
410. A lélek-menyasszony egyetlen dolga szolgálni és szeretni isteni Urát  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 28. versszak, 353-358. oldal) 

  

 

Imádkozzuk a 126. számú éneket:  

  

Ó áldott Szent Istenem az Oltáriszentségben, édes Jézus, 

 Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár, 

 Édes Jézus, édes Jézus! 

 

 Legutóbb, a 389. számú imaórában hagytuk félbe Keresztes Szent János tanítását a 

lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény szeretetéről. A most következő 28. versszakban pedig a 

lelki frigyről, az Istennel kötött örök életszövetségről ad tanítást. Próbáljuk a következőkben 

az ő gondolatait követni!  

Már láttuk, hogy Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz a Belső Várkastély 7. 

lakosztályában hogyan írja le ezt az imaállapotot. Most nézzünk egy másik klasszikus lelki 

szerzőt, tanítót, aki szintén a saját tapasztalatából ad betekintést, hogy mi is történik ebben az 

imaszakaszban Isten és a választott lélek között.  

 

 Keresztes Szent János a következő bevezető megjegyzést adja a 28. versszakhoz:  

 „Az eddigiekben láttuk, hogy Isten a szeretetet használja fel a lélek és az Ő közötti 

szeretetkapcsolat, imakapcsolat megmutatására, megvalósítására. Most pedig ennek az okát 

akarjuk keresni. Ez a következő: a mi összes cselekedeteink és fáradozásaink még ha nagyon 

nagyok lennének is, magukban véve semmit sem érnek Isten előtt. Mindezekben tehát mi 

emberek semmit sem adhatunk Istennek, és nem is teljesíthetjük a saját erőnkkel az Ő óhaját, 

amely kizárólag lelkünk megnagyobbodására irányul. Isten önmaga számára nem kér ilyen 

megnagyobbodást, mert hiszen Neki nincs rá szüksége. Ha ezt a szeretést, mint a módot és 

eszközt mégis felhasználja, azt azért teszi, hogy a mi lelkünk megnagyobbodjék. Mivel pedig 

nincs más, ami az emberi lelket jobban megnagyíthatná, mint az, hogy Isten önmagához 

hasonítja. Isten csupán azt használja fel módként, hogy szereti az embert, illetve az ember 

szereti isteni Urát (vö. Mt 22, 36). A szeretetnek ugyanis az a tulajdonsága, hogy hasonlóságot 

hoz létre a szerető és a szeretete tárgya között. Innen van tehát az, hogy mivel a lélekben 

immár tökéletes a szeretet, Isten Fia jegyesének neveztetik, ami annyit jelent, hogy egyenlő 

Ővele, isteni Urával. Ebben a barátsági egyenlőségben minden közös kettőjük között, mint 

ahogyan azt az isteni Jegyes mondta már a tanítványainak. Barátaimnak mondalak titeket, mert 

mindent, amit Atyámtól hallottam, megjelentettem nektek (Jn 15, 15).  

 

 A szellemi páros ének 28. versszaka így hangzik: 

  

 „Lelkem s egész valóm 

 Szolgálatára szentelé magát,  

 A nyájat már nem őrzöm  

 S tisztem nincs semmi más,  

 Egyetlen dolgom: Őt szeretni!” 

 

I. Hogyan magyarázza Keresztes Szent János ezt a 28. versszakot? 

  



 A 27. versszakban a lélek-menyasszony már elmondta, hogy egészen odaadta magát 

isteni Jegyesének anélkül, hogy magának bármit is visszatartott volna. Most a 28. versszakban 

azt magyarázza, hogy miképpen teszi ezt, tudniillik lelke, teste, tehetségei és összes képességei 

már nem foglalkoznak többé a dolgokkal, hanem kizárólag isteni Jegyesének szolgálatára 

állnak. Ezért is már nem keresi többé a maga hasznát, nem jár élvezetek után, nem 

foglalkozik Istentől távol álló idegen dolgokkal, nem tart fenn ilyen érintkezéseket. Sőt, még 

magával az Úristennel szemben sem gyakorol egyéb közeledést és társalgási módot, mint a 

szeretet gyakorlatát. Minden előbbi áhítatgyakorlatát a szeretettel cserélte fel, és azzá változtatta, 

mint az a következő 1. verssorból kitűnik:  

 

 „Lelkem és egész valóm.”  

 

 Azzal, hogy lelke Jegyesének szentelte magát, ki akarja fejezni azt az átadást, amelyet a 

szerető egyesülésben tett, és amelynek következtében immár a lelke összes tehetségeivel, 

értelmével, akaratával és emlékezetével együtt az Ő szolgálatára áll. Értelme kizárólagos 

feladatának tekinti megérteni, hogy milyen dolgok vannak leginkább isteni Ura kedvére, hogy 

azokat megtehesse. Akaratának létcélja: szeretni mindent, ami Isten előtt kedves, és 

mindenben keresni Isten szolgálatát. Emlékezete pedig észben tartja, hogy mi van az Ő 

szolgálatára és a tetszésére. 

  

Azután a 2. sorban így szól: 

  

 „Szolgálatára szentelé magát.” 

  

Az 1-2. sor értelme ez:  

Egész valója alatt érti itt mindazt, amit a lélek érzékel, tehát érzékszervekkel kapcsolatos 

részéhez tartozik. Ebben az érzéki részben benne foglaltatik a test összes belső és külső 

tehetségeivel, és az egész természetes képesség, tudniillik a 4 szenvedély, a természetes 

hajlamok, és a lélek minden egyebe. A 4 szenvedély: az öröm, a remény, a félelem és a vágyak. 

Tehát azt mondja: Mindezek már az Ő jegyesének szolgálatába szegődtek éppen úgy, mint a 

lélek értelmi és szellemi része. A test belső és külső érzékei ugyanis mindenben tekintettel 

vannak Istenre, amennyiben azoknak működései mind Őreá irányulnak. A 4 szenvedély úgy van 

féken tartva, hogy szintén Istennek szolgálnak, mert hiszen  

– az ember itt már nem örül másnak, mint Istennek,  

– nem helyezi reményét másba, mint Istenbe,  

– nem fél mástól, mint Istentől, vagyis  

– nem szomorkodik másért, mint azért, ami Isten ellen van. Hasonlóképpen  

– összes vágyainak és gondjainak egyetlen tárgya Isten.  
Az egész valója oly módon van Istennek szentelve, Őreá irányítva, hogy még ha a lélek 

nem is figyel oda, mindezek a részek már az első, vagy önkéntelen indulataival is azonnal és 

mindig készségesen állnak Isten szolgálatára, és cselekszi az Ő akaratát, vagyis az értelem, az 

akarat, az emlékezet azonnal Istenhez állnak. A borzalmak, az érzések, a vágyak, a hajlamok és a 

remény, az öröm és az a lélek egész valója mind az első pillanattól kezdve Isten felé hajlik. 

Még olyankor is, amikor a lélek nincs is annak tudatában, hogy Istenért tesz valamit. Így tehát 

sokszor megesik, hogy az ilyen lélek Istenért dolgozik. Ővele, vagy pedig az Ő ügyeivel 

foglalkozik anélkül, hogy arra gondolna, vagy tudatában volna annak, hogy Őérette teszi. Mivel 

ugyanis a hosszas gyakorlat folytán hozzáfogott ehhez az eljáráshoz, öntudatlanul is, 

odafigyelés nélkül teszi. Sőt, már azok az áhítatos mozdulatok sincsenek meg nála, amelyeket 



annak előtte érzett, midőn valami ilyen munkába belefogott. Mivel tehát az említett módon a 

lélek egész valója Istennek van szentelve, szükségképpen meg kell lennie nála annak is, amit a 

következő verssorban mond. 3. sor:  

 

 „A nyájat már nem őrzöm.” 

 

 Ez azt jelenti, hogy nem járok már érzéki örömeim és vágyaim útján, mivel ugyanis a 

lélek ezeket Istenbe helyezte és őneki adta, már nem legelteti és nem tartogatja őket a maga 

számára. De még többet mond a 4. sorban:  

 

 „S tisztem nincs semmi más.” 

 

 Ilyen sok haszontalan tisztem – vagy mondjam így: tisztsége – szokott lenni a léleknek, 

mielőtt oda jutna, hogy önmagát és egész valóját kedvesének szentelné, ajándékozná. Ezekkel a 

foglalatosságokkal és saját mások kedvét igyekezett szolgálni. Gyakran vannak a léleknek rossz 

szokásai is, amelyekkel mások érzéki vágyainak szolgál, pl. szellemeskedés, bókolás, hízelgés, 

emberi tisztjei már megszűntek, mert most már minden szava, gondolata és cselekedete 

istenes, Istenre irányul, és nincs meg bennük többé az a tökéletlenség, amely azelőtt volt. Már 

nem igyekszik többé kedvébe járni saját vágyainak, sem másokéinak, már nem foglalkozik 

hiábavaló időtöltésekkel és világi dolgokkal. Ezért mondja az 5. verssorban:   

 

 „Egyetlen dolgom Őt szeretni!” 

 

 Vagyis most már összes tisztem az Isten utáni szeretet gyakorlásába összpontosul. 

Lelkem és testem összes képességei: az emlékezet, az értelem, az akarat, a belső és külső 

érzékek, az érzéki és a szellemi rész vágyai, valamint a szeretet hatása, valamennyi a szeretet 

hatása alatt működik, és a szeretetben mozog. Bármit tegyek is, szeretettel teszem. Akármit 

kelljen is szenvednem, a szeretet édességével szenvedem. Ezt akarja Dávid király is kifejezni, 

amikor így szól: Én erősségemet Benned helyezem el (Zsolt 58, 10).  

 Amikor a lélek erre a fokra jutott, a szellemi és érzéki résznek minden működése – 

legyen az akár cselekvés, akár szenvedés –, és bármiképpen is történjék, a lélekben növeli az 

Isten iránt való szeretetet és boldogságot. És végül maga az imádsága, és Istennel való 

érintkezése is – amely annak-előtte mindenféle elmélkedésből és különböző áhítat 

gyakorlatokból állt – most már kizárólag a szeretet gyakorlatává lett. Úgyhogy a lélek akár 

földi dolgokkal, akár pedig szellemiekkel legyen elfoglalva, mindig jogosan mondhatja: 

„Egyetlen dolgom Őt szeretni!” Boldog élet, boldog állapot! Boldog az a lélek, amely ennyire 

jutott. Itt már minden csupa szeretet, csupa élvezete az eljegyzés örömeinek, úgyhogy a lélek-

menyasszony igazán elmondhatja már az Ő isteni Jegyesének azokat a szavakat, amelyeket tiszta 

szeretetből intéz Hozzá az Énekek énekének menyasszonya: Mindenféle almákat, újakat és 

régieket tartottam Neked, én szerelmesem (vö. Én 7, 14). Ezzel azt akarja mondani: 

„Szerelmesem, óhajtom Miattad mindazt, ami kemény és szenvedést okoz, kívánom 

Éretted mindazt, ami édes és örömet szerez. Átvitt értelemben azonban ezzel a szentírási hely 

azt fejezi ki, hogy a lélek a lelki eljegyzés ezen állapotában rendesen az isteni szeretettel van 

egyesülve. Vagyis akarata általánosságban rendesen élvezi az isteni szeretet támogatását.”  

 Eddig Keresztes Szent János tanítása (A szellemi páros ének 28. versszak, 353-358. 

oldal). 

 

II. Most engedjük lelkünk mélyére hatolni ezeket a szent igazságokat! 



 

 Nyilván, hogy az emberi dadogás nem tudja eléggé kifejezni azt a csodálatos élményt, 

amely Isten és a lélek között valósul meg, amikor Isten örök szeretettel magához emeli az Ő 

választottját a lelki házasság imaszakaszában.  

 Minél többet elmélkedünk róla, annál bensőségesebben, annál mélyebben tudunk 

valamicskét megismerni ebből a bensőséges kapcsolatból Isten és az ember között.  

 

 Idézzük fel a 27. versszakból 3-5. sort! Ott a lélek-menyasszony azt mondta: „Én átadtam 

magam Neki fenntartás nélkül teljesen, és arájául szintén ott ígérkezém el.” Ez a kis szó: 

„szintén” jelzi, hogy kölcsönös az önátadás: kölcsönös az egymás befogadása. 

 Hol van az a helyszín, amelyről a lélek-menyasszony beszél? Ott ígértem el magamat 

Neki (vö. Én 7, 13) fenntartás nélkül. Ez az a belső pince, amelyről az ének már eddig szólt. 

Miután ugyanis az isteni Jegyes bebocsátotta a lélek-menyasszonyt az Ő belső pincéjébe (vö. 

Én 2, 4), azaz legbelső szeretetébe, ott a szeretet által a lélek-menyasszony Istennel egyesül, és 

Őhozzá hasonul, átalakul. A lélek-menyasszony itt már egészen enged isteni Ura vonzásának, 

nem tart meg magának önmagából semmit. Egész valóját fenntartás nélkül kiszolgáltatja 

Istennek.  

 

 A 27. versszaknak eddigi gondolatait azután a 28. versszakban még inkább ecseteli, 

kibontakoztatja. Egész valójával isteni Ura szolgálatára szenteli magát. Ez a szolgáló leány 

magatartása, amellyel Úrnője és Ura akaratát elfogadja, vállalja. Ez az Úr szolgáló leányának, a 

Boldogságos Szűzanyának is a magatartásmódja, amellyel egész életét Isten akaratának a 

szolgálatára szentelte (vö. Lk 1, 38). De az isteni Vőlegény nem szolgálóleánynak tekinti az Ő 

választottját, hanem szíve kedves jegyesének, úrnőjének. A lélek-menyasszonynak ez a 

szolgálatkészsége – amely az Iránta való szeretetből fakad – meghatja isteni Ura szívét. Látja, 

hogy a lélek-menyasszony már nem tart vissza magának semmit. Minden képességét, egész 

valóját, testi-lelki adottságait isteni Ura szolgálatára akarja szentelni!  

 Ez az Istennek való szolgálat lelki módon valósul meg, hiszen itt a lélek szférájában 

történő kapcsolatról van szó. Ez a szeretet tehát a lelkek világában valósul meg. Isten a tiszta 

Szellem, és az ember a teremtett lélek.  

    

III. Mit tud az ember Isten szolgálatára szentelni? 

  

Egész valóját, a lélek összeszedettségét.  

 A testben ott vannak a szenvedélyek, vagyis azok a moccanások, amelyek az akarattól 

függetlenül jelentkeznek a testi szférában. Amikor az ember átadja az örömét Istennek, 

akkor az valósul meg benne, hogy már nem örül másnak, csak Istennek! Akkor már nem 

reménykedik más teremtményekben, csak Istenben. Már nem irányítja a lépteit a tehetetlen 

félelem, csak attól fél, hogy Isten Urát meg ne bántsa. Már nem jelentkezik benne a 

szomorúság akármilyen földi veszteség miatt, csak az jelent neki szomorúságot, hogyha 

valami nem Istenhez vezeti, hogyha valami Isten ellen működnék. Tehát összes vágyának 

egyedüli tárgya Isten lett! A testi szférán túl pedig a lelki szférának, a két nagy képessége, az 

értelme és az akarata is tökéletesen Istenre van irányítva. Istenre, Istennek szenteli, Isten 

szolgálatára szenteli magát. Így kell érteni azt a szerelmes vallomást, amelyet a lélek-

menyasszony mondott: „Lelkem és egész valóm Isten Uram szolgálatára szentelte magát. Ha 

pedig az ember lelkében így eluralkodott Isten, akkor az ember csak egy ilyen vallomással 

fordulhat isteni Ura felé: Egyetlen dolgom: Téged szolgálni és szeretni!  



 A lélek-menyasszony elmondhatja: „Nincs más dolgom, mint szeretni Őt, mert Ő előbb 

szeretett engem (1 Jn 4, 19)”. Ez az a boldog lelkiállapot, amelyben az isteni szeretet és az 

emberi szeretet egyesül. Isten az emberrel és ember Istennel a szeretésben lesz eggyé. Ezért 

mondja Keresztes Szent János boldognak ezt az állapotot, mert itt már minden csupa szeretet, 

csupa élvezet, az egymásnak valóság öröme. Itt a lélek-menyasszony elmondhatja azt is: Nincs 

más dolgom, mint az én isteni Uramra mosolyogni, mert Ő már előbb rám mosolygott! Itt a 

lélek-menyasszonynak már nincs más dolga, mint örvendezni azért, mert Isten megteremtette 

(vö. Ter 2, 7) őt azért, hogy viszont szerethesse Alkotóját, teremtő Istenét. Milyen gazdag lesz 

egy teremtmény, ha teremtő Istenét fogadhatja magába! Milyen öröm az, amikor a lélek-

menyasszony elmondhatja: „Uram, Istenem, most Te is teljes szíveddel szeretsz engem. Szeretsz 

engem, aki kicsiny teremtményi létem parányi mivoltával Neked adtam szívem szeretetét. Te 

pedig isteni szíved mérhetetlen nagy szeretetével szeretsz engem. Milyen boldog vagyok, hogy 

megteremtettél, íme, most már tudom, azért teremtettél meg engem, hogy befogadhassam a 

szeretetedet. Áradjon belém egyre jobban a Te isteni szereteted! Az ember ilyenkor szeretné 

minden érzékszervét, minden szellemi képességét, a megismerést és az akaróképességet egyre 

jobban kitárni, hogy egyre többet tudjon befogadni Istenből! Ilyenkor a lélek készségesen 

elfogadja Isten akaratát. Egészen átadja magát ennek az isteni akaratnak. Így szól: „Isteni Uram, 

azt akarod, hogy növekedjem az Irántad való szeretetedben, és lelkem egyre jobban egyesüljön 

Veled?” Itt már megvalósul a tiszta imádság állapota. Az imádság ugyanis az a létmód, az az 

állapot, amely által időt és helyet adunk életünkben Istennek, illetve Isten oldaláról így lehet 

megfogalmazni: Az imádság olyan létmód, olyan állapot, amellyel Isten helyet ad az Ő életében 

az Ő kicsiny teremtményének. Isten nemcsak egy határozott időre akarja adni önmagát a 

választott léleknek, hanem azt akarja, hogy az ember egy örökkévalóságon át szüntelenül 

növekedjen az Isten iránti szeretetben, az Isten befogadásának imaélményében! Ez a 

misztikus szeretet immár kilép az idő kategóriájából. Istennek és a léleknek ez a titokzatos 

egymás felé irányuló szeretete túlnő a földi valóságokon, mennyei dimenziót kap. Ha a lélek-

menyasszony ilyen vallomást tesz: – „Egyetlen dolgom már Téged szeretni, isteni Uram!”–, 

akkor a lélek-Vőlegény is viszonozza ezt a vallomást: „Személyre szóló, kiváltságos szeretettel 

szeretlek téged, lelkem választottját! Isteni szívem szeretetét egészen átadom neked.” Isteni 

mértékben tesz vallomást az Úr: „Nekem is egyetlen dolgom téged szeretni, a szeretetben neked 

ajándékoznom magamat.” 

 

 A külső szemlélő azt mondhatná: „Óriási siker ez, ami a lélek-menyasszony számára 

megvalósult. Micsoda nagyszerű Ura van neki! Valóban lehet ezt sikerélménynek mondani, de 

az ember mindig tudja, hogy ezt a nagyszerű sikerélményt nem a maga erejéből érte el. Ez Isten 

kizárólagos ingyenes ajándéka. Isten szokása az, hogy tekintetre méltatja alázatos szolgáló 

leányát (Lk 1, 48). Ingyenes szeretet-közléssel a szeretetére méltatja választottját. Talán 

helyesebb lenne így fogalmazni: a lélek-menyasszony számára ez nem annyira sikerélmény, 

hanem az öröm élménye. Mert ha ő nem tudott többel hozzájárulni ehhez a nagyszerű, sikeres 

élményhez, hogy az én isteni Uram egészen nekem ajándékozta magát, én meg az Övé lehetek, 

mégis örömmel megélheti azt az élményt, hogy isteni Ura ennyire szereti őt, és arra képesítette, 

hogy kicsiny teremtményi szívével egészen viszontszeresse isteni Urát. A lélek immár egészen 

tudja, amit az Úr üzen Szent Pál apostolon keresztül: Mid van, amit nem kaptál? (1 Kor 4, 7). A 

lélek-menyasszony itt már tudja, hogy mindene, amije van – vagy pontosabban: Akije van –, 

azt isteni Ura szeretetéből kapta. Minél jobban bontakozik ez a kölcsönös önátadás a 

szeretetben, az ember annál jobban tudja: érdemes magát egészen ráadni Isten szeretésére! 

Annál világosabban tudja: érdemes egy földi életet, és egy örök életet is rááldozni arra, hogy 

Isten szeretetét szüntelenül egyre jobban befogadja! Ez az a szüntelen imádság, amelyet 



Jézus sürget (vö. Lk 18, 1). Ez az az imaállapot, amelyben Isten és a lélek egymásnak 

szüntelenül és egyre jobban időt és helyet adnak a másiknak. Ez már az egymásban való öröm 

imája, az egymásra való mosolygás imaállapota.  

 

A lélek ilyenkor már azt szeretné, hogy ennek az egymásra mosolygásnak, egymásban 

örvendezésnek ne legyen vége! Erre feljogosítja isteni Ura vallomása is, amellyel mondja:  

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

 

Az örök szeretet vágyával a lélek-menyasszony ezt válaszolhatja:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


