
416. Az isteni Vőlegény gyönyörködve tekint arájára, akit végre megtalált, és magasztalja 

annak szépségét 

 (Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 34. versszak, 387-391. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket: 

  

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek,  

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár!  

 

Keresztes Szent János A szellemi páros ének 34. versszakához ezt a bevezető megjegyzést 

fűzi: 

 „Megbecsülhetetlenek azok a kedves ajándékok, amelyeket az isteni Jegyes ad a lélek-

menyasszonynak ebben az imaállapotban. Kimondhatatlanok azok a dicsőítések, és az isteni 

szeretetnek azok az áradozásai, amelyek folyton-folyvást megismétlődnek kettejük között. 
A lélek mást sem tesz, minthogy Őt dicsőíti, Neki hálálkodik. Az isteni Vőlegény pedig 

folyton nagyobbá teszi, és dicséri a lelket, és viszont-köszönetet mond neki, amint azt az 

Énekek énekében látjuk, ahol a lélekhez beszélve így szól a Vőlegény: Íme, de szép vagy, én 

kedvesem, íme, de szép vagy! A te szemeid galambszemek –, amire a lélek-menyasszony így 

válaszol: – Íme, de szép vagy, én szerelmem és ékes! (Én 1, 14-15. 16). És sok más hasonló 

dicsérettel halmozzák el egymást, amelyet lépten-nyomon olvasunk az Énekek énekében.  

 A szellemi páros ének 33. versszakában a lélek kicsinyítette magát, amennyiben azt 

mondta magáról: „Ő fekete és csúnya, Isteni Jegyesét pedig dicsőítette, mondván: szép és 

kedves, amennyiben puszta tekintetével kegyelmet és szépséget adott neki.” Az isteni Jegyes 

pedig – mivel Neki szokása felmagasztalni azt, aki megalázza magát – reá tekintett úgy, amint ő 

azt kérte.  

 Ebben a következő versszakban dicséri őt, nem nevezi már feketének, hanem fehér 

galambnak. Dicséri azért, mert megvannak benne a galambnak és a gerlicének a jó tulajdonságai. 

  

Az isteni Vőlegény tehát azt mondja a 34. versszakban:  

 

 „A kis fehér galamb  

 A gallyal a bárkába visszatért,  

 S a gerlice 

 Párját, melyért már úgy epedt,  

 A zöld partoknál megtalálta,” 

 

I. A Szellemi páros ének  34. versszakát Keresztes Szent János így magyarázza: 

 

 Ebben a versszakban az isteni Jegyes beszél, és megénekli arájának tisztaságát, amellyel 

ezen állapotában már bír. Nem különben azt a gazdagságot és azt a jutalmat, amelyet 

megszerzett azáltal, hogy előkészült, fáradozott, és így őhozzá jött. Megénekli továbbá azt a jó-

szerencséjét is, hogy ebben az egyesülésben megtalálta isteni Jegyesét. Kifejezi azt is, hogy 

vágyai szintén teljesültek, hogy milyen vigasztalást és élvezetet talált őbenne, és hogy ennek az 

életnek és a múltnak szenvedései véget értek. 

  

 Ezért mondja a lélek-menyasszonyról az isteni Jegyes az 1. verssorban:  



 

 „A kis fehér galamb” 

 

 Fehér galambocskának nevezi a lelket azon fehérség és tisztaság miatt, amelyet benne az 

Istenben talált kegyelem létrehozott. Galambnak pedig azért nevezi, mert így szólítja az Énekek 

énekében is, hogy kifejezze egyszerű, őszinte és szelíd természetét, és szerető szemlélődését. 

Mert a galamb nemcsak egyszerű, őszinte, és nincs epéje; hanem a szemei is tiszták és 

kedvesek. Ezért mondta az Énekek énekében is az isteni Jegyes: Arájának galamb szemei vannak 

(Én 4, 1; 5, 15). Ezzel akarja jelezni azt a szerető szemlélődést, amellyel Istent szemléli.  

 

 Azt mondja továbbá róla a 2. verssorban: 

 

 „A gallyal a bárkába visszatért” 

 

 Az isteni Jegyes tehát a lélek-menyasszonyt a Noé bárkájából kibocsátott galambhoz 

hasonlítja. Amint ugyanis az kiröpült a bárkából, és visszatért abba, hasonló dolog történt ebben 

a lélekkel is. Amint ugyanis az a galamb kiröpült Noé bárkájából, és visszatért abba, hasonló 

dolog történt ebben az esetben a lélekkel is. Amint ugyanis az a galamb kiröpült Noé bárkájából, 

és visszatért oda, mert nem talált a vízözön hullámai között helyet, ahova rászállhasson, míg 

végre olajágat hozott a csőrében jeléül annak, hogy az irgalmas Isten parancsára a földet borító 

vizek kezdenek eltakarodni. Hasonlóképen ez a lélek is – midőn Isten teremtette és kibocsátotta 

mindenhatóságának bárkájából – eleinte járt-kelt a bűnök és gyarlóságok vízözöne fölött, és 

nem talált helyet, ahol vágyait kielégíthesse. A szeretet epekedésének levegőjében röpködött 

Teremtője keblének bárkája körül anélkül, hogy véglegesen megmaradhatott volna abban, 

míg végre Isten parancsára azoknak a gyarlóságok vizei elhagyták a lelkének földjét, és ő 

visszatért az olajággal, vagyis a győzelem jelvényével, amelyet Isten kegyelméből és 

nyugalmából aratott az összes földi dolgokon. Visszatért kedvese keblének boldogító teljes 

magányába. Miután nemcsak legyőzte összes elemeit, hanem jutalmat is érdemelt 

viselkedésével. Az olajág ugyanis mindkettőt jelenti. Így tehát ez a kis galamb-lélek nemcsak 

tisztán és fehéren tér vissza Isten bárkájába, hanem magával hozza azonfelül a béke és a  

jutalom olajágát, amelyet az önmaga fölött kivívott győzelemmel érdemelt ki.  
 

 A 3-5. verssor így hangzik:  

 

 „S a gerlice  

 Párját, melyért már úgy epedt, 

 A zöld partoknál megtalálta.”  

 

 Az isteni Jegyes a lelket itt gerlicének is nevezi. Ebben az esetben ugyanis isteni Jegyesét 

keresve olyan volt, mint a gerle, midőn nem találja párját, amely után eped. Ezt jobban meg 

fogjuk érteni, ha megfontoljuk, amit a gerlicéről mondanak: Tudniillik ha nem találja párját, 

akkor sem nem ül zöld ágra, sem nem iszik tiszta friss vizet, sem nem ül árnyékba, sem pedig 

nem csatlakozik más gerlék társaságához; ellenben ….., akkor mindezekből az élvezetekből 

kiveszi a részét.   

 Ezek a tulajdonságok megvannak a lélekben is, és kell is, hogy meglegyenek, ha el akar 

jutni az isteni Kedvesével való frigyre és egyesülésre. Ugyanis akkora szeretettel és 

epedéssel kell Feléje törekedni, hogy eszébe se jusson vágyai lábát valamely élvezet zöld 

ágán megvetni. Hogy ne legyen kedve inni valamely világi megtiszteltetés vagy dicsőség tiszta 



vizéből, sem pedig valami földi üdülés vagy vigasztalás üdítő forrásából. Hogy ne akarjon 

odaülni valami világi kegy vagy pártfogás árnyékába. Hogy egy pillanatra se óhajtson 

bármiben megpihenni, vagy keresni másoknak barátságát vagy társaságát, hanem mindentől 

elvonulva a magányban nyögdécseljen, míg csak meg nem találja Jegyesét, és Őbenne 

tökéletes boldogságát. Mivel pedig az ilyen lélek mielőtt erre a magas fokra jutna, nagy 

szeretettel kereste, kutatta isteni Jegyesét, és Őnélküle nem érte be semmi mással, itt most 

maga ez az isteni Jegyes énekli meg fáradalmainak bevégződését, és vágyainak teljesülését 
e szavakkal ismétlem a 3 sort:  

 A gerlice 

 Párját, melyért már úgy eped  

 A zöld partoknál megtalálta.  

 

 Ez annyit tesz, hogy az eljegyzett lélek már boldogan leül a zöldellő ágra kedvese mellé. 

Már issza a magas szemlélődés és Isten bölcsességének tiszta vizét. Iszik az Istenben való 

üdülés és élvezet hűs forrásából. Odahelyezkedett az ő védelmének és kegyelmének epedve 

óhajtott árnyékába, úgyhogy teljesen meg van most már vigasztalva, kielégítve, felüdítve 

élvezetes isteni módon, amint az új örömmel mondja az Énekek énekében e szavakkal: Aki után 

kívánkoztam, annak árnyékában ülök, és az ő gyümölcse édes az én torkomnak (Én 2, 3). 

 (Így Keresztes Szent János a 387- 390. oldalig.)  

 

II. A lélek-menyasszony boldog, mert együtt van már isteni Urával, mint a fehér galamb a 

párjával 
 

Boldog, mert hazatérhetett. Mindez azonban nem volt előzmények nélkül. A Noé 

bárkájából kibocsátott galamb is végig gyötrődte a 40 napos esőzést, a sötétséget, a 

kilátástalanságot. A lélek-menyasszony a test és a lélek sötét éjszakájában várakozott a 

menekülés pillanatára. A kis galamb – amelyet Noé kiengedett a bárkájából milyen 

szívszorongva csapdosott szárnyaival, hogy nem talál szilárd helyet a maga számára, ahova 

leszállhatna. A lélek is sokszor ilyen távlatok nélkül, a távlatok látása nélkül él. Sötét van, 

hideg van, a bizonytalanság rémiszti. Mi lesz velem, ha nem találok vissza a bárkába? Talán 

már nincs is meg az a bárka. Azután mert a remény élteti, nem adja fel a küzdelmet. Ahogyan 

világosodik, megvirrad, meglátja a menedéket nyújtó bárkát. Visszatér, a hazatalálás 

boldogsága tölti be a lelkét. Ez az az öröm, amely a lélek-menyasszonyt ebben az 

imaszakaszban jellemzi. Itt már felejtheti a mögötte-levőket, már nem kell gondolnia a múlt 

gyötrődéseire, itt mát nem kell azzal törődnie, hogy vajon lesz-e energiája, elég ereje 

visszamenni a bárkába, mert már otthon van. Isten bárkája a vízözön fölött lebeg. Ennek a 

világnak sötétségei, bűnös örvényei, a gyarló cselekedeteknek a vízözöne már nem zavarja őt. A 

lélek-menyasszony kimenekült abból a mélységbe lehúzni akaró világból, és biztos otthonra 

talált Isten szívében. Megnyugodhat most már véglegesen, megmaradhat Isten szeretetében. 

Az előző félelme átalakult, bizalom született meg benne. Eddigi életének a stílusa – vagyis hogy 

elveszítheti Istent – most már feloldódott, átalakult belső bizonyossággá: „Isten kiválasztott 

engem, én pedig isteni Uramat választottam! Olyan jó, hogy már nem a bűneim sötétségeire 

kell emlékeznem, hanem lelkem fehérségét szemlélhetem, azt a megtisztultságot, amellyel Isten 

ajándékozott meg.” Amikor a maga megtisztult lelkére tekint, akkor mindig isteni Ura 

irgalmas szeretetét is látja. Mindezt az Úr művelte. Örvendezzünk és ujjongjunk!  

 A kis gerlicének az öröme – midőn a párját megtalálja – a lélek-menyasszonyt is egészen 

jellemzi. Biztonságérzete mellett az öröm érzete is betölti. Nemcsak annak örül, hogy 

megmenekült a biztos haláltól, a poklok mélységére való lehullástól, hanem sokkal inkább 



annak, hogy isteni Urával lehet. Hogy Őnála otthon lehet. Itt már ki tudja mondani kicsiny 

teremtményi szíve nagy vallomását isteni Urának: „Sohasem hagylak el Téged! Mert az a 

tekintet, amellyel a bárkából útra bocsátottál, elkísért egész utamon. Erőt adott az 

éjszakában is, a küzdelemben is, hogy hazatérjek. Szemednek a tekintete szerető megismerést 

eredményezett bennem, a szeretetedről való tudást. Lelkem minden gondolatát a küszködés 

idején átjárta ez az ismeret, amellyel tudom, hogy Te indítottál utamra.” A lélek-menyasszony 

újra meg újra megvallja isteni Urának: „Sohasem hagylak el, mert Te bensőséges érzelmi 

kapcsolattal fűztél magadhoz, háromszoros szállal a Szentháromság Személyeihez. 

Akármerre is jártam életem eddigi útjain, akkor is tudtam, hogy minden utamon Te velem voltál, 

vezettél, vonzottál vissza magadhoz. A szívem érzelmei szüntelen kapcsolatban voltak a Te 

isteni szíved érzéseivel. Mint az északi sark pólusa vonzza az iránytű hegyét, úgy vonzottál 

isteni szívedhez engem is, és én hagytam magamat vonzatni. Belül, lelkem mélyén újra meg 

újra megvallottam Neked, Uram: Sohasem hagylak el, mert nemcsak szerető tekinteted, vagy 

szíved érzelmi vonzása járt át, hanem a szent akaratod is egészen átjárt. Átalakította az én 

akaratomat a Te akaratod. Ezzel megszépítettél, a magad képére, hasonlatosságára (vö. Ter 

1, 27), széppé formáltál, szentté alakítottál. A Te szemedben széppé tettél engem, Istenem!”  

 

III. Az imakapcsolat, amelyben Isten jelenléte, és bennünk való léte érzékelhetővé válik 

 

 Ez már nem a hitben történő önátadás Istennek.. Ezt a keresztről elnevezett Terézia 

Benedikta Szent Edit Stein mondja (A kereszt tudománya című) könyve 149. oldalán.  

 A lélek Isten jelenlétét a szívében érzi. A legbelsőbb világában tudja: boldog, mert érzi 

Istentől szeretett önmagát, és isteni Ura jelenlétét, szeretet-áradatát. Nyilván ez az 

érzékelhetés, ez az érzés szellemi valóság, mint ahogyan Isten érintése is szellemi érintés.  

 Amikor Szeghy Ernő néhány műkifejezést magyaráz Keresztes Szent János műveiben, 

akkor a szellemi érintésre azt mondja: az Isten gyengéd tevékenysége a lélekben, Istentől jövő 

hatás; igazi, valódi, teljesen szellemi érzet, amely révén a lélek legbelsejében érzi Istent, és 

nagy élvezettel ízleli. Ezt Scaramellitől idézi, aki a misztika nagy tudósa.  

 A lélek-menyasszony tehát belül, szíve mélyén érzi isteni Urának ezt a bensőséges 

szeretetét, amellyel a bárkájába, szíve mélyébe fogadta Őt. Akit szeretünk, annak kedvéért 

saját magunkból mindent feláldozunk. Anyagi és szellemi kincseinket adjuk neki. Még inkább 

érvényes ez Istenre. A lélek-menyasszony kimondja isteni Urának ebben az imaszakaszban: „Te 

lettél az én igen nagy gazdagságom és nem más. Téged szeretlek a legjobban, mindenki másnál 

jobban. Önmagamnál is fontosabb lettél, és ezért szeretetből készségesen, Neked örvendező 

szívvel megteszem szent akaratodat!”  
 Ebben a szeretet-élményben az ember egészen odaadja életét Istennek, mivel Isten is 

egészen odaadta önmagát az embernek. A lelki frigy imája a kölcsönös önátadás boldog élete. 

Miután ugyanis a lélek vágyódott Isten után, Ő annál inkább betölti a lelkünket a 

szeretetével, és képesít reá, hogy Őt viszontszeressük egy földi élet folyamán is, és az egész 

örökkévalóságban is! Ez a képesítés az átalakítás által történik. Isten az Ő képmására formálja 

választott menyasszonyát. Az isteni Vőlegény szívéből édes szeretet árad a lélek-menyasszony 

szívébe. A lélek-menyasszony pedig ezt édesgető, dédelgető szeretettel viszonozza. Egész lénye 

szeretéssé válik, mert Isten lénye is szeretés (vö. 1 Jn 4, 8). A lelki frigy ezen imaszakaszában 

a két szeretet egybe-lobogott. A lélek-menyasszony szívében elárad az Istentől megszerzettség 

boldogsága. A kegyelmet adó Isten indíttatásának, minden indításának immár engedelmesen 

enged, mert szegényebb lett mindentől, vagyis szabaddá lett mindattól, ami elválasztaná őt 

Istentől. Így lénye egészen Istenbe merül, Akit tiszta szíve szeretetével mindennél jobban 

szeret! Ezért az élet-egységért, szeretet-egyesülésért érdemes volt vállalni a lélek-



menyasszonynak azt a küldetést, amellyel isteni Ura az e-világ hullámai fölé küldte a bárkából a 

kicsiny galambot; mert abban a küzdelemben megedződött, megtisztult, megszépült, 

gazdagabb lett Istennel. Így az ő élete egyre bontakozik, egyre jobban belenövekszik isteni 

Urába. A növekedés mindig lassan, csendben történik. Isten egy pillanat alatt is magához 

tudja ragadni a lelket, és a szeretetben felmagasztalni, naggyá tenni; de általában egy földi 

életet ad arra, hogy ebben a szeretetben szüntelenül bontakozzunk. Hiszen azért születtünk 

erre a világra, hogy általunk is több legyen a szeretet a földön! (hogy szebb legyen a világ) 

Isten azt akarja, hogy szüntelenül bontakozzék bennünk ez a szeretet, aki az isteni szeretés. A 

lélek-menyasszony a lelki frigy imájában boldogan merül bele isteni Ura szerető ölelésébe. Itt 

valósul meg az imádságnak a leglényege. Vagyis ez egy olyan kapcsolat Istennel, amely az egész 

lényünket érinti teljes mivoltunkkal, tehát testünkkel, lelkünkkel, elménkkel, szavainkkal, 

szívünkkel, cselekedeteinkkel Istenhez fordulunk. Istenbe kapcsolódunk bele, Isten pedig a 

mi életünkbe. Teremtményi életünket isteni életté teszi, Istentől megjellegzett életté, Istentől 

átjárt életté.  

 A teremtmény boldogan megélheti: Isten az Ő életének részesévé tette őt. Minél tovább 

gyönyörködik ebben az isteni akaratban, annál jobban kezdi megérteni, hogy Isten is az ő 

életének része lett, az életének Ura lett. Isten az ő életének jobbik része lett. Egyre jobban 

eluralkodik benne Isten. Az Istennel való szeretetés egyesülésének az útja ez, a lelki, szellemi 

szeretetben való egyesülés. Jézus világosan akarja: Mi Őbenne legyünk, Ő pedig mibennünk! (Jn 

14, 20). A lélek-menyasszony boldogan hagyja magát egyre jobban belevonni ebbe az isteni 

szeretet-életbe, vagyis a Szentháromság szerető élet-közösségébe. Mint ahogyan a földi 

szerelmesek is nemcsak egymást ismerik meg, és szeretik egyre jobban, hanem egymás 

családjának a tagjait is, úgy a lélek-menyasszony is egyre jobban megismeri isteni Urának a 

családját. Egyre mélyebb ismerete lesz az Atyáról, a Fiúról és kettejük Szentlelkéről. Az isteni 

Vőlegény pedig egyre jobban belevonja hitvesét az Ő isteni életébe, szeretet-közösségébe. 

Ahogyan a földi szerelmesek gazdagabbak lesznek nemcsak egymással, hanem egymás 

családtagjainak a szeretetével is, úgy a lélek-menyasszony is egyre gazdagabb lesz az isteni 

Személyek birtoklása által. Egyre több szépséget fedez fel az Atyában, a Fiúban és a 

Szentlélekben. Micsoda isteni gondolat ez, amellyel gazdagabbá akarja tenni az Ő választott 

menyasszonyát. Micsoda isteni szeretet ez, amellyel egyre jobban feltüzesíti választottja 

szívét az élő szeretetláng közvetítésével! Minél nagyobb a tűz lángolása, annál jobban 

kiégeti a salakot, megtisztítja a belé helyezett vasat. Minél jobban lobog a lélek-menyasszony 

szívében isteni Ura szeretete, annál inkább ő is megtisztul, hófehérré válik. A szeretet izzása 

a legmagasabb tartományba lép, hófehér tisztán lobog, mert Isten szeretete átjárja az ember 

lelkét, az ember szívének kicsiny szeretete pedig felmagasztosul, naggyá lesz Isten szívének 

szeretetében!  

 Ez az az isteni otthon, amelyet az Úr készít az Ő választottjának. Mert amikor a gerlice is 

megtalálta a párját, és együtt vannak a fészekben, úgy az isteni Úr is együtt van az Ő kicsiny 

választott galambocskájával. Egy szeretet lükteti át őket. Itt azután gyönyörködnek egymás 

szépségében. Itt azután boldogan mondhatják egymásnak: Egészen szép vagy, kedvesem! (Én 4, 

7). Isten dicséri az Ő teremtményét, akit megtisztított, és magához emelt ebben a 

szeretetben. A lélek-menyasszony pedig dicsőíti isteni Urát, és gyönyörködik az Ő 

szépségében. Minél tovább szemléli az ő isteni Urát, annál több szeretnivalót talál benne, 

annál nagyobb lesz a lélek-menyasszonyban az isteni Vőlegény iránti önátadás, az isteni 

Vőlegényben való gyönyörködés, az isteni Vőlegény szépségében való részesedés. Ahogyan az 

egymásnak való öröm, az egymásra való mosolygás megszépíti az egymást szerető lelkeket, úgy 

még inkább ez az isteni tekintet, ez az isteni szeretet megszépíti a lélek-menyasszonyt, és az 



Úr akkor még inkább tetszését találja benne. Ez így megy tovább szünet nélkül, bontakozik 

az egymásban való gyönyörködés, egymás szépségének a szemlélése.  

 

Minél tovább nézik egymást, és gyönyörködnek egymásban, annál intenzívebben hangzik a 

Vőlegény vallomása:  

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

 

A lélek-menyasszony pedig egyre boldogabban, egyre többször, egyre sürgetőbben, szent 

telhetetlenséggel mondja:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


