
 

 

351. Miről álmodik a lány? 

 

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! 

 

 Ó lelkem, Szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus. 

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen, 

 Édes Jézus, édes Jézus!  

 

 A jegyes misztika a misztikus élmények következő fokozata. A misztika Isten 

tevékenysége. Azért mondjuk misztikának, mert titokzatos tevékenység. A misztikus élmény Isten 

titokzatos cselekvésének egy olyan megtapasztalása, amely ebben az imaszakaszban hasonlít a 

vőlegény és a menyasszony szeretetkapcsolatához, szeretetük bontakozásához. Ebben az 

imaszakaszban tehát az imádkozó ember olyan módon éli meg Isten és a lélek közötti szeretetet, 

mint ahogyan egy férfi és egy nő megéli az egymás iránti jegyesi szeretetet.  

 

 I. Miről álmodik a lány?  
 

 1. A kislány már 3-4 éves korában arról álmodik, hogy majd férjhez megy, és gyermekei 

lesznek, hiszen ezt a tapasztalatot kapja a szülői ház környezetében. Látja, hogy az édesapa és az 

édesanya a kölcsönös szeretetben milyen boldogok. Ő is számolgatja, hogy majd hány gyereket 

szeretne. Azután telnek-múlnak az évek, a kislányból nagyleány lesz, és az álmok pedig 

bontakoznak.  
 Egy nagyleány mesélte: „Megismertük egymást. Amikor megláttam őt, akkor valami 

megbizsergette a szívemet. Tekintetünk találkozott. Azután szóba elegyedtünk. Minél többet 

beszéltünk, annál jobban megismertük egymást, nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is. 

Megismertük egymás lelkét, és megszerettük egymást. Meglátogattuk egymás szüleit, mert meg 

akartuk nézni, hol lakik a másik, milyen az a családi környezet, ahol ő otthon van, ahonnan ő ki 

akar növekedni. Mivel úgy éreztük, hogy nagyon egymásnak valóak vagyunk, elhatároztuk, hogy 

összekötjük az életünket. Ő megkérte a kezemet, és én boldogan igent mondtam. Akkor jött a 

meglepetés: elvitt egy a szülői háztól elég messzire eső utcába. A kerítésajtón bementünk, és ott egy 

telken megmutatta a házat. Azt mondta: Ezt a számodra készítettem. Még a kerítésajtóban álltunk, 

de már lélekben a ház belsejébe kívánkoztam: Milyen lehet az a lakás, amelyet az ő szeretete 

rendezett be nekem? Tényleg, mivel megéltük: Isten egymásnak teremtett bennünket. Isten 

áldását kértük a házasságunkra, és azóta boldogan élünk. Szokványos történet – mondta 

befejezésül –, de nekem egészen személyre szóló. Engem szeret, és én őt szeretem. Én boldog 

vagyok tőle és vele, és ő is megvallotta: boldog tőlem és velem. Ezért kötöttük össze az életünket.”  

 

. Rómában, a Sixtusi-kápolnában Michelangelo szép festményén, Ádám és Éva teremtésnél 

van egy puttó-angyal, aki ott könyököl, és az Úristent nézve szemléli: mi történik ezekkel. 

 Mondhatjuk így is: Miről álmodik az angyal? Mi lesz az ember jövője, hogyan bontakozik 

az isteni Vőlegény szeretetében? Az üdvösség útját – ahogyan Szent Péter apostol mondja – még 

az angyalok is tulajdonképpen Krisztuson keresztül ismerik meg, és ezekbe az igazságokba az 

angyalok is még csak vágyódhatnak bepillantani (1 Pét 1, 12). Krisztus, Aki az Atya iránti 

engedelmességből és irántunk való szeretetéből megtestesült és megváltott bennünket, nemcsak a 

testét és vérét adta nekünk, hanem a Lelkét is, a Szentlélek elküldésével. Ezt az angyalok is a 

történelmi folyamat kibontakozásában láthatták.  



 

 Mi tehát már tudhatjuk, hogy miről gondolkodott az angyal: Az ember üdvösségéről, 

arról, hogy Isten – Aki megteremtette az embert – hogyan üdvözíti őt, hogyan viszi be őt mennyei 

hajlékába.  

 

 3. A lelki élet különböző fejlődési szakaszaiban az Úristen a választott lelket tehát 

 – nemcsak megszólítja,  

 – nemcsak tekintetre méltatja,  

 – nemcsak egyre közelebb jön hozzá, hogy egyre többet beszéljen vele (vö. Oz 2, 16) és 

együtt legyen vele,  

 – nemcsak szeretetben magához vonja, és hosszasan átölelve tartja a lelket, mint az 

elragadtatás, vagyis az extázis imájában, 

 hanem el is akarja jegyezni magának az imádkozó ember lelkét. Mérhetetlenül mélységes 

és fenséges hitigazság ez! 

 

 II. Miről álmodik a lélek-menyasszony?  
 

 1. Ez az imaszakasz készülődés arra, hogy számára az Úr megmutassa az új otthonát.  

 Az Isten házába való bevezetés majd az Istennel való lelki frigy, vagy más szóval a lelki 

házasság imaszakaszában történik, amikor Isten már be is vezeti a lélek-menyasszonyt az ő új 

otthonába, vagyis szentháromságos önmagába.  

 

 2. Itt inkább még csak háztűznézőben van Istennél. Látja, hogy Ő hogyan lakott 

édesanyjánál, a názáreti Szűznél Szent Józseffel. A lelki eljegyzés imaszakaszában Isten hajlandó 

választottját elvinni messzire is ettől a földi várostól, amelyben addig lakott. A lélek-menyasszony 

gondolata már ott van abban a hajlékban, amelyet isteni Vőlegénye készített a számára. Még 

nem látja, de tudja, mert az isteni Vőlegény megígérte neki: „Gyere, elviszlek oda, megmutatom 

neked.” Olyan ez, mint amikor egy menyasszonynak a vőlegénye azt mondja: „A spanyol 

tengerparton készítettem nekünk házat.” A magyar kislány nem lát el Spanyolországig, nem látja 

azt a házat. De bízik benne, hogy vőlegénye nem fogja becsapni, mivel tudja, hogy szeretetével 

meglepetést akar neki készíteni, s ezért elkezd álmodozni arról, hogy milyen lesz, amikor 

házasságkötésük után abba a másik országba, abba a másik lakásba együtt juthatnak el. Isten pedig 

„az Ő sokkal messzebb levő országában” készít a választott lélek számára hajlékot, nem holmi 

kis, földi kontinensek távlatában, amelyeken az ember egy szempillantás alatt túl tud emelkedni. Az 

a telek, az a megígért föld fölötte van a földi tájaknak. De a lélek-menyasszony már elkezdhet 

„álmodozni” arról, hogy milyen lesz, amikor isteni Vőlegénye őt oda bevezeti.  

 

 3. Akkor most csendben álmodozzunk! Álljunk meg, mintegy földbe gyökerezik a lábunk 

a meglepetéstől, hogy a mi isteni Urunk mekkora meglepetést készített számunkra.  

 Vagy használhatjuk a másik megoldást, azaz felejtjük a földet, és az ég felé nyújtózkodunk, 

s abba a mennyei hazába vágyakozunk, amelyet Isten készített nekünk, hiszen tudjuk: A mi 

hazánk a mennyben van (Fil 3, 20). Ami odafenn van, arra irányuljon figyelmünk, ne a földiekre! 

(Kol 3, 2).  

 

 4. Próbáljuk most az imádság szárnyaival odafentre irányulni, s az ébrenlét 

boldogságával álmodozni Isten elgondolásáról, amellyel hajlékot akar készíteni nekünk, 

embereknek!  

 Amikor az ember felemeli a tekintetét a hegyekre, akkor látja, hogy milyen magasságok és 

távolságok vannak előtte, illetve felméri, hogy még mennyit kell mennie, amíg eljut a mennyei 

otthonhoz; akkor szabad Petőfi Sándor szavait használva ezt mondani az Úrnak: „Vágyaimnak 

sólyom szárnya támad.” Szabad igényelnünk a sólyom gyors repülését, a gyors odajutást az 

Istentől készített házhoz! 



 

 Vagy a Zsoltárossal így fogalmazhatunk: Bárcsak szárnyaim lennének, mint a galambnak, 

akkor elrepülnék és megnyugodnék. Igen messze elbujdosnék innen, és a pusztaságban laknék 

(Zsolt 54, 7-8). Szabad kívánnunk a galamb szelíd szárnyalását. Ahogyan a postagalamb 

csalhatatlan ösztönnel hazatalál, úgy mi is megkapjuk Istentől az elirányítást, hogy 

hazataláljunk az Ő otthonához. Ő vonz magához, isteni távirányítással vezérel. Ő képesít rá, hogy 

eljuthassunk az Ő hajlékához. Ha nem elég a sólyom szárnya, ha nem elég a galamb szárnyalása, 

akkor angyalainak parancsol felőlünk Isten (vö. Zsolt 90, 11), és angyalszárnyakat ad. Az 

angyalok segítenek nekünk az úton egyre szabadabban szárnyalni, egyre magasabbra jutni, egyre 

inkább Isten szférájába kerülni. Az angyalok ugyanis nem tétlen szemlélői a mi üdvösségünknek, 

hanem aktív segítői. Az őrangyalt különösen is ezért adja Isten. Itt, ebben a lelki magasságban 

felejthetjük a gyermekkor álmait, s fölébe emelkedünk az evilág távlatainak, mert ama isteni 

hajlék felé irányulunk már. 
 

 5. Van úgy, hogy a menyasszony még a házasságkötésük előtt nászajándék-előleg gyanánt 

megkapja a kis bölcsőt, hogy majd abban ringathassák gyermekeiket. Olykor a menyasszony 

abbahagy mindenféle más tevékenységet, megáll a jövendő csecsemő kiságyánál, s bár még nem 

látja a jövendő kisbabája arcát, de mégis már őt nézi. Az üres bölcső távlatában a kiságy végén túlra 

tekintve ugyanis szemléli azt, aki majd eljön, aki majd ide érkezik. Anyaságra készülő szívével 

elkezdi már szeretni azt a kicsi gyermeket. Nézi és szereti, vagyis már gyönyörködik abban, akit 

még nem lát.  

 A lélek-menyasszony is megáll csendesen, vagyis abbahagyva egyéb irányú tevékenységeit, 

és a látható horizonton túlra emelve lelke tekintetét, már annak az Istennek az arcát akarja 

szemlélni, Akit még nem láthat, de Aki megígérte neki, hogy majd meglátja, hiszen boldogok a 

tiszta szívűek, mert meglátják Istent (Mt 5, 8).  

 A lelki álmodozásnak ebben az imájában a lélek-menyasszony ábrándozhat isteni Vőlegénye 

arcáról, szeretetéről, és arról az új otthonról, amelyet az Úr már kész megmutatni kis jegyesének.  

 

 6. Amikor a kis Keresztelő János megszületett, akkor a rokonok és a szomszédok 

összejöttek, és az események ismeretében – vagyis hogy édesapja addig néma nyelve megoldódott – 

Isten csodálatos közreműködését felismerve egymástól kérdezgették: „Mi lesz ebből a 

gyermekből?”, hiszen nyilvánvalóan Isten van vele? (Lk 1, 66). Isten választottja, a lélek-

menyasszony is kérdezheti az imádságban: „Mi lesz majd belőlem, hiszen nyilvánvalóan Isten van 

velem? Egyre inkább megoldódik a nyelvem az Ő dicséretére, felfakad szívemből a vallomás, 

amellyel válaszolok az Ő szeretetére: Viszontszeretlek, Uram!” Egyre jobban gondolkozik azon, 

hova fog ez a szeretet kifejlődni. Mivé lesz az az ember, akit Isten jegyeséül választott? Micsoda 

magasságba akarja őt emelni, hiszen azt a hajlékot, ahova be akarja vezetni, a csillagok fölé, 

mennyei magasságokba emelte az Úr.  

 

 Ahogyan a házasságra készülődő menyasszony megáll annál a bölcsőnél, amelyet már előre 

megkaptak, és a jövőbe tekint, úgy a lélek-menyasszony is nagyon szelíden, nagyon csöndesen 

megáll a jövő távlatai előtt. Ez a szelíd magatartás nagyon alkalmas arra, hogy könnyült lélekkel 

tudjon előrehaladni. Jézus azt ígérte: Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld (Mt 5, 5), tudniillik 

az a megígért föld azzal a hajlékkal, amelyet Isten épített arra a „mennyei telekre”, ahova a lélek-

menyasszonyt akarja vinni.  

 

 7. A vágyak a sólyom- vagy a galambszárnyaknál is sebesebben tudnak szállni. Testünk 

még itt van a földön, de vágyainkkal a lelkünk már a mennyei hazában honolhat.  

 Testben is, lélekben is szabad leborulnunk Isten előtt, mert testi szemünkkel akármilyen 

távlatokba is nézünk, nem tudunk olyan messzire tekinteni, hogy Őt megláthassuk, mint ahogy a 

menyasszony sem látja a magyar földről a spanyol tengerparton épült házukat. De ha a választott 

menyasszony lélekben leborul isteni Vőlegénye előtt, amikor nem földi szemmel akarja látni, 

hanem vágyaival akar szabad utat engedni, ezzel a leborulással nagyon jó megoldást talál. A földi 



 

távlatok ugyanis mindig lehatárolódnak. A leborult ember arca a földből már csak egy kicsi, 

tenyérnyi darabkát lát. Ha pedig becsukja a szemét, akkor még azt a picinyke területet sem látja 

már. Ebben a leborult állapotban azonban kitágul a lélek. A lélek látóhatára felmagaslik a magas 

égbe. Amit az álmodozó leányka nem tudott elérni, amit az ember itt a földön a maga erejével – 

bármennyire is nyújtózkodik – nem tud elérni, ahová a sólyom- vagy galambszárnyak, nem tudnak 

eljutni, azt Isten vonzása meg tudja valósítani. Amikor a lélek-menyasszony meghajol az isteni 

Vőlegény előtt, akkor az imádásnak ez a gesztusa, a meghódolásnak ez a magatartásmódja 

megérinti az isteni Vőlegény Szívét, és lehajol választott menyasszonyához.  

 

 8. Ahogyan a gyermek az úton édesanyja kezét fogva megy, de egy idő után elfárad, és 

megkéri: „Vegyél fel a karjaidba!”, úgy a hatalmas nagy Úr is az Ő kicsiny választottját – aki 

már elfáradt az úton és nem tud továbbmenni a maga erejéből – karjaiba veszi, ölében hordozza, 

dédelgeti: Ölben hordoznak majd titeket, és térden ringatva becézgetnek (Iz 66, 12). Ahogyan a 

gyermek az édesanyja ringó lépéseire elálmosodik, és álomba merül, úgy a lélek-menyasszony is, 

akit az isteni Vőlegény a karjaiban hordoz, hogy elvigye abba az új otthonba, amelyet meg akar 

mutatni neki, belemerülhet Isten szeretetébe. Biztonságot ad neki a tudat, hogy Isten magához 

ölelte, szerető karjaiban tartja, magával viszi. Ahogyan a kicsiny gyermek magán tudja érezni 

édesanyja illatát, és az nyugalmat, békességet ajándékoz neki, úgy a lélek-menyasszony is 

megismeri Vőlegényének isteni illatát. Magába fogadja azt, betöltődik vele. Mintegy álomba 

ringatja őt ez az isteni szeretet. Hagyja, hogy isteni Vőlegénye oda vigye, ahová csak akarja. 

Szinte nem is tudja, hogy ébren van-e, vagy álmodik, ezt talán most nem is kell méricskélnie; elég, 

ha tudja: jó kezekben van, elég, ha érzi isteni Vőlegénye Szíve dobogását, és akkor nyugodtan 

álmodhat a jövőről, a kibontakozásról, és mondogathatja Petőfi Sándor szavait, amelyet a 

Jövendölés című versben írt: „Anyám, az álmok nem hazudnak.” Vajon, milyen lesz majd, 

amikor ebből az álomból felébred a lélek-menyasszony, és látja, hogy már megérkeztünk, itt 

vagyunk a kerítés kapunál? Már csak be kell lépnem arra a földre, amelyet megígért az én isteni 

Vőlegényem!”  

 

 Ó, milyen lesz az, amikor az álmok valóra válnak? Álmodozzunk Istenben, Isten szerető 

karjaiban! Ő a garancia, hogy álmaink valóra válnak.  

 

Befejezésül a 126. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Maradj nálam kevéssé, tedd szívemet édessé, édes Jézus.  

 Ám tégy engem semmivé, csak szívem tedd Tieddé, 

 Édes Jézus, édes Jézus! 

  

 Emberek és angyalok, most mind előálljatok és a Jézust 

 Teljes szívvel áldjátok, jertek és imádjátok, 

 Édes Jézus, édes Jézus!  

 

 



 

 

352. Szeretném átölelni Istent, szeretném, hogy átöleljen Isten! 

„Jöjj, táncoljunk együtt!” 

 

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! 

 

 Ó lelkem, Szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus. 

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen,  

 Édes Jézus, édes Jézus! 

 

 A szemlélődő ima útjainál az Istennel való eljegyzés imáját tanulmányozzuk. Előzőleg arról 

elmélkedtünk, hogy miről álmodik a lélek-menyasszony.  

 

I. Milyen vágyakat ad az Úristen a választottja szívébe? 
 

Milyen úton vezeti, hogy azután majd eljegyezze, lefoglalja magának a lelket, és 

megmutassa neki új otthonát?  

 

 1. A lélek-menyasszony talán így tudja megfogalmazni vágyait: „Szeretnélek átölelni, 

Uram, mint a gyermek az édesanyját!”  

 A gyermek kicsi karjaival legfeljebb az édesanyja nyakát tudja átérni. Nem tudja igazán 

átkarolni, mert az édesanya vagy az édesapa felnőtt, nagy őhozzá képest. A gyermek azonban nem 

problémázik ezen. Szeretetét kimutatja már azzal is, hogy ölelésre tárja kezeit, és ha nem is tudja 

egészen átölelni, de odasimul szülőjéhez.  

 Isten gyermeke is mondhatja: „Édes jó Mennyei Atyám, hatalmas Istenem, ennyit talán én is 

meg tudok csinálni: Feléd tárom karjaimat, Reád tekintek, és lelkem Hozzád simulásával jelzést 

adok Neked arról, hogy mennyire szeretlek, mennyire vágyódom Utánad!”  

 A felnőtteknél már más a helyzet. A jegyes már át tudja ölelni vőlegényét.  

 A lélek-menyasszony szeretete is teljes egyesülésre vágyik, de annak még nincs itt az ideje. 

Viszont a lélek-menyasszony is boldogan vágyódhat arra, hogy átölelje és átölelve tartsa az ő 

isteni Vőlegényét. Ez a hatalmas Úr, ez a nagy Isten, ez az égi Vőlegény ilyen vágyakat tud adni 

választottja szívébe.  

 

 2. Ezek a vágyak az imádságnak ebben a szakaszában azért is fontosak, mert a lélek-

menyasszony fájdalmasan tapasztalja, hogy még nincs itt a Vőlegény: A vőlegény még késik. Az 

öt okos és öt balga szűz is várakozott, és csak éjfélkor hallatszott a kiáltás: „Jön a vőlegény, 

menjetek ki elébe!” Ha a lélek-menyasszonynak is várakoznia kell még a Vőlegény érkezésére, 

türelmesen vár. Nem baj, ha sötét van, nem baj, ha még nem látja, várakozását azonban 

megédesíti, hogy gondolatai már isteni Vőlegénynél járhatnak. Szíve a jövendő találkozás örömétől 

dobog. Szeretete égő mécsesként lobog az éjszakában. Amikor éjfélkor kiáltás hallatszott: „Jön a 

Vőlegény, menjetek ki elébe!”, a szüzek mind felkeltek, és rendbe hozták lámpásaikat (Mt 25, 5-7).  

 

 3. A várakozás a lélek-menyasszony szíve lángolását is egyre magasabbra lobogtatja. 

Szeretetének ez a lángolása jelzést ad az Úrnak, az isteni Vőlegénynek: „Itt vagyok, várlak, jöjj!” 

Talán nem meri még hangosan kimondani, de a szíve mélyén zakatol a gondolat: „Uram, már 

szeretnélek karjaimba zárni!” Ha csak a szíve mélyén mondja is ki ezt a vallomást, az isteni 

Vőlegény meghallja. Szabad újra meg újra megvallani Neki: „Uram, már szeretnélek karjaimba 

zárni Téged!”  



 

 

 4. A lélek-menyasszony – aki már keresztsége óta tudja, hogy őt szereti Isten, és most, hogy 

így ez a mennyei Vőlegény tekintete reá irányult, kiválasztó szeretete feléje irányult –, a 

szerelmesek vakmerő bizalmával mondhatja azt is: „Uram, Istenem, szeretném, ha már karjaidba 

zárnál engem!” Ha még nem is látja az isteni Vőlegényt, amíg nem is érzi karjai gyengéd ölelését, 

azért vágyódhat már Rá. A próféta szavát ismételgetheti: Utánad vágyódik a lelkem éjjelente (Iz 

26, 9). Vágyának ezt a megfogalmazását a kinyilatkozó Isten a lélek-menyasszony ajkára is adja. 

De a kinyilatkoztatásban mi is megkapjuk, hogy mindnyájunkat érintsen ez a szó, mindnyájunk 

szívét megragadja, és mindnyájunkból felfakadjon ez a vallomás: Utánad vágyódik a lelkem 

éjjelente, Uram! A lélek-menyasszony a szerelmes szív epekedésével mondhatja újra meg újra az 

isteni Vőlegénynek: „Uram, szeretném, ha már karjaidba zárnál engem!”  

 

 Ha szívének ezt a vágyát a lélek-menyasszony talán még nem is mondhatja ki ajkával, lelke 

mélyén azonban már megélheti. Az isteni Vőlegény pedig ezt a ki nem mondott vágyat is ismeri, 

elfogadja és számon tartja. A lélek-menyasszony ezért tudja: érdemes türelmesen várakoznia! 

Hűségét szeretete élteti, szeretetét pedig a hűsége. Hűség és szeretet, milyen mélyen 

egybekapcsolódó két fogalom. A hűség nem más, mint megélt szeretet. Aki pedig szeret, az 

hűségesen ki akar tartani ebben a szeretetben. A lélek-menyasszony tudja, hogy aki 

felkészülten, vagyis szíve mécsesének lobogó szeretetével várja az isteni Vőlegényt, az bemehet a 

menyegzőre, midőn a Vőlegény megérkezik: Amikor megjött a Vőlegény, akik készen voltak, 

bevonultak Vele a menyegzőre (Mt 25, 10). Ha már a sötétben való várakozást is megédesíti a 

Vőlegényre való várakozás, milyen boldogság lehet a Vele való találkozás!  

 

II. Az igazi menyasszony, a Názáreti Leány, a Boldogságos Szűz Mária Isten kiválasztottja 
 

 1. Szűz Mária közös zsolozsmájában, az Olvasmányos imaóra első antifónájában így 

imádkozunk: „Mária áldást nyert az Úrtól, és irgalmat szabadító Istenétől.” Áldást nyert, vagyis az 

Úr közölte magát vele, még mielőtt Fiában adta volna neki önmagát oda. Tanuljuk meg mi is Isten 

stílusát a Boldogságos Szűz Mária példáján! Mi is mennyiszer befogadhatjuk az Úr áldását, 

vagyis azt a jóságot, amely belőle árad felénk. Most is árad. Most is be kell fogadnunk! A 

Boldogságos Szűz Mária irgalmat talált, irgalmat kapott, irgalmat nyert szabadító Istenétől. Akkor 

gondolhatunk mi is arra, hogy hányszor szabadított meg minket irgalmas szeretetével bűneinktől, 

attól a magatartásunktól, amellyel elszakadtunk vagy elfordultunk Tőle, és nem Őt kerestük. De az 

Úr mégis magához fordított minket. Ez az az irgalom, amellyel Isten gyengéd szeretetre indult 

irántunk, mint méhe magzata iránt az édesanya. Higgyük el, vagyis hittel fogadjuk be ezt a felénk 

áradó gyengéd isteni irgalmas szeretetet!  
 Az Istent kereső ember, az Isten arcát látni kívánó ember kitárja szívét, mint a kaput, és a 

dicsőség Királya bevonul (vö. Zsolt 23, 6. 9), és részesíti isteni mivolta Szentségében, az Ő 

dicsőségében.  

 

 2. Nézzük tovább ennek a Názáreti Menyasszonynak a történetét, ahogyan a zsolozsma a 2. 

antifónában leírja: „Megszentelte hajlékát a Magasságbeli, vagyis betöltötte isteni Szentségével. 

Szentségének részesévé tette.” A magasságbeli Istennek ez az áradása megörvendezteti a mi 

lelkünket is, mint ahogyan csörgedező patakok vidítják Isten városát is, mert Isten lakik benne (vö. 

Zsolt 45, 5-6).  

 A megszentelő kegyelem által Isten bennünk lakik, mi vagyunk Isten városa, minket 

örvendeztet meg ez a hatalmas Isten, Aki betölt az Ő Szentségével. Megélhetjük, hogy velünk van 

ez a hatalmas Isten, Ő ad biztonságot (vö. Zsolt 45, 8). Ő menedékhelyet készít a számunkra, 

mert az isteni Vőlegény is nemcsak megmutatni akarja a lélek-menyasszonynak jövendő hajlékát, 

hanem azt majd neki is akarja adni, be is vezeti oda. A názáreti Mária az angyal látogatása előtt is 

megélte, hogy Istenben lakik. Amikor „Igen!”-t mondott Isten szavára (vö. Lk 1, 38), akkor azt is 

megélhette, hogy Isten pedig őbenne lakik. Micsoda egymásba ölelkezés ez, micsoda 



 

megvalósulása ez annak a vágynak, amellyel a lélek-menyasszony szeretné, hogy átölelje őt Isten, 

illetve Isten vágyódik arra, hogy átölelje választott menyasszonyát!  

 

 A lélek-menyasszony tehát már arról álmodik, hogy „Ő énbennem lakik, és én Őbenne 

lehetek” (vö. Jn 6, 56). Ez az egymásban levés olyan gyönyörűség, amelyet nem lehet szavakkal 

kifejezni, csak Isten ajándékából megélni. Az egymásban levésnek ez a nyugalma az örök 

nyugodalom előízét segít megtapasztalni az embernek. Azt a gyönyörűséget, azt a mennyei 

nyugalmat, amelynek szemlélésére hív minket az Úr. Azt mondja: Jöjjetek, és lássátok az Úr tetteit, 

a csodákat, amelyeket a földön végbevitt! (Zsolt 45, 9).  

 

 Megtanítja azt is, hogy mi ennek a módja: Hagyjatok abba minden mást, és lássátok be, 

hogy az Isten én vagyok, Aki fölséges az emberek között! (Zsolt 45, 11). A Fölséges, Magasságos, 

Hatalmas Istent szemlélni olyan, mint fölmenni a hegyre egyedül, ahogyan Mózest és Illést hívta 

a Találkozás hegyére. Ennek a hívásnak engedelmeskedni a csend világába való behatolást jelenti, 

amelyben lenyűgöz Isten békéjének a világa. Míg az evilág, vagyis ez a világ az Istentől való 

elszakadásra kísért, addig „az a világ” az Istennel való találkozás lehetőségét adja meg. Ez a 

Vőlegény érkezésére várakozó csend ugyanis hívogat, hogy egyre mélyebben hatoljunk bele.  

 

 Ahogyan a szédítő mélység vonz, úgy ez az isteni magasság is vonz bennünket, és mi 

hagyjuk magunkat vonzatni a mi Urunktól, a mindenség királyától! (vö. Zsolt 23, 10). Hagyjuk, 

hogy az isteni Vőlegény szeretete eluralkodjék bennünk! Mi pedig kívánkozzunk egyre jobban 

belesimulni az Ő ölelésébe! Szeretnénk egyre jobban elveszíteni benne az életünket az Ő ígérete 

szerint (vö. Mt 10, 39), és akkor egyre jobban megtaláljuk azt Őbenne.  

 

 Azzal dicsőítjük meg Őt, hogy egész életünket Neki adjuk. Amikor kimondjuk a dicsőítés 

imáját: – „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen.” –, akkor ez mindig egész lényünk önátadását akarja jelezni. Kicsiny, 

porszemnyi teremtmény létünket fenntartás nélkül beletenni ölelő karjaiba, hiszen erre teremtett 

minket. Ez az önátadás öröme, ez az egymásba simulás gyönyörűsége emberileg szinte ki sem 

mondható, meg nem fogalmazható öröm. Mennyei, isteni öröm ez, Istentől készített gyönyörűség 

ez az Ő kicsiny teremtménye számára, akit Egyszülött Fia drága vére árán váltott meg, szerzett 

vissza a Tőle való elszakítottság, a bűn állapotából, és kiválasztotta, hogy jegyese legyen.  

A Boldogságos Szűz Mária példájára mondjuk ki mi is a készséges szót: Íme, az Úr 

szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint! (Lk 1, 38). Az Úr pedig szívesen odaadja 

magát annak, aki kész átölelni Őt, és Ő is kész arra, hogy szívesen átölelje szíve választottját, a 

lélek-menyasszonyt. Már ebből a kölcsönös önátadásból is élet fakad Isten dicső országában, 

megszentelt hajlékában. Isten szeretete már rajtunk keresztül is beleárad a világba (vö. Róm 5, 5). 

Az Úr bejegyzi a népek Könyvébe: Ez is, meg az is benne született, ezek mind itt születtek (Zsolt 86, 

6).  

 Ez a vágyódás: Szeretnénk Istent átölelni, és szeretnénk, hogy Ő is átöleljen bennünket, még 

csak az első állomás. Názáret öröme is csak a kiindulópont volt. Mária útnak indult (Lk 1, 39). 

Hegyen át, völgyön át, micsoda dalolás, micsoda hatalmas örömének zengett a Boldogságos Szűz 

Mária szívéből az élet forrása, Isten felé. A lélek mintegy táncra perdül, mert benne ez a 

gyönyörűséges Istennel telített élet fakad fel (vö. Zsolt 86, 1. 5-7). Isten bennünk él, mi pedig 

Őbenne élhetünk, az Ő karjaiban; Isten pedig a mi karjainkban, a mi lelkünkben akar élni!  

  

 3. Harmadik gondolatnak most hallgassuk meg egy lélek-menyasszony vallomását:  

 „A szentmise utáni szokásos szentségimádásom volt. A szentségi Jézus elé ültem, mindig 

olyan jó Nála megpihenni! Egyszer csak megdobbant a szívem az örömtől: »Itt vagy, Uram?« 

Olyan volt ez az élmény, mint amikor a bálban a nem táncolók csak csendesen ülnek, és 

várakoznak, hogy majd egyszer valaki talán felkéri őket. Hogy megdobban a leány szíve, amikor 

pontosan az áll meg előtte, aki már akkor megtetszett neki, amikor először meglátta. 



 

 Az én szívem is megrezdült, hiszen az első pillanattól kezdve én is megszerettem Őt, az én 

isteni Uramat. Most a szentségimádásban mintha táncolni hívott volna. Boldogan engedtem 

hívásának. Megfogta kezemet, felsegített, én pedig ezer örömmel hagytam, hogy magához vonjon. 

Kezébe tettem kezemet, és hagytam, hogy vezessen. Figyeltem lépteit, hogy a lábunk egy ütemre 

járjon. Magamon éreztem tekintetét, és szeretete sugárzását, amellyel feljogosított, hogy én is a 

szemébe nézhessek.  

 A meghatódottságtól még egy öröm-könnycsepp is ki kihullott a bal szememből. Végigfolyt 

az arcomon, de nem hullott le a földre, mert Szeretete Csókjával, a Szentlélekkel leheletfinoman 

lecsókolta az arcomról. Micsoda isteni gyengédség! Milyen finom érintés! Milyen szeretetteljes 

cirógatás! Milyen csodálatos kedvesség, ahogyan ajkára vette, és ezzel jelezte, hogy isteni Szívébe 

is be akarja fogadni csöppnyi ember-voltomat! 

 Ebben az isteni táncban együtt rezdült immár nemcsak a lépésünk, hanem a szívünk is. 

Együtt ringott velük a világ. Egy ütemre lélegeztünk, mert ugyanaz a Lélek, a Szentlélek járt át 

bennünket!  
 Most nem kellett a szavak zöreje sem, beszéd nélkül is értettük egymást. Egyszerűen 

csak „tudtam” őt, még ha nem is vagyok képes kimondani azt, amit tudtam, hogy Ő hogyan tartott 

a karjaiban, én pedig hogyan ölelhettem át isteni Vőlegényemet, de nem voltam képes ezt 

elmondani, de Ő „tudott” engem, ismert engem! Az első pillanattól kezdve tudta azt, amit én még 

nem tudhattam! Ő tudta a legjobban, hogy miért ilyennek teremtett, miért engem választott, mi 

célból hívott éppen engem. Tisztában voltam azonban azzal, hogy most nem én vagyok a fontos, 

hogy rólam beszéljen, hanem Ő a fontos! Ezért önmagam feledve csak Őrá irányultam. Igyekeztem 

egyre jobban belesimulni karjaiba, és hagytam, hogy átöleljen. Olyan szívesen rábíztam az 

életemet. Tudtam, hogy akkor van a legjobb kezekben. Ő nemcsak mondja, hogy „a tenyeremen 

foglak hordozni!”, hanem tényleg a karjaiban hordoz. Csak azt kívántam, hogy soha ne legyen 

vége ennek az egymásba simultságnak!  
 Egy kicsit arra gondoltam: Milyen lehet ez, amikor a mennyországban Ő örökké átölelve 

tartja a lelkemet, én pedig az Ő karjaiban lehetek?” 

  

 Talán így lehetne megfogalmazni ezt az imámat: „Gondolataink egymásba ölelkeznek. 

Szívünk szeretete körülveszi a másikat.”  

 A lélek-menyasszony megéli: Immár belesimul az isteni Vőlegény karjaiba, ölelő 

szeretetébe, és boldogan hagyja magát szeretni.  

 Forró vágya, hogy isteni Vőlegénye felé viszonozhassa ezt a boldogító ölelést, ezt az 

ölelő szeretést.  

 

 A kölcsönösség alapján egymásnak mondhatják: 

  

 –  Jól érzem magam Veled!  

 –  Jól érzem magamat a Te karjaidban! 

 –  Ölelj át, kedves!  

 –  Hadd viszonozzam átölelő szeretetedet! 

 –  Szeretnélek még jobban átölelni, karjaimba zárni, hogy jól érezd magad az én karjaimban!  

 

Befejezésül a 126. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Maradj nálam kevéssé, tedd szívemet édessé, Uram, Jézus,  

 Ám tégy engem semmivé, csak szívem tedd Tieddé,  

 Édes Jézus, édes Jézus!  

 

 Emberek és angyalok, most mind előálljatok és a Jézust 

 Teljes szívvel áldjátok, jertek és imádjátok 

 Édes Jézust, édes Jézust!  



 

 

353. Szeretném, ha otthon lehetnék Nálad, mert egyre jobban vonzol magadhoz. 

Szemlélem jövendő otthonomat 
 

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!  

 

 Az Istennel való eljegyzés imáját tanulmányozzuk. Az eljegyzéskor az egymást szeretők 

arra készülnek, hogy összekössék az életüket. Isten is készülődik arra, hogy lefoglalja magának 

a lélek-menyasszonyt.  
A kislány arról álmodozik, hogy majd feleség és édesanya lesz. A felnőtt pedig készíti a 

szívét arra, hogy megtalálja az igazit, és egy szeretetközösség legyenek nemcsak néhány 

tánclépés erejéig, hanem egy életen át egy ritmusra dobbanjon a szívük, együtt lépjen a lábuk, 

együtt kulcsolódjon imára a kezük. Amikor egy fiatalember és egy nagylány már annyira 

megismerték egymást, hogy nem tudják az életüket elképzelni egymás nélkül, annyira megszerették 

egymást, arra készülődnek, hogy házasságot kössenek, és együtt lakjanak. De ha még nem érkezett 

is el a házasságkötés ideje, már gondolhatnak arra, hogy otthont találhatnak egymásnál.  

 

I. Milyen lesz az, amikor az isteni Vőlegény bevezeti menyasszonyát a jövendő otthonába? 
 

Most is a kinyilatkoztatás szavaival kapunk biztos eligazítást: 

 

 1. A Zsoltáros megtanít arra, hogy miképpen tudunk irányulni ama otthon felé, amelyet 

az isteni Vőlegény készít számunkra. A Zsoltárossal együtt mi is elmondhatjuk: Amint szarvas 

sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem, Téged, Istenem! Isten után szomjazik a lelkem, az élő 

Isten után: mikor mehetek, hogy megjelenjek az Ő színe előtt? (Zsolt 41, 2-3). Ha az Ószövetség 

nagy imádkozójának szabad így sóvárognia az isteni otthon után, akkor az Újszövetségben a 

választott népeknek is szabad, sőt még inkább joga van vágyakozni, mikor mehet, hogy ott 

lehessen az isteni Vőlegény színe előtt, hiszen Jézus önmagát Vőlegénynek mondja.  

 

 2. Szabad nekünk is a lelkünkben most felindítani az áhítatot, a szomjúságot, a 

vágyódást: „Szeretném, ha otthon lehetnék Nálad, Istenem!” Maga ez az áhítozás, ez a vágyódás 

az isteni Vőlegény után már imádság. Nem a szavakkal megfogalmazott ima, hanem a szív imája. 

Szavainkkal csak néhány méterre tudunk elhatolni, hogy a mondanivalónk a másik füléig 

elérkezzen. A folyó vize messzebbre vezeti a hangot. Ha a budai oldalról átkiáltunk, akkor azt a 

pesti oldalon is meghallják. De ha nincs csend, akkor a hangunk elenyészik, mert a zaj, az evilág 

lármája elnyomja. A modern technika még messzebbre közvetíti a hangunkat. Felvesszük a telefont, 

és az minden evilági zavarás, zajok ellenére összeköt a másikkal. Egészen a másik füléig hatol a 

kiáltásunk: „Szeretnék már ott lenni Nálad!”  

 De van lelki telefon is. Ez a szeretet hullámhosszán kapcsol össze azzal, Aki a Túlsó 

parton vár ránk, mert ott készített nekünk lakást. A szívünkből fellobbanó szeretet által ki tudunk 

lépni önmagunkból, át tudunk hatolni irdatlan távolságokon is, és a szívünkből fakadó áhítozás, a 

vágyakozásunk megérkezik Isten Szívébe, amely nagyon érzékenyen fogadó-kész állomás. 

Próbáljuk ezt a szeretetet feltüzesíteni a szívünkben! Mint ahogyan a nap izzó tömegéből a 

napkitöréskor a nap anyaga kívülre, vagy mondjuk így: „maga fölé” kerül, úgy próbáljunk az 

imádságban magunk fölé hatolni az áhítozás, a szomjazás által, azzal a vággyal, amellyel a 

Zsoltáros mondta: Mikor mehetek, hogy megjelenjek Isten színe előtt?  

 



 

 3. Ezt a vágyunkat segíti, ha visszagondolunk Istennek már megtapasztalt jóságára. Ami 

a Zsoltáros tapasztalata volt, ami nála jól bevált módszer volt, az nekünk is segíteni fog. Azt 

mondja: Csak arra gondolok, elmém azon mereng, hogyan vonultam be Isten csodás hajlékába 

(Zsolt 41, 5). Ez az istenélmény, amelyet a Zsoltáros megtapasztalhatott Isten templomában, akkor 

is segítette őt, hogy Istenre tudjon irányulni, amikor nem volt a jeruzsálemi templomban. Nekünk is 

szabad visszagondolnunk azokra az élményekre, amikor valamit már megtapasztalhattunk Isten 

közelségéből, Isten cirógató jóságából, Isten szeretetéből. Az elme visszaemlékezése, a szép 

események fölötti elmerengés segít arra, hogy a vágyat felszíthassuk: „Milyen lesz az, amikor 

majd bevonulhatunk Isten csodálatos hajlékába?”  

 

 4. Isten világában a kegyelem és az emberi szabad akarat mindig együtt működik. Az Úr 

mindig észreveszi, ha valaki törekszik Feléje. Mint ahogyan a jóságos édesapa segít kis 

gyermekének a hegyre való felkapaszkodásban, úgy a jóságos Mennyei Atya is segít, hogy 

előbbre tudjunk jutni abba a magasságba, arra a hegycsúcsra, ahol az Ő hajléka áll, ahova Ő hív 

bennünket. Az Úrnak ezt a tevékenységét a Zsoltáros így fogalmazza meg: Árassza rám az Úr 

irgalmát naphosszat, hiszen Neki zeng éjjel háladalom, és áldom éltető Istenemet! (Zsolt 41, 9). 

Amit tehát mi emberi erővel nem tudunk elérni, azt az Úristen irgalma meg tudja valósítani. Isten 

irgalma határtalan, éjjel-nappal árad felénk. Ezért azután mi is naphosszat, és éjjelente is 

zengjük Feléje a hála imáját, az áldás és a dicsőítés szavát!  

 Amikor az imádkozó lélek megtapasztalja az isteni Vőlegénynek ezt a feléje irányuló, hozzá 

lehajló irgalmas szeretetét, akkor ez benne még jobban szítja a vágyakozást. Szabad ilyen óhajt 

megfogalmaznunk: Bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék! 

(Zsolt 54, 7). Az ember látja a nagy távolságot és érzi a maga tehetetlenségét, hogy csak kicsiny 

lépésekre képes. Ilyenkor irigyli a galambot, amely néhány szárnycsapással már a magasba tud 

emelkedni, és akadálytalanul szeli át a levegő-eget. Szabad tehát az ilyen vágyat felszítani a 

szívünkben: „Bárcsak szárnyalhatnék Hozzád, Uram!” De a szárnypróbálgatás nem elégséges a 

repüléshez. A legkiválóbb postagalamb is bármilyen kitartóan tud repülni, egyszer csak elfárad, 

illetve a levegő-égnél magasabbra nem tud hatolni.  

 

 5. Amikor azonban a lélek-menyasszony érzi a maga tehetetlenségét, akkor ettől az isteni 

Jegyestől vigasztaló szavakat kap: Aki szomjazik, jöjjön! Aki kívánja az élet vizét, ingyen igyék! 

(Jel 22, 17). Lelkünk szomjúságát maga Isten akarja csillapítani. Az Ő mennyei otthonában az élet 

vizét kínálja. Azt az éltető szeretetet, amellyel Őnála majd örökké élhetünk. Mindezt ingyen 

adja, vagyis kegyelemből. Az ember nem tudja megvásárolni, a világ összes kincse sem elég hozzá.  

 

 6. Amikor tehát a lélek-menyasszony vágyára az isteni Vőlegény felvázolja a lehetőséget: –

aki szomjazik Utána, jöjjön el Hozzá, és Ő betölti szomját s otthont készít neki –, akkor az 

imádkozó ember szívében joggal felmerül a kérdés: Uram, a Te hajlékodban ki lakhat? A 

Zsoltárosnál kapjuk meg a feleletet: A tiszta szívű ember lakhat Isten házában (vö. Zsolt 14, 1. 2). 

Az ember ilyenkor önmagára tekint. Mint ahogyan nem illik foltos, pecsétes, összemaszatolt 

ruhában a király elé lépni, a lélek-menyasszony is ilyen vallomásra fakad: „Uram, nem vagyok 

méltó, hogy a hajlékodba lépjek (vö. Lk 7, 7). Uram, tisztíts meg engem, mert szeretnék minden 

gyarlóságom ellenére mégiscsak Veled lenni!” Amikor a lélek-menyasszony az isteni hajlék felé 

való vágyódásában megéli méltatlanságát, de megéli a vágyódását is az isteni hajlék után, akkor – 

bármennyire is megalázkodva leborul az isteni Vőlegény előtt – megéli azt, hogy ez nem egy kínos 

csend, hanem tisztító csend. A sötétség, a várakozás, a csend mindig tisztítja a lelket. Amikor a 

lélek már nem bírja ki tovább, hogy ne emelje fel lelke tekintetét az Úrra, akkor felemeli szemét az 

Úr arca felé, és láthatja, hogy az Úr, ez az isteni Vőlegény rámosolygott. Megélheti, hogy ez a 

mosolygás egyben bátorítást is ad neki. Az isteni Vőlegény arcáról tudja leolvasni azt a 

jóindulatot, amellyel vonzza őt magához.  

 Ettől kezdve a lélek-menyasszony vágya – amellyel szeretne már otthon lenni Istennél – 

még jobban megerősödik. A lélek vágya újabb biztatást kap. Ez az isteni mosoly reményt kelt a 



 

lelkében. Megérzi az isteni Jegyes vonzását. Ettől kezdve még jobban akar figyelni az isteni 

Vőlegény tekintetére. Ez az Istenre figyelő magatartás nem ábrándozás, nem álmodozás, nem 

valóságos alap nélküli merengés, mert ennek a vágyódásnak, ennek az Istenre figyelésnek van 

igazi szilárd alapja. A valóság ugyanis az, hogy Isten – Aki megteremtett, megváltott és 

megszentel bennünket – bele akar kapcsolni a mi életünkbe.  

  Az igazság az, hogy Ő  

  –  azért teremtett, hogy velünk legyen, 

  –  azért váltott meg, hogy Övéi legyünk, 

  –  azért szentel meg, hogy szentségében részesüljünk. 

 

 II. A lélek-menyasszony Istenre gondol, Reá irányítja lelke tekintetét  
 

Lelke szeretettel megpihen Istenben, vagyis Istenben találja meg a gyönyörűségét.  

 

 1. Ez még a szerzett szemlélődés imája, vagyis a szemlélés imája, az a magatartás, 

amellyel az ember irányul Istenre, figyel lelke Urára.  

 a) Már volt arról szó, hogy ennek a szerzett szemlélődésnek egyik előfeltétele a szív 

tisztasága, vagyis hogy az ember elforduljon a bűntől.  

 b) Másik előfeltétele a szív nyugalma, vagyis a szenvedélyek lecsendesítése és az erények 

gyakorlása által a test felett már a lélek uralkodik, a lélek felett pedig Isten az Úr!  

 c) Harmadik előfeltétele pedig az állandó Istenre gondolás, az állandó Isten utáni 

vágyakozás, az Isten jelenlétében való élés.  

 Nos, ez a jegyes magatartása: Istenre figyel a gondolataival. Utána vágyakozik a szíve 

irányulásával, és már ízlelgeti, hogy milyen lesz az, amikor majd végleg, örökre együtt lakhatnak. 

 

 2. A belénk öntött szemlélődésben, mint Istentől ajándékba kapott imaformában pedig 

elsősorban Isten irányul rátekintéssel és szeretettel az Ő választottjához.  

 Amikor a lélek-menyasszony arra vágyódik: bárcsak már otthon lehetne Istennél, akkor 

tudja, hogy ezt a vágyat is Isten adja a szívébe (vö. 1 Jn 5, 15). Szívében egyre jobban tudja, hogy 

Isten vonzza őt magához azért, hogy közölje önmagát vele és szeretettel megpihenjen kicsi 

választottja szíve hajlékában (vö. Ho. 154). Ez az imamód tehát ingyen kapott szeretetkapcsolat. 

Ez az ingyenes kegyelem azt jelenti, hogy az Istenben való gyönyörködésünket is Ő adja, mert 

Ő az önmagát közlő végtelen Szeretet (vö. 1 Jn 4, 8)).  

 3. Ha még nem is viszi magával a lélek-menyasszonyt abba az isteni otthonba, amelyet 

készített számára, de már eljön Szíve választottjához, és beszél neki arról az otthonról, amelyet 

készített neki. Sőt, nemcsak beszél, hanem azáltal, hogy Isten eljön a lélek-menyasszonyhoz, és 

hajlékot vesz nála, jelzést ad, hogy majd milyen gyönyörűséges lesz az, amikor a lélek-

menyasszony eljuthat isteni Ura hajlékába. Azt mondja az Úr: Elárasztom őt a békességgel, mint 

folyammal (vö. Iz 66, 12). Nemcsak csörgedezik a kegyelem, mint kis forrásból a vékony vízsugár, 

nemcsak patakzik, mint a hegyi patak vize a patakmederben, hanem árad, mint a nagy folyamokban 

a víz. Önti, árasztja belénk az Ő szeretetét. Ezzel a lélek-menyasszony feljogosítottságot kap 

arra, hogy egyre nagyobb biztonsággal szemlélhesse jövendő otthonát, amelyet az Úr készít neki, 

ahová a lelki frigy, azaz a lelki házasság imaállapotában be akarja őt vezetni.  

A szerzett, vagyis az aktív szemlélődést a Zsoltáros szavával így lehet megfogalmazni: 

Lelkem szorosan átölel Téged, Istenem. A belénk öntött szemlélődést, vagyis a passzív 

kontemplációt a Zsoltáros szavával pedig így lehet megfogalmazni: Uram, a Te jobbod szilárdan 

tart engem (Zsolt 62, 9).  

 A jegyes szüntelenül szeretné átölelni jegyesét. A lélek-menyasszony is szeretné szorosan 

átölelni lelke Istenét, és boldogan kívánja, hogy az Ő isteni jobbja szilárdan tartsa őt. Ez az 

egymás felé fordulás erősíti a befogadó-készséget. Az imádkozó lélek szeretné egyre jobban 

befogadni Istent, mert tudja: Isten is várakozik arra, hogy befogadhassa őt az isteni hajlékába.  

 



 

 4. A jövendő otthon szemlélése a lélek belső tisztaságát segíti elő. A lélek-menyasszony 

egyre jobban látja, hogy a teremtmény semmi, Isten a MINDEN! (vö. 1 Kor 15, 28). Szent Pállal 

együtt mondhatja: Mindent értéktelennek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem (vö. Fil 3, 8).  

 Akinek szívét megbabonázta Isten szerelme, Isten iránta való szeretete, az semmit sem 

akar rajta kívül. Isten lesz számára a minden, mert egyre jobban tudja már: Isten be akarja őt 

fogadni a szeretetbe, abba a mennyei otthonba, amelyet a világ kezdete óta neki készített (vö. Ef 1, 

4). A jegyesi kölcsönösség miatt a lélek-menyasszony is be akarja fogadni Istent a szeretetben. Ez a 

kölcsönös szeretés lelki egyensúlyt eredményez. Az ember érzi, hogy a helyén van, 

kiegyensúlyozódott a léte, mert Istenben létezik, és Isten pedig őbenne van (vö. Jn 6, 56). Ez a 

kölcsönös szeretés lelki barátságot hoz létre Isten és a lélek között. Hiszen Isten barátjának 

mondja őt (vö. Jn 15, 15).  

 Ez az Isten és a lélek közötti egymás utáni vágyakozás egyengeti az utat a lelki jegyesség 

megvalósulásához, amikor is Isten eljegyzi és lefoglalja magának a lelket. Ez a lelki jegyesség 

mutatja az utat az Istennel való lelki frigy, a lelki házasság imája felé, amikor Isten és a lélek a 

szeretetben elszakíthatatlanul, felbonthatatlanul, megszüntethetetlenül (örökre) egyesülnek.  

 

  Amikor az Isten előtt leborult lélek-menyasszony felemeli a tekintetét az isteni Vőlegény 

arcára, mert észrevette azt a derűs tekintetet, amellyel Isten őt szemléli, akkor  

 

III. A lélek-menyasszony is rámosolyog Istenre 

 

 1. Ez talán olyan, mint amikor két szerelmes fiatal az egymást hiányoló hosszú távollét után 

végre találkozik, akkor a leány mosolyogva így szól a fiúhoz: „Volt egy olyan érzésem, hogy el 

fogsz már jönni.” A lélek-menyasszony is ezért mosolyoghat az isteni Vőlegényre, mert az az 

érzése, hogy isteni Vőlegénye eljön, immár beteljesedőben van. Megtapasztalja: az isteni Vőlegény 

azért jön, hogy magával vigye jövendő otthonába.  

 Amikor a távolság miatt a szerelmesek nem tudnak találkozni, a szeretet mégis 

összeköti őket. A lélek-menyasszony is azt mondja: „Uram, Istenem, még nem lehetek ott Nálad, 

de Te már előre elküldted lelkembe Szereteted Lelkét, a Szentlelket. Ő összeköt Teveled, Uram. 

Ezért már most olyan érzésem van, hogy el fogsz jönni. Ez nem egy csalóka ábrándozás, hanem a 

valóság megtapasztalása. Az, hogy előre elküldted hozzám Szent Szeretetedet, a Veled való 

találkozás örömét csillantja fel a lelkemben: »Milyen lesz az, amikor eljegyzed a lelkemet, Uram, 

és a házadba fogsz vezetni?«” 

 

 2. Hasonlít ez az élmény ahhoz, amikor valaki egy szépen becsomagolt ajándékot kap, és azt 

elkezdi bontogatni. Mi van benne? A lélek is boldog izgalommal készül: „Mi van a Te hajlékodban 

belül, Uram?”  

 És elkezd már örülni annak az isteni ajándéknak, amelyet abban az égi otthonban fog kapni.  

 

 3. A lélek-menyasszonynak ez az állapota hasonlít ahhoz is, mint amikor a tűz kezd lángra 

kapni, és egyre nagyobb lesz a fény, a meleg meg a lángolás. A lélek is érzi, hogy a szívében 

egyre több lesz a fény, a meleg, a lángolás, egyre jobban átjárja az isteni Vőlegény szeretete.  

 

 Egyre jobban jövendő otthona felé tekint, és azon mereng a Zsoltáros szavát kölcsönözve: 

Milyen lesz az Uram, amikor el fogsz vinni magaddal jövendő otthonunkba? 

 

Befejezésül énekeljük a 120. számú éneket: 

 

 Jer, Jézus arája, Jegyesed fogadd,  

 Rakd szent oltárára buzgó vágyadat.  

 Szent angyalok itten a vendég-hívók,  

 Általok az Isten Téged is hívott!  



 

354. Isten eljegyzi a lelket magának örökre 

 

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! 

 

 Ó lelkem, Szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus.  

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen,  

Édes Jézus, édes Jézus!  

 

 A lelki eljegyzés imájának a témáját folytassuk tovább, mert nem elég az, hogy az ember 

szeretné átölelni Istent, mint ahogyan a jegyes átöleli a jegyesét. Nem elég az, hogyha az ember 

vágyódik arra, hogy otthon lehessen Istennél, mert Isten világába a magunk emberi erejével nem 

tudunk eljutni. Viszont Isten irgalma az, amely lehajol hozzánk, amely kiemeli a lelket a bűn 

állapotából, amely különleges szeretettel megjellegzi a kiválasztott lelket.  

 Isten az, Aki eljegyzi az embert, magának akarja. Magának teremtette ugyanis. A 

kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten az embert szeretetből teremtette (vö. Ter 1, 27), de a 

teremtményi állapotból magasabb létrendbe akarta emelni a megszentelő kegyelem által, amelyet 

a keresztség szentségében kaptunk meg először. Attól kezdve már nemcsak Isten teremtményei, 

hanem Isten gyermekei is vagyunk. De ez a hatalmas Úr egy még bensőségesebb kapcsolatot akar 

ajándékozni az imádkozó ember számára, éspedig a jegyesi kapcsolatot. Ez a belsőséges jegyesi 

kapcsolat a hit befogadásával kezdődik. Az embernek el kell hinnie, hogy Isten ilyen jóságos 

hozzá. El kell hinnie, hogy Isten szereti őt. Az embernek a dolga, hogy válaszoljon Isten 

szeretetére. Ez a válasz az egész keresztény életünkkel fog megvalósulni.  

 

 Az apostolok meghatódott lélekkel hallgathatták Jézust, amikor Ő önmagát Vőlegénynek 

nevezte. Szent Pál – aki az Úr külön kinyilatkoztatásából részesült a krisztusi tanításban – hasonlót 

mond a korintusi híveknek, tehát akik az egyházközségben éltek, mindnek mondja: Eljegyeztelek 

titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek Krisztushoz (2 Kor 11, 2). Ez egy nagyon 

vigasztaló tanítás, mert nincs lekorlátozva, hogy kit választ ki az Úr – egyiket igen, másikat nem –, 

hanem az Apostol Krisztus Egyházának minden tagját ilyen jegyesi tiszta érzülettel akarja 

Krisztushoz vezetni.  
 

I. Mit jelent az eljegyzés? 

 

 1. Ez tulajdonképpen a házasságkötésre irányuló kölcsönös kötelező ígéret, ez a 

házasságkötés előkészítő cselekménye. 

 Az eljegyzéssel elkezdődik a jegyesség állapota, amely tehát egy átmeneti állapot az 

eljegyzés és a házasságkötés között. Ez az idő a jegyesi szeretet sajátos időszaka. A beteljesedés 

felé tart, amely majd a házasságban valósul meg. A házasság alapját képező tökéletes önátadásra 

és elfogadásra készít fel. A készülődésnek ez az ideje segít ahhoz, hogy az éretlen érzelmi 

megnyilvánulások elmúljanak, vagyis amikor még nem elég érett az ember érzelmi világa a 

kölcsönös tartós szeretetre. A jegyesség ideje ismerkedés a másik tulajdonságaival, személyiségével 

és szokásaival. A házastársak élete mutatja, hogy ez a megismerési folyamat egy teljes életen át 

tart, mindig gazdagodnia kell. Egyre több gyengédség, egyre több közeledés kell egymás felé! 

 

 2. A lelki élet mesterei azért alkalmazhatják a jegyesség hasonlatát a lelki frigy, vagyis 

Istennel való lelki házasság előtti imaállapotra, mert Isten akarja ezt az időszakot, amely 

nyilvánvalóan a lélek szférájában történik. A Lélek-Isten, a lélek-menyasszony, illetve a lélek-

menyasszony és a Lélek-Isten közötti kölcsönös szeretésben való növekedés időszaka ez. Mivel 



 

folyamatról van szó, azért ennek az időszaknak a stílusa a kibontakozás és az előrehaladás. Az 

imádkozó lélek elmondhatja Istennek: Epedve vágyódik a lelkem az én Uram udvarába (vö. Zsolt 

84, 7), – a Zsoltáros szavát alkalmazva. De hozzáteheti azt is: „Olyan távolinak tűnik az, hogy oda 

megérkezhessek, Uram.” Azért könyörgőre veheti a dolgot: „Ha én még olyan távolinak látom azt, 

hogy eljuthassak a Te házadnak az udvarába, akkor most, Uram, Te jöjj el, és vigasztald meg 

szolgádat, aki tebenned bízik!” A lélek-menyasszony is a jegyes teljes bizalmával ostromolhatja 

az isteni Vőlegényt. Újra meg újra megfogalmazhatja Neki ezt a vágyát és könyöröghet a Zsoltáros 

szavával: Mutasd meg nekünk irgalmadat, Urunk! (Zsolt 84, 8). Vagy ugyancsak a Zsoltáros 

szavát mondogathatja: Uram, csodás jóságodat mutasd meg! (Zsolt 16, 7). A jegyes az isteni 

Vőlegénynek ezt a jóságát már az Ő házában kívánja megismerni, amit így fogalmazhat meg: 

Csodás házadat mutasd meg, Uram!  

 

 3. A szeretetnek az a jellemzője, hogy az egyik jegyes nem tud ellenállni a másik 

kérésének. Az isteni Vőlegény is, amikor hallja a lélek-menyasszony ezen epekedő szavait, akkor 

megkönyörül rajta, eljön hozzá, és kinyilvánítja a szeretetét. A prófétánál ezt így fogalmazta 

meg: Amikor elmentem melletted, és megláttalak, elérkezett az időd, a szerelem ideje. Rád 

terítettem köntösömet (Ez 16, 8). Ez a szózat elsősorban az ószövetségi választott népre vonatkozik. 

De az egész az újszövetségi választott nép is Isten választott jegyese, és ezért magára 

alkalmazhatja Istennek ezt a vallomását: Eljött hozzám, reám tekintett, elérkezett az idő, amelyben 

az én Uram, Istenem kinyilvánította a szerelmét irántam. 

 A szerelem mindig az önátadó szeretet kifejezése. Ha Isten a szerelem szót használja, 

akkor ezzel azt akarja üzenni: „Ő hajlandó az imádságban nekünk ajándékozni magát, és várja, 

hogy mi is odaadjuk magunkat Őneki.” A próféta az ószövetségi választott népet Isten előtt 

csupasznak, mezítelennek látja. Ezért mondja Isten: Rád terítettem köntösömet. Végül is Isten előtt 

olyan kicsinyek, olyan érdemtelen, olyan mezítelen porszem lények vagyunk! Az imádságban 

akkor a lélek megéli: Isten rátekint, ráteríti köntösét, s akkor ő, a kicsiny ember gazdag lesz: 

Istennel gazdagabb, mert Isten borítja be a szeretetével. Eltűnik a mezítelensége, a 

szegénysége, a semmi mivolta. Érdemes tehát kérlelni az Urat: „Jöjj, és vigasztald meg szolgádat! 

Mutasd meg irgalmadat! Mutasd meg házadat!” 

 Az Úr az ilyen kérésre egy magasztos vallomással válaszol: Megemlékezem a szövetségről, 

amelyet ifjúságod napjaiban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled (Ez 16, 60). Isten – 

Aki önmagának teremtett bennünket, Aki nemcsak teremtményként akar ránk tekinteni, nem csupán 

gyermekeivé fogad a keresztség által, hanem a jegyesének is akar – nem felejtkezik meg erről a 

jegyesi szeretetéről. Jeremiás prófétánál is ezt mondja: Még emlékezem a szövetségről: még 

emlékezem ifjú korod hűségére, és jegyességed szeretetére (Jer 2, 2). Az Úr is hűséges. Ha Ő 

kimondta a szeretet szavát, akkor Ő ezt nem vonja vissza. Ha Ő jegyesi szeretetet ígért a lélek-

menyasszonynak, akkor Ő ezt meg is tartja.  

 

 4. A jegyesek gyönyörködnek egymásban. Az isteni Vőlegény is gyönyörködik abban a 

teremtményében, akit magának teremtett. Azt mondja: Milyen szép vagy, és milyen igézetes, 

szerelmem, gyönyörűségem! (Én 7, 7). Persze, hogy az imádkozó ember szíve elolvad a 

gyönyörűségtől, hogyha Istentől ilyen vallomást kap: Szép vagy nekem, igézetes vagy, vagyis 

elvarázsoló hatással vagy rám. Mint ahogy a vőlegény nem hagyja abba a kedveskedő szavakat 

menyasszonya felé mondani, úgy az isteni Vőlegény is folytatja: Megigézted a szívemet, jegyesem, 

húgocskám. Megigézted a szívemet szemednek egyetlen pillantásával (Én 4, 9).  

 Ha egy édesanya tud gyönyörködve a gyermekére tekinteni, tudja dédelgetni; ha a jegyes tud 

elvarázsolva jegyesére tekinteni, Isten még inkább tud gyönyörködni az Ő teremtményében. 

Amit az édesanya, a jegyesek megélhetnek, az a végtelen Istenben megvalósult valóságként van 

jelen.  

 

 5. A jegyesek szoktak egymásnak jegyajándékot adni. Ez a kölcsönös ajándékozást akarja 

kifejezni. Még nem adhatják saját magukat a másiknak, mert még nem kötöttek házasságot, de 



 

az a kis tárgy az ő személyiségüket, mivoltukat jelképezi. Az önátadásnak a kifejezése, 

megelőlegezése ez. A jegyajándék a házasságkötési szándék megpecsételésének a jele. A 

vőlegény ékszert szokott adni a menyasszonynak vagy jegykendőt. A magyar hagyomány ismer 

olyan szokást, hogy a leány a legénynek jegyinget adott, hogy az borítsa be őt, mert még nem tudja 

állandóan öleléssel, önmagával beborítani a vőlegényt. Ma leginkább jegygyűrűt adnak kölcsönös 

jegyajándékként. Egymás ujjára húzzák. Ez még nem a házassági gyűrű, ezért nem a jobb kezükön 

hordják. De bal kezük – amely közelebb van a szívhez – már azzal a gyűrűvel ékes, amelyet a 

másiktól kaptak, s állandóan a másikra emlékezteti őket.  

 

 6. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegénynek nem valami materiális ajándékot akar adni, 

hanem lelki ajándékot. Azt mondja: Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! 

(Én 8, 6). A pecsét jel, amely kifejezi a pecsét tulajdonosát, annak személyiségét, állását, rangját. A 

pecsét hitelesíti az oklevelet. Amikor a lélek-menyasszony ilyen pecsét módjára akar 

belenyomódni isteni Vőlegénye szívébe, akkor ezzel a szeretetének a hitelességét is akarja 

bizonyítani, illetve az önátadásra való készségét.  
 Vannak, akik különböző ábrákat, alakokat, szövegeket tetoválnak a karjukra, hogy 

szüntelenül lássák azt, amit az az információ hordoz. A lélek menyasszony pedig azt kéri, hogy ő 

legyen az isteni Jegyes karjára helyezve, hogy szüntelenül rátekintsen az Úr. Ebben a kölcsönös 

egymásra figyelésben mondja tovább a lélek-menyasszony: Forró vágyam az isteni Vőlegény 

árnyékában ülni, mert gyümölcse édes az ínyemnek. Bevezet a bornak házába. Felettem lebeg 

zászlaja, a szerelem (Én 2, 3-4).  

Szabad vágyakozni, hogy legalább a mi Urunknak az árnyéka érintsen bennünket! 
Szabad készülődni, hogy majd milyen lesz, amikor az Ő házába bevezet, ahol majd a lélek Isten a 

lélek-menyasszonyt megajándékozza az Ő szeretetével.  

 

 7. Hogy ez milyen szeretet, azt a Boldogságos Szűzanyánál láthatjuk. Őróla az Egyház a 

Szűzanya szombati zsolozsmájának Reggeli dicséretében ezt mondja: „Az Úr kiválasztotta őt 

magának, öröktől fogva kiválasztotta.” Ez a kiválasztottságnak a tudata egy biztonsági érzetet ad: 

„Én az Övé vagyok, Ő pedig az enyém.” Az Úr sürgeti ezt az odaadottságot. Azt mondja: 

Szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak! Én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes 

népek közül, hogy enyéim legyetek (Lev 20, 26). 

 a) Isten a kezdeményező. Ez olyan, mint a leánykérés. Az isteni Vőlegény eljön, és 

elmondja: én téged választalak. A lélek-menyasszonynak is meghatottan, engedelmesen kell 

követni ezt a hívó szót, amellyel a szent Istenben való részesedésre hívja őt az isteni Vőlegény. A 

lélek kezdi megélni: Az istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük (Zsolt 24, 

14). De itt még gyengébb az Úristennek az irányulása: nemcsak barátjául fogad, hanem 

jegyesének. Hogy mennyire Isten akarja eljegyezni a lelket magának örökre, azt Ozeás prófétánál 

olvashatjuk: Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek igazsággal és törvénnyel, jósággal és 

szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat (Oz 2, 21-22). Amikor a lélek-

menyasszony ilyen szavakat hall Istentől, hogy megrendül a lelke, engedi, hogy az Úr a szívére 

beszéljen. Tudja: ennek az eljegyzési időszaknak lényeges jellemzője, hogy egyre jobban meg kell 

ismernie isteni Vőlegényét. Ő akarja önmagát megismertetni a lélek-menyasszonnyal.  

 b) A megismeréshez segít a ráfigyelés, amellyel az ember befelé figyel a lelke mélyén 

lakozó Istenre, illetve amellyel felfelé figyel a mennyben lakozó Istenre, Aki majd örökre magához 

akarja vonni, amikor bevezeti a mennyei hazába.  

 c) Amikor két fiatal megismeri egymást, és kialakul a vonzalom kölcsönösen egymás felé, 

akkor még nem olyan egyértelműen biztosak abban, hogy a másik szereti-e őket. Játékosan szokták 

a ruhának a gombjain kiszámolni: Szeret? Nem szeret? Szeret? Nem szeret? Szeret? Jaj de jó, hogy 

szeret! A lélek-menyasszonynak már nincs szüksége ilyen kiszámolós játékra, mert minden 

gombnál, minden lélegzetvételnél, minden szívdobbanásnál azt mondja: Szeret! Szeret! Szeret! 

A lélek az imádságnak ebben a szakaszában már eljut arra a bizonyosságra, hogy Isten szereti őt, és 

megvallja Neki: „Uram, én is szeretlek Téged, magamnál is jobban!”  



 

 d) Az emberi kapcsolatokban fontos a beszélgetés. Kell az egymás iránti szeretetről is 

beszélniük. Az imádságnak ezen a szakaszán már nem annyira a beszélgetés a jellemző, hanem az a 

belső tudás, amelyről az Úr azt mondta: Azért jegyezlek el hűséggel, hogy megismerd az Urat. A 

lélek-menyasszony itt már tudja, hogy Isten szereti őt, és ő szereti Istent. Isten és az ember 

kapcsolata, illetve az ember és Isten kapcsolata itt már szavak nélküli szeretet-áradás lesz. 

Ilyenkor az ember áhítattal megáll, és elkezd ujjongani az örömtől: „Engem, méltatlant szeret az 

Úr, az én Uram!” Újra meg újra áhítattal álljunk meg az isteni Vőlegény előtt, és engedjük, hogy a 

szívünk ujjongjon az örömtől! Szeret! Szeret! Szeret!  

 e) Amíg a menyasszony és a vőlegény még nem lakik együtt, ezért hol egyiknek, hol 

másiknak el kell mennie, hogy a dolgait intézze, és ilyenkor a másik hiányolja az egyiket. Az 

Úristen is ad lehetőséget a lélek-menyasszonynak, hogy hiányolja az Úr közelségét, de csak azért, 

hogy a szívében még magasabbra csapjon az Iránta való vágyódás, az Utána való epekedés. 

Amikor az ember megéli azt, hogy nem látja, nem érzi, nem szemléli az isteni Vőlegénynek ezt a 

szeretetét, akkor küzd ezért a szeretetért, ahogyan Jákob, a zsidóság ősatyja küzdött a sötétség 

elmúltáig, a hajnal hasadtáig az Úr angyalával, és kapta az Izrael nevet, amely azt jelenti: Istennel 

küzdő (vö. Ter 32, 25. 29).  

 

 Amikor nem érezzük Isten közelségét, az isteni Vőlegény kedvességét, akkor küzdjünk 

azért, hogy találkozhassunk Vele! Mondhatjuk így: 

  

 – Azért küzdök, Uram, hogy találkozzam Veled!  

 – Azért küzdök, hogy legyőzzél engem. 

 – Azért küzdök, hogy átvegyed életem felett a vezetést, hogy Te légy az életem Ura!  

 – Azért küzdök, hogy elvigyél magaddal, ha már így megigézted, eljegyezted a lelkemet. 

  

II. Isten látja és értékeli a mi küszködésünket 
 

 Akkor a lélek-menyasszonynak talán ilyen élménye lesz:  

 „Uram, amikor végre eljöttél, úgy éreztem: betoppantál a lelkembe, mert bár vártalak, 

hiányoltalak, mégis olyan váratlanul jöttél előre ki nem számítható pillanatban. Hiszen egészen 

másra gondoltam éppen, amikor Rád eszméltem. Először a gondolatomat jártad át. Azt 

gondoltam: »Itt vagy, Uram!” Olyan édes ez a gondolat! Azután a szívem dobbant meg az 

örömtől: „Itt vagy, Uram! Itt vagy, Uram! Olyan édes a szívemnek a Te jelenléted, Istenem!« Ettől 

az édes örömtől átjárva a jegyes bizalmával mondhattam Neked: »Hiányoztál! Vártalak!« De 

ugyanakkor azt is tudtam, hogy ez nem a szemrehányás pillanata, hanem a Neked való örvendezés 

ideje. Tudtam, hogy most nem magamat kell sajnálnom – hogy tudniillik milyen gyötrelmes volt, 

amikor nem éreztem a közelségedet, Uram – hanem Téged kell befogadnom, és engednem, hogy 

betölts jelenléted örömével! Hiszen erre vágytam, ezt hiányoltam. Most boldogan átadom 

magamat a Te kezdeményezésednek, hiszen Te eljöttél hozzám. Ha a Te isteni akaratoddal 

egyezik, akkor mondom: »Jöjj! Jöjj még jobban, még közelebb! Vigyél magaddal! Azt szeretném, 

hogy még jobban tölts be önmagaddal!« Belső bizonyossággal tudom, Uram: Mindennél 

fontosabb lettél számomra! Most már nem a teremtményekkel akarok foglalkozni, hanem 

Veled, édes Istenem! Mostantól kezdve úgy el akarok engedni mindent, mint amikor majd halálom 

pillanatában elviszel magaddal. Arra adtál vágyódást, Uram, hogy az Énekek éneke 

menyasszonyának szavát mondjam: Vigyél magaddal! Siessünk el innét! (Én 1, 4). Vigyél 

magaddal, Uram, mennyei házadba, mint ahogyan a Szűzanyát, a Szentlélek mátkáját magadhoz 

emelted! Mivel már nagyon szeretnék örökre Nálad lenni, azért sürgetlek: Siessünk! Siessünk! 

Siessünk! Vigyél magaddal!” 

 

 Érdemes ezt a vágyat még jobban felszítani a szívünkben. Egész földi életünk célja ugyanis 

az, hogy Isten az Ő választott jegyesét – akit eljegyzett magának örökre – elvigye magával abba a 



 

mennyei hazába, a Szentháromságnak abba a szeretetközösségébe, ahol részesedhet az Ő 

szeretetében, ahol Ő visszavonhatatlanul közli magát vele a szeretetben.  

 

Befejezésül a 284. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Ó Atya-Istennek kedves szép leánya, 

 Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! 

 Magyarországról, édes hazánkról,  

 Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!  

 

 



 

355. Az egymásnak valóság kölcsönös öröme 

 

Bevezetésül imádkozzuk a 153. számú. éneket: 

  

 Ó add, Jézusom, nékem Szentséges Szívedet,  

 Amely oly végtelen mértékben szeretett. 

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra 

 Szerető szent Szívednek üdvözítő lángja! 

 

 Szíved édes szerelme lelkemnek harmatja,  

 Amely táplál, feléleszt és lelkem áthatja. 

 Szent szívednek szerelme: Bűnös lelkem napja, 

 Melytől lelkem világát, üdvösségét kapja!  

 

 Az Istennel való eljegyzés imájában ma azt az örömet tanulmányozzuk, amelyet az isteni 

Vőlegény és a lélek-menyasszony egymás iránt él meg. A 279-es imaórától már néztük azt, hogy 

Isten és a lélek gyönyörűséget találják a másikban, de az még inkább az Istennel való együttlét 

imája, az Istennel való egyszerű egyesülés imája volt. Nem ez a magasabb fokozat, amely az 

eljegyzés imája, amikor a lélek-menyasszony meg is éli azt, hogy ő Istennek lett teremtve. Az 

isteni Vőlegény pedig egyre jobban részesíti teremtményét az Ő örömében, hiszen magának 

teremtette az embert (Ter 1, 27).  

 A földi életben is: – ahogyan a vőlegény és a menyasszony minél jobban előrehaladnak 

időben és ismeretben, és annál jobban örülnek egymásnak – így van ez az Istennel való eljegyzés 

imájának szakaszában is. Az idő a jegyeseknek dolgozik. Az idő is Isten ajándéka. Minél többet 

vannak egymással a jegyesek, annál jobban megismerik egymást. A lélek-menyasszony is egyre 

jobban megismeri isteni Vőlegényét. Egy belső bizonyosság mélyül a lélek-menyasszony 

szívében, hiszen Isten tudja, hogy szereti az ő választottját. Az embernek kell erre egyre 

jobban ráéreznie, ebben egyre jobban beérlelődnie.  
 A Zsoltáros mond ilyen vallomást: Isten ügyéért még a várfalakon is áthatol (vö. Zsolt 17, 

30). A lélek-menyasszony is ilyen hősies nagy teljesítményre lesz egyre inkább képes. Semmi sem 

jelent akadályt a számára: „Érted és Veled, isteni jó Uram, áthaladok még a várfalakon is! Vagyis 

mindazt, ami elválasztana Tőled, azt túl akarom lépni, azon túl akarok haladni!” A mozgató-rugó – 

amely képesít erre, hogy önmagunkon túlhaladjunk, és a másiknak a lényébe behatoljunk – az 

öröm.  

 

 1. Először tehát most nézzük: a lélek örül Istennek. A Zsoltárossal együtt mondhatja: Az 

Úrban örvend a szívünk, az Ő  szent nevében remélünk (Zsolt 32, 21; III. Pé. Ni. De. versus). A 

lélek-menyasszony egyre jobban megéli: Nem önmagában él, nem önmagán van a nézése, 

hanem egyre inkább isteni Vőlegényén, Akiben örömét találja, Akinek örül. Az eljegyzés 

állapota a földi életben is az örvendezés szakasza. Készítgetik a lelküket arra az örömre, amikor 

majd együtt lehetnek az új otthonukban. Addig pedig a másiknak való öröm kölcsönösségét élik 

meg: Ő örül nekem, én örülök neki. A lélek-menyasszony szívesen ismételgeti Isteni Vőlegénye 

nevét; valahányszor ugyanis kimondja, mintegy jelenvalóvá konszekrálja isteni Vőlegényét. Édes 

az isteni név kimondása. Ezzel az édességgel egyre inkább szeretne betöltődni a lélek-

menyasszony.  

 

 A Jézus név azt jelenti: Szabadító. A kiválasztott lélek itt, ebben az imaszakaszban már 

nemcsak azt éli meg, amit a tisztulás szakaszában, hogy Isten megszabadít a bűntől Egyszülött Fia 

által a Szent Szeretetben, a Szentlélekben; hanem a megszabadultság örömével töltődik be. 

Meghatja a lelkét: Isten Fia fontosnak tartotta őt, a kicsiny teremtményt megszabadítani, magának 

megszerezni. Jézus édes nevét újra meg újra kimondani: az örömet az ember szívében, egyre 

magasabbra szítja.  



 

 

 Szent Ágoston püspök a zsoltárokról való fejtegetéseiben – amikor a 95. zsoltárt elemezi – 

így szól: „Ne álljunk ellene Krisztus első eljövetelének, hogy ne féljünk a másodiktól!” (Ps, 95, 14: 

CCL 39, 1351 = IL. IV. 424). Krisztus a megtestesüléskor jött el hozzánk. A második eljövetele az 

a dicsőséges végső eljövetel lesz. Ahhoz, hogy azon az utolsó napon ne kelljen félnünk az Ő 

elmarasztaló ítéletétől, hanem örvendhessünk hívó szavának: – „Jöjjetek, Atyám áldottai!” (Mt 25, 

34) –, az kell, hogy egyre jobban engedjünk annak az irányulásnak, amellyel Ő eljött hozzánk első 

eljövetele alkalmával. Ő megígérte mennybe-menetelekor: „Veletek maradok a világ végezetéig” 

(Mt 28, 20). A lélek-menyasszonynak ez az öröme: „Eljött az én Jézusom, hogy majd magával 

ragadja a szívemet a mennyei otthonba.” Nagyon fontos ez a készség, amellyel a lélek-

menyasszony enged az isteni vonzásnak. Kész arra, hogy az ő életében is egyre jobban 

jelenvalóvá legyen – talán mondhatjuk így: –, megtestesüljön a második isteni Személy, az isteni 

Vőlegény. Minél inkább helyet ad az ember Istennek, annál inkább növekszik az ember 

szívében az az öröm, amellyel Isten akar eljönni hozzá. A két öröm egymás felé fordul. Az 

egymásnak való kölcsönös öröm egyre magasabb lesz, egyre több az öröm a lélek-menyasszony 

szívében.  

 Ha a Zsoltáros azt mondta: Az Urat kereső szívek örvendjenek! (Zsolt 104, 3), akkor 

mennyivel inkább értékesebb ez az Urat megtaláló szívekre, micsoda öröm tölti be annak az 

embernek a szívét, aki megélheti: Isten ott van jelen az ő életében, kiválasztotta őt jegyeséül. Ez a 

magatartás már nem astensio mentis, tehát a lélek felemelkedése Istenhez, ahogyan az imádságot 

szoktuk meghatározni, hanem sokkal inkább astersio cordis, a szív felemelkedése, a felfelé 

lángolása Istenhez. Így érthető a Zsoltáros megállapítása: Egész nap nevednek örvendeznek, mert 

igazságod  felmagasztalja őket (Zsolt 88, 17).  

 Egész nap örvendezni Istennek, ez a szüntelen imádság egy formája (vö. 1 Tessz 5, 17). 

Nem a szavak által egybekapcsolódás Istennel, hanem a szív-szeretet lángolásának a 

belekapcsolódása Isten szeretetébe. A két tűz, a két szeretet-lángolás egyre jobban együvé olvad. 

Itt ugyan most még azt látjuk, hogy a lélek örül Istennek, de azért az Úristen tevékenységét is tetten 

érhetjük. Az Ő igazsága, vagyis az Ő szentsége magasztalja fel az embert a föld mélységeiből a 

mennyország örömének a magasságába. A menyasszony mindig érzi a vőlegény vonzását, a lélek-

menyasszony még inkább érzi, nemcsak hiszi, hanem tapasztalja is, hogy isteni Vőlegénye 

felemeli őt, egyre közelebb emeli isteni szívéhez. Ó, micsoda öröm ez, a lélek hogy tud örülni az 

isteni Vőlegénynek!  

 

 2. Az egymásnak valóság kölcsönös öröme imájában a második szakasz az, amikor Isten 

örül a léleknek. Előbb azt láttuk, hogy a lélek örül Istennek. A kölcsönösség egyre nyilvánvalóbb. 

Az isteni Vőlegény is megmutatja, kinyilatkoztatja az irányulását a választott menyasszonya felé. 

Már az Ószövetségben felfedte ezt a belső magatartásmódját. Mózes mondja: Az Úrnak öröme telik 

benned, a te javadra…, ahogyan örömét lelte atyáidban, ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened 

szavának, és megtartod az ebben a Törvénykönyvben foglalt parancsokat és törvényeket, ha szíved-

lelked mélyéből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez (MTörv 30, 9-10). Isten örül az embernek! 

Nyilván az Istennek való engedelmesség fokától függ, hogy Isten mennyire „tudja” kimutatni 

örömét. Nem Istenen múlik ugyanis ez, hanem az ember befogadó készségén, vagyis mennyire 

tiszta a lelke a parancsolatok megtartása által, az engedelmesség megélése által.  

A gyermek is szívesen teljesíti szülei akaratát, mert tudja, hogy engedelmességével örömet 

szerez nekik. Az isteni Vőlegénynek is öröme telik abban a választott lélekben, aki készségesen 

engedelmeskedik az Ő vonzásának, az Ő hívó szavának. Az ember ugyanis azzal tudja kimutatni 

szeretetét Isten iránt, ha megtartja Isten parancsait. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük Őt, ha 

megtartjuk parancsait (1 Jn 2, 3).  

 Ahogyan a vőlegény árgus szemekkel nézi a menyasszonyt, hogy vajon igazán jó lesz-e ez 

nekem feleségnek, úgy a szíveket és a veséket vizsgáló Isten (Jel 2, 23) is ilyen átható tekintettel 

nézi az Ő választott menyasszonyát. Azt akarja, hogy ne legyen rajta sem szeplő, sem ránc, sem 

egyéb efféle, hanem szent és szeplőtelen legyen! (Ef 5, 27). 



 

  Minél inkább szent és szeplőtelen a lélek-menyasszony, tehát a bűn szeplője nélküli, 

Isten annál inkább örömét találja választottjában. Persze, hogy a választott lélek igyekszik 

mindent megtenni, hogy örömére szolgáljon ennek az isteni Vőlegénynek. Egész létét átjárja ez az 

irányulás, amellyel igyekszik kedvére lenni Istennek. Ez nagyon jó magatartásmód, mert az ember 

is örül, hiszen nincs lelkiismeret-furdalás, nincs a bűn elkövetése után jelentkező bánat, hanem a 

lélek boldog megnyugvása van. Az isteni Vőlegény szívén a lélek békét élvez, mert tudja, hogy 

isteni Ura örömét leli benne. Hogy mennyire objektív ez az öröm, nemcsak egy szubjektív 

elképzelés Isten részéről, Isten maga nyilatkoztatja ki népében, tehát választottaiban kedvét találja 

az Úr (Zsolt 149, 4). Minél jobban megéli a lélek-menyasszony azt az örömet, amellyel Isten 

örül neki, amellyel kedvét találja benne, annál boldogabb. Az idő, a hit az egymásnak való 

örvendezést műveli, bontakoztatja. A léleknek csak az a gondolata, hogy az idő ólomlábakon 

cammog. Szeretné sürgetni az időt.  

 

 3. Az egymásnak valóság kölcsönös öröme imaszakaszának harmadik részét így 

mondhatjuk: A lélek szereti Istent. Szívéből ünnepi ének árad, dalát a királynak zengi (vö. Zsolt 

44, 2). Ez a szívből fakadó ének a szeretet éneke. Nem győzi dicsérni az isteni Vőlegényt a lélek-

menyasszony. A 44. zsoltár felirata ugyan a király menyegzője címet viseli, de az Újszövetség ezt a 

Messiás-királyra alkalmazza. Ezért mondhatja: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, 

kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott Téged... Trónod, Isten áll örökkön 

örökké, kormánypálcád az igazság jogara (Zsolt 44, 3. 7). Itt tehát a második isteni Személy az, 

Akit az első isteni Személy, az Atyaisten örökre megáldott, Akit öröktől fogva örökké szül, és 

Akire rábízta az egész emberiségnek a kormányzását. 

 A lélek-menyasszony az isteni Vőlegény iránti szeretetét a Zsoltáros másik imájával is 

szüntelenül zengi. Így hangzik az éneke: Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi 

ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelídek és örvendezzenek! Magasztaljátok az 

Urat velem együtt, dicsőítsük az Ő nevét mindnyájan! (Zsolt 33, 1-4). A menyasszony nem győzi 

dicsérni vőlegénye szépségét. A lélek-menyasszony sem tud betelni az isteni Vőlegény 

szépségével. Magasztalja Őt szüntelen. Áldja Őt minden időben. A szüntelen imádságnak ez is 

egy megvalósulási formája.  

 Vajon kell-e még parancsolni a szeretetet, ahogyan az Ószövetségben Isten parancsolta: 

Szeresd az Urat, hallgass a szavára, ragaszkodj Hozzá! (MTörv 30, 20). A lélek ugyanis itt már 

lángol a szeretettől. Itt már tudja, hogy mi a dolga. Nem kell tanítgatni őt, mint egy kicsiny 

gyermeket: Ezt kell megtenned! Szeresd Uradat, a Te Istenedet! Az Istenbe felnőtt lélek-

menyasszony már tudja, mit jelent Istent szeretni. Már tudja, hogy érdemes Hozzá ragaszkodnia, 

mert ezzel a hűségét bizonyítja. A hűség ugyanis nem más, mint a megélt szeretet, a megvalósult 

önátadás.  

XVI. Benedek pápa mondta 2007. május 22-én: Az Úrhoz tartozni annyi, mint lángolni a 

szeretettől. A lélek-menyasszony tudja, hogy kihez tartozik. Ezért lángol a szívében a szeretet az 

isteni Vőlegény iránt. Ez a lángoló szeretet akkor is megvan benne, ha még testi szemeivel nem is 

látja azt az isteni Vőlegényt, Aki már közelít hozzá. De a hitével már tudja, hogy jön, elindult 

hozzá. Lelki szemeivel már látja, vagyis szemléli, amint közelít feléje. Szíve szeretetével már 

Nála van, hiszen egyre jobban megéli az egymásnak valóság kölcsönös örömét, mert kölcsönösen 

gyönyörködhetnek, örülhetnek egymásban. Valahányszor ajka Hozzá kiált, nyelve Őt szólítgatja, 

szíve máris magasztalja Őt (vö. Zsolt 85, 6-10). Ez az irányulás, amellyel a lélek szereti Istent, az a 

magatartás, amellyel az okos szüzek éjszaka vigiliálva várják a Vőlegényt (vö. Mt 25, 2). Ez valami 

magányosság, a szív boldog magánya, amellyel a lélek már nem másra irányul, hanem csak az 

isteni Vőlegényre, ahogyan ezt az isteni Vőlegény várja, igényli tőle: „Várj rám, mert már jövök!” 

– mondja neki Isten.  

 

 4. Itt térhetünk át az egymásnak valóság kölcsönös öröm imaszakaszának a negyedik 

lépcsőfokára: Isten is szereti a lelket. Tehát nemcsak az emberi lélek ágaskodik Isten felé, emeli 

fel szívét szeretettel a hozzá közelítő isteni Vőlegényhez, hanem Isten is egyre jobban kimutatja 



 

szeretetét az isteni Vőlegény iránt. Izajás próféta mondja: Amint az ifjú nőül veszi a leányt, úgy vesz 

magához a Te felépítőd (Iz 62, 5). Amikor a lélek megéli ezt az isteni Szeretetet, amellyel Isten 

magához akarja venni őt, akkor csak fokozódik az öröm benne. Egyre szilárdabb az egymásnak 

valóság kölcsönös öröme. Egyre biztosabb az ember Istenben, mert Isten is – ha lehet így mondani: 

–egyre biztosabb az ember szeretetében, hiszen látja, hogy a választott lélek-menyasszony 

szüntelenül az Ő kedvére akar tenni. Az Ő tetszésére akar élni.  

 Szent Pál apostol a nagy misztériumot – tehát amellyel Isten szereti választott 

menyasszonyát –  arra használja fel, hogy az asszony és a férje kapcsolata elé példaképnek állítja: 

Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, mint 

Krisztus az egyháznak. Ő ugyanis testének megváltója. Amint tehát az egyház Krisztusnak van 

alárendelve, úgy az asszony is mindenben férjének (Ef 5, 22-24). Krisztus az egyháznak a feje. Az 

egyház Krisztusnak a teste. Annyira egy Krisztussal, mint ahogyan a test a lélekkel egységet alkot.  

 A jól megfegyelmezett test engedelmeskedik a lélek indításainak. Az emberi lélek pedig 

mindig az isteni Lélek, a Szentlélek indításait követi, mert az ember megtapasztalja, hogy Isten 

szereti a lelkét. Szereti őt. Ahogyan a férj a feleségnek, illetve a feleség a férjnek soha nem akar 

rosszat, mert szeretik egymást; úgy a lélek is boldogan megtapasztalja, hogy Isten szereti őt.  

 Az, hogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, nem alárendeltséget jelent, mint ahogyan a 

férfi és a nő is a házasságban egymásnak egyenrangú, kölcsönös társai; hanem az odaadottságnak a 

jelzése. Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2, 8). A lélek is 

engedelmeskedik Isten iránti szeretetből az isteni Vőlegénynek. Szent Pál ezt így fogalmazza meg: 

Férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte! 

(Ef 5, 25). Krisztus tehát szereti az egyházat. Isten szereti az embert, a teljes önfeláldozásig 

szeret bennünket. A kölcsönös egymásnak valóság azt igényli, hogy akkor az ember is a teljes 

önátadásig, az önfeláldozásig szeresse az isteni Vőlegényt!  

 Ahogyan a Lélek Vőlegénynek édes az isteni Vőlegény áldott nevét kimondani: „Jézus! 

Jézus!”, úgy édes ez a vallomás is, amellyel Jézusnak újra meg újra elmondja: „Szeretlek! 

Szeretlek!” Valahányszor ugyanis ezt a szót megvallja, megélheti Istennek a vallomását is, 

amellyel Ő mondja választottjának: „Szeretlek! Szeretlek!” Minél többször mondják 

egymásnak ezt a szeretet-vallomást, annál nagyobb lesz bennük az egymásnak valóság 

kölcsönös öröme. Valami szótlan együtt-rezdülés, a szívek egysége járja át őket. Eddig az isteni 

Vőlegény mondta: Az ajtóban állok és zörgetek. Aki kinyit nekem, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő 

meg énvelem (Jel 3, 20). Itt pedig az isteni Vőlegény éppen az egymásnak valóság örömével 

mondja: „Én, a te Vőlegényed, kinyitom lelked ajtaját, bemegyek hozzád, veled étkezem, lakást 

veszek nálad Mennyei Atyámmal és a Szentlélekkel. Kinyilatkoztatom magamat neked.”  

 Az egymásnak valóság öröme ezt az egymás felé való kitárulkozást műveli. Csakhogy a 

lélek-menyasszony egyre jobban megéli: Isten az, Aki cselekszik őbenne. Isten az, Aki kinyitja 

lelke ajtaját, hogy befogadhassa isteni Urát. A lélek-menyasszony készségesen engedelmeskedik, 

a szeretet engedelmességét éli meg, nyújtja egész Istennek adott létét még jobban az isteni 

Vőlegénynek. Az egymásnak valóság kölcsönös öröme igazán a mennyországban tejesedik ki. 

Ott ennek az örömnek már nem lesz vége. De az Istennel való eljegyzés imakegyelmét már itt a 

földön is megízlelheti a választott lélek. Itt már az egymásnak valóság kölcsönös öröme 

megélésekor fellobban benne a vágy: „Milyen jó lenne még növekedni a kölcsönös ismeretben, a 

szeretetben, az egymással levés örömében!” De ez már a következő imafokozat. Azonban szabad 

már most vágyódni erre a növekedésre, az egymásnak valóság kölcsönös örömében.  

 

Befejezésül a 152. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet.  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet. Mint Jézus, édes szent neved.  



 

 

356. Növekedés a kölcsönös ismeretben, szeretetben és az egymás utáni vágyban 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket: 

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet!  

 

 A bánat Benned lel reményt, Te adsz ezer jótéteményt,  

 Ha keresünk, itt jársz velünk. Hát még mi vár, ha föllelünk! 

 

 A lelki jegyesség imaszakaszában ugyanúgy van Isten és az ember kapcsolata, mint a 

menyasszony és a vőlegény vonatkozásában. Minél jobban megismerik egymást, annál jobban 

szeretik a másikat. A növekedés jellemzi ennek az imának ezt a szakaszát. Nyilván Istenben nincs 

változás, Őbenne nincs növekedés, mégis a lélek-menyasszony úgy éli meg, hogy növekedünk a 

kölcsönös ismeretben. Isten mindent tud rólam, én pedig egyre többet tudok az én isteni 

Vőlegényemről. Még nem jött el a lelki házasságkötés időszaka, tehát annak a felbonthatatlan 

szeretet-kapcsolatnak – amellyel Isten az Ő házába, szíve legmélyére vezeti a lelket –, de a lélek 

egyre jobban vágyódik már abba az új otthonba. Szeretné egyre jobban megismerni, milyen is 

lesz az, amikor ott lehet örökre lelke Urával.  

 

 Ma tehát az első gondolatunk ez legyen:  

  

I. Növekedés a kölcsönös ismeretben 

 

 Ahogyan a menyasszony és a vőlegény tervezgetik jövendő közös otthonukat, úgy a lélek-

menyasszony is már a szívével ott szeretne lenni isteni Ura hajlékában. Szívével már ott honol 

Nála. Ebben a szóban már benne van az otthonnak a hangulata is. Hont, hazát készít az Úr az Ő 

választottja számára. Egyelőre nem a szemlélés állapotában, hanem a lét állapotában vagyunk, 

ahogyan Szent Pál apostol mondja (vö. 2 Kor 5, 7), ezért a lélek-menyasszony is a hitével tudja, 

hogy milyen az Ő isteni Jegyesének az a mennyei hajléka,  

  –  ahova gondolatai szállnak,  

  –  ahova vágyait irányítja, 

  –  ahol szeretne már lenni.  

 

 Az Énekek éneke menyasszonya azt mondja a Vőlegényről: Keneteid illata kellemes, mint a 

kiömlött olaj, olyan a neved, azért szeretnek a lányok. A lélek-menyasszony tehát így is 

fogalmazhat: Futok keneteid illata után (Én 1, 3. 4). Még nem vagyok ott a kenet-tartó edénynél, 

de a kenet illata már elhat hozzám. Szeretnék már odafutni, ahol ezt az isteni kenetet, ezt a szent 

olajat elnyerhetném. Az a szent kenet maga a Szentlélek. Jézus a Felkent, vagyis a Krisztos, a 

Szentlélekkel van felkenve.  

 Amikor Szent Péter is először prédikál a Szentlélek indítására a pogányoknak, a Cezáreában 

lakó Kornélius százados háza népének, akkor erre hivatkozik: Ti is tudjátok, mi történt Galieától 

kezdve egész Judeában, a János által hirdetett keresztség után; és hogy miként kente fel Isten a 

názáreti Jézust a Szentlélekkel és csodaerővel (ApCsel 10, 37-38). Isten Felkentjének, 

Krisztusnak az illata vonzza a lélek-menyasszonyt. Amikor azt az illatot befogadja, akkor valami 

többet ismer már meg az Ő isteni Vőlegényéből. Nemcsak egy szemmel érzékelhető benyomást kap 

róla, hiszen meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt; hanem azzal a lelki érzékeléssel az 

isteni Vőlegény jobban betölti választott lelki menyasszonyát. Önmagával tölti be, titokzatos 

illattal, az Istenség leheletével. Persze, hogy ennek az ismeretnek a birtokában a lélek-

menyasszony sóhajtozik: Vigyél magaddal, siessünk el innét! (Én 1, 4). Minél jobban megismeri 

az isteni Vőlegényt, annál jobban szeretne Vele lenni, sietni hozzá, futni, szaladni hozzá. 



 

Ugyanakkor az ember azt is tudja, hogy az az Isten illatával, magával Istennel való betöltődöttség 

olyan lelki valóság, amely nem érzékelhető érzékszervekkel. Nem a testi orral lehet érezni ezt az 

illatot. Azonban lelkileg megélhető, megtapasztalható ez a valóság, mert Isten közölni akarja 

önmagát velünk. Isten tehát ismeretet közöl, ismeretet ad magáról. Minél többet befogadunk ebből 

az isteni önközlésből, kinyilatkoztatásból, annál nagyobb lesz a növekedés a kölcsönös 

ismeretben. Isten már ismer bennünket, mi emberek pedig egyre jobban ismerhetjük majd Istent.  

 

 Már az Ószövetség beszél arról, hogy Isten ismeretet közöl önmagáról. Az első Királyok 

könyvében olvashatjuk: „Tudja meg a föld összes népe, hogy az Úr az Isten, és senki más!A ti 

szívetek legyen maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké! Éljetek törvényei szerint, és tartsátok meg 

parancsait!” (1 Kir 8, 60-61). Isten tehát azt akarja, hogy a föld összes népe ismerje meg Őt, 

hogy Ő az Isten! Micsoda isteni akarás ez, amellyel ismeretet közöl önmagáról. Amikor az ember, 

a kiválasztott lélek megismeri Istent, akkor szeretetre lobban a szíve. Ezt sürgeti az Úr is: A ti 

szívetek legyen maradéktalanul az Úré a szeretetben! Szeretetből tegyétek meg törvényeit, 

parancsait tartsátok meg! A szeretetnek ezt nem is kell igazán parancsolni, mert ha nem teszi azt, 

ami az ő Szerelmesének kedves, akkor nem is igazi szerelem az.  
 Isten nemcsak általánosságban minden embernek akarja ezt a tudást adni önmagáról, hogy Ő 

az Isten, és senki más, hanem kifejezetten az egyes személynek és az Ő választottjának is. A 

Zsoltáros beszámol egy ilyen ismeret-élményről, tudásról, amelyet ő tapasztal meg. De mivel benne 

van a kinyilatkoztatásban, ezért mindnyájunknak szól. Idézem: Ellenségeim megfutamodnak, 

amikor segítségül hívlak Téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem. Vagy ahogyan Károlyi 

Gáspár fordította: Így tudom meg, hogy valóban velem van az Isten (Zsolt 55, 10). Akármelyik 

fordítást vesszük, mindegyiknél a tudáson van a hangsúly, egy belső tapasztaláson, egy ismereten.  

 Amikor az Úr segítségét kérjük, akkor az ellenség, a gonosz elmenekül, Isten pedig 

egyre közelebb jön az emberhez. Az ember megtudja, elismeri, hogy valóban az Úr az ő Istene, 

hogy valóban Isten az ő Ura. De az isteni Vőlegény is tanúságot tesz az Ő rólunk való tudásáról. A 

Jelenések könyvében olvassuk: Így szól az Isten Fia, Akinek szeme, mint a lobogó tűz... Ismerem 

tetteidet, szeretetedet, hitedet, állhatatosságodat (Jel 2, 18-19). Ez az isteni Vőlegény tehát ismer 

bennünket. Minél jobban növekszik az ember a szeretet-cselekedeteiben, erősödik hitében 

állhatosan, annál nagyobb lesz az a kitágultság a lelkében, amellyel be tudja fogadni az őt jól 

ismerő Istent. Az isteni Vőlegény azonban folytatja: Amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el 

nem jövök (Jel 2, 25). Ezzel az üzenettel: – nemsokára eljövök – egy olyan buzdítást ad a lélek-

menyasszonynak, amelyekkel szárnyakat kap. „Jön az én isteni Vőlegényem!” Mivel jön, ez azt 

jelenti, hogy egyre közelebb van. Ez azt jelenti, hogy egyre jobban megismerhetem az isteni 

Vőlegényemet. Egyre növekszik bennem a remény, hogy betöltődhetem Ővele. Egyre 

nyilvánvalóbb lesz az a Zsoltáros-élmény, amellyel ő buzdított: Ízleljétek és lássátok, milyen édes 

az Úr, meglátjátok, vagyis meg fogjátok ismerni, ízlelni, milyen édes a mi Urunk! (vö. Zsolt 33, 

9).  

 Ha egy háziasszony valami nagyon finom sütemény elkészítésén töri a fejét, akkor már előre 

végiggondolja a receptet, és már ízlelgeti is, milyen finom lesz az, amit az ő szeretteinek készít. Ez 

még nem a valóságos sütemény, ez még csak a rágondolás élménye; de az is édes. Az isteni 

Vőlegény otthonába való eljutás gondolata is már édes. És minél jobban törekszik odagondolni, 

lélekben ott honolni, annál édesebb lesz ez a lélek-menyasszony számára.  

 Most csendben küldjük előre gondolatainkat abba a mennyei otthonba, ahová ez az isteni 

Vőlegény vár bennünket!  

 

II. Növekedés a kölcsönös szeretetben 

 

 Amikor az imádkozó lélek megéli: – Istenem, Uram, Rád gondolok –, akkor az a 

rágondolás, az a ráemlékezés örömet fakaszt a szívében. „A szívnek szent örömet ád” (Ho. 

152/1), ahogyan azt imádkoztuk az óra elején. Gyakoroljuk: „Uram, Rád gondolok, és örülök 

Neked, mert szeretlek! Rád gondolok, örülök Neked, mert szeretlek!”  



 

 Az imádságban ugyanis az ember tudja irányítani a gondolatait. Nem másra, hanem 

magára Istenre. Az értelmi tevékenység mellett az akarati szféránkban is megszületik az öröm 

annak az Istennek, Akire gondolunk. Felszíthatjuk a szeretetet is Isten iránt. Minél többször 

rágondolunk Istenre, minél jobban szeretjük őt, minél jobban örülünk neki, annál nagyobb lesz 

bennünk a szeretet. De a kölcsönösség pontosan azt jelenti, hogy Isten is működik. Az imádkozó 

ember egyszer csak azt veszi észre: „Uram, eszembe jutottál. Fellobbant szívemben a Te örömöd, 

és megélhetem a Te szeretetedet énirántam.” Ez az Úristen ajándéka, ez az Ő tevékenysége. 

Ezzel segíti elő a maga részéről a kölcsönös szeretetben való növekedésünket. Van úgy, hogy az 

ember éppen nem is imádkozik, valamit cselekszik, teljesíti az egyéb irányú kötelezettségeit, és 

egyszer csak meg kell állnia a tevékenykedéssel, mert valami mocorgást érez a szívében, és akkor 

eszmél rá, hogy Isten az, Aki jelentkezett az életében, az Ő szeretetével! Persze hogy örül a lélek 

ilyenkor, növekszik a kölcsönös szeretetben, viszontszereti ugyanis Istent. Megélheti: Isten az 

elcsendesedés, az örvendezés és a szeretés lelkét adta nekem, és magához vonta a szívemet.  

 Amikor a lélek az imádságban megtapasztalja az elcsendesedés, az örvendezés és a szeretés 

Szentlelkét, akkor valami kimondhatatlan hála tölti el a szívét: „Istenem, lám irgalmasságodra 

gondoltál, és könyörületedre, amely öröktől fogva való irántam is” (vö. Zsolt 24, 6). A lélek-

menyasszony eddig is tudta, hogy szereti őt ez az isteni Vőlegény, de most növekedett a 

bizonyosságban: Isten mennyire szereti, személyre szóló szeretettel. Az irgalmasság ugyanis nem 

más, mint Isten gyengéd, személyre-szóló szeretete. És mivel az ember érzi, hogy már nem tud a 

maga erejével tovább lépni, ezért könyörgőre fogja a dolgot, mert szeretne még fejlődni a 

szeretetben, azt mondja: Egész szívemet tanításod felé fordítsd! (Zsolt 118, 6). Az Úristen lesz az, 

Aki az embert az ég felé fordítja. A kinyilatkoztató Isten üzenetét segíti egyre jobban megérteni 

nemcsak az értelmével, hanem a szívével is, vagyis szeretni azt az Istent, Aki tanítja őt, Aki szól 

hozzá, Aki ismeretet közöl magáról. És Isten minél jobban maga felé fordítja az ember szívét, az 

ember annál többet tud befogadni Isten szeretetéből. Ez a készség elbájolja az isteni Vőlegény 

szívét. Az Énekek énekének a menyasszonyának ezt mondta: Megigézted a szívemet jegyesem, 

húgocskám (Én 4, 9). Amikor az isteni Vőlegény ilyen kedveskedő vallomást tesz, akkor a lélek-

menyasszony szíve még lángolóbbá lesz. Elbájolja az ő szívét is az isteni Vőlegény szeretete. 

Megigézi az ő lelkét is az Úr határtalan kedvessége. A lélek itt már nem ahhoz a rádióhoz hasonlít, 

amelyet tekerőgombbal kell ráhangolni az adó sugárzására, hanem inkább ahhoz a modernebb 

készülékhez, ahol már be van állítva az állomás. Alig hogy bekapcsolják a rádiót, máris árad a 

hullámhosszon a sugárzás. A lélek-menyasszony már itt teljesen ráhangolódott az isteni 

szeretet-sugárzásra, egyre jobban belekapcsolódik Isten jelenlétébe. Legfeljebb a hangerőt lehet 

erősíteni, hogy még jobban, még tisztábban szóljon az adás. A lélek is ráhangolódik Istennek az Ő 

nyugalmát és szeretetét sugárzó jelenlétére, és vágyódik, hogy még tisztábban hallhassa, vagyis a 

lélek-menyasszony egyre jobban vágyódik isteni Jegyese mennyei szerelme után.  

 Ebben az imaszakaszban az Istennel eljegyzett léleknek nincs más vágya, minthogy 

bontakozzék az egymásnak-valóságuknak ez az öröme, gyönyörűsége. Ő maga egyre jobban 

elcsendesedik, hogy ne zavarja az isteni adást. Szinte moccanni sem mer. Nem akar a 

teremtmény ott zajt csapni, ahol az isteni hang hangtalanul sugárzik a szeretet hullámhosszán. 

Fejét lelke Urának vállára, még inkább a szívére hajtja. Az isteni Vőlegény pedig balját a lélek-

menyasszony feje alá teszi, és jobbjával átöleli (vö. Én 2, 6). A lélek-menyasszony ilyenkor 

boldogan engedi, hogy isteni Vőlegénye átölelje. De nemcsak arra vigyáz, hogy ő maga ne csapjon 

zajt, hanem a többi teremtményt is arra kéri: Ne zavarjátok meg szerelmemet, föl ne ébresszétek, 

amíg Ő nem akarja (Én 2, 7). Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszony keblén pihen (vö. Én 1, 13). 

Ebben a csendben a szeretet növekszik. A lélek-menyasszony is szeretné egyre jobban, hogy 

isteni Vőlegénye ott pihenjen nála, ő pedig isteni Uránál csendben elidőzzön. Ebben az isteni 

csendben szeretettel nézik egymást. Isten a kezdeményező. Szavak nélkül ezt sugározza választott 

jegyesének: De szép vagy, kedvesem, de szép! A lélek-menyasszony is ugyanezt válaszolja: Szép 

vagy szerelmem, elbájolóan szép! (Én 1, 15. 16). Vagyis a lélek-menyasszony már ugyanúgy lát, 

gondolkodik és beszél, mint isteni Ura. Ugyanaz az érzés van a szívében, mint Ura szívében. 

Önfeledten, egyre jobban gyönyörködnek egymásban. A csend, a békesség, a nyugalom és a 



 

belső szeretet lüktetése miatt keresik az elmélyedést az istenszerető lelkek, és vonulnak magányba a 

remeték. Ez már a jegyesség kibontakozásának imája, amikor is ugyanazt a levegőt szívják 

magukba, egy ütemre ver a szívük, az egymás iránti kölcsönös szeretet tölti be őket. Nemcsak 

nézik, hanem már birtokolják is egymást, és egyre jobban növekszenek az egymás iránti kölcsönös 

szeretetben.  

 

III. Növekedés az egymás utáni vágyban 

 

 A lélek-menyasszony így szól: Te, Akit szeret a lelkem, mondd, hol legeltetsz? (Én 1, 7). Az 

isteni Jópásztor felé irányul minden gondolata, minden vágya. Isteni Vőlegénye otthonába 

készülődik a lelke. Magát is erősíti, de szerelmét isteni Vőlegényének is megvallja, amikor ezt 

mondogatja: Én a Kedvesemé vagyok, Ő pedig utánam vágyódik (Én 7, 11). Ebben benne van, hogy 

egyre jobban az Övé akarok lenni, illetve az a tudás is, hogy Isten egyre jobban akarja közölni 

önmagát azzal, akit szeret.  
 Bármennyire is szeretné a lélek-menyasszony, még nincs itt az ideje a házasságkötésnek, az 

isteni frigynek, az isteni hajlékba való beköltözésnek, de az isteni Vőlegény nem hagyja 

betöltetlenül az Ő kis jegyesének vágyát. Megszólal. Azt mondja: „Kelj fel, kedvesem! Gyere, 

szépségem! Nézd, elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult” (Én 2, 10-11). Vagyis Isten hívogatja a 

választottját, szítja benne az égi szeretetet, hívogatja. A télnek a sötétsége, a hidegsége, 

melegsége, látszólagos élettelensége már elmúlt, már bontakozik a tavaszi eső, és nyomában az élet. 

Az égi harmat már élteti a szépséges menyasszonyt. Élteti, vagyis egyre több élettel, isteni élettel 

tölti el. Az isteni Vőlegény egyre jobban bíztatja: Gyere le, mátkám a Libanon hegyéről!... 

Megigézted a szívemet szemednek egyetlen pillantásoddal, nyakadnak egyetlen láncával. Milyen 

vonzó, húgom, mátkám a szemed! Mennyivel édesebb szerelmed a bornál, keneted illata felülmúl 

minden balzsamot (Én 4, 8-10). A földi tüzes bort termő Libanon hegyről le kell jönni, hogy az 

ember elindulhasson a mennyei magasságok felé. Ezen az úton az isteni tekintet vezet. De ez a 

tekintet teli van szeretettel, mint ahogy a lélek-menyasszony tekintete is teli van szeretettel. Azt a 

nyakláncot, amelyet a menyasszony a nyakában visel, isteni Vőlegényétől kapta. Lánc, amely 

összeköti Ővele, az Ő keze nyomát őrzi. A láncnak a másik vége az isteni Vőlegény szívében van. 

Itt már a lélek-menyasszony megélheti, hogy az ő szeretete milyen vonzó hatással van az isteni 

Vőlegényre. Hogy milyen édes ő az isteni Vőlegény szemében. Az ő kenetének illata is édesebb 

minden illatnál. Vagyis az ő Szentlélektől felkentsége rokon a Krisztusnak a Szentlélekben történt 

felkentségében. Krisztusi stílus, élet ez.  

 Amikor a 2. isteni Személy a Szentlélek erejéből Mária igenjére megtestesült (vö. Lk 1, 38), 

akkor Isten emberi természetet vett fel. A Szentlélek ereje működött. A Szentlélek kente fel Jézus 

emberi természetét isteni erővel. Amikor a Szentlélek indítására a lélek-menyasszony elindul az 

ég felé az isteni menyegzőre, az isteni Vőlegény vonzása miatt, akkor valamiképpen a Szentlélek 

működésére őbenne is az Istentől érintettség illata bontakozik. A Krisztustól átjártság, az Istennek 

lefoglaltság magatartásmódja bontakozik. Persze, hogy az angyalok kara így zeng: Királyt tart 

bilincsben a hajfonatod (Én 7, 6). Mert ezt az égi menyegzőre készülődést a menyegzőre 

hivatalosak mind-mind lélegzetvisszafojtva szemlélik. Ők is hivatalosak a Bárány menyegzős 

lakomájára. Az angyaloknak ez a bíztató szava lendíti a lélek-menyasszonyt, mint ahogyan a 

sportarénában a nézők tudják bíztatni a küzdőket. Királyt tart bilincsben a hajfonatod. Ha egyetlen 

hajszálad is elég volt ahhoz, hogy isteni Uradat elbájolja, ha egy-egy jócselekedeted is ilyen 

lebilincselő erővel hat az isteni Vőlegényed szívére, akkor milyen lehet a hajfonatod, vagyis a 

jócselekedeteidnek az összessége, csokorba fonottsága? Milyen erős, mennyire lebilincselő 

szeretet ez! Ezért mondja azután az isteni Vőlegény a vallomást: Milyen szép vagy, és milyen 

igézetes, szerelmem, gyönyörűségem! (Én 7, 7).  

 A lélek-menyasszonynak itt már nincs más vágya, mint egyre jobban belenövekedni 

Istenbe. Ahogyan a felfelé emelkedés liftben vagy repülőgépen egy élmény, és egy mással össze 

nem téveszthető öröm, ugyanígy az Istenbe való belenövekedés, az isteni Vőlegény által az ég 

felé való egyre magasabbra emeltetés semmi mással össze nem hasonlítható élmény. Mert ez az 



 

Istennel való egyesülés, vagyis a lelki frigy, az Istennel való lelki házasság jövendő öröme, 

gyönyörűsége. Itt szabad a lélek-menyasszonynak könnyekre fakadnia a meghatódottságtól: 

„Nemsokára majd ott lehetek, ahol az én Uram, Istenem van. Ő pedig egyre jobban bennem van, én 

meg Őbenne” (vö. Jn 6, 56). Kölcsönös ez az irányulás. Ahogyan az Atya könyörül fiain, (tudniillik 

lehajol hozzájuk), úgy könyörül az Úr azokon, akik félik Őt (Zsolt 102, 13). A lélek megéli: Az Úr 

mindörökké az istenfélőkkel van (Zsolt 102, 17). Vagyis megvan a remény, hogy az az ember, aki 

fél Istent megbántani a bűnnel, mert annyira szereti Őt, majd örökre birtokolhatja Isten 

szeretetét. A lélek-menyasszony boldog, mert megélheti: Nemcsak az ember ágaskodik az Úr 

felé, de sokkal inkább Isten hajol le hozzánk, hogy egyre jobban közölje velünk irgalmas 

szeretetét, életet adó szeretetét.  
 

Befejezésül a 152. számú éneket imádkozzuk: 

   

 A nyelv azt nem mondhatja ki. Betű ki nem fejezheti,  

 Csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt!  

 

 Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk,  

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át! 

 

  



 

                                                                                                     

357. Jézus eljegyzi jegyesének Alexandriai és Sienai Szent Katalint 

 

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.  

 

 Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd, rakd szent oltárára buzgó vágyadat! 

 Szent angyalok itten a vendég hívók, általok az Isten téged is hívott.  

 

 Az Országos Széchenyi Könyvtárban 2009. október 29-én nyitotta meg Sólyom László a 

Látjátok feleim című kiállítást a magyar nyelvemlékekről, amely a kezdetektől a XVII. század 

elejéig öleli fel a magyar szellemi kincseket. A kiállító-teremben található egy festmény is, ami az 

1896. évi ezredéves kiállításon bukkant fel Batthyányi Iván gróf tulajdonaként a Batthyányi 

gyűjteményből. Jelenleg a Nemzeti Galéria tulajdona.  

 

I. Alexandriai Szent Katalin eljegyzését ábrázoló festményt ezredéves kiállításon mutatták be 

 

 Ki ez a szent, aki messze Észak-Afrikából Magyarországon is közkedvelt és nagy 

tiszteletnek örvendező szent? Egy olyan szentről van szó, aki a 14 segítő-szent egyike, aki az első 

azon szentek között, akikről tudjuk, hogy Jézus eljegyezte őt magának. Életét teljesen átszövi a 

legenda, amely verses alakban az érsekújvári kódexben is, prózában pedig Temesvári Perbál 

ferences szerzetes prédikációit őrző érdi kódexben van megörökítve.  

 Az édesapjáról úgy tudjuk, hogy pogány király volt Alexandriában, Costus, akinek 

kezdetben nem volt gyermeke. Ezért szüntelenül áldozatokat mutatott be a maga istenségeinek, 

de hiába. Akkor egy görög bölcs, Alforadius azt tanácsolta neki, hogy az egy Isten képét öntesse 

ki aranyból, és annak áldozzon, annak mutasson be áldozatot. Amint a szobrot kiöntötték, 

csodálatosképpen egy felfeszített alakot ábrázolt. Bevitték a templomba – természetesen a pogány 

templomba -, hiszen a bölcs tanácsa szerint Costus király Istenként akarta őt tisztelni. Erre a pogány 

templomban levő bálványszobrok mind leomoltak. A király tehát bemutatta az áldozatot a kereszt 

előtt, és nemsokára a felesége, a királyné fogant, mert leányt szült 200 körül, aki a Katalin nevet 

kapta. Nevének jelentése: tiszta, tisztaságos. Nyilván hogy a jó szülők mindent megadtak 

gyermeküknek, hogy minél több tudományt sajátíthasson el. Alig volt 13 éves, de már kitűnt 

okosságával, aminek híre messze földön elterjedt. Halála előtt Costus király lelkére kötötte 

leányának, hogy azt a kereszten függő ismeretlen Istent mindig tisztelje, és csak hozzá méltó 

szép, gazdag és bölcs ifjúhoz menjen feleségül. Erősen meghagyta neki: ezt az Istent imádja, a 

többit pedig hagyja el. És azt is meghagyta neki: ahhoz menjen feleségül, aki a legnagyobb Úr, a 

legnagyobb király ezen a földön. Costus király után nemsokára a felesége is meghalt, így Katalin 

lett a királynő. Udvarnépül maga mellé 24 szüzet választott, továbbá 12 jámbor asszonyt és 100 

fegyverest.  
 Egy alkalommal, amikor országában útnak indult, rájuk esteledett. A második éjszaka végül 

is egy remete kunyhójához érkeztek. Alexandriában addigra, a 200-as évek vége-felé már egyre 

több volt a keresztény remete. Ez a vén remete a cellájában a feszület előtt imádkozott. Katalin 

nagyon megörült ennek. Kérdésére a remete elmondta, hogy kicsoda ő, hogy mi volt atyjának a 

végső akarata, illetve kérdezősködött, hogy ki az az ismeretlen Isten, a kereszt Istene.  

 A remete tehát megtanította Katalint: Jézus Krisztus, az Atyaisten Egyszülött Fia az, 

akit keresztre feszítettek ugyan, de a halálból feltámadt. Az örökkévalóságban él, és 

mindnyájunkat hív, hogy ott az örökkévalóságban Neki szolgálhassunk. Akkor a remete egy kis 

szentképet adott Katalinnak, amelyre a Szűzanya és az ő fia, Jézus volt felfestve. Azt tanácsolta a 

leánynak: kérje a Szűzanyát, hogy mutassa meg neki az Ő Szent Fiát. Végül is amikor 

szállására visszatért, esedezni kezdett, majd elszenderedett. Álmában olyan volt, mintha egy szép 



 

mezőn járna, és messziről egy szép Szűz asszony jön eléje, akinek a fia az ölében volt. Annyira 

hasonlított ahhoz az asszonyhoz, akit a szentképen látott. És akkor Szűz Mária így szólt az ő fiához, 

Jézushoz: „Látod-e én szerelmes édes fiam, mily nagy kívánsággal gerjedez e szűz leány, Katarina 

Téged látni.” Az érdi kódexnek a történetét a debreceni kódex folytatja: „A kis Jézus nem akart 

Katalinra nézni még édesanyja unszolására sem, mert Katalint rútnak és szeplősnek találta.” 

Ekkor Katalin felébredt.  
 Azonnal elmondta álmát a remetének, aki attól kezdve azután a pogány királylányt, Katalint 

a keresztény hitre kezdte oktatni. Megvigasztalta, hogy majd ránéz Jézus, a Királyfi, mihelyt 

Katalin hinni fog benne. Hamarosan meg is keresztelkedett. Amikor visszatért szállására, megint 

csak a szentkép előtt imádkozott. Azután álmában újra megjelent neki Mária a kis Jézussal a 

karján, angyaloknak és szüzeknek a társaságában nagy fényességgel. Újra szívesen ajánlotta szent 

fiának Katalint, s akkor a kis Jézus már kedvesen szólt a leányhoz: „Én szerető szép jegyesem! Én 

választott jó kegyesem! Ím látod dicsőségemet, ismerjed meg már jegyességedet!”  

 Akkor a Szűzanya szent fiától az áldott Jézusnak az ujjából kivette a gyűrűt, és megfogta 

Katalinnak a jobb kezét, és a mi Üdvözítőnk, Urunk Jézus Krisztussal Katarinának az ujjára 

tétette a gyűrűt. Mihelyt Jézus eljegyezte magának Katalint, Úr Jézus az Ő szent anyjának az 

öléből leszállott a földre, és megmutatta magát neki, és Katalin látta őt koronával, amely azonban 

tövis-korona volt. Az a korona, amellyel őt megkoronázták a szenvedésekor. Megmutatta nekik az ő 

5 mély sebét. Megmutatta nekik drága szent vérét, és egyéb kínjait. Majd így szólt Úr Jézus 

Katalinhoz: „Kövess engem, és vidd örökségként a koronát!” Akkor Katalin már 18 esztendős 

volt. A legenda megjegyzi: „Palotájában Katalin Istenbe ereszkedik vala, tehát Istenbe merült 

életet élt. Azután meghallotta, hogy a császár a keresztényeket arra kényszeríti a Római 

Birodalomban, hogy bálványoknak áldozzanak, vagyis a pogány istenségnek mutassanak be 

áldozatot.  

Ezért elment Alexandriába, hogy védelmére legyen az üldözötteknek. Bátran a császár 

elé lépett, és kérte: „Forduljon el a hamis istenektől, és imádja az egyetlen igaz Istent! És 

beszélt neki Jézusról. A császár azonban nem hallgatott rá, sőt 50 pogány filozófust hívatott, 

hogy ezek tántorítsák el a Jézusba vetett hittől Katalint. Ő azonban okos vitában legyőzte, sőt, 

megtérítette a pogány bölcseket. Az egyik bölcs méltatlankodva állt elő: „Miért kellett egy leány 

ellen felvonultatni azt a sok tudós embert? Hiszen akármelyik tanítványunk is helyt állna ezzel a 

leánnyal szemben.” A császár válasza azonban elnémította: „Legyőzi ez a leány a bölcsek 

tudományát, ha nem vigyáznak magukra, mert hiszen elég vakmerő ahhoz, hogy a mi isteneinket 

is pellengérre állítsa, ördögöknek, kísértőknek bélyegezze őket. Kényszeríthetném ugyan – 

folytatta a császár tovább –, de mégis jobbnak látom, hogyha rácáfoltok a  színe előtt. 

Meglesz a jutalmatok érte.” 

  De Katalin az Egyszülött Fiúról beszélt, Aki a Krisztus, Aki az igaz Isten, Aki ezt sok 

csodajellel bizonyította. Nemcsak a régi bölcsektől, hanem a Bibliából is idézett. A bölcsek 

kifogytak az argumentumokból, érveikből; döbbenetes, töprengő csendben hallgattak. Mígnem a 

császár gúnyolódva megszólalt: „Csak ennyit ér a bölcsességetek, egy lány így felcsúfolja, elámítja 

az én tudósaimat?” A legtudósabb válaszolt a császárnak: „Tudod, fölség, ha eddig nem szállt volna 

velünk szembe ember, akit meg ne győztünk volna, de ebből a leányból Isten Lelke beszél, ezért 

elámultunk, ezért nem merünk, de nem is tudunk Krisztus ellen szólni. Végül is az 50 bölcs 

vállalta a vértanúságot Krisztusért. De nemcsak ők lettek hívővé, hanem még Borténiusz, a 

császár hadvezére is, sőt maga a császárné is, aki börtönében Katalint felkereste, és beszélgetett 

vele. Ezeket Maxencius császár mind kivégeztette.  

 A Sínai-hegyen – ahol Isten szólt Mózeshez az égő csipkebokorból (Kiv 3, 4) – a 

kolostorban ma is tisztelik a szent ereklyéit. Az Istennel való találkozás kolostora az Istennel 

való eljegyzés emlékét is őrzi. A magyarság ezt a szentet különösen is közelállónak érzi magához. 

Emlékére sok templomot építettek. Az emberek szívét megfogja a gondolat: Isten ennyire szereti 

az embert, hogy jegyesének választja.  
 Az a tempera festmény, amely 1500 körül Magyarországon készülhetett, és ma a Nemzeti 

Galéria régi magyar gyűjteményében csodálható meg, Katalint a Mária köré gyűlő vértanú szüzek 



 

előkelő csoportjában ábrázolja. A kompozíció középpontjában a Szent Szűz ül ölében a 

Gyermekkel, aki előrehajol és jegy-gyűrűt húz a vértanúságra utaló, eltört keretet tartó Alexandriai 

Szent Katalin hosszú, kecses ujjára. Kínzatása közben a királylány többször vallotta magát 

Jézus jegyesének, mondván: „Én Krisztus jegyese vagyok,  az én dicsőségem: Ő az én 

Szerelmem, Ő az én kedves Gyönyörűségem.” E szavak igaz keresztény hitvallást jelentenek.  

 Ugyanilyen fordulattal más vértanúk, például a képen ábrázolt Szent Dorottya is élt. A 

jegygyűrű átadásának, a szűz ujjára való felhúzásának, így az eljegyzés jelenetének konkrét, etikus 

elbeszélése azonban a gyakran együtt ábrázolt szent nők közül egyedül a legelőkelőbbnek tartott 

Katalin a XIII. században kibővített legendájában szerepelt. Ennek nyomán formálódhatott ki, és 

válhatott kedveltté a késő középkori magyar festészetben is a Szent Katalin és a gyermek Jézus 

eljegyzését ábrázoló misztikus festmény, ábrázolási típus. A festményen Katalinnal szemben, a 

Szűz Mária balján Szent Dorottya vesz ki kosarából halála előtt Jegyese paradicsomkertjéből kapott 

rózsák közül egy szálat. A középső csoport bensőségességétől kissé távolabb a rabságot jelző 

tornyot átfogó Szent Borbála, és a börtönében az ördög küldötteként rátámadó sárkányt szinte 

pórázon sétálgató Szent Margit ül, Szent Margit vértanú. A figura-csoport mögött angyalok zöld 

színű mustrás kárpitot tartanak, amely fölött a teret régiesnek ható arany háttér zárja le.  

 Azt, hogy valakit eljegyez az Úr, azt nem lehet elfelejteni. A keresztény áhítat tisztelettel 

tekint szeretetet jelző gyűrűt, sem a szenvedést jelző töviskoszorút, koronát. az isteni Vőlegényre, 

és egy-egy választott menyasszonyára, aki nem utasította vissza.  

 Alexandriai Szent Katalin vállalta mindkettőt, mert tudta: a szeretet és a szenvedés együtt 

jár. Aki szeret, az vállalja a szenvedést is Jegyeséért. Hasonló akar lenni Hozzá. Jézus az Ő 

isteni előretudásánál fogva ismerte Alexandriai Szent Katalinnak ezt a nemes lelkületét, amellyel 

igent mondott az Ő kiválasztó szeretetére. Katalin a Boldogságos Szűzanyához hasonlít. Ezért 

olyan kedves, ahogyan igent mond Isten akaratára (vö. Lk 1, 38).  

 

 Lélekben most elmélkedjünk erről a jelenetről! Szabad nekünk is odasettenkednünk a 

szentek közé, mert a mi helyünk is ott van a mi égi Édesanyánk mellett. Jézus számunkra is 

készítgeti az Ő szeretetét. Az Ő szeretetének a jele nemcsak a gyűrű. Talán nem mindenki kapja 

meg. Sokkal inkább a tövis-koszorú, amelyet mindnyájunkkal meg akar osztani. Aki igazán 

szeret, nem utasítja vissza Jézusnak azt a szeretet-gesztusát, mert tudjuk azt, hogy a mi 

keresztségünk – amely a lelkünk rútságától megszabadított, és széttépett Isten előtt, Jézus 

szenvedéséből fakadt. Jézus mindhalálig szeretett bennünket (most is szeret). A jegyesi szeretet is 

arra indítja a kiválasztott lelket, hogy a szenvedése útján, a keresztúton végigjárva mindhalálig, sőt 

a síron túl, egészen a mennyországig, örökre szeresse isteni Urát! Minél bővebben hull ránk 

Jézus drága, szent vére, annál tisztább lesz a lelkünk köntöse. Boldogok, akik megmossák lelkük 

köntösét a Bárány vérében! (Jel 7, 14)..  

  

II. Sienai Szent Katalin eljegyzési történetét  B. Capuai Rajmund domonkos örökítette meg 

 

 Katalin Itáliában, Sienna városában született 1347. március 25-én. Atyja kelmefestő, 

Katalin pedig a család 25. gyermeke, iker-testvérek voltak. 3 éves korától már felfigyeltek komoly 

imádságos gyakorlataira. Korán felébredt benne a vágy a csendes, szemlélődő élet után. 6 éves 

volt, amikor az első látomásban részesült. 1354-ben szüzességi magánfogadalmat tett, szülei 

azonban férjhez akarták adni. Fogadalma megtartásáért tehát hosszú harcot kellett folytatnia a 

szüleivel. Amikor 1363-ban súlyos betegségbe esett, végre megkapta az engedélyt a szülőktől, 

hogy belépjen a bűnbánó nővérek domonkos harmadfokú rendjébe. Égi Édesanyjának a 

Boldogságos Szűz Máriát és Szent Mária Magdolnát választotta. Mária Magdolna példájára ő is 

remetei magányra rendezkedett be a szülői házban. Visszavonultan, teljes hallgatásban élt, csak 

gyóntatójával beszélt. Imádkozott és vezekelt. Ettől kezdve a rendkívüli kegyelmek folyamatosan 

végigkísérték és meghatározták az életét.  

 Kb. 20 éves volt, amikor 1367-ben a misztikus eljegyzés kegyelmében részesült. 

Gyóntatója A legenda maior, a nagyobb életrajzírásban - amely a Szent István Társulatnál 1983-ban 



 

jelent meg Sziénai Szent Katalin élete címmel, a VII. fejezetben – tudósít arról, hogy a kísértéseket 

hogyan győzte le Katalin, hogyan tanította őt az Úr a Vele való társalgásra, a szent Szűzzel és a 

szentekkel való beszélgetésre, és hogyan jegyezte el őt Krisztus. Capuai Boldog Rajmund mondja: 

„Az ősi ellenség, a sátán látva, hogy ez a leány, Katalin a tökéletesség magasságaiba tör, minden 

erejét összeszedte, és százféleképpen is megpróbálta elcsábítani őt. Félt ugyanis – és joggal, mert 

meg is történt, amitől félt – hogy ez a szűz nemcsak a saját üdvösségét, sok másét is majd 

előmozdítja, és érdemeivel szent egyházának nagy javára lesz. A nagyirgalmú Isten pedig, aki 

egy-időre megengedte, hogy Katalint a sátán kísértse, szűz jegyesét koronájával ékesítette. 

Olyan hatalmas lelki fegyverekkel ruházta fel, hogy nagyobb nyeresége lett Katalinnak a 

harcból, mint a békéből lett volna, ugyanis azt a lelki sugallatot kapta, hogy imádkozzék az 

erősség erényéért. És ő ezt hosszú időn át szüntelenül meg is tette. Akkor Isten, Aki minden szent 

gondolat sugalmazója és meghallgatója ezt a tanácsot adta neki: „Leányom, ha el akarod nyerni 

az erősség Lelkét, akkor engem utánozz! Isteni erőmmel én megsemmisíthettem volna a levegő-

ég hatalmasságait, és még más utat is választhattam volna, hogy legyőzzem őket, de emberi 

tetteimmel akartam nektek példát adni. Nem másként, hanem a kereszt útján akartam győzni, hogy 

titeket is erre tanítsalak: ’Ha erősek akartok lenni, minden ellenséget le akartok győzni, 

fogadjátok enyhületül a keresztet, ahogyan én tettem. Amikor az apostolok szavai szerint a 

felkínált öröm helyett a keresztre mentem, a gyötrelem és a gyalázat fájára. Ez tehát azt jelenti: A 

szenvedést és a gyötrelmet válasszátok! Nemcsak azért, hogy türelemmel viseljétek, hanem hogy 

enyhületetek is benne legyen! Mert valóban enyhületet találtok majd. Minél többet szenvedtek 

értem, annál inkább hasonlók lesztek hozzám. Ha pedig társaim vagytok a szenvedésben, akkor 

– mint az apostol is mondja: szükségszerűen társaim lesztek a kegyelemben is (2 Kor 1, 7). Fogadd, 

leányom keserűnek az édes dolgokat, és édesnek a keserűeket én miattam! Azután semmi 

kétség ne legyen szívedben, mert mindenre lesz erőd!”  

 Miután az ég és föld Királya e tanítással megerősítette Katalint, utat engedett a gonosz 

ellenségnek, hogy hadd támadja, ostromolja. Vajon be tudja–e valamilyen módon venni? A gonosz 

lelkek a test kísértésével kezdték a háborút. Félelmetes leírni ezeket a harcokat, de a tisztaszívű 

emberek nagy örömöt találtak a győzelemben. Katalin nagy erővel kelt fel önmaga ellen, azaz teste 

és vére ellen, vaslánccal verve testét. Virrasztásait a szokottnál sokkalta hosszabbra nyújtotta, 

úgyhogy az álom csaknem kimaradt az életéből. Csakhogy ellenségei ettől még nem adták fel a 

harcot. Látható formát vettek fel, és fantasztikus képekben jelentek meg szemei előtt, mintha 

részvéttel volnának iránta. Ilyeneket mondtak: ’Ó, te kis szerencsétlen, miért gyötröd így magadat 

hiába, mi hasznod van ennyi kínlódásban? Azt hiszed, hogy ki tudsz tartani mindenben? Ha így 

folytatod, megölöd magadat, öngyilkos leszel. Sokkal jobb lesz, ha abbahagyod azt az ostobaságot, 

mielőtt tönkre mégy benne. Fiatal vagy még. Tested hamarosan visszanyeri erejét. Úgy fogsz 

járni, mint a többi leány. Férjed lesz, meg gyermekeid is az emberiség szaporodására. Ha már 

mindenáron tetszeni akarsz Istennek, nézd csak, a szentek is megházasodtak. Gondolj Sárára, 

Rebekára, Leára, Ráchelre! Mire jó neked ez az életforma, amiben úgysem tudsz majd kitartani?’ – 

Ilyeneket mondtak neki sátáni ellenségei, ő pedig szüntelenül imádkozva Jegyesének ajánlotta 

önmagát. Micsoda zaklatásokat élt át a lelkében! Lelke gyötrelmeihez még az is hozzájárult, hogy 

Jegyese, aki addig oly sokszor meglátogatta és irgalmasan vigasztalta, most úgy látszott, magára 

hagyja őt, és sem látható, se láthatatlan alakban nem kelt védelmére. Kigondolt valamit, amire a 

Szentlélek tanította, hogy hogyan kerülje el az ellenség cselvetéseit. Elmondta a lelki-vezetőjének: 

’Gyakran megesik az istenszerető lélekkel, hogy lelkének lobogása az isteni Gondviselés akaratából 

valami bűn, vagy az ellenség akadékoskodása miatt lohadni kezd, sőt néha egészen ki is huny, és 

hideg lesz a lélek. Ekkor az óvatlan lelkek, akik úgy látják, hogy megfosztattak a szokásos 

vigasztalásoktól, abbahagyják a megszokott imádságaikat, elmélkedéseiket és vezekléseiket, amitől 

azután megint elgyengülnek. És ezzel – ha szabad így mondani: – örömet szereznek a sátánnak, aki 

semmi mást nem akar, minthogy Krisztus bajnoka letegye a fegyvert, amellyel pedig győzni tudna. 

Az óvatos, istenszerető lélek tehát ha azt látja, hogy lanyhul a buzgósága, nehogy csökkentse 

megszokott lelki gyakorlatait, hanem változatlanul folytassa, sőt, növelje azokat!  



 

 Amikor az ördög egészen közel jött hozzá, akkor Katalin az Úrtól kapott tanításra 

emlékezve így szólt: ’Én a szenvedéseket választottam enyhületül. Ezért egyáltalán nem esnek 

nehezemre, hanem inkább örömömre szolgálnak. És minden további gyötrelmet is szívesen 

elviselek az Üdvözítő nevéért, míg csak az Ő szent Fölségének tetszik.’ – Ahogyan ezt 

kimondta, az egész ördög-sereg megszégyenülve eltűnt. A cellát nagy fényesség töltötte be, és a 

fényben megjelent a megfeszített Úr Jézus. Úgy állt ott, mint amikor az égi szentélybe lépett a 

vérével, és így szólt szűz Szent Katalinhoz: ’Leányom, látod, mit szenvedtem érted. Ne essék  

nehezedre bármit is elviselni értem!’ Később más alakban is megjelent neki az Úr Jézus. Még 

közelebb jött hozzá, hogy megvigasztalja. És édesen beszélt neki a már megszületett győzelemről. 

Katalin pedig Remete Szent Antalhoz hasonlóan így szólt: ’Hol voltál, Uram, amikor szívemet az a 

sok undokság gyötörte?’ Az Úr így felelt: ’A szívedben voltam. A magam képére és 

hasonlatosságára teremtettelek titeket (vö.Ter 1, 27), és emberi természeteteket magamra véve 

mindenben hasonlóvá lettem. Most benneteket is szüntelenül hasonlóvá teszlek magamhoz, 

amennyire csak képesek vagytok erre. És ami akkor az én testemben történt, azt most a ti 

lelketekben, míg úton vagytok – tudniillik a mennyország felé – meg akarom ismételni. Tehát te, 

leányom, aki az én erőmmel, nem a tieddel, olyan hősiesen harcoltál, egyre nagyobb kegyelmet 

érdemeltél ki, és ezért, mert szeretlek, ezután gyakrabban és közelebbről mutatom meg 

magamat neked.  

 Katalin egész különös édességgel őrizte meg szívében az Úr szavát, amellyel őt 

szólította: leányom, Katalin. Ezért gyóntatóját is megkérte, hogy ezentúl csak így szólítsa őt: 

„Leányom, Katalin!”, hogy lelkében újra, meg újra átélhesse ezt az édes örömet. Ettől az órától 

kezdve az ő szent Jegyese olyan bensőséges közelségben érintkezett vele, hogy akik az 

előzményeket nem ismerik, azoknak teljességgel nevetséges vagy hihetetlen lenne. De azok a 

lelkek, akik ismerik az Úr minden értelmet meghaladó édességét és jóságát (vö. 1 Pét 2, 3), 

azoknak ez nemcsak lehetséges, hanem nagyon is valószínűnek, sőt természetesnek fog tűnni. 

Gyakran meglátogatta őt az Úr, s az addig megszokottnál még hosszasabban időzött nála. 

Sokszor hozta magával az Ő dicsőséges anyját, néha Szent Domonkost, máskor Mária 

Magdolnát, Szent János evangélistát, Szent Pált. Legtöbbször azonban kíséret nélkül jött, és 

úgy társalgott Katalinnal, mint ahogy az ember a legjobb barátjával beszél. Annyira, hogy – mint 

később a szent gyónásában elmondta: – gyakran az Úr és ő a szobában fel-alá sétálva mondták a 

zsoltárokat, ahogyan a szerzetesek és a klerikusok végzik a zsolozsmát. Ezek után keresni kezdte a 

szent zsolozsma-könyvét, és elkezdte imádkozni a zsoltárokat, himnuszokat, és mindazt, amit a 

zsolozsma óráiban, imaóráiban imádkozott. Különösen szerette és mindhalálig tartóan őrizte azt 

a zsoltársort, amellyel minden zsolozsma kezdődött: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg 

engem! (Zsolt 69, 2). És a maga anyanyelvére a latin szöveget lefordítva sokszor ismételgette azt. 

Amikor azután a lelke megerősödött a szemlélődésben, lassan elhagyta a szóbeli imádságokat. 

Gyakori elragadtatásai miatt odáig jutott: egy Miatyánkot (Mt 6, 9-13) sem tudott elmondani 

úgy, hogy elragadtatásba ne essék. Egyszer nagyböjt közeledtekor, karnevál idején, amikor az 

emberek mulatozások közepette elbúcsúznak a hústól és az italoktól, Katalin cellájába zárkózva 

böjtöléssel és imádsággal kereste örök Jegyesének arcát, és a 4. kérést ismételgette nagy hévvel. 

Akkor az Úr így válaszolt neki: 

 

Én megtartom veled az eljegyzés ünnepét! 

 

  „Mivel minden hiúságot elhagyva hozzám menekültél, most, amikor a ház többi lakói mind 

a test ünnepén vigadnak, én megtartom veled az eljegyzés ünnepét, amint ígértem, mert el akarlak 

jegyezni magamnak a hitben. Amíg az Úr beszélt, megjelent az Ő dicsőséges Anyja, Szent János 

evangélista, Szent Pál apostol, Szent Domonkos, és velük Dávid próféta kezében a Zsoltárok 

könyvével, illetve az ő zsoltárt kísérő hangszerével. Miközben édesen játszott rajta, Isten Szent 

Anyja megfogta Katalin jobb kezét, és ujjait széttárva odatartotta fia elé, kérve: jegyezze el őt 

magának a hitben! Isten Egyszülött Fia meghallgatta a kérést. Elővett egy aranygyűrűt, amelyet 

a kerületén 4 drágakő ékesített, és egy csodálatos gyémánt volt az ékköve,.és az Ő szentséges 



 

jobbjával Katalin gyűrűs ujjára húzva így szólt: „Íme eljegyezlek téged magammal, a te 

Teremtőddel és Megváltóddal a hitben, amelyet mindaddig, amíg az égben meg nem tartjuk 

az örök menyegzőt, sértetlenül fogsz megőrizni. Tehát leányom, légy bátor, és ingadozások 

nélkül tégy meg mindent, amit a gondviselésem kezedbe ad, mert már tiéd a hit erőssége, és 

győzelmet fogsz aratni minden ellenséged fölött!  
Katalin erős hitet kért, mondván: »Növeld bennem a hitet!« Van-e erősebb valami, 

mint a gyémánt? Hiszen semmi sem sértheti, de az mindent megkarcol. Mindenen áthatol, csak 

egyedül – ahogyan mondják: a borjúvérben mállik szét. A hívő szív is ellenáll mindennek, és 

ereivel legyőz mindent, csak Krisztusnak, Isten Bárányának vérétől olvad és mállik szét. A 

négy drágakő a szűz négyes tisztaságát jelenti: a szándék, a gondolatok, a szó és a tettek 

tisztaságát. Ez az eljegyzés az isteni kegyelem megerősítése volt. A gyűrű ennek a 

megerősítésnek a jele. Csak Katalin látta, senki más, hogy miközben mások üdvösségéért fárad, 

állandóan szeme előtt legyen az isteni segítség záloga. És miközben másokat kiragad a halálból, ne 

féljen attól, hogy ő maga elmerülhet.  

 A szent tudósok véleménye szerint, amikor Isten néha földi embernek rendkívüli 

kiváltságként megmutatja, hogy kedves előtte, akkor ezt azért teszi, mert el akarja küldeni őt, hogy 

megharcoljon a gonosszal nagyon nagy dicsőségére, és a lelkek üdvösségére. Ez látható pünkösdkor 

az apostolok esetében, Szent Pál apostolnál, akinek az Úr azt mondta: Elég neked az én kegyelmem 

(2 Kor 12, 9). És ez a szűz – akit az Úr kiválasztott a többi asszony közül - azt a küldetést kapta, 

hogy Isten dicsőségéért küzdjön az egész világ előtt. Később meg is tette. Bátran, férfiasan 

végrehajtotta. És az ő közbenjárásának tulajdonítható: a pápa visszatért Rómába 

Franciaországból, ahova elment, de Sienai Szent Katalin közbenjárására végül is visszajött 

Szent Péter apostol sírjához.  
 Az avignoni fogság a bűn fogságát is jelenti. Az abból való szabadulás nincs szenvedés 

nélkül, nincs Krisztusnak elkötelezettség nélkül, Krisztusnak való önátadás nélkül.  

 

A lelki eljegyzés nagy-nagy kegyelme a keresztúton való hűséges előrehaladás 

nyomában születik meg. Hiszen Alexandriai Szent Katalin és Sienai Szent Katalin példája mutatja, 

érdemes hallgatni az isteni Jegyes szavára, érdemes szeretettel válaszolni az Ő szeretetére!  
 

Befejezésül a 120. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Ha tán valósággal most nem veheted, égő kívánsággal, vágyaddal vegyed! 

 Lelked vőlegénye kebled mélyibe, szíved örömére, kész lesz térni be.  



 

 

358. A lelki eljegyzés imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, I. 

 

Imádkozzuk a 183. számú éneket:  

 

 Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted. 

 Rólad szólnom édesség. Szívem úgy megilleted,  

 Hogy szerelmeddel fölbátorítál,  

 Kegyességeddel hűn ápolgattál,  

 Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. 

 

 XVI. Benedek pápa 2009. október 21-én, az általános kihallgatáson Clairvaux-i Szent 

Bernátról beszélt. A legnagyobb egyházatyák között az utolsónak mondta őt, aki a XII. században 

megújította és jelenvalóvá tette az atyák teológiáját. A Szentatya arra is utalt, hogy Bernát 

leghíresebb műve az Énekek énekéről szóló beszédek. Ez a műve azonban 1153-ban 

félbeszakadt, nem tudta befejezni. De így is 97 beszédben szól Isten és a választott lélek 

szeretetéről.  
 A pápa ezt mondta: „Bernát számára Isten igaz ismerete Jézus Krisztusnak és az Ő 

szeretetének személyes és mély megtapasztalásában áll. Isten megtapasztalása a misztikus élmény. 

Valami olyan titokzatos valóságot tapasztal meg a szemlélődésben a lélek, amely már meghaladja 

evilág kategóriáit, amely az érzékszervek tapasztalásából szerez ismeretet. Istent pedig az 

érzékszerveinkkel nem tudjuk megismerni.” A Szentatya kiemelte, hogy Bernát szerette Jézust és 

Máriát. A Boldogságos Szűz iránti áhítata közismert. Jézusról és Isten iránti szeretetről nagyon sok 

elmélkedése maradt ránk. A pápa folytatja: „Bernát, aki a Biblia és az egyházatyák tanításának 

szilárd alapján állt, emlékeztet minket, hogy Isten titkainak megismerésére való törekvésünk az 

Istenben való mély hit nélkül – amely az imádságból és a szemlélődésből táplálkozik – tévútra 

jutna¸ és csak üres értelmi tevékenység maradna. Tehát Isten titkait a hitből és a szemlélődésből 

fakadó lelkülettel tudjuk egyre jobban megközelíteni.”  

 

 Beszédeiben Szent Bernát szakavatott módon szól az isteni Vőlegény és a lélek-

menyasszony között szövődő bizalmas csevegésről, beszélgetésről és kapcsolatról, amely 

belsőségben és édességben meghalad mindent, amit az aszkéták szoktak írni az Üdvözítő bizalmas 

leereszkedéséről a lélekbe. Műveinek hatalmas irodalmából nézzünk most néhány részletet a lelki 

eljegyzés imaszakaszának témájához. 

 

  Dr. Piszter Imre ciszterci szerzetes írja: A legszebb himnusz, amely valaha a kolostori falak 

között az isteni szeretetről visszhangzott talán az Énekek énekéről szóló 83. beszédeé 

 

I. Az isteni szeretet legszebb himnusza 

 

 Fény és tűz árad el Bernát beszédeiben, amelyekben az okokat sorolja: miért szereti a 

lélek-menyasszony az isteni Vőlegényt „édesen, okosan és erősen.” 

 Szent Bernát nagy találékonyságot mutat, valahányszor az isteni Vőlegény és a lélek-

menyasszony érintkezését akarja ecsetelni. Ő az Üdvözítőt nemcsak megdicsőült alakjában, 

mennyei fenségében keresi, hanem az Üdvözítő földi életének minden mozzanatát bele tudja 

szőni az Énekek éneke könyve magyarázatába. Az isteni Ige már akkor Vőlegény volt, amikor az 

Atya keblén nyugodott, de Vőlegény lett, mint Istenember, amikor közöttünk élt, tanított, 

szenvedett, meghalt, feltámadt és megdicsőült.  

 Két jelenet azonban különösképpen is megragadta Szent Bernátot: Az egyik: a kisded Jézus 

a jászolban, a másik: az Üdvözítő a keresztfán. Betlehem és Kálvária, mindkettő a jegyesi 

szeretet tanúbizonysága. 
 



 

 A clairvaux-i kolostorban egyik szerzetestársa látta, hogy amikor Szent Bernát egyedül 

imádkozott az oltár előtt, egyszer csak az Üdvözítő a keresztről lenyúlt karjával, átölelte őt, és 

magához ölelte.  

Szent Bernát az Énekek éneke könyvéről szóló beszédeit ezeknek az ő ciszterci 

szerzetestársainak mondta el. Gyakorlatilag azonban az Énekek éneke szentírási könyvnek csak a 

negyedrészét, vagyis az első két fejezetet magyarázta, mert a 3. fejezet első versénél megszakad a 

fejtegetés. Ezeknek a beszédeknek a tartalma azonban olyan bőséges, hogy az ember szinte nehezen 

tudja elgondolni, honnan merített volna anyagot a hátralevő fejezetekhez.  

Joggal mondhatjuk azonban, hogy szavait Isten ihlette. Tehát Isten adott volna ajkára 

továbbra is szavakat a kimondhatatlan kifejezésére. De Bernátot ihlette lelki barátainak a buzdítása 

is. Például a chartreuse-i karthauzi kolostor perjele kérte, hogy az Énekek énekének magyarázatát 

nyomtatásban is adja ki, illetve buzdította, hogy folytassa ezeket a magyarázatokat. Akkor 23 

beszéd jelent meg. (Dr. Piszter Imre: Szent Bernát clairvaux-i apát élete és művei 2. fejezet, 491. 

oldal. Bp., 1899). 

 

 Naszályi Emil, ciszterci szerzetes, a Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátságának alapító 

atyja a Csúcsok és szakadékok című könyvében (Budapest, Szent István Társulat,1982) nagyszerű 

összefoglalást nyújt Szent Bernát életéről és műveiről. A 327-353. oldalról idézünk néhány 

szemelvényt. 

 

II. Szent Bernát néhány gondolata 

 

 1. Az Istenre szomjazó lélek kéri, hogy vezesse be lakosztályába őt a Király. 

 

 a) Lakosztályában vezet engem a király (Én 1,4). A lélek-menyasszony ezen szavaival 

kapcsolatban Szent Bernát tanítja: Két dologra van szükségük azoknak, akik ide szeretnének 

bejutni: Először is a diszkrécióra, amely nem más, mint a lélek finom tapintata, továbbá a szeretet 

borára, amelynek annyira tökéletesnek kell lennie, hogy önmagunk dicsőségét, keresését 

megvessük, és hagyatkozzunk a Szentlélek vezetésére, Aki a lakosztály egyik részébe, a 

borospincébe akar bevezetni.  

 

 b) „Mi ez a szoba? Mi ez a lakosztály? Merjem én megmondani nektek, hogy ez micsoda? 

Nem állítom, hogy én megtapasztaltam ilyen nagy dolgot. Nem is akarok dicsekedni más 

kiváltsággal, amely egyedül a boldog menyasszonynak van fenntartva. De ha azt mondanám, hogy 

egyáltalán semmit sem tudok róla, akkor semmit sem mondanék. Nem irigylem tehát tőletek azt, 

amit tudok, nem fosztalak meg tőle benneteket. Amit nem tudok, arra tanítson meg titeket az, aki az 

embert a tudományra tanítja.”  

 „A Király szobácskáját a misztikus szemlélődés titokzatos világában kell keresni. Korábban, 

amikor a kenetekről beszéltem, már említettem, hogy a Vőlegénynél sok és sokféle kenet van. 

Nem egyformán, hanem mindenki az érdemei szerint kapja. Szobája sem csak egy van a 

Királynak, hanem több. Nem is örülhet mindenki ugyanazon a helyen a Vőlegény kedves és 

titokzatos jelenlétének, hanem ott, ahol a Vőlegény Atyja kinek-kinek előkészítette. Mert nem mi 

választottuk Őt, hanem Ő választott (vö. Jn 15, 16) és helyezett el minket. És ahová valakit 

helyezett, ott van a helye. A bűnbánó asszony az Úr Jézus lábainál kapott helyet (vö. Lk 10, 39), 

a másik asszony áhítatának gyümölcsét Jézus fejénél találta meg (vö. Mt 26, 7), Tamás Jézus 

oldalánál (vö. Jn 20, 27), János Jézus keblén (vö. Jn 13, 25), Simon az Atya keblén (vö. Mt 16, 

17), Pál a harmadik égben (2 Kor 12, 2) kapta meg ennek a titoknak kegyelmét.” (Énekek énekéről 

szóló 23. beszéd, 8-9. szakasz). 

 

 c) Szent Bernát lelke tehát titokzatos helyeken jár. Nem a szavak titokzatosak, hiszen a 

kert, a lakosztály, a szobácska, amelyről ebben a beszédben bőségesen szól, nem titokzatos. 

Titokzatos azonban a törekvő lelkeknek adott hivatás, az isteni Igének és a Szentléleknek a 



 

segítsége a lelkek számára, az érdem és a jutalom különbözősége. Különösen titokzatos a helyek 

elnevezése az evangéliumban szereplő személyek szerint, s még inkább titokzatos a menyasszony 

szobácskája, és az, hogy a menyasszony sem mehet mindenhova, ahova akar. Ez utóbbinak 

valószínűleg az az értelme, hogy a földi életet élő ember számára bármilyen magasra emelkedik is 

valaki Isten kegyelméből, még nagyon sok titok marad, ami csak Isten örök színe látásában tárul fel 

majd választottai előtt.  

 „De hallgassátok – mondja Szent Bernát –, hogy meddig jutottam el, vagy mit gondolok. Ne 

tekintsétek kérkedésnek, amit előrehaladásotok érdekében most feltárok előttetek.  

 Van a Vőlegénynél egy hely, ahonnan a mindenség Kormányzója ítéleteit és határozatait 

hozza. Minden teremtménynek törvényt szab. Ez a hely magasztos és titkos, de egyáltalán nem 

nyugalmas. Ő, Aki mindent szelíden elrendez, az Őt kutató és csodáló lelket, akit a szemlélődésben 

erre a helyre juttat, nem engedi megnyugodni, hanem – bár gyönyörködtetve – nyugtalanná teszi.”  

 

 d) A következőkben a menyasszony az ilyen szemlélődés gyönyörűségét és nyugtalanságát 

hangsúlyozza. Azt mondja, hogy alszik, de azt is, hogy a szíve virraszt (vö. Én 5, 2) Megsejteti 

velünk, hogy álmában az édességes ámulás és a csendes csodálkozás nyugalmát érzi, ugyanakkor 

virrasztásában a nyugtalan törődés és fárasztó tevékenység kimerültségét szenvedi. Keresés és 

kutatás, elpihenés és valami sajátos fáradtság nyugtalansága ez a hely, amelyben a lélek 

hányódik. Még nem az igazi pihenés helye ez. (Énekek énekéről szóló 23. beszéd, 11. szakasz). 

 

 Szent Bernát a szemlélődő élet számtalan fontos mozzanatát érinti beszédeiben. A 

szobácska a szemlélődés közvetlen előkészítését jelenti. A szemlélődés a menyasszony és az 

igazán hűséges, az egészen Istenhez közeledő lelkek kiváltsága. Ez a szemlélődés sokféle lehet, a 

lelkek különbözősége, az erényekben és a tökéletességben való előhaladásuk mértéke szerint. 

Együttesen Isten kegyelmi áradásának sokszínű szivárványát alkotja.  

 

 2. Néhány fontos megállapítás:  

 

 a) A lélek az alázatosság, a szeretet és a bölcsesség fokozatain emelkedik Istenhez. 

Kitárt karral, szüntelenül és folyamatosan közeledik Istenhez. Elindítója, és minden új lépés 

mozgatója, segítője és irányítója az isteni kegyelem, a Szentlélek.  

 

 b) Szent Bernát és tanítványai sohasem használják a misztikus kegyelem, a misztikus 

megtapasztalás, a misztikus egyesülés stb. kifejezéseket. A „misztikus” szó náluk csak a legritkább 

esetben fordul elő. Tanításában nem szerepel a lélek Istennel sötétben való találkozása. Ő Istent 

mindig világosságában, fényességében látja.  
 

 c) Szent Bernát írásaiban az Istennel való találkozásnak három feltételét találjuk. 

Mindegyiket természetesen csak Isten tudja megadni.  

 – A hit Szent Bernát szerint több, mint feltétel, olyan, mint maga a kezdet, kezdete a 

későbbi találkozásnak, az érintésnek. A hit valami átlépés, túllépés, túlhaladás a teremtett dolgokon.  

 – Az alázatosság mindig nélkülözhetetlen alapja az Istennel való kapcsolatnak. 

 – Az égő vágy minden Istent kereső ember lelkében kell, hogy égjen, hogy Istent 

megtapasztalhassa, Vele találkozzék, sőt Vele egyesüljön.  

 

 d) Isten megtapasztalásában Szent Bernát két jelentős tényezőre hívja fel a figyelmünket.  

 – Először a lélek kilép önmagából, felemelkedik az érzékek világa fölé, és túlhalad a 

teremtett dolgokon.  

 – A második a változás, amely tudniillik Istenhez teszi hasonlóvá a lelket. Ez az átváltozás 

olyan bölcsesség, amely minden erényt magába ölel. Olyan érintés ez, amely istenivé tesz minket.  

 



 

 e) A lélek, aki itt elindul az úton, egy csodálatos énekbe kezd: „Van egy ének, amely a 

maga különleges méltóságával és édességével a többi ilyenféle éneket mind felülmúlja. Joggal 

nevezzük ezt Énekek énekének, vagyis a legszebb ének, mert az összes többinek ez a gyümölcse. 

Ezt az éneket egyedül az isteni érintés tanítja meg, egyedül tapasztalatból ismerjük meg. Akik 

már tapasztalták, azok ismerjék meg, akik még nem tapasztalták, azokban égjen a vágy – nem azért, 

hogy megismerjék, hanem hogy megtapasztalják. Ez nem az ajak hangos hangja, hanem a szív 

ujjongása. Nem a szavak hangzása, hanem az öröm megmozdulása. Nem a hangok 

egybecsendülése, hanem az akaratok megegyezése. Kint nem lehet hallani, mert nem hangzik a 

tereken és utcákon, csak az hallja, aki énekli, és akinek éneklik. Íme, ez az a vágy, amely 

felébred a lélekben, ez az az égő vágy, heves vágyakozás, amelyben a szív kitágul belső 

megremegésben, amelyet csak az ismerhet, aki már megtapasztalta. (Énekek énekéről szóló 1. 

beszéd, 1. szakasz). 

 

 f) Szent Bernát többször használja az égő vágy, a heves vágyakozás (ardens desiderium), 

kifejezését. Ez többet jelent, mint a vágyakozás. Nemcsak a jelzője miatt, hanem azért, mert már 

előkészület annak az örömnek, megremegésnek és boldogságnak a megtapasztalásra, amelyet 

már előre érez, vagyis ez mintegy bejelentése a kezdődő megtapasztalásnak.  

 

 3. Hogyan látogatja meg Isten a lelket? 

 Minden lélek számára nagy titok az Úr eljövetele, csendes megérkezése. Titok az Úr 

tevékenysége a lélekben. De ez a látogatás magával ragadja, és néha rövidebb, néha hosszabb ideig, 

emelkedetten tartja a lelket.  

 

a) Kicsiny érintések módján érkezik az Úr 

 Aki ezt a látogatást szemléli, aki ezt megtapasztalja, azt mérhetetlen öröm tölti el: A 

kezdetét érzi valaminek, ami ebben a látogatásban csak csíra. Megérzi, hogy elkezdődött valami, 

ami ebben az első látogatásban még nem teljes, még nem egészen tökéletes, de máris ígéri a 

teljességet és a tökéletességet. Legjellemzőbb vonása az, hogy amikor ez a látogatás megkezdődik, 

messze űz a lélekből minden félelmet. Akiket így érint meg Isten, úgy érzik, mintha valahol 

középúton lennének a homályban járó hit és a boldog égi látás között. A mennyország után 

vágyakoznak, és megpróbálnak minden teremtett dologtól elszakadni, hogy a lakomáról, Isten 

érintéséből legalább egy morzsát kapjanak.  
 Az isteni érintések kezdetben olyan finomak, hogy a tapasztalatlan lelkek fel sem 

ismerik. Sokan egész életüket leélik anélkül, hogy az érintéseket felismernék. Akik azonban 

felismerik, bármilyen kicsiny is az az érintés, benne egy világot látnak kitárulni. Mintha egy 

lélekké válnának az Úrral, mintha már a mennyország életét kezdenék meg, mintha már élveznék 

az Úr látását, amennyire ezen a földön az ember jelen állapotában ez lehetséges. A lelkek úgy 

átalakulnak ezekben az apró érintésekben, hogy lassan átváltozik előttük az értékek egész 

sorrendje, s az értékek úgy rendeződnek, hogy a csúcson mindinkább Isten megtapasztalása áll, 

Aki őket újra meg újra fölkeresi. Minden munkájuk, egész Istennek adottságuk lassanként nem 

lesz más, mint Isten szeretete, önmaguk elfelejtése, kilépés önmagukból, fölemelkedés önmaguk 

fölé. Annyira Istenéi lesznek, hogy Isten szinte magával ragadja őket. S ők mindjobban átérzik 

Isten jóságát, melegségét, szeretetét, és már csak arra törekednek, hogy egyszer igazán 

megláthassák! Megpróbálnak úgy élni, mintha már itt a földön is a mennyben élnének. Isten 

vonzza őket, hogy dicsérjék Őt, hogy jelenlétében megmaradjanak, hogy Vele legyenek, hogy Őt 

szemléljék.  
 Vannak olyanok, akiket Isten már korábban megérintett. Ezekben fölébred a vágy a 

teremtményektől való elszakadás, illetve az Istenhez való tapadás után. Lassan nem éreznek más 

életlehetőséget, mint azt, hogy megmentsék lelküket, és megmeneküljenek a világ veszedelmei elől 

az Igazság alig érezhető, de mégis hatalmas vonzásában. 

 

 b) Megváltást, szabadulást hoz Isten annak a léleknek, akit meglátogat  



 

 Megrendítő, ám egyúttal földre sújtó élmény, hogy a szemlélődésre még nem érett lélek 

számára, hogy Isten szól hozzá. A lélek Istentől megérintve alakulni kezd. Szent Bernát azt mondja: 

„Jó várat őriz az, aki őrzi a maga testét. Meg kell keresnünk, milyen őrség szükséges ehhez a 

várhoz. Úgy látod, helyesen őrzi az a lélek testének várát, akinek tagjai – mintegy összeesküvéssel 

– átadják a vár fölötti uralmat az ellenségnek? Mert vannak, akik szövetséget kötöttek a halállal, 

megegyeztek a pokollal: Az ószövetségi választott nép evett a jóllakásig, és szembeszállt Istennel. 

Jóllakott, kövér lett, elnehezedett (MTörv 32, 15 Vulgáta szerint). Ez az az őrség, amelyet a testi 

vágyakba merült bűnösök dicsérnek. Hasznos azonban az az őrség, és boldog az, aki úgy őrzi 

testét, hogy azt az ellenség sohasem tulajdoníthatja el. Volt idő, amikor ezt az én váramat is 

zsarnoksága alá vetette a gonosz, és hatalommal parancsolt minden tagomnak. Hogy akkor mennyit 

ártott, mutatja mostani elhagyatottságom és nyomorúságom. Jaj! Nem hagyta meg benne sem az 

önmegtagadás falát, sem pedig a türelem előbástyáját. De áldott az Isten, Aki nem engedett át 

nekik, hogy fogaik zsákmánya legyek. (vö. Zsolt 123, 6). Még egyszer mondom, áldott az Úr, Aki 

meglátogatott engem, és megváltást hozott. Mert amikor a mélységes börtönbe akart vetni a gonosz, 

s még váramat is örök tűzre akarta taszítani, hogy az esküszegőket méltán megbüntesse, jött egy 

erősebb! Jézus belépett váramba, Aki a gonoszt megkötözte, minden felszerelését összetörte, úgy 

hogy ami előbb a lélek gyalázatára volt, most tisztességére legyen.” A lelket tehát mintha 

földrengés rázta volna meg. Érzi a veszélyt. Érzi a pusztulást, de azt is, hogy valaki segíteni akar 

rajta, hogy valaki szereti őt. Jól érzi, hogy nem tehet mást, mint hogy Istennel foglalkozzék, 

hiszen Isten is vele foglalkozik, és csak Istenben pihenjen el, hiszen Isten is benne akar 

elpihenni. 
 Ez a szeretet és látogatás tehát önmagából emeli ki az embert, aki így megváltozik. 

Elmondhatjuk róla: „Az Isten utáni vágy tölti el, az önmegtagadással és a tisztasággal törődik, és 

egyedül Istennek él.”  

 

 c) Isten vágyat kelt a lélekben, akit meghív 

 Szent Bernát a komoly hivatásról, az elhivatottságról szól. A lélek érzi a hitet és a vágyat 

egy boldog cél felé. Vágyódik Isten megtapasztalására. Ezért igyekszik csendben maradni, 

gyakorolni a böjtöt, az önmegtagadást, a virrasztást, az imádságot, a fizikai munkát, és 
mindezeken felül kiemelkedő módon a szeretetet. Az ég felé emelkedő, illetve Isten közeledését 

váró élet ez, amelynek ízét, zamatát örvendezve megéli a Szentlélekben. Olyan út ez, amelyen 

utolsó napunkig járnunk kell. Itt az alázatosságban, a vágyakozásban, és a hitben élő emberekről 

van szó, akik számára Isten megtapasztalása az élet leggazdagabb örömeinek a forrása.  

 

 d) Isten az örök haza szemlésére vezeti a lelket. 

 A komolyabb tökéletességre vágyakozó lélek bárhol is él, a felebaráti szeretetet gyakorolja. 

Azonban mindennél fontosabb számára az Isten szerető szemlélése, amikor is lángra lobban 

benne a szeretet. Ezért mondja Szent Bernát: „Van szeretet, amely a test szülötte, van, amelyet az 

értelem kormányoz, és van olyan is, amelyet a bölcsesség fűszerez.” (Énekek énekéről szóló 50. 

beszéd, 4. szakasz).  

 A szeretet, amelyet a bölcsesség fűszerez, a szemlélődés első megmozdulása. Olyan látás, 

olyan pillantás ez, amelyben egy titokzatos bölcsesség világít, s ad ízt és zamatot a látásnak és a 

szívnek. Ez a szeretet Istent öleli, simogatja, s a lélek érzi és tapasztalja, hogy édes az Isten (vö. 1 

Pét 2, 3). Nincs szemlélődés, amely ezt a mélységet ne érezné meg.  

Bernát szinte meghatottan mondja: „Mutass nekem egy embert, aki mindenekelőtt egész 

lényével szereti Istent, önmagát pedig és a felebarátot annyira szereti, amennyire ők szeretik 

Istent; illetve szereti az ellenséget, aki egyszer talán majd szintén ennyire szereti Istent; továbbá aki 

a közös származás miatt szüleit és rokonait gyengéden szereti; valamint túláradóan szereti azokat, 

akik a lelki életre tanítják és nevelik. Az ilyen ember a kegyelem miatt mindenre, ami és aki 

Istené, rendezett szeretettel néz. Az ilyen megveti a földet, és az égbe tekint, ezt a világot úgy 

használja, mintha nem is használná (1 Kor 7, 31), és belső ízléssel megkülönbözteti a használati 

dolgokat a léleknek örömet nyújtó dolgoktól. A mulandókkal mulandó módon törődik, és csak 



 

azért, mert szükséges, és csak annyira törődik velük, amennyire szükséges. Az örökkévalókat örök 

vágyakozással öleli át. – Mondom, mutass nekem egy ilyen embert, és én őt bátran bölcsnek 

mondom, mert mindent valódi értéke szerint ítél meg. Igazságban, biztonságban dicsekedhet, és 

mondhatja: Fölöttem lebeg zászlaja, a szeretet (Én 2, 4).  

 De hol van ilyen ember? Mikor valósul meg ez? Sírva mondom: Ameddig csak szagolgatjuk 

és még nem ízleljük, addig csak távolról nézzük ezt a hazát, és csak epekedve, messziről köszöntjük 

(vö. Zsid 11, 13). Ó, száműzöttek hazája! Látlak téged, de belépni nem engednek, mert visszatart a 

test. Bűnöktől szennyezetten nem vagyok méltó arra, hogy beengedjenek. Ó örök Bölcsesség! Erőd 

elér a világ egyik végétől a másikig. Te a mindenséget üdvösen igazgatod (vö. Bölcs 8, 1), 

boldogító és rendező szereteteddel mindent olyan kedvesen rendezel el! Irányítsd 

cselekedeteinket, ahogyan ideiglenes szükségeink kívánják, és rendezd szeretetünket, ahogyan 

örök igazságod óhajtja, hogy mindegyikünk biztonságban dicsekedhessék Benned!” (Énekek 

énekéről szóló 50. beszéd, 8. szakasz). 

 

 Van tehát olyan ember, Szent Bernát, akiben a szeretet ilyen csodálatosan él. Létezik 

olyan ember, akinek rendezett lelkében a bölcsesség kivirágzik. Előttünk áll az az ember, akiben 

a megtapasztalás utáni vágyakozás zokogássá válik. Halljuk tőle, hogy az igazságot ugyan 

botladozva és méltatlanul kereste, de az isteni Bölcsességtől a szeretet igazi rendjét kéri, hogy 

képes legyen az örök igazságot szeretni és benne dicsekedni. – Íme, itt és így kezdődik a 

szemlélődés.  

 

 e) Ritka és rövid az a gyönyörűséges óra, amelyben az ember Istent igazi tökéletes 

nyugalmában láthatja.  
 Számára az Úr most már nem bíró vagy tanítómester, hanem Vőlegény, aki buzdítja: 

„Keress, kutass, vágyakozz Utánam! Kelj fel, kedvesem, galambom! Jöjj, szépségem! (Én 2, 10).  

 Valóban a szemlélődés kezdete a szeretet, a nyugalom, az Isten látogatása körül 

szorgoskodó figyelem, amely aggódó és epekedő vágyódással várja Isten érkezését. A lélek tudja, 

hogy már szereti Urát, szeretete látás és ízlelés is egyszerre. Bizonyságot keresett, s megtalálta 

Isten mellette szóló bizonyosságát, Isten iránta való szeretetét. 

 

 f) Ez a látogatás még nem végleges 

 A lélek-menyasszony ugyanis így szól: Térj vissza, Kedvesem! (Én 2, 17). Világos, hogy az 

isteni Vőlegény, Akit a menyasszony visszahív, most nincs jelen. Jelen volt nem sokkal előbb, 

hiszen alig ment el, máris visszahívja. Ez a visszahívás a lélek szeretetének, illetve az isteni 

Vőlegény szeretetreméltóságának a bizonyítéka. Térj vissza, Kedvesem!  

 A lélek, akiben ez a titokzatos szeretet fellobogott és égett, nem képes elfelejteni az 

eltávozott isteni Vőlegény szeretetreméltóságát. A lélek emlékszik az isteni Vőlegényre. Ez szép, 

a szívet egészen elárasztó emlék. Nem is tud sokáig várni. Ezért kiáltja: Térj vissza, Kedvesem! A 

látogatás nagy titka: a találkozás feledhetetlen szépsége és a mérhetetlen szeretetreméltóság hirtelen 

eltávolodása, vagyis a közeledés és a távolodás a lélek érzésvilágában történik, és nem az isteni Ige 

mozgásával. Amikor a lélek érzi a kegyelmet, akkor boldogan felismeri a Vőlegény jelenlétét. 

Amikor nem érzi, akkor panaszkodik távolléte miatt, és újra keresi a jelenlétét, és kéri: Téged keres 

a szemem, Uram; a Te arcodat vágyom látni szüntelen! (vö. Zsolt 26, 8). 

 

 A lélek állapota tehát a keresés és a várakozás között váltakozik. Szomorkodik mindaddig, 

amíg az isteni Ige vissza nem tér, és a lelket újra meleggé nem varázsolja. Ezért kéri: Térj vissza! A 

szív elemészti magát izzó vággyal, míg üdvözítő Jézusát keresi. De ugyanakkor reménykedik is. 

Ebben az imaszakaszban a remény lesz a szemlélődés sajátos útja. Ebben a reménységben 

találkozik a lélek az isteni Vőlegénnyel, Aki őt puha párnára fekteti, és féltő gonddal óvja és 

oltalmazza az édességes pihenés, a szeretet párnáján. Hihetetlenül nagy kitüntetés ez: a 

szemlélődő lélek fölött gondoskodó szívvel őrködik az isteni Vőlegény! Ő őrzi a menyasszony 



 

nyugalmát, pihenését. Ez a megpihenés Isten látogatásában szintén sajátos jellemzője az igazi 

szemlélődő imádságnak. (Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok, 327-353. oldal). 

 

 Hogyan is lehetne a sok-sok lelki tanítás mélységeit röviden összefoglalni? Micsoda 

gazdagsága Isten szeretetének az, amely átszűrődött Clairvaux-i Szent Bernát szívén is! Szokták 

mondani, hogy a szentek életében vannak olyan különleges események, amelyeket csak csodálni 

tudunk.  

Szent Bernátnál azonban nemcsak csodálnunk, hanem követnünk is kell azt a 

mélységes istenkapcsolatot, amelyet ő az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony szeretetében 

megélhetett!  
 

Befejezésül imádkozzuk a 139. számú éneket: 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,  

 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 

 
 



 

 

359. A lelki eljegyzés imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, II. 

 

Imádkozzuk a 117. számú éneket:  

 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon! 

  

 Clairvaux-i Szent Bernát születése 900. évfordulójára II. János Pál pápa apostoli levéllel 

fordult a ciszterci és trappista szerzetesi közösségekhez. Szent Bernát már sok idővel ezelőtt 

valamiképpen előre hirdette a II. Vatikáni Zsinat tanítását, hogy – „Minden szerzetesintézmény 

tagjainak kötelességük, hogy Istent mindenek fölött, és egyedül csak Őt keressék, és 

szemlélődésüket, amellyel teljes szívükből és lelkükből Őhozzá kapcsolódnak, törekedjenek 

összekötni azzal az apostoli szeretettel, amellyel a megváltás művéhez és Isten országa 

terjesztéséhez kell kapcsolódniuk!” (Perfectae caritatis kezdetű dekrétuma a szerzetesi élet 

korszerű megújításáról). II. János Pál tehát Bernátot a zsinat előfutárának nevezi, mert az ő 

tanítása és élete, amellyel Istent kereste és szemlélte, mindig aktuális a mi számunkra is.  

Majd így folytatja a pápa: „Szent Bernátnak a Krisztus embersége iránti odaadó áhítata 

szétárad a lelki életről szóló egész tanításán. Ezzel a lényegi tanítással mindig összekapcsolódik a 

megdicsőült Krisztusba vetett hite, Aki feltámadva a halálból, többé már nem hal meg, és mint Aki 

már emberségével együtt részese az Atya dicsőségének, számunkra is jelen van szünet nélkül. 

Éppen ezért Szent Bernát lelki iskolájában Jézus földi életének tanulmányozása sohasem 

választható el az örök Igébe vetett hittől, Aki megtestesült, örökké jelen van az Atya dicsőségében, 

s közöttünk él, mint az Egyház jegyese és lelkünk jegyese, Aki jegyesét a legbensőbb egyesülésre 

hívja és vezeti. Így a clairvaux-i apátot méltán magasztaljuk, mint a Krisztussal egyesítő 

misztikus jegyesi szeretet tanítómesterét” (Apostoli levél 1990. augusztus 20, 6. pontja). 

 

 A pápa tehát fontosnak tartja, hogy Szent Bernát példaképünk legyen azon az úton, amelyet 

a lelki jegyesség imaszakaszának mondunk.  

 

I. Milyen Isten látogatása, amellyel minket, embereket megtisztel? 
 

Szent Bernát több beszédében fejtegeti ezt a témát (Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok 

című könyvéből a 352-364. oldal). 

 

 1. A lélek-menyasszony „az isteni Vőlegény karjaiban pihen, nyugszik, alszik. A 

Vőlegény így szól: Jeruzsálem leányai, kérlek benneteket a gazellákra s a mezők szarvasára, meg 

ne zavarjátok szerelmemet, s föl ne ébresszétek, amíg nem akarja! (Én 2, 7). Milyen nagy és 

bámulatos kitüntetés tehát, hogy az isteni Vőlegény a szemlélődő lelket keblén pihentetheti, sőt 

védi a gondoktól, oltalmazza a nyugtalan cselekedetektől, és a terhes elfoglaltságoktól. Nem 

tűri, hogy felébresszék, csak majd ha Ő is akarja” (Énekek énekéről szóló 51. beszéd, 10. szakasz).  

 Tehát az isteni Vőlegény látogatása békességet, biztonságot és nyugalmat hoz. A lélek-

menyasszony szívesen van az isteni Vőlegény szerető karjaiban. Ez a megpihenés Isten 

szeretetében az igazi szemlélődő imádság egyik jellemzője, mint ahogyan ezt már eddig is néztük 

és tanulmányoztuk.  

 

 2. De Isten látogatásának van egy egészen más következménye. Szent Bernát ezt egy másik 

beszédében így fejti ki: Vonszolódunk, amikor kísértések és szorongattatások gyötörnek, és 

futunk, amikor belső vigasztalások és sugallatok látogatnak meg minket, és mintha kenetek édes 

illata vonzana. Mondhatnám egyes számban: „Vonszolj engem!” Az isteni Vőlegény mondja: „Ami 

édes és finom, azt megosztom veled, mint gyengével. És azt mondom: Fuss! Fussunk, tudniillik az 



 

isteni Vőlegény keneteinek az illata után, az isteni Vőlegényhez!” Ő jól tudja, hogy a tanítványok 

gyengék, és nem alkalmasak arra, hogy elviseljék a megpróbáltatásokat. Ezért így folytatja: „Úgy 

akarom, hogy velem fussanak, és nem azt, hogy velem vonszolódjanak. Azt óhajtom, hogy 

társaim legyenek a vigasztalódásban. És nem azt, hogy a nehézségben legyenek a társaim. Miért? 

Mert gyengék, és félek, hogy elhullanak és elpusztulnak az úton.” Akkor a lélek-menyasszony 

így szól: „Isteni Vőlegényem, korholj, próbálj ki engem! Vonszolj magad után, mert én kész 

vagyok Veled a keresztút megpróbáltatásaira, akár a korbácsok ütéseinek az elviselésére. Mert a Te 

erőddel el is tudom viselni. Egyébként fussunk együtt! Én vonszolódjam, tudniillik a Te 

szeretetedtől! De futni együtt fussunk! Fussunk! Fussunk! De keneteid illatában, és nem a mi 

érdemeinkben bízva. Nem erőink nagyságában bízva futunk, hanem egyedül irgalmad bőségében 

bízunk. Te mint hatalmas Óriás a magad erejéből futsz, mi csak keneteid elárasztó illatában tudunk 

futni. Egyedül Téged kent föl társaid közül a Mennyei Atya az öröm olajával (vö. Zsolt 44, 8), s így 

Te keneteid erejében futsz, mi pedig annak illatától megittasodva, a Te teljességedben, a mi 

illatunkban futunk (Énekek énekéről szóló 21. beszéd, 11. szakasz). 

 

 3. A menyasszony és a szerető lélek tehát így szól: „Uram, add nekem a kísértést, a 

nehézséget! Társaim, tanítványaim még gyengék, nekik csak a vigasztalást add! Isteni 

Vőlegényem, inkább engem korbácsolj! Azután add irgalmadat, keneteidet és vigasztalásodat! És 

akkor hadd fussak társaimmal, tanítványaimmal nemcsak Hozzád, hanem Veled is!” Isten 

látogatásának van tehát olyan vonatkozása is, amikor a lélek nem megpihen az isteni 

Vőlegény szeretetében, hanem Vele együtt kész az áldozatra, a kereszthordozásra, az 

engesztelésre.  
 

 4. A találkozás titkait kutatva Szent Bernát arról beszél, hogy a Mennyei Atya is 

meglátogatja a lélek-menyasszonyt. „Forduljunk most a buzgó Irgalmassághoz, ahhoz, Aki 

segíteni akar, és nem ártani! Az a buzgóság, amely valakinek ártani akar, és ami eléggé 

megijesztett minket, az ítélet buzgósága, ahogyan ezt a súlyosan megbüntetett bukott angyalok 

példájából láttuk. Ezért én most az Úr haragos arca elől a menedék helyére megyek. A szeretet édes 

buzgóságához, amely hatékonyan engesztel. De nem a szeretet tisztít meg a bűntől? És milyen 

hatalmas erővel. Azt olvastam Róla: a szeretet rengeteg bűnt betakar (vö. 1 Pét 4, 8). De azt is 

kérdezem, képes-e, alkalmas-e arra, hogy kivesse belőlünk, és alázatossággá változtassa szemünk 

és szívünk minden kevélykedését? De még mennyire alkalmas, mert Ő maga sem nem kérkedik, 

sem nem fuvalkodik fel. Ha az Úr Jézus arra méltat, hogy eljöjjön hozzám, vagy helyesebben 

betér hozzám, méghozzá nem fenyegetés és kitörő haraggal, hanem szeretettel, lelkének 

szelídségével közeledik, és Isten-Atyja kedvességével kedveskedik, mert mi sem lenne jellemzőbb 

Istenre, mint a szeretet. Mert Isten a szeretet (1 Jn 4, 8). Ha tehát így jön, én is felismerem, hogy 

nem egyedül jött, hanem hogy Atyja is Vele jött. Mert van-e még valami, ami ennyire atyai 

tulajdonság lenne? Éppen ezért nemcsak az Ige Atyjának, hanem az irgalmasság Atyjának is 

nevezzük Őt (vö. 2 Kor 1, 3). A Mennyei Atya természetéből következik, hogy mindig irgalmaz és 

megkímél. Ha úgy érzem, hogy megnyílik előttem is, megértem a Szentírást, vagy azt tapasztalom, 

hogy a bölcsesség szava szinte a lelkem mélyéből árad kifelé, vagy pedig felülről belém öntött 

világossággal titkok nyílnak meg, kitárul előttem a mennyek tág öle, és felülről lelkembe az 

elmélkedés bőséges esője hull, nem kételkedem, hogy jelen van az isteni Vőlegény!  
 Ez mind az Ige gazdagsága, és mi az Ő teljességéből kapjuk ezeket. Azután, amikor 

valamilyen alázatos, de erőteljes bensőséges áhítatot is belém csepegtet, hogy a megismert 

igazság szeretetéből szükségképpen megszülessen bennem az emberi hívságok megvetése, sőt nem 

szeretése; hogy a tudomány ne tegyen felfuvalkodottá, és a gyakori isteni látogatások se tegyenek 

kevéllyé, akkor megérzem az atyai bánásmódot, és nem kételkedem, hogy jelen van az Atya is. Ha 

én magam a Hozzá méltó érzésekkel és cselekedetekkel mindig olyan állhatatosan válaszolok erre a 

nagy kitüntetésre, amennyire tőlem telik, és Isten kegyelme nem marad bennem hatástalan, akkor 

lakást vesz nálam az Atya, Aki felnevel, és az Ige is, Aki oktat” (Énekek énekéről szóló 69. beszéd, 

6. szakasz). 



 

 

 5. Isten titokzatos módon látogatja meg a lelket! „A szemlélődő lélek keresi a jóságot is, 

de keresi a kiengesztelő szeretetet is. A szeretet nemcsak megbocsátó, és nemcsak bűnöket 

betakaró erő lesz, hanem kiengesztelő, megbocsátó jóság is, szelíd, meleg szeretet. Isten az Ő 

kedvességével törekszik megnyerni, és simogat bennünket kimondhatatlan jóságából. Ebből 

ismeri meg a lélek, hogy nemcsak az Atya Igéje jött el hozzá, hanem az Ige Atyja is. 

  Az isteni Vőlegény neki ajándékozza a bölcsességet, adja a lelki Fényességet, kitárja az 

eget. De amikor a lélek-menyasszony megérzi, hogy egy alázatos áhítat öntözi bensejét, amely 

hatalmas energiákat hoz létre, akkor belülről tudja, hogy atyai szeretettel bánnak vele. És 

Istennek ez a látogatása mérhetetlenül kitágul, lakást vesz benne az Atya is, meg a Fiú is a 

Szentlélekkel együtt (vö. Jn 14, 24).  

 

 6. Isten látogatásának következő jellemzője, hogy Ő előbb keresett, előbb szeretett 

minket (1 Jn 4, 9). Az Énekek éneke szavait – kerestem, Akit szeret a lelkem (Én 3, 1). Bernát az 

isteni látogatásra vonatkoztatja: „Mindeddig vonzott téged az isteni Ige. Vonzott téged az Ő 

megelőző jósága, Aki téged előbb keresett és előbb szeretett. Mert egyáltalán nem keresnél, ha 

téged előbb nem keresett volna Ő. Nem is szeretnél, ha Ő előbb nem szeretett volna téged. Nem is 

egy, hanem két áldással jön eléd: a szeretettel és a kereséssel. A szeretet ugyanis indítéka a 

keresésnek. A keresés pedig gyümölcse a szeretetnek, és egyúttal bizonyságod is. Ez a kétféle 

baráti kedvesség bátorságot önt beléd, elűzi félénkségedet, és meggyőz, hogy az isteni Vőlegény 

visszatér, és még a szeretetet is megmozgatta benned. Innen fakad a buzgóság, felhevít, hogy te 

is keresd Őt, Akit szeret a lelked. Valóban így van, ha Ő nem keresett volna, te nem tudnád keresni. 

De mert keresett, lehetetlenség, hogy ne keresd Őt te is!” (Énekek énekéről szóló 84. beszéd, 5. 

szakasz).  

 Isten hozzánk látogatásának útját tehát a szeretet és a keresés jellemzi. Ez a kettő a lelket 

neveli, a léleknek tartást ad, és buzgóvá is teszi, hogy ő is keresse és szeresse Istent.  

 

 7. Isten látogatása, amellyel a lélekhez eljön, egyre bensőségesebb lesz, mert egyre 

kedvesebb lesz számára a lélek-menyasszony, akit isteni látogatásával gazdagít. „Vannak olyanok, 

akiket már egész korán megszólít az Isten. Szól a lelkükhöz, finom érintésekkel közeledik feléjük. 

A jóságos isteni Vőlegény jó hírt közöl választottjával, amikor bizalmasan elmondja, és meg is 

győzi arról, hogy szereti választottját, isteni vágyódással vágyódik utána. A lélek-menyasszony 

ezt nagyon is jól tudja, mert ő Isten rejtett mélységeit kutatja, és jól ismeri már Isten gondolatait, 

amelyek a békére és nem a büntetésre vonatkoznak.” Bernát így szól: „Tehát ne lelkesítsen engem, 

aki már megtapasztaltam kedvességét, hogy keressem az Igét, miután békülékenységéről már 

meggyőződtem” (Énekek énekéről szóló 84. beszéd, 6. szakasz).  

 

 8. De Szent Bernáttal azt is világosan látjuk, hogy mérhetetlen távolság van az isteni 

Vőlegény és a lélek-menyasszony között. „Hogyan is mer ez a teremtmény szeretni? Hogyan meri 

szeretni azt az Istent, akit bűneivel megvetett és elhagyott, akit megszégyenített? Hogyan mer még 

egyszer szeretetről beszélni az, aki az Istentől kapott szeretetet egykor sárba taposta? Csak 

egy válasza van: Nem félek, mert szeretek (vö. 1 Jn 4, 18). Ezt már sohasem merné kimondani, ha 

nem lenne biztos abban, hogy Isten szereti őt. A lélek-menyasszony egész meggyőződésével tudja, 

hogy isteni Vőlegénye szereti őt, mert Ő jóságos és irgalmas.” 

 

 9. Isten látogatásának van olyan formája is, amikor úgy érkezik, mint amikor egy forrás 

fakad fel. Az isteni Vőlegény ugyanis „olyan, mint a paradicsomkert közepén fakadó forrás, amely 

mindent megöntöz (Ter 2, 6), és minden élőlényt betölt áldással. Boldogok, akik néha, ha mindnyárt 

ritkán is, ihatnak a gyönyörűségnek ebből a patakjából. Bennük ugyan nem csörgedez szünet nélkül 

a bölcsesség vize és az élet forrása, de legalább olykor felbuzog, hogy az örök életre szökellő víz 

forrása (Jn 4, 14) legyen. Ennek a pataknak a vize örvendezteti meg Isten városát (Zsolt 45, 5) 

nagyon bőségesen és mindörökre. Bárcsak néha hullámait hozzánk küldené, és a mi földi 



 

hegyeinket is megöntözné áradásával, hogy azokat jól elárasztaná, s nekünk is, akik »völgyek« 

vagyunk, csörgedezne néhány csepp, hogy ne legyünk egészen szárazak és terméketlenek. Mert 

nyomorúság, ínség és nagy éhség pusztít ezen a mi vidékünkön” (Énekek énekéről szóló 54. beszéd, 

6. szakasz).  

 

 10. Máshol Bernát úgy látja, hogy az isteni Vőlegény hegyeken átszökell, és ilyen sietősen 

közelít az alázatosokhoz, de elkerüli a kevélyeket. Figyelmeztet: „Figyeljünk rá, hogy 

biztonságban készüljünk fel a Vőlegény üdvösséget hozó szökelléseire! Ne haladjon át felettünk, 

és ne távozzék el, mint Gelboe hegyeitől (2 Sám 1, 21), ha látogatására méltatlannak ítél minket.  

 Hol van belőlem a lélek megittasult részegsége? Hol van a lelkem derűje, a béke és az öröm 

a Szentlélekben? Jaj lenne, ha köröskörül minden hegyet meglátogatna az Úr, de hozzám nem 

közeledne. Láthatjuk, vannak olyanok, akik különleges önmegtagadásokat gyakorolnak, vagy a 

türelem csodálatos fokát érik el. Ismét másban nagy alázatosság és szelídség van, vagy irgalom és 

jóság. Látjuk a szenteket, hogy szemlélődésben gyakran elragadtatásba esnek. Az imádság 

állhatatosságba, az ég állhatatosságával az égbe szállnak, és a mennyország ajtaján kopogtatnak. 

Ezeket a lelki hegyeket, a szenteket tehát gyakran meglátogatja az Úr, ők pedig fogadják az isteni 

Vőlegényt, Aki sietve, szökellve jön hozzájuk (Énekek énekéről szóló 54. beszéd, 8. szakasz). 

 

 11. Hogyan jelenik meg Isten a lélek-menyasszonynak? Szent Bernát erről így tanít: 

„Nem akarom azt mondani, hogy Isten úgy jelenik meg, ahogyan van, ámbár nem teljesen más 

módon mutatkozik, mint ami Ő. És így sem jelenik meg azonnal, még a legáhítatosabb lelkeknek 

sem, és nem is mindenkinek egyformán. A lélek-menyasszony különböző vágyai szerint kell 

változtatnia isteni jelenlétének ízét, és a mindig másra vágyódó lélek ajkán a mennyei édesség íze 

mindig más gyönyörűséggel ömlik majd el. Az Énekek énekében, ebben a szerelemről szóló 

költeményben is hányszor változtatta meg arcát és édességének mekkora sokféleségével halmozta 

el szerelmesét. Egyszer mint szerelmes Vőlegény éli a lélek-menyasszony titkos ölelését, és 

gyönyörködik csókjaiban, máskor pedig úgy tűnik fel, mint egy orvos olajjal és kenetekkel a 

gyenge és törékeny lelkek miatt, akik még ilyen kenetekre és gyógyszerekre szorulnak rá. Máskor 

mint egy utas társul az úton járó menyasszonyhoz és a tanítványokhoz. Beszélgetésének elragadó 

kedvességével az egész úti-társaságot felüdíti a fáradságos úton. Úgyhogy amikor eltávozik, ezt 

mondogatják: Nemde lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton? (Lk 24, 32). Szépszavú 

útitársunk Ő, Aki szavainak kedvességével, és szeretetének melegségével, illatozó kenetekkel 

vonja maga után követőit. Ezért mondják azután: Keneteid illatában járunk (vö. Én 1, 2). 

 

 12. Szent Bernát maga is bevallja: „Nehéz helyesen megérteni azt, amiről beszél, mert bár 

a szavak, amelyekkel a látomásokat vagy a képeket leírjuk, látszólag testről vagy testi dolgokról 

beszélnek, mégis amit ezekben a szavakban kapunk, azok lelkiek. Így azután a lélekben kell a 

természetüket és az okaikat kikutatnunk. Ugyan ki alkalmas arra, hogy azoknak a lelkeknek 

szeretetét és nagy előhaladását kikutassa és megértse, akikre ez a sokféle kegyelem ott a Vőlegény 

jelenlétéből kiárad? De ha magunkba tekintünk, és ha a Szentlélek a világosságával kegyesen 

megmutatja, amit szüntelen tevékenysége bennünk megvalósít, akkor sok mindent megértünk 

belőle. Mert nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Szentlelket (vö. Róm 8, 15), hogy 

megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. 

 

 13. Azért, ha közülünk valakinek (mint a szent prófétának) boldogsága Istenhez tapadni, 

vagy még világosabban mondva: ha van közöttünk olyan, aki a vágyakozás embere, annyira, 

hogy szeretne elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljön (Fil 1, 23), és ezt nagyon kívánja, forró 

vággyal szomjazza, szüntelenül erről elmélkedik: az ilyen a látogatás idején isteni 

Vőlegényként fogadja az Igét, abban az órában, amikor érzi, hogy az isteni Bölcsesség az ő szíve 

belsejében mintegy átkarolja őt, és elárasztja a szent szeretet gyönyöre. Nem tagadják meg 

ugyanis tőle ajkának kérését (vö. Zsolt 20, 3), de mint földi zarándoknak csak részben, csak ritkán, 

csak rövid időre teljesíti. Mert ha a Vőlegényt virrasztással, ostromló könyörgéssel, könny és 



 

bánattal és fáradsággal keressük, és most a jelenlétét élvezzük, olykor azt hisszük, hogy már a 

miénk, hirtelen, váratlanul eltűnik. De ismét utána fut az utána sírdogáló lélek-menyasszonyhoz, aki 

őt újra meg újra keresi, és megengedi, hogy átöleljük. De még nem hagyja magát visszatartani, mert 

egyszer csak a lélek ölelő karjai közül szinte eltűnik. Ha az áhítatos lélek-menyasszony kitartóan 

kérleli, és sírva kiált Utána, akkor újra eljön hozzá, és nem éri csalódás abban, amit ajka kíván. 

De az isteni Vőlegény nemsokára ismét eltűnik, és a lélek-menyasszony nem látja, csak ha minden 

vágyával Őt keresi.  
 

 14. Így tehát amíg a testben élünk, előfordulhat, hogy a Vőlegény jelenléte gyakran felvidít 

bennünket, de sohasem teljesen. Mert bár látogatása megörvendeztet, ismételt elmenetele 

megszomorít. Mindezt addig kell tűrnie a szerető léleknek, amíg egyszer a test terhét letéve ő 

is a magasba emelkedik, és elszáll, és vágyainak szárnyán megnyílik előtte az út a szemlélődés 

mezején, ahol lelke akadály nélkül követi isteni Szerelmesét, bármerre is jár” (Énekek énekéről 

szóló 32. beszéd, 1-2. szakasz).  

 

II. Csak a Szentlélek Világosságával értjük meg, hogyan tevékenykedik bennünk Isten 
 

A lélek dolgairól csak dadogva lehet szólni. A lélek szeretetét és felemeltetését nem tudjuk 

jól kifejezni a szavakkal.  

 

 1. A lélek azonban, amelyet eltölt a vágyakozás, hogy Krisztussal legyen, megérzi a 

látogatás idején: úgy jön el hozzá az isteni Ige, mint Vőlegény. Érkezik és elmegy. Földi 

életünkben nem tudjuk Őt tartóztatni, ameddig csak szeretnénk, ez majd csupán abban a másik 

életben lesz lehetséges.  

 

 2. Addig a vágyakozó lélek szünet nélkül kérdezi: „Mikor jön el hozzá Krisztus az 

öröm teljességével? Nemcsak visszaemlékezni akar rá. Neki Krisztus jelenléte kell! Nem csupán 

a várakozás, hanem a beteljesülés is!”  

 

 3. Szent Bernát megnyugtat: „Nem kell félnünk, hogy Isten nem teljesíti a vágyódó lélek 

kívánságát, hiszen az is elérte vágyainak teljesedését, aki azt mondta: Nem enged addig álmot a 

szemének, sem pillájának nyugalmat, amíg nem talál helyet az Úrnak (vö. Zsolt 131, 4-5). Az ilyen 

nagy lelkekhez eljön az isteni Vőlegény, és nagy dolgokat művel velük, mert elküldi nekik 

Világosságát és Igazságát, hogy elvezessék szent hegyére és sátrába, úgyhogy elmondhatja a 

Szűzanyával: Nagyot tett velem Ő, a hatalmas Isten! (Lk 1, 49). Szeme teljes díszben látja majd a 

Királyt, Aki eléje jön a puszta legelőjén át, a virító rózsák és a völgyek liliomai között az öntözött 

kertekben, a bornak házában és a fűszerek illatárjában, de végül szobája rejtekében, ahogyan az 

Énekek éneke ezekkel a képekkel akarja kifejezni a Vőlegény érkezését. Mert az isteni Vőlegény 

mindig közeledik, és a vágyakozó lelket mindig eléri, és mindig megajándékozza boldogító 

szeretetével” (Énekek énekéről szóló 32. beszéd, 9. szakasz).  

 

4. Figyelnünk kell arra, és szinte el kell lesnünk lelkünk nagy buzgóságával azt, hogy 

hogyan kell készülnünk a Vőlegény érkezésére. Szent Bernát mondja: „Néznünk kell a 

menyasszony áhítatát és igyekezetét, milyen éber szemmel vigyázza a Vőlegény érkezését, és 

azután hogyan lesi minden mozdulatát: Ott jön, siet. Már közel van, megérkezett. Most rátekint, 

megszólítja. A legkisebb részlet sem kerüli el a menyasszony figyelmét, sőt, előre számít rá. Maga 

az isteni Vőlegény jön el az Ő angyalaiban. Elénk siet a közeledő próféták személyében. 

Közöttünk él testében. Csodáival ránk tekint, és minket is megszólít az apostolokban. Így 

mondhatnám: Könyörületre kész szeretettel közeledik. Buzgóságában siet a megmentésünkre. 

Önmagát megalázza, jelen ügyeinkben segít. Az elkövetkezendőkről előre gondoskodik. Azután 

beszél Isten országáról, tanít és buzdít.  



 

Ilyen a Vőlegény eljövetele: Áldás és üdvösség, és annak gazdagsága jár Vele. Akik 

övéi, örömmel telnek el boldogító és üdvözítő titkaiban. Boldog az, aki szeret, virraszt és 

figyel. Boldog az, akit az Úr virrasztva talál (Mt 24, 46). Nem megy el mellette, hanem megáll, és 

elbeszélget vele. A szeretet szavait mondja, úgy beszél hozzá, mint egy szerelmes, hiszen így 

olvassuk: Szerelmesen beszélget vele (vö. Én 2, 10). Igen, szerelmes az, Aki nem azért jön, hogy 

dorgáljon, hanem azért, hogy a szeretet titkairól beszéljen” (Énekek énekéről szóló 57. beszéd, 1. 

szakasz).  

 A látogatás mindig csodálatos, de mekkora felkészülést igényel Isten látogatása: a lélek 

nagy éberségét, serénységét és odaadását. Áhítatot, amellyel egész magát átadja. A szerelmes 

lélek áhítatát, aki mindig éberen virraszt és a Vőlegény szava valóban boldoggá teszi őt. Mert ez 

már nemcsak szó, hanem ez sokkal inkább találkozás, az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony 

találkozása!  
 

Befejezésül imádkozzuk a 119. számú éneket: 

  

 Részegíts meg engem, Uram, Te szent kelyheddel,  

 Oltsd el szegény szívem gonosz lángját véreddel,  

 Drága harmatoddal asszú szívem földjét 

 Kegyelmesen öntözd fel!   

 



 

 

360. A lelki eljegyzés élménye Assisi Szent Kláránál és Prágai Szent Ágnesnél 

 

Imádkozzuk a 253. számú éneket:  

 

 Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz,  

 Aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz. 

 Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok,  

 Égő füstnek illatával, Uram, néked udvarlok. 

 

 Egy barátnő írta annak a barátnőjének, aki kisbabát várt: „Olyan jó, hogy egy kicsit én is 

részt vehetek az életedben, és tudhatom, hogy hogyan bontakozik benned a kicsi élet.” Mindez 

tükörképe, visszatükröződése annak az isteni szeretetnek, amely az isteni Jegyesben az Ő 

választott kicsi lélek-mennyasszonya iránt van. A kiválasztott lélek is így mondhatja: „Uram, olyan 

jó, hogy egy kicsikét én is beleláthatok a Te életedbe, és láthatom, hogy hogyan bontakozik az 

irántam való szereteted az én életemben.”  

 A Zsoltárostól ismerős ez a kifejezés: A szív titkait csak Ő ismeri (Zsolt 89, 11). Vajon az 

Isten szívének a titkait ki ismerheti? Ha a szentek életét kicsit jobban vizsgáljuk, akkor Urunk 

szívét is egyre mélyebben megismerhetjük. Szent testvéreink lelkében lévő mennyei titkok 

szemlélői lehetünk már itt a földön. 

 A misztikusok vallomásai rávilágítanak az Isten szívéből a választott lelkek felé 

sugárzó szeretetre. Hogy ezt kicsit is megismerhessük, a misztikusok írásaihoz kell fordulnunk. 

Mivel nem könnyű egy-egy régi kézirathoz, vagy akár kinyomtatott könyvhöz is hozzájutni, ezért 

monumentális feladatokra vállalkozott két tudós szerző:  

Givanni Pozzi és Claudio Leonardi. Művüket az Európa Könyvkiadó adta ki Budapesten 

2001-ben. Csaknem nyolc évszázad olasz női misztikusainak a szövegét gyűjtik egybe ebben a 

könyvben. Megrendítő erővel dokumentálják az önmagából kilépő és az isteni egyesülésre 

vágyó lélek élményeit. Írásaikban megelevenednek és érzékletessé válnak a nyugati kereszténység 

misztikus hagyományai, melyeknek a legfőbb témái: a lélek sötét éjszakája, a misztikus halál, a 

misztikus egyesülés és a megistenülés. Ámulva sejthetjük meg, hogy e kivételes élmények átélői 

a bennük tudatosodó és az őket átalakító isteni jelenlét által miként találnak rá igazi 

önmagukra, de még inkább isteni Urukra.  
 A szentek élettörténetei és a látnokok eredeti írásainak megismerése sokat segít annak a 

világnak a megismerésében, amely különben oly sokunk előtt rejtve maradna. Pedig a mennyei 

menyegzős lakomára mindnyájan meghívást kaptunk (vö. 1 Kor 1, 9), mondjuk így: az 

írástudatlanok is, az ügyefogyottak, az egyszerűek, a tapasztalatlanok, a kicsik. Amikor ezen 

szentek személyes élményeit megismerjük, akkor Isten szívének a szeretetébe nyerünk 

bepillantást. Ezek a misztikus élmények a keresztény tökéletesség egy állapotát, egy fokozatát 

jelölik. A szentek úgy irányulnak a szeretet tökéletességére, mint létük központi törekvésére. A 

keresztény tökéletesség misztikus állapota olyan kapcsolatot tételez fel az emberi személy és Isten 

között, amely a szeretet folytonos párbeszédében, kölcsönös belekapcsolódásában valósul meg. 

Szemlélődő, szeretetteljes találkozás ez a szeretetben. A misztikus lélek az Isten iránti 

elragadtatásában mintegy kilép önmagából, és ugyanakkor befelé figyelve megtalálja önmagában az 

isteni Másikat, Aki neki ajándékozza magát a szeretetben. A szeretet maga a megismerés, és a 

megismerés szeretethez vezet. Tulajdonképpen ez egy passzív, vagyis befogadó jellegű 

magatartás, amelyben feloldódik az érző, gondolkodó, emlékező, cselekvő, vagyis aktív én, az 

emberi egyén, és minden kezdeményezést átad Istennek, Aki őt átjárja, áthatja. Ez a 

szeretetteljes megismerés nem az okoskodás síkján, az elmefuttatás segítségével valósul meg. Tehát 

nem a tapasztalás a lényeg, a folytonos tapasztalás, hogy megtapasztalja Istent a misztikus 

önmagában, hanem a hit, a keresztény hit. A misztikus ebből a Krisztustól kapott hitből, a 

kinyilatkoztatásból meríti a meggyőződést, a bátorságot magának a határok átlépéséhez, hogy 

kilépjen önmagából, és beléphessen Istenbe, illetve hogy Istent befogadja az életébe.  



 

 Ez a megismerés nem az ésszel értelmezett igazság megtalálása, hanem egy boldogságos 

intuícióval való ismeret. Az imádkozó lélek bár áthatolhatatlan homályba burkolózva, de mégis 

ráérez a szemkápráztató fényességű Istenre, megtapasztalja. Ennek az Istenhez való eljutás 

élményének a leírásához legtöbbször az út, az utazás fogalmát használják; mint ahogy ez például 

Szent Bonaventúra híres könyve címéből is kitűnik: A lélek zarándokútja Istenbe. Vagy Keresztes 

Szent János: A Kármel hegy útja, illetve Jézusról nevezett Avílai Szent Teréz: A Belső Várkastély 

című könyve, ahol egyre beljebb halad a lélek, míg a legbelső lakosztályban megtalálja Istent.  

 Ezek az írások – amelyek az olasz misztikus írónők tollából származnak – a legközvetlenebb 

módon sugározzák az átélt élményt. Nem annyira tanító szándékúak, hanem inkább 

magánjellegűek. Ezekben az írásokban ugyanis az istenszeretetétől átjárt, elragadtatott lélek a saját 

lelki-állapotára keres magyarázatot. Ezért azután saját félelmeikről és saját boldogságaikról 

vallanak. Nemcsak az élet eseményeiről számolnak be, hanem az Istennel való egyesüléshez vezető 

belső történések szakaszairól is.  

 Ezek az élmények két szakaszban valósulnak meg:  

 1. Az isteni Vőlegény megmutatja magát, de ugyanakkor el is rejtőzködik. Ez a 

menyegző jellegű, a megvilágosodás örvendező ünneplés imája.  

 2. A másik szakasz pedig Isten nagyságának és az ember kicsinységének, vagyis a 

Mindennek és a semminek szembesülése.  

 Ez a két központi gondolat megfelel a jegyes misztika és a létmisztika klasszikus 

felosztásának. Mindegyiknek közös eleme a szenvedés.  

 A jegyes misztikában a választott lélek szeretettel teljes gyötrődést él meg. A jegyes 

utáni vágy egyrészt akár hátborzongató üresség lehet benne, a hiány élménye, másrészt pedig egy 

természetfeletti teljesség, vagyis az Istennel való betöltöttség öröme.  
 A létmisztika, vagyis az egzisztenciát érintő misztika, Istennel való betöltődés valami olyan 

passzivitást jelöl, ahol az ember a maga kicsinységében befogadja a végtelen nagyot. Ez a 

magatartásmód tehát a befogadáshoz hajlik. Isten feléje irányuló cselekedetének a befogadására.  

 

I. Assisi Szent Klára és Prágai Szent Ágnes 

 

 Az olasz misztikus írónők sorozata időrendben Assisi Szent Klárával kezdődik (1193-

1253-ig). Mindössze három biztos adatunk van Szent Klára életéről: a születési dátum, tehát: 1193, 

a megtérése a Szent Ferenc által képviselt ferences eszményhez: 1211, és végül halálának ideje: 

1253. augusztus 11.  

 

Árpádházi III. Béla királyunk leánya, Konstancia Přemzysl Ottokár cseh király felesége lett. 

Az ő házasságukból született Prágai Ágnes, aki felcseperedve azután elutasította II. Frigyes császár 

házassági ajánlatát, mert addigra ő már elhatározta, hogy Krisztusnak szenteli magát. 1234-ben – 

tehát még a tatárjárás, a mi Árpád-házi Szent Margitunk megszületése előtt – belépett a klarisszák 

prágai kolostorába, és így került Assisi Szent Klárával barátságba.  
 Ágnes 1205-1282-ig élt Prágában. IX. Pius pápa éppen a magyar püspökök kérésére 1874. 

december 3-án hagyta jóvá az emberemlékezetet meghaladó tiszteletét, majd pedig II. János Pál 

pápa avatta szentté 1989. november 12-én, 20 esztendeje.  

 

 Amikor Assisi Szent Klára szerzetestestvéréhez, Ágneshez, a prágai hercegnőhöz írja a 

levelét, úgy tűnik, minthogyha magáról beszélne.  

 Ágneshez írt szavai, gondolatai az ő lelkét tükrözik. Ágnest a nagy Király jegyesének 

tekinti, aki a szegénység jegyajándékával jegyezte el magát az isteni Vőlegénynek. A Krisztussal 

való egybekelés élményéről szól, hogy Ágnessel együtt örvendezzen a tökéletes öröm felett, 

amelyet az isteni Vőlegényhez való tartozás jelent. Leveleiből olyan kép rajzolódik ki, hogy a 

keresztény szent asszony, a szerzetesnő az Istennek adottság élményének segítségével meg tudja 

fogalmazni, hogy a keresztény erény nem csupán valami jó szokás, hanem sokkal inkább 



 

menyegzői köntös, az isteni Vőlegény szerelme az Ő választottában, és a választott lélek 

szeretetének a kiteljesedése az isteni Vőlegényben.  

 

II. Assisi Szent Klára 4 levele Prágai Szent Ágneshez 
 

1. Az első levélben – amelyet Assisi Szent Klára Prágai Szent Ágneshez még 1234 előtt írt 

– így szólítja meg Ágnest: „A tiszteletreméltó és szentséges Szűznek, Ágnes úrnőnek, a fölséges és 

nagyhírű cseh király leányának Klára, Jézus Krisztus méltatlan cselédje és San Damiano monostor 

falai között élő úrnő, szerzetesnő haszontalan szolgálója teljes odaadással ajánlja magát, és különös 

tisztelettel kívánja az örök boldogság dicsőségének elnyerését.”  

 

Idéz Sirák fia könyvéből néhány sort, amelyet Ágnesre alkalmaz: 

  

 Ha majd megszerette őt, tiszta lesz,  

 ha majd megérintette őt, még tisztábbá lesz,  

 ha majd befogadta őt, szűz lesz.  

 

 Az ő hatalma nagyobb, származása előkelőbb,  

 orcája szebb, szerelme édesebb, 

  és egész lénye megnyerőbb.  

 

 Már körülfonta ölelésével,  

 aki kebleit drága kövekkel ékesítette,  

 füleibe fölbecsülhetetlen értékű gyöngyöket függesztett,  

 

 egész külsejét fénylő és ragyogó drágakövekkel halmozta el,  

 s fejére aranykoronát illesztett (vö. Sir 45, -12).”  

 

 Így folytatja: „Ezért tehát, kedves nővérem, vagy inkább nagyon tisztelt Úrnőm, hiszen Ön  

jegyese, anyja és nővére az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, a sértetlen szüzesség és a 

legszentebb szegénység fényességének zászlajával felékesítve erősödjék meg a szegény 

keresztre feszített Krisztus szent szolgálatában, amelyet lángoló vággyal kezdett meg!”  

 Szerzetestestvérét tehát úgy tekinti, mint aki a szegény Krisztussal van eljegyezve. A 

levélben folytatja: „Ó boldog szegénység, mely örök javakkal halmozza el azokat, akik szeretik és 

szívükre ölelik Őt. Ó szent szegénység, aki birtokolja őt és sóvárog utána, annak Isten a mennyek 

országát ígéri, és egészen bizonyosan meg is adja neki az örök dicsőséget és a boldog életet. Ó 

kegyes szegénység, amelyet az Úr Jézus Krisztus, Aki a mennyet és a földet kormányozta, és most 

is kormányozza, Aki szólott, és mindenek meglettek (vö. Ter 1, 3), minden mást megelőzően 

méltóztatott Téged magához ölelni.”  

 

 2. Második levele Prágai Ágneshez 1234 és 38 között kelt, és házastársi hűségre inti 

Ágnest Krisztus iránt. Tudniillik ha osztozik isteni Jegyese szenvedésében, megnyílik számára a 

menny gazdagsága. Maga a Mennyei Király fogad Téged magához, mivel keveselletted a földi 

királyság méltóságát, és elutasítottad magadtól a felajánlott császári frigyet. Rajongója lettél a 

szent szegénységnek, és a nagy alázatosság és a lángoló szeretet szellemében annak nyomába 

szegődtél, Akivel méltónak találtattál a legbelsőbb szeretetben egyesülni. Ó nemes királynőm, 

egy pillanatra se szűnj meg magad elé nézni, magad elé idézni, és szemlélni s hő vággyal követni 

Jegyesedet, Aki sokkal szebb az emberek fiainál, Aki üdvösségedért az emberek legutolsójává lett, 

és végül a kereszt gyötrelmei között lehelte ki a lelkét! 

 – Ha együtt szenvedsz vele, együtt is fogsz uralkodni (vö. 2 Kor 1, 9).  

 – Ha együtt bánkódsz vele, együtt is fogsz örvendezni. 



 

 – Ha a kereszten osztozol vele a kínjában, a szentek fényességében birtokolni fogod az örök 

hajlékot, és nevedet bejegyzik az Élet Könyvébe, és dicsőséges lesz az emberek között.  

 Élj boldogul, kedves nővérem és úrnőm Uradban és Jegyesedben! Nővéreimmel együtt 

buzgó imádságaidban ajánlj engem is szorgalmasan az Úrnak! Hiszen mi örvendezve 

örvendezünk a sok jónak, amit kegyelmével Benned művel az Úr. Nővéreidnek is szeretettel 

ajánlj minket!”  

 

 Úgy tudom, hogy Assisi Szent Klára és Prágai Klára személyesen nem találkoztak. 
Ágnes levelei – amelyeket elöljárójához, Assisi Szent Klárához intézett – nem maradtak meg, de az 

ismételt levélváltásra utal, hogy megszületett a harmadik és negyedik levél is. Tehát a válaszból 

következtethetünk, hogy Ágnesnek mi lehetett a levelében: Feltárta szívét, lelkét elöljárója előtt. 

Miről tudott írni? Ha egy édesanya a családjáról ír, akkor az érthető, mert férje és a családtagjai  

töltik be a szívét. Ha valaki Jézusnak a jegyese, mert lángoló szeretettel átadta magát az isteni 

Vőlegénynek, akkor nyilván Ágnes is ezekről a lelki élményeiről írt, és Assisi Szent Klára ezért 

tudott ilyen mélységes gondolatokkal válaszolni annak, akit Krisztus jegyesének tekintett.  

  

 3. A harmadik levél 1238-ban íródott. Megírására Ágnesnek a böjti kötelezettségre 

vonatkozó kérdése adott alkalmat. Klára válasza egészében arra az eszméjére épül, hogy 

mindenféle aszkézis alapjául a misztikus egyesülésből fakadó örömnek kell szolgálnia.  
 Érdemes megfigyelni megint a megszólítást: „Krisztusban fölötte igen tisztelt Úrnőmnek, és 

az összes halandók között legkedvesebb nővéremnek, Ágnesnek, a fölséges cseh király 

édestestvérének, de immár a magasságbeli Királya nővérének és jegyesének, Klára, Krisztus 

alázatos és méltatlan szolgája, a szegény úrnők cselédje, az üdvösség szerzőjében, az üdvösség 

örömét, és minden jót, amit csak megkívánni lehet”, tudniillik küld Ágnesnek.  

 Nyilván addigra testvére lett a cseh király. És ez a családi vonatkozás alkalmat ad arra, hogy 

Klára Ágnest a Nagy Király nővérének és jegyesének tekintse:  

 „Örömmel hallok jólétedről, kielégítő helyzetedről, és azokról a bíztató sikerekről, 

amelyeket a mennyei jutalom elnyerésére kezdett úton elértél. Örömöm annál nagyobb, és lelkemet 

az Úrnál annál nagyobb vigaszság tölti el, minél inkább tudom, és hiszem, hogy azokat a 

mulasztásokat, amelyeket én és a többi nővérek a szegény és alázatos Krisztus nyomdokainak 

követésében elkövetünk, Te csodálatos módon pótolod.” 

 

 Assisi Szent Klára alázata ragyog föl ezekben a sorokban. Tükröződik a testvéri 

összetartozás fontossága. Hogy az egyik segít a másiknak a megszentelődés útján.  

 A későbbiekben így folytatja a levelet: „Csak azt szeresd fenntartás nélkül, aki szereteted 

fejében tökéletesen neked adja magát, Akinek szépségét a nap és a hold csodálja, és Akinek 

visszafizetése értékében és nagyságában végtelen. Őreá a magasságbeli Isten Fiára gondolok itt, 

Akit a Szűz szült, és Akinek anyja a szülés után is szűz maradt. Az Ő édességes Anyjához 

ragaszkodjál, mert lám, olyan Fiút szült, Akit az egek sem tudnak befogadni, és Aki mégis 

szentséges méhének kicsiny rejtekében befogadta, és szűzi ölében hordozta. Te is lelkileg és 

állandóan tiszta és szűzies testedben hordhatod Őt, ha alázatosságának és még inkább 

szegénységének nyomdokait követed. Hiszen Benne azt az Istent öleled, Aki Téged, és az egész 

Mindenséget magához ölelve tartja. Azt birtokolod, Akihez a világ minden más mulandó javánál 

erősebben kell ragaszkodnod!” 

 

 4. A negyedik levél  1253-ban keletkezett, tehát Klára utolsó levele ez, életének mintegy 

hattyúdala. Ebben arról ír, hogy a misztikus egyesülés révén Ágnes Krisztus anyjává és 

jegyesévé lett. És feltündöklik Klára szeretete barátnője és szerzetestársa iránt, akivel lélekben 

egynek érzi magát, és ezt kimondhatatlan rajongással szeretné kimondani. Így szólítja meg Ágnest: 

 „Lelke felének, bensőséges és kivételes szeretete jeles befogadójának, a fölséges 

Királynénak, az örök Királyi Báránya jegyesének, Ágnes úrnőnek, a legkedvesebb anyjának és 

valamennyinél jobban szeretett leányának Klára, Krisztus méltatlan szolgálója, és az assisi Szent 



 

Damiano monostorában lakozó szegény úrnő haszontalan cselédje üdvözletét küldi, és kívánja, 

hogy a többi százszor szent szüzekkel Isten és a Bárány trónja előtt énekelhesse az új éneket, 

és követhesse a Bárányt, bárhova is megy.  

 Ne csodálkozzál azon, hogy ritkábban írok, mint azt Te, és az én lelkem kívánná és 

sürgetné. És ne hidd, hogy az irántad érzett szeretet tüze kevésbé perzselő lánggal lobog anyád 

szíve mélyén! A késedelem oka kizárólag a megfelelő hírvivő hiánya, és az utak közismert 

veszélyessége. Most, hogy írok kedvességednek, örvendek és ujjongok veled a Lélek, a Szentlélek 

örömében, Krisztus jegyese, mert második szentséges szűzként, második Szent Ágnesként 

csodálatos módon eljegyezted magad a szeplőtelen Báránnyal, Aki elveszi a világ bűneit, miután 

előbb messze elvetetted magadtól a világ minden hiúságát. Bizonytalan dolog az, akinek megadatott 

élvezni eme szent lakoma örömeit, hogy szíve minden dobbanásával ragaszkodjon ahhoz,  

  –  akinek szépségét az összes mennyei karok vég nélkül csodálják,  

  –  akinek szeretete szeretetre gyújt,  

  –  akinek szemlélése felüdít, 

  –  akinek jósága bőséggel halmoz el,  

  –  akinek édessége betölt,  

  –  akinek emléke szelíd fényt vet utunkra,  

  –  akinek illatától új életre kelnek a halottak, és  

  – akinek  dicsőséges színe látása a mennyei Jeruzsálem (Jel 21, 2?) minden polgárát a 

boldogság mámorával tölti el, mivel hogy Ő az örök dicsőség kisugárzása, az örök világosság 

visszfénye és szeplőtelen tükre. Ó királynőm, Jézus Krisztus jegyese, ebben a tükörben nézd 

magadat minden nap! Benne szemléld orcádat szüntelenül, s külsőleg és belsőleg úgy ékesítsed 

magad, úgy öltözzél az erények változatos sokféleségében, és úgy övezd magad virágokkal és 

ruhákkal, ahogyan hozzám, a fölséges király tisztaságos leányához és jegyeséhez illik. Ebben a 

tükörben a boldog szegénység, a szent alázatosság és a kimondhatatlan szeretet fénye lángol 

úgy, hogy Isten kegyelméből az egész tükröt egyszerre szemlélheted. Figyelj tehát ennek a tükörnek 

az elejére, tudniillik annak szegénységére, Akit jászolba fektettek, és kicsiny pólyába takartak. Ó 

csodálatos alázatosság, ó bámulatos szegénység! Az angyalok Királya, az ég és föld Ura jászolban 

fekszik. A tükör közepében az alázatosságot szemlélje, és mellette azt a boldog szegénységet, és 

nemkülönben azt a tömérdek fájdalmat és kínt, amelyet az emberi nem megváltásáért Jézus vállalt 

magára. A tükör szélén pedig vedd fontolóra azt a kimondhatatlan szeretetet, amellyel a keresztfán 

szenvedni és rajta minden másnál szégyenletesebb halállal meghalni kívánt. Midőn ezt a tükröt a 

kereszt fájára helyezték, Ő maga a próféta szavával a következő megfontolást kötötte az arra járók 

lelkére: Ó, ti mindnyájan, akik sírtok, akik jártok-keltek az úton, nézzetek ide, és lássátok, van-e oly 

fájdalom, mint az én fájdalmam? (vö. Siral 1, 12). 

 Mi pedig kiáltozására és jajgatására kiáltsuk feléje egy szívvel, egy lélekkel: állandóan arra 

gondol, és eleped bensőmben a lelkem (vö. Siral 3, 20 ).  

 Ezért egyre hevesebb lángra gyúlj, ó, királynéja a mennyei Királynak! Ezen felül szemléljed 

az Ő kibeszélhetetlen gyönyörűségét, gazdagságát és el nem múló tiszteletét! A szíved túláradó 

vágyakozásában és szeretetében sóhajtozva kiáltsd: Vonj engem magad után! Fussunk keneteid 

illata után! (Én 1, 4). Ó mennyei édesem! Szaladok, és el nem fáradok, míg be nem vezetsz a bornak 

házába (Én 2, 4), míg csak bal kezed fejem alá nem illeszted, jobboddal boldogítóan át nem ölelsz 

(Én 2, 6; 8, 3), és ajkadnak elandalító csókjával nem illetsz (Én 1, 1).  

 Míg így szemléled isteni jegyesedet, el ne felejtsd szegény anyácskádat! Tudd meg, hogy én 

kitörölhetetlenül belé véstem szíved táblájába boldogító emlékedet, mert mindenki másnál 

jobban szeretlek! Mit mondjak még? Irántad való szeretetemben hallgasson a húsból való nyelv, 

mert itt a lélek nyelve szól és beszél. Ó áldott leányom, mivel irántad érzett szeretetemet a húsból 

való nyelv nem tudja tökéletesen kifejezni, csak annyit tudok mondani, amennyit itt tökéletlenül 

írásba foglaltam. Kérlek, fogadd szeretettel és jóakarattal, és olvasd ki belőle legalább azt az anyai 

vonzódást, amelynek heve nap-nap után a szeretet lángjára gyújtja szívemet irántad és leányaid 

iránt. Szeretettel ajánlj engem és leányaimat Krisztus szeretetébe! Viszont az én leányaim, főleg a 

testvérhúgom, a nagy okosságú Ágnes szűz az Úrban tőlük telhető buzgósággal a te és leányaid 



 

imádságába ajánlják magukat. Élj kedves leányom leányaiddal, míg csak a nagy Isten dicsőséges 

trónusa elé nem jutsz! És imádkozzatok érettünk! Jelen levelem átadóit, a kedves Amatus testvért, 

aki egyaránt kedves Isten és az emberek előtt, és Bonagora testvért tőlem telhető módon a 

szeretetedbe ajánlom. Ámen.” – Így fejezi be Szent Klára Prágai Szent Ágneshez írt levelét. 

 

 Ha egy levelet kinyitunk, akkor nemcsak a betűket olvashatjuk ki belőle, hanem a levél 

írójának a lelkületét is. Nyilván Assisi Szent Klára is megélte azt a Jézusról való jegyességet, 

amelyet olyan kézzelfoghatóan tudott Prágai Szent Ágnes lelki szemei elé állítani. 

 

 Vegyük úgy, hogy ma mi is megkaptuk Assisi Szent Klárától ezt a levelet. Nekünk is 

feltárja szívének boldogságát, velünk is meg akarja osztani! Szolgáljon boldogságunkra, hogy 

mindezt az Árpádházból származó szentnek írja. Érezzük magunkat is megszólítva, mint Árpád 

kései ivadékai! Milyen kiváltságos, hogy az Úr az Ő szeretetével ilyen személyre szólóan 

mindnyájunkat meg tud szólítani! Kérjük a szentek pártfogását  hiszen Klára, Prágai Szent Ágnes, a 

magyar szentek – ma különösen Árpádházi Szent Erzsébet, és az ő szentéletű jegyese, Lajos 

párfogását is –, hogy egyre jobban el tudjuk ismerni Jézusnak azt a szeretetét, amellyel Ő önmagát 

az emberi lélek Vőlegényének mondja.  

 Ágnes ünnepe június 8-án van. A zsolozsma 2. olvasmánya az olvasmányos imaórában 

Szent Klárának 2. leveléből idéz. Ennek a befejezése utáni válaszos ének így hangzik: „Ó milyen 

szép vagy, Krisztusnak lefoglalt szűz, aki méltó voltál elnyerni az Úr koronáját, az örök 

szüzesség jutalmát. Senki el nem veheti tőled a szüzesség pálmáját, és el nem szakíthat Isten 

Fiának szerelmétől!”  

  

Befejezésül a 137. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Üdvözlégy, szent test, ki szűztől születtél,  

 És a kereszten kínhalált szenvedtél, 

 Minket Atyáddal ki megbékítettél,  

 Tégedet áldunk.  

 

 Üdvözlégy, Jézus Krisztus igaz vére; 

 Ki bűneinknek vagy eltörlő bére,  

 És mi lelkünknek bőséges értéke,  

 Tégedet áldunk. 

 

 



 

 

361. A lelki eljegyzés élménye Cortonai Szent Margitnál és Battistina Vernazzánál 

 

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. 

 

Jer, Jézus arája, Jegyesed fogadd, rakd szent oltárára buzgó vágyadat! 

Szent angyalok itten a vendég-hívók, általok az Isten téged is hívott. 

 

 A pesti Ferences templom folyosóján van egy kép a gyönyörű Cortonai Szent Margitról. 

Szépségét el akarta rejteni, alig tudták megakadályozni abban, hogy arcát eltorzítsa. 

 

I. Cortonai Szent Margit 
 

A mai Olaszország területén született 1247-ben. 8 éves volt, amikor édesanyja meghalt, 

apja pedig újra nősült. A hagyomány szerint a mostohaanya szította gyűlölködő hangulat is 

hozzájárult ahhoz, hogy a 16 éves leány elszökjék hazulról egy montepulcianói ifjú nemessel, 

Arsenioval, akitől később gyermeke született. Együttélésük során Margit részt vehetett a nemesi 

család életében, jól lehet, sohasem fogadták be őt hivatalosan, hiszen tudták, hogy bűnös a 

kapcsolat. 9 év elteltével Arsenio, a gyermek apja egy vadászaton halálos balesetet szenvedett. 

Margit az erdőben látta az addigra már oszlásnak indult holttestet. (A ferences templom 

gyóntatófolyosója üvegablakán a kutyájával ábrázolják, aki megtalálta.) Amikor rádöbbent a világ 

mulandóságára, rádöbbent, hogy bűnös életet élt, gyermekével atyja házában keresett oltalmat, 

de onnan is mennie kellett. Koldus-szegényen jutott el Cortonába, ahol két nemes hölgy vette 

pártfogásába. Rajtuk keresztül azután kapcsolatba került Szent Ferenc szerzetes testvéreivel. 

Ettől kezdve vezekléssel töltötte napjait. A templomban nyilvános bűnbánatot tartott vétkes élete 

miatt, és a szegények, a betegek gyámolításának szentelte életét. Mindezt megkoronázta az 

Irgalmas Szűz Mária kórház megalapításával. 1275-ben befogadták a ferences harmad-rendbe. 

Egyre gyakrabban vonult vissza magányos cellájába, ahol szigorúan aszkétikus életvitellel 

sanyargatta önmagát. Állandó imádságba és elmélkedésbe merült, amit csak mindennapossá vált 

elragadtatásai, és a Krisztussal való beszélgetései szakítottak meg. 

1288-tól egy magányos sziklán levő cellába zárkózott, még távolabb a várostól, amelyért 

olyan sokat imádkozott továbbra is. Ebben a cellában halt meg 1297. február 22-én. 

 

Azt, ami a lelkében játszódott le, az Istenről szerzett tapasztalatokat egyszerű 

szavakkal mondta el. A keresztre feszített Krisztus szemlélése, az isteni Jegyes hiánya szinte 

végső elkeseredésbe taszítja. Hangos kiáltozásba kezd arra a gondolatra, hogy Jézust megölték. És 

mert sem önmagában, sem önmagán kívül nem találja az isteni Jegyest, elalél, a nyilvánosság előtt 

elájul. Mintegy ő maga is a halál arculatát ölti magára, hogy végül is rátaláljon szeretett Krisztusára 

a kereszten, mígnem meghallja a hívását. Jézus szólítgatja így: „Leányom! Nővérem!” Később 

pedig: „Jegyesem!” Látja megnyílni Krisztus oldalsebét, feltűnik a szeme előtt Krisztus szíve. 

A két szeretet találkozik, egymásra találnak. Margit folytonosan hányódik a csüggedés és a 

várakozás között. A Jézussal való jegyesi közösség újfajta nagyságot kölcsönöz neki. Már nem az 

istenit kell keresnie ebben a jegyesi kapcsolatban, hanem az emberit kell megtapasztalnia. És azért 

Krisztus szenvedéseit Cortonai Szent Margit pontról pontra újra éli. Életrajzírója feljegyzi: 

„Isten szolgálóleánya szeretett volna lenni Margit, vagyis szeretett volna különlegesen kedvessé 

válni az Atya Isten előtt, hogy az tőle elválaszthatatlan igaz leányának fogadja el. 

 Amikor elvégezte életgyónását, könnyek között vallva meg valamennyi hibáját, 8 napon át 

megszakítás nélkül időrendben követve életének minden eseményét, így vált teljesen patyolat-

tiszta edénnyé, szentté és tiszteletreméltóvá. Ezután istenfélően, nyakában a bűnbánati kötéllel az 



 

Úr testének szentsége elé járult, és miután magához vette a világot éltető élő kenyeret, meghallotta, 

hogy az Úr szelíden így szólítja: „Leányom!” Ez a hang oly szelíd volt, hogy Margit a nagy örömtől 

már-már holtan rogyott össze. Ebben a határtalan örömben – amely érzés csak azoknak adatik 

meg, akik nem keresnek másféle örömet – Margit azon a napon még többször esett 

elragadtatott révületbe. Mindannyiszor érzéketlenné és mozdulattalanná vált a testvérek, ferences 

testvérek, asszonyok és az ő gyóntatója jelenlétében. 

 

Egy másik alkalommal is, amikor magához tért az imádságából, könnyben úszó szemmel 

mondogatta: „Ó, mennyire vártam már, mennyire kívántam hallani e jóságos hangot, amely oly 

kedves a szívemnek! Azt mondta az én Istenem: ’Leányom!’ Leányomnak hívott engem az én 

Krisztusom!’ 

A közvetlen Jézus élményeinek megritkulásával Margit úgy érzi, nem tud tovább élni. 
Reményvesztetten, szinte az őrület határán keresi Szerelmét, Jézust, mint az Énekek énekének 

jegyese. Tűzben ég az iránta való vágyakozástól, mint Mária Magdolna. A szűnni nem akaró sírás 

közepette kiáltozva kérdezgetett mindenkit, aki útjába került: „Nem látta-e az ő keresztre feszített 

Urát?” Égő vágyakozással és Krisztus iránti szerelemmel eltelve kiáltozott: „Nem láttátok az én 

Uramat? Hol találom Őt én boldogtalan? Ó, bár láthatnálak, Uram! Milyen mérhetetlen lenne az én 

boldogságom, az én örömöm! Egyre csak kutatlak, sóhajtozom, kiáltozom, virrasztok, gyötrődöm, 

és a szívem is alig ver már, mert nem talállak. A kegyetlen halál elragadott Téged tőlem. 

Angyalok, emberek, minden teremtmények, válaszoljatok nekem, hol van az én keresztre feszített 

Uram, Akit keresek, és Akit sehol sem találok!” Kínzó sóvárgása annyira elhatalmasodott rajta, 

hogy sem nem evett, sem nem aludt egészen a következő vasárnap reggeléig. A mise befejeztével 

visszatért cellájába hihetetlen sóhajtozások, sírások közepette. Egyre csak Urát hívta könnyben úszó 

szemmel: „Szerelmesem, Jézus, ki ölt meg Téged? Ki okozta veszted, ó én Boldogságom! 

Szerelmesem, szólj, hová rejtőztél el? Miért kell élnem, ha már nem láthatlak többé?” Ilyen 

kínok gyötörték hétfő reggelig. Akkor azután az Úr, Aki viszont szereti az őt szeretőket miután 

egyszer már megjelent undok sebekkel borítva, Margit könyörgésére megjelent most ismét, 

immár halhatatlansággal felruházva, békét hozva számára. Megszabadítatta őt minden testi-lelki 

kíntól. Sok titkot tárt fel előtte, és Margit szívébe akkor beköltözött. 

 

Egyszer, amikor Margit magához vette a szentáldozásban Krisztus szent testét, reszketve 

borult térdre előtte. Akkor egy belső hang, az Úr hangja így szólt hozzá: „Leányom, én sokat 

szenvedtem, és te ugyanígy fogsz szenvedni majd. Előre szólok, mert kínjaid növekedni fognak.”  

 

 Amikor Szent Lőrinc és Szent Pergentius ünnepén tiszteletteljesen magához vette 

Krisztus testét, amaz így szólt hozzá: „Én vagyok az élet kenyere,.. mely alászállott a mennyből (Jn 

6, 48. 50). Isten Báránya, Aki magára vette a világ bűneit (Jn 1, 29). Akarsz-e eljönni az én 

Atyámhoz?” Mire Margit így felelt: „Uram, ha Veled vagyok, az Atyával és a Szentlélekkel 

vagyok.” „Hiszel te ebben?” Kérdezte az Úr. Margit pedig felelt: „Uram, Te mindent tudsz, tudod, 

hogy hiszek.”(vö. Jn 21, 17). E szavak után Krisztus megáldotta Margitot, és azt mondta: „Ne 

kételkedj tehát! Inkább üdvözöld az én Anyámat!” Akkor Margit elmondta az Üdvözlégy Máriát. 

És miután az imádságot befejezte, az Úr így szólt hozzá: 

„Leányom, szeretsz te engem?” (vö. Jn 21, 16). Margit pedig így felelt: 

„Nemcsak szeretlek, Uram, de ott szeretnék lenni a szívedben, ha az a Te kedvedre való!” 

Mire az Úr így szólt: 

„Miért szeretnél te az én szívemben lenni, miért nem inkább az oldalsebemben?” Margit ezt 

válaszolta: 

„Ha a szívedben leszek, Uram, akkor az oldalsebedben is ott leszek, és mindenütt, ahol a 

szögek vannak, ahol a töviskoszorú, ahol az epe, az ecet, és a Te szent szemedre boruló szemfedél 

van.” Ekkor az Úr Jézus újra megkérdezte: 

„Leányom, szeretsz te engem?” Margit pedig így felelt: 

„Nem, Uram.” Mire az Úr: 



 

„Mikor fogsz szeretni?” Margit: 

„Akkor foglak szeretni, Uram, amikor ugyanolyan gyötrő kínok között – mint amilyeneket 

te szenvedtél el értem – kezemet összekulcsolom, és lelkem a testemből eltávozik.” Az Úr: 

„Nem kívánsz-e másféle halált magadnak?” Margit így felelt: 

Nem akarok másképpen meghalni; ezt a halált kell választanom az Irántad érzett szerelmem 

és bűneim miatt.” Erre az Úr azt mondta neki: 

„Oly nagy az én hatalmam, hogy fájdalmas halálodat akár meg is könnyíthetném.” Margit 

erre így felelt: 

„Uram, Jézus Krisztus, ne adj nekem könnyű halált, hiszen azt kívánom, bárcsak a Te 

keserű halálod részese lehetnék!” Az Úr pedig akkor harmadszor is feltette neki a kérdést: 

„Szeretsz te engem?” Margit így felelt: 

„Uram, ha szeretnélek, Téged szolgálnálak, de azt hiszem, egyetlen teremtett lélek sem tud 

Téged soha annyira szeretni, mint amennyire megérdemelnéd.” Mire az Úr: 

„Igazat szólottál.” Ekkor erre a mennyei dicsőségre kiválasztott Margit ezt mondta az 

Úrnak: 

„Nem csupán szeretni akarlak Téged, hanem még ennél is többet, ha ez lehetséges volna: 

Oly nagy az én sóvárgásom a Te szerelmedre!” 

 

Jézus egy másik alkalommal is így szólt hozzá:  

„Hatalmas kínokat kell majd kiállnod, hogy elnyerhesd a szerelmemet, és mindezt lelki 

vigasz nélkül. Emlékezz majd akkor gyóntatód szavaira, aki figyelmeztetett: „Ha Uradra 

szomjazol, Ő ott lesz veled.   
Ki más világosítaná meg lelkedet? 

Ki adná az erőt? 

Ki adná a szomjúhozást, a vágyakozást? 

Ki lenne méltó rá, hogy megvédjen téged a nagy küzdelemben?”Amikor pedig Margit azt 

felelte: „Egyedül Te, Uram, Jézus Krisztus.” Az Úr így folytatta:  

„Miért nem mondasz tehát szívből jövő köszönetet nekem? Sokkal inkább nekem 

tetsző cselekedet lenne, mint az, amikor édes vigaszomat kéred vagy fogadod. Én 

mindig veled leszek (vö. Mt 28, 20). Oly hatalmas kegyelemben részesítelek, hogy be sem 

tudsz majd számolni róla a téged támogató és meghallgató gyóntatódnak.   

Nem érzed-e most is, hogy mily nagy az én jóságom, amely szétárad benned?” És Margit 

így felel: 

„Uram, ne mond azt nagynak, hiszen a Te jóságod kimondhatatlan, felfoghatatlan, 

végtelen!” 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén Jézus az Utána vágyakozó Margit 

előtt megjelent, és a következő szavakat intézte hozzá: 

„Leányom, ne félj! Ha annyira megismered majd az én evangéliumomat, hogy tejesen 

lemondasz minden földi hívságról – beleértve még fiadat és önmagadat is –, akkor nem hagylak 

el többé, csak húgomnak nevezlek.”  

E kedveskedő szavak hallatán Margitot olyan édes vágyakozás fogta el, hogy csengő hangon 

így vallott:   

A Szűzanya, az angyalok és az üdvözültek, akik Isten társaságát élvezik a mennyben 

bármennyire eltelnek is az Úr jelenlétével, mégsem tudnak betelni Vele soha. Ezért azután Uram – 

folytatta – miközben  végtelen édes jóságod sugárzik felém, mégsem csillapul vágyakozásom.” És 

miközben szerelmes vágyakozással e-képpen zengte, csöndesen sírván az Úr dicséretét, az égi 

rendek felé fordította őt az Úr, hogy megvilágosodván hozzájuk fohászkodjék, hogy rendenként ők 

segítsenek kimondhatatlan köszönetet nyilvánítania a mindenek Teremtőjének. 

 

Szent Balázs ünnepe éjszakáján Krisztus így szólt Margithoz: 

„Azt szeretnéd, ha édes vigaszom mindig kísérne téged? De a vágyad nem teljesülhet, 

amíg az élők sorában vagy, hiszen maguk az apostolok sem élvezhették azt folytonosan, pedig ők 



 

mindenhova követtek engem. Miért gondolod, hogy fáradozás nélkül megkapod e nyugalmat? 

Miért nem járod inkább azt az utat, amelyet én is bejártam, emberségem, mélységes alázatom útját, 

kínszenvedésem állomásait?” 

Egy reggel Margit gyóntatóját a ferences guardián, Ubaldo testvér elkísérte Margithoz. 

Mialatt a ferences guardián Ubaldo mély átéléssel beszélt neki Krisztus passiójáról, Margit 

fájdalomtól gyötörve szólt hozzá: 

„Ha ott lehettem volna az én keresztre feszített Uram mellett, azt kértem volna: ’Küldjön 

inkább a pokolra engem, mintsem hogy az Ő gyönyörű teste elszenvedje azokat a kínokat.’ Akkor 

Krisztus így szólt Margithoz: 

„Ha te ezt kérted volna, miközben én a kereszten szenvedtem, színtiszta hited üdvözített 

volna. Palántám vagy te, az elszáradt növények kizöldülnek általad. A belőled fakadó víz öntözi a 

kiszáradt fák gyökereit. Leányom vagy, húgom vagy, barátnőm vagy, aki soha nem veszíti el az én 

Atyám kegyelmét.” Megrémült Margit, Krisztus szolgáló leánya e szavai hallatán, s így szólt: 

„Uram, ne hagyd, hogy ezzel áltassam magamat, hisz nem találok magamban semmilyen 

erényt, amellyel ezt valaha is kiérdemelhetném. Ekkor Krisztus keresztre feszítve mutatkozott meg 

előtte, és így szólt hozzá: 

„Helyezd most kezedet az én kezemre, ott, ahol a szegek sebet ütöttek rajta!” Margit 

félelmében így felelt: 

„Nem, Uram!” Amikor szerelmese, Jézus mellkasán hirtelen megnyílott a seb, és a 

nyíláson át Margit meglátta a Megváltó szívét, és elragadtatásában ekkor átölelte a keresztre 

feszített Urát, és érezte, amint az felemeli magával, fel a magasba, az ég felé. 
Szent Márton hitvalló ünnepén miután magához vette Megváltónk testét és vérét, hirtelen 

oly édes gyönyörűség töltötte el, hogy egész testében és lelkében elgyengült tőle. Maga az 

pedig, aki megörvendeztette eljövetelével az egeket, e szavakkal fordult a mennyei 

dicsőségre kiválasztott lélekhez: 

„Mondd, mit kérsz tőlem, Margit, én vértanúm?” Krisztusnak, az Örökkévaló Atya Fiának 

kérdésére Margit kérdésre válaszolt: 

„Uram, miért hívsz engem vértanúnak, amikor még semmi nehézséget, semmi keserűséget 

nem kellett kiállnom a Te szerelmedért?” Amaz pedig, Aki szentjei köré dicsfényt von, e-képpen 

felelt neki: 

„A te vértanúságod abban áll, hogy félsz az elvesztésemtől, és attól, hogy megbántasz 

engem, a te Teremtődet. Bizony mondom neked, te vagy az új világosság, akit én küldtem e 

világra, és ki a fényét tőlem kapja.” E szavak hallatára Margit alázatosan így kiáltott fel: 

„Uram, könyörülj rajtam, hogy ne legyen sötétség ezen a világon! Engedd, hogy fényedet 

sugározzam, amellyel bevontál engem!” Az Úr pedig e-képpen folytatta: 

„Vagy talán nem igaz-e leányom, hogy a kedvemért lemondottál minden földi örömről? És 

hogy a kedvemért kész vagy kiállni bármilyen szenvedést? És nem zártad-e tán a szívedbe 

kedvemért a világ valamennyi szegényét?” 

Margit, mint Jézus jegyese megosztotta Vele életét, örömeit, fájdalmait, és mint jegyes 

részt vállalt Krisztus művében, a világ megmentésében. 

 

Vízkereszt után, miután odaadó áhítattal vette egy pénteki napon magához Isten Fiának 

testét, nagy örömmel így kiáltott fel: „Ó, mily kimondhatatlan az én lelkemnek a boldogsága! Ó, 

milyen régen vártam e felbecsülhetetlen örömöt!” E szavak után váratlanul őrangyalához fordult: 

„Kérlek téged, ki az Örökkévaló parancsát követve vigyázol rám, mutass valami jelet, amelyből 

tudhatom, hogy az Ő kegyelmének részese vagyok!”  

Az Úr így szólt hozzá: „Húgom vagy, leányom, te vagy a világosság a sötétségben. Fény, 

amely nappallá változtatja az éjszakát. Fáklya vagy a bűnösök kezében, hozzám vezeted őket. 

Nemcsak a szüzeket, hanem a feleségeket és az özvegyeket is. Mégis tudd meg, hogy te a magad 

vigasztalására szeretsz engem, holott az engem tökéletesen szerető lélek nem keresne 

vigasztalást ezen a világon, hiszen azt csupán a mennyei üdvösség adhatja majd meg neki. Te 

olyan vagy, akár a csecsemő, aki folyton anyja mellén csüng, s mindjárt sírva tiltakozik, 



 

amint egy pillanatra elszakítják onnan. Ezért azután azt parancsolom neked, jöjj gyakran az 

én oldalsebemre, és onnan szívd magadba azt, ami az emberi nem üdvösségére kiontatott!…” 

 

Szűz Mária ünnepe utáni nyolcadik napon, midőn befogadta Krisztust szívének 

menedékébe, Margit a következőket hallotta: 

„Bizony mondom neked, te vagy az én kiválasztottam, leányom, jegyesem, Margit. Piros és 

hófehér érettem, szent és magasságos érettem. Nincs szív a világon, amely felfoghatja, mily nagy 

vagy te énbennem. Azt mondod: Sohasem fogsz betelni az én szerelmemmel. Én pedig, a te Urad, 

nem szűnök meg sohasem szeretni téged, és nem vetek véget a te szerelmednek, mondván: ilyen 

vagy olyan kegyelemben részesítettelek, ne várj immár ezeknél nagyobbakat. És azt sem fogom 

mondani: Idáig szerettelek, ám mostantól fogva megszűnök szeretni téged.” Isten szolgálóleánya, 

Margit ekkor így szólt Krisztushoz: 

„Mit tegyek, Uram, hogy kitartsak melletted?” Mire az Úr: 

„Leányom, őrizd meg elméd világosságát! Imád, amelyben azt kéred, hogy szolgálhass 

minden teremtményt, nagyon tetszett nekem. Ezért azt parancsolom neked, hogy mostantól fogva 

ne csak az én szolgálatomban állj, hanem mindenkiében az én dicsőségemre! Tartsd magad 

mindenkinél hitványabbnak az én szerelmemért, miképpen én is alávetettem magam 

mindenkinek, és hagytam, hogy a legmegvetendőbbnek tartsanak. Éppen e rendkívüli alázat 

tesz majd naggyá téged a szentek között, akik a mennyben lakoznak.” 

 

 

II. Battistina Vernazza 

 

  A másik misztikus olasz nő – akinek az írásait ismerjük – 1497-ben született. Genovai Szent 

Katalin leghívebb követőjének mondhatjuk őt. Kórházakat, jótékonysági intézményeket alapított 

egész Itália területén. Apáca lett alig 13 évesen. A Csodatevő Szűzanya monostorát választotta, 

amelyet a lateráni szabályozott kanonoknők vezetnek. Belső tapasztalatát 46 az egység állapotára 

vonatkozó Kétely-ben fogalmazta meg. E Kétely-eket egy teológusnak címzi kérdések formájában, 

ezt követően a Beszélgetések-ben különálló elmélkedéseit írja le. 

 

 A nyomtatásokban megjelent Kételyek című írás – amelyeket a teológus címzett – végül is 

válaszok nélkül maradtak. A teológus képtelen érdemben válaszolni rájuk. Ezeket a gondolatokat 

első hallásra vetette papírra, és megtartotta a kinyilatkoztatások sorrendjét is. Amikor először 

hallotta extázisban a hangot, akkor azért imádkozott, hogy meghalhasson Krisztusban (vö. 

Kol 3, 3). Az üzenetek igazi értelmét akkor értette meg, amikor lemondott az aktív imádkozásról, 

vagyis hogy ő beszéljen az imádságban, és szívét teljes figyelemre a hang iránt tudta hallgatni; 

vagyis teljesen passzívvá volt képes válni az ima-folyamatban. Amikor az elragadtatásban a hang 

megszólalt, akkor Battistina abbahagyta az imádságot is. Annyira a hallgatásra koncentrált, hogy 

szinte egyetlen misztikus füllé alakult át. Ilyen értelemben a beszélgetés másik részt vevője, Isten 

valamiképpen olyan, mint a száj, és egyszer csak meghökkentő módon közli vele, hogy teljesen le 

akarja őt nyelni. Nem csoda tehát, hogy az egység a szó valóságában teljesedett be. Battistinától 

elvétettek a szavak, és ebbe a némaságba bocsátkozott bele az, aki a Beszédnek nevezte magát. 

Az azonosulás legmagasabb szintje ez. Írásainak értelme, hogy felidézze az öröktől fogva 

meglevő kölcsönös jelenlétet Isten és az ember kölcsönösségében. 
 

Szent István vértanú ünnepének éjjelén, a matutinum, vagyis az olvasmányos imaórák után: 

„Uram, Te elosztattad kételyeimet. Amikor elhallgattál, Fenségedre gondoltam csendesen. És 

váratlanul olyan dolgot hallottam, amit azelőtt sohasem gondoltam. A következő szavakat 

hallottam hirtelen: ’Szívem szerint való vagy. Azt akarom, hogy senki ne érjen hozzád! Azt 

akarom, hogy csak az enyém légy!” Ugyanezen az áldott napon, amikor áldozni kellet mennem, 

többször hallottam magamban, hogy fenségesen így szólít az Úr: „Jöjj, mert egészen le akarlak 

nyelni! Jöjj, mert le akarlak nyelni!” – Erre biztosan emlékezem. 



 

Virágvasárnap is a szentáldozáskor megismétli az Úr: „Jöjj, mert teljesen le akarlak 

nyelni!” És azt mondta: „Egészen a tied vagyok. Tiéd az Atya, tiéd a Fiú és tiéd a Szentlélek. 

Tiéd Krisztus teste és lelke. Megáldott téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek.” Majd folytatta: 

„Leányom, tégy boldoggá azzal, hogy nem lelsz örömöt másban, csak Bennem! És én 

boldoggá teszlek.” 
 Advent első vasárnapja utáni hétfőn ezt hallottam: „Az Atya és a Fiú megerősítették a 

szövetséget, és az Ige így szólt hozzám: ’Trónomon legyen helyed. Trónom pedig az Atya szíve. 

Nem tudod, hogy szívének leánya vagy? Én vagyok a te szíved. Amit a szív végez az 

emberben, azt én teszem. Saját magamra megesküszöm: egészen a tied vagyok. Többször 

elismételte: Ha ismernéd Isten ajándékát (Jn 4, 10), azt, Aki egészen magának akar téged, 

megnövelem képességedet. Istenségem mélységére jutsz. Úgy elrejtelek magamban, hogy nem 

fogod megtalálni magadat. Az enyém vagy mindörökre. Atyád, Aki a rejtekben is jelen van (Mt 6, 

18), szeret téged! Ezért a szívünk mindig ott időzik majd, aki ott van, és ott nyugszik lelkünk 

cellájában elválaszthatatlanul. Nincs oka, hogy onnan elmenjen. – Ekkor azt mondta neki az Úr: 

Ahol a kincsed, ott a szíved is (Mt 6, 21). Jézus azt mondta: Örömötöket nem veheti el tőletek senki 

(Jn 16, 22). Én is ugyanerre vágyom.  

 

Úgy vélem, két fő dolog miatt leljük örömünket Benne: 

 1. Az egyik az, hogy Isten szeretete által egészen mienk az Ő Istensége és az embersége. 

És  ha így eltölti szívünket, akkor állandóan örvendezünk elmondhatatlan örömmel. 
 2. A másik csodálatos dolog, amely a szívet oly bámulatosan megörvendezteti, az, hogy 

akaratunk egységet alkot Isten akaratával. 
A szerető lélekben – amely tehát egészen Istenre hagyatkozott – beigazolódik a mondás: 

Örömötöket nem veheti el tőletek senki. Így örökre Krisztus keblén nyughatom. Ő az örömöm, 

boldogságom, vágyakozásom és dicsőségem! Minden, amit el sem tudunk mondani. Ő a 

szeretet (1 Jn 4, 16), a dicsőség, és mindez Istenben van! 

 

Az Európa Könyvkiadónál 2001-ben megjelent az Olasz misztikus írónők című könyv még 

sok szentéletű nővér életét, Krisztusnak adottságát ismerteti. Szinte lehetetlen felsorolni, csak 

beleízlelni, csak egy kicsit tudunk beletekinteni ebbe a mérhetetlen gazdagságba, hogy Isten 

mennyire közel jön ahhoz, aki hajlandó egészen átadni magát neki! Ha a lelki jegyesség ilyen 

mélységeket ér el, akkor vajon milyen gyönyörűséges lesz az Istennel való lelki házasság?! 

 

Befejezésül imádkozzuk a 139.számú éneket: 

 

Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó. 

Mondjad, csak egy szóval nékem, és meggyógyul az én lelkem! 

 

 

 

  



 

362. Az eljegyzés imája a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz tanításában 

A belső várkastély 6. lakás, 10. és 11. fejezet. 

 

Imádkozzuk a 11. sz. éneket:  

 

 Ó fényességes szép Hajnal, kit így köszöntött az angyal:  

 Üdvözlégy teljes malaszttal! 

 

 Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép leánya 

 És Szentléleknek mátkája. 

 

 Tehozzád küldetett mennyből Szent Gábor angyal követül,  

 Istennek rendeléséből. 

 

 Szent Terézia A belső várkastély című művének a 6. lakásban a 10. és 11. fejezetben írja le 

az „eljegyzés imáját”. Bepillantást kaphatunk ennek a szent szerzetesnővér lelkébe. Olyan, 

mintha egy mennyasszony szobájába tekinthetnénk be. Ez a téma: betekinteni valakinek az 

ablakán, valahol mindig izgalmas a kívülállók, a leselkedők számára. Az ember szeretne titkokat 

látni, amely persze nem tartozna rá. Isten azonban fellebbenti a titkok fátylát. Hiszen Ő pontosan 

azért jött, hogy kinyilatkoztassa nekünk azt, ami évezredek óta elrejtett volt. Azt a titkot akarta 

közölni velünk, amelynek a megismerésére még az angyalok is vágytak. Azt a titkot 

nyilatkoztatta ki nekünk, amelyet evilág fejedelmei nem tudtak megérteni, mert ha megértették 

volna, akkor sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát (vö. 1 Kor 2, 9). Az Apostol pedig 

folytatja: Nekünk azonban Lelke által kinyilatkoztatta Isten (uo., 10). Jézus szíve vágya, hogy a 

Mennyei Atya legbelsőbb szobájába is elvezessen bennünket, nemcsak a Jézusról nevezett Szent 

Terézt. Jézus szíve öröme, hogy feltárhatja a Mennyei Atya titkait.  
 Egy alkalommal a Szentlélekben felujjongva így imádkozott: Áldalak Téged, Atyám, 

mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elöl, és a kicsinyeknek 

kijelentetted (Lk 10, 21). Amikor a lélek-mennyasszony és az isteni Vőlegény szeretet-

kapcsolatát szeretnénk mi is látni, az nem egy tiltott, egy meg nem engedett, vagy lopva 

szerzett ismeret, amelyért lelkiismeret-furdalás gyötörhetne, hogy mások magánéletébe, 

magántitkaiba beüti az ember az orrát, hanem Isten jóságos szeretete áradásának lehetünk tanúi. 

És önmaga akarja, hogy ennek a szeretet-élménynek ne csak a lélek-mennyasszony és az isteni 

Vőlegény legyen tanúja, hanem mi mindnyájan, akik hozzájuk tartozunk. 

 Hogy mennyire akarja ezt Jézus, a Szentlélekben való felujjongása imáját befejezve azt 

mondja a tanítványainak: Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Boldogok vagytok, amit ti 

hallotok (Lk 10, 23-24). A Jézusról nevezett Szent Teréz az imádságot Belső Várkastélyhoz 

hasonlította, amelynek hét lakása van. A hetedikben, a legbensőbben maga az Úr lakik a lélek 

hajlékában. 

Minél előbbre halad az imádkozó ember az imádság útján, annál közelebb kerül lelke 

Urához. Annál jobban tudja érzékelni, megtapasztalni szerető jelenlétét, és szeretetből fakadó 

önátadását. Ezek a szakaszok az imádság útján már a misztika területén vannak. Vagyis az ember a 

maga erejéből nem tud előbbre haladni, nem tudja ezeket a kegyelmeket megszerezni.  

 Az első lépéseknél a bűnbánatot, az Istenre figyelést, az Istenben való elcsendesedést még 

az ember tudja a maga erejével művelni; bár ez utóbbi miatt is egyre inkább Isten ajándékából 

elcsendesülés, nem pedig elcsendesedés jelleggel lesznek, tehát passzív, kapott csendesség. Illetve 

nem csupán emberi erővel való ráirányulás Isten szeretetére, hanem ráirányítottság Isten 

kegyelméből erre a mérhetetlen isteni szeretetre. Isten ajándékából maga a Jézusról nevezett Avilai 

Szent Teréz lebbenti föl azt a függönyt, amelyen át betekinthetünk az isteni Vőlegény és a 

lélek-menyasszony készülődésére, bontakozására: hogyan készül Isten is, és a lélek is a lelki 

házasságra.  



 

 A televízió-közvetítés korában ez valamiképpen szokványosabb, megszokottabb dolog, 

hiszen az operatőr a felvétel vezetővel olyan jeleneteket is képesek megmutatni, amelyek különben 

inkább csak intim, belső jelenetek, tehát nem a külső szemlélő számára szánt események. De mivel 

az emberek kíváncsiak a hálószobák belsejére, az ott történésekre, ezért azután mindent el lehet 

adni annak az embernek, aki ilyennel akar csak betöltődni.  

 Úristen azonban nem egy megrendezett, nem egy szövegkönyvíró által mesterségesen 

kitalált történetet jelenít meg az Ő adásában, hanem az Ő életét, amelyet a választott 

menyasszonyával, a Jézusról nevezett Avilai Szent Terézzel akar megélni.  

 

 A 10. fejezetben, a 199. oldalon Teréz azt mondja: „Megtörténik olykor – ha az Úrnak úgy 

tetszik – hogy mialatt a lélek imádkozik, és teljesen önmagánál van, egyszerre csak az Úr 

felfüggeszti a lelki tehetségek működését, vagyis az értelem és az akarat működését, és ezen 

állapotban az imádkozó lélek nagy titkokat él meg, amelyeket úgy tűnik fel előtte, hogy magába 

Istenbe lát. Nem mintha látná az Úr szent emberségét, sőt, bár látásról beszélek, egyáltalán semmit 

sem lát a szemével vagy a képzeletével. Ez ugyanis nem képzeleti látomás, hanem értelmi látomás. 

A lélek megérti, hogy miként láthatók Istenben a teremtmények, és hogy Ő miképpen foglalja 

valamennyit önmagába. Ez a látomás rendkívül jótékony hatású. Bár csak egy pillanatig tart, 

nagyon megmarad az emlékezetben. Emiatt azután szégyenkezés is betölti, mert világosabban 

fogja fel a bűn nagyságát. És megérti: a bűnöket is Istenben létezve követjük el.” 

 Egy hasonlatot is mond ehhez: „Ha valakinek van egy szép palotája, és abban a palotában el 

akar követni valami bűnt, akkor az a bűnös cselekedet magában a palotában történik. Így a bűnös 

ember nem tud kimenni Istenből. Olyan cselekedetet akar elkövetni, amely magában Istenben 

történik. Persze a bűn Isten elleni sértés, de Isten nem sérül meg a bűn miatt. Ő annyira több 

nálunk, annyival magasabban van fölöttünk, hogy az emberi bűnös cselekedet vagy szó vagy 

gondolat – bár megtörténik – Istenhez nem ér el. Például, ha valaki egy csúnya, szeretetlen, 

istentelen szót mond a szép palota szobájában, az a palotában valósul meg, de a palota fala nem 

sérül meg, a ház nem dől össze eme gonosz szótól, vagy egyéb más cselekedettől.  

 Mindezt azért is érdemes végiggondolni, hogy ráeszméljünk:  

 

I. A végtelenül nagy és szent Isten nem szűnik meg szeretni bennünket, bűnösöket 

 

Amikor Isten tudást ad az Ő nagy szeretetéről, akkor végül is ezzel igen nagy jót tesz 

az imádkozó emberrel. Mert attól kezdve állandóan az eszében tartja Isten szentségét, és 

soha-soha többé nem akarja megbántani bűnnel. Ebből a tanúság: úgy fogunk a mi isteni 

Jegyesünkhöz némileg is alkalmazkodni, ha igyekszünk lelkiismeretesen megmaradni az igazság 

útján. Az igazság legfőbb megsértése a hazugság.  

 De az igazságnak az is a megsértése, ha arra vágyódna valaki, hogy bennünket jobbnak 

tartsanak, mint amilyenek vagyunk. Ezért azután az isteni Jegyes útján megmaradáshoz legjobban 

az alázatosság erénye segít. Isten ugyanis maga az igazság. Éppen ezért az alázatosság nem más, 

mint az igazság útján való járás. Ugyanis az igazság az, hogy Isten a nagyobb. Az az alázatos 

ember, aki elismeri, hogy ő a kisebb, és hajlandó a végtelenül nagy és szent Isten akarata 

szerint cselekedni, és az Ő útján járni. Ezekkel a kegyelmekkel azért halmozza el az Úr az 

imádkozó lelket, mert úgy látja, hogy már igazi jegyese lett, vagyis olyan, aki már el van tökélve 

arra, hogy mindenben teljesíteni szeretné az Ő isteni jegyese akaratát. Amikor az Úristen egy-

egy ilyen imakegyelmet ad, hogy választott jegyesének megmutatja önmagát, megmutatja, hogy 

Őbenne létezik minden és mindenki, akkor valami fogalmat akart adni a lélek-jegyesnek arról, hogy 

miben kell megtennie Isten akaratát. Ettől kezdve már nem saját magára kell gondolnia, hanem a 

nálánál nagyobbra. Dicsérnünk kell az Urat, Aki ilyen kegyelmet ad, mert ebben az imaszakaszban 

az ördög csábításának, és az emberi képzelőerőnek már nincs érvényesülése. Nem árthatja bele 

magát Isten jelenlétébe, szeretetébe, amelyet megmutat lelke jegyese, a lélek-menyasszony 

számára. A lélek tehát itt nagy vigasztalást merít ebből a kegyelemből.  

 



 

II. Most csendben álljunk meg Istenünk színe előtt! 
 

Mi ugyan a saját értelmünkkel és akarati döntésünkkel állunk az Úr elé, de már tudjuk, hogy 

ez a tevékenységünk sincs Isten nélkül. Ő, Aki mindenkit magához vonz (Jn 12, 32), most is hív. 

Most is azt akarja, hogy lépjünk túl az egyéni, sokszor elkószáló gondolatainkon, hagyjuk a 

hátunk mögött az akarásnak a kalandozó vágyait, és engedjük érvényesülni az Ő kinyilatkoztató 

akaratát! Neki ugyanis – ahogy Jézus a Szentlélekben való ujjongás imájában mondta – az az 

akarata, hogy a kicsinyeknek, az egyszerűeknek kijelentse önmagát. Ez az önközlés Istennek a 

tetszésére van. Jézus így mondja: Igen Atyám, így tetszett neked (vö. Lk 10, 21). Nyilván mivel ez 

természetfeletti kegyelmi adomány, amíg valaki nem kapja meg, hogy értelmi látomással 

meglássa az isteni Vőlegény jelenlétét az ő lelke hajlékában, addig csak készüljön rá! Addig 

csak gondoljon rá! Isten tetszését találja abban, hogy kijelentse önmagát Szent Fiában és a Szent 

Szeretetben választott menyasszonya számára. Ha az imádkozó ember még nem is kapja meg 

értelmi látomással azt a nagy igazság szemlélését, hogy minden Istenben van, ő saját maga kicsiny 

menyasszonyi szívével is, azért gondolhat erre a nagy igazságra. Hasonlóképpen lehet úgy 

megközelíteni ezt a témát: Az én isteni Vőlegényem itt van már a szobában, bejött lelkem 

kastélyának a 6. lakásába, de még nem gyújtotta fel a villanyt. Még nem látom, de tudom, hogy Ő 

énbennem van, én pedig Őbenne (Jn 6, 56). Nyilván ez még a hit tudása, nem a megtapasztalásból 

fakad a tudás.”  

 

 A belső várkastély 6. lakásának ismertetését, a lakásban történéseknek a leírását a Jézusról 

nevezett Szent Teréz a 11. fejezetben folytatja:  

 

III. Isten hő vágyat kelt a lélek-menyasszonyban ama másik világ után 

 

Ez szinte veszélyezteti az ember testi életét. Tény, hogy a lélek-menyasszony – akit az ő 

isteni jegyese sok-sok kegyelemmel halmoz el – igazán nyugodt lehetne, és békésen várhatná a 

halált, vagyis az Istennel való egyesülés gyönyörűségét. Csakhogy a szent egyháztanító arról 

beszél, hogy a lélek-menyasszony most még sokkal rosszabb helyzetbe jutott, mint azelőtt volt. 

Talán már évek hosszú sora óta részesült ezekben a látomásokban, amelyekkel megértett valamit 

Istenből. Megértette Istennek a végtelen szentségét, a maga mérhetetlen kicsinységét. Mégis 

folytonosan fáj a szíve, mert minden egyes kegyelmi ajándék az Istenről való ismeret, és az Iránta 

való szeretetnek a növekedése csak növeli a szenvedését is. Ennek az oka világos: minél jobban 

megismeri Isten nagyságát, annál jobban érzi, hogy milyen messze van isteni Urától, hogy 

milyen sokat kell várnia, míg élvezheti is majd a társaságát. Minél jobban növekszik isteni 

Vőlegénye iránt szívében a szerelem, annál jobban vágyódik Utána! Ez a vágy a jegyes, a lélek-

menyasszony szívének epekedése ki tudja, milyen hosszú idő múlva teljesedik be a lelki frigyben, 

az Istennel kötött szellemi házasságban. Persze van olyan is, aki nem évek hosszú során, hanem 

Isten kegyelméből egy pillanat alatt jut el a kegyelem legmagasabb fokára. Isten Ő szent 

Felsége ugyanis mindent megtehet.  

 

IV. Nagy gyötrelem a várakozás, a vágyakozás 

 

A könnyek, a sóhajok, a szenvedélyes indulatok sokasága, amely gyötri a lélek-

menyasszonyt. De van egy gyötrelem, amely ezeknél még nagyobb. Az előbbi gyötrelmek olyanok, 

mint a kialvó üszök, amely éget ugyan, de azért még elviselhető. Azonban mialatt a lélek-

menyasszony így emészti magát vágyódásának be nem teljesedése miatt, egyszer csak úgy érzi, 

minthogyha valami tőr-szúrás, vagy tüzes nyíl hatná át a lelkét. Igazán nem nyíl, de legyen akármi 

is, a lélek tudja, hogy ez nem származhat a mi természetünktől. Nem is tőr-szúrás, mert ez sokkal 

élesebb fájdalom, mint akár egy késnek a sebe. Ez sokkal belsőbb fájdalom, mint a test sebének a 

fájdalma. Ez a lélek legmélyén történik. Odabenn ez a villámcsapás porrá zúz mindent, ami földi 

és emberi. És mialatt ez a kegyelmi hatás tart, a lélek nem képes semmire sem gondolni, ami az ő 



 

saját személyére vonatkoznék. Szellemi tehetségei ebben a pillanatban úgy bilincsbe vannak verve, 

hogy nem képes másra gondolni, vagy mást akarni, csak egyet tudnak elérni ezek a szellemi 

képességek, így megkötözve is, azt tudniillik, hogy növeljék lelke fájdalmát. Ilyenkor ugyanis a 

lelki tehetségek elragadtatásban vannak mindarra nézve, ami nem járul hozzá ezen lelki fájdalom 

fokozásához. Az értelem például megőrizte teljes elevenségét annak megértésére, hogy mennyire 

oka van azon bánkódnia, hogy távol van Istenétől. A Úr szentségének a mivolta is hozzájárul a 

fájdalom fokozásához, a léleknek ugyanis sohasem volt Istenről tisztább fogalma, mint éppen 

ilyenkor. Ez azután annyira növeli a szenvedését, hogy az illető sokszor nem tudja megállni hangos 

zokogás nélkül. Ez a kín nem a testét kínozza, hanem a lelke legmélyét érinti. Ebből tudjuk 

megérteni, hogy mennyivel nagyobbak a lelki fájdalmak, mint a testiek.  

 A tisztítóhely fájdalmai ilyen természetűek lehetnek. A lélek ugyanis ott már nincs 

egyesülve a testtel, de mégis sokkal többet szenved, mint az a szenvedés, amelyet itt a testben viselt 

volna el. A lélek-menyasszony ebben az állapotban könnyen azt hiheti, hogy belehal. Ténylegesen 

testi élete szinte veszedelemben forog. Bármennyire is rövid ideig tartson ez a kegyelem 

beleáradása okozta gyötrelem, mégis egészen letöri a testet, és időtartalma alatt az érverés annyira 

gyönge, mintha a lélek már azon a ponton volna, hogy visszamegy Istenhez. A test melege 

lecsökken, a lélek pedig olyan lázban van, hogy kevés híja, vagy azon pillanatban nem teljesülnek 

a vágyai. Testi fájdalmat nem érez, de szervezete mégis annyira legyengül, hogy 2-3 napig arra 

sincs ereje, hogy tollat vegyen a kezébe. És ráadásul sok fájdalmat érez. A kegyelmi tüzes villám 

szeretet-közlés ismétlődése esetén a test mindig egyre jobban és jobban megviselődik.  

Ha a lélek-menyasszony annyira engedelmes Istennel szemben, akkor joggal teheti fel a 

kérdést: „Miért nem nyugszik meg az Ő akaratában?” Mindeddig ugyanis képes volt erre az 

önmegadásra, és ez tette számára az életet elviselhetővé. Most már erre nem képes többé, mert az 

esze felmondta a szolgálatot, és nem tud másra gondolni, mint olyan dolgokra, amelyek csak 

növelik a fájdalmát. Mit ér neki az élet, amikor távol van egyetlen Boldogságától? Továbbá 

végtelenül elhagyatottnak érzi magát, mert a föld egyetlen egy teremtménye sem képes őt 

felvidítani. Sőt azt hiszem, még az égiek sem volnának erre képesek. Csak egy valaki tudná ezt a 

megtenni: az az isteni Vőlegény, akit ő szeret. Minden terhére van. Úgy érzi, mintha elvesztette 

volna lába alól a talajt. A földön nem tud megnyugodni, az égbe pedig még nem lehet 

felmennie. Lelkét égető szomjúság gyötri, de még nem engedik oda a vízhez. Tűrhetetlen ez a 

szomjúság, és nem oltható más vízzel, és ő maga sem kívánná mással oltani, mint azzal, amelyről 

az Úr a szamariai asszonnyal beszélt: az élő vizekről (vö. Jn 4, 10. 15), de ebből még nem adnak 

neki.  

  

V. Nem tudok meghalni, abba halok bele 

 

A lélek tehát keservesen szenved. Ez a fájdalom ilyen erős fokon azonban nem tart sokáig, 

nézetem szerint legfeljebb 2 vagy 3 óra hosszat. De nem is lehetne másképp, mert ha tovább 

tartana, a gyarló emberi szervezet – ha csak csodát nem tenne vele Isten – nem volna képes azt 

elviselni.  

 Egy alkalommal csupán egy negyedóra hosszat tartott, de az illető személy teljesen össze 

volt törve. Igaz, hogy ebben az esetben a kín olyan erővel jött rá, hogy eszméletét vesztette. 

Beszélgetés folyamán történt, és pedig pontosan húsvét utolsó napján, miután az ünnepeket olyan 

lelki szárazságban töltötte, hogy szinte azt sem tudta, hogy ünnep van-e. Nem is kellett neki több, 

minthogy csak egy szót ejtsenek neki arról, hogy milyen soká tart ez az élet. Ez 1571-ben húsvét 

utáni kedden volt, amikor Szent Teréz a salamancai karmelita zárdában tartózkodott, az üdülés 

idején leányaival volt. Ekkor ugyanis a Jézusról nevezett Izabella nővér elénekelt előtte egy kis 

költeményt, amelynek az volt a tárgya: mily soká tart ez az élet, ez a földi számkivetés. Ekkor esett 

Szent Terézia abba fájdalmas elragadtatásba, és ezután írta azt a gyönyörű költeményét, amelynek 

ez a refrénje: „Nem tudok meghalni, abba halok bele.”  

 Akkor azután hiába mondták neki: „Álljon ellen!” Ez olyan volt, mintha az embert, akit a 

tűzbe vetettek, arra bíztatnák, hogy tegye meg, hogy a láng ne égesse őt meg. Nem is olyan érzelem 



 

ez, amit el lehetne titkolni. A jelenlevő társak ugyan nem látnak bele a lélek-menyasszony 

belsejébe, de észreveszik, hogy az illetőnek élete veszedelemben forog. Igaz, hogy némileg 

jótékonyan hat rá az ő társaságuk, de csak úgy, mintha árnyak volnának. Ilyen színben tűnnek fel 

előtte akkor az összes földi dolgok. A lélek tehát itt olyan állapotban van, mint a haldoklás. 

Haldoklik azért, mert nem tud meghalni. Ebben az imaszakaszban úgyszólván semmi sem hiányzik 

ahhoz, hogy elhagyhassa a testet. Tényleges félelem van benne, és kívánni kezdi: „Bárcsak 

csillapulna a fájdalom, nehogy belehaljon!” Természetes, hogy ez a fájdalom, ez a félelem az 

emberi gyarlóságból ered, mert hiszen másrészről nem csökken benne a vágy. És semmi sem tudja 

megszüntetni gyötrelmét mindaddig, míg maga az Úr nem vet véget rendesen valami nagy 

elragadtatással vagy látomással végződik, amelyben azután az igazi Vigasztaló megvigasztalja és 

lelket önt beléje, hogy éljen tovább, ameddig Ő akarja.  

Ez a fájdalmas vértanúság rendkívül jó hatást gyakorol a lélekre, tudniillik ezentúl 

nem fél többé. Bármily szenvedés várjon is reá – mert azzal a kegyelmi ajándékozással 

összehasonlítva, amely akkora gyötrelmet okozott neki – minden földi szenvedés semmiségnek 

tűnik fel előtte. Érzi ugyanis, hogy nagy hasznára volt. Ezért azt szeretné, hogy még sokszor 

megismétlődnék. Azonban e tekintetben semmit sem tehet. Nincs semmiféle eszköze sem arra, 

amivel képes lenne ezt felindítani mindaddig, amíg az Úr újra rá nem küldi. Ebben a pontban épp 

oly tehetetlen, mint ahogyan nem tud ellenállni, és nem is tudja megszüntetni, ha megjött a 

kegyelmi beleáradás. A világ iránt érzett megvetés is sokkal nagyobb lesz benne, mint azelőtt volt, 

mert tapasztalta, hogy abban a szenvedésben semmi földi dolog nem volt képes őt megvigasztalni. 

Sokkal kevésbé ragaszkodik a teremtményekhez, mert látja: csupán a teremtő Isten képes az ő 

lelkét megvigasztalni és kielégíteni. Ezért azután még jobban fél, és óvakodik attól, hogy Istent 

megbántsa, mert megértette, hogy Isten éppen úgy képes gyötrelmet bocsátani a lélekre, mint 

boldogságot adni.  
 Így imádkozik: „Ó Uram, mennyire megkínzod Te azokat, akik Téged szeretnek! De  

hiszen ez mind csekélység ahhoz viszonyítva, amivel megjutalmazod őket. Nagyon helyesen 

van az, hogy drágán fizessük meg azt, ami nagyon értékes. De mennyivel inkább megéri a dolog 

mindezt a szenvedést, ha arról van szó, hogy a lélek megtisztuljon, és ezután beléphessen a 7. lelki 

lakásba, amint a tisztítóhelyen is azért tisztulnak meg a lelkek, hogy bemehessenek a 

mennyországba. A jutalmához képest annyi ez a szenvedés, mint amennyi egy csepp víz az 

óceánhoz viszonyítva. Igaz ugyan, hogy ez a szenvedés és gyötrelem, azt hiszem nagyobb minden 

földi szenvedésnél, de mindezért semmibe sem veszik, ha azt nézi, hogy mit nyer általa. Azt is érzi 

a lélek, hogy ez a szenvedés nagyon nagy értékű, úgyhogy ő sohasem érdemelte volna meg azt. De 

azért ez az érzelem sem könnyíti meg a szívét legkevésbé sem, mert csak annyi fér bele, hogy 

szívesen szenved, sőt szenvedne ily módon akár egész életén át, ha az Isten úgy akarná (vö. 2 

Kor 1, 7). De azért ez a szenvedés rosszabb a halálnál, sőt ez valóságos, folyamatos meghalás.  

 

VI. Két dolog van a lelki életnek ezen az útján, amely életveszéllyel jár: 
 

 1. Az egyik ez a fájdalom, amelyről az imént beszéltem,  

 2. a másik pedig a túláradó öröm és boldogság, amely olykor elárasztja a lelket. Ez 

ugyanis néha olyan óriási erővel lép fel, hogy a lélek nem bírja tovább, és már csak egy hajszálon 

függ, hogy elhagyja a testet. Az igazat megvallva ez esetben a halál a legnagyobb boldogság 

volna reá nézve. Itt hasonlítana Zebedeus két fiához, Jakab és János apostolhoz, és Jézussal ki 

tudnák inni a szenvedés kelyhét (vö. Mk 10, 35. 38-39). Ő Szent Fölsége pedig megadja az erőt 

annak, akinek szüksége van rá. Ő megvédi a lelket, és helyt áll érte az üldözések és zaklatások 

közepette, mint ahogyan megtette Mária Magdolna érdekében is. Ha nem is teszi szavakkal, 

megteszi tettekkel. Végül pedig még e földi élet folyamán egyszer csak megadja neki a 

jutalmat.  
 

Imádkozzuk a 113. számú éneket: 

 



 

 Édes Jézus Neked élek, édes Jézus Neked halok,  

 Életemben, halálomban Tied vagyok!  

 

   



 

 

 



 

 

363. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz magyarázata az Énekek énekéről (Én 1, 1) 

 

Imádkozzuk a 111. számú éneket:  

 

 Csodákkal tündöklő Isteni nagy erő, hatalmad elnyomja értelmemet. 

 De hitem szent fénye, szerelmed törvénye, megvilágosítja én elmémet. 

 Oltáriszentségre, mennyei kenyérre függesztem én szemeimet,  

 Ővele táplálom én lelkemet.  

 

 A szemlélődő ima útjainak szakaszaiban most a lelki jegyesség lépcsőfokát 

tanulmányozzuk. Ez azt jelenti, hogy valamit meg akarunk ismerni, amit eddig talán nem tudtunk. 

Tehát amikor ezekről az imafokozatokról elmélkedünk, akkor jó tudatosítanunk, hogy ez Isten 

ajándéka. Misztikus kegyelem, vagyis titokzatos ajándék. Az Úristen szeretete olyan hatalmas, 

hogy szinte elnyomja értelmünket, nem tudjuk átlátni, sőt a magunk erejével nem tudjuk 

megszerezni. Éppen ezért igen alázatosan, áhítattal megállunk az Úr szerelme törvénye előtt: 

„Uram, ha én kicsiny is vagyok ennek a nagy igazságnak a befogadására, hogy Te ennyire szeretsz 

minket, azért Reád függesztem szemeimet. Még nem látom, hogy mi van a Te ajándékozó 

jóságodban, micsoda kincsek a Te szívedben, de vágyódhatom arra, hogy megismerjem, hogy egyre 

jobban tanulmányozzam, egyre jobban befogadjam.”  

 Ugyan a lelki eljegyzés kegyelme ingyenes ajándék, de  

 

I. Érdemes a lelki eljegyzés szakavatott mestereihez, a szentekhez fordulnunk 

 

Ők  már megjárták ezt az utat. Emberileg elmentek a teljes önátadás határáig, amire az ember 

csak képes, utána pedig boldog áhítattal látták, hogy az Úristen az ember egy vagy néhány lépésére 

ezerannyit jön feléjük. 

 A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz szakavatott tudósa ezeknek az imaszakaszoknak. 

A Belső Várkastély című könyvében legutóbb már láttuk, hogy a 6. lakásban írta le a lelki eljegyzés 

élményét. Nyilván azzal a szándékkal, hogy majd a 7. lakásba is bepillantást engedjen. De mi még a 

tárgyalásnál nem tartunk ott, hogy az Istennel való egyesülés eme legfönségesebb imaszakaszát 

elmélkedjük, hanem nézzünk Szent Teréz másik művéből a gondolatokat!  

 

 Ő az ószövetségi szentírási Könyv, az Énekek éneke néhány sora alapján próbálja az 

élményeit a szerzetesnővérekkel megosztani. Látta ugyanis, hogy a karmelita nővérek közül 

egyesek igen nagy kegyelmeket kapnak az Úrtól. Mint jó elöljáró arra gondolt, milyen jó lenne, 

hogyha valaki meg is magyarázná: mi történik ezekben a titokzatos kegyelmi érintésekben, ami 

a mi Urunk és az emberi lélek között folyik? Mert nagy baj az, hogyha valakinek ebben a 

tekintetben nincsenek világos fogalmai, vagyis nem ismeri ennek az imaszakasznak a miliőjét, hogy 

Isten milyen gyengéden közelít az Ő választottjához.  

  

 Teréz mindenesetre megvallja: „Az Úr nekem mindannyiszor nagy lelki megvigasztalást 

juttatott, valahányszor csak néhány szót is olvastam vagy hallottam Salamon király Énekek 

éneke című könyvéből. Sokszor nem értette a latin szöveg értelmét, vagy a spanyol fordítást, de 

mégis az, amit a szíve mélyére tudott engedni, jobban meghatotta és felemelte a lelkét, mint sok 

más épületes olvasmány, amit anyanyelvén jól megértett. Az Úristen ugyanis megértette vele ennek 

a legszebb éneknek, szentírási könyvnek egyik-másik helyét, és megvallja: „Lelke bizony 

önkívületi állapotba jutott.” Így folytatja a bevezető gondolatot: „Olykor ugyanis annyira 

megértette velem az Úr az üzenetet, hogy felmerült bennem a vágy: Bárcsak ne menne feledésbe, 

de azért arra gondolni sem mertem arra, hogy írásba foglaljam. Most azonban olyanok tanácsára, 

akiknek engedelmességgel tartozom, papírra vetek néhány az Énekek éneke szavaiba foglalt 

dolgot, amelyet az Úr nagy lelki vigasztalásomra megvilágosított előttem. Szolgáljon ez útmutatóul 



 

az imádságnak ezen útján, amellyel az Úr vezeti kolostorunk tagjait, az én nővéreimet. Nyilván 

hogy az Úr ezeket a lelki tanításokat nemcsak egy-egy szerzetesi közösség tagjainak szánta. Az 

Anyaszentegyház – amely a Jézusról nevezett Szent Terézt egyháztanítónak nyilvánította –  ezzel a 

gesztussal kifejezésre juttatta, hogy Teréz mindnyájunk számára tanítómester kell hogy legyen 

az imádság útján az egyre  magasabb lépcsőfokokon is!  
 

 Teréz először az Énekek éneke kezdősorát magyarázza:  

 

II. Csókoljon meg engem az Úr az Ő szája csókjával, mert jobb a Te kebled a bornál! (Én 1, 2) 

 

 Nem könnyű a Szentírás, különösen pedig az Énekek éneke könyv az értelmét megtalálni. A 

szentírási Könyv egyes szavai ugyanis sokszor olyannak látszanak, mintha nem illenének az Úristen 

és az Ő jegyese tisztaságos szájába. A köznapi világ képeit használja a kinyilatkoztató Isten az 

Ő szeretete ábrázolására, mégis ezek a szavak szentséges titkokat tartalmaznak, és mélységes 

értelmet foglalnak magukba. Nagyon feltűnt nekem – mondja Szent Teréz –, hogy a lélek-

menyasszony itt társalog valakivel, mialatt a béke jelét, a csókot kéri a másiktól. Azt mondta 

ugyanis: csókoljon meg engem az Ő szájának csókjával, és rögtön azt mondja annak, Akivel együtt 

van: jobb a Te kebled a bornál! Hogy ez miként értendő, azt én nem tudom, és ez a nehézség 

nekem nagy lelki vigasztalásomra szolgál. Mert igazán, leányaim, sokkal jobban teszi az ember, ha 

az ember nem azokkal a dolgokkal foglalkozik, amelyet idelenn a mi tökéletlen értelmünk képes 

felfogni, hanem inkább azokkal, amelyeket sehogyan sem tud megérteni. Ezek a nem könnyen 

érthető szavak ugyanis alkalmasabbak arra, hogy az ember figyelmét Isten felé fordítsák, és 

tiszteletet gerjesszenek benne Teremtője irányában. Azért is nagyon ajánlom nektek, hogyha 

valami könyvet olvastok, vagy szentbeszédet hallgattok, vagy pedig a mi szent hitünknek titkairól 

gondolkodtok, sok olyasvalami kelti fel figyelmeteket, amit nem tudtok nehézség nélkül megérteni, 

akkor ne vesződjetek vele, és ne törjétek rajta a fejeteket! Ha az Úr azt akarja, hogy megértsük, 

akkor majd világossá teszi azt előttük. Tehát ne vesződjünk, ne kínlódjunk, gyötrődjünk 

amiatt, ha valamit nem értünk, hanem inkább örüljünk, hogy olyan nagy Istenünk és Urunk 

van, Akinek egy szava esetleg ezernyi titkot foglal magába, úgyhogy nem is vagyunk képesek 

megérteni. Valahányszor ugyanis ha úgy tetszik az Ő szent Fölségének, hogy megértsünk valamit, 

akkor meg fogjuk érteni minden fáradtság és fejtörés nélkül, vagyis ajándékba kapjuk a 

megértést. Addig pedig csak alázatosan viseljük el ezt az állapotot, illetve örüljünk, hogy olyan 
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 Az Úr az Énekek éneke című könyv révén nagy kegyelmet ad nekünk. Tudniillik fel akar 

világosítani arról, hogy miben részesül az a lélek, amely Őt szereti. Isten arra bíztat, hogy 

beszélgessünk Ő Szent Felségével, és élvezzük társaságát! Ó én jó Uram, mi oly kevéssé tudjuk, 

miképpen illik Téged szeretni. 

Mivel nem értünk igazán a tiszta szeretethez, gondolataink azon tárgyak felé 

kalandoznak, amelyekkel egyébkéni is szokásszerűen foglalkoztunk, ahelyett, hogy azon mélységes 

titkoknál maradnánk, amelyek ezekben a Szentlélek sugallta szavakban foglaltatnak. Pedig van-e 

valami, ami alkalmasabb arra, hogy lángoló szeretetet gyújtson bennünk az Ő irányába, mint 

éppen az a körülmény, hogy a menyasszony és a vőlegény alakjában fejezi ki az Ő szeretetét 

irántunk? Sokszor azért nem értjük Istennek ezt a kinyilatkoztatását a lélek-menyasszony és az 

isteni Vőlegény közötti szeretetről, mert olyan kevés tapasztalatunk van az Isten szeretete körül. 

Ennek következtében el sem tudjuk képzelni, hogy az emberi lélek ennyire bizalmasan 

érintkezhessék Istennel. De mégis ennek az imamódnak a tanulmányozása nagy lelki hasznunkra 

szolgál. Isten tehát ilyen üdvös gyógyszert bocsátott azon lelkek rendelkezésére, akik Őt forró 

szeretettel szeretik, ugyanis megérteti és beláttatja velük, hogy Ő Szent Fölsége csakugyan képes 

ennyire leereszkedni hozzájuk.  

 Az Énekek éneke szentírási Könyv tehát biztosít minket arról, hogy emberileg bármennyire 

is hihetetlen legyen, ténylegesen lehetséges a léleknek és Istennek ez az édes 

egybeölelkezése!Szent Teréz önmagáról beszél, amikor így szól: „Ismerek valakit, aki évek hosszú 



 

során folytonos aggodalmakat állt ki, és semmiképpen sem tudott megnyugodni, míg az Úr úgy 

nem intézte a dolgot, hogy néhány részletet hallott az Énekek ének-éből. És akkor megértette a 

tanításból, hogy a lelke helyes úton halad. Amennyire lehetséges az, belátta, hogy az isteni 

Jegyese Íránti szeretettől lángoló lélek végigmenjen mindezeken a lelki örömökön, kínokon, 

haldoklásokon, szenvedéseken, élvezeteken és elragadtatásokon az Ő karjai között, miután az 

Ő szerelméért lemondott a világról, és teljesen isteni Jegyese kezére bízta magát. Éspedig tette 

ezt nemcsak szóval, hanem egész viselkedésével. Ó, leányaim, milyen Uratok és Jegyesetek van 

nektek! Ha pedig azokat a rendkívüli gyöngéd szavakat olvassátok, amelyeket Isten a lélekkel vált, 

ne csodálkozzatok rajtuk. Mert ha egyszer tudjuk, hogy az a szeretet megvan Istenben irántunk, 

akkor nem képzelhetünk becéző szót, amely az Ő részéről irántunk túlzásnak volna mondható, és ha 

e gyöngédebb szeretetet fejezne ki, mint amilyent Ő irántunk tetteivel tanúsít. Amikor idáig értek, 

leányaim, állapodjatok meg egy pillanatra, és elmélkedjetek arról, hogy mekkora szeretetet 

tanúsított irántunk a mi jó Urunk, s mi mindent tett meg értünk! És fontoljátok meg, vajon 

van-e szó, amely ekkora isteni szeretet kifejezéséhez túlságos erős volna?”  

 Majd így folytatja: „Most térjünk vissza arra, amit elkezdtem mondani. Ezek a szavak 

kétség kívül nagy dolgokat és mélységes titkokat rejtenek magukban. Mert valahányszor tudós 

emberektől kérdeztem az értelmüket, azt felelték nekem, hogy a szentírás-magyarázók már 

sokféleképpen írtak róluk, de hogy igazán mit akar velük mondani a Szentlélek, azt nem könnyű 

megállapítani. Kevélységnek tűnne, hogy én mégis vállalkozom magyarázatukra, pedig nem az. 

Mert akármilyen kevés is bennem az alázatosság, nem gondolom azt, hogy majd én eltalálom az 

igazat. Azonban nekem mindig nagy örömömre szolgál, valahányszor hallom az Énekek 

énekének szavait, és az Úr kegyelme megértet velem belőlük egyet-mást. Azt gondoltam tehát, 

hogy nektek is örömet szerzek azzal, ha elmondom, amit megértettem belőlük. Magától 

értetődik, hogy semmi áron nem akarok eltérni az Anyaszentegyház és a szent atyák tanításától. Azt 

azonban gondolom, hogy az Úr szabad kezet enged nekünk abban, ha a Szentírásról elmélkedve 

saját gondolatainkkal toldjuk meg azt, amit az evangélisták az Ő szenvedéséről mondanak. 

Elképzelhetjük, hogy mennyi fáradalmat és kínt viselt el azon felül is, ami nincs leírva. Meg vagyok 

győződve, hogy Ő Szent Felsége esetleg megértet velünk valamit. És meg vagyok győződve, 

nemcsak nem haragszik meg, hanem jó-néven veszi, hogy örömet és élvezetet találunk az Ő 

szavaiban és tetteiben.  
 

 Az Énekek éneke kezdő soraiban: – Csókoljon meg engem az Ő szájának csókjával – a lélek-

menyasszony egy harmadik Személyhez intézi szavait, éspedig ugyanahhoz, Akiről beszél. 

Krisztusban ugyanis két természet van: az egyik az isteni, a másik az emberi. Most csak arról 

beszéljünk, ami nekünk, szemlélődő lelkeknek tanúságos. Bár az is igaz, hogy az olyan embert, 

aki lángoló szívvel szereti az Urat, minden lelkesíti, és Isten iránti csodálattal tölti el.  
 Tehát amikor e szavakat halljuk, Ő szent Felsége tanítani fog bennünket azoknak a 

szavaknak az értelmére. Különben is, amennyire emlékszem, ezeknek a szentírási szavaknak: –  

Csókoljon meg engem az Ő szájának csókjával – soha életemben nem hallottam a magyarázatát. 

Elfogadom, hogy ennek a szentírási helynek lehet más értelme is, ahogyan azt a szentírás- 

magyarázó tudósok ki is fejtik. Csakhogy a szeretettől lángoló, Istentől mámoros lélek nem azokra 

kíváncsi. Neki csak az kell, hogy ezeket a szavakat – ha az Úr megengedi – Őhozzá intézhesse. Ó 

Uram, vajon miért riadnánk ettől vissza? A valóság nemde sokkal csodálatosabb ennél? Vagy talán 

nem járulunk mi a legcsodálatosabb Oltáriszentség vételéhez? Igazán az is megfordult az eszemben, 

hogy vajon a lélek-menyasszony nem éppen ezt a kegyelmet kéri-e itt, amelyet később Krisztus 

Urunk az Oltáriszentségben megadott nekünk? Az a kérdés is felmerült a lelkemben: Vajon nem 

azért a fenséges egyesülésért esedezik-e itt, amely akkor valósult meg, amikor Isten Fia emberré 

lett? Vagyis azért a felsőbb barátságért, amelyet az emberi nemmel kötött Isten. Mert hiszen 

világos, hogy a csók a béke és bizalmas barátság jele két személy között. Az ember megrendül, 

még csak ha hallja is ezeket a szavakat, hiszen akkora Fenség rejlik bennük! Ezek a szavak betű 

szerinti értelmükben csakugyan félelmetesen hangoznának olyan ember szájában, aki józan 

hidegséggel ejtené ki őket, aki teljesen magánál van. Ellenben ha valaki, Uram, az Irántad való 



 

szeretettől magán kívül van, attól nem veszed rossz néven, ha bármilyen vakmerő bizalmaskodó 

szavakkal közeledjék is Tehozzád. Ha pedig, Uram, a csók a béke és a barátság jele, vajon miért ne 

kérhetné Tőled a lélek, hogy légy vele békében és barátságban? Vajon mi jobbat kérhetnénk Tőled, 

Urunk, annál, amiért én most Hozzád esedezem? Tudniillik: add meg nekem azt a lelki békét a 

szájad csókjával! Ez fölséges kérés.  
 

 Ó Uram, mit csinálunk mi szerzetesek a zárdákban? Miért hagytuk el a világot? Miért 

jöttünk ide? Mi jobbat tehetünk, mint hogy lakást készítünk lelkünkben Isteni Jegyesünk 

számára, míg csak el nem jutunk arra a fokra, amelyen azt nem mondjuk Neki: Csókoljon meg 

bennünket szájának csókjával! Boldog az a lélek, aki nem hiába intézi Hozzá ezt a kérést, és akinél 

az Úr, midőn eljön, égve találja a lámpát (vö. Mt 25, 1). Nem zörget nála hiába (vö. Jel 3, 20). 

Nem kénytelen lelke zárt ajtaja előtt visszafordulni. Ó leányaim, milyen előkelő a mi hivatásunk! 

Senki sem tilthatja meg nekünk, hogy ezeket a szent szavakat intézzük isteni Jegyesünkhöz. Hiszen 

az Ő menyasszonyai lettünk fogadalmunk napján. Ezt csak mi magunk lennénk képesek 

megakadályozni a hibáinkkal.  

 A lélek-menyasszony ezen szavai: – Csókoljon meg engem az Ő szájának csókjával – 

pontosan megjelöli, hogy milyen békét kér a jegyesétől.  

 

III. Az Úrnak van módja arra, hogy valakivel békét kössön, és kimutassa iránta a barátságát 

 

 Még néhány módot meg akarok most említeni azért, hogy megértsétek: mit foglal magában 

ez a magasztos kérés, és miben különböznek egymástól az említett módok?  

 

 1. Először is vannak egyesek, akik már megszerezték az Úr barátságát, amennyiben jól 

meggyóntak, és megbánták bűneiket. Azonban nem múlik el 1-2 nap, és újra visszaesnek 

beléjük. Bizonyos, hogy nem ez az a barátság, amelyet az isteni Vőlegény kér.  

 

 2. Van ennél egy magasabb fokú barátság, éspedig azoké, akik őrizkednek a halálos 

bűntől. Nagy dolog, ha valakinek a lelkiismerete mindig olyan tiszta, hogy bátran kérheti a mi 

Urunktól ezt a tökéletes barátságot, amelyet a lélek-menyasszony kér az Úrtól. 

 

 3. Van azután egy másik faja a barátságnak, amelyet az Úr olyanoknak ad meg, akik 

elszántan igyekeznek kerülni Istennek minden megbántását. Igaz, hogy még nem kerülik el 

teljesen a bűnre szolgáló alkalmakat, de azért rendszeresen gyakorolják a belső imát. Az 

ilyeneknek az Úr meg szokta adni az ájtatos elérzékenyülések és a könnyek ajándékát. Ezek még 

nem akarnak lemondani a földi örömökről, és igyekeznek, hogy életük jó és kifogástalan legyen. 

Csak ez sem az a barátság, amelyet az isteni Vőlegény kér tőlünk.  

 

 4. Kerüljetek minden bűnre vezető alkalmat, még hogyha oly jelentéktelen volna is, mert 

csak így növekedhetik a lélek, és csakis így élhet biztonságban Isten szeretetében. Tehát teljesen 

szakítanunk kell a bűnökkel és a világi dolgokkal! Nekünk Isten barátainak kell lennünk!  

 

 5. Áldjátok leányaim az Urat azért, hogy ide hozott benneteket a zárdába, ahol akármennyit 

mesterkedjék is az ördög, nem képes a lelket annyira félrevezetni, mint teszi azt azokkal, akik 

otthon élnek a házukban a világban. Tehát vannak olyanok, akik az Úr kedvéért mindent 

elhagytak, nincs házuk, nincs vagyonuk, nem élveznek kényelmet, sőt ellenkezőleg gyakorolják a 

vezeklést. Nem törődnek e-világi dolgokkal, mert az Úr megértette velük azoknak értéktelenségét. 

Azonban a becsület és mások jó véleménye tekintetében igen kényesek. Rosszul esne nékik, 

hogyha valaki kedvezőtlenül nyilatkozik róluk. Ez azt jelenti, hogy nem szorítják a szívükhöz a 

keresztet, hanem úgy cipelik maguk után, nem átölelve. Ezért a kereszt kínozza és fárasztja őket. 

Mert hiszen ha valaki szereti a keresztet, annak könnyű és édes. Ez sem olyan barátság, amelyet 

az isteni Vőlegény kér.  



 

 

 6. Vannak azután lelkek, akik nem sokat törődnek mások véleményével, de nem 

gyakorolják magukat eléggé az önmegtagadásban, a saját akaratukról való lemondásban, és ennek 

következtében tele vannak aggodalmakkal.  

 

 7. Akkor nézzük: mi az az igazi béke, amelyet Isten a léleknek ad?  

Hiszen általa az ember akarata olyan szorosan egyesül Istenével, hogy többé nincs 

köztük különbség, hanem a kettő teljesen egy akarattá lesz. Ez az egység nemcsak szavakban és 

óhajtásokban nyilvánul meg, hanem tettekben is érvényesül. Az ilyen lélek azt látja, hogyha valami 

jobban a kedvére van a Jegyesének, akkor egyszerre fellángol benne a szeretet és a vágy, hogy 

neki örömet szerezzen. Teljesen megfeledkezik önmagáról. Ez a legjobb!  
 

 Leányaim, ha egyszer megértettétek – már tudniillik amennyire ezt idelent meg lehet érteni, 

mert bizonyosak sohasem lehetünk felőle –, hogy az Úr meghallja a kéréseteket, és megcsókolt 

titeket az Ő szájának csókjával, ha lelketek állapotának tüneteiből ezt a következtetést kell 

levonnotok, akkor ne legyetek semmire sem tekintettel, akkor feledkezzetek meg teljesen 

magatokról, s egyedül arra legyen gondotok, hogy örömet szerezzetek ennek az édes 

Jegyesnek! Azokkal, akik ezt a kegyelmet megkapták, Ő Szent Felsége sokféleképpen érezteti 

működését. Az ilyenek ugyanis megvetnek minden földi dolgot, meg vannak győződve saját 

értéktelenségükről, nem érzik magukat jól más társaságban, hanem szeretnek az isteni Mesterrel 

lenni. Itt tehát a szeretet és a hit működik, és a lélek hallatlanba veszi az értelem 

okoskodásait. Az isteni Jegyes és a lélek-menyasszony közötti egyesülés nagy igazságokra tanítja 

meg őt. Ezért ha valaki igazán szereti Istent, akkor semmit sem tart lehetetlennek. Boldog a 

lélek, aki Istentől ilyen békességet kapott. Magasan fölötte áll minden szenvedésnek, és a világ 

összes veszedelmeinek. Nem fél semmitől, ha arról van szó, hogy ennek az Ő Jegyesének és Urának 

szolgálatot tegyen. Isten ugyanis nem kíván mást, mint azt az elszántságot, amely Őt Úrrá teszi 

szabad akaratunk fölött. Ő szent Felsége éppen a gyengében szereti felragyogtatni hatalmát, mert 

az ilyenekben az jobban érvényesül, és jobban megvalósul az Ő hő vágya, hogy nekünk 

kegyelmeket osztogathasson. Igyekezzünk tehát a lehető legtökéletesebben az Úr kedvére 

lenni! Az Úristen azt a lelket, aki ilyen belső barátságban egyesül Vele, rendkívül gazdaggá 

teszi az Ő kegyelmi kincseivel. Az ember számára világos lesz, hogy ezek a hősies szeretet-

gyakorlatok nem származhatnak tőle magától. Mi csak azt az egyet tehetjük, hogy esedezünk az 

Ő szent Fölsége kegyelméért, bár ez sincs az Ő segítő kegyelme nélkül.  
 

 Hogyan segítsünk magunkon, leányaim? Mi mást tehetnénk, minthogy ismételjük a lélek-

menyasszony kérését: Csókoljon meg bennünket az Úr! Hogyan lehetséges az, hogy az ember 

már e földi életének folyamán ennyire bizalmasan, barátságban lehessen Istennel? Pedig ezt a 

Szentlélek oly világosan kimondja az Énekek éneke ezen szavaiban. Ó hatalmas Ura és parancsolója 

égnek és földnek! Alig akarjuk elhinni, hogy ilyen gyöngéden szereted, dédelgeted az emberi 

lelket. Ilyen sokféle módon mutatod ki irántunk való szeretetedet. Nem is kérek én Tőled mást 

ebben a földi életben én jó Uram, mint azt: Csókolj meg engem a Te szádnak csókjával! De úgy 

ám, hogy még ha én meg is akarnám szakítani ezt a barátságot és egyesülést, ez lehetetlen legyen. 

Az én akaratom ne legyen képes a továbbiakban ellenkezésbe jutni a Te akaratoddal, én 

Uram, én Életem, én Istenem, örök Dicsőségem! (vö. Mt 6, 10). És akkor igazán mondhatom 

Neked: Jobb és édesebb a Te kebled a bornál.  

 

 Ezek a tanítások megtalálhatók a Jézusról nevezett Szent Terézia összes művei 3. kötetében 

a 325-364. oldalig szintén P. Szegi Ernő karmelita atya fordításában.  

 

 Ahogyan Szent Teréz kérte a szerzetesnővéreit, nekünk is mindig módunk van arra, hogy 

csendben megálljunk, és elnémuljunk ekkora szeretet láttán. Nem az ember merészkedik ilyen 

szeretettől vágyódó szavakra, hogy Isten őt csókolja meg, hanem maga Isten adja az ember lelkébe 



 

ezt a vágyat. Maga Isten ajándékozza az ember szívébe az Ő szívének a szeretetét. Érdemes a 

Jegyes önátadására vágyakozni!  
 „Uram, Istenem, isteni Vőlegényem, szeretnék egészen a Tied lenni! Uram, Istenem, isteni 

Vőlegényem, szeretném, ha Te egészen az enyém lennél! Szeretnélek Téged egyre jobban 

befogadni a Te szereteted csókjával, vagyis a Szentlélekkel!”  

 Hiszen Ő az Atya és a Fiú közötti Szeretetáramlás. Ő eszközli Istennek ezt a nekünk 

ajándékozó szeretetét, Ő hozza létre. Isten szeretete beleáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott 

Szentlélek által (Róm 5, 5). Közben szeretném minél tovább megőrizni ezt a csendet, szeretném, 

hogy minél hosszabb ideig megtapasztalhassam Istennek ezt a belém áradó szeretetét! De ki 

vagy mi szabhat határt Isten határtalan szeretetének? (IHS= vö. Istenem, határtalanul szeretlek). Az 

ember vágyódását az isteni Vőlegény szívesen betölti.  

 

Amikor a lélek-menyasszony megtapasztalja Istennek ezt a szeretet-áradatát, akkor meghallja az Úr 

szavát:  

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

A lélek-menyasszony, akit az isteni Vőlegény így megcsókolt szeretete áradásával, szeretné 

viszonozni ezt a szeretetet, illetve nem tud betelni ezzel a szeretettel, és esdőre fogja a dolgot, s 

kéri:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

  

 



 

 

364. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz magyarázata az Énekek énekéről (Én 1, 4) 

  

Imádkozzuk a 12. számú éneket: 

  

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek; 

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

 

 Ha tán valósággal most nem veheted, égő kívánsággal, vágyaddal vegyed!  

 Lelked Vőlegénye kebled mélyibe, szíved örömére, kész lesz térni be.  

  

 A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz az Énekek éneke ószövetségi szentírási könyvet 

magyarázva, a 4. fejezetben a nyugalmi és az egyesülő imáról szól, továbbá arról az édességről és 

örömről, amelyet ez az ima a lélekben okoz. Ehhez viszonyítva a földi élvezetek mit sem érnek. A 

Vulgáta, (a Szent Jeromos által fordított latin Szentírás) és ennek magyar szövege az Énekek éneke 

1. fejezet 4. versét így mondja: Vigadjunk és örvendezzünk Veled, magasztaljuk szerelmedet, amely 

bornál is édesebb! (Én 1, 4). Így találjuk a Szent István Társulat 1932-es kiadásában, illetve a Szent 

Jeromos Bibliatársulat 1997-es kiadásában, amely a Neovulgáta alapján, tehát a Szentírás latin 

fordításának új újradolgozása alapján hozza ezt a szöveget. A Szent István Társulatnak az új 

fordítása – amely a Jeruzsálemi Biblia héber szövege alapján írja a szent szövegeket – viszont így 

adja ezt a szövegrészt: Te leszel az örömünk és boldogságunk! Szerelmedet többre tartjuk a bornál! 

Mert méltán megillet a szeretet.  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz – akinek szövegét Szeghy Ernő karmelita atya 

fordította magyarra – az Énekek éneke 1. fejezet 4. versét így fordította: Többet ér a Te kebled, mint 

a bor. Zamatot és kitűnő illatot áraszt. Amikor a latin szöveg az isteni Vőlegény szerelmét 

magasztalja, akkor tulajdonképpen ezt a tanítást adja: hadd részegedjünk meg szerelmedtől! Ez az 

isteni Vőlegény keblére való odasimulást szimbolizálja.  

 

 Nézzük most a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanítását, amelyet ő a karmelita 

szerzetesnővéreknek mond, hogyan fejti ki ezt a szentírási helyet:  

 „Ó leányaim, milyen mélységes titkok rejlenek ezekben a szavakban! Engedje az Úr, hogy 

élvezhessük őket, mert kifejezni igen nehéz! Ha az Úr az Ő végtelen irgalmában oly kegyes, és 

teljesíti arájának, a lélek-menyasszonynak ezt a kérését, tudniillik hogy így hangzott a szöveg: – 

Többet ér a Te kebled, mint a bor. Zamatot és kitűnő illatot áraszt –, akkor olyan bizalmas 

barátság fejlődik ki közöttük, hogy arról csak azok alkothatnak fogalmat, akik ezt 

tapasztalatból ismerik.” A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz erről a nyugalmi és egyesülő 

imáról az Önéletrajz 14-15, 18-19. fejezetében, illetve a Tökéletesség útja 31. fejezetében írt.  

 Ezt a témát itt most folytatja: „Lelke mélyén az ember valami rendkívüli édességet érez, 

amely világosan megérteti vele, hogy a mi Urunk közel van hozzá. A nyugalmi imában az 

ember úgy érzi, mintha mindene megvolna, amit csak kívánni képes. Igaz, hogy olykor a lélek 

nincs annyira belemerülve ebbe az édességbe. Azt lehetne mondani, hogy ez az édesség 

megerősítené az embert belsőleg is, külsőleg is olyanféleképpen, mintha csontjainak velejébe 

valami rendkívül édes és illatos balzsamot öntenének. Olyanféle ez, mintha hirtelen belépnénk egy 

szobába, amely telítve volna jó illattal. Éspedig nemcsak eggyel, hanem sokfélével, és nem 

tudnánk azt sem, hogy micsoda illat az, sem azt, hogy honnét jön, de azért átjárhatja egész 

valónkat. Ilyesmihez lehet hasonlítani a mi Istenünknek ezt az édes szeretetét. Rendkívül 

gyöngéden hatol a lélekbe, a legédesebb érzést kelti benne. Kielégíti és boldoggá teszi, pedig a 

lélek azt sem tudja, hogy honnan és hogyan származott belé ez a jóleső állapot. Szeretné, ha 

sohasem kellene tőle megválnia. Nem mer moccanni, szólni, sőt még nézni sem, csakhogy el ne 

távozzék tőle.  

 A léleknek – aki az Úrral ezt a rendkívül bizalmas barátságot akarja kötni és ápolni – 

óhajtania kell, hogy ez a viszony olyan szoros legyen, amely kettőjük között minden megoszlást 



 

kizár. Ebben a nyugalmi imában ugyanis a lélek nagy igazságok közlésében részesül. Ez a 

világosság egyrészt olyannyira vakító, hogy mibenlétét a lélek nem képes megérteni. Másrészt 

ennek fényében felfogja a világ hitványságát. Anélkül, hogy látná jóságos Mesterét, Aki oktatja, 

azt érzi, hogy Vele van, és oly sokat tanul Tőle. Annyira érvényesül rajta Mesterének hatása, úgy 

megerősödik az erényekben, hogy szinte nem ismer magára. Szeretné, hogyha nem kellene mást 

tennie, beszélnie, mint szüntelen Urának dicséretét zengeni. Amíg ez a lelki öröm tart, a lélek 

annyira el van benne merülve, hogy úgy látszik, mintha nem is volna magánál. Olyan ez, mint 

valami isteni mámor. Az ember azt sem tudja, mit akar, mit beszél, mit kér; egyszóval nincs 

magánál. De azért magán kívül sincs annyira, hogy ne tudna valamelyest arról, ami körülötte 

történik. Amikor azonban ez az Ő dúsgazdag isteni jegyese még jobban akarja őt gazdagítani és 

dédelgetni, akkor annyira magához szorítja, hogy úgy látszik, mintha ott maradna azokban az isteni 

karokba zárva. Ott csüngene azon az oldalseben, oda volna borulva arra a szent kebelre. Nem tud 

mást tenni, mint élvezni. Önfeledten szívja magába azt az isteni tejet, amellyel Jegyese 

táplálja és erősíti, hogy ezáltal képessé és érdemessé tegye mind nagyobb kegyelmek 

befogadására. Amikor azután felébred ebből az álomból, és kijózanodik ebből a mennyei 

részegültségből, egészen el van csodálkozva, meg van zavarodva, és bizonyos szent mámorral 

mondja e szavakat:  

 Jobb a Te kebled a bornál, ahogyan a Szentírást Teréz az előbb idézte. Mert amikor abban 

az első mámorban volt, azt gondolta, hogy annál magasabbra nem lehet emelkedni. Ellenben mikor 

azután még felsőbb fokon látta magát, teljesen elmerülve Istennek mérhetetlen nagyságában, a két 

lelkiállapotot egymáshoz hasonlítva így fejezi ki:  

 Jobb a te kebled a bornál. A lélek itt nem tud magáról, nem tesz semmit. Nem tudja hogyan, 

és nem érti honnét kapta ezt a nagy boldogságot. Azt az egyet azonban tudja, hogy ennél 

nagyobbat ember ez életben nem élvezhet. És hogy ez egymagában többet ér, mint a világ 

összes öröme és élvezete! Észreveszi magán, hogy megnőtt, megerősödött anélkül, hogy tudná, 

mivel érdemelte ezt ki. Nagy igazságokat tanult meg anélkül, hogy látta volna Mesterét, Akitől 

tanulta őket. Megerősödött az erényekben és kimondhatatlan dédelgetésben részesült annak az 

isteni Vőlegénynek a részéről, Aki ehhez a dédelgetéshez annyira ért. Nem is tudja, mihez 

hasonlítsa, hacsak nem ahhoz a gyöngéd bánásmódhoz, amelyben az édesanya részesíti 

gyermekét, amikor szoptatja és csókolgatja. Ez a hasonlat csakugyan teljesen találó. A lélek 

ugyanis ilyenkor magasra emelkedik, anélkül, hogy erre a célra felhasználta volna értelmét. Éppen 

úgy, mint ahogyan az a csecsemő fogadja és élvezi a becézést anélkül, hogy meg tudja érteni, hogy 

hogyan jutott hozzá. Az előbbi lelki állapotban, vagyis abban az álmatagságban és mámorban a 

lélek még nem annyira tétlen, mert valamelyest mégis csak ért és tesz, amennyiben például tudja, 

hogy Isten közelében van. Itt ellenben teljes a tétlenség, ezért jogosan mondja:  

 Jobb a Te kebled a bornál. Ó, én Jegyesem, milyen nagy az a kegyelem, amelyben engem 

részesítesz, milyen ízletes az a lakoma, milyen édes a bor, amelyet nekem adsz. Egyetlen cseppje 

elég ahhoz, hogy elfeledtesse velem az egész világot, hogy kiemeljem engem a teremtmények 

közül, sőt önmagamból is. Úgyhogy miután megízleltem, nem kívánom többé az örömöket és 

élvezeteket, amelyeket azelőtt kívánt az én érzéki, vagyis érzékszervekhez kötött természetem. 

Nagy dolog ez, és én nem érdemeltem meg. Majd ezen imádság után Teréz így folytatja: Amióta 

azonban Ő Szent Felsége még ennél is nagyobb kegyelmet juttatott neki, a léleknek, és szorosabban 

egyesítette önmagával, helyesen kiált fel így:  

 Jobb a Te kebled a bornál. Nagy volt az előbbi kegyelem, én Istenem, de ez még azt is 

felülmúlja, mert itt kevesebb a tennivaló. Éppen ezért minden tekintetben jobb, nagy az öröme és 

rendkívüli az élvezete a léleknek, ha egyszer ennyire jut. Ó leányaim, a mi Urunk Istenünk adja 

meg nektek, hogy megértsétek – akarom mondani: élvezzétek –, mert hiszen itt nincs más módja 

a megértésnek, a lélek örömét ebben az állapotban. Szent Pál apostol mondja: Jelen élet 

szenvedései nem foghatók ahhoz a dicsőséghez, amelyet remélünk (Róm 8, 18). Én pedig merem 

állítani: Nem foghatók még egyetlen órájához sem azon elégedettségnek, örömnek és 

boldogságnak, amelyet Isten itt ád a léleknek. Nem is volnának elegendők arra, hogy azt 



 

kiérdemeljék. Urunknak ez a dédelgető becézgetése, ez a szoros egyesítő egyesülés 

kimondhatatlan módon kifejezett és élvezett szeretetet jelent és eredményez.  
Ó keresztények, ó leányaim! Ébredjünk fel Isten szerelméért ebből az álomból! Gondoljuk 

csak meg, hogy szeretetünk jutalmát Ő még csak nem is halasztja az örök életre, hanem a földön 

kezdi meg a fizetést. Ó Jézusom, ki tudná igazán megmagyarázni, hogy mennyire előnyös ránk 

nézve, ha ennek a mi Urunknak a karjaiba vetjük magunkat, ha Ő szent Felségével szövetséget 

kötünk olyan értelemben: „Én nézem az én szerelmesemet, és az én szerelmesem engem néz. Én 

őrködöm az Ő érdekei fölött, Ő pedig az enyémre vigyáz.” Akkor kérhetjük: adja meg nekünk 

ezt a kegyelmet, amelyet a Szentírás szavaival idéz:  

 Csókoljon meg engem az Ő szájának csókjával! (Én 1, 2). Mert mi vagyok én Nélküled, 

Uram? Mit érek én, ha nem vagyok Veled egyesülve? Ha csak egy kissé is távozom Szent 

Fölségedtől, vajon hová jutok? Én Uram, ó irgalmas Istenem, ó én egyetlen Kincsem! Vajon mi 

jobbat kívánhatnék ebben az életben, mint azt, hogy Veled egyesülve olyannyira, hogy ne 

legyen közted és köztem megoszlás? Ha Veled együtt vagyok, vajon mi lehetne nehéz? Nem 

mernék én vállalkozni, ha Te olyan közel vagy hozzám. Szent Ágostonnal intézem Hozzád e 

kérést: ’Uram, add meg nekem azt, amit parancsolsz, és parancsold azt, ami Neked tetszik!’ 

Ha Te pártomat fogod, segítesz, akkor nem fogok sohasem megfutamodni. Azt már úgyis látom, 

én jegyesem, hogy Te az enyém vagy! Ezt nem tagadhatom. Én érettem jöttél e világra, értem 

viseltél annyi szenvedést, értem tűrtél el annyi ostorcsapást, értem maradtál a legméltóságosabb 

Oltáriszentségben. Most pedig ráadásul ekkora ajándékokkal halmozol el.  

 Mit tehetek még az én Jegyesemért? Hogyan lehetnék én szolgálatodra, én Istenem? 

Hogyan lehetne szüksége az én szeretetemre, az én szolgálatomra a hatalmas Istennek? Ó 

szeretet, folytonosan szeretném ismételni nevedet, mert hiszen csupán Te lehetsz oly vakmerő, 

hogy az arával együtt mondjad:  

 Én a kedvesemé vagyok (Én 2, 16). Csakis a szeretet sugallhatja nekünk azt a gondolatot, 

hogy ennek a mi igazi kedvesünknek, jegyesünknek és egyetlen Kincsünknek szüksége van ránk. 

Mivel tehát ő megengedi nekünk, ismételve mondjuk:  

 Az én kedvesem az enyém, és én a kedvesemé vagyok. Te az enyém? Én jó Uram, mostantól 

kezdve meg akarok feledkezni önmagamról, és csak arra akarok figyelni, hogy miben 

szolgálhatok Neked. Nem akarom, hogy más akarat legyen bennem, mint csakis a Tied! Bár az 

én jó szándékomban nincs erő, de bizalommal tudom, hogy a Te isteni Mindenhatóságoddal kész 

vagy pótolni az én hiányomat. 

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz az Énekek énekéről szóló fejtegetésében az 5. 

fejezetben az egyesülő imáról szólva elmondja, mennyi kincset gyűjt ebben az imában az 

imádkozó lélek a Szentlélek működése folytán, és mekkorára növekszik benne az elszántság arra 

nézve, hogy isteni Kedveséért akár szenvedjen is. Az Énekek énekéből ezeket a sorokat idézi:  

 Annak árnyékában ültem, Akit óhajtottam, és az Ő gyümölcse édes az én torkomnak (Én 2, 

3). 

 Kérdezzük már most az arától, és tudjuk meg ettől az isteni ajkakon csüngő, és isteni keblen 

nyugvó áldott lélektől, hogy mit kell tennünk akkor, hogyan kell viselkednünk, s mit kell 

mondanunk; ha az Úr esetleg minket is részesít ebben a magasztos kegyelemben? A lélek-

menyasszony felelete így hangzik: Annak árnyékában ültem, Akit óhajtottam, és az Ő gyümölcse 

édes a torkomnak. Bevezetett engem a király a borospincébe és elrendezte bennem a szeretetet (Én 

2, 4 Vulg.). Azt mondja tehát: Annak árnyékában ültem, Akit óhajtottam. Ó, Uram, Istenem, 

mennyire fürdik ez a lélek az isteni Nap sugaraiban, és hogyan lángol annak hevétől! Azt 

állítja: Annak árnyékában ült, Akit óhajtott. Azután almafához hasonlítva Őt azt mondja: gyümölcse 

édes az Ő torkának. Ó, ti imádságos lelkek, élvezzétek külön-külön ezen szavak mindegyikét! 

Mennyi mindenféleképpen szemlélhetjük a mi Urunkat! Mennyi mindenféle lelki táplálékot 

találunk Őbenne! Valóságos manna Ő, aminek annyiféle az íze, ahány ízt csak óhajtunk benne. 

Eszembe jutnak azok a szavak, amelyeket az angyal intézett a Boldogságos Szűzhöz: A 



 

Magasságbelinek ereje megárnyékoz téged (Lk 1, 35). Ó, milyen biztonságban érzi magát a lélek, 

ha az Úr felemeli erre a magaslatra. Akkor azután bátran leülhet, és nyugodt lehet.  

 Leányaim, jegyezzétek meg, hogy ezeket a magas fokú lelki ajándékokat és a nagy 

kegyelmeket az Úr csak olyanoknak adja meg, akik már sokat dolgoztak Őérte és igen 

epekedtek az Ő szeretete után. Persze van kivétel, mint például Saul, Szent Pál esetében. Ez 

utóbbit egyszerre emelte fel a legmagasabb szemlélődés színvonalára. Megjelent neki, és beszélt 

vele, úgyhogy ott helyben szentté tette (vö. ApCsel 9, 3-6). Rendesen azonban az ilyen lelkek már 

régóta igyekeztek Ő Szent Felségének mindenben kedvére lenni. Évek hosszú sora óta gyakorolták 

az elmélkedést, keresve kutattak isteni Jegyesük után. Teljesen ráuntak az evilág dolgaira. Nem 

keresnek másban örömet, kényelmet és pihenést, mint isteni Urukban, abban, amiben igazán lehet 

és szabad keresni. Ő Szent Felségébe vetik bizalmukat. Milyen boldog az a lélek, amely 

megérdemli, hogy ebben az árnyékban pihenhet! Úgy látszik, hogy amikor a lélek ebben az 

említett lelki örömben részesül, úgy érzi, mintha teljesen el volna merülve valami árnyékban, 

mintha az, mint valami köd minden oldalról körülvenné őt. És mintha ez a köd nem volna más, 

mint maga az Istenség. Valami olyan élvezetes harmat hull reá, hogy teljesen megszünteti benne 

a világi dolgok okozta unottságot. A lélek mélységes nyugalomba merül. És még az is terhére 

van, hogy lélegzenie kell. A lelki tehetségek úgy elpihentek és elcsendesültek, hogy még jó 

gondolattal sincs kedvük foglalkozni. A léleknek nincs arra szüksége, hogy akárcsak a kezét is 

mozdítsa, vagy hogy felemelkedjék, tudniillik az elmélkedés végén; mert az Úr maga szakítja le 

számára az almát arról az almafáról, amelyhez őt, a lélek-menyasszony hasonlítja elkészítve, 

sőt valósággal megemésztve adja azt be neki. Ezért mondja: az Ő gyümölcse édes az én 

torkomnak. Amint hogy tényleg itt csak élvezet vár rá, a tehetségeit már nem kell fárasztania. Ami 

pedig az Istenségnek ezt az árnyékát illeti, megjegyzendő, hogy ez az elnevezés teljesen találó, mert 

hiszen itt a földön azt nem láthatjuk világosan, hanem csakis ezen a ködfátyolon át. Azonban 

ebben a ködben rejlő ragyogó isteni Nap a szeretet sugarát lövelli a lélekbe, és bele azt a 

tudatot, hogy Ő Szent Felsége közel van hozzá. Olyan közel, hogy ezt ki sem lehet mondani. 

Itt a Szentlélek a közvetítő Isten és a lélek között. Ő az, aki olyan lángoló vágyakat kelt, és 

mivel oly közel van hozzá, hatalmas tüzet gyújt benne. Az isteni Vőlegény, ez az isteni Almafa 

lehajtja ágait egészen közel a lélekhez, hogy a lélek végre valahára szakítson róla. Megláttatja 

és élvezetessé teszi számára a gyümölcsöt, amelyet a mi Urunk Jézus szenvedése árán termelt, mert 

hiszen kimondhatatlan szeretetében saját drága szent vérével öntözte a fát.  

 Amikor a lélek-menyasszony még kezdő, akkor az isteni Vőlegény lelki tejjel táplálja 

isteni kebléből. Most azonban, hogy már nagyobb lett, mintegy megnőtt, isteni Jegyese 

fokozatosan képesíti őt mindig többre. Már almával táplálja, és azt akarja, hogy értse meg, 

mennyire köteles Neki szolgálni, és Érette akár szenvedni is. Azonban ez még nem minden. 

Csodálatos és megszívlelésre méltó dolog, hogy mihelyt a lélek teljesen az Úré, mihelyt nem 

keresi a maga érdekeit, hanem mindenben kizárólag az Ő Istene érdekeit; attól kezdve az Úr 

szünet nélkül közli magát vele, és pedig annyiféle módon, amely csak az isteni bölcsességtől 

telik. Azt hihette volna az ember, hogy a békének első helyen említett jele után a lélek már nem 

részesülhet nagyobb kegyelemben, pedig az, amelyről most beszéltem, még sokkal magasztosabb 

az előzőnél is.  

 

 Van-e akkor valami még, ami után vágyódhatnánk? A 6. fejezetben fejtegeti ennek a 

szerető egyesülésnek a hatásait. Azok ugyanis a lélek-menyasszonynak összes vágyait 

felülmúlják.  

 Beszél a szellemi tehetségek, az értelem és az akarat felfüggesztéséről. Ezért az Énekek 

énekéből a következő mondatot idézi: Borospincéjébe helyezett engem a király, és rendezte bennem 

a szeretetet. Miután tehát a lélek-menyasszony a régóta óhajtott isteni árnyékban lepihent, 

vajon mi mást kívánhatna, mint azt, hogy ebben a boldog állapotban állandóan 

megmaradhasson. A mi szentséges Királyunk szívesen adna mindig többet, ha volna kinek. 

Leányaim, már többször mondtam, sose feledjétek el: Az Úr mindig többet ad annál, ami után 

vágyódunk. Ezt nem egyszer tapasztaljuk. A lélek-menyasszony tehát azt mondta: Bevezetett 



 

engem a Király. Mennyire ráillik az isteni Jegyesre ez az elnevezés: mindenható Király, hiszen 

Neki tényleg nincs Feljebbvalója, az Ő uralmának soha nem lesz vége (Lk 1, 33). Amikor tehát azt 

mondja: Bevezetett borospincéjébe, és elrendezte benne a szeretetet, akkor én úgy értem, hogy az a 

kegyelem – amelyről itt szó van – igen nagy. Elvégre is különféleképpen lehet valakit borral 

kínálni. Adhatunk eléje többet vagy kevesebbet, jó bort, vagy még jobbat, mámorossá tehetjük 

kisebb vagy nagyobb mértékben. Hasonlóképpen van a dolog az Úr kegyelmével is: Az egyiknek 

csak kevesebbet juttat az áhítat borából, a másodiknak ellenben többet, a harmadik adagját 

pedig annyira megnöveli, hogy az magánkívüli állapotba jut, és felemelkedik saját érzéki 

lénye és a világ összes dolgai fölé.  
 A lélek-menyasszony szavaiból bőséges mennyiségére lehet következtetni, mert hiszen őt 

bevezette a Király a borospincébe, hogy ott egészen mérték nélkül itathassa a kegyelmek borával, 

és dúsgazdagon jöjjön ki onnan. Világos, hogy ez a király semmit sem akar tőle megtagadni, 

hanem azt óhajtja: kedvére igyék belőle, legyen nagyon mámorossá tőle, és ízlelje végig azokat 

a borokat, amelyek a mi Urunkban, vagyis az Úristen pincéjében találhatók. Élvezze mindezeket 

az örömöket, csodálja Istenének szépségét. Ne féltse az életét, hogy többet talál inni, mint 

amennyit az ő gyönge emberi természete elbír, hanem haljon meg az élvezeteknek ebben a 

paradicsomában! Boldog halál az, amely ennyire éltet! A lélek tehát magasztos csodadolgokat ért 

meg itt anélkül, hogy megértené, miképpen érti ezeket. Olyannyira, hogy teljesen magán kívül van, 

és azt ezekkel a szavakkal fejezi ki: Az én Uram elrendezte bennem a szeretetet. Ezeket a felséges 

szavakat az a lélek, akit a mi Urunk ennyire becéz, sohase feledje el! Magasztos kegyelem, hogy a 

lélek itt annyira mámoros, hogy tulajdonképpen még szeretni sem tud. Azonban áldott legyen ez az 

álom, boldog ez a mámor, amely a Jegyest arra készteti, hogy pótolja azt, amire az emberi 

lélek nem képes. Isten tehát valami csodálatos rendet teremt ilyenkor benne, amelynek 

következménye az, hogy bár összes lelki tehetségei meghaltak, illetve elszunnyadtak, a szeretet 

annál elevenebb marad benne. Csodálatos módon lobog, és eggyé lesz a szeretet Urával, vagyis 

magával Istennel. Mindez a legnagyobb fokú tisztaságban történik, mert nincs, ami zavarólag 

hatna.  

 Mi a különbség az akarat és a szeretet között?  
A szeretet olyan, mint egy nyílvessző, amelyet az akarat lövell ki magából. Ha tehát már most 

ez a nyílvessző azzal az egész erővel röpül, amelyet az akarat ki tud fejteni, ha teljesen felszabadul 

a földi dolgok marasztaló hatása alól, ha kizárólag Istent veszi célba, akkor kétségtelenül sebet 

fog ejteni Ő Szent Felségén. Ha pedig egyszer belehatolt Istenbe, Aki maga a szeretet (1 Jn 4, 

8), akkor onnét kimondhatatlan nyereséggel fog visszatérni.  

 A belső ima kegyelmeinél ez a szent elmerülés, a lelki tehetségeknek ez a felfüggesztése 

külsőleg is észrevehető önkívületi állapotot hoz létre. Azt, hogy mit éreznek ilyenkor, nem tudják 

elmondani. Mert egyáltalán nem is képesek megfigyelni és elmondani, hogy miképpen működik 

ebben az állapotban a szeretet. Legfeljebb ezen mámorba merülés elején vesz észre valamit arról, 

hogy miként jutott ezekhez a kincsekhez, amelynek édessége igen nagyfokú. Az értelmünk itt 

tehát nem tehet mást, minthogy megadja magát, és bevallja, hogy Isten végtelen Fölségének 

megértésére teljesen képtelen. A Szűzanya is ezt kérdezte az angyaltól: Hogyan lehetséges ez? 

(Lk 1, 34). Amikor pedig megkapta a választ: – A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbelinek az 

ereje megárnyékoz téged –, nem bocsátkozott vitába, hanem mélységes hitével és bölcsességével 

azonnal megértette: hogyha e két Hatalom avatkozik a dologba, akkor nincs többé helye az 

okoskodásnak vagy kételkedésnek. A lélek-menyasszony tehát itt megélheti: Isten elrendezte 

benne a szeretetet. Amikor pedig ez az imaállapot megszűnik, a lélek nem tudja, hogy hol volt, azt 

sem, hogy ezen a felséges élvezet ideje alatt hogyan jár kedvében az Úrnak, sem pedig azt, hogy 

mit tett, mert hiszen még csak köszönetet sem mondott Istennek érte. De– folytatja A Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréz – Isten szerelmese, ne búsulj emiatt, mert hiszen ha egyszer az Ő 

Szent Felsége idáig juttatott téged, és oly gyöngéd szavakat intézett hozzád, amilyeneket az 

Énekek énekében a Jegyesnek mond, például azt: Egészen szép vagy, én Barátom (Én 4, 7), és 

más hasonlókat, amelyekkel kifejezi, hogy mekkora tetszést talál benned, akkor csak nem fogja 

megengedni, hogy ilyen pillanatokban visszatessél neki. Ezt már elhiheted. Amire te olyankor 



 

nem vagy képes, azt Ő maga pótolja, hogy annál nagyobb kedvét lelhesse benned. A Jegyes 

látja azt, hogy a lélek ilyenkor teljesen elveszett önmagára nézve. Hogy önkívületi állapotban van 

az Iránta való szeretettől, és magának az Ő szeretetének az ereje vette el az eszét, és ezzel együtt 

az arra való képességét, hogy Istent jobban szerethesse.  

 

 Hogyan engedhetné meg tehát Ő Szent Felsége ilyen körülmények között, hogy a lélek 

megrövidülést szenvedjen? Ez neki nem szokása.  
 Az Énekek énekéről szóló tanítás 7. fejezetében a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz azt 

fejtegeti: Mennyire óhajt a lélek-menyasszony sokat szenvedni Istenért és embertársaiért. 

Magyarázza, hogy milyen bőséges hasznot hajtanak az Egyházban az isteni egyesülésben levő 

önzetlen lelkek.  
 

Még sok mondanivaló volna. Teréz sem tudja befejezni a tanítást. Amikor idáig jut az 

Énekek éneke magyarázatában, akkor befejeződik a könyve. De csak azért kezdett bele ebbe a 

műbe, hogy egy kis magyarázatot adjon, hogyan elmélkedjük az Énekek éneke szavait és a 

bennük rejlő nagy titkokat annak ellenére, hogy a mi értelmünk számára olyannyira 

homályosak. A mi Urunk tartson meg bennünket mindig az Ő Szent kezeiben, és tanítson arra, 

hogy mindenben teljesítsük szent akaratát! Ámen.  

 

 Ha Teréz tehát a kezünkbe adja a kezdeményezést, akkor merjünk erre a bizalmas barátságra 

törekedni. Lépjünk be egyre jobban Isten szívébe, hogy átjárja lelkünket az Ő édességes isteni 

illata! Merüljünk bele az Ő mérhetetlen szeretetének nagyságába, tengerébe! Folytonosan 

ismételhetjük, mert hiszen a kinyilatkoztatásban nekünk is szól: Én a kedvesemé vagyok, és a 

kedvesem az enyém (Én 6, 3).  

 

Befejezésül énekeljük az Úr vallomását:  

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

 

Mérhetetlen boldogsággal zengjük: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  

 

 



 

 

365. Az eljegyzés imája  

Keresztes Szent János: A szellemi páros ének című műve alapján 

 

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. 

 

 Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd, rakd szent oltárára buzgó vágyadat!  

 Szent angyalok itten a vendéghívók, általok az Isten téged is hívott.  

 

 Keresztes Szent János 1584-ben írta meg A szellemi páros ének című versét, amelyben az 

emberi lélek és isteni Jegyese, Krisztus egymás iránti szeretetét fejezi ki. Ebben a versben a 

nagyfokú Isten iránti szeretetet énekli meg. Mivel Isten az Ő bölcsességében és szeretetében 

határtalanul szereti az embert, nem könnyű ennek a mennyei nászdalnak, A szellemi páros ének-

nek, dialógusnak a tartalmát a maga teljes gazdagságában magyarázni, hiszen egy-egy misztikus 

költemény értelmét nem könnyű szavakba foglalni.  

 Amikor Szent Pál arról beszél, hogy nem tudunk helyesen imádkozni, akkor hozzáteszi: 

maga a Szentlélek imádkozik bennünk, könyörög helyettünk szavakba nem foglalható 

sóhajtozásokkal (Róm 8, 26). Tehát nem csoda, ha nem vagyunk képesek könnyen megérteni, 

még kevésbé másoknak megmagyarázni azt, hogy mit közöl Isten azzal a lélekkel, amely Őt 

igazán szereti, és amelyben Ő lakozik. Maga a lélek-menyasszony sem tudja ezt elmondani, 

amelyekben ezek a jelenségek végbemennek. Senki sem tudja teljesen leírni, hogy milyen fenséges 

vágyat kelt Isten az emberben. Ezért azután a lélek-menyasszony inkább hasonlatokkal és képes 

beszédekkel igyekszik némi vázlatát adni annak, amit érez, és amit a benne levő lélek bőségétől 

áradozva titokzatos szavakkal vet papírra.  

 

 A szellemi páros ének-nek ezek a versszakai az istenszeretet hevében, a misztikus 

megismerés közepette készültek. Jobb tehát a szeretet hevében kiejtett szavakat meghagyni a 

maguk tág értelmében, hogy mindenki a maga módja és áhítatának foka szerint foghassa fel őket, 

mintsem egyetlen értelemre szorítani, amely azután nem felel meg minden ember ínyének. A 

misztikus bölcsesség ugyanis nem egyéb, mint az a szeretet, amelyről ezek a versek beszélnek. 
És az embernek igazán nincs szüksége arra, hogy teljesen átértse. A szellemi páros ének e nélkül az 

átértés nélkül is megteszi a hatását, és felkelti a vonzalmat és a szeretetet a lélekben Isten iránt. E-

tekintetben olyan, mint a hit, amelynek révén szintén szeretjük Istent anélkül, hogy 

megértenénk.  
 Keresztes Szent János még megjegyzi: Mellőzni fogom a belső imának a kezdeti fokozatát. 

Csupán azokra a rendkívüliekre fogok röviden kitérni, amelyek az olyan lelkeknél szoktak 

előfordulni, akik Isten kegyelméből már túl vannak a kezdők fokozatán, akiket az Úr beljebb 

vezetett az Ő isteni szeretetének tűzhelyébe. Az ember a misztikus hittudományt, a teológiát, az 

Istenről szóló tudást a szeretet iskolájában sajátítja el. Ennek a tudásnak a segítségével az 

Istenről szóló természetfeletti dolgokat nemcsak megismerni, hanem élvezni is tudja.  

 Érdemes tudatosítani, hogy hol is keletkezett A szellemi páros ének. Ennek a „mennyei 

nászdalnak” nagyobb részét a toledói kolostor szűk börtönének falai között, a 8 utolsó 

versszakot pedig valamivel később, baezai-rektor korában írta meg Keresztes Szent János. A 11. 

versszakot pedig még később, Granadában toldotta bele. Ebben a műben a szent egyháztanító sorra 

veszi a lelki élet fejlődési fokait, beleértve azt a legfelsőt is, amelyben a szeretet eléri a 

befejezettséget, és a szív véglegesen és kimozdíthatatlanul megszilárdul a jóban, tudniillik a 

mennyei boldogság állapotában. 

 A költeményhez fűzött kommentár pedig részben Veasban, az ottani karmelita nővérek 

kívánságára, illetve Granadában a Jézusról nevezett Anna perjelnő kérésére készült.  



 

 

 Nézzük a költemény felépítését. Négy részre lehet osztani:  

 I. Az 1-12. versszak, amely a tisztulás útjáról, vagyis a lelki életnek azon kezdetleges 

állapotáról beszél, amidőn az ember fokozatosan kiküszöböli a lelkéből a bűnök szennyét.  

 II. A 13-21. versszakok a megvilágításnak, vagyis a lélek-erényekkel való feldíszítésének 

útját foglalják magukban.  

 III. A 22-35. versszak az egyesülés útjáról szól, vagyis arról a tökéletességi fokozatról, 

amelyen az ember akarata egyesül Isten akaratával, már amennyire ez a földi élet folyamán 

megvalósítható.  

IV. A 36-40. versszakban a lelket az örök üdvösségben festi meg.  

 

 

I. Tekintsük át a Szellemi páros ének 1. részét, a 1-12 versszakot a tisztulás útjáról 

 

Az 1. versszakban a lélek tudatára ébred annak, hogy milyen rövid a földi élet, és hogy 

mennyire múlandóak és hitványak az örömei.  

Másrészt pedig belátja, hogy mekkora szeretetre van kötelezve Isten iránt, mert hiszen Ő 

az egyedüli, Aki képes kielégíteni boldogságért való epekedését, és máris annyi jótéteménnyel 

halmozta el. A lélek elhatározza, hogy lemond minden teremtmény iránt való ragaszkodásáról.  

 

Most nézzük meg hogy A szellemi páros ének 1. versszakában Keresztes Szent János 

hogyan fejti ki ezeket a gondolatokat:  

  Hová rejtőztél el, Szerelmem? 

  S miért hagytál itt sóhajommal? 

  Mint szarvas, elfutottál, 

  De megsebezve engemet 

  Kimentem, hívtalak, s már eltűntél. 

 

 A 2. versszak magyarázatát röviden így foglalhatjuk össze: Midőn a lélek ezután érzi, hogy 

az Isten iránt való szeretet megsebezte a szívét, és epedve óhajtja Őt bírni, hogy megnyerje Őt a 

maga számára, mennyei küldöttek útján azt üzeni Neki: Betege a szeretetnek és haldoklik.  

  Ó, pásztorok, kik ott valátok 

  Az Otero (vagyis a magasság) cserényei körül, 

  Ha tán látnátok Őt, 

  Kit lelkem mindennél jobban szeret, 

  Mondjátok Neki: vágytól, kíntól meghalok 

 

 A 3. versszak tartalma: A lélek megérti, hogy ez magában véve nem elég, hanem hogyha 

bírni óhajtja Kedvesét, isteni Jegyesét, akkor neki magának kell keresésére indulnia. Azért 

elindul, követve nyomdokait. Megy tehát mind jobban előre, át az erények magas hegyein, az 

alázatosság és az önmegtagadás patakjain, nem áll meg, nem szakít az öröm virágaiból, és nem 

retten vissza hármas esküdt ellensége: a világ, az ördög és a test fenyítéseitől.  
  Szerelmesem keresve 

  Bejárom a hegységet, partokat. 

  Kezem nem tép virágot, 

  Nem félek a vadaktól, 

  Utam nem állják erősek és határok. 

 

 A 4. versszakban kérdés hangzik el a teremtményekhez. Miután a lélek-menyasszony erőt 

nyert arra, hogy lankadás nélkül haladjon isteni Jegyesének nyomában, és az első lépéseket 

megtette az önismeret útján – ami alapja minden lelkiéletnek –, rálép a teremtmények 

szemlélésének útjára, hogy azokat megismerve eljuthasson Teremtőjének ismeretéhez.  



 

  Bozótok s ligetek, 

  Miket szerelmesemnek keze plántált, 

  Zöldellő rét füve, 

  Melyet virágok szép zománca tarkít, 

  Mondjátok: általment-e rajtatok? 

 

 A gondolat folytatódik az 5. versszakban. Kérdezi a teremtményektől, hogy nem látták-e 

kedvesét. Azt felelik neki: arra ment el közöttük, sokféle, számtalan szépséget árasztva rájuk. A 

teremtmények így felelnek:  

  Ezernyi áldást hintve széjjel, 

  Ment át sietve itt a berkeken, 

  S útjában, hogy rájuk veté szemét, 

  Csupán alakja által 

  Szépség mezébe öltöztette őket. 

 

A 6. versszaktól újra a lélek-menyasszony szavát halljuk. A teremtmények szépségét 

szemlélve a lélek-menyasszony az isteni Jegyes tökéletességéről még több ismeretet szerez, és 

az Iránta való szeretet még jobban megsebzi a szívét. Még jobban, még forróbban eped Utána, 

és végül egyenesen Őhozzá, a Vőlegényhez fordul, és esengve kéri, hogy ne csak a visszfényét 

mutassa meg neki ezentúl úgy, amint az a teremtményekben tükröződik, hanem engedje látni az Ő 

szépséges arculatát. Ne a teremtmények beszéljenek neki ezentúl az Ő isteni tökéletességeiről, 

hanem nyilatkoztassa ki azokat neki Ő maga közvetlenül, mert hiszen a teremtmények nem képesek 

neki megmondani, amit ő tudni kíván, vagyis azt, hogy milyen az isteni Vőlegény a maga 

valóságában.  

  Ki tud, jaj, engem meggyógyítani? 

  Ó add át nékem végre teljesen magad! 

  S hozzám ne küldj 

  A mai naptól fogva hírnököt, 

  Ki úgy se tudna szólni arról, mit szeretnék. 

  

A 7. versszak tartalma: Mivel a lélek-menyasszonynak azt kell látnia, hogy vágyai csak 

nem akarnak teljesülni, és úgy érzi, hogy a szeretetbe beleszakad a szíve, pörölni kezd magával az 

élettel, és szemére veti, hogy miért nem engedi őt már végre egyszer meghalni, tekintve, hogy isteni 

Kedvese éles nyilakkal lövi át szívét. Ezek az ő számára azonban magas ismeretek, amelyekkel 

isteni Kedvese a teremtmények révén vele közöl.  

A lélek-menyasszony szívének e sebe még csak fokozódik annak következtében, amit az 

értelmes teremtmények mondanak neki Jegyeséről.  

  Mindaz, ki erre járt-kelt, 

  Ezernyi kedves dolgot mond Terólad. 

  Szavuk, mi mélyen sebzi szívemet. 

  S halálos kínt okoz az, 

  Ha nem tudom, mi az, amit dadognak. 

 

A 8. versszak így folytatódik: 

  De hát miképp tudsz megmaradni, 

  Ó élet, hogyha ott nem élsz, hol élsz, 

  S ha már halálosak 

  Azon nyilak, mik akkor érnek, 

  Midőn szerelmedről gondolkozol? 

 



 

A 9. versszak tartalma: Odafordul tehát szeretett Jegyeséhez, és gyöngéd szemrehányással 

illeti azért, hogyha már megsebezte a szívét, miért nem gyógyítja meg? Ha már elrabolta, miért 

nem veszi magához?  
  És hogyha megsebezted 

  E szívet, mért nem lettél Orvosa? 

  És hogyha elraboltad, 

  Miért hagytad mégis így el? 

  S rablott zsákmányod nem viszed magaddal? 

 

A 10. versszak tartalma: S hogy az isteni Vőlegény még jobban hasson reá, a lélek-

menyasszony Vőlegénye elé tárja: csak Ő vethet véget a szenvedésének, és az Ő látása Utáni 

epekedésnek, és hogy az ő szemei és a szíve nem tudnak semmi másban örömet találni.  

  Ó csillapítsd gyötrelmeim, 

  Hisz nem képes rá senki más; 

  És engedd, hogy megláthasson szemem, 

  Hisz fénye csak Te vagy, 

  S csupán számodra tartogattam. 

 

A 11. versszak tartalma: Az arának, a lélek menyasszonynak erre az esengésére az isteni 

Jegyes azzal felel: betekintést enged neki Istenségének és szépségének egyik-másik mélységébe, 

és ezáltal még csak növeli benne a vágyat látása után. Ennek hatása alatt a lélek újra könyörögni 

kezd, hogy mutassa meg magát végre neki egészen világosan, mert csak ez lesz képes 

meggyógyítani szeretetének gyötrő kínjait.  

  Jelenléted nyilatkoztasd ki nékem, 

  Látásod s szépséged legyen halálom! 

  Gondold meg, hogy a szív sebére, 

  Melyet szerelmed ejtett, nincsen ír, 

  Csak kedves arcod s társaságod. 

 

A 12. versszakban a lélek-menyasszony újra a hit kristálytiszta forrását is kéri, hogy az 

tükröztesse vissza világosan tiszta tüzében Kedvesének szemeit, amelyek után annyira eped, és 

amelynek képét szívében hordozza.  

  Ó kristálytiszta forrás, 

  Ha szép ezüstszín arcodon 

  Váratlan visszatükröződnék 

  A szempár, mely után epeszt a vágy, 

  S amelynek vázlatképét itt benn hordozom! 

 

 

II. A szellemi páros ének 2. része, a 13-21. versszakokban a megvilágosodásról  
 

Itt már a lélek a megvilágosítás, a megvilágosodás útján jár, a „via illuminativá”-n jár. A 

14. 15. és 16. versszakban arról kapunk tanítást, hogy miután a lélek-menyasszony fölért a 

tökéletességnek erre a magasztos és fenséges fokára, bár a szeretet tüze folytonosan növekszik 

benne, megszűnnek azok a szenvedélyes epekedések és panaszok, amelyek azelőtt állandóak 

voltak nála, és immár béke, öröm és gyengéd, nyugodt szeretet vonul be szívébe. Ő ezen boldog 

állapotában mesél és dalol Jegyesének szépségéről és nagyságáról, nemkülönben arról a számtalan 

kincsről, amellyel őt ez az egyesülés elhalmozta. Igyekszik buzgón gyakorolni az erényeket, és 

azokat összefonva, mint valami gyönyörű, friss rózsakoszorút adja ajándékba isteni Jegyesének.  

 

A 13. versszakban ezekre a forró esengésekre az isteni Jegyes azzal válaszol, hogy feltárja 

a lélek előtt isteni Felségének néhány sugarát, és teszi ezt oly elevenen, hogy a lélek kiröppen 



 

önmagából, és heves rohammal emelkedik Feléje. Ebben a magas szárnyalásban megvalósul az 

az egyesülés, amelyet a misztikusok szellemi eljegyzésnek neveznek.  

  Fordítsd el tőlem, kedvesem, 

  Mert fölrepülök. 

  Az isteni Jegyes válaszol: 

  Térj meg galambom! 

  A sebzett szarvas, íme 

  A dombtetőről megjelen, 

   És felfrissül röptöd fuvalmán. 

 

A 14. versszaktól újra a lélek-menyasszony szavát halljuk:  

  Szerelmesem, a hegység, 

  Völgyek magányos berkei, 

  Távol szigetvilágok, 

  A zúgva hömpölygő folyók, 

  A szerelmes felhők suttogása. 

 

 A 15. versszak: 

Az éj csendes nyugalma 

  Derengő virradat felé. 

  A hallgató zene, 

  A szózatos magány, 

  Üdítő s szívünk lángra-gyújtó estebéd. 

 

 A 16. versszak: 

A rókákat fogjátok meg nekünk, 

  Minthogy virágzik már a szőlőnk. 

  A rózsákból eközben 

  Fenyőtobozt kötünk; 

  S a kis hegyen ne járjon senki akkor! 

 

Következik a 17. versszak rövid magyarázata: Hogy pedig semmi se zavarhassa, vagy 

szakíthassa félbe ezt a szerető együtt-létet, a lélek-menyasszony kéri az angyalokat, ne engedjék, 

hogy az ellenségei a közelébe férkőzhessenek. A lelki szárazság gyilkos északi szelének azt 

mondja: álljon meg, és ne fonnyassza el az erények virágait. Hívja a szerelmes déli szelet, hogy 

fújjon, mert az ő hatása alatt fejlődésnek indulnak, és árasztják finom illatukat, míg majd eljön a 

Jegyes, hogy bennük gyönyörködjék, és köztük üdüljön. Kéri Júdea nimfáit, vagyis az alsóbb lelki 

tehetségeket, hogy hagyják abba zavaró működésüket addig, amíg az isteni Szellem oly édesen 

árasztja magát bele.  

  Megállj észak halált hozó szele!  

  Jöjj déli szél, mely fölgyújtod szerelmünk! 

  Fújj végig kertemen, 

  Hadd szálljon szerte illata! 

  S virágok közt eszik a kedvesem. 

 

Ide csatlakozik a 18. versszak: 

  Ó nimfák! Judeának leányai! 

  Míg a virágok s rózsatők között, 

  Az ámbraillat árad, 

  A külvárosban tartózkodjatok, 

  S ne illessétek küszöbünket! 

 



 

A 19. versszakban még a lélek-menyasszony szól. Azután a 20. versszaktól az isteni Jegyes 

veszi át a szót.  

A 19-22. versszak rövid tartalma: Miután a lélek ellenségei megfutamodtak, és lelki 

tehetségeiben béke honol, a lélek-menyasszony szabadon engedi át magát a szeretet gyakorlatának, 

és hogy ez mind szorosabbá tegye a kapcsolatot Jegyese és őközötte, nekibátorodik, és arra kéri 

isteni Kedvesét, hogy továbbmenve jóságában, nyilatkoztassa ki magát neki lelkének mélyebb, 

rejtett belsejében. És ezt azáltal igyekszik elérni, hogy felsorolja előtte azokat a nagy erényeket, 

amelyekkel ő ékesíteni és gazdagítani kegyeskedett. Az isteni Jegyes teljesíti a lélek-menyasszony 

óhaját, és két kiváló kegyelemben részesíti őt, tudniillik  

– először is igen nagy erősséggel ruházza fel, és teljesen megtisztítja,  

– másodszor bevezeti egy magasabb, egy másik egyesülésnek lakodalmas házába, vagyis 

abba, amelynek neve a misztikus teológiában a lelki házasság.  

 

Most hallgassuk meg a 19. versszakot, amelyben a menyasszony így szól: 

   Lelkem drágája, ó rejtsd el magad, 

  S tekinteted vesd a hegyekre 

  És róla mit se szólj, 

  Hanem nézd annak társait, 

  Ki távol szigetekre költözik! 

 

A 20. versszakban a Jegyes így válaszol:  

  Ti könnyű szárnyú madarak 

  Oroszlánok, szökellő őzek, szarvasok, 

  Ti hegy-völgy s hosszú partvidékek, 

  Vizek, szellők, s tikkasztó nap heve, 

  S az éjszakák virrasztó rémei. 

 

A 21. versszak: 

  Lantok kedves szavára, 

  S szirének bűvös énekére kérlek, 

  Szüntessétek haragtok, 

  S ne érintsétek a falat, 

  Hogy nyugton alhassék arám! 

 

 

III. A szellemi páros ének 3. szakaszában, a 22-35. versszakig az egyesülés útjáról 

 

 Az Istennel való tökéletes egyesülésről kapunk tanítást, amely az akaratok egyesülésével 

valósul meg.  

                 22.  S belépett az ara 

  A kedves kertbe, mely után epedt, 

  És boldogan pihen meg, 

  Ott nyugtatván nyakát 

  Szerelmesének édes karjain. 

 

       23.  Az almafák árnyán 

  Jegyezted el nekem magad,  

  Ott nyújtottam neked kezet, 

  S ott gyógyítottalak meg, 

  Ahol anyádat a gyalázat érte. 

  

A 24- 27. versszak tartalma röviden: 



 

Ezeknek a misztikus öleléseknek folyamán a lélek kimondhatatlan kincsekben, 

kiváltságokban is, kegyelmekben részesül: Az isteni Jegyes itt keni őt fel az isteni Szentléleknek 

édes, illatos balzsamával. Bevezeti borospincéjébe. Bőségesen megitatja a szeretetnek mézédes, 

részegítő borával. Élvezetes tudást közöl vele, és titokzatos titkokat nyilatkoztat ki előtte.  

      24.  Ágyunk virág borítja, 

  Oroszlánbarlangok veszik körül, 

  Bíborszín ékesíti, 

  Békéből van faragva, 

  S ezer pajzs van körötte színaranyból. 

 

      25.  Lábadnak nyomdokán 

  Ifjú leányok futva járják útjukat. 

  A szikra érintésire 

  A fűszeres bornak tüzében, 

  Amiktől égi balzsam áradoz. 

 

      26.  A kedvesemből belső pincéjében 

  Ittam s midőn kiléptem onnan, 

  A messze terjedő mezőn 

  Már semmiről sem tudtam, 

  S a nyáj, melyet követtem, elveszett. 

 

      27.  A keblét ott nyújtotta nékem, 

  Édes tudásra ott tanított, 

  S én átadtam magam neki 

  Fönntartás nélkül teljesen 

  S arájául szint’ ott ígérkezém el. 

 

A 28-31. versszak rövid tartalma:  

A lélek-menyasszony azzal mutatja ki háláját ezekért a kegyelmekért, hogy Jegyese iránt 

való szeretetből egészen meghal a világ számára. Leveti még legcsekélyebb gyarlóságait is. 

Egészen odaadja magát isteni Jegyesének, és nem tart vissza a maga számára semmit. 

 Ajándékul virágkoszorút ajánl fel neki, amelyben az erények virágai vannak összekötve 

a szeretet szalagjával.  
    28.  Lelkem, s egész valóm 

  Szolgálatára szentelé magát. 

  A nyájat már nem őrzőm 

  S tisztem nincs semmi más, 

  Egyetlen dolgom: Őt szeretni! 

 

      29.  Ha többé a pázsiton, réten 

  A mai naptól nem láttok s találtok, 

  Mondjátok: elveszett; 

  Minthogy szerelmemben bolyongva 

  Elvesztettem magam, s ez lőn szerencsém. 

 

     30.  Virágokból és zöld smaragdkövekből, 

  Miket friss hajnalon szedénk, 

  Fonjuk meg a füzéreket, 

  Melyek szerelmedtől kinyílnak, 

  S egy hajszálammal összefűzzük! 

 



 

     31.  Egyetlen szál hajam, 

  Melyet nyakam körül lebegni láttál, 

  S ott szemléltél a nyakamon, 

  Az ejtett foglyomul, 

  És még meg is sebzett egyik szemem. 

 

A 32. és 33. versszak rövid tartalma:  

A lélek tudatában van annak, hogy ilyen kiváló szépségek ékesítik őt, azonban ezeket nem 

tulajdonítja önmagának, hanem kizárólag isteni Kedvesének, Aki nem undorodott az ő rútságától, 

hanem annak ellenére kegyesen tekintett reá, és egyetlen tekintetével kegyelmet és szépséget 

árasztott rá. A lélek azt óhajtja, hogy ez a szépsége mindinkább növekedjék. Azért kéri isteni 

Jegyesét, hogy tekintsen reá újra szeretettel! 

 

      32.  Mikor tekinteted rajtam pihent, 

  Szépséged bélyegét szemed reám nyomá, 

  S azért szerettél úgy meg engem, 

  S azért is lett méltó szemem 

  Imádni azt, mit Benned láthatott. 

 

     33.  Ó, csak ne vess meg! 

  Mert bárha feketének is találtál, 

  Most már bátran reám tekinthetsz 

  Azóta, hogy szemed reám vetéd; 

  Mert bájt s szépséget hoztál létre bennem. 

 

 

A 34. és 35. versszakban az isteni Jegyes szeretettel tekint arájára, és benne 

gyönyörködve beszél, dalol, és magasztalja azokat az erényeket, szépségeket és kegyelmeket, 

amelyek annak lelkét ékesítik.  

 A 34. versszakban a Jegyes szava:  

  A kis fehér galamb 

  A gallyal a bárkába visszatért, 

  S a gerlice 

  Párját, melyért már úgy epedt, 

  A zöld partoknál megtalálta. 

 

                 35.  Magányban élt, 

  És a magányban rakta fészkét; 

  És a magányban senki más 

  Őt nem vezérli, mint csupán a Kedves, 

  Akin szintén ott ütött a szeretet sebet. 

 

IV. A szellemi páros ének 4. részében, a 36-40. versszakában az örök üdvösségről, boldogságról  
 

A 36. versszaktól újra a lélek-menyasszony, az ara veszi át a szót. A szeretetnek ilyen nagy 

és rendkívüli zálogai mind jobban biztosítják a lelket arról, hogy az isteni Jegyesével való frigye 

folytatódni fog az egész örökkévalóságon át. Mivel tehát efelől annyira biztos, és reménye oly 

erős, azért szeret beszélni Jegyesével azokról a kegyelmekről, amelyekben őt az égben fogja 

részesíteni. Ezeket mesteri vonásokkal ecseteli, és páratlan teológiai tudással beszél a mennyei 

boldogságról, kezdve annak lényegén, vagyis Isten boldogító látásán, és folytatva a lélek szellemi 

örömein, amelyek elárasztják természetének alsóbb rétegeit is, és őt a dicsőség mezébe öltöztetik.  

 



 

     36.  Örüljünk, kedvesem, 

  S menjünk, hogy láthassuk szépségedet, 

  A hegyre és a dombra, 

  Hol tiszta víz fakad, 

  Menjünk csak a sűrűbe beljebb! 

 

      37.  S legott a sziklán magasan 

  Fekvő barlangokhoz jutunk, 

  Melyek jól el vannak takarva, 

  S belépvén majd oda 

  Megízleljük a gránátalma mustját. 

 

     38.  És ott föltárod majd előttem, 

  Mit lelkem úgy kívánt, 

  És meg fogod legottan adni 

  Azt, ó én életem, 

  Miben egy más napon már részesítél. 

 

      39.  A szellő suttogását, 

  Az édes fülemilék dalát, 

  A berket ékességivel, 

  Derűs, szép éjszakán, 

  A lánggal, mely emészt, de nem fáj. 

 

      40.  Nem nézte senki sem, 

  Aminadab sem volt már látható, 

  A környezet pedig pihent. 

  A lovasság 

  Leszállt, hogy nézze a vizeknek árját. 

 

A szellemi páros ének című verset dr. Dombi Márk ciszterci szerzetes fordította 

magyarra Most áttekintettük A szellemi páros ének versszakait és annak rövid magyarázatát, 

amelyet A Kármelhegy útja című könyv tájékoztató bevezetésben írt Szeghy Ernő karmelita atya 

(37-42. oldal).  

 A szellemi páros ének-nek azt a szakaszát, amelyben Keresztes Szent János, a szent 

egyháztanító a lelki eljegyzésről szól, legközelebb majd 6. versszaktól fogjuk részletesebben 

tárgyalni.  

 

Befejezésül a 120. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Jöjj el, jöjj el, jöjj már, égi Vőlegény! 

 Lelkünk készen ott vár szívünk küszöbén. 

 Életünk, reményünk, Jézus Mindenünk,  

 Esdekelve kérünk: egyesülj velünk!  

 

  

 



 

 

365a. A lelki éhség 

(Imafélóra) 

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket:  

 

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 

 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget!  

 

 Sokszor elhangzott az a mondat: Isten kezében vagyunk (vö. Préd 9, 1. 3, 1). Gondoljunk 

egy 46 éves édesanyára, aki ezekben az órákban haldoklik. Őérte és a családjáért ajánljuk fel ezt az 

imaórát. Kérjük az Úr irgalmát. Isten kezében akarunk lenni ezekben a percekben is. Akkor a 

szívünk összekapcsolódik az Úrral is, meg ezzel az élete utolsó csatáját vívó fiatal asszonnyal, meg 

a hozzá tartozó családtagokkal. 

 Egy másik testvérünkről is kaptam hírt. Közelebb volt a 90-hez, mint a 80-hoz, ma halt meg. 

Amikor 1989-ben itt újra kezdhettük a Sziklatemplomban a működést, akkor ő szívesen járt ide. 

Azután az évek multával egyre nehezebben mozgott, és Szeretetotthonba került, de azért a szíve az 

idehúzta. Ha valóságban nem is tudott jönni, lélekben itt volt, lélekben velünk volt, és merjük 

remélni, hogy velünk is van. Nem ismerjük őt, mert az utóbbi időben nem szokott, nem tudott 

idejönni. Erzsébetnek hívták. Bízunk benne, hogy most már az Úristen közeléből, az Úristen színe 

előtt az imaközösségben mégis csak részt tud venni, mert hiszen szívünket, lelkünket a 

szentháromságos egy Isten felé irányítjuk.  

 Van egy beteg testvérünk is, Erzsike, Kaufmanné Erzsike, aki csütörtök féloldali agyvérzés 

miatt került kórházba. Talán az állapota egy kicsit javult, de nem egészen tud kommunikálni, 

beszédje nehezen mocorog. Ő is szentségekkel el van látva, meg van erősítve. Bízom benne, hogy 

idegondol, és velünk van. Mi pedig akkor legyünk vele!  

 

 Most egy kicsit csendesüljünk el, és gondoljunk arra, hogy a mi életünk irányulása is 

innen a földről az Úristen felé egyre jobban bontakozik, minden nappal közelebb lehetünk az 

Úrhoz!  
Az eljegyzés imája a kiválasztottság megpecsételését segíti megélni. Az isteni Vőlegény 

szeme reánk tekintett, megakadt rajtunk, kiválasztott magának, és hív, hogy majd az Ő házába 

eljussunk. Az Istennel való lelki frigy, a Szent Istennel való lelki házasság imakegyelme már itt a 

földön is megélhető, amikor az ember tudja, hogy az életét egészen odaadta Istennek, Isten pedig 

lefoglalta önmagának, de a végső kibontakozása majd az örökkévalóságban lesz.  

 

Most ehhez az örökkévaló jó Urunkhoz forduljon a szívünk! Vágyódjon utána a 

lelkünk!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 A csend, az elcsendesedés segíti ezt az Isten Utáni vágyódásunkat. De segítse ezt az Isten 

felé irányulásunkat egy 4 gyermekes édesanya vallomása is. A lelki atyának adott jelzést: „Éhezik 

a szívem az élő Isten szavára. Mardossa a lelkemet az Isten Utáni vágyódás. Éhezem az Isten 

élő szava után.” Tanuljunk azoknak a testvéreinknek az életsorsából, akik esetleg már meghaltak 

vagy akik most küszködnek az örökkévalóságra való megszületéssel, vagy akik vágyódnak az élő 

Isten után!  

 Az idő mindig rövid. Most sem tudunk igazán egy teljes órát eltölteni az imádságban. De 

nem az imaóra időtartama a lényeges, hanem a vágyódásunk felindítása az élő Isten után!  
 

 1. A lelki éhség olyan éhség, amelyet szívesen megél az ember. A testi éhséget csak 

gyötrődve tudjuk elviselni, de annál is ott van a remény, hogy előbb-utóbb lesz majd lehetőségünk, 

csillapítani. A lelki éhségnél pedig éppen ez az Isten utáni vágy köt össze azzal az Istennel, Akit 

nem látunk, Akit nem érzünk, Akit hiányolunk, de tudjuk, hogy mégis itt van! A hitünk 



 

biztosít arról, hogy Ő közel van hozzánk, nem reménytelen az Utána való vágyakozásunk, a Reá 

való éhségünk.  

 Most éhezzük ezt a mi jó Istenünket jobban, mint a falat kenyeret! Mint ahogyan Isten 

világában a magasság és a mélység nem külön kategória, mert Istenben megtalálható a magasság is,  

meg a mélység is; úgy az Isten utáni éhességünk minél tovább tart, annál inkább csökken. Az 

idő nekünk dolgozik. A várakozás idejével ugyanis csökkenni fog az éhségünk, mert egyre 

kevesebbet kell már várni arra a boldog találkozásra, amikor majd részesedhetünk a mi Urunkból, 

Istenünkből, Aki a mi mennyei éhségünket önmagával csillapítja.  

 

 2. Az ember számára az éhség mellett ismerős élmény a szomjúság is. Szomjazzon a 

lelkünk egyre jobban az élő Isten után! Minél jobban szomjazzuk Őt, annál inkább csillapodik 

lelkünk gyötrelme.  

 

 3. Az étel hiánya miatti éhség, az ital nélküli állapot szomjúsága mellett van még egy 

harmadik élmény, amely szintén az Úrra segít vágyódnunk: a légszomj. Ha csak néhány 

pillanatig visszatartjuk a lélegzetvételt, mennyire elemi igényünk mélyet lélegezve feltöltődjünk 

oxigénnel.  
 Jézus 40 napi böjtje, vagy börtönben éhség-sztájkolók gyötrelme mutatja, hogy az ember 

hány napon keresztül kibírja étel nélkül. Az orvosok azonban az ilyen szituációban is 

gondoskodnak arról, hogy a test ki ne száradjon, mesterségesen folyadékot juttatnak bele, mert 

tudják, hogy víz nélkül csak néhány napig él az ember. Mennyivel rövidebb ideig bírná ki az 

ember levegő nélkül. Minden lélegzetvételnél Isten után szomjazzon a lelkünk! Jobban kívánja 

Őt, mert Isten nélkül egyetlen pillanatig sem tudnánk élni!  
 Nem véletlenül énekeltük: „Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság!” (Ho. 

104). Boldogan éljük át a hitünket! Ha elménkkel nem is foghatjuk fel, de hitünkkel 

megfoghatjuk, megtapasztalhatjuk: benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogyan Szent Pál apostol is 

mondta Athén főterén, az Areopáguszon (ApCsel 17, 28). A mi Urunk, ez az isteni Vőlegény 

nemcsak az Ő mennyei házába akar elvezetni, befogadni minket, hanem már itt, a földi életben is 

Őbenne élhetünk. Ilyenkor kezd csillapodni a lélek-menyasszony égető vágya az isteni Vőlegény 

után. Megélhetjük, hogy már most is Őbenne lehetünk, Ő pedig mibennünk.  

Ha az ember végre ételhez jut, akkor előbb-utóbb jóllakik, és már nem bír többet enni. Ha a 

szomjunkat oltottuk, ez azt jelenti, hogy már nem tudunk többet inni. De a levegővételt nem lehet 

megunni. Az utolsó lélegzetvételünkig ezen földi élet folyamán újra meg újra betöltődünk ezzel az 

éltető erővel. A lelkünket éltető szentháromságos erővel pedig végképp nem lehet úgy 

betöltődni, hogy már ne keljen belőle még. Ez nem a kielégítetlenség gyötrelme, hogy hiába 

eszem, még éhes vagyok, és iszom, még mindig szomjas vagyok; ez a szeretettel való betöltődés  

élménye, hogy mindig többet tudunk befogadni Belőle. A lélek-menyasszony erre az isteni 

gondolatra, hogy Ő az isteni Vőlegény szeretetében szüntelenül, folyamatosan, egyre jobban 

részesülhet, ez az igazi remény forrása. Itt már nem a reménytelenség gyötrődése dominál, hanem a 

biztos remény beteljesülés öröme. De jó, hogy ez az isteni Vőlegény megmutatja a távlatokat, a 

szeretet kiteljesedésének a valóságát! Ebben az imában a lélek-menyasszony már elkezdhet 

ujjongani: De jó lesz! De jó lesz, Uram Istenem!  

 Amikor pedig kimondja ezt a nevet: Uram, Istenem, akkor a végtelen örök jelent 

mondja ki, mert Isten öröktől fogva örökké a jelenben van. De az isteni jelen feljogosítja a 

lélek-menyasszonyt ebben az imában a boldogság előízlelésére. Nemcsak arra gondol, hogy mi 

vár rá, amikor majd föllelheti isteni Urát (vö. Ho. 152/3), még mi vár rá, még mi vár, ha föllelünk; 

hanem a remény ezzel a jelenvaló Istennel köti össze, Akinek édességét már most kezdheti 

ízlelgetni. Milyen jó is a mi Urunk, Aki nem hagyja az Utána epekedő lélek-menyasszony 

vágyát betöltetlenül, hanem mennyei házába vezeti. Hogyha nekünk még további feladatot ad 

itt a földi életben, akkor felcsillantja előttünk a mennyei otthon békéjét, örömét, ragyogását, 

szeretet-lángolását. Az Isten után szomjazó lélek már nem kínlódik a beteljesületlenség miatt, 

hanem elkezd örülni Isten teljességének, Akiben isteni Ura részesíteni akarja.  



 

 

Befejezésül imádkozzuk a 152. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet!  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb,  

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved!  

 

 A bánat benne lel reményt, Te adsz ezer jótéteményt,  

 Ha keresünk, itt jársz velünk. Hát még mi vár, ha föllelünk! 

 

 A nyelv azt nem mondhatja ki. Betű ki nem fejezheti, 

 Csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt4  

  

 Te légy, o Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk. 

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át!  

 

 
  



 

 

366. A lélek-menyasszony vágyakozása az Istenben való életre  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 6-8. versszak, 213-225. 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! 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet érted, Jézus megvetek. 

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

 

 Keresztes Szent János A szellemi páros ének című művében a lélek-menyasszony és az 

isteni Vőlegény közötti dialógust, nászdalt írja le, illetve magyarázza az egyes versszakokat. Ma a 

6. versszaktól vegyük azt a részt, amely a lélek-menyasszonynak az isteni Vőlegény utáni 

vágyakozását írja le: hogyan epekedik egyre forróbb vággyal isteni Jegyese után. Minél jobban 

megismerte a Szívét, annál jobban megsebezte őt az isteni Vőlegény szeretete. Most már 

egyenesen az égi Vőlegény felé fordul. Az Ő szépséges arcát szeretné látni. De nemcsak úgy, 

ahogyan az a teremtményekben tükröződik vissza, hanem arra vágyódik, hogy láthassa: milyen is Ő 

a maga isteni Valóságában. A lélek-menyasszonynak a szívén az isteni Vőlegény szépsége sebet ejt, 

megsebzi szívét. Epekedését az örök szépséges Vőlegény iránt így fejezi ki a 6. versszak 2. sorában:  

 

I. „Ó add át nékem végre teljesen magadat!” 

 

 Amikor ugyanis a teremtmények visszatükrözték az isteni Vőlegény szépségét, egyben 

fájdalmat is okoznak a lélek-menyasszony számára: egyre jobban felismeri, hogy még távol van 

Tőle. Keresztes Szent János így mondja:  

 „Mert minél jobban ismeri a lélek Istent, annál inkább eped látása után.”  

 Mivel pedig megérti, hogy semmi más, semmi teremtmény nem képes enyhíti gyötrődését, 

mint isteni Kedvesének látása és jelenléte; arra kéri Őt, hogy adja oda már végre magát neki, hadd 

birtokolhassa Őt. Ezzel azt mondja: a Vőlegény mostantól kezdve ne igyekezzék őt többé 

kielégíteni a teremtmények által történő közlésekkel és üzenetekkel, mert hiszen ezek nemcsak 

csillapítanák vágyát és óhaját, hanem inkább csak növelik fájdalmát és epekedését, mert az ő szíve 

nem elégszik meg már kevesebbel, mint az isteni Vőlegény látásával. Ha egy lélek igazán szeret, 

azt semmi más sem tudja kielégíteni és boldogítani, csak az, ha Istent birtokolhatja. 
Valahányszor tehát az isteni Jegyes meglátogatja őt, akár egyrészt azért, hogy ismeretet közöljön 

vele, akár másrészt azért, hogy érzelmet keltsen benne, vagy bármi másképp érintkezzen vele, ez 

mind csak olyan, mint valami hírnök, aki üzenetet hoz Tőle arra vonatkozólag, hogy milyen is ez 

az isteni Jegyes. Mindez csak növeli a lélek-menyasszony vágyát. Az igazi ismeret Isten 

lényegének a megismerése. Ezért az ismeretért könyörög itt a lélek-menyasszony. Ezért kéri a 6. 

versszak 4. verssorában:  

 

 1. „Hozzám ne küldj a mai naptól fogva hírnököt!”  

 Hiszen a hírnök csak növeli annak a fájdalmát, aki a küldőnek a jelenléte után eped. Miből 

ered ez a fájdalom?  

 a) A hírnök ugyanis azzal a hírrel, amelyet hoz, felújítja a lélek sebét, amelyet az isteni 

Vőlegény szeretete ejtett már a lélek-menyasszonyon.  

 b) Másodszor a hírnökök érkezése mutatja, hogy az isteni Kedves még halogatja jövetelét. 

Tehát rádöbben a lélek-menyasszony a Kedvesnek a távolságára. Azt mondja: Eddig csak valahogy 

megvoltam ezekkel az üzenetekkel, mert nem ismertelek és nem szerettelek Téged eléggé. Most 



 

azonban már akkora a szeretetem, hogy nem tudja beérni az ilyen üzenetekkel, éppen ezért add 

magad végre teljesen nekem! Én Uram, isteni Jegyesem, miért akarod magadat nekem részletekben 

adni? Mutasd meg magadat egészen, ne közvetítők révén érintkezzél velem, hanem személyesen! 

Én Téged akarlak egészben! Hírnökök helyett Te magad légy velem!  

    

 A szellemi páros ének 7. versszakában a lélek-menyasszony látja, hogy vágyai csak nem 

akarnak teljesülni még, és úgy érzi, hogy a szeretetbe beleszakad a szíve. Ezért perbe száll az 

élettel, miért nem engedi már őt meghalni, hiszen isteni Kedvese szeretete már éles nyilakkal átlőtte 

a szívét. A 7. versszakból ezt a gondolatot emelem ki:  

 

 „Szavuk – tudniillik a teremtmények szava – mi mélyen sebzi szívemet,  

 És halálos kínt okoz az  

 A nem tudom mi az, amit dadognak.” 

 

 Az előbbi versszakban a lélek-menyasszony elmondta, hogy isteni Jegyesének szeretete 

megsebezte őt, és betege lett ennek az érzelemnek. Nem elég neki az az ismeret, amelyet az isteni 

Jegyesre vonatkozólag a teremtmények közöltek vele. Ebben a 7. versszakban pedig arról 

panaszkodik, hogy még inkább beteg lett. A szeretetnek azon magasabb ismerete folytán, amelyet 

immár nem az értelem nélküli teremtett világ, hanem az értelemmel felruházott teremtmények, az 

angyalok és az emberek adnak tudtára. Az a kifejezés: – „nem tudom, mi az, amit dadognak ezek a 

teremtmények” – egyszerűen azt jelenti, hogy olyan ismeretet közölnek, amelyet nem lehet 

kifejezni. Ebben a szeretetben  

 

2. háromféle módon szenved a lélek az isteni Jegyes miatt a három féle ismeret alapján,  

amelyekkel isteni Jegyeséről a lélek bírhat: 

 a) Az első fokozatot sérülésnek lehet nevezni. Ez a legkevésbé mély, és hamarosan elmúlik, 

mint ahogyan a karcolás szokott elmúlni, ugyanis azon ismeretből ered, amelyet a lélek a 

teremtményekből merített, akik Isten művei között a legalacsonyabbak, legalacsonyabb rangúak. 

Erről a sérülésről, amelyet itt betegségnek is nevezünk, beszél a lélek-menyasszony az Énekek 

éneké-ben, mondván: Kényszerítelek titeket, Jeruzsálem leányai, ha megtaláljátok az én 

szerelmesemet, vigyétek hírül Neki, hogy a szerelmem miatt ellankadok (Én 5, 8). Jeruzsálem 

leányai itt a teremtmények.  

 b) A második mód, ahogyan a lélek szenved isteni Jegyese miatt, már sebnek mondható. Ez 

már sokkal mélyebbre hatol a lélekbe, mint az előbbi, tudniillik a sérülés, a karcolás. A szeretet 

okozta szenvedés itt a lélekben már sebbé alakult át, amelynek következtében a lélek csakugyan 

úgy érzi, hogy a szeretettől meg van sebezve. Ezt a sebet a megtestesülés és a hit titkai ejtik a 

lelken. Mivel ugyanis ezek nagyobb művei Istennek, és nagyobb szeretetet foglalnak magukba, 

mint a teremtmények, a lélekben is nagyobb szeretetet váltanak ki. Ha az előbbi sérülés múlékony, 

ez a most említett seb maradandó. Ezért beszél az Énekek éneké-ben az isteni Jegyes a lélek-

menyasszonyhoz: Megsebesítetted a szívemet én húgom szemed egyetlen pillantásával és nyakad 

egyetlen hajfürtjével (Én 4, 9). A szem ugyanis a megtestesülésben való hitet jelzi, a hajfürt 

pedig a megtestesülés szeretetét. 

 c) A lélek-menyasszony harmadik szenvedése – amelyet isteni Jegyese miatt érez –, az 

olyan, mint a haldoklás. Mintha csak a seb gyulladásba ment volna át, és gyulladásba hozta volna 

az egész lelket. A lélek tehát mintegy haldokolva éli meg, míg csak a szeretetbe teljesen bele nem 

hal, és még csak a szeretet őt szeretetté nem változtatja át, amíg az isteni szeretet nem adja neki 

az Ő isteni életét, addig haldokolni fog. Ezt a haldoklást pedig a lélekben az okozza, hogy az 

Istenség végtelen magas benyomásában részesült. Ez az a „nem tudom, mi az”, amit a 

teremtmények dadognak Istenről. Mégis ez a benyomás, ez a szeretet-érintés nem tartós, nem 

állandó, és nem is olyan nagyfokú, mert különben a lélek kiszakadna a testből. Tehát rövid idő 

múlva elmúlik. Így azután a lélek ott marad szeretettől haldokolva, s mindig jobban haldoklik 

azért, mert látja, hogy nem sikerült belehalnia a szeretetbe.  



 

 

3. Mi okozza a szeretetnek ezt a fájdalmát, tudniillik a sebet és a haldoklást? 
Az értelmes teremtmények, az angyalok és az emberek. A sebet azáltal ejtik rajta, hogy 

ezernyi kedves dolgot mondanak el isteni szerelmeséről a hittitkokban és Isten bölcsességében, 

amelyekről a hit által adnak neki oktatást. Haldoklását az okozza, amit a teremtmények Istenről 

mintegy hebegnek, tehát pontosan nem tudnak elmondani, és ez nem egyéb, mint az Istenségnek 

érzése és ismerete, amely olyankor tárul fel a lélek előtt, midőn Istenről hall beszélni. Az angyalok 

– ezek az értelmes teremtmények – az égben szemlélik Istent, és élvezik látását. Az emberek – az 

értelmes teremtmények másik fajtája pedig – itt a földön szeretik Istent és epekednek utána. Ezen 

értelmes teremtmények révén a lélek sokkal közvetlenebbül ismeri meg Istent, amennyiben bennük 

egyrészt látja, hogy mily végtelenül felülmúlja Isten az összes teremtett dolgokat, másrészt pedig ők 

Istenre vonatkozólag sok felvilágosítással szolgálnak neki.  

Az angyalok belsőleg titkos sugallatok által közölnek ismereteket Istenről, az emberek 

pedig külsőleg, főleg a Szentírás tanítása révén. Minél többet beszélnek Istenről, minél több 

kedves dolgot fedeznek fel, és közölnek vele, minél több sugallatot kap az angyaloktól, és oktatást 

az emberektől, a lélek annál nagyobb szeretetre gyullad. A szeretetnek annál mélyebb sebét ejtik 

rajta. Ez halálos kínt okoz a léleknek. Míg ezek a teremtmények: – az angyalok és az emberek 

nemcsak azzal sebzik meg, hogy ezernyi dolgot mondanak Istenről, hanem főleg azzal, amit nem 

tudnak elmondani. Istennek egy bizonyos felséges tükröződése az, amely ilyenkor feltűnik a lélek 

előtt. Gyötrődik amiatt, amit még nem lát Istenből. Valami mélységes megértést kap Istenről, 

amelyet nem lehet kifejezni, és ezért így fejezi ki a 7. versszakban: 

 „A nem tudom, mi az”, amit nem tudnak ők elmondani.  

 Ha már az – mondja a lélek-menyasszony –, amit megértek, sérti és sebzi szerető szívemet, 

nem csoda, hogy ez, amit felfogni képtelen vagyok Istenről, de amit oly mélyen átérzek, szinte 

megöl engemet, belehalok. Ez megesik olykor az előrehaladottabb lelkekkel, akiknek Isten néha 

megad egy bizonyos magasztos megismerést, amelyben megértik és érzik Istennek a felségét és 

magasztosságát. Ebben az érzésben az illetőnek oly magasztos fogalma van Istenről, hogy 

világosan belátja: mennyire nem ért meg belőle semmit. Márpedig nagyon felséges megismerés 

az, amelyben belátjuk és érezzük Isten végtelenségét, és azt, hogy azt tökéletesen nem lehet 

megérteni. Ezért igen nagy kegyelem, ha az Úristen ebben a földi életben legalább futólagosan, de 

mégis világosan megérteti és átérezteti a lélekkel az Ő végtelen isteni magasztosságát. És azt is, 

hogy Őt isteni mivoltában megérteni és átérezni egyáltalán nem lehet. Ez a megértés ugyanis 

némileg hasonlít Isten boldogító látásához, amelyet az égiek élveznek, amennyiben azok, akik 

jobban megértik őt, jobban megértik azt is, hogy milyen végtelen az, amit nem értenek Istenből. 

Ezért mondja a 7. versszak: A teremtmények csak dadognak Istenről, mert nem tudják magukat 

kifejezni.  

 

 4. A 8. versszakban a lélek-menyasszony tovább panaszkodik.  
Így beszél az ő lelke életéhez, tehát a saját emberi életét mintegy megszemélyesítve 

megszólítsa. A versszak így hangzik:  

 

 „De hát miképp tudsz megmaradni,  

 Ó élet, hogyha ott nem élsz, hol élsz,  

 S ha már halálosak  

 Azon nyilak, mik akkor érnek,  

 Midőn Szerelmedről gondolkozol.” 

 

 A lélek-menyasszony tehát mintegy haldoklik a szeretettől, de azért mégsem tud meghalni, 

hogy szabadon élvezhesse a szeretetet. Arról panaszkodik, hogy ez a testi élet túl soká tart, és 

hogy a szellemi életre igen sokáig kell várnia. Ebben a versszakban tehát magával, lelkének 

életével, vagyis önmagával beszél, hangoztatva, hogy az élet mekkora fájdalmat okoz neki. Így szól 

hozzá: Ó élete lelkemnek,  



 

 

 5. „De hát miképp tudsz megmaradni” ebben a testi életben, amely neked halálod? Hiszen 

ez foszt meg téged Istennek attól az igazi szellemi életétől, amelyben lényeged, szereteted és 

vágyaid által sokkal valóbban élsz, mint ebben a testben? Miképpen tudsz megmaradni ebben a 

gyarló, törékeny testben?  

Hiszen azok a sebek, amelyeket a szeretet ejt rajtad, valahányszor isteni Kedvesed nagyságáról és 

fenségéről hallasz, elegendők arra, hogy kioltsanak téged, ó én életem.  

 Mert ezek az értesülések az isteni Jegyesről súlyos sebeket ejtenek rajtad a szeretet folytán. 

Ahányszor tehát hallasz, vagy megértesz Jegyesedről valamit, az mindannyi érintés és sebzés lesz 

reád nézve, hogy a szeretet betegévé tesz. Miképpen tud tehát megmaradni, hogyha ott él, hogyha 

nem ott él, ahol az igazi élete van? A lélek ugyanis inkább ott él, ahol a szeretetének a tárgya 

van, nem annyira a testben, amely élteti. Mert hiszen életét nem a testtől kapja, sőt ellenkezőleg, 

ő ad annak életet, és ő viszont abban él, akit szeret. Azonban eltekintve a szeretet ezer életétől, 

amelynek révén a lélek Istenben él, a lélek élete éppúgy, mint az összes teremtményeké 

Istenben gyökerezik.  

 Szent Pál apostol így mondja: Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Ezzel 

azt akarja mondani: Istenben bírjuk a mi életünket, mozgásunkat és létünket. Mivel pedig a lélek 

látja, hogy természetes élete Istenben van, azért, mert természetes létét is Istenben bírja, és 

hasonlóképpen őbenne van szellemi élete és azon szeretet folytán, amely szereti, panaszkodik, és 

szomorkodik azon, hogy ilyen nyomorult és halandó testben való élet képes őt 

megakadályozni abban, hogy élvezhesse azt az erős, igazi és gyönyörűséges életet, amelyet 

természeténél és szereteténél fogva Istenben él.  
 A lélek mély érzelemmel beszél erről a dologról, mert értésünkre akarja adni, hogy két 

egymással ellenkező részében szenved, tudniillik a természetes életében, amely a testben folyik, 

illetve szellemi életében, amely Istenben van. Ezek ugyanis szemben állnak, és az egyik 

ellenkezik a másikkal. Mivel pedig ő mindkettőben él, szükségképpen nagyon kell szenvednie. 

Az egyik élet ugyanis – éspedig ez a fájdalmas földi élet – akadályozza a másikat, az élvezetes 

szellemi életet. Úgyhogy ez utóbbira nézve a természetes élet olyan, mint a halál, amennyiben 

miatta meg van fosztva a szellemi élettől. Pedig természetének alapján ebben van egész léte és 

élete. A szeretet révén pedig benne vannak összes cselekményei és vonzalmai. Ezért mondja: Ha 

már halálosak azok a nyilak, amik akkor érnek; ezzel kifejezi, hogy mennyire terhére van ez a 

mulandó földi élet. Mintegy felteszi a kérdést: Miképpen tudsz megmaradni a testben, amikor 

életednek kioltására magukban véve elegendők már a szeretetnek azon érintései is – a szeretet nyilai 

–, amelyeket kedvesed, az isteni Jegyes ejt a szíveden?  

 Ezek az isteni érintések annyira megtermékenyítik a lelket és a szívet, és úgy betöltik Istenre 

vonatkozó megértéssel és szeretettel, hogy a lélek mondhatnánk valósággal „fogan” Istentől, életet 

kap Istentől.  

 A következő sorban azt mondja: Midőn szerelmedről gondolkodol, vagyis az ő nagyságáról, 

szépségéről, bölcsességéről, kegyességedről, erényeiről, amennyiben azokról fogalmat tudsz 

alkotni. Élet fakad benne.  

 Ez tehát Keresztes Szent János tanítása (A szellemi páros ének, 213-225. oldal).  

 

II. A jegyes időszak jellemzője az egymásra való várakozás, vágyakozás 
 

Még nincsenek szüntelenül együtt. Szeretnének mindig együtt lenni!  

 Ahogyan a jegyes szívesen nézi azokat az ajándéktárgyakat, amelyeket a vőlegényétől 

kapott, úgy a lélek is szívesen nézi a teremtményeket, amelyek isteni Jegyesére emlékeztetnek. De 

tudja azt, hogy nem elég valami a Jegyestől, hanem neki Valaki, a Jegyes személye kell. Arra 

vágyódik, hogy már végre az isteni Jegyes egészen odaadja magát neki. A szerelmi epekedés 

nagyon találó kifejezés a lélek állapotának a leírására. Eleped a lelkem az Utánad való vágytól. 

Elgyengülök, haldoklom, Nélküled nem tudok élni! Belehalok, hogy élnem kell, vagyis hogy nem 

halok még meg, hogy véglegesen mennyei házadban Veled lehessek, isteni Vőlegényem! A lélek-



 

menyasszony életállapota ezért a haldoklás lesz, vagyis már meghal mindannak, ami nem az ő 

Jegyese. Már csak gyötrődve él, a szeretettől megsebesítve él mindaddig, amíg véglegesen  

nem lehet együtt az isteni Jegyesével.  

 Amikor a jegyes levelet kap szerelmesétől, akkor az a levél az ő kedvesének a gondolatait, 

életét közvetíti a számára. A lélek-menyasszony is a Szentírásból, Isten leveléből egyre több 

tanítást kap isteni Ura életéről, gondolatairól, szeretetéről; de ez a tudás mégis csak fokozza 

benne a szenvedést, mert egyre jobban meglátja, mennyi minden van még, amit nem tud az ő 

isteni Uráról.  
 A „nem tudás”, mint egy felhő betakarja előtte isteni Urának az életét. Epekedő 

gyötrődését azonban enyhíti a gondolat, hogy majd eljuthat oda, ahol igazán élhet. Ha most 

amiatt gyötrődik, hogy még nem ott él, ahol az igazi örök élet van, akkor mégis vigasztalja a hit: 

majd örökre ott élhet, ahol az igazi élet, Isten, az élő Isten van.  

 De ez a gyötrődés, hogy még nem vagyok ott, ahol az igazi élet él az én igazi Jegyesem 

mennyei házában, fokozza benne a vágyat, az epekedést az isteni Jegyes után. És bár sokszor úgy 

érzi, hogy belehal abba, hogy még itt a földön kell élnie, mégis élteti a remény, hogy majd ott 

élhet, ahol az igazi élet várja őt. Ha az isteni Vőlegény szeretete itt a földi életben a szeretet 

nyilával ennyire meg tudja sebezni az ő lelkét, szívét, és ez a sebzés gyönyörűséges, szeretettel 

teljes, édes, akkor a lélek-menyasszony vigasztalódik, hogy majd milyen lesz a szeretetnek az az 

érintése, amellyel az örökkévalóságban Isten átjárja az ő szívét, az ő lényét. A lélek epekedésének a 

kibontakozása tehát a vágyakozás beteljesülése lesz. A földi élet útján való előhaladás gyötrelmei 

megédesülnek a gondolattól, hogy milyen édes lesz majd a mennyei hazába való bejutás. A földi 

élet pályafutásának küszködései – ahogyan Szent Pál is mondja: a pályát végigfutotta (2 Tim 4, 7) – 

feloldódnak majd a célba érkezés gyönyörűségében, amikor a lélek-menyasszony részesül majd a 

győztesnek kijáró ünneplésben. Dicsőséget hoz annak az országnak, amelynek polgára, amelyet 

képvisel. Az egész mennyei sereg, a mennyország minden lakója örvendezni fog vele, amikor végre 

majd büszkén feszíthet isteni Vőlegénye oldalán. Amikor majd betölti a szívét a célba érkezés 

gyönyörűsége.  
 Ha már itt a földi életben boldogsággal tölt el minket Szent Pál szava: Istenben élünk, 

mozgunk és vagyunk; mennyivel inkább gyönyörűséges lesz az, amikor beteljesedik a lélek-

menyasszony vágya, és az isteni Vőlegény bevezeti a mennyei házba, és ott élhet Istenben, és ott 

lesz benne örökre elszakíthatatlanul a hazaérkezés biztonságával, örömével. Ott már nem 

panaszkodik a lélek-menyasszony, hogy mennyit kellett szenvednem Érted, ott már tudja: e-világ 

szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely nyilvánvalóvá lesz rajtunk (Róm 8, 18). 

Ott már felejti a múltat, a sebeket, a haldoklás gyötrelmeit, mert ott már eluralkodik benne az 

Élet, isteni Urának Élete. Akkor végre majd ott fog már élni, ahol igazán érdemes élni!  

 

Befejezésül a 252/f számú éneket imádkozzuk:  

 

 Jézusom isteni teste, térdedet átfogom esdve:  

 Lelkem az égbe vezesd be! 

 

 Jézusom isteni vére, szállj le ma szívem ölére,  

 Moss meg örökre fehérre!  

 

 Jézusom, isteni Bárány, égi kegyelmeid árán,  

 Menny örök élete vár rám! 

 
  



 

 

367. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegény szeretetébe kíván belemerülni 

A szellemi páros ének 9-12. versszaka alapján (224-248. oldalig) 

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj!  

 

 Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet,  

 És a bűnök ellen égből nyújts védelmet!  

 Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed,  

 Hogy megnyerjem végső boldogságom Benned!  

 

 Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 9. versszakától kezdve a lélek-

menyasszonynak ezt az irányulását tárgyalja.  

 

I. Egyre jobban szeretne isteni Vőlegényével lenni, belemerülni a szeretetébe 

 

 A 9. versszakban a lélek-menyasszony odafordul szeretett Jegyeséhez. Így hangzik a szava: 

 

         9. „És hogyha megsebezted  

 E szívet, miért nem lettél Orvosa?  

 És hogyha elraboltad,  

 Miért hagytad mégis úgy el,  

 És rablott zsákmányod nem viszed magaddal?”  

 

 Keresztes Szent János megjegyzi a versszak magyarázatánál: Midőn a szarvast nyíllal 

meglőtték, nem pihen, nem nyugszik, hanem itt is, ott is orvosságot keres. Majd ebben, majd 

abban a vízben fürdik meg, de a különböző körülmények és orvoslások közepette is csak 

folytonosan fokozódik benne a mérgezett nyíl hatása, míg csak a méreg a szívéig nem ér, és meg 

nem öli a szarvast. Hasonlóképpen a lélek-menyasszony is, ha egyszer beléje vetette magát a 

szerelem édes mérge, folyton keresi rá az orvosságot. De nemcsak nem talál orvosságot, hanem 

mindaz, amit gondol, beszél és tesz, még csak növeli a fájdalmát. Midőn tehát a lélek-

menyasszony belátja, hogy nincs számára más orvosság, minthogy kezébe adja magát annak az 

isteni Vőlegénynek, Aki őt megsebezte, hadd adja meg neki Ő a kegyelemdöfést, és így 

befejeződjék az élete itt a földön a szeretetben. Jegyeséhez fordul, Aki mind ennek a gyötrődésnek 

az oka. Elpanaszolja Neki a fájdalmát. Újra meg újra előadja Neki jajait.  

 Mivel pedig látja, hogy a lelke meg van sebesülve, és olyan egyedül van, nem lévén 

számára más orvosság Kedvesén kívül, mint Aki megsebezte, azt kéri Tőle: hogyha már 

megsebezte szívét szeretetének ismeretével, miért nem gyógyítja meg jelenlétének a látásával? Ő, 

Aki elrabolta azon szeretet révén, amelyet benne gyújtott, s amely által kiragadta a saját hatalmából, 

miért hagyta úgy el? Kivette ugyanis a lélek hatalmából az ő szívét (mert hiszen aki szeret, az már 

nem mondhatja a szívét magáénak, amennyiben a Kedvesének adta azt), de a lélek-

menyasszonynak fáj, hogy igazán mégsem vette még őt a saját hatalmába, nem vette egészen 

magához a szeretet teljes és bevégzett átalakulásában, az örök dicsőségben. Ezért mondja:  

 

 „És hogyha megsebezted  

 E szívet, miért nem lettél Orvosa?”  

  



 

 A lélek-menyasszony nem azért panaszkodik, hogy isteni Vőlegénye megsebezte őt – mert 

hiszen a szerelmes annál jobban örül, minél inkább meg van sebezve a szíve –; hanem azért, hogyha 

már megsebezte a szívét, miért nem gyógyítja meg azáltal, hogy teljesen befejeződjön itt a földön 

az élete. A szeretet sebei ugyanis olyan édesek és élvezetesek, hogyha nem okoznak halált, 

akkor nem is tudják kielégíteni a lelket. Olyan gyönyörűségére szolgálnak, hogyha azt akarná, 

bárcsak sebeznék annyira, hogy belehalna. Ezért mondja: Ha úgy elbántál vele, hogy seb támadt 

rajta, miért nem gyógyítod meg azzal, hogy belehal a Te szeretetedbe?  

 Így szól: isteni Vőlegényem, Te vagy a sebem oka a szeretetem fájdalmában, légy tehát oka 

a gyógyulásomnak is a szeretet okozta halálban! Mert ilyen módon a szív –  amelyet megsebez a Te 

távolléted okozta fájdalom – meg fog gyógyulni a Te édes jelenléted élvezetétől. 

 Azt szokták mondani az olyan emberről, aki szeret, hogy elrabolta a másik szívét, annak 

szívét, akit szeret. Így a szíve nincs nála, hanem annál van, akit szeret. És így már nincs szíve a 

maga számára, csakis a Kedvese számára. Ebből tudhatja meg a lélek, vajon tisztán szereti-e Istent, 

vagy sem. Mert ha igen, akkor nem fog törődni a saját maga érdekével, hanem csakis Isten 

dicsőségén fog járni az esze, és azon, hogy miképpen szerezzen Őneki nagyobb örömet. Mert 

minél több szíve van a maga számára, annál kevesebb jut abból Istennek. Azt pedig, vajon Isten 

igazában elrabolta-e valakinek a szívét, azt abból lehet látni, hogy eped-e igazán Isten után, 

vagyis hogy Őkívüle nem tudja semmi másban örömét találni. Így felfakad benne a kérés: Miért 

nem viszed el a szívet, amelyet szereteted által elraboltál, hogy megtöltsed, meggyógyítsd azáltal, 

hogy önmagadban adsz neki helyet, és tökéletes nyugalmat?  

 A szeretet jutalma nem egyéb, mint a szeretet. A lélek sem kér mást, mint még több 

szeretetet mindaddig, amíg csak el nem éri a szeretet tökéletességét. Az istenszerető léleknek 

tehát nem szabad más jutalomra számítania és mást óhajtania, mint Isten Iránti szeretetének 

tökéletesedését.  
 

II. A 10. versszaka a gyötrődést, az Isten látása Utáni epekedést tárja elénk 

 

A lélek-menyasszony szíve már nem tud semmi másban örömet találni. Ezt kéri:  

 

     10. „Ó csillapítsd gyötrelmeim, 

Hisz nem képes rá senki más; 

És engedd, hogy megláthasson szemem, 

Hisz fénye csak Te vagy, 

S csupán számodra tartogattam.” 

 

 A szeretet következtében a lélek-menyasszony tehát olyan állapotba jutott, mint az a 

súlyos beteg, aki teljesen elveszítette étvágyát, minden terhére van. Egy vágya van, hogy 

visszanyerje az egészségét. Mindaz, ami ebben nem segíti, csak fárasztja. Miután a lélek-

menyasszony az isteni szeretet következtében ilyen fájdalmas állapotba jutott, három 

tulajdonsággal bír:  
 

 1. Először is bármilyen nagy baja legyen, még ha szükségből más dolgokkal kell is 

foglalkoznia, szíve mindig isteni Jegyesénél van.  

 

 2. A második tulajdonság: ő is elveszítette étvágyát minden mással szemben.  

 

 3. A harmadik jellemzője: minden terhére van. Ha valami mással kell foglalkoznia, az csak 

fárasztja és untatja.  

 Mindennek az az oka, hogy mivel a lélek-menyasszony egyszer már megízlelte az 

istenszeretet eledelét, minden más dologban, anélkül hogy más ízt keresne benne, azonnal 

Kedvesének az ízét akarja benne megtalálni és élvezni. Tehát ha valamiben nem találja meg Őt, 

akkor abban nem tudja örömét találni.  



 

 Amikor az Énekek éneké-ben a menyasszony a Vőlegényét kereste, ezt a három 

tulajdonságot vette észre önmagán. Azt mondja: Kerestem és nem találtam Őt... De rám-találtak az 

őrök, akik a várost körüljárják. Megsebeztek engem, és elvették palástomat a kőfal őrei (Én 5, 6-7).  

 Azok, akik a várost körüljárják, a világiak, akikkel a lélek-menyasszonynak érintkeznie kell. 

Akik olyan lélekre akadnak, aki Istent keresi, azon sok sebet ejtenek. Sok keserűséget okoznak 

neki, mivel nem találja meg azt, Akit keres. Sőt, még akadályozzák is. Azok pedig, akik őrzik a 

szemlélődés kőfalait, és nem engedik, hogy a lélek beléje merüljön, azok nem mások, mint az 

ördögök, és a világgal való foglalkozások, amelyek elveszik tőle a békének és a szerető szemlélődés 

nyugalmának a palástját.  

 Most már a lélek-menyasszony megérti, hogy amíg ebben az életben van, nélkülözi Isten 

látását. Egyáltalán nem képes megszabadulni az őt körülvevő teremtményektől. Ezért kéri isteni 

Jegyesét:  

 „Ó csillapítsd gyötrelmeim, hisz nem képes rá senki más!”  

 

 Az Isten látása utáni epekedését nevezi itt gyötrelemnek, amelyet semmi más nem képes 

csillapítani, mint Kedvesének a birtoklása. Ezért kéri, hogy csillapítsa jelenléte által, és üdítse fel őt, 

mint ahogyan a víz felüdíti a szomjazót. Azért használja itt ezt a szót: csillapítsd, mert ezzel akarja 

értésünkre adni, hogy szenved a szeretet tüzétől. Meg kell jegyeznünk, hogy Isten éppen akkor 

szokta a lelket megvigasztalni, midőn az nem talál, de nem is keres Istenen kívül senki másnál 

segítséget és vigasztalást. Itt tehát a lélek, amely Istenen kívül nem talál semmiben örömet, nem 

képes sokáig ellenni isteni Vőlegénye látogatása nélkül. Ezért mondja:  

 „Engedd, hogy megláthasson szemem!” 

 

 Vagyis hogy szemtől szembe láthassalak lelkem szemével, amelynek Fénye csak Te vagy!  

A szerelmesek kedveskedésével mondja Őt szeme-fényének. Ez az Isten látása utáni vágyat fejezi 

ki. Az ég Világossága ugyanis nem egyéb, mint maga Isten Fia. A Jelenések könyvében Szent János 

mondja: A mennyei városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy abban világítsanak, mert az 

Isten Fényessége világítja azt, és annak látása maga a Bárány (Jel 21, 23). Azt mondja Jegyesének:  

 „Tekintetemet csupán számodra tartogattam.”  

 

 E szavakkal a lélek-menyasszony rá akarja bírni az isteni Vőlegényt: engedje meglátni ezt 

az Ő szeme-fényét nemcsak azért, mert annak híján sötétben lesz, hanem azért is, mert Ő semmi 

mást nem óhajt látni, csupán Őt! Méltányos, hogy ezt az isteni Fényt megkapja az olyan lélek, 

aki az összes dolgokkal szemben lehunyja a szemeit, és csak azért nyitja ki őket, hogy Istenére 

tekintsen.  
 

 

III. A 11. versszakban a lélek-menyasszony tovább könyörög: 

 

Mutassa meg magát neki végre valahára az isteni Vőlegény, mert csak ez képes 

meggyógyítani az ő szerető szívének gyötrő kínjait. A 11. versszak így hangzik:  

 

     11. „Jelenléted nyilatkoztasd ki nékem, 

Látásod s szépséged legyen halálom! 

Gondold meg, hogy a szív sebére, 

Melyet szerelmed ejtett, nincsen ír, 

Csak kedves arcod s társaságod.” 

 

 Tudnunk kell, hogy az isteni Vőlegény nem tudja sokáig nézni, hogy a lélek-jegyes 

gyötrődve epekedjen Utána. Úgy látszik, hogy erre a forró kérésre való felelettől az Úristen valami 

szellemi jelenésben részesíti őt. És abban néhány mély betekintést ad neki saját isteni Szépségébe, 

magába Istenségébe. Ezzel természetesen még nagyobbra növelte vágyát és epekedését Isten igazi 



 

látása után. Ahogyan a kovácsmester is vizet szokott locsolni a tűzre, hogy azt jobban felszítsa, és 

forróbbá tegye, hasonlóképpen tesz az Úr is, tudniillik mutat valamit a léleknek az Ő saját isteni 

Fenségéből, hogy még jobban felszítsa benne a szeretetet, és előkészítse arra a kegyelemre, 

amelyben később szándékozik őt részesíteni. Mivel tehát a léleknek e sötét jelenés révén 

burkoltan ugyan, de mégis volt alkalma látni és érezni azt a legfőbb Jót és Szépséget, Aki az Isten, 

majd belehal a vágyba, hogy megláthassa! 

 Keresztes Szent Jánosnál ez a sötét jelenés a világos jelenés ellentéte. A világos jelenésben a 

lélek lát, meglátja Istent. Világosan megtapasztalja, hogy Ő itt van! Nem színről színre látás ez. A 

sötét jelenés, vagyis a szemlélődés folyamán az ember azonban már tudja, hogy Isten valami 

rendkívüli módon érintkezik vele, bár ezt a tudást az ő emberi képzeletében semmi világosan 

látható kép sem kíséri. Tud, de nem lát, sem testi, sem lelki szemeivel, vagyis a fantáziával, a 

képzelőerővel. De ez a nem világos látás, ez a sötét jelenés tovább szítja a lélek-menyasszonyban az 

Isten látása utáni vágyat. Azt szeretné, bárcsak venné őt már birtokába ez a Nagy Isten, Akinek 

szeretete elrabolta, és megsebezte az ő szívét. 

 

 A 11. versszakban egészen nyíltan kéri a lélek-menyasszony az ő isteni Vőlegényét, hogy 

mutassa meg neki szépségét, vagyis isteni lényegét. Azt kívánja, hogy bárcsak már befejeződne ez a 

földi élete, kiszabadulhatna a testből, mivel ebben a földi életben még nem tudja Őt szíve vágya 

szerint élvezni. Kéri: legyen tekintettel arra, hogy a szíve annyira eped, és hogy nincs más 

orvossága, mint az isteni Lényeg dicsőséges látása. Ezért kéri: jelenlétedet nyilatkoztasd ki nekem!  

 

 Isten háromféle módon lehet jelen a lélekben: 

  

1. Először is lényegileg, ezen a módon jelen van minden teremtményben (ugyanis 

mindenütt jelen van). Tehát nemcsak a jó és szentéletű lelkekben, hanem még a bűnösökben is, meg 

az összes többi létezőben. Ezzel a jelenlétével ugyanis Isten életet és létet ad mindennek.  

 

 2. Isten jelenlétének második módja a kegyelem révén történik. Ezáltal lakik Isten minden 

olyan lélekben, akik nincsenek a halálos bűn állapotában, akik megkapták a megszentelő 

kegyelmet.  

 

 3. Isten jelenlétének harmadik módja a lélekben a szellemi szeretet folyamánya, amennyiben 

a szeretet folytán Úristen a buzgó lélekben megmutatja a jelenlétét. Jelenlétével felüdíti, 

megörvendezteti és boldogítja. 

 Azonban ezek a jelenlétek mindig burkoltak, mert az Úristen még nem mutatja meg 

bennünk magát olyannak, amilyen Ő. Azt ugyanis ebben a halandó életben nem tudnánk elviselni. 

A lélek tehát tudja azt, hogy Isten jelen van benne, mint fenntartó erő. Nem azért kéri, hogy jöjjön 

el, hogy a megszentelő kegyelemben részesítse, mert hiszen azt már tudja, hogy megkapta Isten 

ajándékából. Hanem azt kéri: nyilatkoztassa ki és mutassa meg önmagát oly módon, hogy a lélek 

megláthassa Istent az Ő létében és szépségében.  

 Főleg a szeretet által a Benne való jelenlétének kinyilvánítását kéri. Ez ugyanis annyira 

magasztos, amelybe azonban az Úristen mégis valami homályos betekintést enged. Olyan hatást 

gyakorol a lélekre, hogy teljesen oda van a vágytól, és az epekedéstől annak látása után, amit ebben 

az isteni jelenlétben burkoltan érez. Az a vágy gyötri, hogy belemerülhessen abba a legfőbb Jóba, 

Akit burkoltan ott érez maga mellett. Mert bár be van burkolva, azért nagyon is észrevehetően érzi 

azt, hogy milyen kincset és boldogságot foglal magában. Ez a kincs a lélekre olyan nagy vonzóerőt 

gyakorol, hogy ahhoz fogható nincs a természetes dolgok között.  

 Ezért kérte Mózes is a Sinai hegyen kétszer is, hogy mutassa meg neki Isten az Ő 

dicsőségét. Isten elrejtett lényegének felségébe, szépségébe már bepillantást nyert, de szeretné 

Őt még jobban megismerni! (vö. Kiv 33, 13). Ez a kegyelem pedig nem egyéb, mint elérni Isten 

tökéletes szeretetét az örök dicsőségben. De Isten azt felelte Mózesnek: „Arcomat nem láthatod, 

mert nem láthat engem ember, amíg él” (uo., 20). Ez azt jelenti: az én arcom szépsége, és az én 



 

látásom boldogsága olyan nagy, hogy te azt ebben a törékeny életben nem volnál képes 

elviselni. Nincs más megoldás, minthogy a lélek bele akar halni a szeretetbe. Ezért mondja: 

„Látásod és szépséged legyen halálom!” Vagyis a Te isteni lényed és szépséged látása annyira 

boldogító, hogyha a lelkem azt nem bírná ki, akkor a látásod és a szépséged legyen inkább a 

halálom. Meghalni Isten szépségétől, hogy mindörökre élve élvezhesse Isten szépségét, ez 

csodálatos vágy! Persze a lélek-jegyes itt föltételesen beszél. Azt ugyanis, hogy isteni Jegyesének 

látása és szépsége legyen a halála, csak arra az esetre kéri, ha nem találhatja meg anélkül, 

hogy meg ne halna. Tudja ugyanis, hogy ez a múlandó emberi élet nem egyeztethető össze azzal a 

másik élettel, vagyis Isten örök, hervadhatatlan életével.  

 

 Ezért mondja Szent Pál is: Nem azt kívánjuk, hogy levetkőztessenek, hanem azt, hogy 

felöltöztessenek, hogy ami halandó, azt az élet nyelje el (2 Kor 5, 4). Ez nem a testből való 

kivetkőzés vágyának a kívánása, hanem a dicsőség ruhájának a felöltése utáni vágyódás. Inkább 

kíván elköltözni ebből a földi életből, és Krisztussal lenni (Fil 1, 23).  

 A lélek-menyasszony tehát már annyira szereti Istent, hogy nem fél meghalni Isten 

látásától, mert benne már az a tökéletes szeretet valósul meg, amelyről Szent János apostol 

mondta: A tökéletes szeretet kizár minden félelmet (1 Jn 4, 18). Az istenszerető lélekre nézve a 

halál nem is lehet keserű, mert hiszen benne találja meg a szeretet minden boldogságát és 

édességét, hiszen az gyötrelmeinek végét jelenti, és a boldogságának a kezdetét. Ezért jó-

barátjának tekinti. Ez lesz az ő eljegyzése és lakodalma. Jobban óhajtja halálának óráját, mint 

ahogyan a föld királyai vágyódnak a királyságok és fejedelemségek elnyerése után. Igaza van tehát, 

amikor a lélek minden félelem nélkül mer így beszélni:  

 „Látásod s szépséged legyen halálom!”  

 

 Mert hiszen tudja, hogy amely pillanatban ez bekövetkeznék, ő odarepülne ahhoz a 

szépséghez, belemerülne abba a szépségbe, hozzá hasonulna ahhoz a szépséghez, és ő maga is szép 

volna, mint maga az a Szépség, amely által ki volna elégítve, és gazdag lenne, mint maga az az 

isteni Szépség. Ezért mondja Dávid király: Becses dolog az Úr szemében szentjeinek halála (Zsolt 

115, 15). Ez nem volna igaz, hogyha a szenteknek nem lenne részesedése Isten nagyságában. Mert 

Isten előtt nincs semmi drágább, mint Ő önmaga. Ezért amikor a lélek szeret, nem fél a haláltól, 

hanem ellenkezőleg, akkor vágyódik utána. A bűnös fél a haláltól, mert érzi, hogy a halál meg 

fogja fosztani minden javától, és csakis rosszat hozhat rá. Az istenszerető lélek pedig inkább 

már éli a másvilág életét itt a földön is, mintsem ezt a földi életet, hiszen jobban él a lélek már ott, 

ahol szerethet, mint itt a földön, ahol még akadályai vannak ennek a határtalan szeretetnek. Ezért 

mondja, hogy betegségére – amely a szeretet betegsége – nincs más orvosság, mint isteni 

Vőlegényének jelenléte és látása. A lélek attól lesz egészséges, hogy Isten szereti őt. Minél 

jobban fokozódik benne ez az isteni szeretet, annál egészségesebb lesz. Amikor végre eléri a 

szeretete a tökéletes fokozatot, akkor lelki egészsége is tökéletes lesz. Megjegyzendő azonban, 

hogy a szeretet ezt a tökéletességet nem éri el mindaddig, amíg a két szerető oly szorosan nem 

egyesül egymással, hogy egészen egymáshoz hasonulnak, amikor azután a szeretet teljesen 

egészséges lesz. A lélek-menyasszony úgy érzi, hogy a szeretet benne még nagyon töredékes, 

olyan, mint egy vázlatrajz. Az még nem egy teljes kép. Szeretne átalakulni annak a képére, Akinek 

szeretete most még csak vázlatosan van a képében. Ez nem más, mint az Ő isteni Jegyese, az Ige, 

Isten Fia, Akiről Szent Pál mondja: Ő az Atya dicsőségének fénye és lényegének képmása (Zsid 1, 

3).  

 Mivel a lélek érzi szeretetének fogyatékos voltát, ez egyben meg is vigasztalja, mert ez 

azt jelenti, hogy van már benne bizonyos fokú szeretet.  

 

IV. A kép ragyogva tükrözze vissza isteni Jegyesét! 

 

 A 12. versszak-ban a lélek azt szeretné, hogy az a kép, amelyet isteni Vőlegénye önmagáról 

készített a Jegyese lelkében, már egészen elkészüljön, fényes legyen! A 12. versszak így hangzik:  



 

 

    12. „Ó kristálytiszta forrás, 

Ha szép ezüstszín arcodon 

Váratlan visszatükröződnék 

A szempár, mely után epeszt a vágy, 

S amelynek vázlatképét itt benn hordozom!” 

 

 Mivel a lélek epedve vágyik a Jegyesével való egyesülés után, de nem talál rá módot a 

teremtmények között, ezért a hithez fordul. Mert a hit hivatott arra, hogy az isteni Vőlegényre 

vonatkozólag a leghitelesebb felvilágosítással szolgáljon. Nincs más eszköze annak, hogy az ember 

elérhesse az igazi egyesülést és a lelki eljegyzést az Úristennel. Ezt maga Isten nyilatkoztatta ki 

Ozeás prófétánál, mondván: Hittel jegyezlek el téged magamnak (Oz 2, 21). Égő vágyában tehát ezt 

mondja: „Ó hite az én Jegyesemnek és Krisztusnak. Ó, bárcsak világosan kinyilvánítanád végre 

valahára azokat az én Kedvesemre vonatkozó igazságokat, amelyeket homályba és sötétbe 

burkoltan öntöttél lelkembe.” Mert a hit – ahogyan a hittudósok mondják – csupán sötét ismeretet, 

és nem világos látást közvetít Istenről. Majd a színről színre látásban kapjuk meg ezt a világos 

ismeretet (vö. 1 Kor 13, 12).  

 

 Kristálytiszta forrásnak nevezi a hitet két okból:  

 a) Az egyik az, hogy ez a forrás isteni Jegyesére, Krisztusra irányul. 

 b) A másik az, hogy megvannak benne a kristály tulajdonságai, amennyiben tiszta 

igazságokat foglal magában, és azoknak világos forrása, illetve a tévedésektől mentes tanítás. 

Forrásnak pedig azért nevezi a hitet, mert belőle fakadnak a lélek számára az összes lelki kincsek. 

Jézus is forrásnak nevezte a hitet, amikor a szamariai asszonnyal beszélt, mondván: Mindazokból, 

akik Őbenne fognak hinni, forrás fog fakadni, amelynek a vize buzogni fog egészen az örök 

életig…Ez a víz pedig nem egyéb, mint maga a Szentlélek, amelyet a hívőknek hitük révén kell 

megkapniuk (vö.? Jn 4, 14. 7, 39).  

 A hittételek tehát az Istenség sugárzását közvetítik,  

– bár még betakarva,  

 – bár még nem egészen világosan.  

 De hát a lélek azt kívánja: Isteni Vőlegényem, bárcsak elém tárnád ezeket az igazságokat 

végre valahára világosan, részletesen és leplezetlenül, úgy, ahogyan azt a szívem óhajtja, amelyeket 

most még homályosan, a hittételekbe burkoltan adsz elém (vö. 1 Kor 13, 12). 

 Nagyon érzi már Jegyese, istenei Vőlegénye közellétét, és úgy tűnik, mintha már állandóan  

nézné őt. Ezért hozzáteszi:  

 

 „S amelynek képét itt benn hordozom.” 

 

 A hitigazságok vázlatát már lelke belsejében hordozza, tudniillik értelmében és 

akaratában. 

 

 1. Egyrészt tehát értelme útján öntötte a hit ezeket az igazságokat a lelkébe, de ez még nem 

tökéletes ismeret, hanem csak vázlatos kép.  

 

 2. Másrészt pedig a hit az akarat folytán közli az isteni Jegyes alakját. Még mindig csak 

úgy, mint valami vázlatrajzot. De ebben már benne van a szeretetben való egyesülés reménye. Az 

isteni Jegyes már benne él az Őt szerető lélekben, a szerető lélek pedig isteni Vőlegényében. A 

szeretet olyan hasonlatosságot hoz létre kettejük között, és úgy átalakítja a két szeretőt, hogy az 

egyiket a másiknak lehet mondani, és mindkettőt egynek lehet tekinteni. Az egyik birtokába adja 

magát a másiknak, és mindegyik átengedi, odaadja, elcseréli magát a másikkal, úgyhogy mindegyik 

a másikban él. Az egyik azonos a másikkal, és ketten egyek lesznek a szeretetben való átalakulás 



 

következtében (vö. Jn 17, 11). Erről mondja Szent Pál: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él 

énbennem (Gal 2, 20).  

 

 A szeretetnek ezen fokát majd a lelki házasságban látjuk még jobban kibontakozni. Ez 

ugyanis a lelki életben a földön elérhető legmagasabb foka. A lélek tehát a szomjúságtól gyötörten 

arra vállalkozik, hogy telimerítse lelke edényét Betlehem kútjának vizéből, vagyis magából 

Krisztusból. Erős számára a szerelem, mint a halál. Olyan heves vágy és kín fogja át a lelket, midőn 

látja, hogy már egészen közelébe jut ennek a Kincsnek, az isteni Vőlegénynek, de még mindig nem 

adják neki oda egészen. Fájdalom számára, hogy még nem lehet egészen isteni Urával!  

 

 Keresztes Szent János tehát így tanít arról, hogy a lélek-menyasszony hogyan kíván egyre 

jobban belemerülni az isteni Vőlegény szeretetébe. Nyilván, hogy mindez kegyelmi ajándék. Isten 

ingyenes önajándékozó szeretete. De vágyódni szabad rá, esedezni, kérni lehet. Kérjetek és adnak 

nektek!... Aki zörget, annak ajtót nyitnak. (Mt 7, 7-8).  

 

Egyszer csak meghalljuk majd Isten üzenetét, amellyel mondja:  

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

 

Micsoda isteni ajándék! Válaszoljunk epekedő vágyakozással: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 



 

 

368. A lélek-menyasszony vágyára az Úr válaszol  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 13. versszak, 250-258. oldal) 

 

Imádkozzuk a 124. számú éneket:  

 

Most nyomorult szolgád folyamodom Hozzád, magamat ajánlván kegyelmedbe.  

 Akit nem lát s hiszen, mondád: boldog lészen, mennyben és a földön él kedvedben.  

 Hiszem jelenléted, imádom Fölséged. Amit meg nem foghat tapintásom, 

 Abban igéd nékem bizonyságom. 

 

 A lelki eljegyzés imáját Keresztes Szent János: A szellemi páros ének című költeménye és 

annak magyarázata alapján vesszük. A 13. versszak így hangzik:  

 

  (A lélek-menyasszony mondja):  

        13. Fordítsd el tőlem, Kedvesem, 

 Mert fölrepülök! 

 

  (Az isteni Jegyes válaszol): 

 Térj meg galambom! 

 A sebzett szarvas íme 

 A dombtetőről megjelen, 

 És felfrissül röptöd fuvalmán. 

  

 A lélek-menyasszony forró esedezéseit láttuk az előbbi versszakokban, különösen a 12. 

szakaszban. Ezekre a forró esengésekre az isteni Jegyes azzal válaszol, hogy feltárja előtte isteni 

Fölségének néhány sugarát. Teszi ezt oly elevenen, hogy a lélek szinte kiröppen önmagából, és 

heves rohammal önmaga felé emelkedik, isteni Jegyese felé. A szeretetnek ilyen nagy epedezései 

és buzdulatai közepette az isteni Jegyes meg szokta látogatni az Ő választott menyasszonyát. 

Mindezt szűziesen, gyengéden, kedvesen, és a szeretet nagy erejével teszi. Rendesen ugyanis 

amilyen nagyok a lélekben a szeretet buzdulatai és epekedései, épp oly nagyszerűek szoktak 

lenni azok a kegyelmek és látogatások, amelyekkel őt Isten részesíti.  

 A lélek – az előző versszakban olvashattuk – epedve vágyódott azon isteni szemek után, 

amelyek feltárják isteni Jegyese nagyságát, és amelyek az isteni nagy szeretet néhány sugarát 

sugallják feléje. Ez azután olyan fenséges, és erővel nyílik meg számára, hogy mintegy önkívületi 

állapotba, elragadtatásba esik a lélek-menyasszony. Amikor ez elkezdődik, a szervezetnek igen 

ártalmas megrázkódtatásával is járhat, mivel az ember gyenge szervezete nem képes elviselni ezt a 

túláradó kegyelmet. Ezért szól így a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényhez:  

  

 „Fordíts el tőlem Kedvesem tekintetedet,  

 mert felrepülök!” 

 

 Ez a Te isteni tekinteted arra kényszerít, hogy kiröpüljek önmagamból a szemlélődés 

legmagasabb fokára. Magasabbra annál, amit a szervezetem képes elviselni. A lélek ezt azért 

mondja, mert úgy tűnt fel előtte, hogy a lelke kirepül a testéből, amit igazán óhajtott is. De azért 

kéri, hogy fordítsa el a tekintetét, vagyis hogy ne részesítse ebben az elragadtatásban, amíg itt a 

testben él. Mivel ebben földi testben nem képes elviselni ezt az elragadó tekintetet, és úgy érezné, 

ahogyan szeretné. Azt kívánja tehát, hogy az isteni Vőlegény tekintsen rá, mialatt a testen kívül 

röpül, tudniillik Őhozzá. Csakhogy ezt a vágyat és ezt a röpülést az isteni Jegyes meghiúsította, 

mondván: „Térj meg én galambom!” Mert hiszen ez a közlés, amelyet most kapsz tőlem, még nem 

olyan fokú, mint amilyen az örök dicsőség állapotában lesz, amely után már most vágyódol. De 

azért térj meg hozzám, mert én vagyok az, akit te a szeretettől megsebzett szívvel keresel. Hiszen 



 

én is, mint a szeretettől megsebzett szarvas kezdem magamat megmutatni neked a te magas 

szemlélődésedben. És én, az isteni Jegyes felüdülök és felfrissülök a te szemlélődésed 

szeretetében. Ezért mondta tehát a lélek-menyasszony az isteni Jegyesnek: „Fordítsd el tőlem, 

Kedvesem, tudniillik a tekintetedet!”  

 Miután a lélek annyira vágyódott ezen isteni szemek után, amelyek tulajdonképpen magát az 

Istenséget jelentik, az isteni tekintetet, a lélek az isteni Vőlegénytől Istenre vonatkozólag belsőleg 

olyan közlést és ismeretet nyert, hogy képtelen azt mondani: „Fordítsd el tőlem, Kedvesem a 

tekintetedet!” Akkorra ugyanis ezen földi élet folyamán a mi természetünknek a nyomorúsága, 

hogy azt, ami a léleknek mindennél inkább élete, ami után annyira epedve vágyik – tudniillik 

Kedvesének közlése és ismerete –, amikor végre megkaphatná, nem képes elfogadni életét 

anélkül, hogy bele ne halna, majdnem életét veszítené. Úgyhogy amikor azokat az isteni 

szemeket – amelyeket oly szorgalmasan epedezve és annyiféle módon kutatott – végre megláthatja, 

kénytelen így szólni: „Fordítsd el tőlem Kedvesem a Te tekintetedet!” Ugyanis az ilyen látogatások 

és elragadtatások alkalmával a lélek olykor oly nagy kínokat szenved, hogy nincs az a gyötrelem, 

amely képes volna az ember testét úgy összetörni, és szervezetét olyan életveszélybe sodorni, mint 

ezek a kínok. Ténylegesen, ha Istennek nem volna gondja rá, a léleknek meg kellene halnia, az 

embernek meg kellene halnia. A léleknek – amely ilyen állapotban van – ez a benyomása, ez az 

élménye. Azt érzi ugyanis, mintha a lelke kiszakadna a testéből, és mintha végleg itt hagyná a 

földön ezt a halandó szervezetet. Ennek oka az, hogy az ilyenféle nagy kegyelmek nem 

alkalmasak arra, hogy az ember a földi testben kapja meg őket. Ezen kegyelmek hatására 

ugyanis a szellemünk felemelkedik, hogy érintkezzék az isteni Szellemmel, amely a lélekhez 

jön. Így szükségképpen el kell hagynia bizonyos fokig a testet. Ennek folytán szenved az ember 

teste, és következőleg az ember lelke is, éspedig azért, mert egy lényben vannak egyesülve. Éppen 

azért az a nagy gyötrelem – amelyet a lélek az ilyenfajta látogatáskor szenved, és az a remegés, 

amelyet ez a természetfeletti úton való érintkezés kelt – arra késztetik, hogy így beszéljen: 

„Fordítsd el tőlem, Kedvesem, a tekintetedet!” Ebből azért nem szabad arra következtetnünk, 

mintha csakugyan akarná, óhajtaná a lélek, hogy isteni Vőlegénye elfordítsa a tekintetét tőle. Ezt a 

sóhajt, ezt a mondást ugyanis a természetes félelem adja az ajkára. Még ha sokkal többe kerülne is 

neki, több szenvedésbe, a világért sem akarná elveszíteni Kedvesének ezeket a látogatásait és 

kegyelmeit. Mert bár ebben az imaszakaszban a természet szenved, az ember szelleme felszáll a 

természetfeletti összeszedettségbe, hogy ott élvezze Kedvesének szellemét, hiszen ezután 

vágyódott, és ezt kérte. Csak azt szeretné, hogy ne a testben kelljen azt elfogadnia, mivel abban 

nem tudja tökéletesen élvezni, hanem csak kevéssé, és azt is csak fájdalommal élvezné. Ezért 

inkább szeretné élvezni a testén kívül, vagyis miután a szelleme már kirepült a testből, mert csak ott 

lehet szabadon élvezni Istent. Ezért mondja: „Fordíts el tőlem, Kedvesem, a tekintetedet!”, vagyis 

ne folytasd ezt a kegyelmi közlést addig, amíg még a testben vagyok, „mert felrepülök.”  

 

 Ez a 13. versszak 2. sora: „mert felrepülök.” Ezzel azt akarja mondani: Kiröpülök a testből, 

hogy Uram, kívüle mutasd meg nekem a szemeidet, mert azok kényszerítenek arra, hogy kirepüljek 

a testből.  

 Hogy jobban megértsük, miféle repülésről van itt szó, jegyezzük meg, hogy az isteni 

Szellemnek, az isteni Vőlegénynek ilyen látogatása az emberi lélek szellemi részét nagy erővel 

ragadja el, éspedig azért, hogy érintkezhessék vele, tudniillik az isteni Szellemmel.  

 Az ember lelke elhagyja tehát a testet, megszűnnek benne az érzések, vagyis nem 

érvényesülnek, szinte nem működnek benne tovább azért, mert most az emberi lélek immár 

Istenben működik. Ezért mondja Szent Pál apostol, amikor egy titokzatos elragadtatásáról beszél: 

Nem tudja, vajon testében volt-e, vagy pedig azon kívül (2 Kor 12, 2). Ezt azonban nem úgy kell 

érteni, mintha a lélek megszüntetné a testben a természetes életet, hanem csak úgy, hogy 

felfüggeszti a benne való működést. Innét van az, hogy a szellemi repülés imája alkalmával a test 

érzéketlen lesz még akkor is, hogyha nagy fájdalmat okoznak neki, nem érzi. Tegyük hozzá: mint 

Lourdesben a kis Bernadett, akinek imára emelt kezéhez az orvos az égő gyertyát odaérintette, és a 



 

leányka meg se rezzent, nem érezte a tűz égetését, és utána sem volt látható az égés nyoma a keze 

bőrén.  

 Folytassuk Keresztes Szent Jánossal: Nem olyan ez, mint valami természetes önkívület vagy 

ájulás, amelyből az embert a fájdalom magához téríti. Akik még nem érték el a tökéletesség 

szintjét, azok az ilyen isteni látogatásukkor még éreznek fájdalmakat. Akik azonban már ott 

vannak imádságuk céljánál, Istennél, azok az ilyen isteni közlést már békében és gyöngéd 

szeretetben tudják fogadni. Ilyenkor már megszűnnek náluk ezek az elragadtatások, amelyek 

azelőtt az isteni közlések és az ilyen isteni előkészület gyanánt szerepeltek, mint Isten ajándékai.  

 

 

 

 Itt volna helyén beszélni az extázisokról, az egyéb elragadtatásokról, a lélek titokzatos 

röpteiről, amelyek a lelki embereknél elő szoktak fordulni. Mivel azonban nekem most csak az a 

célom - ahogyan ígértem -, hogy röviden megmagyarázzam ezeket a dalokat, ezt a feladatot, az 

extázis imájáról beszélést olyanokra bízom, akik jobban értenek hozzá, mint én. De meg különben 

is szentemlékű anyánk, a Jézusról nevezett (Avilai) Terézia csodaszépen írt ezekről a szellemi 

dolgokról. Amit tehát az emberi lélek, a lélek-menyasszony itt mond a röpülés imájáról,  

tudniillik - hogy mert felrepülök – azt az emberi szellemnek az Istenhez való elragadtatására, 

extázisára kell érteni.  

 Keresztes Szent János folytatja: A lélek-menyasszony szavára az isteni Vőlegény azonnal 

így felel:  

 

 „Térj meg én galambom!” 

 Ez a 13. versszak 3. sora. Az emberi lélek ebben a szellemi repülésben tehát igen szívesen 

hagyta volna el végleg a testet. Ebben az imában máris azt gondolhatta, hogy életének nyomban 

vége szakad, és olyankor végre mindörökre élvezheti isteni Jegyesét szemtől-szembe, fátyol nélkül 

érintkezhetik vele. Azonban az isteni Jegyes megállítja ezekkel a szavakkal: „Térj meg én 

galambom!” Ezzel azt akarja mondani: Galambom, szemlélődésednek magas és könnyed a 

szárnyalása. Szeretettől lángolsz, és lelki egyszerűségben haladsz. Ezek ugyanis a galambnak a 

sajátosságai. De azért csak térj meg szépen ebből a magas szárnyalásból, amellyel azt akarnád 

elérni, hogy engem igazán birtokba vehess. Mert ennek a magas megismerésnek még nincs itt az 

ideje. Elégedj meg ezzel az alacsonyabb színvonalú megismeréssel, amelyet ezennel ebben a te 

elragadtatásodban veled közlök. És a 4-5. verssorban így folytatja:  

„A sebzett szarvas íme  

 A dombtetőről megjelent.”  

 Az isteni Jegyes tehát szarvashoz hasonlítja magát. Tudnunk kell ugyanis, hogy a 

szarvasnak jellemző vonása az, hogy szeret magas hegyekre felmenni. Amikor pedig meg van 

sebezve, akkor szélsebesen fut a friss vizekhez, hogy azokban keressen üdülést. Ha pedig hallja, 

hogy a párja panaszkodik, és észreveszi, hogy meg van sebesülve, azonnal hozzá megy, dédelgeti és 

becézi.  

 Így tesz itt az isteni Jegyes is. Látván ugyanis, hogy kicsi menyasszonya meg van sebezve 

az iránta való szeretettől, annak nyöszörgése őt is megsebzi. A lélek-menyasszony iránti szeretet 

tehát sebet ejt az isteni Vőlegény szívén is. A szerelmesek között is az egyiknek a sebe a másiké, és 

így mindketten egyet éreznek. Az isteni Vőlegény tehát azt mondja: „Térj meg, kicsi jegyesem, 

énhozzám! Mert ha téged megsebzett az irántam való szeretet, én is, mint a megsebzett szarvas, 

jövök hozzád enyhíteni sebed fájdalmát. Olyan vagyok, mint a szarvas, aki a magaslatokon 

tartózkodik. Ezért mondja tovább az 6. (5.?) verssorban:  

 

 „A dombtetőről megjelent.”  

 Vagyis szemlélődésednek magaslatán megjelenek, amelyre ebben a röptödben megjelentél.  

 A szemlélődés ugyanis magas polc, amelyen Isten ezen élet folyamán kezd érintkezni az 

élettel, és megmutatja neki magát. Azonban nem teszi ezt még tökéletes és bevégzett módon. Azért 



 

nem is mondja, hogy letelepszik a dombtetőn, hanem csak azt, hogy megjelenik. Akármilyen magas 

ismereteket kapjon is a lélek, ebben a földi életben Istenre vonatkozóan, azok mind csak afféle 

pillanatnyi útszéli jelenések.  

 Van azután a szarvasnak egy harmadik tulajdonsága is, melyet a 13. versszak 6. sora fejez 

ki:  

 

„És felfrissül röptöd fuvalmán.” 

 Röpülésen érti az említett elragadtatásos szemlélődést. A fuvallaton pedig érti a szeretet 

szellemét, amely a szemlélődésnek ezt a röptét okozta. Ezt a repülés okozta szeretetet nagyon is 

helyesen nevezi fuvalomnak, mert hiszen a Szentlelket, aki maga a szeretet, a Szentírás szintén 

fuvalomhoz hasonlítja, amennyiben az Atya és a Fiú lehelik őt (vö. Jn 3, 8 ??). És ami ez utolsó 

esetben helyesen mondható a röpülés fuvalmának, amennyiben az Atyának és a Fiúnak 

szemléléséből és bölcsességéből származik, és belőlük árad; úgy hasonlóképpen itt is az isteni 

Jegyes a lélek-menyasszonynak ezt a szeretetét fuvalomnak nevezi. Mert a szemlélődésből ered, és 

abból az ismeretből, amelyet ekkor Istenre vonatkozólag bír. Az isteni Jegyes nem azt mondta itt, 

hogy megjelenik a lélek röptére, hanem így fejezte ki magát: röptének fuvallatára. Isten tudniillik 

igazán nem a lélek röpte folytán közlekedik a lélek-menyasszonnyal - mert hiszen ez a lelki repülés 

nem egyéb, mint az embernek Istenre vonatkozó ismerete -; hanem Isten igenis közlekedik a lélek-

menyasszonnyal az ezen szeretetből fakadó szeretete révén.  

 Amiként ugyanis a szeretet az Atyának és a Fiúnak az egyesülése, éppen úgy 

szeretet a léleknek Istennel való egyesülése is. Innét van az, hogy bármekkora Istenre vonatkozó 

ismeretekkel vagy szemlélődéssel bírjon is valamely lélek, és tudja bár az összes titkokat, ha 

nincs benne szeretet, ahogyan Szent Pál apostol mondja (1 Kor 13, 2), mindez egyáltalában nem 

segíti elő az Istennel való egyesülését. Ugyanez az apostol mondja: Szeretettel legyetek, mert ez a 

tökéletesség köteléke (Kol 3, 14). A léleknek ez a vonzalma és szeretete bírja rá az isteni Jegyest, 

hogy futva siessen hozzá inni a lélek-menyasszony szeretetének forrásából úgy, amint a friss víz 

vonzza a szomjas és megsebzett szarvast, hogy enyhülést keressen nála. Ezért mondja a 6. 

verssorban az isteni Vőlegény: és felfrissül. Amiként ugyanis a szellő felfrissíti és felüdíti a 

melegtől eltikkadt vándort, úgy frissíti és üdíti a szeretetnek ezen fuvalma azt, aki lángol a szeretet 

tüzétől. A szeretet tüzének ugyanis az a sajátsága, hogy az a fuvalom, amely reá frissítőleg és 

üdítőleg hat, nem egyéb, mint a még lángolóbb szeretet. Az istenszerető lélekben ugyanis a szeretet 

olyan tűz, amely ég a vágytól, hogy még jobban lángolhasson. Éppen úgy, ahogyan ez megvan a 

természetes tűzben is. Mivel tehát az isteni Vőlegény vágya itt teljesedik (be), és egyre jobban 

lángol a lélek-menyasszony szeretetének heves tüzében, vagyis az ő hozzávaló repülésének 

fuvalmában, azért mondja: felfrissül. Ezzel azt mondja: a te lelked röptének fuvallától még jobban 

lángol, mert hiszen a szeretet a másikban szeretetet gerjeszt. Meg kell jegyeznünk, hogy Isten 

csakis a lélek vonzalmának és szeretetének mértéke szerint adja a léleknek az ő isteni 

kegyelmét és szeretetét. Éppen ezért az istenszerető léleknek arra kell mindig törekednie, hogy e 

tekintetben ne legyen nála hiány. Mert ezen „eszköz” által – ha szabad így beszélni – jobban fog 

hatni Istenre, úgy hogy azután Isten jobban fogja őt szeretni, és még inkább fogja örömét találni az 

ő kicsiny menyasszonyának lelkében. Hogy pedig ezt a lélek-menyasszony megvalósíthassa – 

tudniillik ezt a szeretetet – gyakorolnia kell azt, amit az apostol is mond, tudniillik: a szeretet 

türelmes, a szeretet jóságos, nem irigykedik, nem tesz senkivel rosszat, nem fuvalkodik fel, nem 

nagyravágyó, nem keresi a magáét, a sértést nem tartja számon, nem gondol rosszat, nem örül a 

rosszaságnak, örvend az igazságnak, mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, mindent 

elszenved, tudniillik minden olyant, ami összefér a szeretettel (vö. 1 Kor 13, 4-7).  

 Mivel tehát a galamb, a lélek a szeretet légkörében repkedett, a lélekből fakadó szerelmi 

epekedései és kínjai vízözönének hullámai fölött, és mivel ezen utolsó említett röptében lába nem 

talált nyugvóhelyet, a jóságos Noé atya kinyújtotta irgalmának jobbját, megfogta, és belehelyezte az 

ő gyöngéd szeretetének bárkájába (vö. Ter 8, 11). Tette pedig ezt akkor, amikor a most magyarázott 

13. versszakban így szólt: „Térj meg - tudniillik énhozzám vissza –, én galambom!” Ebben a 



 

megfogatásban a lélek megtalálja azt, ami után vágyódott, sőt, sokkal többet annál, amit szóval ki 

lehet fejezni.  

  

 A szellemi páros ének 14. és 15. versszakában ezért a lélek dicséretet kezd zengeni az isteni 

Kedvesnek, és beszél majd azokról a fenséges dolgokról, amelyeket ebben az ővele való 

egyesülésben érez és élvez.  

 Eddig Keresztes Szent János tanítása A szellemi páros ének (című könyv) 250-258. oldalán.  

 

 A jegyesség időszakának az ismertetője a nagy-nagy vágyódás, az epekedés a másik 

után. Ha nincs itt a másik jegyes, mondjuk a vőlegény, akkor a menyasszony kedvesének a 

tekintete után epekedik. Ha pedig jelen van a vőlegény, akkor megkéri: „Ne nézz már engem 

annyira, mert mindnyárt elrepülök, elszállok!” A lélek-menyasszony is ebben az imaszakaszban 

hasonlókat él meg. Boldog, amikor az isteni Vőlegény meglátogatta,(j) lelkét olyan szűzi tisztán, 

gyengéden megcirógatta.(j) Ha nem érzi az isteni Vőlegény közelségét, akkor még jobban vágyódik 

utána. Ha pedig megélheti, hogy az isteni Vőlegénye reá tekintett, akkor szinte kéri: „Ne nézz már 

tovább ilyen nagy szeretettel rám, mert mindjárt extázisba esek! Elragadsz magaddal.” A lélek-

menyasszony tudja, hogy az isteni Vőlegény hol készített számára lakóhelyet, ahol majd a lelki 

házasságkötés, a lelki frigy imájában majd együtt lehetnek. Oda szeretne máris repülni, hogy végleg 

együtt legyenek. Kegyetlennek érzi, hogy az idő olyan lassan múlik. Szenved attól, hogy az isteni 

Vőlegényét nem szeretheti máris még jobban, a legtökéletesebb módon. Azokból a ragyogó 

szemekből, amelyekből az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyra tekint, olyan mérhetetlen szeretet 

sugároz, hogy a lélek-menyasszony majd elolvad. Mert ezekből az isteni szemekből kiolvassa Jézus 

irántunk való szeretetéből (től?) megsebzett szívének a szeretetét. Isteni Jegyesem, ha így tudsz 

reám tekinteni, ha a szemedben ekkora szeretet-lobogást láthatok, akkor milyen nagy szeretet van 

irántam isteni szívedben? Ez az isteni izzó szeretet-lángolás már most magához vonzza az 

embernek a lelkét. Micsoda összeszedettség ez! Itt már nem a szerzett szemlélődésről van szó, 

amelyre az ember a saját maga törekvésével törekszik és jut el, hanem a természetfeletti 

összeszedettségről, amelyet Isten ajándékoz a léleknek. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a belénk öntött 

összeszedettség, amellyel Isten ragadja magához az embernek a szíve irányulását. Másfelé már nem 

akarnak csatangolni szellemi képességei, vagyis értelmének gondolatai, akaratának vágyai. Most 

már csak azután vágyódik, ami vár reá. Isten szívéből feléje sugárzó szeretet már egészen 

megbabonázta, magához vonja. A menyasszony csak néhány centi(méter)t tud repülni vőlegénye 

feléje kitárt karjaiba, a lélek-menyasszony pedig testén kívül, vagyis emberi kicsinysége felé 

emelkedve beleragadtatik, belerepül az isteni Szeretetnek a tüzébe, Jézusnak a szívébe. Milyen 

elragadó szeretet ez! Milyen magával ragadó szeretet ez! Bár még itt a földön, bár még itt a testben 

él, a jobbik énjével már isteni Jegyese szívében van, ahol az igazi Szeretetet élvezheti, ahol Istenből 

részesedhet, ahol Istent ihatja magába! Az isteni Vőlegény is biztatja: „Térj meg, én galambom!” 

(3. verssor), vagyis fordulj hozzám, galambocskám, kicsi jegyesem! Az isteni szó az mindig 

teremtő szó. Amit Isten kimond, azt létre is hozza. Ha hívja az ő jegyesét, akkor meg is valósítja, 

hogy a lélek-menyasszony odarepüljön isteni Jegyese szívére. Itt a jegyesség imaszakaszában a 

lélek-menyasszony még nem az isteni szívben piheg, lélegzik és létezik, hanem csak – mondjuk 

talán így: - mintegy Jézus szívére borulva, ahogyan a menyasszony is oda tud borulni vőlegénye 

keblére. Mert az Úr azt a végtelen nagy szeretetet – amelyet az ő kis választott menyasszonyának 

készít, majd abban a lelki egyesülésben adja, amelyet a misztikusok lelki házasságnak neveznek, 

amelyre Isten ígéretet tett a léleknek, amelybe majd be akarja vonni őt egészen, csak hát még nem 

jött el annak az ideje.  

 Ahogyan az okos szüzek várakoztak az éjszakában a vőlegényre (vö. Mt 25, 1), úgy a lélek-

menyasszonynak is várakoznia kell az isteni Jegyesére. De boldoggá teszi a tudat, hogy jön az isteni 

Vőlegény. A lélekben már otthagyja a sötét éjszakában vele virrasztó társait, és repül, repül a feléje 

közelítő isteni Vőlegényhez. A lélekben már Vele akar lenni, amint ez az isteni Vőlegény már 

magához vonzotta őt.  

 



 

Itt az éjszaka csendjében, a titokzatos várakozásban, ebben a lelki találkozásban felhangzik az isteni 

Vőlegénynek a szava:  

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

 

Az isteni Vőlegénynek e szeretet-vallomására a lélek-menyasszony is válaszol, azt mondja:  

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

 

Az éjszaka csendjében ez a szellemi duett, ez a szellemi páros ének, a csend betölti az éjszakát. 

Elhangzik a földön, de a mennyországig zeng, együtt énekelik:  

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

  

 



 

 

369. Az eljegyzési egyesülés imájában a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényt  

különböző képekkel szemlélteti 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 14-15. versszak, 259-279. oldal) 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket:  

 

 Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek  

 Rendelvén nagy Szentségedet, és adván tieidnek,  

 Hogy Teveled egyesüljünk, s Tégedet viszont szeressünk,  

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek!  

 

 Amikor a kiválasztott lélek az isteni Jegyes vezetésével felér a szeretet tökéletességének 

arra a magasztos és fenséges fokára, amelyben egyre inkább megélik a szeretetet egymás iránt, 

a lélek-menyasszony lelkében, a lélek-menyasszonyban a szeretet tüze folytonosan növekszik, 

mégis békesség tölti be. Megszűnnek ugyanis azok a szenvedélyes epekedések és panaszok, 

amelyek azelőtt állandóak voltak nála, hiszen hiányolta Jegyesét. Most viszont, hogy Jegyesét 

ilyen közellevőnek élheti meg, béke, öröm, gyengéd és nyugodt szeretet vonul be a szívébe. 

Ebben a boldog állapotban Jegyesének szépségéről, nagyságáról halmozza a kifejezéseket, keresgéli 

a szavakat, amelyekkel az isteni Jegyes próbálja körülírni az Ő mivoltát, szavakkal megfesteni. 

Igazán ebben az állapotban sokkal többet kap, mint ami után eddig vágyódott; és amit kap, azt 

nem lehet igazán szavakkal kifejezni. Ezért – A szellemi páros ének 14. és 15. versszakában – a 

lélekmenyasszony csak egyszer szólítja meg az isteni Vőlegényt, és mindenféle más 

megszólításokkal próbálja kifejezni ugyanazt a Valóságot, Aki az Úr maga.  
 A 14. és 15. versszak tehát így hangzik:  

 

        14. Szerelmesem: a hegység, 

Völgyek magányos berkei, 

Távoli szigetvilágok, 

A zúgva hömpölygő folyók, 

A szerelmes felhők suttogása. 

 

        15. Az éj csendes nyugalma  

Derengő virradat felé, (tudniillik tartás, kibontakozás) 

A hallgató zene, 

A szózatos magány, 

Üdítő s szívünk lángra gyújtó estebéd. 

 

 Mennyi mindent mond tehát a lélek-menyasszony az ő Vőlegényéről. Szükséges azonban 

egy megjegyzés bevezetésül. Abban a szellemi röpülésben – amelyről már előzőleg volt szó – a 

szeretetben való egyesülés érvényesül. Ez igazán a lelki eljegyzés az Igével, Isten Fiával. Ezt az 

Úristen hosszantartó szellemi gyakorlás után szokta ajándékozni az embernek. A lelki repülés 

imaszakaszának az elején Isten nagy dolgokat szokott a lélekkel önmagáról közölni. Elárasztja 

ajándékokkal és erényekkel. Felruházza az Ő Istenségének ismeretével és tiszteletével. Hiszen 

a vőlegény is az eljegyzése napján ajándékokkal szokta elhalmozni jegyesét. Ezeknek a kincseknek 

a birtokában a lélek-menyasszony állapota a szeretet békés, édes állapotába megy át. A szellemi 

páros ének 14. és 15. versszaka magában foglalja nagyobb részét annak, amit Isten ezen az ima-

szakaszon szokott adni a léleknek: megismerés és érzelem. Tehát itt, a lelki eljegyzés állapotában a 

lehető legtöbbről van szó. Minden egyebet magában foglal, amit Isten ebben az imaszakaszban ad.  

 Keresztes Szent János bevezető megjegyzése után most nézzük, hogy a misztikus 

egyháztanító hogyan magyarázza ezt a két versszakot:  

 



 

 Noé bárkájában is sokféle lakás volt (vö. Ter 7, 7). Midőn a lélek-menyasszony is isteni 

Jegyese keblének isteni bárkája felé repül, nemcsak azt veszi észre, hogy ott sok a lakás, de azt is 

megismeri, hogy Isten mindenféle fenséges dologgal akarja őt, mint ennivalóval táplálni. Ezeket 

ugyanis az ő lelke élvezheti.  

 Melyek ezek a dolgok?  

 A lélek az isteni egyesülésnek ebben a fokozatában lelki bőséget és kimondhatatlan 

gazdagságot lát és élvez, és megtalálja Benne mindazt a megnyugvást és örömet, amelyet eddig 

olyannyira óhajtott. Tudniillik Istenre vonatkozólag mélységes ismeretekhez jut. Ez olyan 

eledel, amely nagyon ízlik neki. Érzi, hogy Istennek csodálatos hatalma van, és mindamellett 

csodálatos gyengédséget és szellemi édességet is ad neki. A lélek-menyasszony nyugalmat talál, és 

isteni fényt. Gyönyörködik, és el van ragadtatva Isten bölcsességétől, amely a teremtmények 

összhangjában és Isten tetteiben tündöklik fel előtte. Érzi, hogy tele van kincsekkel. Elfordult 

a rossztól, mentes már tőle. Érzi, hogy jóllakatják kimondhatatlan értékű szeretettel, amely tovább 

erősíti őt a szeretetben. Az a sok minden megnevezés, felsorolás, amely a 14. és 15. versszakban 

elhangzott, magát az isteni Vőlegényt jelentik számára. Az Úr ugyanis az ilyenféle 

elragadtatásokban – amelyekkel magához emeli menyasszonyát – megérteti a lélekkel azt a 

Valóságot, amelyet Assisi Szent Ferenc is gyakran mondott: „Én Istenem, én Mindenem!” 

Istennek ezt a túláradó önajándékozását a teremtett dolgok jóságából vett hasonlatokkal 

magyarázza. Tudnunk kell, hogy mindaz a tökéletesség, ami a teremtményekben van, Istenben 

végtelen fokban van meg. Persze amikor a teremtményeket Istenben látja, és Istenben a 

teremtményeket, akkor ezt nem szabad úgy felfognunk, minthogyha ezek azonosak lennének 

Istennel. Csak azt akarja mondani: ezek visszatükrözik azt, ami Isten önmagában.  

 

I. Nézzük, mit mond a lélek-menyasszony 14. versszakban, milyen is az isteni Vőlegény 

 

 1. sor: 

 „szerelmesem: a hegység” 

 A hegység magasztos, gazdag, terjedelmes, szép, festői, virágokkal díszes és illatos. A lélek-

menyasszony számára ilyen az Ő isteni Vőlegénye. 

 

 2. sorban azt mondja:  

 „völgyek magányos berkei” 

 A magányos völgyek nyugalmasak, kellemesek, üdék, árnyékosak, édesvízben gazdagok, 

fáinak változatossága, s a madarak kellemes éneke örömmel és élvezettel töltik el az ember 

érzékeit, üdülést nyújtanak, pihenőül szolgálnak magányukban, és csend van bennük. Ilyen 

nyugalmat, kellemet adó völgyek a lélek-menyasszony számára az Ő isteni Kedvese.  
  

3. sor:  

 „távoli szigetvilágok”  

A távoli szigeteket tenger övezi. Messze vannak innen, távol minden ember-közelségtől (vö. 

Iz 66, 19). Éppen ezért, ami a szigeteken van, különbözik attól, ami mifelénk látható. Ember nem 

látta erőkkel vannak felruházva, amelyek az újdonság ingerével hatnak ránk. Mivel a lélek 

Istenben nagy és csodálatos újdonságokat – tehát rendkívüli és a közfelfogástól elütő sajátosságokat 

lát ebben az imaszakaszban, isteni Jegyesét távoli szigetvilágnak nevezi. Istent itt a lélek azért 

nevezi rendkívülinek, mert nemcsak hogy meg van benne a még soha nem látott szigetvilágok 

egész rendkívülisége, hanem az Ő útjai, tervei és cselekedetei rendkívüliek, meglepőek, 

bámulatosak az emberek számára. Nem is csoda, hogy Isten rendkívüli az emberek számára, 

hiszen Őt soha nem láttuk (vö. 1 Tim 6, 16), hiszen Ő még a szent angyalok és üdvözült lelkek előtt 

is rendkívüli, akik pedig már látják Őt. Az örökkévalóságban Isten szüntelenül meglepő 

újdonsággal szolgál az Ő szeretetének, irgalmának a nagyságából mindig többet tud a lélek 

befogadni.  
 



 

 4. sor:  

 „a zúgva hömpölygő folyók”  

 Tulajdonképpen azt kell ezen érteni, hogy szerelmesem nem más, mint a zúgva hömpölygő 

folyók.  

 – A folyók egyik tulajdonsága az, hogy mindazt, ami útjukba akad, elárasztják.  

 – A másik, hogy megtöltenek minden alacsonyabb helyet, amire rátalálnak.  

 – A harmadik tulajdonságuk, hogy olyan erősen zúgnak, hogy minden más hangot 

elnyomnak. 

 

Istenben ezt a három sajátosságot észleli a lélek-menyasszony is a lelki eljegyzés 

imaszakaszában:  

 a) a lélekre mintegy rászakad Isten szellemének rohanó árja és beborítja. De Isten 

folyama nem szolgál gyötrelmére, mert ezek a folyók a békesség folyói, ahogyan Izajás prófétánál 

mondja: „Ráárasztom a békességet, mint a folyamot” (Iz 66, 12). A hömpölygő folyók módjára 

közeledő Isten a lélek-menyasszonyt teljesen megtöltik az Ő békességével és dicsőségével.  

 b) A másik tulajdonság, amelyet a lélek-menyasszony ebben az énekben észre vesz az az, 

hogy az isteni víz-áradat betölti alázatossága mélyedéseit, vágyai üregeit, telíti vágyai üregeit. 

A Szűzanya imájában is ez szerepel: felmagasztalta az alázatosakat,… a kicsinyeket betöltötte 

jókkal (vö. Lk 1, 48. 52).  

 c) A harmadik tulajdonság, amelyet a lélek-menyasszony érez isteni Kedvesének eme zúgva 

hömpölygő folyóiban, az nem más, mint bizonyos szellemi zúgás és hang, amely erősebb a világ 

minden zúgásánál., és ezzel elnémít minden más hangot. Ez szellemi hang, és nincs benne semmi 

kínzó és kellemetlen zörej. Csakis nagyság, erő, hatalom, élvezet és dicsőség. Olyan ez, mint 

valami mérhetetlen erejű benső hang és zúgás, amely a lelket hatalommal és erővel ruházza fel, 

mint az apostolokat pünkösd napján (vö. ApCsel 2, 2).  

 Olyan ez, mint az a szózat, amelyben Jézus részesült (vö. Jn 12, 28). A körülállók csak 

külsőleg  hallották, éspedig olyan erővel és hatalmasan, hogy némelyek mennydörgésnek vélték. 

Mások pedig azt gondolták, hogy angyal szólt nekik az égből. Ez a külső hang jelezte és hirdette 

azt az erőt és hatalmat, amelyet Krisztus Urunk emberi természete ez alkalommal bensőleg kapott. 

Persze a lélek ennek a szellemi szózatnak a hangját belsőleg hallja. Ennek a szózatnak a hatása 

olyan a lélekre, mint az anyagi szó hangja a fülre. Ennek a szózatnak az üzenete az értelemre hat, 

vagyis belső szózat, végtelen isteni hang. És amikor ebben a közlésben részesíti Isten a lelket, ez 

számára a végtelen erejű hang benyomását jelenti.  

 Ilyenről olvashatunk a Jelenések könyvében a sok vizek zúgásáról, és mint a nagy 

mennydörgés robajáról. Ugyanakkor a látnok hozzáteszi: olyan édes volt ez, mint a hárfások 

hangszeréből jövő hárfazengés (vö. Jel 14, 2).  

 Ezekiel próféta pedig azt mondja: ez a hang olyan, mint sok vizek zúgása olyan, mint a 

magasságbeli Istennek a szózata (Ez 1, 24), vagyis fenséges és édes, végtelen, hiszen mint 

mondottuk: Ez a hang azonos Istennel, Aki közli magát szózatot intézve a lélekhez. Ily módon a 

lélekben nagy élvezetet és valami fenséges másságot, nagyságot hoz létre.  

 Ezért mondta a Jegyes az Énekek énekében: Zengjen szózatod fülembe, mert a Te szavad 

édes! (Én 2, 14).  

 

 A lélek-menyasszony az 5. verssorban isteni Szerelméről azt mondja:  

 „Ő a szerelmes szellők suttogása”  

 Itt két dologról van szó: szellőről és suttogásról. Szerelmes szellőkön érti az isteni Jegyes 

erényeit és kegyelmeit, amelyek az Ővele való egyesülés folytán reá, a lélekre áradnak. Nagy 

szeretettel közlik magukat vele, magában a lényegében érintik őt. A szellő suttogása pedig Istennek 

és az Ő tökéletességének, és bizonyos magasztos és élvezetes megértését nevezi, amely az 

értelembe áradt, amikor Isten ezen erényei megérintik a lelket. …Ez utóbbi a legfölségesebb 

élvezet mindazon kegyelmek között, amelyekben a léleknek ebben imaszakaszban része van.  



 

 A szellőben egyrészt érezhető annak az érintése, másrészt pedig annak a suttogása. 

Hasonlóképpen az isteni Jegyesnek ennek közlésében is érezhető ez a kettő: az élvezet és a 

megérintés. A szellő cirógatását az ember a bőrén a tapintási érzékkel élvezi, a suttogását pedig a 

fülével hallja. Hasonlóképpen az isteni Jegyes érintését a lélek tapintása fogja föl, élvezi lelke 

mélyén, az akarat révén. Míg ellenben Isten ezen erényeinek felfogására a lélek hallószerve, vagyis 

az értelem szolgál. Akkor beszélünk a Szerelmes szellő jöveteléről, midőn Isten élvezetesen érinti 

és kielégíti a lelki vágyó-képességét annak, aki ezen lelki felüdülés után eped. Mert ekkor 

valamiképpen lelkileg tapintja, élvezi Istent, és gyönyörködik Benne.  

 A lelki tapintás mellett ott van az a szellemi élvezet és a gyönyörűség, amelyet a lélek a 

hallás által talál az isteni szellő zúgásában és suttogásában. Ez még nagyobb fokú élvezet, mint 

az, amit a szellő cirógatása jelentett az embernek. A hallás ugyanis szellemibb érzék, mint amaz. 

Éppen ezért ez az élvezet sokkal szellemibb, mint az, amelyet a lelki tapintás eredményez. Istennek 

ez az érintése rendkívül jól esik, és élvezetet okoz a léleknek, amennyiben Isten édesen teljesíti a 

lélek-menyasszonynak azt a vágyát, hogy ezt az egyesülés majd elérhesse.  

Ezt az egyesülést, illetve lelki érintését nevezik tehát szerelmes szellőknek. Ebben közli 

vele az ő isteni Jegyese édesen és szeretettel az Ő erényeit. Ebből keletkezik az értelemben a 

megértés suttogása. Suttogásnak azért mondjuk, mert amint a szellő suttogása belehatol az ember 

fülkagylójába, úgy hatol bele finoman és gyöngéd megértés csodálatos élvezetével és 

gyönyörűséggel ez az isteni közlés a lélek állagába, legbelsejébe. Ez sokkal nagyobb élvezet, mint 

az összes többi együttvéve. Ennek oka az, hogy a lélek ilyenkor Isten tiszta, megértett lényegét 

fogja fel, vagyis mentesen a járulékoktól, a képzeletektől. Ez a legnagyobb gyönyörűsége a 

léleknek, éppen azért, mert az értelemben történik. Ezt a hittudósok Isten élvezésének és 

látásának nevezik.  

 Olyan ez, mint amikor Illés a Horeb hegyén meglátta Istent ama gyöngéd szellő 

suttogásában a barlang bejáratánál (vö. 1 Kir 19, 12-13). Ott a Szentírás Isten önközlését gyönge 

szellő suttogásának nevezi, mert Illés eszében a megértés a szellemnek hívott és gyengéd közlése 

folytán jött létre. Itt a lélek-menyasszony ezt az isteni önközlést szerelmes szellő suttogásának 

mondja. Ugyanis Kedvese erényeinek szeretetteljes közlése révén árad bele az értelmébe.  

 Ez az isteni suttogás egyúttal Isten igazságainak kinyilatkoztatása is. Valahányszor 

ugyanis a Szentírásban szó van Istennek valamilyen a lélek fülének szánt közlésről, általában azt 

találjuk, hogy Isten puszta igazságokat nyilatkoztatott ki az illető értelmének, vagy pedig szent 

titkait tárta fel előtte. Ilyen közlések a tisztán szellemi kinyilatkoztatások és látomások, amelyekben 

a lélek az érzékek közreműködése és segítsége nélkül részesül. Éppen ezért igen megbízható az, 

amit Isten a hallás révén közöl.  

 Szent Pál sem azt mondja: látott titkos igéket, vagy ízlelt, hanem hogy hallott titokzatos 

szavakat, amelyeket embernek nem szabad kimondania (2 Kor 12, 4). Éppen Szent Pál mondja: A 

hit a testi füllel való hallás útján keletkezik. Éppen így az, Akit mond, vagyis Isten megértett 

lényege szellemi hallás révén jut belénk.  
 Ezt Jób is mondja: Fülem hallatára hallottam Felőled, most pedig a szemem lát Téged (Jób 

42, 5). Tehát a lélek füleivel hallani annyit tesz, mint a szenvedőleges, tehát befogadó értelem, 

nem okoskodó, gondolkodó értelem szemeivel látni. Szóval a léleknek ez a hallása nem más, mint 

az értelem hallása. Bár az, amit a lélek-menyasszony is megért az ő isteni Jegyeséből, maga az 

isteni Lényeg, de ezt nem úgy kell érteni, hogy ez tökéletes és világos, mint amilyen majd a 

mennyországban a színe-látás lesz, mert bár ez a megértés már mentes a járulékoktól. Nem 

érzékszervi megismerése, gondolkodási fogalmak segítségével történik, azért mégsem világos ez az 

istenlátás, hanem sötét. Ilyen a szemlélődésünk.  

 Szent Dénes azt mondja: ez a sötétség sugara. A sötétség sugara és képe a tökéletes 

élvezésnek a képe az értelemben van. A tökéletes élvezés pedig szintén az értelemben fog 

megvalósulni. Ez a megértett isteni lényeg, amelyet a lélek-menyasszony itt suttogásnak nevez, ez 

az „a szempár, amely után epeszt a vágy”, amelyet Kedvese mutatott neki, amelyről – mivel a 

természete nem volt képes látását elviselni – azt mondta: „Fordítsd el tőlem, Kedvesem, 

tekintetedet!”  



 

 

II. Térjünk át a 15. versszakra! 

  

 Az 1. sorban a lélek-menyasszony itt az ő szerelmes isteni Vőlegényéről azt mondja:  

 „Ő az éj csendes nyugalma” 

 Ez a szellemi álom, amelyet a lélek az ő isteni Jegyesének a keblén élvez, magában foglalja 

és élvezi a csendes éjszaka egész nyugalmát, pihenését és üdülését; s ugyanakkor ennek kapcsán 

sötét, isteni megértést kap Istenben. Ezért mondja a lélek-menyasszony, hogy számára az ő 

Kedvese: „Az éj csendes nyugalma.”  

 

 A 2. verssorban pedig azt mondja Róla:  

 „Ő a derengő virradat,” pontosabban: A derengő virradat felé, tudniillik tartás, 

kibontakozás. Ez a nyugalmas éj azonban már nem sötét, mint ahogyan a lélek sötét éjszakája volt, 

mely gyötrődéssel járt; ez már az Istenben való pihenés és nyugalom, az isteni Fényben való 

megpihenés. Isten új megismerése, amelyben a szellem édes nyugalmat élvez és felemelkedik az 

isteni Fényhez. Ezért mondja az isteni Jegyes: derengő virradatnak. Amint ugyanis a hajnali 

virradat elűzi az éj sötétjét, úgy ez az Istenben pihenő és nyugvó Szellem is kiemelkedik a 

természetes megismerés sötétjéből, és feljut Isten természetfeletti megismerésének hajnali 

Fényébe. Ez még nem világos, de az éjszaka a derengő virradat felé tart. Itt az értelem azt 

tapasztalja, hogy valami egészen új módon emelkedik az isteni Fény minden eddigi természetes 

megértésének fölé. Valahogy úgy, mint az, aki mély álomból ébredve meglátja a világosságot. 

 Erről a megismerésről beszél Dávid király is, amikor azt mondja: Virrasztott, mint a 

magányos madár a háztetőn (Zsolt 101, 8). Mintha csak azt mondaná: Kinyitottam értelmem 

szemeit, és íme: az összes természetes megértések fölött találtam magamat – azok nélkül – a 

háztetőn, vagyis magasan az alsórendű dolgok felett. Továbbá azt mondja: Olyan lett, mint a 

magányos madár. A szemlélődésnek ezen fajtájában ugyanis a lélek felveszi a madár sajátságait:  

 a) Ezért van az, hogy a madár magasan lebeg. Hasonlóképpen a lélek is ezen állapotban a 

legmagasabb szemlélődés fokára emelkedik.  
 b) A második sajátossága az, hogy a madár a csőrét mindig arra fordítja, ahonnan a szél fúj. 

A lélek is arrafelé fordítja a vonzalmát, ahonnét jön a szeretet Szelleme, vagyis Isten.  
 c) A harmadik az, hogy a madár rendszeresen egyedül van. Hasonlóképpen a lélek is ebben 

a szemlélődésben elszigetelve van minden egyébtől. Isten magányát élheti meg.  

 d) A madár negyedik tulajdonsága, hogy édesen dalol. A lélek is ezt teszi Isten előtt, 

dicséretet intéz Istenhez. Szavai a leggyöngédebb szeretetből fakadnak, ezek neki magának is 

élvezetesek, Isten szemében pedig rendkívül értékesek.  

 e) Az ötödik az, hogy a madárnak nincs valami határozott színe ilyenkor. Sötétben nem 

látszik a színe. Hasonlóképpen a tökéletes szellemen, a lelken is ezen elragadtatásban nincs meg 

semmiféle színe az érzékek vonzalmának, az önszeretetének. Nincs semmi fontolgatás a 

részletekről, ami fent vagy lent van. Nem is tudná ennek útját, módját, mert Isten csodálatos 

mélységű ismerete vette őt már hatalmába.  
 

 A 3. sorban a lélek Jegyes azt mondja az isteni Szerelméről:  

 „Ő a hallgató zene” 

 Az említett éjjelnek eme nyugalmában és az isteni fénynek emez ismeretében a lélek-

menyasszony előtt feltűnnek Isten csodálatos intézkedései a teremtményeket illetően. A 

teremtmények ugyanis az Úristennel bizonyos megegyezést tüntetnek fel. Mindegyik a maga 

módján ugyanis hirdeti azt, hogy milyen szerepet játszik őbenne a teremtő Isten.  

 Ez az egész úgy tűnik fel a lélek előtt, mint valami magasztos zene összhangja. Ezért 

nevezi isteni Jegyesét hallgató zenének. Élvezi benne a zene édességét, és a hallgatás csendjét. 

 

 Ugyanezt fejezi ki a 4. verssorban is. Ő tudniillik nem más, mint a: 

 „A szózatos magány”  



 

 A szózatos magány a lelki tehetségek szempontjából hallható. A lelki tehetségek itt ugyanis 

üresek, és mentesek minden képzelhető természetes képzettől és felfogástól. Éppen ezért tisztán 

képesek az ember lelkébe felvenni a hangzatos szellemi szózatot Isten végtelen 

tökéletességéről. Ez az üdvözültek dicséretének a megismerése. Olyan ez a zene, amelyet az 

üdvözültek különböző fokban zengenek a dicsőségük fokának megfelelően, de mégis 

valamennyien egyesülnek a szeretet összhangjában, mindegyik a maga módján emeli Isten 

dicsőségét. Mindegyik a maga tehetségéhez képest magában foglalja Istent. Így azután mindezek a 

hangok fenséges zenei összhangba folynak össze, amely Isten csodálatos nagyságáról, 

bölcsességéről és mindentudásáról szól.  
 Ezért olvassuk a Szentírásban: Az Úr Lelke betölti a földkerekséget, Aki mindeneket 

összetart, annál van a szó értelme (Bölcs 1, 7). Ez tehát az a szózatos magány, amelyet a lélek itt 

megismer. A teremtmények tesznek tanúságot Istenről.  

 

 Az 5. verssorban a lélek-menyasszony szerint az ő Kedvese:  

 „Üdítő s szívünk lángra-gyújtó estebéd” 

 A vacsora üdülést, jóllakást és szeretetet hoz. Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyban 

az édes önközlése által a három dolgot létrehozza. A vacsorával végződik a napi munka, és 

kezdődik az éjjeli pihenés. Hasonlóképpen ez az említett nyugodt megismerés érezteti a lélekkel, 

hogy bizonyos értelemben véget értek bajai, és kincseket vesz birtokába, ami által szerelmesebb 

lesz Istenbe, mint volt előtte. Itt üdítő vacsora ez tehát annyiban, amennyiben itt vége a lélek 

bajainak, és Isten az Ő menyasszonya szívét lángra gyújtja, hiszen minden kincset birtokában 

hagyott.  

 Ez az esti étkezés valóban nem más, mint az isteni Vőlegény. Erről maga Krisztus szól: 

Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Aki meghallja az én szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz 

bemegyek, és vele vacsorázom, ő meg énvelem (Jel 3, 20). Ezzel kifejezi azt, hogy Ő a vacsorát 

magával hozza. Ez a vacsora nem más, mint az öröm és a boldogság, amelyet Ő maga isteni 

Valóságában élvez. Midőn Isten a lélekkel egyesül, ennek részesévé teszi őt úgy, hogy a lélek is 

élvez. Ezt mondja: vele vacsorázom, és ő énvelem. Ezen szavakban tehát ki van fejezve a lélek és 

Isten között létrejövő isteni egyesülés hatása, tudniillik az, hogy az eljegyzett lélek Isten saját 

kincseiben részesedik: A lélek számára Ő maga az üdítő és szívet lángra-gyújtó estebéd.  
 

 Meg kell tehát állapítanunk, hogy a lelki eljegyzés imaállapotában a lélek már teljes 

nyugalmat élvez, és részesül mindabban, amiben ezen élet folyamán részesülhet. De ezt még nem 

szabad úgy értenünk, mintha ez a nyugalom a lélek egész lényében eluralkodnék.  

 Ez a felsőbb részében van meg a léleknek. Az érzéki része, vagyis az alsóbb része a léleknek 

majd a lelki házasság állapotában szünteti be a lázongását, és veti magát teljesen alá a szellemi rész 

uralkodásának. Amit tehát itt a lélek kap, az előképe annak, amit majd a lelki házasságban 

kaphat. Ott fog ez kicsúcsosodni. A lelki eljegyzés imájában tehát a lélek az isteni Jegyes 

látogatásai alkalmával nagy boldogságot élvez, de azért még kijut neki az elhagyatottságból, 

mert nincs mindig együtt isteni Urával, és sokat szenved a lélek alsóbb képességeinek 

kellemetlenkedéseitől, és zavargásaitól. Nemkülönben az ördögtől is szenved.  

 A lelki házasság imaszakaszában pedig mindez már megszűnik, és Isten a lélekkel, az 

emberi lélek-menyasszonnyal zavartalanul lesz együtt.  

 

Imádkozzuk a 139. számú éneket:  

 

 Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,  

 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

   

 

 



 

370. A lélek-menyasszony az erények rózsakoszorúját adja ajándékba isteni Jegyesének 
(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 16. versszak, 279-285. oldal) 

 

Imádkozzuk a 114. számú éneket: 

  

 Ó mennyei seregek! Velünk egyesüljetek; 

 Tiszta lelkek, az Istennek irgalmáról zengjetek!  

 

 Nap, hold s fényes csillagok imádságra gyúljatok:  

 Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok!  

 

 Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek.  

 Ó nagy Isten! E szentségben nyerjék meg, mit remélnek!  

 

 Keresztes Szent János: A szellemi páros ének című műve 16. versszaka alapján nézzük 

tovább a lélek-menyasszony és az isteni Jegyes közötti szeretet kibontakozását!  

 

 A 16. versszak így szól:  

 

 A rókákat fogjátok meg nekünk, 

 Minthogy virágzik már a szőlőnk. 

 A rózsákból eközben 

 Fenyőtobozt kötünk; 

 S a kis hegyen ne járjon senki akkor! 

 

 Ebben a versszakban arról van szó, hogy a lélek buzgón igyekszik gyakorolni az 

erényeket, és azokat, mint valami virágokat összefonva gyönyörű, friss rózsakoszorú gyanánt 

adja ajándékba isteni Jegyesének.  
 A rókák – amelyről ez a versszak szól – az ördögöket jelentik.  

 A szőlő – amely már virágzik – az erények ültetvénye, kertje.  

 A fenyőtoboz pedig olyan, mint egy szép együttese az erényeknek, ahogyan a fenyőtoboz 

is magában őrzi a magot, a kibontakozás jövőjét.  

 A hegy – amelyre fel kell menni – az isteni élet elvonultságának a hegye, tehát ahova a 

lélek visszavonul, fel Jézussal a magányos hegyre imádkozni (vö. Mt 14, 23 ?).  

  

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

 

 Azt óhajtaná a lélek-menyasszony, hogy a szeretetnek ezt a belső élvezetét – amelyet 

lelke szőlőjének virágának nevez – ne akadályozzák az irigy ördögök, sem pedig az emberek 

érzékiségének heves vágyai, sem az ember képzeletének képei. A lélek itt az angyalokat hívja, 

hogy űzzék el mindezeket a dolgokat, tartsák őket távol, ne akadályozzák a szeretet belső 

gyakorlatában, amelynek élvezetében és édességében folyik le az Isten Fia és a lélek-

menyasszonya között az erények és a kegyelmek élvezetes közlése. Ezért mondta tehát:  

  

 A rókákat fogjátok meg nekünk, 

 Minthogy virágzik már a szőlőnk!  

 

 A szőlő – amelyről a 16. versszak 2. sorában van szó – az erények ültetvénye. Az erények 

ugyanis édes borral szolgálnak a lélek-menyasszonynak. A léleknek ez a szőlője akkor virágzik, 

midőn akaratát illetően egyesülve van Jegyesével, és maga a Jegyes gyönyörködik 

mindezekben az egyesült erényekben. Az emlékezetben és a képzeletben, tehát a múltra és a 

jövőre irányuló fantáziaképeknél gyakran szoktak képzetek, ábrándok keletkezni. Az ember érzéki 



 

részében, vagyis az érzékszervekhez kötött mivoltában pedig sok különféle indulat támad. A lélek 

ezeket az Istentől elvonni akaró érzéki vágyakat és indulatokat rókának nevezi. Mert tényleg, a 

rókák előbb aludni szoktak, hogy azután annál gyorsabbak, kipihentebbek legyenek, amikor 

vadászatra indulnak. Így az emberben is a vágyak és az érzéki erők is csendben pihennek 

mindaddig, amíg a lélekben az erények virágai megnőttek, kivirágoztak, és most már 

érvényesülni kezdenek. Ilyenkor úgy látszik, előbújnak az ember érzéki mivoltában is az ő 

virágaik is, vagyis az érzéki vágyak és az érzéki erők, amelyek megkísérlik szembeszállni a 

Szellemmel, és magukhoz ragadni az uralmat.  

 Erről beszél Szent Pál is, az apostol: a test a szellem, a lélek ellen tusakodik (Gal 5, 17). 

Ezek az érzéki vágyak tehát igen kellemetlenül befolyásolják a szellemi édességet, amelyet a lélek-

menyasszony ebben az imaszakaszban kap az isteni Vőlegénytől, és ezért mondja:  

 

 A rókákat fogjátok meg nekünk!  

 A 16. versszak 1. sorában a rókák tehát nemcsak az ember földi, föld felé irányuló 

érzékekhez kötött vágyait jelentik, hanem a gonosz lelket is. Az ördögök ugyanis a maguk részéről 

kétféleképpen tudnak kellemetlenséget okozni az embernek: 
 1. Egyrészt ugyanis bíztatják az érzékszervekhez kötött vágyakat arra, hogy lázadjanak 

föl a lélek uralma ellen! A vágyak és az ábrándok segítségével harcot indítanak a lélek-

menyasszony békés és virágos országa ellen.  

 2. A másik mód, amellyel a gonosz lélek kellemetlenkedik, még rosszabb az előbbinél. Mert 

hogyha a vágyakat nem tudja támadásra szítani, akkor testi kínokkal rohanja meg az embert, 

hogy a lelkét szétszórják az Istenhez irányulástól. Szellemi ijesztgetésekkel, rémisztgetésekkel 

ostromolják. A lélek-menyasszony ugyanis ebben a szellemi állapotban – hogy ő az isteni 

Vőlegényt várja – a tiszta szellemiség állapotába helyezkedik. Csakhogy az ördög maga is 

szellem lévén igen könnyen hathat rá. Ijesztgeti az embert, különösen olyankor, amikor szinte még 

el sem kezdte élvezni azokat az édes virágokat, amelyeket az Úr ajándékoz neki, azaz amidőn Úr 

éppen hogy csak most kezdi kissé kihozni az érzékek uralmából, hogy akkor beléphessen az Ő 

Jegyesének kertjébe. A gonosz ugyanis jól tudja, ha a lélek-menyasszony egyszer belépett abba 

az összeszedettségbe – amelyet Isten az Ő kertjében ad neki –, akkor már annyira védett helyen 

van, hogy akármit is tenne ellene, a gonosz már nem tud többé kárt okozni a lélek-

menyasszonynak. Ilyenkor tehát a lélek gyorsan visszavonul a lelke belseje mélyének rejtekébe, 

ahol az Úr lakozik, és ahol nagy élvezetet és biztos menedéket talál ezért. Akkor azután a gonosz 

lélektől fenyegető ijesztgetések már olyan messzire kerülnek, annyira kívülről hatónak tűnnek, 

hogy nemcsak nem okoznak a léleknek gyötrelmet, hanem még valami benső vidámságot és örömet 

is szereznek neki.  

 Az Énekek énekében is a menyasszony ezt az ijedelmet említi, amikor így szól: Lelkem 

megháborított engem Aminadab szekerei miatt. A lélek-menyasszony Amindabot ördögnek nevezi, 

szekérnek az ő támadásait és kísértéseit azért, mert akkora hevességgel, zajjal és lámával járnak, 

mint ahogyan a szekér a köves úton.  

 A szellemi páros ének imájában pedig a lélek-menyasszony ezért kéri:  

 

 A rókákat fogjátok meg nekünk!  

 Ugyanúgy, mint ahogyan az Énekek éneke menyasszonya is kérte: Fogjátok meg a kis 

rókákat, amelyek pusztítják a szőlőnket! (Én 2, 15). Nem azt mondta, hogy fogjátok meg nekem, 

hanem többes számban: Fogjátok meg nekünk, mert már a saját, és az ő isteni Kedvese nevében 

beszél. Itt már együtt vannak, és együtt élvezik a lélek kertjében a szőlő virágzását.  

 

 A 16. versszak 2. sorában azt mondta:  

 A szőlőnk virágzik, nem pedig azt mondta, hogy már meghozta a termését. Ennek oka az, 

hogy ezen a földi életben az erények még ha olyan tökéletes szépségükben élvezhetők is, mint 

ahogyan a lélek-menyasszony erényei, csupán a lélek erényeinek a virágját láthatjuk. A lélek 

erényeinek a gyümölcse majd csak az örökkévalóságban, a másvilágon lesz élvezhető.  



 

 

 A lélek-menyasszony folytatja a 3. és a 4. verssorban:  

 A rózsákból eközben  

Fenyőtobozt kötünk.  

 Ebben az évszakban ugyanis midőn a lélek-menyasszony élvezi a szőlő virágzását, és 

gyönyörűséggel pihen isteni Kedvese keblén, megesik, hogy a lélek erényei valamennyien 

világosan előtűnnek, megmutatják magukat egyszerre a léleknek, és ezáltal nagy édességet és 

élvezetet okoznak neki. A lélek-menyasszony érzi, hogy ez a nagy édesség és élvezet egyrészt 

őbenne, másrészt Istenben vannak. Úgy tűnnek fel előtte, mint valami teljes virágában levő 

kellemes szőlő, amely mindkettőjüké, és amely szőlőskertben mindketten járnak, kelnek és 

gyönyörködnek. Ilyenkor a lélek összefogja ezeket az erényeket, nagy élvezettel és szeretettel 

gyakorolva mindegyiket külön-külön és valamennyit együtt, és azután így csokorba kötve gyöngéd 

szeretettel és kedvességgel nyújtja át őket isteni Jegyesének. Ebben az isteni Jegyes is 

közreműködik, mert hiszen az Ő kegyelme és segítsége nélkül nem volna képes az ember az 

erényeket így összefűzni és felajánlani az isteni Jegyesnek. Ezért mondja:  

  

Fenyőtobozt kötünk,  

 Tudniillik az én Kedvesem és én, az ember. A lélek az összekötött erényeket 

fenyőtoboznak nevezi. Mert amint a toboz egységes és erős, amely sok apró, erős és egymással 

szilárdan összefűzött részt, vagyis az egyes tobozpikkelyeket foglalja magában; hasonlóképpen az 

erényeknek ez a toboza – amelyet a lélek Kedvese számára készít – hogy úgy mondjuk: egy darab 

tökéletessége a léleknek. Úgy azonban, hogy erősen és rendszeresen foglal magába sok 

tökéletességet, erős erényt és gazdag ajándékot. Ugyanis az összes tökéletesség és erény egymás 

mellé sorakozik, és egységes, erős tökéletességet alkot az emberi lélekben. Ezt a tökéletességet 

tehát – mialatt az erények gyakorlata révén kialakul, és ahogyan az már kialakult, a lélek a szeretet 

szellemében felajánlja isteni Kedvesének. Ekkor azután úgy illik, hogy az említett rókákat, vagyis 

az ellenségeket fogják meg, nehogy kettőjük között akadályozzák ezt az érintkezést. Azonban a 

lélek – hogy jól tudja elkészíteni a fenyőtobozt – nemcsak ezt kéri ebben a versszakban, hanem azt 

is, amit a következő verssorban, az 5. sorban mond:  

 

 A kis hegyen ne járjon senki akkor!  

 Ehhez az isteni belső gyakorlathoz ugyanis szükséges a magány is, és az elvonulás minden 

olyan dologtól, amely a lélek előtt felmerülhetne akár az emberi természet alsó, vagyis érzékekhez 

kötött részéből, akár a felső, vagyis az értelmi, szellemi részéből. Ugyanis ez a két rész az, amely 

magába foglalja az ember összes tehetségeinek és érzékeinek összhangját. Ezt az összhangot 

nevezi itt kis hegynek azért, mert ebben tartózkodnak úgy, mint a vad a hegyen. Ebben 

tartózkodnak az emberi természet összes ismeretei és vágyai. Az ördög is itt szokott vadászni 

ezekre a vágyakra és ismeretekre. Itt szokta őket a lélek kárára zsákmányul ejteni. Ezért kívánja a 

lélek-menyasszony: 

  

 A kis hegyen ne járjon senki akkor! 

 Vagyis semmiféle képzet, vagy alak a szellemi megismerés vagy akarás, vagy az érzékek 

irányulásának egyetlen tárgya se jelenjék meg a lélek és az isteni Jegyes előtt! Mintha azt 

mondaná, hogy a léleknek az összes szellemi tehetségeiben, vagyis az emlékezetben, az értelemben 

és az akaratban se legyen semmiféle részletes ismeret, illetve hajlam! És ugyancsak a testhez kötött 

érzékelésben, a testi tehetségekben, se a belső, se a külső képességben, amely a képzelőtehetség, a 

fantázia, a látás és a hallás ne legyen semmi elszórakozottság, alak, kép vagy képzet, amely a 

lélek elé állna, és zavarná az Istennel való kapcsolatban! Isten ezen közlésének tehát hogy az 

isteni Vőlegény eljön a lélek-menyasszony kertjébe, és nagy-nagy szeretettel közli magát, ennek 

tökéletes élvezete csak úgy lehetséges, ha az összes belső és külső érzékek és tehetségek tétlenek, 

vagyis beszűntetik működésüket. Elfordulnak tárgyaiktól. Amikor ezek már nem hatnak zavarólag a 

lélekre, amikor a lélek elérte a szeretetben Istennel való belső egyesülésének valamely fokát, 



 

akkor ebben már nem a szellemi tehetségek, még kevésbé a testi képességek működnek közre. 
A szeretetben való egyesülés műve ugyanis már készen áll, és be van végezve Isten részéről. A 

lélek a szeretet állapotába van helyezve tudniillik Isten által. Így az emberi tehetségek munkája 

megszűnik. Mert ha egyszer már célba értek, az eszközöknek már nem kell tovább működniük. A 

lélek ilyenkor tehát már nem tesz egyebet, minthogy szeret, és ott tartózkodik Istenbe 

merülve. Ez a szeretet nem egyéb, mint az egyesítő szeretetet folytató szeretet. Ezért kéri a 

lélek: ne járjon senki az ő kis hegyén akkor, ne zavarja őt ott senki, amikor az isteni Jegyessel ott 

van. Elég, ha csupán az akarat van ott az isteni Vőlegény előtt, és ezzel ajánlja fel neki önmagát és 

összes erényeit.  

 Eddig Keresztes Szent János a 279-285. oldalig.  

 

 Most egy kicsit csendesedjünk el, hagyjuk a lelkünkre hatni a 16. versszaknak a 

magyarázatát, amelyben a lélek-menyasszony arra vágyódik, hogy semmiféle ellenséges behatás 

ne érje, a szenvedélyek és a gonosz lélek támadásai ne zavarják, hanem a szőlőben virágzó 

erények illatát hadd élvezhesse. A virágokból hadd kössön koszorút, amelyet fenyőtobozzal is 

díszít, és így egyre inkább a szeretett isteni Jegyesével van a hegyen. Az Istennel való találkozás 

hegyén, az imádság hegyén.  

 

 Most az imaóra 2. részében Keresztes Szent János tanítása szerint figyeljük meg a lélek-

menyasszony magatartását:  

 

II. Béke, öröm, nyugodt szeretet van a szívében. Buzgón gyakorolja az erényeket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élvezi a szőlőtő virágzását. A szőlőnek nincs olyan erős illata, mint a rózsának. Kifejezetten 

figyelni kell rá, észrevenni, közel menni hozzá, hogy azt a gyenge kis illatot beszívhassa a lelkébe a 

Vőlegény, az isteni Vőlegény.  

 A lélek-menyasszony tudja, hogy ő milyen kicsi, de éppen ezért ezt a kedves illatozását még 

inkább meg akarja őrizni az ő isteni Vőlegénye számára.  

 A szőlő virágának az illata gyengéden felfelé száll. Ezt a felfelé irányulást a lélekben az 

angyalok segítenek megőrizni. Amit az ember maga nem tud megtenni, ahhoz kérjen segítséget. 

Isten pontosan az üdvösségünk munkálására adta az angyalokat. Azok segítenek, védenek, hogy ne 

térjünk le az üdvösség útjáról. Az angyalok, és különösen is az őrangyal nyújt hathatós segítséget a 

gonosz lélek támadásaival szemben. Nem véletlenül hívjuk Szent Mihály főangyalt segítségül a 

gonosz lélek támadásaival szemben. Mihály nem egyedül harcol, hanem angyalok seregei küzdenek 

vele együtt a gonoszság fejedelme, és annak gonosz angyalai ellen. A gonosz lélek mit tud kísérteni 

bennünk? Hát a testünket és a lelkünket. Az ördög ugyanis két részből áll. Testünket a gonosz az 

érzékeken keresztül által támadja. Lelkünket a hitünk meggyengítése által, vagy a hitetlenség 

kísértésével akarja uralma alá vetni, hogy ne Istennek higgyünk, hanem neki.  

 A jó angyalok a kegyelem harmatával öntözgetik a lelkünket, illetve viszik imádságainkat az 

Úr trónusa elé, mint ahogyan a tömjén-füst száll föl az égre.be? A gonosz lélek pedig mérget akar 

permetezni lelkünk virágaira, hogy elsenyvedjenek, hogy ne az élet, hanem a halál uralkodjék el a 

mi lelkünk virágaiban. Megszűnjenek élni a jócselekedetek, virágozni az erényvirágok. Ezért 

szabad nekünk is kérnünk a szent angyaloknak és a szenteknek a közreműködését: „Fogjátok meg a 

rókánál is veszélyesebb támadókat! A gonoszság hatalmát ne engedjétek érvényesülni!” Ez nagyon 



 

jó kérés, mert ezzel az ember kifejezésre juttatja, hogy ő nem engedi a gonoszság hatalmát 

eluralkodni a lelkében. Inkább segítségért kiált, és ilyenkor a gonosz menekül. Mert ahol Jézus 

nevét, ahol a sárkánytipró Nagyasszony nevét hívják segítségül, ahol a szent angyalokat és a 

szenteket hívják küzdőtársnak, onnan a gonosz elkotródik. Tudja, hogy Krisztus legyőzte őt már a 

keresztfán. Tudja, hogy az Úristen már a teremtés hajnalán az asszony ivadékának ígérte a 

győzelmet (vö. Ter 1, ?). És Krisztus, a Megváltó letiporja a sátánnak a fejéből is a hatalmát.  

 Ahogyan a vihar gyorsan jön, azután dörgés, villámlás után távozik, úgy az ilyen prédára 

leső, oroszlánhoz hasonló gonosz is, mely körbe jár, hogy keresse, hogy kit nyeljen el (1 Pét 5, 8), 

dolgavégezetlenül eloldalog, mert tudja, hogy a lélekmenyasszony csak az isteni Vőlegény előtt 

nyitja ki a lelke ajtaját. Tudja, hogy ebben a paradicsomkerthez hasonló boldog kertbe Istennek van 

csak joga belépni, a gonosznak már nem. Amikor a lélek-menyasszony ellene mond a gonosz lélek 

kísértéseinek, és engedi lelke kertjének Urát az ő kertjébe belépni, akkor már biztonságban van. 

Akkor már a messziről, a kerítésen túlról, kívülről vicsorgató, támadó, csaholó dög, ör-dög nem tud 

ártani neki. Ez az újabb győzelem is fokozza a lélek-menyasszony örömét. (fokozza) Az isteni 

Vőlegényében való bizodalmát erősíti. Eddig is megmentett a gonosz minden támadásától, amikor 

még a halál sötét völgyében jártam, amikor skorpiók és áspiskígyók ()– tehát a gonosz léleknek a 

szinonimái – között jártam. Az Úr nem engedett elveszni. Most mennyivel inkább megőriz, amikor 

már a mi kertünk kerítésén belül vagyunk. Ő az én isteni Jegyesem, és én az ő választott kedves 

menyasszonya. A léleknek a segítői: Krisztusnak embersége, a Szűzanyának anyai szeretete, a 

szenteknek együtt-küzdő hozzánk állása, a szent angyaloknak a hatalmas ereje, újra meg újra 

örömmel töltik meg a lélek-menyasszonyt. Ők ott most édes kettesben lehetnek az Úr 

szőlőskertjében. A lélek-menyasszony megpihenhet isteni Vőlegénye szívén. A külső küzdelem 

elcsitult, a harci zaj elnémul már.  

 Ebben az imaszakaszban ha az isteni Vőlegény szeretettel nézi az ő választott 

menyasszonyának lelki szépségét, az erényvirágokat. A választott lélek tudja, hogy ezeket az 

erényvirágokat az isteni Vőlegény ültette az ő szíve kertjébe. Kegyelme harmatával öntözgette, 

bontakoztatta, és tudja azt is, hogy ezek az erények már nem az övéi, hanem lelke isteni 

Vőlegényéi. De itt már egyre jobban kezd eltűnni az elválasztó vonal az ember és Isten között. A 

lélek-menyasszony egyre jobban tudja, hogy ami az enyém, az az övéi is. És ő is szíve 

gazdagságából egyre több kincset ad választott menyasszonyának. Ami az övé, az az enyém is.  

 Így van az, hogy az imádságnak ebben a csendjében, ott a hegyen, ahova Jézus szeret 

elvonulni imádni a mennyei Atyát (vö. Lk 6, 12), és a lélek szeret elvonulni, hogy imádja az isteni 

Vőlegényt, a lélek tudja, hogy ezek az erényvirágok lelkének a szépsége, amelyben isteni 

Vőlegénye kedvét találja már mindkettőjüké. A lélek ugyanis Istennek adta azokat, Isten pedig 

elfogadta. Így lett mindkettőjüké. Olyan gyönyörűség ez, mint ahogyan a vőlegény és a 

menyasszony karonfogva járnak, kelnek az utcán. Itt a lélek-menyasszony és a lélek isteni 

Vőlegénye együtt járnak, kelnek és gyönyörködnek a lelki szőlőskert pompás virágaiban, a lélek 

erényeiben, vagyis azokban az irányulásokban, amelyekkel már nem a bűnt, az Istentől való 

elfordulást, hanem az Istenhez fordulást, az Istennél maradást választotta.  

 Amikor a vőlegény és a menyasszony együtt néznek egy-egy szép kis virágot, akkor már az 

is belső örömet jelent: te is ugyanannak a virágnak örülsz, amelynek én. Mennyivel (még) inkább, 

amikor a lélek-menyasszony látja, hogy isteni Vőlegénye is azoknak az erény-virágoknak örül, 

amelyeket tulajdonképpen ő kapott az isteni Vőlegénytől, de visszaadhatja isteni Vőlegényének, és 

a kettő együtt gyönyörködik ezeknek a pompás virágokban.  

 Mai szóval a 16. vers(szak) 4. sorában említett fenyőtobozt talán ikebanának mondanánk. 

Abban is szerepel a fenyőtoboz, de mindenféle más virág (is), amelyeket ügyes kezek csodálatos 

szépen harmóniába tudnak fűzni. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy nem elég ügyes ilyen szép koszorú 

megfonására, akkor kérje meg a Mestert, a virágkötő Mestert, segítsen neki valami szépet 

létrehozni. A lélek-menyasszonynak pedig már kérnie se kell isteni Vőlegényét, mert az kitalálja 

választottjának szíve vágyát is, és teljesíti is. Jézus, ez az isteni Vőlegény a legügyesebb Kertész. 

  



 

 Valószínűleg nem véletlen, hogy Mária Magdolna ott a sírkertben, ahol Jézust eltemették, de 

ahol fel is támadt, kertésznek látta lelke isteni Vőlegényét. Mária Magdolnának meg kellett 

fordulnia, és hallania a szót, amellyel Jézus nevén szólította (vö. Jn 20, 15-16). Az isteni Vőlegény 

felé azonban a lélek-menyasszonynak már nem kell odafordulnia, hiszen egymás felé fordulva 

vannak. A lélek-menyasszony tudja, hogy ez az isteni Kertész milyen csodálatosan műveli az ő 

lelkét, milyen széppé teszi az ő hegyükön, az imádság hegyén az imádkozásban Isten felé 

kitárulkozó lelket, illetve az imádságban a lélekhez leereszkedő, eljövő isteni Vőlegényt. Ők már 

egyre jobban együtt vannak, egyre jobban közlik önmagukat a másikkal. Isten a lélekkel, a lélek 

Istennel. Isten a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8), ezért kerül a lélek-menyasszony a szeretet, a szeretés 

állapotába. Itt már nem kell tennie valamit azért, hogy szeretet dobogjon a szívében, mert 

egyszerűen ott van Isten szeretet-lángolásába belemerülve. Isten szeretete átjárja az ő kicsiny 

teremtmény szeretetét. Ez az egyesítő szeretet. A két szeretet, Isten szeretete és az ember szeretete 

eggyé válik. Nem szűnik meg ki-ki a maga lényében létezni, de mégis egymásban léteznek. Az 

egymást igazán szerető lelkek tudják, hogy ez a misztérium hogyan működik: Te énbennem, én 

Tebenned (vö. Jn 6, 56). Ez azért lehetséges, mert Jézus maga akarja ezt. Az ember ilyenkor már 

csak azt kívánja, hogy senki ne zavarja meg ott az imádság hegyén ezt az ő édes együttlétüket a 

szeretetben! Ne járjon már más ott, amikor ők ott a szeretetben ennyire együtt vannak. Csak hát 

ahol Isten van, ott van a mennyország is, és ahol ez az isteni Vőlegény együtt van a lélek-

menyasszonnyal, ott van a mennyország minden lakója, mert hiszen ők is ugyanebben az egyetlen 

isteni szeretésben lángolnak. Ez azután még további erőt ad a lélek-menyasszonynak, és még 

inkább vágyódik a szíve innen, a földi valóságok földjéről a mennyei valóság kiteljesedésére, majd 

amikor már Isten lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28). Amikor már a lelki eljegyzés imája 

kiteljesedhetik a lelki frigy – vagy ahogyan másként mondjuk: – a lelki házasság imájába, amikor 

Isten az ő házába vezeti az ő szeretett menyasszonyát.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 150. számú éneket:  

 

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk!  

 

 Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped, 

 Mert Kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.  

 Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak Veled!  



 

 

 

371. A lélek-menyasszony a Szentlelket kéri, 

hogy növelje benne az isteni Jegyes iránti szeretetet 
(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 17. versszak, 285-291. oldal) 

 

Imádkozzuk a 75B. számú éneket: 

 

 Világmegváltó Jézus, keresztre felfeszítették,  

 Isten Báránya, Jézus érettünk megtöretteték.  

 

 Hamis világ szépsége! Ruháknak ékes látszatja,  

 Pusztulj, test kényessége! Szívemet bánat szaggatja.  

 

 A lélek-menyasszony egyre inkább vágyódik az isteni Vőlegény után. A lelki jegyességnek 

nem az a jellemzője az, ami majd a lelki frigy imaszakaszában valósul meg, hogy szüntelenül 

együtt van a lélek az ő isteni Urával, hanem inkább az, hogy az isteni Vőlegény újra meg újra 

eljön, de azért a távolléte még gyakori, és ez a lélekre nézve igen fájdalmas. Amikor viszont 

eljön Isten a lélekhez, akkor az ember azt szeretné, hogy semmi se zavarja, vagy ne szakíthassa 

félbe ezt a szerető együttlétet. Ezért kéri az észak hideget, halált hozó szelét, hogy álljon el, ne 

fújjon már, ne fonnyassza már az erények virágjait. Ezért hívja a szerelmes déli szelet, hogy 

inkább az fújjon, mert annak a hatása alatt indul fejlődésnek a lélek, és az erények a finom 

illatukat árasztják, amíg majd újra el nem jön a Jegyes, hogy bennük gyönyörködhessék, és 

közöttük felüdüljön. 

 Amikor tehát a lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban úgy érzékeli, hogy nem érzi 

Isten szerető jelenlétét, akkor olyan kínzó gyötrelem fogja el, hogy talán nincs is más fájdalom, 

amelyet ehhez lehetne hasonlítani. Ennek az oka az, hogy a lélek Isten iránti szeretete ebben az 

állapotban már igen nagy, és erős, és így az, amit ő Isten távollétének érez, nagyon erősen kínozza. 

Hozzájárul ehhez a kínlódáshoz az is, hogy ilyenkor a teremtményekkel való bárminemű lelki 

érintkezés rendkívüli terhére van a léleknek. Már mérhetetlen erős vággyal óhajtja az Istennel 

való lelki egyesülést. Úgyhogy minden legkisebb késleltetés kimondhatatlanul kellemetlen reá 

nézve. Mivel pedig a lélek már „rákapott” ezeknek az édes isteni látogatásoknak az ízére, ezért 

azután e látogatások kívánatosabbak előtte minden aranynál és szépségnél. A lélek-

menyasszony tehát nem akar még csak egy pillanatot sem veszíteni ebből a drága, isteni jelenlétből. 

Ezért szól így a 17. versszakban:  

  

 „Megállj észak, halált hozó szele,  

 Jöjj déli szél, mely felgyújtod szerelmünk! 

 Fújj végig kertemen,  

 Hadd szálljon szerte illata,  

 És a virágok közt eszik a Kedvesem!”  

 

 I. Hogyan magyarázza Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 17. versszakát?  

  

 Két fajta ok is van, amelyek a lelket akadályozzák ennek a belső édességnek az élvezetében.  

 

Miből ered ez a lelki szárazság?  
 1. Egyrészt abból, hogy a lélek fél. Ahhoz, hogy ezt a félelmet kizárja, először is útját akarja 

állni a lelki szárazságnak, amelyben folytonos ima- és áhítat-gyakorlat révén becsukja a lelki 

szárazság előtt az ajtót.  
 2. A második ok pedig az, hogy segítségül hívja a Szentlelket, mert annak feladata a 

lélekből elűzni ezt a szárazságot. Ő tartja fenn, és növeli benne az isteni Jegyes iránti szeretetet. Ő 



 

az, Aki a lelket az erények belső gyakorlására ösztönzi, és teszi mindezt azért, hogy az isteni 

Jegyes, Isten Fia minél nagyobb örömet és élvezetet találjon az Ő választott menyasszonyában. 

Hiszen a lélek egyetlen vágya az, hogy isteni Kedvesének örömet szerezzen.  

 

 A 17. versszak első sora tehát így hangzik:  

 „Megállj észak halált hozó szele!” 

 

 Az északi szél száraz és hideg légáramlat, amely kiszárítja és elhervasztja a virágokat, 

növényeket, vagy legalábbis azt okozza, hogy amikor rájuk fúj, behúzzák magukat, bezáródnak. 

Mivel pedig a lelki szárazság és az isteni Kedves érezhető jelenlétének hiánya ugyanilyen 

hatással vannak a lélekre – amennyiben akadályozzák abban az élvezetben, amelyet az erények 

édességében élvezett – azért hasonlítja őket a halált hozó északi szélhez. Minden erény és 

érzelmeinek buzdulatait megfagyasztják. Ezért mondja nekik: „Megállj észak halált hozó szele!” 

 A léleknek ezt a mondását úgy kell érteni, hogy rendes körülmények között a lelki 

szárazságot az ima és a lelki gyakorlatok vannak hivatva megszüntetni. Mivel azonban ezen 

állapotban azok a dolgok, amelyeket Isten a lélekkel közöl, annyira bensők, hogy a lélek az ő 

tehetségeinek egyik felhasználásával sem képes őket gyakorolni és élvezni, hacsak a Szentlélek 

meg nem adja neki a szeretet ezen buzdulatát. Éppen ezért mindjárt a Szentlelket hívja segítségül, 

mondván a 2. verssorban:  

 

 „Jöjj déli szél, mely felgyújtod szerelmünk!” 

 

A déli szél egy másik légáramlat, amelyet általában meleg szélnek szokás nevezni. Ez a 

csendes szellő erőt hoz, növekedésre indítja a füveket, a növényeket, és fuvallatára a virágok 

kinyílnak és illatot árasztanak. Egyszóval éppen ellenkező hatással van, mint az északi szél. Ezen 

a szellőn tehát a lélek itt a Szentlelket érti, Aki felgyújtja a szeretetet. Amikor ugyanis ez az 

isteni szellő reáárad a lélekre, annyira felgyújtja minden ízében, úgy dédelgeti, élteti, erősíti 

akaratát, felemeli az imént még szendergő és alvó vágyait Isten szeretetének színvonalára, hogy 

amint helyesen mondja róla: Felgyújtja a szeretetet Őbenne és Őiránta. Ezért kéri a Szentlélektől a 

következő verssorban, tehát a 3. verssorban:  

 

 „Fújj végig kertemen!” 

 

 Ez a kert maga a lélek. Előzőleg a kertet már virágzó szőlőnek nevezte, hiszen a benne 

virágzó erényekből édes, mennyei bor szüretelhető, itt pedig kertnek nevezi, amelyben díszlenek, 

növekednek a tökéletesség és az erények virágai. Meg kell itt jegyeznünk: nem azt mondja, hogy 

fújj a kertemben, hanem azt: „Fújj végig kertemen!” Nagy különbség ugyanis: vajon Isten a 

lélekben árad-e el, vagy pedig a lelken át árad-e végig? Mert ha a lélekben árad el, az annyit tesz, 

hogy kegyelmet, ajándékokat és erényeket önt belé. Míg ellenben ha a lelken árad végig, akkor 

Isten érinti és buzdítja a már megadott erényeket és tökéletességeket, vagyis megújítja, 

mozgásba hozza őket, hogy csodálatos illattal és zamattal árasszák el a lelket. Úgy van ez, mint 

amikor valami illatos anyagot megmozgatnak. Ez mialatt a mozgás tart, bőségesen árasztja magából 

az illatot, amely azelőtt nem volt ennyire érezhető. A lélek azokat az erényeket, amelyeket egyrészt 

ő maga szerzett, másrészt az Úristen öntött belé, nem mindig érzi és élvezi ténylegesen, mert ezek 

az élet folyamán még olyanok, mint a bimbóba zárt virágok, vagy a csukott edényben tartott 

illatszerek, amelyeknek illata nem érezhető mindaddig, amíg ki nem nyílnak, vagyis amíg meg 

nem mozgatják őket. Olykor azonban az Úristen megadja a lélek-menyasszonynak azt a 

kegyelmet, hogy isteni Szellemével ráfúj erre az Ő virágos kertjére, és ezzel kifakasztja az 

erények összes bimbóit. Vagy leveszi a födelet ezekről az illatszerekről, tudniillik a léleknek az 

ajándékairól, tökéletességeiről, és gazdagságáról, feltárván belső kincstárát, annak egész 

szépségét. Ilyenkor azután kimondhatatlanul csodálatos és édes dolog élvezni ama dús ajándékokat, 

amelyek a lélek elé tárulnak. Nézni az összes erény immár kinyílt virágainak szépségét, illetve 



 

élvezni azt a kellemes illatot, amelyet mindegyik a maga sajátságának megfelelően áraszt. Ez 

elragadó gyönyörűség a lélek számára.  
 

 A 4. verssorban az illatnak eme szerteáradásáról van szó. Ezt mondja:  

 

 „Hadd szálljon szerte illata!”   

  

 Ezek az illatok olykor olyan bőségben jelentkeznek, hogy a lélek úgy érzi, mintha 

örömökkel volna elárasztva, és kimondhatatlan dicsőségben fürösztve. Olyannyira, hogy ezt 

nemcsak ő maga érzi belsőleg, hanem a dolog külsőleg is megnyilvánul, és akik értenek hozzá, 

észreveszik rajta. Az ilyen lélek úgy tűnik fel előttük, mint valami csodaszép kert, teli Isten 

gyönyörűségeivel és kincseivel. De nemcsak akkor lehet észrevenni az ilyesmit ezeken a szent 

életű lelkeken, midőn ezek az erény-virágok kinyílnak és illatoznak, hanem egyébként is van 

rajtuk valami sajátos nagyság és méltóság, amely a többi emberben tiszteletet és tartózkodást 

kelt. Ez természetfeletti hatás, amelyet bennük az Istennel való belső és bizalmas érintkezés 

okoz.  
 Mózessel is ilyen történt. A zsidók nem tudták nézni törvényhozójuknak arcát amiatt a nagy 

fény és dicsőség miatt, amely sugárzott róla az Istennel való társalgása után (Kiv 34, 30). A 

Szentléleknek ebben a látogatásában, vagyis a lelken való végig-fújásában Isten Fia kiváló módon 

közli magát az emberrel.  

 Mint ahogyan Krisztus az apostoloknál is tette, előre elküldi a Szentlelket, az Ő 

lakáskészítőjét, szálláskészítőjét, hogy készítsen Neki lakást a vele eljegyzett lélekben azáltal, hogy 

gyönyörűségesen felemeli, remek kertté alakítja, kivirágoztatja virágait, feltárja szándékait, és 

feldíszíti őt kegyelmeinek és kincseinek bájos szőnyegével. Ezért is az eljegyzett lélek nagy 

epedéssel óhajtja, hogy múljék el az északi szél, jöjjön el a déli szél, és fújjon végig a kerten, 

mert akkor a lélek egyszerre igen sokat nyer.  
 1. Nyeresége először is az, hogy gyönyörködhetik erényeiben, amelyek már készen állnak 

az élvezetes működésre.  

 2. Második nyeresége az, hogy isteni Kedvese szintén gyönyörködik lélek-menyasszonya 

erényeiben.  

 3.A harmadik nyereség az, hogy általuk bensőségesebb szeretetben közli magát Isten a 

lélekkel, és rendkívüli kegyelmekben részesíti, mint azelőtt.  

 4. Negyedik nyeresége az, hogy isteni Kedvese sokkal inkább találja benne örömét az 

erényeknek ezen tényleges gyakorlata miatt. Márpedig Őt az teszi boldogabbá, ha látja, hogy 

isteni Kedvese örül.  
 5. Ötödik nyeresége az, hogy az erényeknek ez az illata és élvezetessége tovább 

megmarad, és folyamatosan tart mindazon időn át, amíg isteni Jegyese ilyen módon jelen van 

benne. Öntse neki erényeinek illatát, mint az Énekek énekében olvashatjuk: amikor a király 

nyughelyén – vagyis a lelkemben van – illatát adja nárduszok, vagyis az én virágzó, illatos fám, 

illetve ez utóbbin a lelket, amely erényeinek virágjaiból édes illattal szolgál isteni Kedvesének, 

mialatt ezen egyesülésében isteni Kedvesében tartózkodik (Én 1, 12). Éppen ezért a Szentléleknek 

az isteni szellője igen kívánatos. Minden lélek jól teszi, ha kéri: Fújjon végig kertjén, hadd 

áradjanak akkor Istennek ezek a lélekből származó isteni illatok! 
 Mivel pedig ez annyira szükséges, dicsőséges és hasznos a lélekre nézve, az Énekek 

énekében a menyasszony ezt kéri: Kelj föl északi szél, és jöjj el déli szél, járd át kertemet, és 

terjedjenek annak fűszerei! (Én 4, 16). Mindezt pedig azért óhajtja a lélek – nem azon élvezet és 

dicsőség miatt, amely ebből reá áramlik, hanem azért –, mert tudja: isteni Jegyesének örömet 

okoz. Ez ugyanis szükséges előkészület, és egyfajta bejelentés, meghívás ahhoz, hogy Isten Fia 

eljöjjön benne gyönyörködni.  
  

 A szellemi páros ének 17. versszakának befejező, 5. sora így hangzik:  

  



 

„És virágok közt eszik a Kedvesem.” 

 

Azt az élvezetet, amelyet Isten Fia ilyenkor benne talál, a lélek evéssel jelzi, ami igen találó 

kifejezés, amennyiben az evés, illetve táplálkozás olyasvalami, ami nemcsak élvezetet ad, hanem 

fenntartásul is szolgál. Isten Fia szintén nemcsak örömét találja a léleknek ezen örömeiben, hanem 

fenn is tartja magát belőlük olyan értelemben, hogy benne marad, mint olyan helyen, ahol rendkívül 

jól érzi magát Ővele, tudniillik az isteni Vőlegénnyel. Ezt mondja Salamon szája által a 

Példabeszédek könyvében: Gyönyörűségem az emberek fiaival lennem (Péld 8, 31), tudniillik 

olyankor, amikor ők abban találják gyönyörűségüket, hogy Velem, az Isten Fiával legyenek. 

 Figyeljük csak meg: a lélekmenyasszony nem azt mondja, hogy isteni Kedvese a virágokat 

eszi, hanem hogy a virágok közt eszik. Lehet bár az isteni Jegyesnek önközlése, ha a lélekben az 

erények virágdíszének közvetítésével történik, magától értetődik, hogy az, amit az isteni Jegyes 

eszik, az maga a lélek. Eszi pedig azáltal, hogy amikor a lélek már jól el van készítve, megsózva 

és fűszerezve az erények ajándékok és tökéletességek virágai révén, akkor Isten önmagához 

hasonítja, asszimilálja a lelket. 
Az erények virágdísze az a mártás, amellyel és amely között eszik. Ezek a már említett 

lakáskészítővel, a Szentlélekkel együtt Isten Fiának a lélekben élvezettel és édességgel szolgálnak, 

hogy ily módon jobban jól lakhassék annak szeretetével. Az isteni Jegyesnek ugyanis az a szokása, 

hogy ezen virágok illatában egyesül a lélekkel. Ezt fejezi ki az Énekek énekének menyasszonya 

is: Az én szerelmesem lement kertjébe a fűszerek táblájához, hogy a kertekben legeltessen, és 

liliomokat szedjen (Én 6, 2). Kicsit később pedig ezt mondja: Én a szerelmesemé vagyok, és a 

szerelmesem az enyém, aki e liliomok között legeltet (uo., 3). Vagyis eszik és élvez az én 

lelkemben, vagyis az Ő kertjében, az én erényeim, tökéletességeim és kegyelmeim liliomai 

között.  

 Eddig tart Keresztes Szent János magyarázata A szellemi páros ének 17. versszakáról.  

 

 II. Meghívást kapunk arra, hogy menjünk oda az isteni Jegyes kertjéhez egészen közel! 

 

 Isten, a lélek kertjének Ura feljogosít bennünket arra, hogy szemtanúi lehetünk Isten és a 

lélek szeretetben való találkozásának. Ez nem valami illetlen kukucskálás, amikor a kíváncsi 

ember meglesi a szomszédját a kertben, hanem meghívás, amellyel az isteni Vőlegény az Ő 

menyegzős lakomájának asztalához invitál. Mert hiszen elküldte szolgáit, hívják meg 

mindazokat, akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára. Mi most még csak úton vagyunk a 

menyegzős lakoma háza, illetve kertje felé. De készítgethetjük a szívünket az örömre, milyen 

is lesz az, amikor mi is benn lehetünk a menyegzős házban, és részesedhetünk az isteni 

Vőlegénynek eme szeretet-áradatában. Mi is kérjük, hogy a gonosz fuvallata, a halált hozó északi 

szél ne árthasson nekünk. Becsukjuk előtte lelkünk ajtaját. Illetve hívogatjuk a Szentlelket, Aki 

bennünk is fel akarja lobogtatni az isteni Jegyes iránti szeretetet.  
 A májusi fagyok idején a szőlősgazdák mindent megtesznek azért, hogy el ne fagyjanak a 

gyümölcsfákon a virágok, a jövő termésének a zálogai. A sötétben, az éjszaka folyamán is 

felkelnek, tüzet raknak, hogy annak a füstje védje meg a fagy ártalmaitól a kis virágokat. Mi az 

imádság tömjénfüstjével tudunk hatásosan ellenállni a lélek virágait lehervasztani akaró 

fagyos, gonosz áramlásoknak.  

 Ahol Isten szent nevét hívják segítségül, onnan menekül a sötétség hatalma, a szíveket 

megfagyasztani akaró gonosz lélek. Amikor azután elmúlik a hideg, fagyos éjszaka, és a felkelő 

nap sugarai mozgásba hozzák a meleg légáramlatot, amikor a vágyakozó lélek kezdi 

megérezni Isten Szentlelkének kedves, cirógató, meleg fuvallatát, akkor a kis virágok már 

tudják: kibonthatják a virág-kelyhüket, áraszthatják az ég felé illatukat, a jó cselekedetek 

illatát, az erények gyakorlásának a jó illatát, amelyet az isteni Vőlegény oly nagyon szeret.  

 A kis virág maga sem tudja, hogyan van benne az illat, honnan van benne ez a 

megfoghatatlan, de mégis valóságosan érzékelhető édesség. Mi is tudjuk, hogy a lelkünk 

erényvirágainak illatát leginkább Isten ajándékozza nekünk.  



 

 A feladatunk, hogy amikor az imádságban a Szentlélek cirógató melegsége érinti a 

lelkünket, akkor kitárulkozzunk Isten előtt. Akkor engedjük az ég felé szállni a föld anyagából 

származó virág mivoltunknak ezt a szinte már szellemi, éteri tisztasági produktumát, az illatot, az 

életszentség illatát! Ez az az – mondjuk így: – éteri közeg, amelybe Isten bele tudja ajándékozni 

önmagát. A felülről érkező fény, meleg és az Istenség illata eggyé válik a föld virágjából származó 

légies – mondjuk: – szellemi Valósággal, erényeink illatával.  

 Ha egy csokorba többféle virágot szedünk össze, akkor mindegyik a saját maga illatával 

pompázik, szárnyal az ég felé, és hoz létre valami gyönyörűséges szín- és illat-harmóniát. Igazán ez 

az illatkompozíció a szentháromságos egy Isten harmóniájának a visszatükröződése, hiszen az 

ember Isten képmására, hasonlatosságára van teremtve (Ter 1, 27). A lelkében található szép és 

jó csak azért illatozik, mert minden jósága és szépsége Istenből származik. Az égből érkező 

illat és a földről származó illat rezonanciája ugyanaz. Egy tőről fakadtak ugyanis, Isten szívének 

szeretetéből. A lélek-menyasszony ezért tudja magát egy léleknek érezni az Úrral. Rokonlelkek ők. 

Nemcsak a létük lüktet együvé és együtt, nemcsak a gondolataik is egymásba fonódnak az 

egymásra gondolás által, hanem a szívük szeretete is együvé rezdül. 
 

 Ahogyan egy kis mezei virágokból kötött csokorból művészien elkészített mesteri 

virágcsokrot társítanak, és a kettőnek az illata, szépsége együvé válik, úgy a földből származó 

lélekmenyasszony erényeinek a virága és azok illata is egy csokorba lesz kötve az isteni 

Kertész által, amikor az Ő szeretetének a virágpompáit, csodáit odakötözi egy csokorba a 

lélek kicsi virágaival. Isten gyönyörködik az Ő választott lélek-menyasszonyának az erény-

virágaiban és azok illatában, illetve a lélek-menyasszony Isten szívéből kivirágzott és 

mérhetetlen édes illattal illatozó virágkompozícióban a Szentháromság lét, ismeret és szeretet 

közösségében. Ezért kéri, hogy szálljon szerte az Ő kertjében ez az isteni illat.  

 Az isteni Vőlegény pedig kedveskedő, becézgető szóval illeti a lélek-menyasszonyt, amikor 

így szól hozzá: „Illatocskám!” Az emberi lélek ugyanis ilyenkor már az isteni érintés illatától 

illatozik egyre jobban. Átveszi Isten illatát. Ahogyan a gyermek, a csecsemő megismeri 

édesanyjának az illatát, és fordítva; úgy Isten gyermeke is ráismer Isten Atyjának illatára. 

Tudja, hogy egészen otthon lehet nála. Betölti őt isteni Vőlegényének illata, amelyet oly boldogan 

szívott már eddig is magába. Mert az illat befogadása valamiképpen a személy, a szeretett személy 

befogadását jelentette és eredményezte eddig is a számára. 

 

 A Mennyei Atya megtestesült Fiát, Krisztust az Ő emberségében a Szentlélekkel kente fel 

Felkentté, Messiássá. Az Istentől megérintett ember a keresztségben kapott kenettől kezdve 

Isten illatát hordozza a lelkében, és bontakoztatja ki egy életen át. A vőlegény tud ilyen 

szavakkal kedveskedni a menyasszonynak: „Olyan édes vagy, hogy majd megeszlek!”  

 Keresztes Szent János tanítása szerint az isteni Vőlegény is így irányul az Ő 

menyasszonyához. Amikor az isteni Jegyes közli magát a lélek-menyasszonnyal, mint ahogyan az 

ember beszívja a magasból érkező illatot, úgy az isteni Vőlegény is magába eszi a lélek-

menyasszonyból áradó lelki illatot. A léleknek itt már csak az a vágya, hogy minél jobban 

benne lehessen isteni Jegyesének szeretetében, lelkében, és szent vággyal gondol arra, hogy 

milyen lesz az, amikor ez a kölcsönös illat-áradás folyamatosan fog tartani. Az isteni Jegyes majd 

befogadja őt az isteni hajlékba.  

 

Énekelve imádkozzuk a 113. számú éneket: 

  

 Édes Jézus, Neked élek, édes Jézus Neked halok,  

 Életemben, halálomban Tied vagyok!  

 

 

 



 

372. A lélek-menyasszony azt szeretné, hogy az érzékek ne zavarják őt,  

amikor az isteni Vőlegény közli magát vele  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 18. versszak, 291-296. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 150. számú éneket: 

  

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk!  

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk!  

 

 Uram Jézus! Kérve kér szívünk, mely bíz és remél. 

 Add meg néki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér! 

 A szív, amely bíz és remél, Uram, Jézus, adj erőt!  

 

 Keresztes Szent János A szellemi páros ének 18. versszakában folytatja annak a 

szeretetnek a megéneklését, amely az isteni Jegyes és a kiválasztott lélek között egyre jobban 

megvalósul. Bár egyre inkább az isteni Jegyes a kezdeményező, a lélek-menyasszonynak is van 

feladata: A csendességre való törekvés, a befogadás zavartalan biztosítása azáltal, hogy az alsóbb 

lelki tehetségek hagyják már végre abba zavaró működésüket, hiszen az isteni Szellem oly édesen 

árasztja magát belé.  

 A lélek ugyanis érzi, hogy még nem birtokolja és élvezi azokat a nagy, gazdag 

ajándékokat, amelyeket az Úr készít számára, pedig azt már nagyon szeretné. Ez azért van, 

mert még itt a földön él, a testben lakik. Megéli, hogy úgy van a testben, mint valami nagy Úr az 

ellenségei börtönében. Ezernyi nyomorúság gyötri a fogságban: Elkobozták országait, most 

akadályozzák az uralkodásban, lefoglalják jövedelmét, és éppen hogy csak enni adnak neki. A 

legrosszabb azonban számára az, hogy háza népe sem igen fogad szót neki. Sőt, szolgái lázonganak 

is ellene olyannyira, hogy még a szűkös falatka kenyeret is elveszik a tányérjáról. A lélek 

vonatkozásában arról van itt szó, hogy amikor az Úr kegyelmet ad választott jegyesének, vagyis 

egy-egy falatot nyújt neki kóstolóra azokból a kincsekből és gazdagságból, amelyet számára 

tartogat, azonnal felüti a fejét valami rossz szolga, azaz valamelyik rendetlen indulat. Ez a 

lázadó – amely az alsóbb részből érkezik – akadályozza a lelket eme fönséges ajándék 

élvezetében. A lélek tehát szenved a sok kellemetlenség miatt, és azt óhajtja, hogy bárcsak 

elpusztulna már az érzékeknek ez az országa, az érzékek minden lázongásával, 

kellemetlenkedéseivel együtt.  
 

 Ezért azután a 18. versszakban a lélek-menyasszony így szól:  

 

„Ó nimfák, Judeának leányai! 

Míg a virágok s rózsatők között 

Az ámbraillat árad,  

A külvárosban tartózkodjatok,  

S ne illessétek küszöbünket!”  

 

I. Nézzük most, Keresztes Szent János hogyan magyarázza ezt a versszakot: 

 

 Az isteni Jegyes a lélek-menyasszonyt, az embert annak szellemi részében – vagyis 

mondjuk így: - felsőbb részében rendkívül gazdag ajándékokkal és élvezetekkel árasztotta el. 

Nyilván, hogy az ember szeretné ezt magának állandóan biztosítani, azonban e kincsek birtoklását 

az alsóbb, vagy érzéki rész akadályozza, zavarja. Ezért azután a lélek-menyasszony az alsóbb 

rész működését, vagyis indulatait arra kéri: maradjanak veszteg, ne lépjék át az ő birodalmuknak, 

az érzéki résznek a határait, és ne zaklassák, ne nyugtalanítsák a lélek felsőbb, vagyis szellemi 



 

részét! A lélek-menyasszony azt szeretné, ne zavarja meg az érzékekhez kötött indulatok 

moccanása, akár csak a legkisebb fokban sem azt a lelki jót és édességet, amelyet isteni 

Jegyesétől kapott és élvez.  
 

 Ezért nevezi őket így a 18. versszak 1. sorában: 

  

 „Ó nimfák, Judeának leányai!” 

 

 Judea leányainak nevezi a lélek tehetségeit, vagyis az érzéki alsó részét, mert az 

emberben ez a szféra gyönge, anyagias és magában véve vak. Nimfákon pedig érti az összes 

képzeteket, ábrándokat, illetve indulatokat és vágyakat, amelyek az embernek ebben az alsóbb 

részében szoktak támadni. Azért nevezi őket nimfáknak, mert akárcsak a mondabeli nimfák, vonzó 

kedvességükkel rokonszenvet ébresztenek, és magukhoz akarják csábítani az embereket, úgy az 

ember érzéki részének ezen édes indulatai és működései is teljes erővel igyekeznek az ember 

értelmi részének akaratát magukhoz édesgetni, hogy ilyen módon kicsalják bensőségéből a 

külsőségek közé, amelyek az ő érdeklődésük és törekvésük egyetlen tárgyai.  

Ezek igyekeznek rábírni az ember értelmét is, hogy házasodjék össze velük. És attól kezdve 

vegyen részt az ő alacsony érzési módjukban. Szóval az a törekvésük, hogy az értelmi részt 

egyesítsék az érzéki résszel, és ez utóbbihoz tegyék hasonlóvá. Amikor tehát ezt mondja: „Ó 

nimfák, Judeának leányai!”, igazán ezt érti alatta = ó, ti érzéki működések és indulatok!  

 

 A 2. verssor így hangzik:  

 

 „Míg a virágok s rózsatők között” 

 

 A virágok – mint említettük: – a lélek erényei. A rózsatövek pedig a léleknek tehetségei, 

tudniillik az emlékezet, az értelem és az akarat. Ezek foglalják magukban és virágoztatják ki az 

isteni fogalmaknak: a szeretet és az előbb említett erény-gyakorlatok a virágait.  

 

 A 3. verssorban arról beszél: 

 

 „Az ábraillat árad”  

 

 Az ámbra alatt érti itt Jegyese isteni lelkét, Aki az emberi lélekben lakik, lakozik. 

Illatot pedig ez az isteni ámbra akkor áraszt a virágok és a rózsatők között, midőn átömlik és 

édesen közli magát a lélek tehetségeivel és erényeivel. S bennük az emberi léleknek az isteni 

édesség illatával kedveskedik. Mivel tehát az isteni Szellem, a Szentlélek az ember lelkét szellemi 

édességgel árasztja el, azért  

 

 a lélek-menyasszony a 4. verssorban kéri:  

 

„A külvárosban tartózkodjatok!”  

 

 Tudniillik Judea külvárosaiban, amely mint mondottuk: a léleknek alsóbb, vagyis érzéki 

része. A külvárosai az alsóbb érzéki tehetségek, amilyenek például: az érzéki emlékezet és a 

képzelő tehetség, amelyekben a külső tárgyak benyomásai, képzetei és képei vannak elraktározva. 

Ezek segítségével mozgatja meg az érzéki rész az ember törekvőképességeit és vágyait. Ezeket a 

képzeteket nevezi a lélek-menyasszony nimfáknak, amelyek ha elpihennek és nem mozdulnak, 

akkor a vágyak is alusznak. Ezek a nimfák a belső érzékeknek a külvárosaiba, a külső érzékeknek 

– úgymint a látás, hallás, stb. – kapuin lépnek be. Eszerint ezen érzéki résznek összes tehetségeit 

és érzékeit – legyenek akár belső vagy külső érzékek – külvárosoknak lehet nevezni, amennyiben 

mindnyájan olyan városrészek, amelyek a város falain kívül feküsznek. Mert az, amit a lélekben 



 

tulajdonképpen városnak nevezünk, az egészen belül van. Vagyis az az értelmi rész, amely 

képes Istennel érintkezni, és amelynek működései ellentétben vannak az érzéki résszel. Az érzéki 

rész külvárosainak a lakóssága és az említett nimfák, és a felső rész, vagyis a város között 

összeköttetés áll fenn olyannyira, hogy amit odalenn tesznek, az rendszerint odafenn is hallható, és 

magára vonja a város lakóinak a figyelmét. Az ilyesmi azután zavarja a felső rész Istenben való 

szellemi működését, és Őbenne való tartózkodását. Azért mondja a lélek a nimfáknak: 

maradjanak csak a külvárosaikban, vagyis hogy legyenek veszteg az érzéki rész belső és külső 

érzékeiben.  

 

 Ezt a gondolatot ismétli meg a 18. versszak 5. sorában is:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

„S ne illessétek küszöbünket!”  

 

 Vagyis még önkéntelen indulatok által se érintsétek a felső részt! Az önkéntelen indulatok 

ugyanis a kapuk és a küszöbök, amelyeken át be lehet jutni a lélekbe. Midőn pedig az 

önkéntelen indulatok már beléptek az értelembe, akkor már átlépték a küszöböt. Míg ellenben amíg 

öntudatlanok, addig – úgy mondhatjuk: – hogy csak érintik a küszöböt, és bekiáltanak a kapun. Ez 

olyankor történik, amikor az érzéki rész kísérletet tesz arra, hogy az értelmet valami helytelen 

cselekvésre bírja. A lélek-menyasszony tehát nemcsak azt óhajtja, hogy ilyesminek ne legyen 

kitéve, hanem azt is, hogy semmi olyan ne történjék, ami felkeltené a figyelmét, és elvonná attól 

a nyugalomtól és boldogságtól, amelyet isteni Jegyese látogatása kapcsán élvez.  
 Eddig A szellemi páros ének -293-296. oldala.  

 

II. Most próbáljuk magunkra alkalmazni ezeket a tanításokat! 

 

Az imádságban sokszor szomorúan tapasztaljuk, hogy a gondolataink és a vágyaink 

elkalandoznak. De olyan is van, hogy nemcsak kifelé megy az ember figyelme és vágyakozása az 

imádságban, hanem kívülről is érik támadások az imádságban, az áhítatban levő lelkünket. Ezeket 

az élményeket tehát jól ismerjük. Sokszor megtapasztaljuk a zavaró hatásukat.  

 A lecsendesedés – amelyre az ember a saját erejével tud törekedni az imádságban – a mi 

hatáskörünkbe tartozó magatartásmód az imádságban. Ezért is mondja Úr Jézus: Hogyha 

imádkozni akarsz, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtót, vagyis a külvilágot zárd ki, hogy a 

külvilág zavaró tényezői, a zörejek, szavak, e-világi hívogató fényességek se zavarják a lelkünket 

az Istennel való találkozásban, és így imádkozzál a rejtekben levő Atyádhoz! (Mt 6, 6).  

 Az embernek tehát gyakorolnia kell magát ebben a lecsendesedésben, abban a lelki 

békességben, amelyhez hathatóan segít az, hogy mozdulatlanná tesszük a testünket. Ne a külső 

fizikai érzékszervekhez kötődő moccanások, indulatok uraljanak bennünket, hanem mi legyünk az 

úr a házban, a jobbik énünk! Vagy ahogyan Keresztes Szent János mondja: a lélek felsőbb része.  

  

Próbáljuk akkor most ezt a mozdulatlanságot, ezt az elcsendesedést igényelni és 

gyakorolni!  

 Olyan jó, amikor az ember néha meg tudja élni ezt az imalégkört, amelyben szinte vágni 

lehet a csendet! Tehát a mi csendünket, amellyel Isten érkezésére akarjuk alkalmassá tenni a 

lelkünket, bizony – Keresztes Szent János szóhasználatával – a nimfák nagyon sokszor össze 

akarják törni.  

 A nimfák a görög mitológiában nőalakok. Ők a szépség, a termékenység, a természet 

alkotó és tápláló erőinek megtestesítői. A nimfák a mitológiában különösen szép természeti 

tájakhoz, helyekhez kötődnek. Virágos réteken, vizek, patakok mellett pajzánkodnak, és ezzel a 

csicsergő, talán kicsit frivol magatartásukkal felhívják magukra az életerős szatírok figyelmét, és 

így azok szerelmi vágyainak célpontjai lesznek.  

 A nimfa eredeti görög név a menyasszonyt jelenti, a házasságra érett leányt, akiknek 

alakja azonban a múló időt is jelképezi, hiszen a szépség, a fiatalság tovatűnik.  



 

 Keresztes Szent János azért nevezi nimfáknak az emberben csicsergő gondolatokat, a 

megtestesülésre irányuló vágyakat, mert ezek is olyanok, mint ezek a mitológiai nőalakok. Olyan 

kedves tud lenni egy-egy gondolat az ember számára, hogy még az isteni Kedvestől, a 

Jegyestől is eltérítik az ember gondolatait.  
 Az embernek az érzékszervekhez kötött részében olyan könnyen jönnek érzelmi indulatok, 

hogy azok magukhoz vonják az emberi törekvőképességet, hogy Isten helyett, a magasságok 

helyett a teremtményekre, a mélységekre irányuljon. Ezek az érzések, amelyek tehát az 

érzékszervekhez vannak kötve, vonzó kedvességükkel magukhoz akarják irányítani az embert a 

magasságok helyett az alantasabb szférába irányuljon.  

 A lélek kertjének belsejéből, a kerítésen kívül, a paradicsomkert boldogságán kívüli 

boldogtalanságba akarják csábítani az embert. Azzal csábítják, hogy jobb lesz neki a 

kézzelfogható teremtményekkel lennie, mintsem a kézzel nem fogható és meg nem cirógatható 

Istennel. A nimfák elnevezés azért is találó ezekre az indulatokra, mert hiszen a mitológiában a 

nimfák a termékenység megtestesítői. Jelzéseket adnak: „Szeretnék már megházasodni!” Mint 

ahogyan a menyasszonynak is az a vágya, hogy a vőlegényével már házasságra lépjen, és 

szerelmükből gyermekek szülessenek. Megfogható, cirógatható, érzékelhető emberek.  

 Ezt a hasonlatot Keresztes Szent János azért hozza, mert arra akar figyelmeztetni, hogy az 

ember érzéki része, tehát az érzékszervekhez kötött része ilyen lekötöttséget akar létrehozni az 

ember jobbik részével, szellemi részével. De ez ebben az esetben úgy van, hogy az alacsonyabb-

rendű akarja magához hasonítani, asszimilálni a magasabb-rendűt, a szellemi részt.  
 Az érzékek világának a megfegyelmezése A test és a lélek sötét éjszakájá-nak 

imaszakaszában történik. Egyrészt tehát az ember maga próbálja lecsendesíteni az érzékekhez 

kötött ismeret és a matériához kötött vágyódás zakatolását. Ha a szobában lekapcsoljuk a villanyt, a 

sötétben könnyebben el tudunk aludni. Másrészt pedig maga az Úristen is a passzív éjszakában 

segít, hogy az ember mozdulatlan tudjon maradni, alkalmas lehessen az isteni Világosság és 

szeretet-áradat befogadására.  
 

 A lélek erényei szüntelenül illatoznak, éjjel is, nappal is. Az isteni Vőlegény bármikor 

szívesen eljön választottja kertjébe, mert az életszentségének a virága éjjel is, nappal is illatozik.  

 Keresztes Szent János a 18. versszak 2. sorában a virágok és a rózsatövek alatt a lélek-

tehetségeinek ezt a kivirágzását érti. Az ember mivoltát – mondjuk így – kertjét, kertjében levő 

virágokat és rózsákat egyre jobban betölti és átjárja Isten láthatatlan valósága, amely mégis 

olyan édes illatot áraszt. Ezt Keresztes Szent János ámbra illatnak mondja. A mi vidékünkön 

kevésbé ismerős ez az illat. A balzsam az már ismeretesebb. 

 Igazán az ámbra nem más, mint egy cethal, hivatalos neve: ámbrás cethal. Hatalmas 

termetű, mint a bálna, akár 18 méterre is megnő. Testsúlya 10-15, de akár 50 tonna is lehet. 

Szája, ha kitátja 7 méter magas. Az ember állva belefér. Egy regénynek is legendás alakja a nagy 

fehér bálna is ilyen ámbrás cethal volt. Ennek az ámbrás cethalnak van egy viasz-szerű váladéka, 

amely a napfény, a levegő és a tengervíz hatására megkeményedik, és kellemes illatúvá válik. Ezt a 

szilárd halmazállapotú anyagot azután nemes parfümök előállítására használják. Mély, tüzes, 

jellegzetes illata miatt keleten fűszerként ma is használják. Az óriás ámbrás cethalat ma is 

vadásszák, bár a vadászata sokszor veszélyes, hiszen hatalmas termetével akár a kisebb 

halászhajókat is, nemcsak csónakokat fel tudja borítani, főleg, ha már megsebezték. Az ámbra 

illatot kellemes mivolta miatt, tüzes jellege miatt a szerelem parfümjének is tartják. Akkor 

használja Keresztes Szent János ezt a hasonlatot, amikor az isteni Jegyes a virágok és a rózsatövek 

között jár, akkor ámbraillat árad. A szerelem illata tölti be a lélek-menyasszony kertjét.  

 Ahogyan az ember befogja az orrát, hogyha valami kellemetlen szagot érez, és kitágult 

orrnyílással próbálja beszívni a levegőt, ha azt valami nagyon kellemes illat járja át; úgy a lélek-

menyasszony is kitárulkozni szeretne az isteni Vőlegény befogadására, amikor az az ámbraillatnál 

is édesebb módon áramlik lelke mélyére. Akkor az az ámbraillat érzékeket izgató hatásánál is 

édesebben közli magát a lélek tehetségeivel, vagyis az értelmével és az akaratával. Mert ez az édes 

illat maga a Szentlélek.  



 

 

 Persze hogy a lélek-menyasszony azt szeretné, hogy ezt a megtapasztalt, befogadott 

édességet senki és senkise zavarja meg. Ezért mintegy kimenőt ad a ház szolgáinak, tehát az 

érzékszerveknek, ne legyenek otthon, ne zavarják őt akkor, amikor az isteni Vőlegény 

megérkezett. Ha már a váron kívül, a külvárosban tartózkodnak, a vár alatt, akkor se zajongjanak, 

ne forrongjanak, ne hancúrozzanak, ne lázadozzanak, ne vonják el a figyelmét, és szíve 

szeretetének irányulását az isteni Vőlegénytől! Tehát azt akarja a lélek-menyasszony, hogy ne 

csak ne legyenek jelen, és működésükkel ne zavarják őt ebben a bensőséges találkozásban az isteni 

Vőlegénnyel, hanem azt is igényli, hogy ne kiabáljanak be lelke küszöbén, ne illessék lelke 

küszöbét, ahogyan ezt az 5. verssorban kérte.  

 Ez a versszak nagyon fontos tanítást ad ahhoz, hogy a lélek még jobban igényelje a csendet. 

Még inkább uralkodjék a csendet zavarni akaró külső tényezőkön. Mintegy messzire, minél 

messzebbre száműzi őket, hogy ne zavarják őt isteni Jegyesével. Ha kívülről, ha messziről mégis 

beszüremkedik a lélek belsejébe a külvilág zaja, akkor egyszerűen az ember ne törődjék 

ezekkel a kívülről érkező behatásokkal! Ezt úgy tudja megvalósítani, hogyha a belül 

megtapasztalható benyomásokkal foglalkozik, az isteni Jegyesre figyel lelke szemével. Az isteni 

Jegyes szavát kívánja meghallani lelke fülével, vagyis az odahallgatással.  

 

 Mit mond a Lélek, a Szentlélek, Krisztus Lelke? A kellemetlen illatú helyeket itt a földön 

elhagyja messze háta mögött, hátat fordít azoknak, és megy előre, kertjének a mélyére, ahol az 

isteni Vőlegény illatát akarja befogadni és élvezni.  
 Itt is érvényes az a tétel: az van számunkra jelen, amire figyelünk, amire irányulunk. A 

külvilág magunk mögött hagyott zavaró tényezőire már nem figyelünk, azok szinte nem is léteznek 

számunkra. A lélek-menyasszony tehát egyre jobban az ő lelke kertjében jelen levő isteni 

Vőlegényre akar figyelni. Szemével nemcsak az Ő isteni alakját akarja beinni, fülével 

nemcsak az Ő isteni tanítását akarja befogadni, hanem szíve ajtajának a kitárásával isteni 

Vőlegényét egészen – mint ahogyan az illatot is az ember – be tudja szívni magába. Ezt az édes 

illatot nem elég egyszer befogadni. Az ember szeretne még részesedni belőle! Ahogyan az 

oxigénnel dús levegőt a tüdőnkkel egyre jobban, egyre többször tudjuk befogadni, úgy a lélek-

menyasszony is egyre jobban be akar töltődni a Szentléleknek, vagyis az Atya és a Fiú 

szeretetének ezen édes illatával. Ha valaki keveset tud lélegezni, akkor csak pislákol benne az 

élet. Ha megáll a lélegzés, akkor meghal. Ha a lélek egyre többet akar belélegezni Istenből, 

akkor egyre jobban él, mert Istenből él. Isten betölti, illetve körülveszi őt jobban, mint a levegő 

az embert!  

 Igényeljük tehát ezt a tiszta miliőt, ezt az isteni miliőt, az Istenség szeretet világát, és 

akkor már felejthetjük a külvilág zavaró tényezőit, emberi természetünk testhez kötött érzékeléseit. 

Azok már nem zavarnak. Isten lesz egyre jobban jelen az életünkben, Isten uralkodik el egyre 

jobban bennünk.  

 

Egyre jobban meghalljuk a szavát, amellyel mondja:  

 Gyermekem, szerelmem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

A lélek vágya pedig egyre magasabbra lobog:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 

 



 

373. A lélek-menyasszony kéri: az isteni Vőlegény egészen szellemi módon közölje vele magát  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 19. versszak, 296-300. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 150. számú éneket: 

  

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk!  

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk!  

 

 Uram Jézus! Tégedet, szívünk, lelkünk, úgy eped, 

 Mert Kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak Veled!  

 

 Keresztes Szent János A szellemi páros ének 19. versszakában arról beszél, hogy miután a 

lélek ellenségei megfutamodtak, tehát a gyilkos északi széllel érkező erényeket elfonnyasztani 

akaró erők már nem működhetnek, mert hiszen a déli szél érvényesül, és a lelki tehetségekben 

immár béke honol, így a lélek szabadon engedi át magát a szeretet gyakorlatának, hogy ez 

mind szorosabbá tegye a kapcsolatot az isteni Jegyes és őközötte. A lelki békességnek ebben az 

állapotában a lélek nekibátorodik, és arra kéri isteni Kedvesét, hogy jóságában még tovább menjen, 

vagyis nyilatkoztassa ki magát neki lelke mélyebb, rejtett belsejében.  

 

I. Keresztes Szent János a 19. versszakhoz a következő bevezető megjegyzést teszi: 

 

 A lélek ezen állapotában annyira ellensége az alsóbb résznek és működéseinek, hogy még 

azt sem szereti, ha Isten ezeknek az alsóbb tehetségeknek is juttat valamit abból a szellemi 

közlésből, amelyet Isten az ember lelke felsőbb részének ad. Tehát az alsóbb része a mi lelki 

mivoltunknak az érzékekhez kötött észlelés és vágyódás. A szellemi, vagyis felsőbb részben az 

ember ezen érzékelésre szolgáló szervek, érzékszervek nélkül is tud Istennel töltekezni az 

ismeret és a szeretés által. Ha ugyanis Isten az ember lelke alsóbb részének több kegyelmet juttat 

– mert hiszen gyöngesége miatt nem tudna elviselni –, akkor ez a szellemnek úgy okoz szenvedést, 

hogy nem képes az Istentől ajándékba kapott részét békességben élvezni. Mert amint a bölcs 

mondja: A test romlandó és elnehezíti a lelket (Bölcs 9, 15). Mivel pedig a lélek Isten 

legmagasztosabb és legkiválóbb közlései után áhítozik, azokat pedig nem képes befogadni az 

érzéki rész társaságában, azt szeretné, hogy Isten adja meg neki azokat külön, az érzéki rész 

mellőzésével. 

  Ami például azt a magas látomást illeti, amelyben Szent Pál apostol a harmadik égben járt, 

és amint mondja: Istent látta, szerinte nem bizonyos, hogy amikor ebben a látomásban részesült, 

testében volt-e még, vagy azon kívül. Azonban akárhogy is történt, a látomásban az apostol testének 

része nem volt. Mert ha lett volna, akkor mindenesetre ez utóbbi is, tehát a test is tudott volna róla 

valamit. És maga a látomás sem lehetett volna olyan magas, mint amilyennek kellett lennie Pál 

apostol azon szavai szerint, hogy olyan titkos igéket hallott benne, amelyeket embernek kimondania 

sem szabad (vö. 2 Kor 12, 2. 4). Mivel tehát a lélek-menyasszony tudja, hogy ilyen nagy 

kegyelmek befogadására az ő szűk, testhez kötött lelki edény mivolta nem alkalmas, arra kéri 

isteni Jegyesét: részesítse őt kegyelmeiben a testen kívülre ragadva, vagy legalább is annak 

mellőzésével. Ezért intézi lelke Jegyeséhez a következő sorokat a 19. versszakban:  

 

 „Lelkem Drágája, ó rejtsd el magad, 

 S tekinteted vesd a hegyekre, 

 És róla mit se szólj, 

 Hanem nézd annak társait,  

 Ki távoli szigetekre költözik!” 



 

 

 II. Most nézzük részletesebben Keresztes Szent János magyarázatát verssoronként:  

  

Ebben a versszakban négy dolgot kér a lélek az isteni Jegyestől:  

  

1. Az első, hogy kegyeskedjék vele inkább lelke belsőbb rejtekében közlekedni.  

 2. A második, hogy árassza el és tökéletesítse tehetségeit Istenségének dicsőségével és 

kiválóságával!  
 3. Harmadszor azt kéri, hogy mindez történjék oly magasztos és mélységes módon, hogy ne 

lehessen arról tudni vagy beszélni, és ne legyen rá képes a külső és érzéki rész.  

 4. A negyedik dolog, amit kér, az az, hogy, szeressen bele abba a sok erénybe és 

kegyelembe, amelyet Isten helyezett beléje, és amelyek őt kísérik, midőn felszáll Istenhez az 

Istenségről alkotott magasztos felemelő eszmékkel, és a szeretet csodálatos, és a közönségeseket 

messze felülmúló buzdulatával!  

 

 Azt mondta tehát az 1. sorban megszólítva az isteni Vőlegényt: 

  

 „Lelkem Drágája, ó rejtsd el magad!” 

  

Mintha csak ezt mondaná ezekkel a szavakkal: „Ó szeretett Jegyesem, vonulj vissza egyre 

jobban lelkem mélyébe, és titokban közöld vele és tárd fel előtte a Te rejtett csodálatosságaidat, 

amelyek nem valók halandó szemeknek!”  

 

 A 19. versszak 2. sora így hangzik:  

 

 „S tekinteted vesd a hegyekre!” 

  

Isten tekintete maga az Istenség, a hegyek pedig a lélek tehetségei, vagyis az emlékezet, 

az értelem és az akarat. Az idézett szavak, tehát a 2. verssor jelentése ez:  

 

 a) Áraszd Istenségedet az én értelmembe, isteni ismereteket adva neki, illetve:  

 b) Áraszd Istenségedet az én akaratomba, isteni szeretetet adva és közölve vele, 

harmadszor: 

 c) Áraszd Istenségedet az én emlékezetembe, hogy ezáltal az isteni dicsőséget 

birtokolhassa.  

 Ebben a verssorban: – „S tekinteted vesd a hegyekre!” – a lélek kéri mindazt, amit csak 

kérhet. Nem elégszik meg többé azzal, hogy Isten az Ő hátáról adjon neki ismereteket és 

közléseket, mint ahogyan tette Mózessel. Mózes Istent csak hátulról láthatta (vö. Kiv 33, 23), mert 

ilyen szemléléssel: – hátulról tekinteni Istenre – azt jelenti: – Istent műveiből és hatásaiból 

tudja az ember megismerni.  
 A lélek-menyasszony most már Isten tekintetét óhajtja, vagyis az Istenség lényegi közlését 

minden egyéb – mondjuk így: – teremtményi közvetítő nélkül, tudniillik az Istenségnek a lélek által 

történő érintése nélkül. Ez a dolog, ez az érintés pedig teljesen távol áll minden érzéktől és 

járuléktól, amennyiben a két lényeg: az Istenség és az emberség érintkezése ez, vagyis az emberi 

lélek és magának Istennek az érintkezése.  

 

 Ezért mondja a 3. verssorban: 

  

 „És róla mit se szólj!”,  

 

 Uram, ne beszélj róla, mint tetted annak előtte, amikor a közléseket oly módon adtad 

nekem, hogy szóltál róluk a külső érzékeknek! Ezek a közlések ugyanis akkor még nem múlták 



 

felül az ő képességüket. Ezek a közlések nem voltak olyan magasztosak és mélyek, hogy az ember 

külső érzékei ne lettek volna képesek felfogni őket. Ezentúl azonban legyenek ezek az isteni 

közlések oly magasztosak és lényegiek, és történjenek annyira belül a lélek mélyén, hogy az 

érzékek már semmit se tudjanak meg róluk! Vagyis ne legyenek képesek azokat tudomásul 

venni, mert hiszen a Szellem lényege nem közölhető az érzékekkel. Viszont mindaz, ami az 

érzékekkel közlődik – főleg ebben a földi életben – nem lehet tiszta Szellem, mert ezt a tiszta 

Szellemet nem lehet velük közölni. Ugyanis nem tudják felfogni. Mivel pedig a lélek óhajtja 

Istennek ezt a közlését, amely annyira lényegi, tehát az ember lényegét érintő közlés, hogy nem esik 

az érzékek körébe, azért kéri isteni Jegyesét: ne szóljon róla semmit! Ami azt jelenti, hogy ez a 

közlés legyen olyan mély, mint amilyen ezen szellemi egyesülés rejteke, vagyis az érzéki rész ne 

legyen képes azt sem fölfogni, sem kimondani.  

 Szóval legyen olyan, mint azok a titokzatos igék, amelyeket Szent Pál apostol hallott, és 

amelyeket embernek nem szabad kimondania.  

 

 A 4. verssorban folytatja:  

  

„Hanem nézd annak társait!” 

  

Isten nézése nem egyéb, mint szeretetének és kegyelmeinek osztogatása. A társak pedig 

– amelyekről itt szól a lélek-menyasszony – azok a sokféle erények, ajándékok, tökéletességek és 

más szellemi gazdagságok, amelyeket Isten már beléje helyezett, mint eljegyzési ajándékot, 

ékszereket, és szeretetének zálogait. Szavai tehát – amellyel ezt mondta: „Hanem nézd annak 

társait!” – ezt jelentik. Inkább fordulj, Szerelmesem, az én lelkem belseje felé! Gerjedjen benned 

szeretet az ő társai, vagyis ama kincsek iránt, amelyeket beléje helyeztél! Hogy miután lelke 

megszerette őket, azokba az ajándékokba, kincsekbe Te is belerejtőzöl, és bennük maradj. Mert 

tény az, hogy bár ezek a kincsek a Tieid, isteni Vőlegényem, mégis már annak is birtokai, aki ezen 

ajándékok folytán már elkívánkozik.  

 

 Ezért mondja az 5. verssorban: 

  

 „Ki távoli szigetekre költözik”  

 

 Vagyis ezek a kincsek – mondja a lélek-menyasszony – az enyémek is. Ezen rendkívüli 

ismeretek révén megyek Hozzád. Tehát olyan utakon és módokon, amelyek teljesen eltérőek, 

vagyis idegenek az érzékek és a közönséges, természetes megismerés előtt. Azt mondja tehát 

igyekezve isteni Jegyesére hatni: Mivelhogy az én lelkem az érzékek szemében idegen és 

rendkívüli szellemi ismeretek révén közeledik Hozzá, közöld magad Vele Te is olyan belső és 

magasztos módon, hogy az szinte idegen legyen az érzékeknek, a külső megismerésnek! 

 Eddig tehát Keresztes Szent János magyarázata A szellemi páros ének 19. versszakával 

kapcsolatban a 296-300. oldalon. 

 

       III. Isten és az Ő választott jegyese között immár egészen szellemivé válik a kapcsolat 

 

Most elmélkedésünk III. részében próbáljuk megélni azt a tanítást, amelyet a misztikus 

egyháztanító: Keresztes Szent János szavaival fejezett ki az isteni Jegyes felé a lélek-menyasszony. 

Talán legegyszerűbben így lehetne kifejezni: Isten és az Ő választott jegyese között immár 

egészen szellemivé válik a kapcsolat, érzések és szavak nélkülivé. Ama szféra fölé hívja Isten az 

Ő választottját, ahol már nem kellenek az érzések vigasztaló, érzékelhető hatásai, a cirógatás 

hatásai, és nem kellenek a szavak, amelyek szólnak a szeretetről. Itt már csak maga a szeretet 

árad Istentől a lélekhez, a lélektől Istenhez! Akkor álljunk meg a szavakkal, most maradjunk 

hosszabb ideig csendben, figyeljünk erre az egészen szellemi isteni szeretetre, amellyel Isten és az 

ember szereti egymást ebben az imafokozatban!  



 

 

 A lélek-menyasszonnyal együtt nekünk is szabad becézgetve szólítani Jézust, az isteni 

Vőlegényt. Ha a lélek-menyasszony így szólította Keresztes Szent Jánosnál: – lelkem Drágája –, 

akkor ilyen gyengéd szavakkal szabad nekünk is illetnünk isteni Urunkat. Talán nem is kell 

kimondani ezeket a becézgető megszólításokat. Elég, ha tudjuk a lelkünk mélyén, hogy milyen 

drága nekünk lelkünk isteni Vőlegénye, Jézus! Éppen azért, mert ezeket a szavakat a lelkünk 

mélyén csak maga a szentháromságos egy Isten hallja, meg mindazok, akik az Ő mennyei 

országában vannak, és nem zavarnak teremtményi kíváncsiskodó tekintetek, és főleg hogy mit 

mondok én ennek az isteni Jegyesnek, szabad a legbelsőbb, leggyengédebb becézgetéssel illetni 

Urunkat. Nem kell kimondanunk, mert az emberi fül itt már mit sem ér. Nem sokat érzékel, hogyha 

akármilyen szép szerelmes szavakat mondunk Istennek. Azok a hangok elszállnak, elnémulnak. 

De amit a lelkünk legmélyén kimondatlanul is tudunk, tehát szellemi ismerettel közlünk 

Jézussal, az megmarad.  

 

 Ahogyan a lélekmenyasszony kérte az (1. sorban): – „Lelkem Drágája, ó rejtsd el magad!” –

, tudniillik a szíved legmélyén, úgy mi is kérhetjük: „Isteni Jegyesem, vonulj be lelkem 

legmélyebb hajlékába, legbensőbb mivoltomba!” 

 Még nincs itt a lelki házasság imaszakasza, amikor majd Te vezetsz be engem a Te isteni 

hajlékodba, de azt már most is megtehetem, hogy hívogatlak lelkem belsejébe, a szeretetem 

legmélyére, és a legmélyebb szeretettel szeresselek. Amikor a lélek-menyasszony ilyent igényel a 

lelki eljegyzés imájában, hogy az isteni Vőlegény jöjjön el lelke mélyébe, akkor tudja azt, hogy ez 

az isteni Vőlegény milyen tüzesen szereti őt, milyen bensőségesen közli vele isteni szeretetét, 

milyen nyilvánvalóvá teszi a jelenlétét és lobogó szeretetét.  

 Más teremtmények nem láthatják a mi lelki hajlékunk legbelső szobájának titkait, hogy ott 

hogyan szeret minket ez az isteni Vőlegény. Ezért kell az, hogy az ember alsóbb képességei: – a 

látás és a hallás – itt már ne érvényesüljenek, hanem csak a szellemi mivoltunk felsőbb, 

magasabb-rendű képességei, a szellemi és a szellemi szeretés fogadja hódolattal az isteni 

Vőlegény hozzánk érkezését. Ebben a csendben, ebben a lelki mélységben a lélek már egyre 

jobban kezdi tudni, hogy isteni Vőlegénye mennyire szereti őt, mennyire közli vele a szeretetét. A 

szavak nélküli imádságnak ez olyan fokozata, ahol már nem kellenek szavak ahhoz, hogy ismerjék 

egymásról szívük irányulását. Nem kell kimondaniuk azt, hogy „szeretlek”, mert e szavak 

kimondása nélkül is árad már közöttük a szeretés! 
 

 Amikor a 2. verssorban: – „S tekinteted vesd a hegyekre!” – a lélek-menyasszony kérte, 

hogy Isten tekintsen az ő szellemi képességeire, Keresztes Szent János szerint az érzelemre, 

értelemre és az akaratra, akkor itt azt kéri a lélek-menyasszony, hogy az Istenség árassza bele 

önmagát az emlékezetébe, az ismeretébe és az akaratába. Ez már nem a szemlélés imafokozata, 

amikor az ember törekszik arra, hogy meglásson valamit Istenből, hanem a szemlélődés állapota, 

amikor Isten adja a látást. Adja a szeretetet az ember értelmébe és akaratába. Ez az, amikor 

nem közvetítő gondolatok segítségével találkozik Isten a lélekkel, a lélek Istennel. Tehát hogy a 

teremtmények milyen szépek, akkor milyen szép lehet Isten! Milyen hatalmas ez az univerzum, 

akkor milyen nagy lehet annak az Alkotója! Még csak nem is az elmélkedő gondolatok segítségével 

közli magát Isten, hogy a racionális, következtető elmefuttatásokkal, okoskodásokkal 

kikövetkeztessük, hogy milyen lehet az a szellemi Valóság, Aki Isten, a materiális valóság ilyen 

szép, igaz, tiszta és szent tud lenni. Itt ebben az imafokozatban már nem kellenek a mankók, 

melyeknek segítségével eddig a lélek járt, rájuk támaszkodva, hogy Istenhez egyre közelebb jusson. 

Jézus szava érvényesül: Dobd el mankóidat! (vö. Lk 5, 23), már nem lesz szükség ebben az 

imaszakaszban ezekre a támasztékokra, mert én magam támasztalak meg téged azáltal, hogy 

átölelem a lelkedet! Énrám támaszkodhatsz, én leszek a te Megtartód, Fenntartód!  

 A lélek boldogan megadja magát ennek az isteni Akarásnak. Egészen, egész emberségével 

rátámaszkodhat  isteni Vőlegényére. Itt a két szellemi Valóság találkozása a lényegek 

találkozásával valósul meg. Nem kellenek a járulékok. A járulékok azok a mellékes tulajdonságok, 



 

képességek, amelyek az ember lényegét különben segítik. Egy lábbal járni, vagy két lábbal járni az 

ember szempontjából járulékos, mert ha mind a két lábát levágják, akkor is ember. Ez a lényege, 

hogy ember. Ha a két kezét levágják, még akkor is ember. De vannak nyilván szellemi járulékok 

is: a következtető gondolkodás, a fontolgatás, amelyek olyanok, mint a kéz és a láb a test 

számára. Ha ezeket nem használjuk, ha ezeken túlemel bennünket az isteni Vőlegény, akkor csak 

marad az, ami bennünket emberré tesz. Ez az ember lényege, ez a megfoghatatlan szellemi valóság. 

Ez az emberi lényeg találkozik Isten lényegének az érintésével, az, ami Istent Istenné teszi, 

cirógatja meg az embert az ő mivoltában.  

 

 Ezért kéri a lélek-menyasszony a 3. verssorban: „És róla mit se szólj!” 

 Mert a szavak csak az ember járulékos voltához jutnak el, az érzékelő-képességhez, a 

fülhöz, a betűk a szemhez. Az, Aki az Isten, az nem közölhető az érzékekkel. Istent nem lehet 

betűkkel, hangokkal leírni, közölni. De mégis Isten óhajtja közölni magát az emberrel, az ember 

pedig óhajtja Istennek ezt a közlését. Ezért kéri:  

Uram, már ne szólj ezekről a dolgokról, hanem csak egyszerűen közöld velem azt a 

szellemi tudást,  

 –  hogy Te ki vagy,  

 –  hogy Te mennyire ismersz engem, és  

 –  mennyire szeretsz engem! 

 Ezeket az ember már nem tudja kimondani. Mint ahogyan Szent Pál is olyan ismereteket és 

szeretést kapott a létező, élő Istentől, hogy azt az ember nem tudja elmondani.  

 Akkor ebben a jegyesi együttlétben mi történjen? Ha a lélek azt kéri: – Uram, ne szólj! -, 

akkor mit tégy, ha már velem vagy, méltattál arra, hogy eljöttél?  

 

 A 4. verssorban így fejezi ki: „Hanem nézd annak társait!”  

 Vagyis a Te szeretet-közlésed bennem már felfakadt erényvirágait. Azokat a drága 

ékszereket, kincseket, amelyeket mint eljegyzési ajándékot adtál. Nézd önmagadat bennem! Ezt 

az isteni kincset a lélek-menyasszony féltékenyen őrzi. El akar szaladni velük a világ végére, 

hogy már senki és semmi se vegye már el tőle, ne zavarja őt az Istenségnek eme élvezetében.  

 

 Ezért mondja az 5. verssorban: „Ki távoli szigetekre költözik” 

 A lélek-menyasszony szeretne messze távolra, távol-eső szigetekre költözni, vagyis nem az 

ismeret és a szeretés rendes módján, az érzékek segítségével, hanem Isten ajándékából rendkívüli 

módon szeretné megismerni és szeretni Istent. Aki ilyen lüktető jegyesi szeretettel fordul az 

isteni Vőlegényhez, aki igényli ezt a kiváltságos, rendkívüli szeretetet, tehát nem az 

érzékszervekhez kötött szeretetet, az megtapasztalhatja, hogy az isteni Vőlegény megkönyörül 

rajta. Olyan tisztán szellemi módon, olyan magasztos mértékben közli magát Isten az emberrel, 

hogy az meghalad minden emberi megismerést. Meghalad minden emberi kifejezésmódot. A 

kimondhatatlan Isten kimondhatatlan szeretettel közli magát a lélekkel. A lélek pedig 

megpróbálja kimondhatatlan szeretettel befogadni Istennek ezt a szeretet közlését és viszonozni.  

 Ez a távoli szigetek magánya, ez a távoli sivatagok oázisának remetesége. Ez az, amiről az 

Úr Ozeás prófétánál beszél: Az Úr az Ő választottját a sivatagba vezeti, és ott a szívéhez szól (Oz 2, 

16). Ezt a magányt már nem zavarhatják a teremtmények. Ez a földtől egyre távolibb világ 

ugyanis Isten világa. Az az ország, ahol egyre jobban eluralkodik Isten az emberben. Ez az az 

imaállapot, ahol Isten egészen szellemi módon közli magát választott menyasszonyával. A 

menyasszony pedig nem tud betelni ezzel az isteni közelséggel, ezekkel az isteni ismeretekkel, és 

ezekkel az istenien áradó szeretet-közlésekkel. Egyre jobban felsejlik a lelkében az a Valóság, 

amely majd a lelki frigy imájában, az Istennel való lelki házasság imaszakaszában valósul meg, 

bontakozik ki. Nemcsak Isten van az emberben, hanem az ember is Istenben! Meg lehet 

pihenni, meg lehet állni, el lehet időzni azokban a távlatokban, amelyekkel Isten akarja 

megpecsételni az Ő isteni szívének és az ember szerető szívének a kapcsolatát 

elválaszthatatlanul, felbonthatatlanul és örökre!  



 

 

Ezért Isten szívéből fakad a vallomás:  

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

 

A lélek ebből az isteni szeretetből feljogosítva mondhatja már, szólíthatja Istent: 

Jegyesem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  

 



 

 

374. Isten eljegyzi magának az egész emberiséget 

 

 

Imádkozzuk a 166. számú éneket: 

  

 Mennyből követ ma küldetett Máriának köszönni,  

 Világ Ura s Megváltója Anyjává kijelölni.  

 Ő oly törzsök, kit az örök Végzés maga kiválasztott, 

 Tiszta méhe rejtekébe isteni sarjat oltott.  

 

 Ez isteni sarj megtermi életünknek gyümölcsét,  

 Biztosítja és megadja lelkünk örök életét. 

 Leborulva, porba hullva üdvözöllek, ó Szűzanyám! 

 Hő szívemből, hő lelkemből fogadd forró, nagy hálám!  

 

 A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte 

szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre (Mt 22, 2). Isten mindenkinek 

felajánlja az országát. Mindenkit meghív Fia nagy menyegzői lakomájára, Aki a világba lépve 

eljegyezte magának az emberi természetet. Ez az eljegyzés az emberek előtt megnyitja az üdvösség 

útját, mivel Krisztus, az isteni Jegyes, Aki megtestesülése által visszavezeti az embereket az Atya 

házába, a Mennyei Atya országába. 

 Urunk megtestesülése, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe mutatja Isten tervét: Ő az 

egész emberiséget Egyszülött Fia jegyesének akarja. Nézzük ma, hogy Isten hogyan valósítja 

meg ezt a tervet. Az Ószövetségben a Zsoltáros mond egy nagyon kedves hasonlatot: Jeruzsálemet 

hegyek övezik, így karolja körül népét az Úr most és mindörökké (Zsolt 124, 2). Isten az egész 

népét átölelve tartja. Az emberiségnek tehát nincs más feladata, minthogy engedje magát 

átölelni Istentől, az isteni Jegyestől. Azt, hogy Jeruzsálemet hegyek karolják körül, azt mindenki 

látja, azt, hogy Isten átölelve tartja az Ő népét, azt nem látjuk, de mégis van róla tudásunk.  

 Már Báruk prófétánál üzenetet ad: Isten a tudás minden útját átadta Jákobnak, szolgájának, 

akit szeretett. Így jelent meg a földön, és társalgott az emberekkel (Bár 4, 3). Tehát Isten jelzést ad 

önmagáról, tudósít az Ő szeretetéről.  

 Amikor az egyik fiatal megismeri a másikat, a másik az egyiket, akkor még olyan 

bizonytalanok, hogy vajon tényleg szeret-e engemet az a másik? Idő kell hozzá, míg megismerik 

egymást. Minél jobban megismerik a másikat, annál jobban megszeretik. Ehhez a 

megismeréshez Isten a szó eszközét használja közvetítő gyanánt. Megjelent a földön, és 

társalgott az emberekkel. Nemcsak monológot mondott, hogy én szeretlek benneteket, emberek, 

hanem a társalgáshoz az is hozzátartozik, hogy a másik is, a társ is társuljon hozzám a 

beszélgetésben. Szóljon, mondja azt, ami az ő szívében van.  

 Az embernek is feladata tehát, hogy társalogjon Istenével. Azzal az Istennel, Aki örökre 

eljegyzi magának az emberiséget. Ozeás prófétánál ígéri ezt: Eljegyezlek magamnak örökre, 

eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek hűséggel (Oz 2, 21-22). Isten 

öröktől fogva keresi, hogyan értesse meg az emberiség iránti szeretetét. Nem tartja 

méltatlannak, hogy ezt az ember számára legjobban érthető kifejezésekkel mutassa be. Például az 

anyai szeretet vagy a jegyesi szeretet képével.  

 Jézus a jegyesi szeretet hasonlatát alkalmazta magára, mondván: „Böjtölhet-e a násznép, 

míg vele van a vőlegény?” (Mk 2, 19). Valóban az az isteni Vőlegény, Aki eljegyezte magával az 

egész emberiséget, amikor népe közé leszállt, amikor a názáreti Szűz méhében megtestesült, így 

elválaszthatatlan módon eljegyezte magát az egész emberiséggel. Beteljesedett a próféta szava: 

Eljegyeztelek magamnak örökre. Micsoda boldog kibontakozása ez egy férfi és egy nő 

kapcsolatának, amikor a férfi megkéri a hölgy kezét, amikor eljegyzi magának! Ez már a 

felbonthatatlan házasságnak a gondolatát hordozza magában: Örökre veled akarok lenni!  



 

 Isten Fia pedig azért jött el közénk, és azért lett emberré, hogy szeretett jegyesét, az 

emberiséget a Mennyei Atyához vezesse. Bevezesse a Mennyei Atya házába. Ó de boldog az az 

emberiség, amelynek ilyen isteni Jegyese van! Krisztus azért jegyzi el magának az emberiséget, 

hogy részesítse Isten szeretetében. Jézus emberségét is eláraszotta a kegyelem, a Szentlélek, 

vagyis a szeretet, a végtelen szeretet.  

 XII. Pius pápa a Mistici corporis enciklikájában azt mondja: „A Szentlélek olyan kegyelmi 

teljességgel lakozik Krisztusban, hogy ennél nagyobbat nem lehet elképzelni.” A kegyelem – 

így szoktuk mondani – teremtett ajándék. Tehát Isten ad valamit az embernek. A kegyelem 

teljessége pedig nem más, mint maga a Szentlélek. Ez a teremtetlen ajándék. Ezért is használjuk a 

bérmálás szentségében ezt a kifejezést: Vedd a Szentlélek ajándékának a jelét! Egy jelet kap a 

bérmálkozó, amely közvetíti számára Istennek ezt a teremtetlen ajándékát, a Szentlelket. Jézus az 

egyetlen az emberek között, Aki mérték nélkül kapta meg ezt a Szentlelket, ahogyan XII. Pius pápa 

az előbbi enciklikájában mondta. Krisztus, mint ember a Szentlélektől kapta meg azt a mérhetetlen 

kegyelmi gazdagságot, amely lehetővé teszi számára, hogy minden embertestvére javára 

kiérdemelje ezt a kegyelmet, amellyel Isten ajándékozza nekünk önmagát először a keresztség 

szentségében. És attól kezdve mi Istennek nemcsak gyermekei vagyunk, hanem eljegyzettjei is, 

kiválasztottjai. A keresztény embernek az a méltósága, hogy Istennel egyesült életet élhessen!  

 Erről az isteni Vőlegényről beszél Keresztelő Szent János is. Jézust ugyanis Vőlegényként 

üdvözli. A Vőlegény pedig azért jött el, hogy az emberiséggel megünnepelje menyegzőjét. Ha van 

vőlegény, akkor van menyasszony is, és kell, hogy legyen menyegzős lakodalom is. És van a 

vőlegénynek barátja is. Keresztelő János saját magát ennek az isteni Vőlegény barátjának 

tekinti. Azt mondja: Ott áll mellette, és szívből örül a Vőlegény hangját hallva (Jn 3, 29).  

 A vőlegény és a menyasszony között egyre jobban megvalósul a gondolatok azonossága és 

kicserélődése, és az akaratoknak az egybehullámzása, egyesülése. Ez a szellemi egyesülés a lélek-

menyasszony és az isteni Vőlegény között is megvalósul.  

 A nagy karmelita misztikus, Keresztes Szent János pedig pontosan ezt tanítja: az Istennel 

való tökéletes egyesülés akkor jön létre, amikor a két akarat – tehát Isten akarata és az 

emberi lélek akarata – teljesen megegyezik. Mert az egyikben nincs semmi olyan, ami ellenére 

volna a másiknak (Kármelhegy útja 2. könyv, 5-3).  

 Amikor a lélek így rátalál isteni Jegyesére, amikor az emberek, mint közösség, mint Egyház, 

mint Krisztus választott jegyese rátalálnak Istenre, akkor Szent Ambrus püspök szavaival így 

szólhat: „A mi lelkünk nem éhezik. Azok a kiéhezettek, akiktől Te, Krisztus távol vagy, akik 

nélkülözik az erények készletét. Ezzel szemben, akiben megvan az erény öröme, aki házába fogad 

téged, Úr Jézus, az ott nagy lakomát, vagyis a jótettek lelki lakomáját ajánlja fel Neked. A 

gazdagok meg vannak ettől fosztva, de annál bőségesebben rendelkeznek ezzel a lakomával a 

szegények. Ezért mondod Jézus: … nem kell böjtölniük, míg velük van az isteni Vőlegény! Ez a 

Vőlegény, ez a Jegyes Te vagy Jézus. Egy új születés által Te nyitottad meg ezt az új életet, amely a 

Veled történt eljegyzés folytán megszabadul a test romlásából. Ez az új élet majd a feltámadás 

dicsőségében valósul meg. Igen, tehát isteni Jegyesünk olyan fényt övez, amelynek szépsége soha 

el nem pusztulhat. Add, hogy Téged hordjalak lelkemben, Téged imádjalak templomodban, a 

lelkem templomában is! Vagyis Téged hordozzalak testemben, hiszen apostolod által üzented: 

Hordozzátok az Urat testetekben! (Vö. Gal 6, 2).  

  

Ó Uram, add,  

– hogy belépjek a menyegződbe!  

– hogy szemlélhessem szépségedet,  

– hogy Téged ölthesselek magamra,  

– hogy téged nézhesselek, Aki az Atya jobbján állsz. és add, 

– hogy örvendjek, mivel te ilyen szépséges Jegyes vagy! 

 



 

 Tudom, akkor majd beborítasz áldásaiddal, hogy többé ne sebezhessem meg magamat a 

bűnnel.” Így kommentálja Szent Ambrus püspök Lukács evangéliumát (P 582, 3 Comm.S. Luca V. 

19.24, Lk 5, 19-24).  

 

 Az Egyház a 2000 éves tapasztalatát a II. vatikáni zsinaton is megfogalmazza. A Zsinat azt 

mondja az Egyházról: Ő a szeplőtelen Bárány szeplőtelen Jegyese, akit Krisztus szeretett, és akiért 

feláldozta önmagát, hogy megszentelje (vö. Ef 5, 25-26), és akit felbonthatatlan szövetséggel vett 

magához (Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció 6. pont).  

 Megvalósul tehát az, amit a Mennyei Atya akart: Isten Fia emberré lett, elválaszthatatlanul 

egyesült az emberiséggel, Ő Istenember lett, hogy az ember Isten embere lehessen!  

 Ez a menyegző a keresztfán teljesedett be, amelyen megváltotta az embereket, és titokzatos 

módon jegyesében, az egyházban összegyűjtve magához fűzte őket. De ez még nem elég. Krisztus 

személyesebb szeretetet nyújtogat. Nemcsak az egész emberiségnek akarja adni szeretete 

áradását, hanem minden egyes keresztény lélekkel meg akarja ünnepelni menyegzőjét 

éppenséggel a keresztség szentsége által. Szent Pál erről így beszél: Eljegyeztelek benneteket egy 

férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek el Krisztushoz (2 Kor 11, 2).  

 Ebben a távlatban a keresztény élete nem más, mint Krisztus iránti házastársi hűség, 

gyöngéd, figyelmes, lángoló, szeretettől ihletett, megalkuvást nem ismerő hűség. Az így leélt, 

eltöltött keresztény élet pedig virrasztó várakozás az isteni Vőlegényre, miközben a hit lámpáját a 

tíz szűzről szóló példabeszéd tanítása szerint a jótettek olaja táplálja. Az okos szüzek nem 

nyugtalankodnak az éjszakai virrasztás elhúzódása miatt, tudják, hogy majd jön a Vőlegény. 

Készen állnak a Vőlegény fogadására. A vőlegény késői, éjszakai érkezése arra utal, hogy senki 

sem tudhatja, senki sem láthatja a sötétben, mikor tárja föl előtte az Úr az örökkévalóság kapuját, a 

ragyogó fényességbe vezető nyitott ajtót. Ezért a menyasszony megszívleli Jézus buzdítását, 

figyelmeztetését: Legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! (Mt 25, 13), 

tudniillik hogy mikor érkezem. Ez a virrasztó várakozás a jegyes stílusa. Az éjszakában sokan 

várakoznak az isteni Vőlegény érkezésére. Nemcsak az a tíz szűz, akik kimentek a vőlegény elé az 

éjszakában (Mt 25, 2). Elmondhatom, hogy én is ott vagyok a Jézusra várakozók sorában. Ez az 

isteni Vőlegény titka, hogyan tud minden egyes választottját személyre-szóló szeretettel 

szeretni. Ezért azután egyedileg a kiválasztott lélek megsúghatja az isteni Vőlegénynek: Én a 

Kedvesemé vagyok, Ő pedig tudom, utánam vágyódik (vö. Én 7, 11).  

 Keresztes Szent János tanítása alapján most már tudjuk, az ember nem adhatná magát 

teljesen Istennek, ha Isten nem vonzaná őt. Mindig Isten jár elöl szeretetével és kegyelmével. 
Az is igaz – mondja a szent tanító –, hogy Isten csak annak adja magát egészen, aki egészen 

Neki adja önmagát (Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja 28, 12).  

 Ha az ember vágyódik az isteni Jegyes után, akkor még nyilvánvalóbb, hogy az isteni Jegyes 

is vágyódik az ember után. Az ember akaratának teljes odaajándékozására Isten kegyelmének teljes 

közlésével válaszol, vagyis isteni életének bőséges kiárasztásával. Azt mondja az Úr: Azért jöttem, 

hogy életük legyen, és bőségben legyen (Jn 10, 10). Ha az ember vágyódik erre az odaadásra, Isten 

még inkább vágyódik arra, hogy beléárassza az életét, és bensőséges szeretet-közösségben 

egyesüljön vele. Azt mondja: Maradjatok bennem, és én is bennetek maradok…. Maradjatok meg 

szeretetemben!... Ti a barátaim vagytok (Jn 15, 4. 9. 14). Ezek a mondatok tehát az isteni Jegyes 

lángoló vágyát fejezik ki. Egyesülni akar a benne hívőkkel, mégpedig nemcsak közösségi, általános 

szinten, hanem külön-külön mindegyikkel. Ő ígérte: „Ha valaki szeret, vagyis megtartja Atyám 

parancsait, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni” (Jn 14, 23). Mindez akkor teljesedik be, amikor 

mint Keresztes Szent János mondja: „Isten és a lélek akarata szabadon és készségesen 

egyetértenek” (Élő szeretetláng 3, 25). Akkor ez az isteni élet szinte betör az emberbe, és Isten úgy 

adja magát neki, mint jegyes a jegyesének: Én a kedvesemé vagyok, és ő az enyém (Én 6, 3). Annak 

a léleknek – aki teljesen Neki adja magát – Isten nemcsak a kegyelmeivel, hanem önmaga 

ajándékával válaszol. A szeretet csodálatos cseréje jön létre. Az a magas tökéletességi fok – 

mondja Keresztes Szent János – a lelki eljegyzés a lélek és Isten igéje között, amelyben az isteni 

Jegyes nagy kegyelmeket ad neki, gyakran és szeretettel látogatja meg. (Élő szeretetláng 3, 25). Ez 



 

az isteni Jegyes tehát az ajtóban áll és kopog (vö. Jel 3, 20). Isten ugyanis ezer módon kopogtat az 

emberi szív kapuján, kegyelmeivel, sugallataival, szeretetével. Mihelyt az ember elhatározza, 

hogy szélesre tárja a kapukat, Isten azonnal elfoglalja, birtokába veszi, lakást vesz benne, és 

úgy lakik benne, mint ahogy a barát a baráttal lakozik. Ha az ember mindent megtesz, hogy a 

szívéből kisöpörjön minden rendetlen érzést, és teljesen megnyílik Isten előtt, akkor mondhatjuk: 

Szinte lehetetlenség, hogy Isten ne tegye meg azt, ami Neki áll a hatalmában, vagyis hogy közli 

magát vele, legalábbis hallgatag módon, titokzatos csendben. Lehetetlenség ugyanis, hogy a 

napsugár ne hatoljon be egy világos, nyitott helyre az ablakon át, vagy az ajtón keresztül. Isten is be 

fog hatolni az üres lélekbe, és meg fogja tölteni azt kincseivel (Élő szeretetláng 3, 46).  

 Istennek joga van az embert megvárakoztatnia, hogy kipróbálja a hűségét, de az 

embernek nincs joga arra, hogy Istent megvárakoztassa. Isten az Ő teremtményének tökéletes 

igenjét akarja, nemcsak elméletben, nem csupán az ima vagy a lelki öröm pillanataiban, hanem 

mindig. A mindennapi élet sokszor vaskos valóságában, nehézségek és megpróbáltatások 

közepette. Ennek igen nagylelkűnek kell lennie. Általa az embernek teljes erejével és teljes 

szeretet-energiájával Istenhez kell tapadnia. Isten csak erre az igenre válaszol kegyelme igazi, 

teljes igenjével, és részesíti az embert az Ő isteni természetében, az Ő isteni életében, és él 

Isten az emberben mindig bensőségesebben és mélyebb közösségben. A kegyelem diadala ez, 

amikor a teljesen Istennek adott ember végre megnyugodhat Istenben, amikor végre forró 

vágyai árnyékában ülhet (vö. Én 2, 3).  

 A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz is ezt a csodálatos kapcsolatot az isteni Vőlegény és 

a lélek-menyasszony között énekli meg, amikor az Énekek énekét magyarázza: „Ó, hatalmas Ura az 

égnek és a földnek – mondja Szent Teréz – hogyan lehetséges az, hogy az ember már ezen földi 

életének folyamán ennyire bizalmas barátságban legyen Vele?”  

 Pedig a Szentlélek ezt világosan kimondja az Énekek éneke szavaiban: „Alig akarjuk 

elhinni, hogy milyen gyengéden dédelgeted az ilyen lelkeket. Mekkora jóság, mily kedvesség ez 

részedről. Hiszen ezen szavak közül egy is elegendő arra, hogy olvadozzunk az Irántad való 

szeretettől. Áldott légy, Uram! Az az egy bizonyos, hogy veszteségeimnek sohasem Te vagy az 

oka. Ó, hányféle eszközzel, hányféle úton, hányféle módon mutatod ki irántunk való 

szeretetedet! Fáradalmaiddal, azzal a kegyetlen halállal, kínszenvedéseddel, azzal, hogy nap-nap 

után eltörlöd a sértéseket, és mindig újra megbocsátod.” És még ez sem elég, hanem ezen felül a 

Téged szerető lélekhez ilyen forrón izzó szavakat intézel az Énekek énekében, és tanítod arra, hogy 

azokat ő is használja Veled szemben. Nem is tudom, hogyan lehetne ezt elviselni, hacsak Te meg 

nem segíted azt, aki átérzi e szavakat. Átérzi, mondom, de akkor sem úgy, ahogyan kellene, hanem 

csakis annyira, amennyire a gyarló ember képes rá.  

 Nem kérek én mást Tőled ebben a földi életben, én jó Uram, mint azt, hogy: Csókolj meg 

engem a Te szádnak csókjával! (Én 1, 2), de úgy ám, hogyha én még meg is akarnám szakítani ezt a 

barátságot és egyesülést, ez lehetetlen legyen! Hogy az én akaratom, én Uram és én Életem, ne 

legyen képes ellenkezésbe jutni a Tieddel! És hogy én Istenem, én Uram, dicsőségem, amúgy 

igazában mondhasd nekem: jobb és édesebb a Te kedved a bornál. Ó keresztények! Ébredjünk fel 

az Isten szerelmére ebből az álomból! Gondoljuk csak meg, hogy szeretetünk jutalmát Ő még 

csak nem is halasztja az örök életre, hanem már itt a földön kezdi a fizetést. Ó Jézusom! Ki 

tudná amúgy igazán megmagyarázni, mennyire előnyös ránk nézve, ha karodba vetjük 

magunkat, ha Veled szövetséget kötünk ilyen értelemben. Én nézem az én szerelmesemet, és az 

én szerelmesem néz engem. Én őrködöm az Ő érdekei fölött, Ő pedig az én érdekeimre vigyáz 

(Avilai Szent Teréz: Gondolatok az Énekek énekéről 3, 14-16, 4-7).  

 

 Az a lélek, akit az isteni Jegyes ilyen nagy szeretetre méltat, az nemcsak annyit mond: 

Kerestem, Akit szeret az én lelkem (Én 3, 1), hanem azt is: Megtaláltam Őt, Akit szeret az én lelkem 

(uo., 4). A jegyesek már a szeretet ilyen izzó fokán készek arra, hogy felbonthatatlan 

életszövetséget kössenek.  

 A lelki frigy imaállapotának a közelségét jelzi az az mondat, amikor a lélek-menyasszony 

megvallja isteni Vőlegényének: Én már nem tudok Nélküled élni! Mert ismeri isteni Vőlegénye 



 

szívének vallomását: „Választott jegyesem, én is örökre veled akarok élni!” A lélek-menyasszony 

ilyenkor sürgeti az ő isteni Vőlegényét: Vigyél magaddal! Siessünk el innét! (Én 1, 4). 3? A lélek-

menyasszonyt ugyanis már nagyon erősen vonzza Isten szépsége. Csak egy kis jelre vár, hogy 

Hozzá fusson. Az Énekek énekének ezt a sorát magyarázva Keresztes Szent János ezt írja: „Ha a 

lélek keresi Istent, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ha a lélek Istenhez küldözgeti szerelmes 

vágyait, amelyek oly illatosak előtte, mint a mirha, a tömjének és az illatszerek füstoszlopa, viszont 

Isten keneteinek illatát árasztja feléje, akkor ezzel Isten magához vonzza, és készteti arra 

választott menyasszonyát, hogy szinte futva közeledjék Hozzá (Élő szeretetláng 3, 38). Szinte 

verseny alakul ki: Minél inkább vágyódik a lélek az Istennel való egyesülésre, Isten annál 

inkább magához vonzza keneteinek illatát reá árasztva. A Szentléleknek az emberi lélekben 

működésbe hozott ajándékairól van itt szó. Ezek már könnyítik az ember haladását Isten felé. A 

lélek itt elsősorban nem a saját kezdeményezései alapján, egyéni erőfeszítéseivel tart Isten felé, 

hanem inkább hagyja, engedi, hogy a Szentlélek megragadja és vezesse. Akiket Isten Lelke vezet, 

azok Isten fiai (Róm 8, 14), mondja Szent Pál. 

  Nemcsak a keresztség szentsége miatt gyermekei Istennek, hanem az ő közreműködésükkel 

teljességében kibontakozik a keresztségi kegyelem eredményeképpen. Tökéletesen 

kibontakozhatnak bennük a belé öntött erények, és a Szentlélek ajándékai. A teremtményt így 

alakítja át teljesen a kegyelem, hatja át az isteni élet. A Szentlélek pedig kialakítja benne Isten 

Egyszülött Fiának képmását, hogy mint Isten igazi gyermeke közösségben legyen az Atyával és 

Fiúval, Jézus Krisztussal (vö. 1 Jn 1, 3). 

 A kegyelem működésének, kibontakozásának vonalán az isteni Jegyes ezt a misztikus, 

Istennel titokzatosan élt életet ajánlja fel minden egyes hivőnek. Azért mondjuk ezt misztikus 

életnek, mert ezek az isteni kezdeményezések messze meghaladják az ember kezdeményezéseit. És 

ezek során a teremtmény valóban megtapasztalja Istent, az Ő transzcendenciáját, tehát hogy 

Isten nagyobb nálunk, és a saját immanenciáját, hogy Isten a lélekben jelen van, és a 

szeretetben egyesül Vele. A lélek tehát nemcsak a kegyelmi állapotot éli meg, az Istennel való 

közösségét – bár ez is lényeges és alapvető –, hanem a szeretet tapasztalata által Isten ilyen végtelen 

gazdagságot kínál fel azoknak, akik teljes nagylelkűséggel Neki adják magukat.  

 Szent Teréz buzdítása nekünk is szól: Rajta, könyörögjünk az Úrhoz: Hogyha már 

lehetséges ezen a földön némiképpen élvezni a mennyei a boldogságot, adja meg nekünk ezt a 

kegyelmet! És ne engedje, hogy a saját hibánk folytán elessünk! (Belső Várkastély 5. lakás, 1-

2).  

 Amikor azt mondjuk, hogy az imádság nem más, mint tudatos és szeretetteljes kapcsolat 

Istennel, vagyis az értelmünkkel és a szívünkkel hozzákapcsolódunk, akkor egyre inkább a lelki 

eljegyzés imafokozatában a lélek-menyasszony megéli: imádsága Istentől kapott 

egybekapcsolódás Ővele az értelem és az akarat, vagyis a gondolatok és a szeretet egyesülése 

vonalán. Milyen mélységes, vagy még inkább magasságos lesz az az imádság, amikor Isten a lelki 

frigy, vagy lelki házasság imakegyelmében részesíti az embert! A két Lélek – Isten és az ember 

lelke –, a két gondolat és akarat, Isten gondolatai és akarásai egyesülnek, amikor a lélek megkapja 

ajándékba: senki és semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől!  

 

Befejezésül a 166. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Mert szívembe Te oltál be minden nemes érzeményt. 

 Te ébresztél és élesztél bennem hitet és reményt.  

 A szeretet Tőled eredt, mi belsőmet lelkesíti; 

 Minden erény olyan szent fény, mely Tetőled árad ki!  

 

 Ezért, Anyám, forró imám hozzád küldöm és kérlek: 

 Légy gyámolóm és pártfogóm, amíg véget nem érek. 

 Akkor engem, ha megtettem vándorútját életemnek,  

 Végy magadhoz fel az égbe, s add jutalmát lelkemnek!  



 

 

 

             375. Jézus a „Vérvőlegény”,  

Aki vére által szerezte meg magának a választott menyasszonyát 

 

 

Imádkozzuk a 143. számú éneket: 

  

 Előtted, Jézusom, leborulok, féktelen bűnös én, Hozzád bújok.  

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy!  

 

 Szép piros véreddel öntözgettél, amikor elestem, felemeltél. 

 Légy azért irgalmas és meghallgass, mennyei erőddel ó támogass! 

 

 Az utolsó vacsora után Jézus kiment a Getszemáni kertbe. Lukács evangélista leírja: Vérrel 

verejtékezésének történetét (vö. Lk 22, 44). Ma különösen is ezt az értünk vérét ontó Krisztust 

szemléljük, Aki szent testét és vérét adja nekünk!  
 Az Ószövetségben van egy részlet, amelyet ritkán szoktunk felolvasni, de mégis valami 

módon olyan jelentős, mint amikor Mózes találkozik a Sínai-hegy pusztaságában az égő 

csipkebokor jelenségében az élő Istennel, Aki azt mondta Neki: „Tedd le sarudat, mert szent a hely, 

ahol állasz!” (Kiv 3, 5).  

 Ez a részlet a Kivonulás könyvében található. Az előzmény ez: Mózes elmenekült 

Egyiptomból, mert testvérei védelmezése miatt a fáraó halálra kerestette. Midián pusztájában Jetró 

leányát, Cipporát vette feleségül. Azután amikor már megszületett a gyermekük, Gersom (uo. 2, 15. 

21-22), akkor egy idő után Mózes azt mondta az apósának: „Szeretnék elmenni Egyiptomba a 

rokonaimhoz, hogy lássam, élnek-e még.” „Menj békével!”–, mondta Jetró. Az Úr ugyanis így szólt 

Mózeshez Midiánban: „Menj, térj vissza Egyiptomba, mert már meghaltak, akik életedre törtek!” 

Mózes vette a feleségét és fiát, szamárhátra ültette őket, és visszatért Egyiptom földjére. Mózes 

Isten botját a kezében vitte. Az Úr így szólt Mózeshez: „Ha visszaérkezel Egyiptomba, legyen rá 

gondod, hogy minden csodajelet – melyet kezedbe adtam – véghezvigyél a fáraó előtt! Én azonban 

megkeményítem a szívét, és ő nem fogja elengedni a népet, akkor mondd a fáraónak: Így szól az Úr: 

Izrael az én elsőszülött fiam. Ezt a parancsot adom neked: Bocsásd el fiamat, hogy áldozatot 

mutasson be nekem! Mivel te nem akarod elengedni, azért megölöm elsőszülött fiadat (uo. 4, 18-

23). 

  A történet nagyon radikális, nagyon szűkszavú. Egy hirtelen fordulattal ugyanis a 

következő jelenet már Mózesnak az éjszakai élményére vonatkozik. Mintegy dadog a szent író, 

mert nehezen tudja kimondani a kimondhatatlant. Így folytatódik a történet: Útközben egy éjszakai 

szálláson az Úr Mózes elé állt, és meg akarta ölni. Ekkor felesége, Cippora fogott egy éles követ, 

levágta fia előbőrét, megérintette vele Mózes ágyékát, és így szólt: „Valóban vérvőlegényem vagy” 

Erre az Úr elhagyta. Az asszony a körülmetélés miatt mondta: „Vérvőlegény vagy.”  

 Azután az Úr így szólt Áronhoz (Mózes bátyjához, aki még Egyiptomban volt): „Menj 

Mózes elé a pusztába.” Az elindult, és Isten hegyénél találkozott vele és megcsókolta. Mózes 

elmondta Áronnak az Úr szavait, amelyekkel küldetést adott neki, és minden csodajelet, amelyet 

rendelt. Mózes és Áron ezután elmentek, és összegyűjtötték a véneket Izrael fiai közül (uo. 4, 24-29). 

 

 Az ember nem érti Isten cselekvésmódját. Küldi Egyiptomba: Vezesd ki népemet (Kiv 3, 

10), amelyet úgy szeretek, mint te az egyszülött fiadat, Gersomot. Az éjszaka folyamán – mert 

hiszen az út hosszabb ideig tartott, újra meg újra szállást kellett venniük –, Mózesnek látomása 

volt: Nem a csipkebokor lángjában, nem a világosban látta az Urat, hanem a sötétségben. 
Ugyanaz az élmény, amely ott a Sínai-hegyen a csipkebokornál, hogy Isten végtelenül fölséges, 

szent. Le kell vetnie a saruját (Kiv 3, 2. 5), a hétköznapi cselekedeteit, a lelkéről a porosságot, a 



 

sarat, mert igazán Istent élő ember nem láthatja (vö. 1 Tim 6, 16). Aki meglátja, annak meg kell 

halnia (vö. Kiv 33, 20).  

 Mózes az első istenjelenés alkalmával a csipkebokornál levetette a saruját, és Isten szólt 

hozzá, és küldetést adott neki. Most is azért indult, hogy az Úr nevében a küldetést végbevigye. 

Most tehát, amikor az élő Isten az éj sötétjében eléje áll, úgy érzi, hogy neki meg kell halnia, mert a 

végtelen Szent Istennel találkozik. Azért mondható, hogy mintegy dadog a szent író, mert ilyen 

nyersen mondja: Isten meg akarja ölni Mózest. Isten a feleségét használja fel arra, hogy segítsen 

Mózesnek az eligazodásban: Mit kell tennie, hogy Isten előtt értékes, megtisztult legyen az élete. A 

föld porától és sarától tiszta, nemcsak a saruja, de még inkább a lelke. Isten az Ószövetségben már 

Ábrahámmal megkötötte a szövetséget, és a szövetség jeléül a körülmetélést adta. Izsák is, 

Jákob is, a választott nép 12 törzse ősatyjainak, Jákob 12 fiának is a körülmetélés volt a jel, hogy ők 

szövetségben vannak Istennel.  

 Csakhogy Mózes nem volt körülmetélve. Amikor édesanyja megszülte, akkor a fáraó 

parancsa értelmében meg kellett volna, hogy ölje. De ő nem akarta a fáraó parancsát teljesíteni, 

hanem sokkal inkább az Úr parancsát. Ezért tudjuk, hogy egy kis kosárkát készített, azt szurokkal 

bekente, és abba fektette a csecsemőt, és olyan helyre vitette Mózes nővérével, a nagy-kislánnyal a 

csecsemőt, ahol a fáraó leánya fürdőzni járt (Kiv 2, 3), tudjuk a történetet. Megesett a fáraó 

lányának a szíve a síró kis porontyon, és örökbe fogadta Mózest. És a leány mindjárt ajánlotta: 

Szerzek neked egy szoptatós anyát, aki majd táplálja ezt a kicsi gyermeket. És elvitte a saját 

édesanyjához (uo. 6-8). Mózesnek ez az állapota azután úgy fordult, hogy a fáraó udvarába került, 

és ott sem végezték el rajta a körülmetélés szertartását.  

 Amikor Mózes most az Úr parancsára másodszor is elindul, hogy a népet Egyiptomból 

kiszabadítsa, akkor a vér az, ami megmenti őt is, feleségét, Cipporát és fiát, Gersomt is. Az asszony 

talpraesetten feltalálta magát, mit kell tennie, hogy a családja Isten előtt kedves legyen. Akkor 

nem volt minden családnál vas- vagy acélkés. Éppen ezért Cippora az akkori használatnak 

megfelelően egy éles követ vett, és azzal levágta fiának az előbőrét, vagyis a körülmetélés 

szertartását elvégezte. Jelképesen ezzel az előbőr darabkával megérintette Mózes ágyékát. És a 

vércsepp Mózesre is egy ilyen … Krisztusnak a drága vére szerezte meg nekünk a 

megtisztulást, hogy megállhassunk a Szent Isten előtt! 
 

 Most csendben áldjuk a mi Urunk, Jézus nevét, Aki ama utolsó vacsorán testét és vérét adta 

nekünk és értünk! És gondoljunk arra, hogy ez az áldott és szent jézusi test és vér megszentel és 

Isten előtt kedvessé tesz bennünket!  

  

A 144. számú énekkel köszöntsük Jézust: 

  

 Édes Jézus, én szerelmem, oly mily nagyon szeretlek!… 

 

 Szent Lukács írja: Az utolsó vacsora után Jézus kiment az emeleti teremből, és szokása 

szerint az Olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk: 

„Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Azután mintegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre 

borulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom 

teljesedjék, hanem a Tied!” Akkor megjelent Neki egy angyal a mennyből és megerősítette. Majd 

halálfélelem vett erőt rajta, és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp 

hullott a földre. Azután abbahagyta az imádságot, és tanítványaihoz ment, de a szomorúságtól 

kimerülve alva találta őket. „Mit alusztok? - szólt rájuk - Keljetek fel és imádkozzatok, hogy 

kísértésbe ne essetek!” (Lk 22, 39-46). János megjegyzi az evangéliumában: amikor az áruló 

kiment, sötét éjszaka volt (Jn 13, 30).   

 Nyilván, hogy sötét volt akkor is, amikor Jézus a tanítványokkal az utolsó vacsora terméből 

a Sion hegyéről a Kedron patakon át az Olajfák hegye tövében levő Getszemáni kertbe ment. Kérte 

a tanítványait, hogy imádkozzanak Vele, hogy kísértésbe ne essetek, vagyis hogy a gonosz lélek 

hatalmába ne essetek, hogy mindig ellene tudjatok állni neki! Ebben a sötétségben – mint 



 

ahogyan máskor is – a hegyen az egész éjszakát imában töltötte, és a Mennyei Atyával társalgott, 

most is a Mennyei Atyával találkozik. Volt, amikor egész éjszakát átvirrasztva tanítványaiért 

könyörgött, és azután választotta ki apostolokat. Volt, amikor a Mennyei Atyával olyan 

bensőséges egységben volt egész éjszaka, hogy a következő napot is teljesen frissen a 

tanításnak tudta szentelni.  
 De most, a Getszemáni-kert sötétségében – ahogyan ő a mennyei Atya elé borul – hiszen 

Lukács jelzi: térdre borulva imádkozott  –, akkor az ember-Krisztus viszi magával mindazokat az 

embereket, akiknek kiszabadítására az egyiptomi rabságnál gyötrőbb rabságból, a bűn rabságából 

való kivezetésére a Mennyei Atya küldte. Ott, a getszemáni éjszakán Jézus gyötrődik a 

bűnösségtől. Nem a maga bűnétől, mert Ő mindenben hasonlóvá lett hozzánk (Fil 2, 7), de bűnt nem 

követett el (vö. Jn 8, 46), hanem az emberek bűne miatt, amelyet magára vett. Borzasztó teher a 

bűn, iszonyatos szenny! Az ember nem bírja el a bűzt, befogja az orrát. Elfordul tőle. A léleknek a 

szennye milyen lehet? És akkor Jézus odaáll a Mennyei Atya elé, és könyörög: „Irgalmazz, Uram, 

Atyám, Istenem, a Te népednek! Ne engemet kímélj, hanem őket, akiket nekem adtál, akiket az én 

szeretetemre tanítottál, akik az én választottaim, akiknek a bűnből tisztult lelkülete már szeretettől 

fog lobogni, és menyasszonyi tiszta érzülettel fognak szeretni, mint isteni Vőlegényt.” (vö. Jn 17, 6-

9). Csoda-e, hogy ez az édes Jézus vérrel verejtékezett?  

 Ő nyolcadnapra már körül volt metélve (Lk 2, 21). Akkor ontotta vére első csöppjeit az 

emberiségért. Most mit tud adni? Lelke gyötrelmét, teste verejtékét, és szíve vércseppjeit. Mert 

vére ontásával akarja megszerezni magának az emberiséget. Ő az egész emberiség eljegyzettje, 

isteni Vőlegénye. Vére az, amely a Mennyei Atya előtt összeköti az addig bűnös, poros lelkű 

emberiséggel a szívét, és így az ember lelke az isteni Vőlegény eljegyzettje, megszerzettje lesz, övé 

lesz attól kezdve.  

 Isten hívogat, csalogat, felkínálja mindenkinek az üdvösséget. A jó Pásztor a 99 el nem 

tévelyedett bárányt otthagyja, hogy azt az akárcsak egy elveszettet is megkeresse (Lk 15, 4). 

Őhozzá hasonlít az az asszony, aki az elveszett drahmáját, pénzdarabját keresve az egész házat 

felkutatja, csakhogy megtalálja az ő kincsét (vö. Lk 15, 8).  

 Jézus az utolsó csepp vérét is kész kiontani a keresztfán, hogy engemet, minket, az 

utolsókat megtaláljon. Valóban vérszövetséget köt. De ezt a szövetséget az tudja igazán értékelni, 

aki igent mond ennek az isteni Vőlegénynek. Az lesz igazán részese ennek a vérrel szerzett 

szövetségnek, aki akarja ezt a részesedést, aki szereti őt, akár vére hullása árán is. Talán 

mondhatjuk így: A többieket nem Jézus zárja ki ebből a szövetségből, hanem azok zárják ki 

magukat, aki nem akarják Őt szeretni, ha nem akarnak ebbe a szeretetkapcsolatba belesimulni. 

Ha nem akarják, hogy az isteni szerető Vőlegény átölelve tartsa a lelküket. Jézus az Őt szerető 

lelkeket maga köré gyűjti nemcsak a kereszten, hanem a szentmise áldozatban is, a menyegzős 

asztalnál, mert ott jött létre a menyegző, amely itt a földön egy vérmenyegző. Vérrel, isteni vérrel 

megült eljegyzés, elkötelezettség. Ő tehát az a Vérvőlegény, Akinek választott jegyese, a mi 

lelkünk az értünk kiontott drága isteni vérben nyer megtisztulást.  

 

 A Jelenések könyvében ezt olvassuk: „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan 

jöttek?” A látnok így válaszol: „Te tudod, Uram.” Erre a vének közül az egyik megmagyarázta: 

„Ezek a nagy üldöztetésből jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében. Ezért is állnak 

Isten trónja előtt éjjel és nappal, és éjjel-nappal szolgálnak templomában. A trónon ülő Isten 

közöttük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. A nap nem égeti őket, sem másfajta 

forróság. A trón közepén álló Bárány legelteti, és az élő vizek forrásához tereli őket, Isten pedig 

letöröl a szemükről minden könnyet (Jel 7, 13- 17; Iz 25, 8).  

 Jézus drága vére volt a zálog ahhoz, hogy ilyen nagy ajándékot kapjunk: Isten a mi a 

könnyeinket letörli. Bár megtisztít és megengedi, hogy a szent Isten jelenlétében lehessünk. 

Nemcsak megtűr maga mellett, hanem a szívére vonz minket. Engedjünk ennek az isteni 

vonzásnak, a mi isteni Vőlegényünk szent akaratának! Boruljunk le Jézus előtt és imádjuk 

mérhetetlen szeretettel!  
 



 

 

A 119. számú éneket énekeljük:  

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség!… 

 

 Aquinói Szent Tamás – aki ezt a gyönyörű szép himnuszt írta – panaszkodott, hogy noha 

Szent Tamás, tudniillik apostollal sebed helyét nem láttam, Uram, igaz hittel jelenléted megvallom, 

azt mondja: a jegyes olyan hatást gyakorol a vőlegényre, hogy az a szeretettől kivirul, 

kibontakozik. Az isteni Vőlegény is ilyen isteni fakasztó hatást gyakorol választott 

menyasszonyával kapcsolatban. Amikor 1943-ban XII. Piusz pápa a titokzatos testről enciklikát, 

tanítást adott Corpus Christi mystici címmel, akkor beszél arról, hogy ez a krisztusi titokzatos test 

valóságos emlékműve annak a gazdag bensőséges lelki kapcsolatnak, amely Krisztust és a 

választott jegyesét, az ő titokzatos testének a tagjait összekapcsolja. Mi élünk az isteni Jegyesből, 

mi össze vagyunk kapcsolva Ővele. Nekünk ajándékozta isteni természetét. Szent Péter apostol 

azt mondja: Ti az isteni természet részesei lettetek (2 Pét 1, 4). Ez az isteni természetben, életben 

való részesedés az Ő boldogságában való részesedéssel is jár. Miután Krisztus legyőzte a halált, 

feltámadt, fölment a mennybe, előre ment, hogy ott nekünk helyet készítsen. Ő, a titokzatos test feje 

már a mennyei boldogság részese. És azt akarja, hogy mi a titokzatos testének a tagjai ennek a 

boldogságnak részesei lehessünk. Lelki életünk boldogságának tehát a legigazibb és egyetlen 

forrása Krisztus. mert Krisztus a teljes Szentháromságot szerezte meg nekünk a megigazuláskor, 

melyet ingyen kegyelemként ajándékba kapunk a keresztségkor, az Atya és a Fiú és a Szentlélek 

már megosztotta velünk azt a kegyelmi, azt az isteni életet, amelyet Ádámban és Évában 

elveszítettünk.  

 A keresztségtől kezdve új életünk van. Nemcsak istengyermeki életünk, de Jézusnak az 

egész működése, egész szeretete, szívének utolsó dobbanása, vércseppje mutatja, hogy Isten 

választott jegyesei is vagyunk. Ő kiválasztotta magának az emberiséget, és kifejezetten az egyházat. 

Isteni Jegyes módjára szereti mindazokat, akik az Egyházban az Ő vére által kaptak 

betagozódást. Az Ő vére által lett a mi üdvösségünk! Nem véletlenül éneklik a szentek és az 

angyalok a mennyben, mely szózat a Jelenések könyvéből ismerős: Megváltottál minket Istenünk 

véred árán minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből (vö. Jel 7, 9). Megváltottál, vagyis 

megszereztél magadnak, lefoglaltál magadnak. Mostantól kezdve már nem a magunkéi vagyunk, 

nem a bűnös evilágé, amely el akar szakítani Istentől, főleg nem a gonosz léleké, amely Isten ellen 

támad, hanem mi az Istenéi vagyunk!  

 

 Ez a keresztény élet itt a földön tehát az isteni Vőlegény, Krisztus hatása alatt folyik és 

bontakozik. Ahogyan a menyasszony a vőlegényére tekint, és próbál vele együtt rezdülni, 

cselekedni, gondolkodni, imádkozni, és fordítva: a vőlegény a menyasszonnyal; úgy a lélek-

menyasszony is állandóan az isteni Vőlegényre irányítja a tekintetét, Feléje sugározza a 

szeretetét, hogy megtanulja Tőle, miként kell átalakulnia, még jobban megtisztulnia, hogy a 

Szent Isten előtt az isteni Vőlegény miatt az Ő vére árán megszerzett kegyelem miatt méltón 

állhasson, és zenghesse a szenteknek Istent, a szentháromságos egy Istent dicsérő énekét.  
 Egész életünk tehát, ez a jegyesi élet arra irányul, hogy hasonlók legyünk Krisztushoz! A 

földi életünkben is, de a mennyei életünkben is ezen hasonlóság miatt tudjuk igazán megdicsőíteni 

Krisztust, a szentháromságos egy Istent.  

 Szent Pál azt mondja: Krisztus hasonlóvá lett értünk, hozzánk. Ő isteni mivoltában nem 

tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodjék, tehát hogy 

kitűnjék az Ő isteni dicsősége, hogy lássa mindenki, hanem szolgai alakot felvéve kiüresítette 

önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember, aki megalázta 

magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2, 6-8), tehát vére utolsó cseppje 

ontásáig. De ugyanez az apostol azt is sürgeti: ugyanaz az érzés legyen bennetek is, amely Krisztus 

Jézusban volt! (1 Tim 5, 2 ?).  



 

 Mi is üresítsük ki önmagunkból önmagunkat, az önmagunkhoz való ragaszkodást, 

hogy majd én megmutatom, hogy ki vagyok én. Öltsük magunkra Krisztus lelkületét, mutassuk 

meg, hogy Krisztus mit ér bennünk, milyen életet tud fakasztani bennünk (vö. Ef 4, 23). Amikor a 

Mennyei Atya reám tekint, azt mondja: „Ez az én szeretett Fiam miatt szeretett fogadott 

gyermekem, ez az én Egyszülött Fiam vérrel szerzett menyasszonya, és ezért szeretem őt!” 

 Pál apostol azt mondja Jézusról: Ezért az Ő mindhalálig, utolsó vére csöppje ontásáig való 

engedelmességéért Isten felmagasztalta, és minden mást felülmúló nevet adott neki. Jézus nevére 

hajoljon meg minden térd a mennyben és a földön, és az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az 

Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr! (Fil 2, 9-11). És mivel az isteni Vőlegény azt 

akarja, hogy a menyasszonya hasonlítson rá, van megalapozott reményünk, hogyha Vele együtt 

vagyunk a szenvedésben, a keresztúton és a kereszten, akkor Vele együtt leszünk a dicsőségben is! 

(2 Kor 1, 7), hiszen Istennek fiai vagyunk, örökösei, örökösei Istennek, Krisztusnak társörökösei. 

Csakhogy előbb szenvednünk kell Vele együtt, hogy Vele együtt meg is dicsőüljünk! (Róm 8, 17).  

 A Mennyei Atya minden embert a maga egyéni, személyre-szóló szeretetével vezet. 
Mindenkit sajátosan szeret, és ezért a mi feladatunk: Krisztusnak hasonmásai legyünk! Az a 

szeretet, amellyel a Mennyei Atya személyesen szeret minket, az az Egyszülött Fia miatt is van. Ez 

a Krisztusból forrásozó kegyelem Őhozzá akar mindnyájunkat hasonítani. Át kell alakulnunk! Jézus 

isteni Személyiséggel megajándékozott ember. Ő két természet, de egy Személy. Isteni és emberi 

természet, de Isten Fiának Személyisége. Ha mi hasonlítani akarunk Őhozzá, isteni Jegyesünkhöz, 

akkor nekünk is olyannak kell lennünk, akiket teljesen áthat Isten! Isten szeretetével 

megajándékozott emberként kell lennünk! 
 Nem véletlen, hogy XII. Piusz pápa az embert, a keresztény embert és az Egyházat alter-

Krisztusnak, második Krisztusnak mondja. Mintegy Krisztus tökéletes képmása kell, hogy 

legyünk, és művének folytatói! Az Egyház ugyanis nemcsak Krisztus igéjét hirdeti. Jó pásztor 

módjára kormányozza, és az isteni Főpap mintájára megszenteli az embereket a szentségek 

kiszolgáltatásával, hanem az Egyház, mint közösség, mint Krisztus titokzatos teste, mint Krisztus 

Jegyese felragyogtatja magának Krisztus erényeit, a szent és hősies művét a Mennyei Atya 

megdicsőítésére és az emberek üdvösségére.  

  

Krisztus jegyesének nem lehet eszményibb és szebb célja, mint az,  

  

–  hogy részesedjék az isteni Vőlegény életében,  

 –  hogy egyre jobban Hozzá hasonuljon,  

 –  hogy egyre jobban kibontakozzék benne Krisztus élete,  

              –  hogy egyre jobban megvalósuljon benne az a szeretet, amellyel Krisztus szereti a 

Mennyei Atyát, amellyel nekünk is alkalmat ad arra, hogy szeressük Istent, a mi Atyánkat!  

 

 Tehát mondhatjuk azt, hogy a jegyes Krisztus a jegyes lélekre micsoda isteni hatással van. 

Vére árán megszerez magának, megszentel minket, életet fakaszt, és elvezet bennünket az Ő 

Istenségével való egyesülésre. Krisztus egyre jobban átalakítja a mi életünket az Ő élete szerint. 

Azt akarja, hogy mi egyre inkább az Ő képmásai legyünk.  

 A lélekjegyes szerető tekintete tehát Krisztuson nyugszik. Az isteni Vőlegény szerető 

tekintete pedig az ő választott menyasszonya lelkén nyugszik. Az ember átadja a vezetést az 

isteni Vőlegénynek, mert mindenben szeretetből akar engedelmeskedni az Ő szent 

akaratának! Mert aki szeret, az megteszi a másiknak az akaratát. A lélek-menyasszony életét 

áthatja a Krisztussal megélt belsőséges életközösség. És ezért ezt az életközösséget igényeljük, ezt a 

boldogságot kívánhatjuk a lélek-jegyes jogán. Mert az isteni Vőlegény is szereti az Ő választottját, 

és szívesen teljesíti az ő akaratát. Ilyen meghatódott lélekkel a szeretetben egybeölelkezve 

kérjük most csendben ennek az isteni Vőlegénynek a szeretetét, hogy egyre jobban 

beleáradjon a szívünkbe!  

  

A 61. számú énekkel tekintsünk a vértől és fájdalomtól fedett isteni, de mégis fénylő isteni arcra! 



 

 

 A fényes Istenarcot vér és fájdalom fedi:  

 Mint küzde szörnyű harcot, hallgatva hirdeti.  

 A főn, mely égi bére százszorta érdemesb, 

 Szúr vad tövis füzére, így még dicsőbb, nemesb.  

 

A szentségi áldás előtt még Sík Sándor: Véreső esik (Sanguine pluit) című versét imádkozzuk:  

 

 Szomorú, lefosztott oltár felett 

 Fekete fátyolos nagy feszület.  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Idenéz megtört két szeme rám. 

– Templom ez itt? Vagy a Golgota tán? 

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Hol van az oltár, a gyertyák, képek? 

 Hol zokogott a sirató ének? 

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Római, nép, lator, merre maradt?  

 Egyedül, magam a kereszt alatt!  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Nincsen a földnek több embere tán?  

 Egymagamért függ teste a fán?  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Nincs már több bűnös a föld kerekén?  

 Fölfeszítője, gyilkosa – én?  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Kiáltva mered rám öt néma seb,  

 Bíbornál bíborabb, tűznél tüzesebb.  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Vérzik, vérzik! Csurog a vére 

 Aszú szívemnek szikkadt földjére.  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 És rám néz! Rám néz! Irgalmas egek!  

 Jaj, hova fussak, hova legyek?  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Csak sírok, sírok. Csak susog ajkam:  

 Jézus, Jézus, könyörülj rajtam!  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Lábadnál magamat arcra vetem. 

 Szeretlek, szeretlek, Szerelmesem!  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 



 

 Rám csurog harmatoz, omlik a véred,  

 A tüzes újság, a bíboros élet!  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 

Befejezésül imádkozzuk a 129. számú éneket: 

 

 Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy, 

 Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben!  

 

 


