
420. Az isteni Vőlegény további ajándékokkal halmozza el választottját 

A lelki házasság imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, III. 

 

 

Imádkozzuk a 111. számú éneket, amelyben az Úr szerelmének törvényéről van szó: 

 

 Csodákkal tündöklő Isteni nagy erő,  

 Hatalma elnyomja értelmemet. 

 De hitem szent fénye, Szerelmed törvénye 

 Megvilágosítja én elmémet. 

 Oltáriszentségre, mennyei kenyérre  

 Függesztem én szemeimet,  

 Ővele táplálom én lelkemet.  

 

 Az előző imaórában Szent Bernáttal próbáltuk már keresni azokat az ajándékokat, 

amelyekkel az isteni Vőlegény elhalmozza az Ő választott menyasszonyát:  

 1. Az egyik az volt: Isten bevezeti önmagába. 

 2. A második: az Úr látogatása a lelket átalakítja.  

 3. A harmadik pedig: a lélek-menyasszony elkezd gyönyörködni az isteni igéjében 

 4. A negyedik ajándék pedig az volt: a lélek-menyasszony a lélek szemével látja, fülével 

hallja, karjával öleli az isteni Vőlegényt. 

 

 I. A lélek-menyasszonyhoz elérkező isteni Vőlegény következő ajándékai:  
 

 5. Az ötödik ajándék: utazás a hegyekben. 

Isten hegyei szerepelnek e témában. Olyanok, mint valami ajándék utazás a hegyekben. 

A lélek-menyasszony szinte látja azt, hogy hogyan jut fel Isten hegyeire, azokra a fölséges 

hegyekre, ahol Jézus, az isteni Vőlegény már járt. Neki, akinek kötelessége hűségesen követnie 

isteni Urát, az Úr megadja a lehetőséget, hogy Vele legyen. 

 

 a) Első hegyen a Színeváltozás hegyén, ahova felment az Úr Péterrel, Jakabbal és 

Jánossal, az Ő választottaival, és ott megmutatta nekik isteni ragyogását. Ruhája fehér lett, 

ragyogott vakított, mint a fény (Mt 17, 2). A menyasszony hófehér ruhájánál is fehérebb az isteni 

Vőlegény ruhája. Ez a látomás, hogy ő ott láthatja az ő Urát isteni dicsőségében az apostolokkal, 

meg az Ószövetség tanúival, Mózessel és Illéssel; őt is segíti, hogy szemlélje Urának isteni 

dicsőségét.  

 

 b) A másik hegy, ahová fel kell mennie isteni Vőlegényével, a Boldogságok hegye. Az 

Úr 8 lépcsőfokból álló létrát is készített hozzá, amelyen felmehetünk, és amelynek a csúcsa az 

eget érinti. Boldogok – mondja Jézus – az Ő követői. Különösen boldogok a tiszta-szívűek (Mt 5, 

8). Erre a hegyre is fel kell emelkednie a léleknek, mert valóban ez az égbe vezető út. A lélek-

menyasszony ezen a hegyen is az égi-dicsőség szüntelen szemlélésébe merül. Minél inkább 

törődik a mennyei dicsőség gondolatával, annál jobban tudja, hogy nem érdemli meg ezt a 

dicsőséget.  

 (Szent Bernát beszéde az Úr mennybemeneteléről 10. fejezet).  

 

 c) A harmadik hegy, amelyre a lélek-menyasszonyt is hívja az isteni Vőlegény: az 

imádság hegye. Jézus sokszor felment a hegyre egészen egyedül (Jn 6, 15), hogy ott 



imádkozzék, illetve a Mennyei Atyával találkozzon, illetve mindazokkal, akik a Szentlélek 

szeretet-közösségében hozzátartoznak. Ezért mondja a menyasszony az Énekek énekében: Íme a 

szerelmem, nézzétek, Ő jön ott! Ugrál a hegyeken és szökell a dombokon (Én 2, 8). Nekünk is – 

mondja Szent Bernát – fel kell emelkednünk az imádság hegyére. Imádkozz állhatatosan, 

imádkozz kitartóan, ahogyan Jézus imádkozott az éjszakában, mert megadja a jó Mennyei 

Atya a jó Szentlelket annak, aki azt kéri Tőle!  
 Ez is a (Mennybemenetelről szóló 4. beszéd 11. része).  

 

 d) Az imádkozó lélek számára azután még hátra van a negyedik hegy: a Kálvária hegye. 

Szent Bernát így mondja: Azt akarom, hogy a keresztre való felemelkedést el ne hagyd! Mert 

oda is fel kell emelkednie az Emberfiának! Ő mondta: „Ha majd felemelnek a földről, 

mindenkit magamhoz vonzok!” (Jn 12, 32). Ez a hegyre felemelkedés a lelki élet egész útját 

jelenti.  
 

 6. Az Úrnak a hatodik ajándéka, amellyel gazdagítja az Ő választottját: a lelki szeretet. 

Figyeld meg, hogy a szív szeretete bizonyos értelemben testi szeretet, mert az ember szívét 

leginkább Krisztus testéhez vonzza, és ahhoz, amit Krisztus testében, vagyis földi életében 

cselekedett és parancsolt. Akit ez a szeretet tölt el, azt könnyen megindítja minden Róla szóló 

beszéd. Semmit sem hallgat szívesebben, semmit sem olvas buzgóbban, semmire sem 

gondol gyakrabban, és semmiről sem elmélkedik édesebb áhítattal, mint Jézus 

emberségéről. Úgy gondolom – folytatja Szent Bernát –, hogy a láthatatlan Isten számára a fő 

ok, amiért megtestesült, az volt, hogy azt akarta: az emberek között éljen. Hogy azoknak, akik 

csak testi, vagyis földi szeretetre képesek, azoknak minden szeretetét előbb a maga teste 

üdvösséges szerelmére indítsa, és így lassanként a lelki szeretetre emelje.  
 (Az Énekek énekéről szóló 20. beszéd 6. rész). 

  

 Nagy felszólítás ez a lélek-menyasszony számára, hogy kövesse Krisztust, vagy 

elmerüljön Krisztusban, hogy így egyedül Krisztussal foglalkozzék. Ember lett Isten, 

közöttünk élt, velünk beszélgetett! Mindezt azért tette, hogy minket, testi, vagyis a földi 

embereket a lelki szeretetre felemelje. A Krisztus-követés ilyen mélységes megtapasztalás 

Szent Bernát számára. Amikor meglátogatja Isten az Ő választottját, ez olyan, mint az 

elragadtatás, amellyel szinte kitéphetetlenül Krisztusba meríti egész lelkét.  

 

 7. A hetedik ajándék – amellyel isteni Ura a lélek-menyasszonyt megajándékozza: – a 

felüdítő szeretet. A lélek-menyasszony így szólt: Adjatok mazsolás kalácsot, hadd kapjak erőre! 

Üdítsetek fel almával, mert a szerelemtől egész beteg vagyok! (Én 2, 5).  

 Amikor közel van az, akit szeretünk, akkor lobog bennünk a szeretet, ha pedig távol 

van, akkor bágyadozik a lelkünkben a szeretés. Ez tehát nem más, mint a türelmetlen 

vágyakozás bizonyos elbágyadása, amely szükségképpen eléri a tüzesen szerető lelket, amikor 

szerelmese távol van. Egészen elmerül a várakozásban, és a legnagyobb sértést is 

késedelmeskedésnek érzi. Ezért kívánja, hogy hozzák neki a jócselekedetek gyümölcsét a hit 

illatszereivel, hogy közben felüdülhessen, és megpihenhessen, amíg az isteni Vőlegény 

késedelmeskedik.  

 (Énekek énekéről szóló 51. beszéd 3. rész). 

 

 A szeretet titkát érezzük tehát, a szerelmes szív vágyódását, a pihenés és a szemlélődés 

boldogságát, mély és igaz megtapasztalását, amely egyszerre csak az Úr tüzes beszédévé 



változik; mert az isteni Vőlegény látogatása a tanítószót Isten harmatává változtatja, sőt, 

Isten esőjévé teszi. A kegyelem árad.  

 Ez a kép a mazsolás kalácsról, a virágokról, a gyümölcsökről szemünk elé állítják az 

Istenben elmerülő és Isten szavával tanító lelket.  

 

 8. A nyolcadik ajándék – amelyről Szent Bernát Isten látogatásával kapcsolatban említést 

tesz: – az Úr dicsőségének a felragyogása.  

 Édes dicsőség az, amely az Úr édességének, gazdag jóságának és sok irgalmasságának 

szemléléséből fakad: Mi láttuk ezt a dicsőséget az Atya Egyszülöttének dicsőségét (Jn 1, 14). 

Láttuk azt az egész jóságot, az igazán atyai melegséget, amely az Ő dicsőségéből nekünk 

megjelent. Ez a dicsőség nem nyom minket agyon, bár minden erőnkkel reáfigyelünk. Inkább mi 

merülünk beléje, mert fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. A dicsőségben pedig 

fokról fokra Hozzá hasonlóvá változunk az Úr Lelke által (2 Kor 3, 18). Átalakulunk, amikor 

Hozzá hasonlók leszünk. Ez egy kulcs szó: átalakulás, hiszen az átalakító egyesülés 

imaszakaszát tárgyalja. Tehát dicsőségről van itt szó, a lélek dicsőségéről, olyan ajándékról, 

amelyet az emberi értelem fel sem tud fogni. Isten akaratának dicsőségéről, és a belőle fakadó 

visszatükröződésről, az ember felmagasztalásáról van szó. Ez a szerető isteni érintés egyik 

legnagyobb csodája, amely Isten látogatásának egyúttal átalakító erejét is mutatja. 

 

 9. A kilencedik ajándék az: a lélek-menyasszony szerelmes szeretettel szépnek látja 

isteni Vőlegényét.  

 Szent Bernát az Énekek éneke menyasszonyának szavát idézi: De szép vagy kedvesem! 

De szép vagy! (Én 1, 15). Majd így folytatja: - Láthatod, milyen fölséges magasságban áll, és 

lelke vágyódását milyen magasra emeli az a lélek, aki a Mindenség Urát sajátos módon 

Szerelmesének meri mondani. Figyeld meg, nem egyszerűen azt mondja: szerelmes, hanem azt 

mondja: szerelmesem, kedvesem! Mintegy sajátjaként jelöli meg. Kimondhatatlanul nagy 

látomás ez, amelyben akkora bizalomra és öntudatra növekedhet, hogy a Mindenség Urát a 

lélek-menyasszony most már nem csupán Úrnak ismeri, hanem az ő Szerelmesének. A 

menyasszony lelke Urára tekint, hogy Őt most szépnek és ékesnek mondja, éreztetve, hogy 

látomásában még szebbnek is látta. Szemei ékességében látták a Királyt, de nem is úgy, mint a 

királyt, hanem sokkal inkább úgy, mint a szerelmest.  

 (Az Énekek éneke könyvről szóló 45. beszéd 6. rész).  

 

  Isten látogatásának egyik legszebb ajándéka: a szeretetnek ez a titokzatos szépsége  
 

Elragadtatásában a lélek-menyasszony egészen közel jut az ő Vőlegényéhez. Szeretete 

kizárja a szívéből a félelmet. Eltünteti a Fölség méltóságának idegenszerűségét, messze 

elérhetetlenségét. Az Istenbe szerelmes lélek már csak Isten szépségét látja.  

 (Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok című művében a 380-387. oldalig ismerteti).  

 

 Amikor a Vőlegény meglátogatja a menyasszonyt, és átadja neki ajándékait, akkor a 

menyasszony nem győz betöltődni az ajándékok sokféleségével és szépségével. Kezébe veszi 

egyiket is, másikat is, megnézegeti innen is, onnan is. Ezzel jelzést ad isteni Urának, kimutatja 

az örömet, ami a szívében felfakadt ennyi lelki gazdagság láttán. Ugyanis minél többször 

kézbe vehet a lélek-menyasszony is egy-egy ajándékot, annál többször fellobog a szívében a 

szeretés, az öröm. Ezt is az én isteni Uramtól kaptam, azt is Ő hozta, amikor meglátogatott! 

Azzal is Ő tett gazdagabbá engem!  

 



II. Próbáljuk mi is az isteni Vőlegény ajándékait újra meg újra átélni! 
 

Hiszen Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34). Nem adja az isteni Vőlegény 

sem szűkmarkúan az Ő ajándékait. Mindnyájunkat el akar halmozni ezekkel a lelki 

kincsekkel!  

 Ha visszaemlékezünk, akkor Jézus a Színeváltozás hegyére csak a kiválasztottait vitte fel. 

Amikor lejöttek a hegyről, akkor megparancsolta nekik, hogy ne mondják el a látomást 

mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból! (Mt 17, 9). De akkor azután mondják, 

akkor osszák meg, akkor hívjanak másokat is a Színeváltozás hegyére, hogy ott 

találkozhassanak az ember Jézusban a második isteni Személy dicsőségével. Azóta hányan és 

hányan igyekeztek elzarándokolni a Szentföldre, és felmenni a Tábor hegyére, amely a 

hagyomány szerint a Színeváltozás hegye. De nemcsak a fizikai zarándoklásról és a hegyre való 

feljutásról van ott szó. Sokkal inkább arról a lelki hegyről van szó, amelyre Jézus minket is 

hív. 
 Amikor Keresztelő Jánosról beszélt, és dicsérte őt: Asszonyok szülöttei között nem támadt 

nagyobb Nála – akkor azt is mondta: – az Újszövetség népében a legkisebb is nagyobb 

Keresztelő Jánosnál (Mt 11, 11), aki még az Ószövetség népéhez tartozik. Micsoda 

kinyilatkoztatást akar adni az isteni Vőlegény az Újszövetségben az Ő választott 

menyasszonyainak! 

 

 Minél tovább megyünk a hegyre, minél tovább vagyunk Jézussal a hegyen, annál 

többet látunk meg az Ő isteni mivoltából. Szemünk csak az idő múlásával szokja meg a 

félhomályt. A túl nagy ragyogó világosságot is csak idővel szokja meg a szemünk. A lelkünknek 

is idő kell, hogy Isten ragyogó dicsőségét meglássuk Jézusban, a mi isteni Urunkban. 

 

III. Csendben várakozzunk, szívünk vágyával vágyakozzunk, hogy 

mi is ott lehessünk Jézussal, ahol a választottjaival megláthathatjuk az Ő isteni dicsőségét! 

 

Ha egy-egy kirándulás alkalmával egy hegyre sikerült feljutnunk, akkor onnan a 

tekintetünk a szomszéd hegyre irányult. Az is vonzott. Jézus is szívesen elvisz magával 

bennünket a másik hegyre, ahol a boldogságunkat nyolcszorosan is megértette velünk. 

 Az ember boldogsága Istenben van! Boldogok a lélekben szegények, mert övék a 

mennyek országa (Mt 5, 3), vagyis Isten uralma. Tehát a boldogság titka az, hogy lélekben 

szegényebbek akarjunk lenni mindazzal, ami nem vezet közelebb Istenhez! És 

gazdagabbak akarjunk lenni mindazzal, ami Őhozzá segít! Leginkább Ővele akarjunk 

boldogok, gazdagok lenni!  

 Ez a nyolcszoros boldogság hegye. Jézusért az ember mindent elhagy, csakhogy 

elnyerje Őt magát. Nem keresi másban a boldogságát, csak Istenben, és mindazokban, akik 

Istenhez tartoznak! A mennyországnak az élete a szentek közösségében bontakozik ki az ember 

számára is. A mennyország hegyén azok a testvéreink lesznek, akik a nyolcféleképpen jelzett 

úton odaérkeztek, a nyolc boldogság lépcsőfokait megjárták. A lélek-menyasszony számára az 

is boldogító tény, hogy isteni Ura előtte ment ezen az úton, ő pedig most a nyomába léphet. 

Külön boldogság, hogy Jézus, az ő isteni Ura közvetlenül előtte megy, és fogja az ő választottja 

kezét. El nem engedi, vigyáz reá, le ne essék. Az együtt-járásnak egy különleges fajtája ez, 

amikor nem kellemes séta-úton, sík terepen karonfogva megy a vőlegény a menyasszonyával,  

hanem a Jézustól emlegetett meredek ösvényen a szűk kapun át (vö. Mt 7, 14) felfelé 

törekszenek a mennyország útján! A lélek ebben az imaállapotban már mindenre kész. Az 

Istennel való lelki frigy vagy lelki házasság imaszakasza ugyanis azt eredményezte, hogy a lélek 



egészen átadta magát isteni Urának. Rábízta magát az Ő vezetésére. Nemcsak az az erős isteni 

Vőlegény fogja a kis gyenge, törékeny lélek-menyasszony kezét, hanem a lélek-menyasszony is 

minden erejével belekapaszkodik isteni Urába! Megragadtam őt, és nem engedem el. Ez az ő 

életstílusa most már. Nem számít az út veszélye, az ösvény meredek mivolta, nem retten meg a 

kiválasztott ember semmiféle nehézségtől, mert tudja: isteni Ura ott megy előtte.  

 Azután egyszer-csak eljutnak a 3. hegyre, az imádság hegyére.  

 Olyan az, mint valami tisztás, amely a maga pázsitos füvével, rétjének kellemességével 

megpihenésre, letelepedésre hív. A lélek-menyasszony letelepedése az isteni Urának a tartását 

követi. Ha Jézus a Getszemáni kertben térdre borulva imádkozott, akkor nyilván az imádság 

hegyén is emberi mivoltában, emberi testében leborult a Mennyei Atya szeretete előtt. A lélek-

menyasszony is jól teszi, hogyha leborul a szentháromságos egy Isten fölsége előtt! Ha 

éjszaka van, ha még a csillagok sem látszanak, mert a felhők elborítják, ha Isten arcát sem látja, 

ha olyan sötétség van, hogy az isteni Jegyesét sem tekintheti, akkor is létével tudja, hogy Úr 

Jézus ott van vele! Tudja, hogy Jézus emberségével együtt, mint a házastársak állhatnak Isten 

szentháromságos mivolta előtt. A sötétben való imádkozás azért is jó, mert az ember imádkozó 

lelkületét nem zavarják egyéb információk, földi zavaró momentumok, mint ahogyan a 

remeték is ezért vonulnak a sivatagba. Úr Jézus is ezért tanácsolja: Ha imádkozni akarsz, menj 

be szobádba, zárkózz be, és ott imádkozzál Mennyei Atyádhoz, Aki mindenütt jelen van, és lát 

tégedet! (vö. Mt 6, 6). A lélek-menyasszony tehát állhatatosan imádkozik, nyújtogatja kezét az 

ég felé, felemeli a tekintetét az ég Urára akkor is, hogyha testi szemével nem látja, reá 

szegezi, ráfüggeszti a szemeit. Azzal emeli fel a szívét, és engedi, hogy a szemlélődő 

imádságban Isten lehajolva hozzá felemelje önmagához őt. A választott menyasszony ilyenkor 

már nem méricskél, már nem sajnál semmit Istentől, nem tart vissza fenntartásokkal a maga 

számára semmit. És hogyha a Szűzanyával neki is a keresztúton kell mennie Krisztus után, akkor 

önfeledten megy a Kálvária hegyére, a következő hegyre. Akkor azt kívánja, hogy ő is 

Krisztussal legyen keresztre szegezve, ahogyan Szent Pál apostol tanítja: Mindazok, akik 

buzgón akarnak élni Jézus Krisztusban, keresztre feszítik testüket szenvedélyeikkel együtt (Gal 5, 

24). A lelki házasság imaszakaszának ez a törvénye. A lélek-menyasszony ott akar lenni, ahol 

isteni Ura van!  
 Ez az isteni Vőlegény pedig harmadnapra feltámad a halálból, és isteni dicsőségében 

ragyog. Megmutatja neki, az Ő választottjának isteni szépségében tündöklő emberi mivoltát is, a 

feltámadt testét. Ha van a földön szépség, amely el tudja varázsolni az ember lelkét, mint egy kis 

virág, egy bájos kis macska-kölyök, vagy ember-gyermek, vagy szerelmes a másik szívének a 

szeretetével betöltődött lélek; akkor milyen lehet az a szépség, amelyet az isteni Vőlegény 

sugároz a feltámadt dicsőségében is! Megragadja a lélek-menyasszony szívét. 

 

 Persze hogy tele van a lélek-menyasszony szüntelen várakozással. Ha azok az ajándékok, 

amelyeket isteni Urától kapott, ilyen szépek, és isteni Urának a szépségéről tesznek 

tanúbizonyságot, akkor milyen lehet az isteni szépségbe való belemerülés? Már ebben a 

várakozásban –amíg Isten hegyére feljut – megédesíti szívét a találkozás az Istennel való 

szeretetben történő egyesülés gondolata, mennyivel édesebb lesz, amikor a Lélek a lélekkel 

egyesül. Isten Lelke az ember-lélekben van, az ember lelke pedig az isteni Lélekben (vö. Jn 14, 

20). Milyen boldogság lesz, amikor a lelki menyasszony szerelmi vágyódása feloldódik Isten 

szépségének, Lelkének, jóságának megtapasztalásában! Az isteni Vőlegény ugyanis abban az 

ajándékban is részesíti az Ő választott menyasszonyát, hogy ennek az isteni dicsőségnek 

részese lehet! A mennyországban majd szemtől-szembe láthatjuk Isten Urunk fölségét. Isten 

dicsősége emberi dadogás, gyarló kifejezése annak, amit nem tudunk emberi szavakkal leírni, itt 

a kimondhatatlan fölséges Istent jelenti ez a szó. A dicsőség Ura Ő.  



 Amikor a Szentlelket is ábrázolja az Egyház, akkor a dicsőség koronájával mutatja meg 

azt, hogy az Ő emberségükön átragyog Isten mivolta. Az ember-lelket betölti az Istenség! Az 

ember egyesül Istennel, Isten egyesül az emberrel! Isten élete átjárja az ember életét. Talán nem 

a legjobb hasonlat, de valamiképpen jól rávilágít a tényre az illuminált állapot, ahogyan szoktuk 

jelezni, az alkohollal való feltöltődöttséget. Jó kifejezés arra, hogy mi történik a lélekkel, amikor 

Isten dicsősége betölti, átjárja őt. Nem az alkohol részegítő hatása sugárzik az emberből, hanem 

egy lelki részegség, egy Istennel való telítettség árad az ember életéből, mintegy túlnő rajta az 

Istenség ragyogása!  

 Amikor az ember befogadja a szentháromságos egy Istent a megszentelő kegyelem által, 

és ez az Isten bennünk lakása láthatóvá lesz, amikor felragyog bennünk is Isten dicsősége, mint 

ahogyan a Színeváltozás hegyén Jézus emberi mivoltán átsugárzott az Istenség ragyogása, akkor 

az ember valamit meg tud tapasztalni, milyen is az az élet, amikor az Istenség egyesül az 

emberiséggel, az ember mivoltunkkal. Amikor Isten dicsősége átragyog embervoltunk 

ruháján, és fehérebbé teszi a lelkünket mindenféle ragyogásnál, ahogyan ezt az evangélista is 

leírja a Színeváltozás alkalmával Jézus emberi mivoltáról.  

 Itt már nemcsak a lélek-menyasszony mondja isteni Kedvesének: – De szép vagy 

Kedvesem, de szép! –, hanem az ő lelkének az Ura is ugyanezt visszalitániázza választott 

menyasszonyának: De szép vagy, kicsi kedvesem! De szép vagy! (Én 4, 1). Az a boldogító 

élmény – amelyet a lélek-menyasszony már megélt: isteni Urát az ő Szerelmesének mondhatja:- 

Kedvesem! Szerelmesem! –, az most fordítva is érvényes. Micsoda boldogságot élhet meg a 

lélek-menyasszony, amikor isteni Ura ajkáról hallja a vallomást: Szép vagy, kedvesem! Egészen 

szép vagy, mert az enyém vagy! (Én 6, 3). Mert az én Istenségem ragyog át rajtad! Az én 

Istenségem szépsége tesz téged is egészen széppé.   

  

 Az isteni Vőlegény látogatásának sok ajándékát szemlélve olyan az érzésünk, mint 

amikor egy prizmán keresztül nézve egy-egy dolgot sokféle színben mindig új megvilágításban 

láthatunk. Igazán Szent Bernát is egyetlen dologról beszél. Krisztus az, Aki elűzi, szétoszlatja a 

felhőket, amelyek eltakarják előlünk Istent, Akit most már mintha fényben, örömben, 

ujjongásban, szeretetben, szerelemben látnánk! A lélek-menyasszony szinte elalélva 

gyönyörködik az isteni Igében, az ő Vőlegényében!  

 A hegyek szépségei, a lelket elárasztó öröm, az ezernyi isteni érintés, sugallat, 

dédelgetés, illat, boldog pihenés, életadó forrás, mind-mind egy ajándéknak a sokféle 

megfogalmazása. Az isteni Vőlegény szépséges hegyre vezeti a lélek-menyasszonyt, a titkos 

magányba, a derűs fényességbe, a béke lakásába. Ott óvja minden gondtól. Megpihenést és 

oltalmat ad neki. A lélek-menyasszony is már szinte a szemével látja az ő Vőlegényét. Fülével 

hallja, karjaival öleli lábát, kezét, ajkát csókolja. Vele beszélget édes örvendezésben és dicsőíti 

őt. Számára édességes az a hegy, ahova őt az isteni Vőlegényének a jósága viszi.  

 A csúcshoz közeledve a lélek ismerete mind teljesebb. A lélek már érzi, hogy rokona lett 

az isteni Vőlegénynek. Erős kapcsolat fűzi Hozzá. Hasonló lett isteni Urához. Titokzatos, 

páratlan szövetség, tökéletes hasonlóság, amelyet a titokzatos Vőlegény művel. Ez az Ő szeretete 

átalakítja a lélek-menyasszonyt, egészen önmagába alakítja!  

 

Szüntelenül zeng Isten szava, amellyel megvallja:  

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

 

A lélek-menyasszony pedig boldogan, szinte vég nélkül újra meg újra mondja: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


