya mondja: Magáévá tett, ott 

lettem egészen az övé (vö. Én 7, 11. 13). Ez az, amiről Szent Pál apostol számol be: Krisztus 

egészen magához ragadott engem! (Fil 3, 12), vagyis Ő uralkodott el az én életemen. Az Énekek 

éneke menyasszonya pedig így fogalmazza meg: Én a kedvesemé vagyok, és Ő az enyém! (Én 6, 

3).  

 Milyen mélységes, milyen átélt ismeret ez a minket birtokló szentháromságos egy 

Istenről! Ha Ádámról azt írja a Szentírás: Megismerte feleségét (Ter 4, 1), akkor a lélek is 

elmondhatja: „Most már kezdem megismerni isteni Uramat, és az én isteni Uram is ismer 

engem.” Mekkora szeretet-lobogást eredményez a lélekben az isteni szeretet-izzásnak ez a 



megtapasztalása! Az emberben ott van Isten. Mondhatjuk ilyen hasonlattal: A kicsiny tengeri 

kagylóban benne van a végtelen szeretet óceánja. Ó micsoda végtelen jóság Ő Aki betölti kicsiny 

teremtményét! Ó milyen finom, lelket gyönyörködtető valóság ez! Elmondhatja: Ínyemnek 

édesebb a méznél, birtoklása jobb a lépes-méznél. Aki megízleli, még jobban kívánja (Sir 24, 20-

21). Aki beengedte a lelke ajtaján zörgető isteni Jegyest, az Vele étkezik, Őt eheti, Ővele 

töltődik be! (vö. Jel 3, 20). A lélek-menyasszony itt már belső tapasztalatból tudja, amit Szent 

Pál üzent: Nem vagytok a magatokéi (1 Kor 6, 19). Boldogan szédül bele ebbe az isteni ölelésbe, 

amellyel az Úr magához öleli kicsiny választottját, vagy más hasonlattal: Szent városát, 

amelyben benne lakik (vö. Zsolt 112, 5), ahogyan a Zsoltáros mondja. Mekkora isteni ragyogás 

veszi körül azt a megszentelt várost! Ezért mondja Izajás próféta: Kelj fel Jeruzsálem! 

Felragyogott dicsőséged (vö. Iz 52, 1).  

 – Ó lélek-menyasszony, ébredj fel a valóságra! Dicsőséges Istened felragyogott 

benned, és átsugároz rajtad, átjár. Az Ő lakóhelye lettél! Szeretetével átölelt, hatalmasabban 

körülvett, mint ahogyan egy hadsereg tudja körülzárni az ostromló várost (vö. Zsolt 126, 1). Ó 

milyen boldogan adja meg magát ez az isteni Szeretettől ostromlott lélek az isteni Úrnak! Ó, de 

szívesen beengedi isteni Urának fenntartott várfalai mögé ezt a szívét meghódító legfőbb 

hadurat. A meghódított város minden lakója, vagyis szíve minden porcikája ujjong az 

örömtől, örvendezik isten Ura győzelmének!  
 – Ó, ennek a hatalmas isteni Győztes szívéből hogyan árad a szeretet az Ő meghódított 

drágájának kicsiny szívébe!  
 – Ó milyen édes Isten gyermekeinek a szabadsága, amikor a meghódított már nem 

csupán rabszolga lesz, hanem mennyivel nagyobb kitüntetésben, Isten jegyesének a 

kitüntetettségében részesült! Ez a szeretet minőségben különbözik attól a szeretettől, amelyet a 

gyermek kap a szüleitől, sőt még attól a szeretettől is, amelyben a férj tudja részesíteni a 

feleségét.  

 Miután az isteni Úr meghódította az ostromolt lelket, a lélek-menyasszonyt, beültette 

népe hintajába (Én 6, 12), vagyis szívének ragyogó pompájába, és mint győzelmi díszmenetben 

ez az isteni Győztes a mennyei város minden lakója szeme láttára bevonul a királyi palotába. 

Jobbján a menyasszony a megszentelő kegyelem díszes ruhájába öltözötten (vö. Zsolt 44, 16. 

15). Mindnyájan örülnek az Úr győzelmének. A mennyei város lakói mind az Úr dicséretét 

zengik, ahogyan a Zsoltáros mondja. Együtt örvendeznek a Győztesnek, aki ilyen gazdag 

zsákmányra talált Izajás próféta jövendölését. Választott menyasszonya lett ez Ő igen nagy 

kincse, akit immár szíve palotája úrnőjének méltóságára emelt. A lélek-menyasszony ugyanis 

egyetlen szál hajával, vagyis kicsiny teremtményi szívéből kibontakozó, hajszálnál is 

parányibb szeretetével isteni rabjává tette ezt az ő teremtményi szívét meghódító hatalmas 

Urat. Kölcsönös szeretet izzásában fordulnak egymás felé. Szívük egymásba fonódik. Lelkük 

egyesül (vö. 1 Kor 6, 17). Az egymást akaró szívüket a szeretetben való egység járja át. Az isteni 

Szeretet az emberben lüktet. Az ember kicsi szívének legnagyobb szeretete pedig immár 

Istenben él!  Isten a végtelen szeretet-lángolás. Amikor a lélek-mennyasszony már teljesen 

Istenbe alakult az ő szeretetével, akkor maga is ilyen hatalmas szeretet-lángolássá lesz!  
 

Itt már csak egy ének hangzik, az Úr vallomása:  

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

 

Mit is mondhat az isteni szeretetbe átalakult lélek, mint a szeretetnek a még nagyobb lobogása 

igénylését: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


