
 

387. Az isteni Vőlegény betölti a lélek-menyasszonyt a Szentlélek balzsamával 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 25. versszak, 330-337. oldal) 

 

 

Bevezető megjegyzés a 25. versszakhoz: 

 

 Midőn a lélek felér a tökéletességnek ezen fokára, nem elégszik meg azzal, hogy 

isteni Kedvesének kiválóságait magasztalja, hanem kitér azokra is, azokra a lelki 

gyönyörűségekre, amelyekben a többi lelket akarja az isteni Vőlegény részesíteni. A 

szeretetnek ezen boldog egyesülésében ugyanis a lélek az egyiket éppen oly jól látja, mint 

a másikat, tehát Istent is, és az embereket is. Magasztalja és dicsőíti tehát azt a sok 

kegyelmet, amelyet Isten más lelkeknek juttat. Ezért énekel így a 25. versszakban: 

 

  „Lábadnak nyomdokán 

  Ifjú leányok futva járják útjukat. 

  A szikra érintésire, 

  A fűszeres bornak tüzében,  

  Amiktől égi balzsam áradoz.” 

 

 Hogyan magyarázza Keresztes Szent János ezt a versszakot? 

 

 Itt a lélek-menyasszony dicsőíti isteni Jegyesét, mégpedig három kegyelem 

alapján: Egyik az édesség, a második a szerető látogatás, a harmadik pedig a bőséges 

szeretet. Ezeket a kegyelmeket a buzgó lelkek szokták megkapni azért, hogy azután még 

nagyobb bátorságot és Isten iránti még nagyobb szeretetet meríthessenek belőle.  

 

 1. Az első tehát az édesség, amelyet a Vőlegény önmagára vonatkozólag önt az Őt 

szerető lelkekbe azért, hogy Tőle igen gyorsan haladjanak előre a tökéletesség útján.  

 2. A második kegyelmi ajándék Istennek a szerető látogatása, amellyel az Őt szerető 

lelkeket egyszerre szeretetre lobbantja. 

 3. A harmadik kegyelmi ajándék pedig a bőséges szeretet, amellyel eltölti, és annyira 

megrészegíti a lelkeket, hogy ezen mámor ugyanúgy, mint a szerető látogatás fölemeli 

szellemüket, és Isten dicséretére és édes szerető buzdulatokra készteti Isten iránt.  

 

 Ezért mondta a 25. versszak  

 

 1. sorában: „Lábadnak nyomdokán.”  

 

 A lábnyom annak hátrahagyott jele, aki csinálta. Ezért szokták nyomozni és kutatni, 

hogy kié is az a lábnyom. Az az édesség és az az ismeret, amelyet Isten ad az Őt kereső 

léleknek, szintén jel és nyom, amely alapján a lélek elindul Isten megismerésére és 

kutatására. Azért mondja itt a lélek az isteni Jegyesnek: „lábad nyomdokán”, vagyis 

nyomdokán azon édességnek, amelyet magadra vonatkozóan adsz, és beleöntesz a lélekbe. És 

nyomdokán annak az illatnak, amely Belőled árad. 

   

 „Ifjú leányok futva járják útjukat.” Ez már a 2. sor  

 

 Itt az ifjú leányok a szüzekre vonatkozó elnevezés, de sokkal inkább a buzgó lelkekre 

illik, akik visszanyerve ifjúkori erejüket az isteni Vőlegény nyomdokának édességén futva 

haladnak. A vers azt akarja ezzel mondani, hogy sokfelé és sokféle módon futnak, vagyis 



mindegyik aszerint, hogy kinek-kinek mennyi és milyen szelleme, milyen társadalmi állást 

adott az Úr. Egyesek külső áhítat-gyakorlatokat végeznek, különféle módon haladnak az 

evangéliumi tökéletesség útján, amelyen ha egyszer szellemileg elszakadtak minden földi 

dologtól, elérik az isteni Jegyesükkel való szerető egyesülést. Ez az édesség is nyom, 

amelyet Isten önmagára vonatkozólag hagy a lélekben, rendkívül megkönnyíti őt, és arra 

képesíti, hogy futva menjen Utána. Ilyenkor ugyanis a léleknek igen kevés, vagy éppen 

semmi fáradságába sem kerül az, hogy ezen az úton előbbre jusson. Sőt inkább Istennek ez az 

isteni nyoma indítja és vonzza őt, úgyhogy annak hatása alatt nemcsak lépésben jár ezen az 

úton, hanem szalad. Ahogyan az Énekek éneke mondja: Vonj engem, és Utánad futunk 

keneteid illatára! (Én 1, 4). Miután pedig megkapta Tőle ezt az isteni illatot, így szól: Utánad 

futunk keneteid illatára, ezért szeretnek Téged a lányok (Én 1, 4. 3). Dávid király is mondja: 

Parancsaid útján futok, ha kitágítod szívemet (Zsolt 118, 32).  

  

A 25. versszak további, 3. 4. 5. sorai így hangzanak:  

 

 „A szikra érintésire, 

A tüzes (fűszeres) bornak tüzében, 

Amiktől égi balzsam áradoz.” 

 

 Az előző 2 verssorban láttuk, hogy a Jegyes lába nyomán futnak a buzgó lelkek a 

külső áhítat-gyakorlatok és cselekmények végzésére. Ez az utóbbi 3 verssor pedig azokról a 

gyakorlatokról beszél, amelyeket a lelkek belsőleg végeznek az akaratukkal, éspedig isteni 

Jegyesük belső látogatásának hatása alatt. Ezeket a kegyelmeket és látogatásokat szikrának 

mondja, a „fűszeres bor tüzének.” Az akarat gyakorlatát pedig – amely az isteni látogatásból 

származik – égi balzsamnak, „az égi balzsam áradozásának” mondja. „A szikra érintése” 

nem egyéb, mint egy rendkívül finom érintés, amelyben az isteni Kedves részesíti a lelket. 

Ez az érintés a jegyes, a lélek-menyasszony szívében a szeretetnek akkora tüzét gerjeszti, 

hogy igazán úgy látszik, mintha szikra pattanna ki a tűzből, és ott égette volna meg. Ilyenkor 

az akaratban nagy hirtelenül fellángol a szeretet, és a lélek telítve van a szeretet édes 

ízével (vö. 1 Pét 2, 3). Ezeket nevezi itt „balzsam áradozásá”-nak, mert ezek folyományai az 

Isten szeretetéből kipattant szikra gyújtogatásának. Ez az égi balzsam, amely megerősíti és 

meggyógyítja a lelket illatával.  

 Erről az isteni érintésről mondja a lélek-menyasszony az Énekek énekében: Az én 

szerelmesem benyújtotta kezét a hasadékon, és a keblem reszketett az Ő illetésére (Én 5, 4). 

Az isteni Jegyesnek ez az illetése nem egyéb, mint a szeretetnek előbb említett érintése, 

amelyben itt a lelket részesíti. A kéz az a kegyelem, amelyet a lélek-menyasszony ebben az 

érintésben kap. A kéz benyúlásának módja a léleknek a szellemi minősége szerint többféle 

lehet: erősebb vagy gyengébb. A keble, amely reszketett, jelenti az akaratot, amelyben az 

említett isteni érintés megtörtének. Maga a reszketés pedig a vágyak és az érzelmek Istenhez 

való fölemelkedése, az epekedés, a dicséret. Ez tulajdonképpen az érintésből fakadó égi 

balzsam áradozása, illatozása.  

 

 A 4. sor így hangzik: „A fűszeres bornak tüzében”  

 

 A fűszeres bor itt egy még nagyobb kegyelmet jelent. Isten a már előrehaladottabb 

lelkeknek szokta adni, amennyiben megrészegíti őket a Szentlélekben a szeretet édes, 

ízletes, erősítő borával. Fűszeres bornak nevezi, mert az ilyen bort sokféle illatos, erősítő 

fűszerekkel főzik meg. Hasonlóképpen ez a szeretet is – amelyet Isten a tökéleteseknek ad – 

mintegy „meg van főzve” és megülepedve a lelkükben, és fűszeres azoktól az erényektől, 

amelyeket a lélek már megszerzett. Miután tehát ez a szeretet ilyen kiváló fűszerektől 

zamatos, Isten látogatásaiban olyan erőt és olyan édes mámort önt a lélekbe, hogy az igen 



hathatósan és erősen árasztja Isten felé azt a balzsam-illatot, azt a mámoros dicséretet, 

tiszteletet, szeretetet, amelyekről már szó volt. Teszi ezt azon lelkes óhajjal: „Bárcsak minél 

többet dolgozhatna illetve szenvedhetne Érte!” Meg kell jegyeznünk, hogy az édes 

mámornak ez a kegyelme nem múlik el olyan gyorsan, mint a szikra érintése – amelyről az 

előző verssorban volt szó –, hanem hosszasabban tart. A szikra ugyanis érint és azonnal meg 

is szűnik, csupán a hatása tart némi ideig. Ellenben a fűszeres bor hosszú ideig szokott hatni. 

Ez tehát nem egy érintés, bizonyos édes szeretet a lélekben, amely eltart 1-2 napig, sőt olykor 

napokon át, bár nem mindig ugyanolyan fokban. Hol növekszik, hol csökken, anélkül, hogy a 

lélek e tekintetben valamit is tehetne. Olykor ugyanis a lélek anélkül, hogy a maga részéről 

közreműködnék, érzi a belsejében, hogy szelleme ettől az isteni bortól mámoros lesz és 

lángba borul. Dávid király ezt így mondta: Szívem felhevült bennem, és elmélkedésemben 

fölgyullad a tűz! (Zsolt 38, 4). Van tehátt úgy, hogy a szeretetnek ezen mámoros illatozása 

nem szűnik meg áradozni az imakegyelem egész tartalma alatt. Máskor ellenben megvan a 

mámor, de hiányzik az áradozás a lélekből. A szikra érintése okozta áradozások rendszerint 

tovább tartanak, mint maga a szikra érintése. Ez a szikrázó érintés benne marad a 

lélekben. Ez tüzesebb szokott lenni, mint a mámor szülte áradozások. Ebben az isteni 

szikra olykor annyira lángra gyújtja a lelket, hogy valósággal elég a szeretettől. 

 Keresztes Szent János így folytatja: Mivel itt érett borról beszélünk, röviden érdemes 

megjegyezni, hogy mi a különbség az érett, vagyis az óbor és az újbor között, más szóval a 

régi és az új szeretet között. Az újborból még nem vált ki, és nem ülepedett le az élesztő, 

vagyis még forr. Még nem lehet tudni, hogy igazán milyen lesz (az értéke). Megvan az 

eshetősége, hogy elromlik. Ellenben az óborból már leülepedett az élesztő, már nincsenek 

benne az újborra jellemző erjedések. Már meg lehet állapítani a bor jóságát. Már biztosítva 

van a megromlás ellen. A bor íze édes, ereje pedig magának a bornak a lényegében van, nem 

pedig csak az ízében. Így ha valaki iszik az óborból, jól érzi magát, és megerősödik tőle. 

 Azokban, akikben még új a szeretet, hasonlóak az újborhoz. Ezek azok, akik csak 

az imént kezdtek el Istennek szolgálni. A szeretet borának ereje náluk még csak kívül, vagyis 

az érzéki részben jelentkeznek. Az ilyen, a még kezdő fokozatban lévő szeretetben nem 

lehet eléggé bízni mindaddig, amíg az ember érzéki részeinek nyers örömei és buzdulatai 

meg nem szűnnek. Ezek a buzdulatok az érzékek világa felé irányítják az embert. A jóra és 

tökéletes szeretetre irányul, de még könnyen megeshetik, hogy elfogy a szeretet bora, 

megromlik az íze. Akik még újak a szeretet útján, még tele vannak az érzékelhető szeretet 

epekedéseivel és kínjaival. Jól teszik tehát, ha mértéket tartanak az „ivásban”, vagyis az 

érzéki szeretetben való betöltődésben.  

 Azok pedig, akik régóta gyakorlattal bírnak a szeretetben, vagyis régóta szeretik 

Istent, és kiállták a próbát a Jegyes szolgálatában, azok olyanok, mint az óbor. Már 

nincsenek kitéve az érzékelhető buzdulatoknak, a heveskedések és a külső buzgó 

fellángolásoknak. Ezek már élvezik a jó érett bor édességét. Náluk már ez az íz nem az 

érzékekben érezhető, mint a kezdők szeretete, hanem mélyebben benn van a lélek belsejében, 

szellemi lényegében és édességében, a tettek igazságában. A szeretet útján előrehaladott 

lelkek azután nem is igen tartanak sokat az ilyen érzékelhető buzdulatokról és édességekről, 

és nem is óhajtják azokat élvezni, nehogy szárazságba és unalomba essenek. Mert ha 

valaki megereszti étvágyának fékjét valami érzéki élvezettel szemben, szükségképpen 

kellemetlenséget és unalmat fog tapasztalni érzékeiben és szellemében. Éppen azért, 

habár a szeretetben előrehaladottak nélkülözik azokat a lelki örömöket, amelyek az érzéki 

részben gyökereznek, viszont sem érzéki részükben, sem szellemükben nem szenvednek a 

szeretet epekedéseitől és kínjaitól. Úgyhogy ritkán fordul elő az az eset, hogy valamelyikük 

mégis elfordulna Istentől. Fölötte állnak már annak, aminek a hiánya elkedvetleníthetné őket, 

tudniillik az érzéki örömöknek, és náluk a szeretet bora nemcsak hogy megérett, és 

megtisztult az élesztőtől, hanem mint azt e versszakban olvassuk: fűszerezve is van a 



tökéletes erények zamatjával. Ez pedig nem engedi, hogy elromoljon, ahogyan az újbor 

szokott.  

 Magától értetődik tehát, hogy ez a régi barát, kipróbált barát Isten szemében sokat ér. 

Ezért mondja a Prédikátor: Ne hagyd el a régi barátodat, mert az új nem lesz hozzá 

hasonló!  A szeretetnek ezen már kipróbált és fűszeres borával végzi el az isteni Kedves a 

lélekben azt a részegítést, amelyről szó volt, és ennek erejében küldi a lélek Istenhez azokat 

az édes, zamatos áradozásokat.  

 Eszerint tehát eme 3 utóbbi verssornak az értelme a következő: A szikra érintésére – 

amellyel felébresztetted lelkemet, és a fűszeres bor tűzében, amellyel oly kedvesen 

megrészegíted azt –, Ő hozzád küldi balzsamos áradozásait, vagyis a szeretet indulatait és 

cselekményeit, amelyeket benne előidézel.  

 Eddig Keresztes Szent János magyarázata a 25. versszakhoz.  

 

Most egy kicsit maradjunk csendben, azután majd folytatjuk az elmélkedést! 

 

 Uram, Jézus, micsoda úton vezetsz Te minket! Meghívtál, hogy kövessünk, vagyis 

előttünk jársz ... Ez a meghívás ezért olyan édes a számunkra, mert Te mentél előttünk. Mi 

pedig követhetünk, és ott lehetünk majd Veled, ahogyan Te vagy (vö. Jn 14, 3). A Te édes 

isteni lényeddel vonzol magadhoz minket. Azért szeretnénk a tökéletes szeretet útján 

egyre gyorsabban előrehaladni, hogy utol érhessünk Téged, megragadhassunk, ahogyan 

az Énekek éneke menyasszonya mondja: Megragadom azt, Akit szeret az én szívem, és nem 

engedem el soha! (Én 3, 4). De Te nem vagy messze tőlünk. Nemcsak magadhoz hívsz 

abba a másik világba, ahova már előttünk mentél, hanem meg is látogatsz bennünket a 

szereteteddel. Szeretetedet küldöd hozzánk. Ahogyan siettünk Feléd a Hozzád vezető úton, 

nemcsak a teremtmények zengik dicséretedet, hogy erre jártál, hogy szépségedet bennünk 

otthagytad, hanem a levegőben ott marad szerető lényednek az illata. Nem láthatjuk még ezt 

a szerető Valódat, de az illatot lelkünkkel mégis befogadhatjuk. A fűszerektől illatozó bor 

hasonlatával jelzed, hogy a láthatatlan Szentléleknek édes, ízletes, erősítő borával, a 

szeretettel mennyire be akarod tölteni a lelkünket, mennyire megrészegítesz önmagaddal! 

Ez a lelki részegség azt jelenti, hogy az ember már nem magánál van, hanem Nálad! (Vö. 

Gal 2, 20). Nem magával van eltöltődve, hanem a Te Lényed édes italával. Minél inkább 

kívánja az ember a betöltődést a Te Istenségeddel, Te annál szívesebben teljesíted a tiszta 

szívek kívánságát. Ingyenes ajándékodból isteni mivoltodnak olyan jelenlétével töltesz be, 

amely titokzatos módon emelkedik az ég felé, mint a balzsamból az illat, akit az égi 

Balzsamnak a Te szent Kenetednek, Olajodnak, a Szentléleknek az illata áradozik az égből a 

föld felé, a föld gyermeke felé. Itt a lélek-menyasszonynak már nincs más vágya ahhoz, 

hogy még jobban befogadjon Téged, még jobban imádjon és szeressen, még többet 

szeressen, még többet tegyen Érted. És hogyha keresztekkel is kitünteted, akkor szívesen 

vállalja, hogy még többet szenvedjen Érted és Veled! Itt ugyanis már nemcsak egy 

pillanatra érinted meg a választott lelket, mint ahogyan a szikra a tűzből kipattanva egy 

pillanatra érinti a tűz körül álló embert. Ezt az illatot a lélek-menyasszony hosszasabban tudja 

befogadni.  

 Milyen kitüntető kegyelem, hogyha a választott menyasszonyt ilyen hosszantartó 

szeretet-hatással cirógatod! Milyen boldog az a lélek, amely ki tud tárulkozni a Te isteni 

jelentkezésed előtt, amely megadja magát a Te szeretetednek, amely hagyja, hogy 

eluralkodjék benne a Te isteni szereteted. Talán úgy, mint a bor, amelynek a hatása olyan 

láthatatlan, de mégis valóságosan érzékelhető. Az ember olyan mámoros lesz tőle. Az isteni 

bortól mámoros lélek pedig olyan örömet, hosszantartó örömet érez, amelyet csak Te 

tudsz neki ajándékozni. Ahogyan az ember egy-egy friss illatú erdei kirándulás alkalmával 

nem győz betelni az ózondús levegő örömével, éltető erejével, úgy a lélek-menyasszony is 

egyre jobban betöltődik ezzel az isteni tiszta légkörrel. Ahogyan a napsugár cirógató 



érintésétől a rügyek kipattannak, és virágba borulnak; úgy az isteni Nap sugarától, az égből 

áradó Balzsamnak az érintésétől a lélek-menyasszony szíve lángba-borul. Egy lángolás lesz 

Urával, Istenével. Ez az, amikor az isteni Vőlegény nemcsak felkeni a lélek-menyasszonyt a 

Szentlélekkel, hogy ő is felkent legyen, hanem be is tölti Szentlelkével, a szent Szeretetével, 

a Szentlélek balzsamos illatával. Ez az égből áradó isteni Szeretet annyira lángra gyújtja a 

lelket, hogy együtt ég az örök Szeretettel. Milyen boldog is az a választott lélek, aki nemcsak 

egy-egy pillanatra élheti meg az isteni Szeretet szikrájának finom érintését, feltüzesítő 

beléáradását, hanem hosszasan, napokon keresztül is, vagy talán egy életen át is ki tud 

tartani abban az ajándékban, amelyet az Úristentől kap. A szelleme tartósan mámoros 

lesz az isteni Szeretet borától. Szíve nemcsak lángba borul, hanem lángol is folyamatosan 

az isteni Szeretet közlésétől, az isteni tüzes Szeretet fűszeres bornál is tartósabb hatásában. 

Milyen nagy ajándék az, amikor már a tökéletesség útján hosszasan előrehaladott lélek 

mintegy be van biztosítva Isten ajándékából a megromlás ellen. Amikor a lélek-

menyasszonynak a szívében a szeretet már annyira belehorgonyozódott az isteni Vőlegény 

szívébe, hogy abból már semmi és senki nem tudja kivinni! És ha egyszer az Úr nem adja 

már ezt az érezhető, édes szeretet a léleknek, lélek-menyasszony akkor is tudja, hogy szíve 

már össze van kötve isteni Vőlegénye szívével. Nem baj, ha nem érzi a szeretet fűszeres 

borának az illatát, lelke akkor is mámorosan az Úrnál időzik. Isteni Vőlegényének 

szeretetétől megrészegülve akkor olyan mámoros állapotban van, amikor már a fűszeres 

bornak a hatására már nem érzékeli. Ez a szeretetnek már egy olyan fokozata, amikor nem az 

érzések számítanak, hanem a kölcsönös önátadottság, az elkötelezettség, az egymásba 

kapcsoltság, a szellemi együvé tartozás uralkodik el a lélekben. A lélek akkor is Istenhez 

tartozik, amikor már az édes, fűszeres born áradását nem érzékeli.  

 Mint ahogyan a házasságban is vannak dolgos hétköznapok, de a házastársak akkor is 

tudják egymásról, hogy a szeretetben összekötötték az életüket, már elválaszthatatlanul az 

egymáséi. Boldog a lélek, akit ilyen kedvesen megérintett az isteni Ura, akit 

megrészegített a lélek fűszeres bora, az égi balzsam áradozása, Istennek a lélekkel való 

egyesülése! A lélek is egyre inkább megélheti, hogy már nem önmagában van, hanem 

Istenben. Egyre inkább egy lesz isteni Urával, lélekben vele egyesülve élhet.  

  

A Vőlegény választottja felé énekli a vallomást:  

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

 

A lélek-menyasszony meg szünet nélkül, újra meg újra esedezik isteni Urához:  

Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

                                                                                                                    

 

388. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegény szeretetét issza magába 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 26. versszak, 338-347. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 119. számú éneket: 

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,  

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat  

 Az emberi gyengeség.  

 

 Folytassuk a lelki frigy, vagyis az Istennel kötött szeretetszövetség imáját Keresztes 

Szent János tanítása szerint A Szellemi páros ének magyarázatával. 



  

 A 26. versszak így hangzik:  

 

 A Kedvesemből belső pincéjében  

 Ittam, s midőn kiléptem onnan,  

 A messze terjedő mezőn 

 Már semmiről sem tudtam,  

 S a nyáj, melyet követtem, elveszett. 

 

 Azért mondjuk ezt a verset páros éneknek, mert ez egy duett. Tehát a lélek-

menyasszony és az isteni Vőlegény egymásnak felelgetve mondják el a szeretetüket a másik 

iránt. Azért szellemi duett, páros ének ez, mert itt nem a testi szférában, hanem a lélek 

világában történő szeretet megvallásáról van szó. Tehát mindazt, amit hallottunk: „boros 

pince”, meg hogy „ittam belőle”, illetve „utána semmit sem tudtam”, nem egy alkohol által 

eredményezett részegséget jelez, amikor az embernek az esze is elmegy, és nem tud magáról, 

hanem a léleknek azt a megittasodását, azt a betöltődöttségét jelenti, amelyet csak Isten 

tud adni az embernek. 
 

 Keresztes Szent János a 26. versszak 1. sorát így magyarázza:  

  

 „A Kedvesemből belső pincéjében” 

 

 A lélek-menyasszony ebben a verssorban arról a fenséges kegyelemről beszél, 

amelyet azáltal kapott, hogy Isten bebocsátotta őt legbensőbb szeretetébe, vagyis a szeretet 

által való isteni egyesülésbe, az Őhozzá való hasonulásba.  

 

 Az Istent szerető lelkeknek mindig kérdés: Hogyan lehet Istennel egyesülni? 
Keresztes Szent János a misztika, vagyis Isten és az ember közötti titokzatos szeretet-

kapcsolat szakavatott mestere megmondja: a szeretet által történik Isten és a lélek 

egyesülése. A szeretet által kezd az ember Istenhez hasonulni. Nyilván Isten szeretete a 

lényegesebb! Isten az, Aki először megszólítja az embert. Az ember szeretete is kell, amellyel 

visszaválaszolunk a meghívásra, amellyel viszonozzuk a szeretetet! (Vö. 1 Jn 4, 19).  

 

 Keresztes Szent János két hatását említi meg ennek az Istenbe való bele-

emelkedésnek vagy belehasonulásnak:  

 1. Az egyik: a lélek a világ összes javairól megfeledkezik.  

 2. A másik pedig: összes vágyainak és örömeinek a megfékezése történik.  

 

 Keresztes Szent János azt mondja: Ha valami keveset akarunk mondani erről a 

pincéről, és hogy megmagyarázhassuk, mit akar mondani vagy megértetni a lélek-

menyasszony: A Szentléleknek kell megfognia a kezünket, és vezetni a tollunkat. Ez a 

pince, amelyről a lélek-menyasszony itt beszél: a szeretetnek az az utolsó és legmagasabb 

foka, amelynél tovább a lélek ezen élet folyamán nem juthat el. Tehát ez a csúcspont. Ez a 

földi élet fölé emeltetés, az isteni életbe való beleemeltetés. Ettől olyan nagyszerű lesz. 

Amikor mi a lélek útját nézzük a szemlélődő imádság lépcsőfokain, akkor olyan boldog 

kíváncsisággal akarjuk tanulmányozni ezt az állapotot:  

Hogyan is jut el az ember az Istennel való kapcsolatnak ezen legmagasabb fokára? 
 

 Azt a pincét belső pincének mondjuk – folytatja Keresztes Szent János –, akkor 

igazán a pincének a legbensőbb részéről van szó. A lélek a benső pincében tud a 



legmagasabb fokban találkozni Istennel. Ebből az következik, hogy a szeretetnek vannak 

olyan fokozatai, lépcsőfokai, amelyeken át az ember eljut erre az utolsóra, a legmagasabbra.  

 A szeretet borpincéje 7 fokozattal rendelkezik. Ezt a lélek akkor éri el, amikor 

olyan tökéletesen bírja a Szentlélek 7 ajándékát, amilyen tökéletesen azokat befogadni 

képes. Tehát ott a Szentlélek ajándékairól van szó, amelyek az értelmünket és az akaratunkat 

tökéletesítik, hogy Istent egyre jobban be tudjuk fogadni. Az a lélek, aki tökéletesen bírja már 

az Úr félelme ajándékát, abban már tökéletesen meg van a szeretet Szelleme, a szeretet 

Lelke. Ez az Úr félelme, mint a Szentlélek 7. ajándéka, azt eredményezi, hogy az emberben 

ott van egy gyermeki félelem: nehogy megbántsam az én Mennyei Atyámat. Mindenben 

a kedvében akarok járni! Nem Tőle félünk, hanem a bűn elkövetésétől, nehogy megsértsük 

azt, Akit szeret a lelkünk. A gyermekeknek ez a tökéletes lelki félelme, mint lelki ajándék, a 

Szentlélek ajándéka abból fakad, hogy az ember tökéletesen szereti Mennyei Atyját.  

 Izajás prófétánál olvashatjuk: El fogja őt tölteni az Úr félelmének szelleme (Iz 11, 3). 

Amikor Izajás a Szentlélek ajándékairól prófétál, akkor ez is szerepel az utolsó 

megemlített lelki ajándék, a Szentlélek ajándékai által. Tudnunk kell – folytatja Keresztes 

Szent János –, hogy sok, azaz újra mondom: sok lélek jut el és megy bele az első borpincébe. 

Mindegyik a szeretetnek azon fokához képest, amellyel bír. Ellenben ezen utolsó és 

legbensőbb borpincéig kevesen jutnak el ezen földi élet folyamán, mert ebben már 

megvalósul az Istennel való tökéletes egyesülés, amit másképpen így neveznek: lelki 

házasság, az Istennel való felbonthatatlan szeretet életszövetség.  

Amit Isten ad a léleknek ebben a szoros egyesülésben, az kimondhatatlan, arról 

semmit sem lehet mondani, ahogyan magáról Istenről sem lehet semmi olyant állítani, ami 

kifejezné, hogy Ő valójában milyen. Márpedig Isten maga adja önmagát a lélek-

menyasszonynak, és csodálatos, dicső módon átalakítja őt. Ebben az állapotban azután 

mindketten egyet képeznek, vagyis Isten és az ember eggyé lesznek! Mint például 

mondhatnánk – Keresztes Szent János folytatja: – az ablaküveg a rajta átszűrődő napfénnyel 

eggyé lesz. Vagy a szél a tűzzel egyesül. Nem olyan tökéletesen, nem véglegesen, mint 

ahogyan az majd a mennyei boldogságban lesz az örökkévalóságban.  

 A lélek-menyasszony tehát itt meg akarván magát értetni, hogy mit is kapott az 

egyesülés eme pincéjében Istentől, nem mondhatna jellemzőbb dolgot, mint amit a 

következő, a 2. verssor tartalmaz, tudniillik: 

  

 „Ittam, és midőn kiléptem onnan” 

 

 Az első verssorban az volt: a Kedvesemből, itt pedig az: ittam. Megmondja, hogy 

miből iszik. Amiként az ital elárad a test összes tagjában, hasonlóképpen árad el lényegileg 

Istennek ez a közlése is a lélekben. A lélek hozzáhasonul Istenhez. Ezen hozzáhasonulás 

folytán a lélek a saját lényege szerint és szellemi tehetségei szerint iszik Istenéből: 

Értelme iszik belőle bölcsességet és tudományt, (ezek Iz 11, 2 szerint a Szentlélek ajándékai, 

amelyek az értelmünket teszik tökéletessé,) akarata az édes szeretetet issza magába, 

emlékezete pedig az örömet és a boldogságot az örök dicsőség gondolatában és érzetében.  

 Azt, hogy a lélek lényegileg kap, és iszik örömet – tudniillik Isten örömét –, azt az 

Énekek énekében is mondja a lélek-menyasszony: Lelkem olvadozott, midőn szerelmesem 

szólt hozzám (Én 5, 6). Vagyis a lélek-menyasszony azonnal örülni kezd, mihelyt isteni 

Jegyese szól, mert ez a szólás azt jelenti: Isten odaadta magát a léleknek. Amikor Isten 

szól, akkor nemcsak gondolatokat közöl, hanem saját magát adja az embernek. Az, hogy az 

értelem bölcsességet iszik magába, azt az Énekek énekében a lélek-menyasszony így fejezte 

ki: Ott Te tanítani fogsz engem, s én fűszeres borral telt poharat adok Neked (Én 8, 2), vagyis 

Te, isteni Vőlegényem bölcsességre és tudományra oktatsz engem, én pedig Neked adom az 

én szeretetemet. Fűszerezd a Tieddel, hasonlóvá a Te szeretetedhez.  



 Ami pedig a harmadikat illeti, tudniillik hogy az akarat ott szeretetet iszik, az 

ugyancsak az Énekek éneke könyvében így van megfogalmazva: Bevitt engem a 

borospincéjébe, és elrendezte bennem a szeretetet (Én 2, 4), ami annyit jelent: Belemerített 

engem az Ő szeretetébe, és szeretetet adott nekem inni. Vagy még világosabban: Elrendezte 

bennem a szeretetet azáltal, hogy hozzám alkalmazta, nekem adta az Ő szeretetét! Ezt 

jelenti az, hogy a lélek issza Kedveséből az Ő szeretetét, amennyiben az isteni Vőlegény azt 

beléje önti. Tehát ez az idézett 2. verssor mondja: A lélek ivott az Ő isteni Kedveséből, 

mégpedig mind a három lelki tehetséggel: az értelemmel, az akarattal és az emlékezéssel, 

ahogyan Keresztes Szent János hozza ezt a felosztást. Viszont az első borpincében való ivás 

az egyesülést jelenti, és ebben mind a három lelki tehetség együttesen vesz részt.  

 Mit iszik az emlékezet az Ő isteni Jegyeséből? Magától értetődik, hogy az értelem 

fényétől megvilágosítva megemlékezik azon kincsekről, amelyeket az isteni Jegyesével való 

egyesülés következtében már bír és élvez. Tehát ha a lélek-menyasszony visszagondol a 

kapott ajándékokra, az emlékezés által feltüzesedik a lelke. Ezen isteni ital által, amellyel őt 

Isten betölti önmagával, Isten egészen átisteníti, fölemeli a lélek-menyasszonyt, és 

önmagába meríti bele.  
 Itt az elmélkedő megállhat egy kicsit, és az emlékezetével felidézheti azokat a nagy 

kegyelmi ajándékokat, amelyeket élete folyamán már eddig is kapott az Úrtól. Szabad 

visszagondolni azokra a kegyelmekre, amelyekkel az Úr már eddig is dédelgette az Ő 

választottját. Az itallal is így van az ember, ha ízlik neki, akkor még szeretne belőle 

fogyasztani. Ebből az isteni lelki italból is szeretne még többet újra meg újra inni a lélek. 

Szabad igényelni, hogy betöltődjön az ember lelke ezzel az isteni önajándékozó 

szeretettel.  
 

Következik a 2. verssor tanítása. Így hangzik:  

 

 „S midőn kiléptem onnan”      

 

 Vagyis ezzel azt tanítja a lélek-menyasszony, hogy a kegyelmi ajándékozás egyszer 

csak befejeződik, elmúlik. Ebben a földi életben még nem tudjuk vég nélkül, örökké-valóan, 

elmúlás nélkül birtokolni Istent. Bár a lélek, ha egyszer az Úristen belehelyezkedett a lelki 

házasságnak ezen magasztos állapotába, és ettől kezdve mindig benne marad, azért az 

említett három tehetsége: – tehát az értelem, az akarat és az emlékezet – nincs mindig 

állandó, vagyis   tényleges egyesülésben Istennel. A lélek lényege igen, de ezek a 

tehetségek nem.  

– Ezért van az, hogy az ember gondolatai imádság közben elkalandozhatnak.  

 – Ezért van az, hogy az ember vágyai imádság közben is elkószálhatnak.  

 – Ezért van az, hogy az ember Istennel való szeretet-kapcsolat megélésében is eszébe 

jutnak más gondolatok, az emlékezet hozza magával a régebbi tényezőket is, amelyeket 

addig élt meg az addigi életében.  

 Azonban a lélek lényegének ezen folytonos egyesülése mellett természetesen ezek a 

lelki tehetségek is igen gyakran egyesülésbe lépnek Istennel, és isznak ebben a 

borpincében. Tudniillik 

 – az értelem azáltal, hogy ért, valamit megért Istenből; 

 – az akarat azáltal, hogy szeret, tudniillik Istent; 

 – az emlékezet pedig azáltal, hogy csak a szépre és a jóra emlékezik. A legnagyobb 

szépre, a legnagyobb jót akarja az emlékezetébe visszaidézni, magát Istent.  

 A lélek-menyasszony szavai tehát – hogy kiléptem onnan – nem úgy értendők, mint 

hogyha abból a lényegi, vagyis az ember lelkének lényegét érintő egyesülés állapotából lépett 

volna ki, amelyet már állandóan birtokol Isten ajándékából; hanem a tehetségek 



egyesülésének állapotából, amely nem állandó ezen élet folyamán. Nem is lehet az, állapítja 

meg Keresztes Szent János.  

 Most következik a 3. és a 4. verssor: 

 

 „A messze terjedő mezőn 

 Már semmiről sem tudtam” 

 

 A mező az a széles világ, amelyben az ember él. Semmiről sem tud már a lélek, ami 

nem Isten, ami nem Őhozzá vezetne. Ami már szabaddá, függetlenné tudott lenni Isten 

ajándékából. Isten fenséges bölcsességének itala ugyanis, amelyet ott a borospincében ivott, 

elfelejteti vele a világ összes dolgait, és a lélek-menyasszony úgy érzi, hogy mindaz, amit 

addig tudott, sőt az is, amit az egész világ tud, csak a legteljesebb tudatlanságság ahhoz a 

tudáshoz képest, amelyet ő ott merített.  

A lelki élet mestereinek mindig is ez egy jól bevált gyakorlata: Nem akar tudni az 

Istenre törekvő ember semmi másról, csak magáról Istenről! Az angol misztikusok A 

meg nem ismert felhője című könyvben írják le ezt a lelki irányulást, hogy Istent azáltal 

próbáljuk megérteni, megismerni, hogy nem ismerünk semmit, tudniillik ami nem Isten. 

Elhagyjuk minden másnak az ismeretét, ami nem Ő. Ennek az úgynevezett „semmit sem 

tudás” a tényleges oka az, hogy a lélek ezen a fokon annyira természetfeletti tudásban 

részesül, amelyhez viszonyítva a világ összes természettudományi és politikai tudása 

inkább nem tudás, mint tudás. Amikor a lélek az imádságnak ezen lépcsőjén eljut a 

legmagasabb tudás színvonalára, akkor felismeri, hogy ez valami olyan többlet-tudás, amely 

nincs meg benne ahhoz képest, ami megvan. Ahhoz képest nem is igazi tudás, inkább csak 

tudatlanság, és azt akkor nem is érdemes tudni. A magyar talán ezt a szót tudja alkalmazni: 

„Minek ocsúval táplálkozni, amikor tiszta búzával is betöltődhetünk?” Szent Pál apostol 

ezt így fejezi ki: Ami bölcsesség az emberek előtt, az oktalanság Isten előtt (vö. 1 Kor 2, 5). 

Ezeket mondja a lélek-menyasszony: már semmit sem tud, miután ivott abból az isteni 

bölcsességből. Igazán ezt a nagy igazságot az ember magától belátni nem képes. Csak a 

kegyelem segíti őt annak a tudására, megértésére, hogy mennyire helyes dolog nem venni 

tudomást arról, ami nem Isten, és mennyire helyes arra irányulni, Aki az Isten, az Istennel 

való tudással betöltődni! Isten ugyanis benne van a lélekben, és közli vele az ő saját isteni 

bölcsességét, és megerősíti isteni szeretetének ezen italával, hogy ezt az igazságot világosan 

megértse. Ezért mondja Salamon király: A férfiak legtudatlanabbja vagyok, és az emberek 

bölcsessége nincs velem (Péld 30, 2). Ennek az oka az, hogy a lélek-menyasszony ilyenkor 

már Isten bölcsességének szédítő magaslatán áll. Így az emberek alacsony dolgokról való 

tudása tudatlanságnak tűnik fel előtte. A természettudományos ismeretek, sőt még magának 

Istennek azon tettei is, amelyek Őt megelőzik, így nem foglalják magukban Isten tudását. Ez 

mind-mind olyan, mint a nem-tudás. Mert ahol nem ismerik Istent, ott nem tudnak 

semmiről. Ezért is Isten mélységei – ahogyan Szent Pál mondja: oktalanságnak és 

félszegségnek tűnnek fel az emberek előtt (vö. 1 Kor 2, 14).  

 Eltekintve mindettől, az értelem átistenülése és Istenben való felemelkedése 

következtében a lélek mintegy el van ragadtatva, Istenbe van merülve, Istenhez 

hasonul; úgyhogy ennek következtében nem is képes bármilyen világi dologgal 

foglalkozni. Hiszen nemcsak a többi dologtól fordult el, hanem még önmagától is. Sem a 

teremtett dolgok, sem pedig ő maga sem léteznek többé reá nézve. Így önmagából mintegy 

átfolyva az ő isteni Kedvesébe fel van oldódva a szeretetében, és az ember lélek is, és a 

lélek-menyasszony is teljesen szeretetté lesz. A lélek-menyasszony ezt a Kedveséhez való 

szerető hozzáhasonulást, és a Vele kapcsolatos nem-tudást ezzel a szóval fejezi ki: Nem 

tudtam (vö. Én 6, 12). A léleknek ezen az imafokozaton bizonyos értelemben olyan 

tapasztalása van, mint ahogyan Ádámnak volt az ártatlanság állapotában, amikor még nem 

tudta, hogy mi a rossz. A lélek annyira ártatlan, hogy nem érti a rosszat, és semmit sem tart 



rossznak, nem tételez fel róla rosszat. Bár hallhat rossz dolgokat, és lát is ilyent a saját 

szemeivel, igazán nem képes megérteni, hogy azok rosszak. Nincsen meg már ugyanis benne 

a rossznak a megszokottsága, amelynek alapján az ilyesmit megítélhetné. A tökéletlen 

szokásokat és a bűn okozta tudatlanság állapotát Isten ugyanis gyökerestül kiirtotta 

belőle azáltal, hogy őt az igazi bölcsesség állapotába helyezte, s így a többi dologra nézve 

az áll, hogy „nem tudtam, nem tudom, nem ismerem azokat,” mert egyedül Istent akarja 

tudni.  

 Mit hoz létre az Istenhez való hasonulás?  

 

Azt, hogy Isten szelleme lakozik a lélek-menyasszonyban. Ezért már nem hajlandó 

törődni idegen dolgokkal, mint ahogyan a szerelmes sem törődik külső eseményekkel, 

benyomásokkal, amikor szerelmesével van. Isten Szelleme a lélek-menyasszonyban valami 

magába szállást, és befelé fordulást okoz. Most, ebben az imaszakaszban inkább el akarja őt 

vonni az ilyen idegen dolgoktól. Még nem küldi őt azok közé. Ez az a bizonyos nem tudás, 

amellyel a lélek nem akar tudni másról, csak egyetlen nagy-nagy Kincséről, isteni 

Szerelmeséről!  
 

 1. Tehát az első ok az volt, hogy a lélek önfeledten belemerült a szeretetnek az 

ivásába, s így nem foglalkozhat más dologgal, nem figyelhet másra. Aki a legnemesebb 

italból iszik, az nem fog ugyanakkor a vizes-pohárból is inni. 
 2. A második, és főok pedig az, hogy ez az Istenhez való hasonulás annyira Isten 

egyszerűségéhez és tisztaságához hasonló állapotot hoz létre benne, hogy az kizár 

minden érzékelhető képet, minden értelemmel megjeleníthető alakot; és így az emberi lélek 

is egészen mentes és üres marad mindazoktól a képektől és alakoktól, amelyek azelőtt 

megvoltak benne. Úgy megtisztítja őt ez a szemlélődés, mint ahogyan teszi azt a napfény 

az ablaküveggel, amennyiben amikor rásüt, fényessé teszi, úgyhogy eltűnnek róla, nem 

látszanak rajta azok a foltok és pihék, amelyek azelőtt látszottak rajta. Mindazonáltal 

azonban, amikor már nem süt rá a nap, azok a foltok újra feltűnnek rajta.  

 Ellenben a lélekben a szeretet ezen indulatának hatása bizonyos ideig megmarad. 

Vagyis ez a semmi egyébről való nem tudás nem szűnik meg azonnal. Olyannyira, hogy 

mindaddig, amíg az utóhatás tart, nem képes semmi földi dologra különösebben odafigyelni. 

Isten ugyanis annyira lekötötte az ő figyelmét. Az a szeretet-indulat ugyanis midőn lángra 

gyújtotta, és szeretetté változtatta őt, megsemmisített és lerontott benne mindent, ami 

nem volt szeretet.  
 A lélek tehát ebben az imaszakaszban összes tehetségével és működésével együtt 

Istenhez hasonul, egészen új élet támad benne, amelyben mindaz, ami a régi életében 

szokásos volt, immár megsemmisült, le van rontva. Ezért mondja a próféta: semmivé lett, és 

mit sem tudott. Ez ugyanis az a két hatás – amelyet mint említettük – Isten borpincéjében 

való ivás gyakorol. Tehát nemcsak megsemmisül a lélekben az előbbiek tudása, azaz 

semminek tűnik fel előtte, hanem megsemmisül egész előbbi élete, és annak összes 

gyarlóságai. Az Úr ajándékából teljesen megújhodva új emberré lesz (vö. Ef 2, 15). Ez az 

a másik hatás, amelyről a 26. versszak 5. verssorában beszél: 

 

 „S a nyáj, amelyet követtem, elveszett.”  

 

 Ezt Keresztes Szent János így magyarázza: Meg kell jegyeznünk, hogy amíg csak a 

lélek el nem éri a tökéletességnek ezt a fokát, mindig megmarad benne egy kis nyája az 

érzéki vágyaknak, apró szenvedélyeknek, egyéb tökéletlenségeknek, amelyeket követ, 

legeltetve, táplálva őket, vagyis igyekezvén azokat kielégíteni. Az akarat terén holmi kis 

szeszélyek és sajátos kedvtelések vezetik őt részben az anyagiak tekintetében, például egyes 

apró dolgokat szeret magának megtartani. Egyikhez jobban ragaszkodik, mint a másikhoz. 



Vagy táplálkozás terén egyes ételeket, italokat jobban szeret, mint másokat, a jobbik falatokat 

választja magának. Vagy pedig a szellemiek tekintetében szereti az érezhető áhítat 

édességét. Ilyenekkel vannak tele az olyan lelki emberek, akik még nem tökéletesek. Csak az 

emlékezet terén is sok mindenféle gond és fölösleges odafigyelés fordul elő, amelyek a lelket 

maguk után húzzák.  

 A léleknek négy szenvedélye terén is sok náluk a mindenféle fölösleges 

 1. először reménykedés,  

 2. másodszor öröm,  

 3. harmadszor fájdalom és 

 4. negyedszer félelem. 

 

 Ezek a szenvedélyek, tehát a reménykedés, az öröm, a fájdalom és a félelem is 

hozzátartoznak – mondjuk így: – ahhoz a nyájhoz, amely után a lélek jár. Ezek a felsorolt 

hibák ugyanis valami nyájat, kisebb-nagyobb csoportosulást alkotnak. És ha akármennyire 

kicsinyek is, a lélek mégis csak követi őket, azok nyomában jár, amíg csak be nem lép e 

belső moccanásaival, szenvedélyeivel, reménykedésével, örömével, fájdalmával és 

félelmével a belső borpincébe, és egészen el nem veszti ezeket a szenvedélyeket úgy, hogy 

ő maga egészen tiszta szeretetté alakul át. Ebben a szeretetben a lélek „hiba nyája” 

gyorsabban megsemmisül, mint a fémek rozsdája és salakja a tűzben. Így tehát a lélek 

megérzi, hogy megszabadult ezektől a gyerekes kedvtelésektől és helytelenségektől, 

amelyeknek eddig utána járt. Ezért joggal mondhatja: az a nyáj, amelyet eddig követtem, 

elveszett számomra, megszűntek; mert Isten lett neki a legfontosabb! 

 

A 26. versszak tehát így hangzott:  

 

 A Kedvesemből belső pincéjében  

 Ittam, s midőn kiléptem onnan,  

 A messze terjedő mezőn 

 Már semmiről sem tudtam,  

 S a nyáj, melyet követtem, elveszett. 

 

 Azok, akik egy nagy hegycsúcsra igyekeznek fel, a hátramaradottak számára olyan 

láthatatlanná válnak. De ha tudósításokat küldenek onnan a magasból, akkor a 

hátramaradottak is részesedhetnek az ő élményükben, amelyet a felséges magasságokban 

megtapasztalhatnak.  

 Keresztes Szent János is ilyen magasságokba eljutott lélek, aki tudósít arról, hogy 

mi van fönn abban az isteni magasságban. Amíg mi talán nem tudunk felmenni, mert még 

nincs elég gyakorlatunk, hiszen nagyon sok edzés, próbálgatás kell ahhoz, hogy a 

legmagasabb csúcsra feljuthassunk, a tudósításból mégis csak részesedhetünk abban az 

élményben, amely az előttünk magasban járónak a boldogsága volt. A szeretetnek a 

legmagasabb foka ez, amikor az Úr egészen betölti az embert az Ő isteni Szeretetével. 
Az ember már nem a maga erejéből tudja tökéletesen szeretni Istent úgy, hogy minden mást 

elfelejt, nem foglalkozik mással, nem szeret mást; hanem Isten ajándékából.  

 Ezt az ajándékozást fejezi ki Keresztes Szent János azzal a képpel, hogy a lélek-

menyasszony az ő isteni Kedveséből iszik, magába fogadja Istent az ember, és az ember 

Istent! Sajnos egyre több életet keserít meg a kábítószerek élvezése, az utána való 

vágyakozás. Azoknak a megszerzéséért semmi pénzt sem sajnálnak. Vagy hogy a pénzt 

megszerezzék a kábítószer megvételére, mindent hajlandók elzálogosítani, vagy ellopni, akár 

gyilkosság árán is megszerezni.  

 Az a lélek pedig az istenszeretettel töltődik be, akit az isteni elragadottság tüzesít föl, 

és ragad el; szellemi értelemben lesz ilyen, hogy minden kincset odaad Érte, ami addig 



kincse volt, csakhogy megszerezhesse magának ezt az isteni Értéket, Isten szeretetét 

befogadhassa (vö. Mt 13, 46). Isten minél inkább látja azt, hogy valaki hajlandó lemondani a 

földi kincsekről, amelyek elvonnák őt az Ő isteni Szeretetétől, annál gazdagabban adja az 

isteni Kincseket.  

 A hegymászók is a fölösleges terheket lerakják, hogy minél könnyebb legyen a 

hegyre, a csúcsra való feljutás. Ha mi még nem is tudunk feljutni a csúcsra, mert a 

magasságos Isten talán még nem adta meg ezt a magával ragadó kegyelmet, hogy Ő betölt 

önmagával, és az ember szemlélheti Istennek ezt a beléje áradó szeretetét; azért annyit már 

tudunk gyakorolni, hogy lerakjuk a fölösleges terheket. Nyilván az imádságban is mindig 

ezért törekszünk arra, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink, ne legyenek olyan 

gondolatok, amelyek elvonnának Istentől! A vágyainknak a terhét is, amelyek elhúznának 

Istentől, le akarjuk rakni. Minél több ilyen föld felé húzó kincsünket lerakunk, annál 

könnyebb lesz a lelkünk, és könnyebben tud fölfelé, Isten magasságába irányulni!  
 Amikor a hegyre, a magaslatra felérkezik a hegymászó, akkor ott már csend van, ott 

már tisztaság van, ott az érintetlen hó szűzi fehérsége ragyog. Ott lemarad a hétköznapok 

szennye és a zsivajgása. Ott a lélek már nem annyira visszafelé tekint, hogy mit hagyott el, 

hanem sokkal inkább fölfelé, hogy hová vonzza őt még ez a magasságos Úristen (vö. Jn 12, 

32).  

 Keresztes Szent Jánosnak ez a tanítása, hogy a lélek-menyasszony ihat az ő isteni 

Kedveséből, hogy a lélek-menyasszony olyankor már betöltődött isteni Urával, akkor már 

semmi másról nem akar tudni! Ez számunkra is eligazító tanítás. Szabad vágyódnunk arra, 

hogy a mi isteni jó Urunkból mi is ihassunk! Ő ezt már nyújtja felénk a szentáldozásban. Ő 

ezt minden szentmisében még inkább ki akarja bontakoztatni, még inkább magához akar 

emelni. Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor hittel érezzük meg ezt a vonzást! 

Akaratunkat adjuk meg Isten akaratának, amellyel Ő magához akarja vonni a szívünket! 

Minél többször fogadhatjuk Jézust a szentáldozásban, Aki lejön hozzánk az Atyával és a 

Szentlélekkel együtt, annál erősebben érvényesül ez az isteni vonzás a magasságokban. Nem 

baj, ha nem látjuk, nem baj, hogyha nem érzékeljük Istennek ezt az édességét, a hitünk 

akkor is abszolút biztos tudást ad. Egyszer majd megnyílik a mennyország, az ég (vö. Jn 

1, 51), és akkor színről színre láthatjuk Azt, Aki oda felvonzott magához bennünket az 

isteni szeretet magasságába, a mennyei Boldogságba! (Vö. Jn 12, 32).  

 

Befejezésül imádkozzuk a 119. számú éneket: 

  

 Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,  

 Testi gyarlóságnak homályával takarván.  

 Itt emberi tested előlünk elrejted,  

 Színek alatt titkolván. 

 

 Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom,  

 Uram, igaz hittel jelenléted megvallom.  

 E vallásban tarts meg, szent színedet add meg  

 Égben egykor meglátnom!  

  

 

 

 

389. Isten a lélek-menyasszonyt a keblére öleli, vagyis a szemlélődő imában Isten 

önmagáról misztikus ismeretet önt a lélekbe, amikor is a lélek tudja, hogy isteni Ura a 

szeretetben neki ajándékozta önmagát 

(Keresztes Szent János A szellemi páros ének 27. versszak, 348-352. 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! 

  

 A szellemi páros ének 26. versszakában Keresztes Szent János arról a felséges 

kegyelemről beszélt, amellyel Isten bebocsátotta a lélek-menyasszonyt az Ő legbelsőbb 

szeretetébe, vagyis a szeretet által az Istennel való egyesülésbe, az Őhozzá való hasonulásba; 

vagyis mintegy isteni Jegyeséből ihatott annak legbensőbb pincéjében.  

 

 Itt a 27. versszakban ezt a belső egyesülést tárgyalja tovább, tudniillik, hogy Isten 

hogyan adja magát a léleknek. Úgy, mint ahogyan az édesanya, aki akkora gyöngédséggel 

ölelgeti gyermekét, hogy nincs az a testvéri vagy barát szeretet, amelyet ehhez hasonlítani 

lehetne.  

  A Mennyei Atya végtelen nagy szeretetében és gyöngédségében a kicsiny, Őt 

szerető lelket annyira becézi és felmagasztalja, hogy az szinte hihetetlen. Isten mintegy 

aláveti magát a választott menyasszonyának, mint hogyha csak Ő, Isten volna a szolga, a 

lélek pedig az úr. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy Isten milyen magasra emeli az embert. 

Ebben a szerető egyesülésben Isten valamiképpen azt a szolgálatot, kiszolgáltatást 

gyakorolja, amelyben az evangélium szerint választottait az égben fogja részesíteni. 

Tudniillik, hogy felövezi magát, körüljár, és felszolgál nekik (vö. Lk 12, 37). Itt Isten úgy 

dédelgeti és becézgeti a lelket, mint ahogyan az édesanya kiszolgáltatja magát 

gyermekének, amikor saját keblének tejével szoptatja. Erről már Izajás próféta is jövendölt: 

Nagy örömmel örvendezzetek vele mind, akik Őt gyászoltátok, hogy vigasztalásának tejével 

jóllakjatok, hogy elteljetek gyönyörűséggel, dicsőségének gazdagságával. Ölben hordoznak 

majd titeket, és térden ringatva becézgetnek. És mint akit szülőanyja becézget, úgy 

vigasztallak én is titeket. Ezt látván örvendezik szívetek, és mint a fű, csontotok is új életre 

sarjad (Iz 66, 10-14).  

 

 Vajon majd hogyan fogja magát érezni a lélek ilyen nagyszerű kegyelmek között? 

Hogyan fog majd olvadozni ettől az isteni szeretettől? Milyen hálaérzet fogja el ezen isteni 

kebel láttára, amelyet Teremtője olyan fölséges és túláradó szeretettel nyújt feléje?  

  A válasz talán így adható meg: Ebben a kimondhatatlan boldogságokban úszva a 

lélek is teljesen odaadja magát isteni Jegyesének, és viszonzásul ő is nyújtja neki keblét, 

tudniillik értelmét és akaratát. Úgy érez, mint az Énekek énekének a menyasszonya: Én a 

kedvesemé vagyok, Ő pedig utánam vágyódik. Gyere, kedvesem, menjünk ki a mezőre, töltsük 

az éjszakát kinn a tanyákon! Korán reggel menjünk ki a szőlőhegyre, nézzük meg, fakad-e a 

szőlő vesszeje, vajon kifeslettek-e virága bimbói? És a gránát-almafák virágoznak-e már? Ott 

ajándékozlak meg keblemmel, szerelmemmel (Én 7, 10-12). Mivel itt lelki tanításról van szó, 

ez a szeretetben való ajándékozás az emberi akarat odaadását jelenti. A lélek-menyasszony 

egész életét, minden erejét és élvezetét az isteni Vőlegény szolgálatára szenteli. A lélek és 

Isten ebben a lelki egyesülésben magukat egymásnak kölcsönösen átadják. Ezt a kölcsönös 

önátadást írja le a 27. versszak, amely így hangzik:  



   

 „A keblét ott nyújtotta nekem,  

 Édes tudásra ott tanított,  

 S én átadtam magam Neki 

 Fönntartás nélkül teljesen,  

 S arájául szintén ott ígérkezém el.”  

  

 I. Hogyan magyarázza ezt a versszakot Keresztes Szent János? 

 

 A lélek-menyasszony elmondja, milyen kölcsönös önátadás történt a lelki 

eljegyzésben közte és Isten között; vagyis hogy a szeretetnek abban a belső 

borospincéjében kötöttek frigyet, és Isten átadta magát neki, odanyújtotta minden 

fenntartás nélkül szerető keblét, és bölcsességre meg szent titkokra tanította őt, míg 

viszont ő most már szintén teljesen odaadta magát isteni Jegyesének, semmit sem tartott 

vissza sem a maga, sem mások számára. És kijelenti: Most már mindörökre isteni Uráé 

lesz. 
 

 Az 1. verssorban tehát ezt mondta a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényről:  

 

 „A keblét ott nyújtotta nekem,” 

 

 Ha valaki keblét nyújtja a másiknak, azzal a szeretetét, a barátságát adja oda, mint 

amikor valakit a keblünkre ölelünk, mint amikor a jó barát közli velünk titkait. Tehát 

midőn a lélek azt mondja: isteni Jegyese a keblét nyújtotta neki, ezzel azt akarja kifejezni: 

megajándékozta őt szeretetével, és megmondta neki szíve titkait. Ezt szokta ugyanis az 

Úristen tenni a lélekkel a lelki frigy, vagy Istennel való lelki házasság imaszakaszában ebben 

az állapotban.  

  

 Ugyanezt fejezi ki a következő, a 2. verssor is, amely így hangzik:  

 

 „Édes tudásra ott tanított,” 

 

 Ez az édes tudás nem egyéb, mint a misztikus teológia, vagyis Isten titokzatos 

ismerete. A lelki emberek szemlélődés-nek nevezik. Ez nagyon édes, mert nem egyéb, mint a 

szeretet által való tudás. A szeretet a mestere, a szeretet teszi végtelenül édessé. Isten ezt a 

tudást, ezt a megértést azon szeretet által önti a lélekbe, amely szeretetben önmagát adja 

neki. Éppen ezért édes az értelem számára, mert ez olyan tudás, amely megilleti őt, mint 

menyasszonyt. Ugyancsak az akarat számára is édes, mert szeretetben történik, és a szeretet 

az akarat szférájához tartozik.  

 

 Ezért mondja azután a 3-4. verssorban a lélek-menyasszony:  

 

 „S én átadtam magam neki 

 Fönntartás nélkül, teljesen.” 

 

 Azzal az édes Istenből való ivással adja át magát, amelyről a 26. versszakban 

hallottuk, hogy „a lélek mintegy beleissza magát Istenbe, és Istenből iszik”. Most a 

legnagyobb készséggel és örömmel adja oda magát egészen Istennek, egészen az Övé 

akar lenni, és soha többé nem kíván magában olyasmit látni, ami nem egészen az Ő isteni 

Uráé. Ami ugyanis ezen elhatározás feltétele, tudniillik az említett egyesülés, tisztaság és 

tökéletesség, azt mind-mind Isten hozta létre őbenne. Azáltal pedig, hogy Isten a lelket 



önmagához hasonlóvá teszi, tökéletesen a magáévá is teszi, és kiküszöböl belőle mindent, 

ami benne nem egyezett meg Istennel. Innét van az, hogy a léleknek nemcsak szándéka 

magát teljesen Istennek adni, hanem tényleg Övé is lesz a legkisebb fenntartás nélkül. 

Éppen úgy, mint ahogyan Isten is szabadon adta oda önmagát a léleknek. Ennek 

következménye az, hogy kettejük akarata megegyezésre jut, kicserélődik, kölcsönösen ki 

van elégítve. Úgyhogy ezentúl az egyik a másiktól a legkevésbé sem térhet el. Így kívánja 

ezt a hitvesi hűség és állhatatosság.  

  

 Ezért teszi hozzá a lélek-menyasszony az 5. verssorban: 

 

 „S arájául szintén ott ígérkezém el.” 

 

 Mert amiként a menyasszony a vőlegényén kívül nem szeret senki mást, nem gondol 

senki másra, nem dolgozik senki másért, épp úgy az erre az imafokozatra, tehát a lelki frigy 

imaállapotára eljutott lélek nem akar ismerni olyan akarati vonzalmakat, értelmi 

felfogásokat, gondolatokat és cselekedeteket, amelyek az ő vágyaival együtt nem 

irányulnak teljesen Istenre. Mert hiszen ez a lélek-menyasszony immár istenivé lett, 

átistenült, olyannyira, hogy még önkéntelen indulatai, moccanásai között sem akad olyan, 

amennyire ő azt belátni képes, Isten akaratával ellenkeznék. A tökéletlen léleknek ugyanis 

általában vannak olyan önkéntelen indulatai, amelyek talán a rosszra irányulnának, mind az 

értelemében, mind az akaratában, emlékezetében és az érzékekhez kötött vágyaiban. Az 

Istennel való lelki egyesülés állapotában levő léleknél az értelemnek, emlékezetnek, 

akaratnak, valamint az érzéki (vagyis érzékekhez kötött) vágyainak még az önkéntelen 

indulatai is rendszeresen Istenre irányulnak, egyrészt azért, mert Isten annyira segíti őt, 

másrészt mert ő maga annyira beleerősödött Istenbe, hogy már tökéletesen a jó felé fordul.  

 Mindezt igen jól kifejezi Dávid király, midőn a saját lelkéről beszél ebben az 

imaállapotban: „Nemde Istennek lesz alávetve az én lelkem, miután Tőle van szabadulásom. 

Mert Ő az én Istenem, szabadítóm és oltalmazóm, ezért azután nem fogok többé ingadozni” 

(vö. Zsolt 61, 2-3). Azzal, hogy Istent az ő oltalmazójának mondja, azt akarja kifejezni, hogy 

lelkét Isten már magához fogadta és önmagával egyesítette. Következőleg nem szabad 

benne többé olyan moccanásnak előfordulnia, amely Isten ellen irányulna.  

  A mondottakból világosan következik, hogy az olyan lélek, amely elérte a lelki 

eljegyzésnek, az Istennel való frigynek ezt az imaállapotát, már nem tud mást tenni, mint 

szeretni, és az ő isteni Jegyesével együtt élvezni ezt a szeretetet. Ebben a pontban érte el a 

tökéletességet, amelynek lényege – Szent Pál szavai szerint – a szeretet (vö. Kol 3, 14). Mert 

minél jobban szeret a lélek, annál tökéletesebb lesz. Innét van az, hogy ez az immár 

tökéletes lélek csupa szeretet, és azt lehet róla mondani, hogy minden cselekedete szeretet 

lett, hogy minden tehetségét és képességét a szeretésre fordítja, miként az okos kereskedő, 

aki mindenét odaadta a szeretet ezen kincséért, amelyet Istenben elrejtve talált meg (vö. Mt 

13, 46). Ez ugyanis végtelen értékű Kincs az ő szemében. A lélek látja, hogy isteni Ura 

semmit sem becsül, és semmit sem használ fel a szereteten kívül, és ezért tökéletesen 

akarván szolgálni őneki, mindenét az Isten iránti tiszta szeretetre fordítja. Teszi pedig ezt 

nemcsak azért, mert isteni Ura akarja így, hanem azért is, mert a szeretet – amelyben egyesült 

Istennel – minden dologban, és minden dolog révén az Isten iránti szeretetre indítja őt. Mert 

amiként a méhecske minden virágból kiszívja a benne levő mézet, és a virágot kizárólag 

csakis erre a célra használja, hasonlóképpen ez a lélek is minden dologból, amellyel 

érintkezésbe jut, a legnagyobb könnyedséggel veszi ki a szeretet édességét, vagyis azt, ami 

őt Isten szeretetére indítja, legyen maga a dolog akár kellemes, akár kellemetlen. Mivel 

ugyanis a szeretet egészen eltölti és körülveszi őt, már nem érzi, nem ízleli, nem tudja, hogy 

vajon az a dolog valójában kellemes-e vagy sem. Ő most már csak szeretni tud. Az ő 



ízlelése minden dologban és minden érintkezésben mindig csak az isteni szeretet élvezetében 

merül ki.  

 Keresztes Szent János tehát így magyarázta  A szellemi páros ének 27. versszakát.  

 

Most egy kicsit maradjunk csendben, majd ezeknek a gondolatoknak a segítségével 

imádkozzunk tovább!  

 

II. Irányítsuk szívünk szeretetét az Úristen felé, hogy Isten szeretete is egyre 

jobban felénk irányulhasson! 

 

 Keresztes Szent János tehát A szellemi páros ének  

  – 19-23. versszakában a szemlélődésnek azon fokozatáról tanított, amelyet lelki 

házasságnak mondunk, vagyis Isten és a lélek lakodalmas házban való egyesüléséről.  

  – 24-27. versszakában azután arról adott tanítást, hogy ezen misztikus ölelések 

folyamán a lélek kimondhatatlan kincsekben, kiváltságokban és kegyelmekben részesül. 
Az isteni Jegyes itt kente föl a lélek-menyasszonyt az isteni Szentlélek édes, illatos 

balzsamával. Bevezette borospincéjébe, bőségesen megitatta szeretetének mézédes és 

részegítő borával. 

  – végül itt, a 27. versszakában arról tanított, hogy Isten élvezetes tudást közöl a 

lélekkel, és titokzatos, misztikus ismeretet nyilatkoztat ki előtte. 
 

 Mi ez a titokzatos tudás?  

  Tapasztalati megismerés Istenről. A latin nyelv ezt így fogalmazza: Experimentalis 

cognitio Dei. A lélek immár nemcsak hiszi azt, hogy Isten van és szereti őt, hanem 

„tudja”, mert megtapasztalta Isten szeretetét. Keresztes Szent János azt mondja: „Isten a 

szemlélődő imában önmagáról misztikus ismeretet önt a lélekbe.”  

  Misztikus, vagyis titokzatos ismeret ez, amelyet nem az érzékszervek közvetítésével 

szerzünk meg. Amikor egy fadarabot megérintünk, akkor érezzük, hogy az sima vagy 

rücskös, hideg vagy meleg. Nem is a szem, a látás közvetíti ezt az ismeretet Istenről, mert az 

még csak anyagi valóságokról tud információt közvetíteni az embernek. Ez szellemi látás, a 

lélek titokzatos megismerő tevékenysége, de nem a maga erejéből, hanem Isten 

ajándékából. Ezért mondjuk: Isten önti a lélekbe ezt az ismeretet. Más szóval 

természetfeletti tudásnak mondjuk ezt, mert ez a tudás meghaladja a mi természetes 

képességeinket, vagyis a magunk erejével nem tudjuk elérni. 

  Ugyanekkor ez a tudás nemcsak titokzatos (misztikus) és természetfeletti, hanem édes 

és szeretettel teljes is. Az ember ezt az édességet már meg tudja megtapasztalni. Ezt a 

szeretettel való betöltődöttséget a lélek-menyasszony már belülről „tudja”, tapasztalatból 

tudja: „Ilyen édes az én isteni Uram szeretete!”  

  A szemlélődő imában a lélek tehát tudja: Isten a szeretetben neki ajándékozta 

önmagát. Ez a misztikus élmény. Ez az Istennel való egyesülés belső megélése. Tehát Isten 

titokzatos cselekvésével megvalósult olyan imakapcsolat ez, amelyet Isten hoz létre a 

lélekben. Látás ez, de természetfeletti megvilágosítás által történő belső ismeret és 

szeretetteljes megtapasztalás az önmagát kinyilatkoztató Istenről, és az isteni dolgokról, 

amelyek különben rejtve maradnának az ember előtt. Milyen boldog lehet az a lélek, aki 

megtapasztalja, hogy Isten beleajándékozta önmagát, hogy Isten jelen van benne, illetve, 

hogy az Úr bebocsátotta őt az Ő legbelsőbb isteni szeretetébe! Ez a szeretés tehát már 

Isten ajándéka, Isten műve.  

 

 Jézus nagyon világosan beszél erről a kölcsönös egymásban levésről, amikor a 

szőlőtőről és a szőlővesszőről szól: Aki bennem marad, és én őbenne maradok, az bő termést 

hoz (Jn 15, 5). Olyan hihetetlennek tűnik az ember számára ez a tanítás: Istenben lehetünk, 



Ő pedig mibennünk! Pedig a hétköznapi életben is van ilyen tapasztalatunk: akit azelőtt 

nem ismertünk, de most megismerhettünk, az attól a találkozástól kezdve valamiképpen 

bennünk is van. Fizikai lényével ugyan rajtunk kívül van, akár messze Amerikában is lehet, 

de a mi tudásunkban jelen van, az ismeret által bennünk van.  

 Az ismeret mellett a másik szellemi képességünk az akarás, a szeretet. Akit 

megszerettünk, az valamiképpen bennünk van az ő szeretetével is. Nélküle olyan üres az 

életünk, de attól kezdve, hogy rátaláltunk, akkor úgy meggazdagodott az életünk. Az ő 

szeretete a mi életünket kibontakoztatja. Hogyha a természetes szférában van ilyen élmény, 

akkor mennyivel inkább érvényes ez a természetfeletti világban. Jézus igényli, hogy a mi 

gondolatunk és a mi szeretetünk benne maradjon! Ugyanakkor azt is igényli, hogy Ő 

mibennünk legyen, hogy bő termést hozhassunk. Ő nemcsak a ránk gondolásával és az 

irántunk való szeretettel tud bennünk lenni, hanem az Ő isteni létével is. Isten bennünk 

létezik!  
 

 Jézus ugyancsak itt, a szőlőtőről való példabeszédben magyarázza a módozatot, 

miként tud Ő bennünk maradni, mi pedig Őbenne: Ha bennem maradtok, és tanításom 

tibennetek (Jn 15, 7), mondja, vagyis amikor Jézus tanítását befogadjuk, akkor az igazság 

által Ő létezik bennünk. Illetve, amikor az Ő igazságait a lelkünkbe befogadjuk, akkor azt is 

befogadjuk, Akitől az igazság igéi jönnek, illetve kapcsolódik a lelkünk ahhoz, Aki tanít az 

igazságra. Mint ahogyan a telefonálás közben a minket felhívónak a szava, tanítása, buzdítása 

belénk hatol, de ugyanakkor a válaszolás, a kontaktus, az egymás felé irányulás által a mi 

szavunk is belemegy a telefonáló lényébe, benne maradnak a szavaink. Ha valaki sértő 

szavakat hall a másiktól, az tudja, hogy mennyire fáj az a kívülről beléje hatoló sértő szó. Ha 

pedig valaki kedves, szeretetteljes szavakat hall a telefon másik végén levőtől, akkor az őt 

mennyire lelkesíti, milyen nagyon feltüzesíti, s hogy’ megnöveli benne a szeretet 

lángolását! Tehát amikor az imádságban szemléljük Isten tanítását, nem a szemünkkel 

szemléljük, mint ahogyan az előbbi hasonlatnál a telefon segítségével olyan dolgokat tudunk 

megtanulni, amelyeket nem látunk, de mivel a másik megtanított arra, hogy például 

Amerikában milyen gépek, milyen házak és emberek vannak, lelki szemeinkkel 

valamiképpen tudjuk szemlélni azt, amit ő mondott nekünk.  

Jézus tanítása is így jelenvalóvá válik bennünk: gazdagabbak leszünk Jézus 

tanításával. Mivel mindezt szeretetből mondja nekünk, a szemlélődő imádságban nemcsak 

az igazságokat fogadjuk be, hanem azt a szeretetet is, amellyel Ő közli az igazságot 

önmagáról, az isteni igazságokról és az általa teremtett világról. Ezen tanítás közlése által 

tehát egyrészt Isten érkezik el az ember lelkébe, és tanítása bennünk marad; másrészt pedig 

a mi értelmünk és szeretettől lobogó szívünk irányul ahhoz az Istenhez, Aki üzent 

nekünk az igazság és a szeretet közlése által. Már egyre jobban nem magunkban élünk, 

hanem Őbenne: Gondolataink és szívünk szeretete Őbenne marad. Jézus igényli, hogy 

benne maradjunk, Ő pedig mibennünk. Parancsnak tűnik: Maradjatok meg szeretetemben! 

(Jn 15, 9). De ez nem a hatalmas, fölséges Úr zord parancsa, hanem a szerető Szív esengése:  

 – Maradj velem, maradj meg az én szeretetemben!  

 – Időzz el bennem!  

 – Fogadd be a szívedbe az én szeretetemet!  

 – Őrizd meg isteni szeretetemet a te gyarló, kicsiny emberi szívedben!  

 – Tartsatok ki abban a szeretetben, amellyel megajándékoztalak benneteket!  

 – Maradjatok meg, őrizzétek meg ezt a szeretetet!  

 

 Az isteni Vőlegény még arra is megtanít: hogyan tudunk megmaradni az Ő 

szeretetében? Azt mondja: Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben (Jn 

15, 10). Tehát az Ő parancsait kell megtartani, az Ő szeretetét kell megőrizni, az Ő 

önközlését kell dédelgetni a szívünkben, mert hiszen amikor valamit parancsol, csak 



szeretetből mondja. A szemlélődés imádságában Isten önmagát mondja, amikor a 

parancsokat adja; önmagát, az Ő isteni édes lényének ismeretét és szeretetét ajándékozza az 

embernek, amikor a szeretetét közli. Tehát akkor tudunk megmaradni az Ő szeretetében, és 

kitartani az Ő irántunk való szeretetében, 

 – ha megtartjuk a parancsait,  

 – ha megtartjuk magunknak Őt,  

 – ha belekapaszkodunk, és nem engedjük el, mint ahogyan az Énekek éneke 

menyasszonya sem engedi el az isteni Vőlegényt (vö. Én 3, 4), akkor tudunk megmaradni az 

Ő irántunk való szeretetében. 

 

 Amikor a jó barátok találkoznak, akkor megölelik egymást. Isten is az Ő lélek-

menyasszonyát a keblére öleli, szívére szorítja. Egészen közel engedi a szívéhez. A lélek-

menyasszony megérzi isteni Ura szívének dobogását. Az isteni Vőlegény akarja érezni 

választott menyasszonya szívének hangját, amely azt lükteti feléje: „Szeretlek, szeretlek, 

szívem minden dobbanásával szeretlek, Uram!” Amikor Isten és a lélek-menyasszony így 

átölelve tartják egymást, akkor ez a teljes önátadást fejezi ki. Ezért van az, hogy a lélek-

menyasszony ilyenkor már fenntartás nélkül, egészen isteni Uráé akar lenni. A lélek teljesen 

átadja magát Istennek, mint ahogyan Isten is teljesen átadta magát a léleknek a lelki házasság 

imaszakaszában. A menyasszony gondolatai a vőlegényen csüngenek, tekintete, szíve vágya 

reá irányul. A lélek-menyasszony is ilyen kizárólagos önátadással akar isteni Ura felé 

fordulni. De mivel ezt a maga erejével nem tudja megtenni, ezért isteni Ura hozza létre ezt az 

Istenre irányultságot. Értelmének gondolatai, a múltra visszaemlékező tudásai, illetve 

akaratának jelenlegi vágyai, illetve a jövőre irányuló vágyódásai már nem kószálnak el 

Istentől. Mindent betölt Isten az Ő választottjában. Ő pedig boldogan aláveti magát Isten 

eme vonzásának. Nincs nagyobb boldogsága, mint Istent birtokolni! Amikor a 

mennyasszony a vőlegénye nyakába ugrik, akkor mintegy elszakad a földtől, fölemeli őt a 

vőlegény. Az isteni Vőlegény pedig még inkább, nemcsak keblére öleli, nemcsak fölemeli a 

földről, hanem befogadja önmagába. A Lélek a lélekkel kölcsönösen van együtt. Megvalósul, 

amit Jézus igényel: Én őbenne, ő pedig énbennem (vö. Jn 15, 5).  

 

 A szemlélődő ima tehát ilyen édes, szeretettel teljes ismeretet önt a lélekbe. A lélek-

menyasszonynak immár tapasztalati tudása van Istenről, Isten szeretetéről, amelyet Isten 

ajándékozott neki.  

 

Arra vágyódik, hogy egyre jobban betöltődjék ezzel az ismerettel, ezzel a szeretettel, és hallja 

isteni Ura vallomását a tudásról: 

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

 

A lélek pedig szüntelenül mondogatja: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  



                                                                                                                     

 

g) MAGADBA ÖLELTED A LELKEMET 

 

390. A lélek-menyasszony magába öleli isteni Urát  

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket: 

 

 Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek 

 Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek,  

 Hogy Teveled egyesüljünk, s Téged viszont szeressünk,  

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek!  

 

 Ebben az imaórában arról elmélkedünk, hogy a lélek-menyasszony hogyan öleli 

magába isteni Urát. A 383. számú imaórától Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 

című verse alapján a lelki frigy imájáról, Istennel való házasság imaszakaszáról kezdtünk 

elmélkedni: Isten egészen lefoglalja magának az embert azzal, hogy az imádságban önmagát 

ajándékozza a választott léleknek.  

 Ma nézzük azt, hogy a lélek-menyasszony hogyan reagál erre az isteni 

kezdeményezésre, hiszen a szemlélődő imában mindig Isten az elsődleges cselekvő, s az 

ember az, aki válaszol Isten hívására, közelítésére, önmaga ajándékozására.  

 Keresztes Szent János: A szellemi páros ének magyarázatánál, 179-180. oldalon azt 

mondta: „A lelki élet legtökéletesebb foka a lelki házasság Istennel. Ez a misztikus 

tapasztalat csúcsa.” 

   Az élet természetes rendjében nagyon nagy bölcsesség, ha valaki rájön arra, hogy mi 

a boldog házasság titka: Amikor a házasulandók vállalják, hogy a másikat boldoggá 

akarják tenni egy egész életen át, tehát ha valaki nem a saját maga boldogságát keresi, 

hanem a másikét.  

 Itt a lelki frigy imájában az ember azt élheti meg, hogy Isten akarja boldoggá tenni 

őt, az embert. Egyrészt már itt a földi életben is, de majd az örök életben még inkább. A 

lélek-menyasszonynak a feladata tehát, hogy beengedje Istent az ő életébe. Beengedje úgy, 

hogy egyre inkább Isten uralkodjék el az ő lelkében. Ha a földi életben a házastársaknak be 

kell engedniük a másikat az életükbe, sőt előtérbe helyezve neki elsőbbséget adni, 

önmagunkat felejteni, akkor mennyivel inkább ez a lélek-menyasszonynak a feladata: 

Istennek adni mindenben az elsőbbséget az életemben!  
 A menyasszony életét a várakozás jellemzi. A lélek-menyasszony is várt az isteni 

Vőlegény érkezésére. Itt pedig már nem arra kell jelzést adni az Úrnak: – „Itt vagyok! 

Várlak! Jöjj! – hanem itt a várakozás beteljesedését élheti meg a kiválasztott lélek.  

 

Itt már az öröméről ad jelt: 

 

 1. Az egyik ilyen jel a rátekintés. A lélek Vőlegény tud olvasni a lélek-menyasszony 

tekintetéből: micsoda szeretettel van feléje. Próbáljuk tehát most ezt a szerető tekintetet 

feltüzesíteni a lelkünkben Isten felé! Ha valaki nagyon dühös, akkor a tekintete is elárulja, 

hogy szinte meggyilkolná a másikat. Ha pedig valaki nagyon szerelmes, a tekintete elárulja 

szívének a szeretetét. Mindent odaadott annak a másiknak. Az a szerető tekintet 

tulajdonképpen a szemlélődés ajándékából fakad. Nemcsak én, az ember akarom Istenre 

irányítani a szerető tekintetemet, hanem Isten is magához vonja lelkemnek a nézését. Ő az, 

Aki a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8), és ezzel a szeretet-lángolásával vonz. Szívesen néz a 

választott lélek az ő isteni Urára. Gyönyörködve nézi Őt.  

 



 2. A második jelzés – amellyel a lélek-menyasszony kifejezi azt, hogy már beengedte 

Istent az ő lelkébe, elfogadta Őt élete Urának – a kéz kinyújtása, vagy más szóval az 

imádságra kitárása. Akit szeretünk, a felé kitárjuk a kezünket ölelésre. Amikor akárcsak 

imádságra összekulcsoljuk a kezünket, az is az Isten átölelésének a jelzésére  szolgáló 

kéztartás. Ahogyan egy kis gyerek valami kis apró kincset a tenyerébe tud szorítani, úgy 

tudja a választott lélek azt a hatalmas nagy isteni Kincset kezeibe szorítani, átölelni. A gyerek 

nem bírja ki, hogy sokáig ne lássa ezt az ő drága kincsét, kinyitja egy csöppet a tenyerét és 

belekukucskál: „Megvan? Ott van? De örülök, hogy ott van!” A szívére is szorítja. A lélek-

menyasszony is arra az Istenre – Akit nemcsak a kezeibe zár, de a szívébe is – ilyen boldog 

pillantással veti a tekintetét: „De jó, hogy a kezeimbe zárhattalak! De jó, hogy egy kicsit Te 

is akarod megnyitni a rést, hogy láthassalak, hogy gyönyörködjem az én nagy 

Kincsemben, az én életem Urában!” 

 

 3. A harmadik mód, amellyel a lélek-menyasszony jelzést adhat isteni Urának: a 

kitárt kéz a ölelés jelzésére. Akit szeretünk, azzal nem győzünk betöltődni, még jobban 

magunkhoz akarjuk ölelni, dédelgetni, ringatgatni, vele eggyé lenni. A lélek-

menyasszonynak ezt a vágyát – hogy magához ölelhesse isteni Urát – az Ő Ura túláradó 

mértékben viszonozza. Ő is magához öleli választott jegyesét. Nemcsak egy futó öleléssel, 

nemcsak valami kis rövid ideig tartó gyengéd cirógatással, hanem egy életre szóló öleléssel, 

amely egy örök életen át fog tartani. Amikor az Úr az Ő választottja lelkét átölelve tartja 

(ahogyan ezt Ady is szépen leírta), akkor ez az ölelés, ez az isteni érintés életet fakaszt.  

 Ahogyan Ezekiel próféta látta: a kiszáradt csontok Isten lelkének érintésére életre 

kelnek (vö. Ez 37, 4-5), úgy a lélek-menyasszony is megtapasztalhatja, hogy Isten szeretete 

áramlásának, a szellőnek az érintő cirógatása életet fakaszt. Már nemcsak a szív emberi 

mivolta van, él őbenne, hanem Isten élete is. Isten szeretettől lüktető szíve beleárad a 

lélek-menyasszony szívébe.  
 A repüléstechnikában alkalmazzák az úgynevezett „fekete-doboz”-t, amely ütésálló 

szerkezet, hogy az esetleges baleset alkalmával a regisztráció alapján rekonstruálni lehessen, 

hogy mi is történt. Akár a tenger mélyébe esik, akár 10 ezer méter mélyből is adja a 

jelzéseket, pulzálva, lüktetve, hogy a kereső ember rátalálhasson. A mi Urunk szíve pedig 

tüzesen lüktető doboz, lüktetve jelzést ad akármilyen távolságból is. Szívének dobbanása 

elérkezik az Őt kereső emberhez. Nemcsak a lélek-menyasszony ad ugyanis jelzést Istennek: 

– „Várlak! Vártalak! Örülök, hogy eljöttél, hogy egy életre velem vagy!” –, hanem Isten 

lüktető szíve is állandóan jelzést ad: „Itt vagyok! Tied vagyok! Veled vagyok! Benned 

élek, te pedig énbennem!”  

 Amikor tehát a lélek-menyasszony már jelzéseket ad isteni Ura felé, akkor talán így 

imádkozhat: „Szeretném, Uram, hogy még jobban megérintsd lelkemet a Te Lelkeddel! 

Szeretném, hogy még jobban megcirógasd szívemet a Te szíveddel! Uram, szeretnék még 

jobban betöltődni Teveled! Te megígérted: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az 

bennem marad, és én őbenne (Jn 6, 56). Szeretném, hogyha Te még jobban bennem 

maradnál, én pedig Tebenned lehetnék! Amikor az utolsó vacsorán Mennyei Atyáddal 

rólunk beszélgettél, akkor azt mondtad: „Én igaz Atyám!... Meg foglak ismertetni velük, hogy 

a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én őbennük” (Jn 17, 25. 26). Jézusom, 

Uram, szeretném, hogy Te még jobban megismertesd velem a Mennyei Atyát! Szeretném, 

hogy az a szeretet, amellyel az Atya szeret Téged, és Te az Atyát, még jobban bennem is 

legyen! – Mivel „a szeretetnek az a mértéke, hogy nincs mértéke, vagyis hogy 

határtalan” – ahogyan Clairvaux-i Szent Bernát mondta –, úgy a lélek-menyasszony is 

határtalanul szeretheti az Urat, igényelheti ezt a mérték nélküli szeretetet. „Jézusom, én isteni 

jó Uram, ismertesd meg velem azt a szeretetet, amely a Mennyei Atyában van, és lüktet 

Feléd a Szentlélek által! A Te szavad köt Téged, hiszen megígérted: Meg foglak ismertetni 

velük. Jézusom, a választott menyasszony bizalmával könyörgök, emlékeztetlek erre az 



ígéretedre. Ismertesd meg velem azt a szeretetet, amellyel az Atyád, Mennyei Atya szeret 

Téged a Szentlélekben! Én szeretnék még jobban betöltődni Szentlelkeddel, mint ahogyan az 

apostolokat is betöltötted az első pünkösd alkalmával! (vö. ApCsel 2, 4. 4, 31). Olyan jó, 

hogy Te, Uram megígérted nekünk ezt a másik Vigasztalót, a Te Szentlelkedet, Aki 

mindörökre velünk marad! Olyan jó, hogy a Szentlélek az első pünkösd napja óta 

szüntelenül árad! Minden nap többet fogadhatok be Belőle! Olyan jó, hogy Te, isteni 

Uram már akkor olyan nagy szeretettel gondoltál rám! Ez a tény, hogy Jézus, a mi isteni 

Urunk szüntelenül, szeretettel gondol ránk, emberileg meg nem fogalmazható, hatalmas lelki 

örömet jelent a lélek-menyasszony számára.”  

 A valakihez tartozás tudata mindig elemi igény az emberben. A lélek-menyasszony 

ebben az ima-szakaszban megélheti az Istennel való együvé-tartozás örömét. Nem tudja 

igazán áttekinteni azt a mérhetetlen nagy örömet, amellyel Isten őt megajándékozta, mint 

ahogyan a fiatal házasok sem tudják még, hogy az élet folyamán mennyi boldogság vár rájuk, 

csak belsőleg tudják biztosan. A lélek-menyasszony tudatában is ott van az a kimondhatatlan 

nagy öröm-élmény: én, az ember is Isten örömére lehetek. Isten tetszését találja bennem. 

Nem a magam erejéből, hanem azért, mert Ő tett tisztává, Ő díszített fel Krisztus erényeivel 

a megvilágosodás útján, és Ő ajándékozott meg az egyesülés ima-szakaszában a Vele való 

betöltődöttségben.  

 A házasság a természeténél fogva, illetve a felek akaratából kifolyólag 

felbonthatatlan, vagyis végleges elkötelezettséget, teljes önátadást jelent. A lelki házasság 

ima-szakasza is Isten elgondolásából és az ember akaratából kifolyólag végleges 

elkötelezettség. Szent Pál így beszél a keresztény emberről: Már meghalt a bűnnek, ... 

azonban Istennek él (vö. Róm 6, 22).  Mert a mi isteni Urunk is meghalt értünk a mi 

bűneink miatt, de feltámadva már nekünk is él, értünk él, és örökké közbenjár a 

mennyben a Mennyei Atyánál. Amikor ezt a kölcsönös elkötelezettséget a lélek-

menyasszony újra meg újra vállalja, akkor isteni Urához lesz hasonló, Aki a kereszt oltárán 

mondta a Mennyei Atyjának: Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet (Lk 23, 46).  

 Ennél a misztikus házasságkötésnél is az ember Isten kezébe teszi az életét. Mint 

ahogyan a házasságkötéskor a jegyesek megfogják egymás kezét, és ezzel egymás kezébe 

teszik az életüket; úgy a lélek-menyasszony is, de ugyanakkor az isteni Vőlegény is a másik 

kezébe teszi az életét. A Vőlegény ennél az élménynél szívesen megvallja a 

menyasszonynak: „Ezentúl a tenyeremen foglak hordozni egy életen át.” És a 

menyasszony ugyanilyen érzülettel viszonyul vőlegényéhez, férjéhez. Az Istennel való lelki 

frigy állapotában is az isteni Vőlegény vallja meg először a választott léleknek: „Tenyeremen 

hordozlak örökre.” A választott lélek is elsuttogja ugyanezeket a szavakat isteni Urának: 

„Tenyeremen foglak hordozni örökre.” Nemcsak úgy, mint a szentáldozáskor, amikor kézbe 

áldozik valaki, ténylegesen a tenyerén hordozza az Urat; hanem még inkább hosszantartóan a 

tenyeremben óvom az én isteni Uramat. Nemcsak futólag megérintette a tenyeremet, hanem 

Ő maga belehelyezte önmagát a tenyerembe! A lélek-menyasszonynak bíztató eligazítást 

ad az Egyház az Ő szentjei által. A szentek tapasztalata megerősít bennünket, hogy milyen jó 

az az út, amelyen járunk.  

 Amikor Aquinói Szent Tamás összefoglalja a teológiát, vagyis az Istenről szóló tudást 

a Summa Teologiae-ban, ezt mondja: „Homo ad hoc principaliter intendit ut Deo inhaereat et 

eo fruatun, vagyis: Isten eluralkodik az ember életében. Ő pedig arra törekszik, hogy 

egyre hűségesebben kövesse Isten indításait, vagyis inspirációit.” A szeretet uralkodik el 

benne. A Szentlélek ajándékai már szabadon, vagyis akadályok nélkül működhetnek benne, 

és fogékonnyá teszik az embert, a lélek-menyasszonyt a Szentlélek vezetésére (vö. No. 

135.). Micsoda kitüntetettség ez, amikor valakinek a lelkében így eluralkodik Isten! Amikor 

már nemcsak a tenyerén hordozhatja Istent, hanem befogadhatja a lelkébe. Isten uralkodott 

el az ember életében. Így az ember egyre jobban Istenhez tapadhat, Istenhez 

ragaszkodhat, Istennel egyesülhet, és Őt élvezve él!  



 Isten ugyanis a lelki házasság ima-szakaszában az Ő életét összekötötte az ember 

életével. Az ember pedig kicsiny emberi életét összekötötte Isten életével. Így elmondhatja 

isteni Urának: „Szüntelenül Veled vagyok, mert magadhoz kötötted életemet.” Isteni Ura 

pedig válaszol: „Szüntelenül Veled vagyok, mert magamhoz kötöttem a te kicsinyke emberi 

életedet.” Persze, hogy a lélek-menyasszony boldog, mert amikor az isteni Vőlegény 

méltóztatik megjelentetni magát a választott léleknek, vagyis kinyilvánítani az Ő jelenlétét, 

szeretetét őbenne, akkor ez mérhetetlen boldogság lesz a számára! 

 Amikor ugyanis Isten megjelenik a választott lélekben, akkor közli is saját magát 

ővele. A választott lélek az Énekek éneke menyasszonyával immár elmondhatja: Én a 

kedvesemé vagyok, s Ő az enyém! (Én 6, 3). Én a kedvesemé vagyok, és Ő az enyém 

immár véglegesen, felbonthatatlanul! 

 Ebben az imaszakaszban a lélek megélheti azt, hogy immár én kimentem 

önmagamból, Te pedig Uram, bevezettél várkastélyodnak legbelsőbb szobájába. A Te isteni 

vonzásodnak engedve átadtam magamat Neked, és nemcsak bevonulhatok a királyi 

palotába, a király palotájába (vö. Zsolt 44, 16), hanem szívem Királyának legmélyebb 

létébe, szeretetének izzó központjába! Így már nem annyira nálam vagyok, hanem Tenálad, 

Uram. Nem annyira magamban vagyok, hanem Tebenned létezem. A lelki frigynek, az 

egyesülésnek ezen ima-szakaszában megszűnik az „itt” és az „ott”, Ő énnálam van, én 

pedig Őnála, én Őbenne, Ő pedig énbennem (Jn 6, 56).  

 Mert a mi isteni Urunk az irántunk való szeretetből eljött a mennyből, földi életet 

vállalt, megtestesült, hogy közöttünk legyen. Ennek az isteni szeretetnek engedve a lélek-

menyasszony is befogadja, magába öleli isteni Urát, engedi, hogy eljöjjön lelke hajlékába. 

Engedi, hogy isteni jelenlétével birtokába vegye, hogy isteni szeretetével betöltse, hogy 

isteni öröme átlüktesse egész kicsiny teremtmény valóját. A lélek-menyasszony megéli: 

„Nekem Irántad való szeretetből a Te mennyei országodba kell mennem, illetve a Te 

mennyországod, szentháromságos jelenléted eljött hozzám. Te azt akartad, hogy 

kegyelmedből isteni természetedben részesüljek, hogy Te én bennem élj, én meg a Te 

jelenlétedben, hogy én a Szentháromság szeretet-közösségében éljek, az Atya pedig a Fiúval 

és a Szentlélekkel együtt énbennem.”  

 Amikor a lélek-menyasszony magába ölelhette a hozzá-érkező szentháromságos egy 

Istent, akkor lelke mélyén megélheti, hogy a Mennyei Atya szerető tekintete az ő szívében is 

Egyszülött Fián nyugszik. Megélheti a Szentlélek szeretet-áradását az Atya és a Fiú 

között. A lélek-menyasszony ebben az ima-szakaszban képesítést kap arra, hogy az ő szerető 

tekintete is az Egyszülött Fiún, Krisztuson, az Ő isteni Urán nyugodjék, Aki az Atya 

képmása. A Mennyei Atya is a Szentlélekben szeretettel tekint Egyszülött Fiára; a lélek-

menyasszony is a Szentlélek ajándékából a Mennyei Atyával együtt tekinthet a Fiúra. A Fiú 

pedig az Atya képmása, hiszen maga Jézus mondta: „Aki lát engem, látja az Atyát is” (Jn 14, 

9). A Fiú pedig a Szentlélekben visszatekint a Mennyei Atyára. A lélek is a Szentlélek által 

képesítve tud szemlélő tekintettel, szerető, gyönyörködő nézéssel a Mennyei Atyára 

tekinteni.  

 Amikor a lélek-menyasszony lelke hajlékába fogadja, és magába öleli isteni Urát, 

akkor a teljes önátadás készségével elismeri Őt élete Urának. Akkor átengedi Neki az első 

helyet az életében. Szóba sem kerülhet, hogy másvalaki uralkodjék a szíve trónján. Isten lett 

számára az abszolút Úr, az ő Ura, az ő életének az Ura, hiszen Isten az Ő Egyszülött Fia által, 

a Szentlélek szeretetében már magához vonzotta őt.  

 Ez az a belső ima, amelyről a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz beszél. Belül 

imádkozni annyit jelent, hogy átadja az ember az ő belsejét, egész életét Istennek, 

engedi, hogy Isten uralkodjon el benne.  
 A szeretet nem egy statikus kép, egy pillanatnyi fénykép-felvétel, sokkal inkább az 

élet folyamata, mint a videó-, a film-felvétel. Folyamatban állandóan bontakozik a szeretet, 

vagyis növekszik. Ebben a szeretet-egységben, amikor a lélek-menyasszony befogadta, és 



magába ölelte isteni Urát, akkor újra meg újra hallhatja Isten ajkáról ezt a szót: „Szeretlek!” 

(Vö. 1 Jn 4, 16). A szeretet-vallomásnak mindig az az igénye, hogy választ kapjon. A 

lélek-menyasszony is újra meg újra mondja ugyanezt a szót: „Szeretlek!”, mint szíve 

vallomását Istennek. Valahányszor újra kimondja, nagyobb lesz benne a szeretet. Mint 

ahogyan a karika-gyűrű is egyre fényesebb, valahányszor szeretettel megcirógatjuk azt. Mint 

ahogyan a szeretet tüze is egyre lángolóbb lesz, valahányszor tesszük rá a szeretetünk 

forgácsait.  
 A mennyei valóság az, hogy Isten öröktől fogva örökké mondja Egyszülött Fiának a 

Szentlélekben: „Szeretlek!” De ez a vallomás ránk is vonatkozik, az Ő teremtményeire. Mi 

pedig a Fiú által a Szentlélekben mondhatjuk a Mennyei Atyának: „Szeretlek! Szeretlek! 

Mindörökre szeretlek!” Az örök szeretetnek az a jellemzője, hogy nincs vége.  

 

Az Istennel való lelki frigy jellemzője, hogy nem lehet vége, felbonthatatlanul, 

elszakíthatatlanul, megszüntethetetlenül eggyé lett Isten szeretete és az Ő választott 

menyasszonyának a szeretete!  
 

A választott menyasszony hallja isteni Urának vallomását:  

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

 

A lélek-menyasszony is ismételgeti:  

Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  



                                                                                                                     

 

391. Isten magába öleli a lélek-menyasszonyt 

 

Imádkozzuk a 126. számú éneket: 

  

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

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen, Édes Jézus, édes Jézus! 

 

 Az előző imaórában azt tanulmányoztuk, hogy a lélek-menyasszony hogyan öleli 

magába az isteni Vőlegényt. Most pedig a Vőlegény cselekvését nézzük a misztikus nász 

imájában:  

 

 I. Hogyan egyesül az isteni Vőlegény az Ő választott menyasszonyával?  

 

 Szakavatott vezetőnk van ezen az úton, a karmelita szerzetesnő: Szent Edith Stein, 

akit az egyház nemcsak szentté avatott és Európa társvédőszentjének nyilvánított, hanem 

egyháztanítónak is deklarált. Az ő tanítása hivatalos, az Egyház tanítását tükrözi, ezért 

bátran hagyatkozhatunk rá:  

 

 1. Isten a bennünk-lakás módján részesíti önmagában az embert. Személyesen 

találkozik vele a legbensőbb érintkezésben. Feltárja belső világát, és különleges 

megvilágosításokat ad neki az isteni természetről, az Ő istenien titokzatos terveiről. Isten 

átadja a Szívét a léleknek.  

 a) Először csak a személyes együttlét rövid fellobbanásaiban, az átmeneti egyesülés, 

vagyis a misztikus eljegyzés imájában, majd a tartós, folyamatos együttlétben, vagyis a lelki 

nász imaszakaszában. Mindez azonban még nem Istennek a színről színre való látása (vö. 1 

Kor 13, 12). Isten az Ő lényegével érinti meg a lélek legbelsejét, amelyet Keresztes Szent 

János a lélek lényegének nevezett. Isten lényege nem más, mint az Ő Léte, mint Ő saját 

maga. Isten Személy, éspedig háromszorosan Személy. Isten léte tehát személyes lét. Az 

emberi lélek legbelseje is az Ő személyes életének forrása és szíve közepe. Ugyanakkor 

sajátos helye a más személyekkel való találkozásnak. Igazi személyes érintkezés, találkozás 

másokkal tehát csak legbensőnkben lehetséges. Az innen fakadó találkozással adja tudtára 

az egyik személy a másik személynek az ő jelenlétét. Ha tehát valaki bensőleg 

megérintettnek érzi magát, akkor az illetővel érzelmi, élő kapcsolatba kerül. Ez még nem 

igazi érintkezés a személyek között, csupán annak kiindulópontja. Amikor Isten kegyelmi 

bennünk lakásáról beszélünk, akkor az Istentől kapott érintés már áttörést jelent valami új 

imaszakasz felé. Amikor Isten a megszentelő kegyelmet adta a keresztség szentségében 

először, akkor a kegyelmi bennünk lakásában a létét közölte velünk. De a Vele való 

személyes kapcsolatnak a forráspontja még rejtve maradt. 

 b) Az egyesülés imájában viszont az isteni élet forráspontja – amennyiben egyáltalán 

erről beszélni tudunk – az emberi lelki forráspontjával lép érintkezésbe, és ezáltal 

érezhetően, vagyis megtapasztalhatóan jelenlevővé válik. Ugyanakkor mégis homályban, 

elzártan marad a számunkra. Amikor Isten az Ő titkairól felvilágosítást ad ebben az 

imaszakaszban, akkor a lélek-menyasszony számára mégis feltárul Isten zárt, belső világa. 

Amikor a lélek az isteni lét beáramlását, mint saját léte felemelkedést a kegyelmi közlésben 

megtapasztalja, akkor ő is belép az isteni Létbe. Az Istennel való egyesülés különböző 

fokozatain át a lélek eggyé válik életének személyes forráspontjával, Istennel a kölcsönös 

és személyes önátadásban.  
 c) Ez a kölcsönös önátadás, vagyis Isten és a lélek egyesülése a hit és a szeretet 

erejéből a megszentelő kegyelem birtokában történhetik. Az a tény, hogy az ember 



legbenseje elvileg minden személyes találkozás és egyesülés helye, érthetővé teszi – 

amennyiben az isteni titkoknál egyáltalán értésről beszélhetünk –, hogy Isten miért választja 

a lélek legbelsejét lakóhelyéül.  

 d) Ha Isten az embert arra teremtette, hogy vele egyesüljön, akkor már előzetesen, a 

világ teremtése óta Isten és a lélek között fennáll ez a kapcsolat, amely az Istennel való 

egyesülést lehetővé teszi. A fentiekből érthető, hogy a lélek legbelsejével szabadon 

rendelkezhet, mert szerető önátadásra csak szabad létező képes. Kérdés, hogy a léleknek ez a 

szerető önátadása a misztikus nászban valami mást jelent-e, mint az emberi akarat feltétlen 

átadását Isten akaratának.  

 Nyilvánvalóan igen. Már a megismerés szintjén is valami más történik. Amikor Isten 

átadja magát a misztikus nászban, akkor a lélek Istent olyan módon ismeri meg, ahogyan sem 

korábban, sem most nem ismerhette, hiszen a lélek saját belső mélységeit sem ismerte. Eddig 

még nem is sejthette – úgy, ahogyan most tudja – hogy kinek is adta át akaratát, mit adott oda 

önmagából, és milyen önátadást kívánhat még tőle Isten akarata.  

 Az akarat szintjén is valami más történik. Célja szerint ugyanis amikor a lélek átadja 

az ő akaratát, akkor saját akaratát egyesíti az isteni akarattal. A misztikus nászban viszont 

egészen belehelyezi magát Isten Szívébe, és az isteni Személyek életébe. De nemcsak célja 

szerint, hanem a kiindulásban is más történik. Most érkezik el ugyanis igazán a legmélyebb 

forrásához, mivel személyes központjából kiindultan ragadja meg önmagát, egész személyét.  

 Továbbá a végrehajtásban is különbözik, mert a jegyesi önátadásban nem csupán 

átadjuk és alárendeljük akaratunkat az isteni akaratnak, hanem – és ez a lényeg: befogadjuk 

Istent, önmagát is! Ezért amikor saját személyünket átadjuk Istennek, akkor a legmerészebb 

tulajdonba vétel történik, amely minden emberi fogalmat felülmúl. Keresztes Szent János ezt 

nagyon világosan mondja: „A lélek most sokkal többet adhat Istennek, mint önmagát, 

tudniillik önmagában Istent adja Istennek!”, mert már az ő léte Istennel gazdagabb lét, és ezt 

a létet adja vissza Istennek. Ezért itt, a misztikus nász imaszakaszában létezés szerint is 

valami más történik, mint a kegyelmi egyesülésben a megszentelő kegyelem által. Itt az 

isteni Lét mélyen magába vonja, és megisteníti az emberi lelket. Úgy lehetne mondani: 

„Személyes eggyé válás történik”. Ez azonban nem hogy megszüntetné az önállóságot, 

inkább az lesz ezen eggyé válásnak a feltétele. Isten és a lélek oly módon járják át egymást, 

amelyet csak az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymásba válása múlhat felül, ami ősképe Isten 

és a lélek eggyé válásának. Ez az az egyesülés, amelyre Keresztes Szent János 

félreismerhetetlenül céloz még akkor is, hogyha olykor az „egyesülés” szót más értelemben 

is használja. Keresztes Szent János elméletileg ugyanis nem határolja el olyan élesen az 

egyesülés módjait, mint ahogyan mi azt az előzőekben megkíséreltük. Hiszen említettük: a 

misztikus nász nem más, mint egyesülés a szentháromságos Istennel. Amikor Isten a lelket 

homályban és rejtettségében megérinti, a lélek csak mint személyes érintkezést tapasztalja 

meg anélkül, hogy felismerné, hogy egy vagy több isteni Személy érintette-e meg őt. Amikor 

pedig a tökéletesebb szeretetegyesülés teljesen bevonja az isteni életbe a lélek-menyasszonyt, 

akkor a lélek számára már nem lesz rejtett Isten három-személyű élete, hanem érzelmi 

kapcsolatba kerül mind a három isteni Személlyel. (Szent Edith Stein: A kereszt tudománya, 

1. kiadás 1981, 145-147. oldal).  

 

 II. Isten az Ő szerelmével ajándékozza meg a lélek-menyasszonyt 
 

 1. Amikor Isten magába öleli a lélek-menyasszonyt, amikor önmagába befogadja őt, 

akkor az isteni Vőlegény is odaajándékozza magát választott menyasszonyának, aki az 

éjszaka elmúltával kérte: Korán reggel menjünk ki a szőlőhegyre, nézzük meg, fakad-e a 

szőlő vesszeje! Vajon kifeslettek-e virága bimbói? A gránátalmafák virágoznak-e már? Ott 

ajándékozlak meg szerelmemmel (Én 7, 13). Isten is ezt mondja a választottjának, mert a lelki 

szerelem is kölcsönös.  



 Milyen boldogan készült a menyasszony arra, hogy kimenjen önmagából, s a lélek 

sötét éjszakájának elmúlása után (amikor már kezd világosodni és a nappal egyre jobban 

ragyog) találkozhasson isteni Vőlegényével, és kölcsönösen odaadhassák magukat 

egymásnak a lélek önmagát felejtő imájában, egybekapcsolódásában, amelyet az emberi 

dadogás valamennyire a szerelem szóval tud kifejezni. A lélek-menyasszony ebben az 

imaszakaszban – amikor megéli, hogy Isten őt magába emelte és magába ölelte – akkor már 

tudja Isten üzenetét: „Örökre a tied vagyok, kedvesem!” Ez Isten szerelmi vallomása! 

Ilyen nagy szavakat, hogy „örökre”, az emberek is mondhatnak egymásnak, mert a szeretet 

soha el nem múlik (1 Kor 13, 8), a szeretet a síron túl is megmarad. De a mi 

örökkévalóságunk: mindig időben elkezdődött örökkévalóság, ugyanis Isten az idők 

folyamán szólított minket a létbe. Amikor Isten azt mondja: „Örökre szeretlek, örökre a tied 

vagyok!”, akkor ezt az Ő isteni örök, végtelen Létével mondja nekünk. Ő üzeni Jeremiás 

prófétán keresztül: Örök szeretettel szerettelek, ezért megőriztem irántad irgalmasságomat 

(Jer 31, 3). Isten szeretetének – amellyel az Ő választott menyasszonyát szereti – nincs 

kezdete és nincs vége. Még nem is léteztünk, de Isten gondolatában és Isten Szívének a 

szeretetében már ott voltunk, körülvett az Ő szíve szeretete, mert tudta azt, hogy létbe fog 

szólítani, megteremt magának azért, hogy velünk egy legyen, velünk egyesüljön, hogy 

önmagát közölhesse velünk, hogy önmagával gazdagítson bennünket.  
 

 2. De nemcsak az isteni Vőlegény mondja ezt a vallomást: „Örökre a tied vagyok!”, 

hanem a lélek-menyasszony is, éppen a kölcsönös önátadás megvalósításaképpen: „Isten 

Uram, örökre a Tied vagyok, mert kiválasztottál magadnak, megteremtettél magadnak, mert a 

létbe szólítottál, hogy örökre a Tied lehessek!” Ennek a szeretetnek tehát az a jellemzője, 

hogy nincs vége. Ezért mondhatja Isten az Ő választottjának: „Örökre az enyém vagy!” A 

lélek-menyasszony is meghatódva ettől az isteni vallomástól a teljes önátadás szerelmes 

vallomásával mondja Istennek: „Istenem, örökre az enyém vagy!” Micsoda kincs ez, 

micsoda gazdagság, az ember Istennel lett gazdagabb örökre! Nincs más vágya már ilyenkor 

a lélek-menyasszonynak, minthogy kimondja: „Megőrzöm a szeretetemet Irántad, isteni 

Uram!” Isten is boldogan vállalja az Ő szeretetét lélek-menyasszonya iránt. Az egész 

mennyei udvar „lélegzetvisszafojtva” néz erre az isteni frigyre. Szent János – aki a 

Jelenésekben Isten Bárányát szemlélhette – hallja, amint az egyik angyal így szólt: „Gyere, 

megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!” (Jel 21, 9). Az olimpián micsoda 

dicsőség, amikor a nézők látják, hogy a bajnok feláll a dobogó legfelsőbb fokára. Mekkora 

kitüntetés, amikor az egész univerzum láthatja ezt az ilyen nagyon kitüntetett jegyest, 

akit a Bárány az Ő hitvesének vállalt el: Láthatóvá lesz benne is az az ígéret, amelyet Isten 

tett már az Ószövetségben: Örök szövetséget kötök velük (Jer 32, 40). Isten angyalai és 

szentjei boldogan látják az üdvösség beteljesedését egy konkrét személyre vonatkoztatva.  

 

 3. A másik képben felvillan a menyasszonyt szemlélők előtt az Úr által tett ígéret: 

Maga a Teremtőd lesz a hitvesed. Visszahív az Úr. Szeretetem nem hagy el soha! (Iz 54, 5. 6. 

10).  

 Egy-egy film úgy készül, hogy a történetet a szövegíró előre megálmodja, azután 

leírja, majd a szerepeket a színészek megjelenítik. Itt pedig a szövegkönyvet maga Isten 

írta. Az „isteni színjáték” megvalósulásáról van szó, amelynek megélésére az Úr 

kiválasztotta az általa legalkalmasabbnak talált személyt. Milyen boldog az a lélek, akit az 

Úr ilyen főszerepre választott ki! Ez a boldogság azonban nemcsak az isteni Vőlegény és a 

választott lélek-menyasszony boldogsága, hanem mindazok öröme is, akik Isten családjába 

tartoznak. A mennyországban ugyanis felhangzik a meghívás: Örvendezzünk, ujjongjunk, 

dicsőítsük Istent, mert elérkezett a Bárány menyegzőjének napja! Boldogok, akik hivatalosak 

a Bárány menyegzői lakomájára! (Jel 19, 7. 9). Az isteni Vőlegény Atyja, a Mennyei Atya a 

végtelen Szeretettel, a Szentlélekkel, illetve Isten háza-népe, azaz a Vőlegény Édesanyja, az 



angyalok Királynője az összes angyallal – akik a nyoszolyólányoknál is bájosabban kísérik 

ezt az isteni Vőlegényt és menyasszonyt – örvendeznek a szentekkel együtt, és a 

menyasszony dicséretét zengik. Amikor ugyanis Isten elvállalja az embert az Ő 

hitvesének, vagyis olyannak, akivel Ő elszakíthatatlan, felbonthatatlan 

szeretetszövetségben akar lenni örökre, akkor hírnök bejelentése nélkül is tudja mindenki a 

választott lélekről: „Íme, ő a Bárány hitvese!” A mennyországi életben a tudást ugyanis 

mindnyájan Istenből kapjuk, mint ahogyan a szeretetet is. Ez a tudás és szeretet az öröm 

forrása lesz a mennyország minden lakója számára: Ismerhetjük és szerethetjük társainkat, 

Isten választottait úgy, ahogyan Isten ismeri és szereti őket. 

 

III. Milyen ez a tudás és szeretet Isten választottjában? 

 

 1. Ezekiel próféta mondja az Úr szavát: Megemlékezem a szövetségről, amelyet 

ifjúságod napjaiban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Megújítom veled a 

szövetséget, és megtudod, hogy én vagyok az Úr! (Ez 16, 60. 62). A misztikus 

tapasztalásban a lélek egyre többet ismer meg Istenről, tudása van Istenről, egyre jobban 

megtudja az ember, hogy az ő Vőlegénye az Úr, az Isten. Amikor Isten megemlékezik erről a 

szövetségről, amelyet az Ő választottjával kötött, erről az életszövetségről, akkor ez az 

életszövetség láthatóvá válik az egész mennyei udvar, a násznép számára. Ha Isten az 

Ószövetségben már mondhatott ilyent a hűtlen választott népnek bíztatás gyanánt, 

vigasztalásképpen: országod újra férjhez megy (Iz 62, 4), akkor itt az egész násznép láthatja 

azt, hogy a választott lélek-menyasszonynak ki lett a férje Ura. Persze hogy örvendeznek. 

Megvalósult az, amit Isten Izajás prófétánál üzent: Amint az ifjú nőül veszi a leányt, úgy vesz 

magához téged a Te felépítőd (Iz 62, 5).  

 

 2. Amikor Isten önmagába, az Ő mennyei valóságába öleli a lélek-menyasszonyt, 

akkor megvalósul az is, amit Ezekiel prófétánál üzent még az Úr: Elérkezett a szerelem ideje 

(Ez 16, 8), vagyis a legteljesebb önátadás ideje. Isten magába fogadja az Ő választottját, a 

lélek-menyasszony pedig magába fogadja isteni Urát.  
 

 3. Megvalósul az is, amit Sík Sándor, a piarista papköltő énekelt meg Ketten a 

Mesterrel című versében: „Fehér fényben, fehér ruhában egy férfi jár előttem egyre. Vezet, 

vezet, kezem kezében, föl a magányos, nagy hegyekre… Ketten vagyunk a hegyeken – 

tudniillik a mennyei magasságokban. Az ember megélheti ott: – Kezem meleg kezébe 

fogta… Kezét homlokomra tette, s megnyitva álmodó szemem… És rám mosolygott 

csendesen. S belém szállott a Mester Lelke.”  

 

 4. Jézus tanítványai szívesen beszélnek erről az isteni nászról. „A misztikus nász 

imájában arra irányulnak a gondolataink, akit nézünk, illetve akit szeretünk. Lénye 

magához vonzza lényünket, elménk gondolatait, szívünk szeretetét. Szellemi lénye betölti 

szellemi mivoltunkat. Az Istennel való egyesülésben a megszentelő kegyelem által a lélek 

titokzatos, vagyis misztikus módon megtapasztalja az Istennel való egybeforrást” (Müller 

Lajos S. J.: Misztika, 255. oldal). A két lélek egyben van, a gondolatok és a szeretetek 

egybelángolásában. Ahogyan Szent Pál apostol mondta: Aki az Úrhoz ragaszkodik, egy lélek 

Ővele (1 Kor 6, 17). A Jézusról elnevezett (Avilai) Szent Teréz pedig azt mondja: „Lelke 

központjában az ember ilyenkor már mindig együtt van Istenével (A belső várkastély. 7. 

lakás, II. fejezet, 456-57. oldal). A lélek Istenbe merül, Isten pedig a lélekbe. Mint két 

gyertyaláng, vagy mint a pataknak a vize a tengerben, egymásban vannak. A lélek az isteni 

természetben részesedik (2 Pét 1, 4), éspedig kimondhatatlanul édes módon részesedik 

Istenben. Isten a lélekkel, a lélek Istennel eggyé lesz a lelki nászban. 

 



 5. Isteni Urától a lélek-menyasszony ilyenkor szavak nélkül is bíztatást kap:  

 „Engedd, hogy belevonjalak békességem nagy folyamába! Nagyon szelíden, 

erőfeszítés nélkül, teljes önátadással, de valóságosan merülj bele az én békességembe! 

Engedd, hogy az én békességem folyama körülvegyen, magával sodorjon, magába 

fogadjon! Engedd, hogy azt a lángolást, amelyet én gyújtottam meg szívedben, most 

belevonjam isteni Szívem szeretetlángolásába! Engedd, hogy a két szeretet lobogása 

egyetlen lángolássá legyen!” Egyik a másikban, a másik az egyikben lobog. Te énbennem, 

én tebenned (vö. Jn 6, 56). Létünk egybekapcsolódott, „tudjuk” egymást. Szeretetünk átjárja 

a másikat, egymásban élünk. Helyet adunk magunkban a másik gondolatának; szívünk 

szeretete kölcsönösen áthullámzik a másikba. Elmondhatjuk: „Már nem tudunk egymás 

nélkül élni, szimbiózisban, vagyis egymásban élünk egész lényünkkel!” 

 

 Itt már elakadhatnak a szavak, megállhatnak a gondolatok, s nem csaponganak 

tovább, itt már csak a szeretet lüktet egymásba lobogva. Itt már megvalósul az, amit egy 

ifjú férj mondott a lakodalmas vacsora köszöntésén ifjú feleségére mutatva: „Én vagyok a 

világ leggazdagabb embere.” Mindenki megtapsolta ezt a vallomást. Amikor a lélek-

menyasszony ki tudja mondani isteni Urára tekintve: „Én vagyok a világ leggazdagabb 

embere”, akkor az ilyen lelket, aki egészen átadta magát isteni Urának, az egész mennyei 

udvar megtapsolja. Együtt ujjong vele a mennyei násznép. A lélek pedig boldogan él ebben a 

nagy-nagy gazdagságban. Szavak nélkül is, mondatok megfogalmazása nélkül is tudja: 

„Uram, Istenem, Te lettél az én igen nagy Gazdagságom (vö. Ter 15, 1), Te lettél az én igen 

nagy Boldogságom, Te lettél az én igen nagy Jutalmam!  

 

Az Úr pedig válaszol neki, és szerelmének ezt az énekét zengi:  

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

 

A lélek-menyasszony is boldogan énekel: 

 Jó Uram, szeress még engem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

                                                                                                                    

 

392. A lelki mézeshetek imaszakasza 

 

 

Imádkozzuk a 168. számú éneket: 

 

 Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság,  

 Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság! 

 Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk,  

 Bűnösökre, nézz le ránk! 

 

 Örvendezzél Isten anyja, Boldogságos Asszonyság,  

 Mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság!  

 Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk,  

 Bűnösökre, nézz le ránk! 

  

 A lelki frigy imájában is világosan megkülönböztethető az a szakasz, amikor az isteni 

Vőlegény és a lélek-mennyasszony elkezdik az együtt-lakást. Az egyik ifjú férjtől is 

megkérdezték: „Na, hogy telik az idő a házasságkötés után?” A férj huncutkodva, boldogan 

válaszolta: „Az életem csupa szerelem! Szerelem a vízcsapot, szerelem a tűzhelyet, 

szerelem az ajtót, a szekrénylapokat, hogy szekrény legyen belőle. Szóval így élünk, tiszta 



szerelemben.” Igazán, amikor az ifjú férj a családi otthonért dolgozik, tesz-vesz, 

ügyeskedik, akkor a felesége iránti szeretet hajtja. Az a sok-sok munka mind-mind a 

szerelemnek egy megnyilvánulási formája.  

 A lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény együtt való élete is – mondhatjuk 

nyugodtan a szó igazi és eredeti értelmében: – tiszta szerelem. A menyasszony megélte: nem 

méltó arra, hogy az ő isteni Vőlegénye hajlékába lépjen (vö. Mt 8, 8), de mégis kérte, 

hogy a Vőlegény vigye el magával, tisztítsa meg, tegye alkalmassá a szeretet 

befogadására.  
 Szent Pál írja Timóteusnak: A tanításnak a célja: a tiszta szívből, a jó lelkiismeretből 

és őszinte hitből fakadó élő szeretet (1 Tim 1, 5). A tanítás mindig az Istennel való 

kapcsolat mélyítését szolgálja.  
 

 I. Hogyan tudunk még bensőségesebb kapcsolatba kerülni a mi isteni Urunkkal?  

 

Mondhatjuk azt is, hogy az imádság célja szintén a tiszta szívből, jó lelkiismeretből 

és őszinte hitből fakadó élő szeretet. A szeretetben való növekedés, illetve egyesülés Isten 

és a lélek között. Tehát a hit, remény és a szeretet emeli Istenhez az imádkozó embert. 

(Ezt Szent Ágoston mondta a Próbához írt levelében Ep 131, 13, 24 IL IV. 33.). A lélek-

mennyasszony leginkább már a szeretet szférájában tapasztalja meg: hogyan emelkedik a 

lelke egyre jobban Istenbe, nemcsak Istenhez. Valami olyan élet megvalósulásáról van szó, 

amelyet tiszta szerelemnek lehet mondani.  

 Az emberek világában is lehet a szerelmet tanulni, lehet a szerelmet bontakoztatni. 

Felix Salten: Bambi című regényében a kis őzike ajkára adja a kérdést, mivel ő a világot 

most ismergeti és tanulgatja: „Mi a szerelem?” Az őz-anyuka így válaszol: „Akik 

szerelmesek egymásba, azok egy életre megtalálták egymást. Azt is látják, amit mások nem 

látnak. A szerelem örök szövetség, két repeső szív útja a közös cél felé. Szépséggel tölti 

meg a lelkeket, örökké ragyog a szívekben.” Amikor a felnövekvő őzike megtapasztalja a 

szerelmet, akkor így nyilatkozik: „Mily csodát tárt fel a szíved! Mintha napsugár ébresztett 

volna fel. Mint egy ismeretlen erő lángja, úgy költöztél belém, kedvesem, meleget árasztva 

örökre. Szeretlek téged!” Felteszi a kérdést: „Te kedvesem?” A válasz: „Én is. Milyen csoda 

történik velem! Csordultig megtöltötted szívemet az életed vizével. Nélküled üres az 

életem, melletted akarok maradni, szeretlek téged örökre!”  

 

 Ha a teremtmények világában ilyen mélységesen gyönyörű a két személy önátadása, 

akkor mennyivel bensőségesebb, mélyebb Isten és a lélek világában? Az Énekek éneke 

menyasszonyától tanuljuk meg: Az isteni Vőlegény felszítja az Ő választottja szívében a 

szerelmet. A menyasszony ezt mondja: Aludtam, de szívem ébren volt. Csitt! Szerelmem 

kopog, és azt mondja: Nyisd ki az ajtót, húgocskám, kedvesem, galambom, gyöngyöm! (Én 5, 

2). Amikor a lélek-menyasszony már isteni Urának a házában van, akkor olyan, mintha 

álomból ébredt volna. A szíve addig is isteni Uránál volt, de most már nem csupán álmodozik 

róla, hanem szemléli is Őt. Persze, hogy kinyitja neki lelke ajtaját. Persze, hogy hagyja 

magát becézgetve szeretgetni. Ami kedveskedő szavakat kap isteni Urától, azt ő boldogan 

viszonozza: „Te vagy az én isteni Uram, Te vagy az én isteni Kedvesem, Te vagy az én 

galambom és gyöngyöm.” Ebben az imaszakaszban a lélek-menyasszony szinte nem győzi 

befogadni isteni Urának a kedveskedését, illetve arra próbál törekedni, hogy viszonozza 

mindezt.  

 Az eddigi imaszakaszokban mintegy becsukott szemmel, mintegy alvás közben, nem 

látva a lelke tekintete irányult isteni Ura hajlékába. Most pedig már megélheti: Nem 

önmagában létezik, hanem isteni Urában, Akihez eddig is irányult a lelke. Most már a 

szíve nem önmagánál van, nem önmagát akarja érzékelni, nem önmagáról akarja tudni a 

dolgokat, a világot, hanem szíve ahhoz irányul, Akit megtapasztalt, hogy itt van, vele van, 



hogy együtt vannak. Lelke-szeme már lát, szíve már ébren lüktet a szeretettől betöltötten. 

Mint ahogyan az illat be tudja tölteni az embert, úgy a lélek-menyasszony is egyre inkább 

betöltődik isteni Ura illatával.  

 Ebben az imaszakaszban már megvalósul az, amit az Egyház mindig olyan nagyon 

boldogan kíván Krisztus híveinek: „Az Úr legyen veletek!”(Kiv 10, 10; 2 Tim 4, 22 ??)) A 

lélek-menyasszony már tudja: Az Úr van ővele, mi pedig isteni Urával.  

 

II. Mennyire lehetséges az Istennel való gyönyörűséges találkozás a szenteknél? 

  

 Nagy Szent Vazul, a görög szerzetesek és remeték atyja az ő szabálykönyvében, a 

regulában erről így ad tanítást: „Az ember, bár szoros egységben van az anyaggal, vagyis a 

testtel, és lényében kavarognak az érzékekhez kapcsolódó vágyak, mégis képes az Istennel 

való beszélgetésre, sőt képes az Istennel való találkozásra, az Ő szemlélésére. 
Következőleg: a lélek minél jobban függetleníteni tudja magát a testtől, vagyis minél inkább 

uralma alá veti, megfegyelmezi testét, annál inkább képes lelke isteni Urát szemlélni az Ő 

isteni hajlékában, ahova befogadta Isten az embert.” Isten ugyanis nagyon hatékonyan 

munkálkodik azon, hogy a választott lélek vele egységben, közösségben legyen. Észre kell 

venni azt, hogy a Szentlélek az, Aki bevezet minket ebbe az Istennel való közösségbe. Ő a 

közösség vezér-elve, princípiuma az Atya és a Fiú között. Ő az, Aki egy az Atyával és a 

Fiúval. Amikor Jézus a főpapi imában azt mondja: Én az Atyában vagyok, Atyám, Te bennem 

vagy, és én Tebenned (Jn 14, 20), akkor itt a Szentlélekről beszél, a kimondhatatlan, 

láthatatlan Lélekről. Ugyanezt az összekapcsoltságot ránk is vonatkoztatja, amikor az utolsó 

vacsorán azt mondja: Én az Atyában vagyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek. Ugyanaz a 

Szentlélek köti össze a választott lélek-menyasszonyt isteni Urával, Aki az Atyát és a Fiút 

fűzi egységbe. Micsoda mézédes Lélek ez a Szentlélek! Micsoda istenien pazarló gesztus, 

hogy a Szentháromság ezt az isteni édességet nem tartja meg magának, hanem velünk meg 

akarja osztani. 
 

 Már az Ószövetségben is Isten választott embere, a próféta így mondja el ezt az 

élményét: „Az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint 

vőlegényre, aki koszorút visel, mint mennyasszonyra, aki ékszerekkel díszíti magát. Amit az 

Ószövetség embere nem tudott elmondani, azt az Újszövetségben már tudjuk: Az Atya és a 

Fiú a Szentlélekbe öltöztet be bennünket, a Szentlélek szeretetével borít be 

mindnyájunkat. Az isteni Vőlegénynek micsoda tékozló jósága ez, amivel a mi szegény 

emberségünket betakarja az Ő Istenségével. Persze hogy a lélek-mennyasszony már 

gyönyörködik – nem is annyira a ruhájában, hanem – abban az isteni Urában, Aki ezt a 

gyönyörűséget, ruhát adta neki, adta reá.  

 

 Amikor az emberek az utcán meglátnak egy fehér ruhába öltözött menyasszonyt, aki 

éppen a vőlegényével készül a templomba belépni házasságkötésre, mindenkinek megakad a 

szeme: „menyasszony!” Isten mennyei világában is az angyalok és a szenteknek a szeme a 

lélek-menyasszonyra irányul, mert Istentől kapott fehér ruhát. Ez az ő pompás köntöse. 

Egyre jobban felragyog rajta az Istenség. Látják rajta, hogy már nem a saját magáé ez a lélek, 

hanem isteni Uráé. Isten lefoglalta őt, és ez a lefoglaltság felragyog az ő mivoltán. A lélek-

menyasszony boldogan vállalja ezt az isteni Urához való tartozást. Már nem cselekszik 

többé a maga esze szerint, a maga akarata szerint, hanem odamegy, ahova isteni Ura vezeti, 

és teszi azt, amit az tétet vele.  
Ezt a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz mondja Életrajz 11. fejezetében, a 107. oldalon.  

 

 A lélek-menyasszonynak tehát dicsőségére válik az, amikor egyre jobban átadja 

magát isteni Urának. Boldogan, az Istentől való átjártság állapotában a lélek-menyasszony 



egyre jobban átéli nemcsak az Úristen jelenlétét, hanem azt az örömet is, hogy Ura 

meghívta őt a szeretet életére. A szeretet ugyanis arra vágyik, hogy eggyé váljon azzal, 

akit szeret. A kiválasztott lélek ebben az imaszakaszban megtapasztalja: Isten vágyódik arra, 

hogy eggyé váljon ővele. Hiszen Istennek a lényege a szeretet (1 Jn 4, 8). Ő azt akarja, hogy 

isteni szeretete bennünk legyen, hiszen erre teremtett minket, és meghívott az 

önátadásra, hogy a mi kicsiny emberi gyarló szeretetünk Őbenne legyen, és ezután 

ezáltal megfényesedjék, egyre nagyobb legyen, egyre lobogóbb legyen, hogy a bennünk 

levő emberi szeretet egyre inkább isteni szeretet legyen! Nem csoda, ha a költő így kiált 

fel: „Áradj belénk, ó örök Igazság és szent Szeretet!” (Babits Mihály: Eukarisztia). A lélek-

menyasszony ugyanis tudja: Minél inkább beleárad az ő lelkébe az isteni Szeretés, ő annál 

lobogóbb, ragyogóbb és tündöklőbb lesz.  
 Az emberi lélek mintegy átistenül Isten szeretetének ezen csodájára. Mint ahogyan a 

mesében a varázsló – akire rátekint, szeméből csodálatos fény árad rá – és az illető is 

megvilágosodik, fénnyé válik. Isten maga akarja: a választott lélek-menyasszony élete, 

meg az Ő isteni élete eggyé váljon!  

 Szent Pál apostol által sürgeti: Mivel Uratoknak ismertétek el Urunk Jézust, éljetek is 

Benne! Verjetek benne gyökeret és épüljetek rá! Erősödjetek meg a hitben, ahogyan 

tanultátok. Legyen túláradó a hálaadástok! …Benne lakik testileg az Istenség egész 

teljessége. Benne lettetek ennek a teljességnek részesei (Kol 2, 6-7. 10). Isten akarja, hogy 

az ember Őbenne éljen, Ő pedig az emberben! A lélek-menyasszony boldogan, 

örvendezve konstatálja: „Micsoda isteni Vőlegényem van nekem a mi Urunkban, Jézus 

Krisztusban, Aki által én is részese lehetek az isteni életnek, Aki által én is Istenben élhetek, 

Ő meg énbennem!”  

 Nem véletlenül szereti imádkozni a lélek, különösen ebben az imaszakaszban: – 

„Édes Jézus!” –, mert már érzékeli: milyen édes az Úr (1 Pét 2, 3).  

 A lelki házasság imaszakaszában a lélek-menyasszony boldogan éli meg az végleges 

Istennek-adottság örömét. Ez olyan, mint a szerzetesi örök fogadalom: Itt Isten és az ember 

örökre egymásnak ajándékozzák önmagukat. Ebben az imaszakaszban felsejlik az örök 

boldogság végtelen valósága, amely nem más, mint örök boldogság egymásban. Vagyis 

olyan boldogság, amelynek nincs vége. Továbbá kölcsönös boldogság ez, mert kölcsönösen 

elmondhatják egymásnak: „Te az enyém vagy, és én a Tied vagyok.” Valóra válik az addig 

csak sejtésszerűen megélt igazság: vagyis a lélek-menyasszonyban bizonyosság keletkezik 

az egymásnak-valóságukról. A lélek-menyasszony már nem tud elképzelni mást, 

alkalmasabbat, nagyszerűbbet, szentebbet, tökéletesítőbbet, boldogítóbbat, mint isteni 

Vőlegényét. Isteni Ura is megvallja: „Magamnak teremtettelek, mert szeretlek!”  

 Ebben az imaszakaszban a lélek-menyasszony már nemcsak néhány hétig szeretné 

megízlelni Istennek ezt a mérhetetlen édességét, hanem minél tovább szeretne elidőzni 

ebben az egymásnak valóság boldogságában! Milyen lesz majd, amikor örökre megélhetik: 

„Úgy örülünk egymásnak!” Amikor elmondhatják: „Örökre magamba ittalak Téged! Te 

bennem vagy, és én benned vagyok (vö. Jn 6, 56), Te befogadtál engem, Uram, én pedig 

befogadlak Téged, Istenem!” 

 A Zsoltáros ima élményével elmondhatja: Mint dús lakomával teljék be a lelkem 

Veled (vö. Zsolt 62, 6). De a földi lakománál – akármilyen finom is – az ember egyszer csak 

betöltődik, és nem tud többet enni már. A lélek-menyasszony pedig szüntelenül újabb és 

újabb finomságokat kaphat az ő isteni Urának életéből, és egyre jobban betöltődik Vele a 

lelke.  

 Szent Pál apostollal, az Úrnak ezen választott edényével együtt elmondhatja: Isten 

rám-árasztott kegyelme nem maradt hatástalan, hanem mindig bennem marad. A teremtő, a 

megváltó és megszentelő Istennek micsoda sikere ez, amikor egy teremtmény ennyire 

készséges tud lenni a teremtő, a megváltó és megszentelő isteni akarat befogadásában! (Vö. 



1 Kor 15, 10). Ő is elmondhatja Szent Pál apostol szavait: Valósággal elárasztott az Úr 

kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az Iránta való szeretettel! (1 Tim 1, 14).  

 

III. Életem tele van szerelemmel, Isten szeretete betölt, eláraszt! 
 

 A lelki mézeshetek imaszakaszában a lélek megéli ezt. Itt már élményszerűen 

megvalósul az, amit a teológusok a teológiai meghatározásokkal olyan tényszerűen közölnek. 

A teológus azt mondja: A kegyelem Istennek az emberhez lehajló személyes, ingyenes 

jóindulata, amellyel saját magát adja az embernek. A kegyelem Istennek az ember által 

tapasztalt önközlése (Karl Rahner: Teológiai Kisszótár 498. oldal). Vagy ugyancsak ő ad 

ilyen meghatározást: A keresztény, vagyis a Krisztust követő tanítvány olyan lény, akit 

Isten az Ő szabad feltárulkozásának igéje meghívott az Ő legbelsőbb életébe. Tehát nem 

csupán jelenlétével és közelségével ajándékozza meg, hanem saját természetének részesévé 

teszi. A Fiút társörökösévé teszi, isteni életre hívja meg a Szentlélekben, közvetlen színe-

látásban, tehát saját életében, isteni dicsőségében részesíti az embert (uo. 372. oldal). 

 Milyen józanul kopognak ezek a szavak, az igazság megfogalmazása. A lélek-

menyasszony pedig milyen boldog elragadottsággal, szinte elbódulva nemcsak hallgatja 

ezeket a szavakat, hanem ízlelgeti is. Ő már tapasztalja Istennek ingyenes önközlését. Ő már 

nem csupán meghívást kapott Isten legbelsőbb életébe, hanem már benne is él. Itt a 

földön ugyan még nem részesül a közvetlen színe-látásban, de egész lényével már abban a 

másik világban van, ahol Isten a minden (vö. 1 Kor 15, 28). Ahol Isten tölt be mindent, 

ahol nemcsak eláradt a kegyelem, hanem túláradt a kegyelem (vö. 2 Kor 4, 15), Istennek ez a 

személyes jóindulata, szeretete.  

 A lélek-menyasszony boldogan fogalmazhatja így saját élményét a Zsoltáros 

szavával: Szívem vágyát betöltötted, Uram, nem tagadtad meg ajkam óhaját (vö. ? Zsolt 20, 

3). 

 

Mi is az óhaja a menyasszonynak? 
Amikor ajkát szólásra nyitja, akkor az Énekek énekében ezzel kezdi a vallomását: 

Csókoljon meg a szájad csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál! Keneteidnek illata 

kellemes, mint a kiöntött olaj. Olyan a neved, azért szeretnek a lányok. Lakosztályába vezetett 

a Király, Te lettél az én örömöm és boldogságom! Szerelmedet többre tartom a bornál, mert 

méltán megillet Téged az én szívem szeretete (vö. Én 1, 2-4). 

 A választott lélek élete tele van szeretettel, szerelemmel, Isten szerelmével. Ezt nem 

lehet megunni. Isten akaratában megvan a reménye: Nem csupán néhány hétig, nem csupán 

egy földi életig, hanem egy örök életen át fog tartani! 

  

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet.  

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző pajzsom, légy őrző paizsom! 

  



                                                                                                                    

 

393. Ő az enyém, és én az övé vagyok  

 

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!  

 

 Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony életszövetsége az az imaszakasz, amelyet 

lelki frigy imájának mondunk, vagy az Istennel való lelki házasság imaszakaszának. Itt a 

lélek-menyasszony már egészen nyugodt, és biztos abban, hogy isteni Ura szereti őt, 

hogy magának választotta.  
 Az egymásnak való örvendezés olyan szolid szakaszba jut, vagyis biztonságos a lélek 

élménye: isteni Ura szereti őt, ő pedig véglegesen elkötelezte az életét, odaadta isteni Urának. 

Ez az imaállapot eme végleges elkötelezettség miatt olyan csendes, békés. A lélek tudja: Ő az 

enyém – vallja magában szüntelen, – én pedig az Övé vagyok! (vö. Én 6, 3).   

 Az ember szeretné megörökíteni ezt a boldogságot nem csak úgy, hogy 

fényképfelvételeket készít, hogy merre jártak a szép tájakon, amikor az első közös útjuk 

volt; hanem amikor a családi otthonban berendezkednek, akkor a kezdet örömeit is szeretné 

megörökíteni. Sokkal inkább úgy, hogy ez a boldogság, ez az egymás iránti boldogság 

örökké tartson!  
 A modern technika vívmánya segít, hogy fényképeket tudjunk készíteni a ritka, a 

meg nem ismételhető, szép élményeinkről, pillanatainkról. Azután a jól felvételek 

belekerülnek az esküvői fényképalbumba, amely időrendi sorrendben mutatja a vőlegény és a 

menyasszony élete bontakozását, a házasság-kötésével egymásba kötözöttségét, és utána az 

együtt-élés boldogságát.  

 A lélek-menyasszony is joggal szeretne ilyen albumot, amelyben összegyűjtik 

kincseiket. Amikor ugyanis később a fényképalbumot fellapozzák, akkor a kép segít a hozzá 

kötődő szép emléket is felidézni.  

 

I. Milyen fényképek kerülnek a lélek-menyasszony fotóalbumába? 

 

 Az első fénykép alá az van írva cím gyanánt: Isten a bölcsességet ajándékba adja 

azoknak, akik Őt szeretik (vö. Sir 1, 10).  

 Az okosságot, a bölcsességet hogyan is lehetne lefényképezni? Itt szellemi valóságról 

van szó. Itt ezen az oldalon a fényképalbumban a lélek-menyasszony azt a bölcsességet 

akarja megőrizni, amelyet ajándékba kapott isteni Vőlegényétől. A bölcs ember tudja, hogy 

mit válasszon, hogy ez a javára váljon, illetve kit válasszon, hogy ővele boldogabb, 

gazdagabb legyen, illetve szíve választottjának örömére legyen. A lélek-menyasszony 

nagyon bölcs volt, amikor Istent választotta élete Urának. Meghatódva emlékezik vissza 

immár élete Urával arra az isteni szeretetre, amellyel annakidején először kapta meg ezt a 

belátást, hogy érdemes Istent választani, érdemes Istenre hangoltan élni az életünket!  



 Ma is átjárja a meghatódottság élménye a választott lelket, mert Isten bőkezűen 

juttatja a bölcsességet minden embernek. Ez is itt van Sirák fia könyvében. Isten túláradó 

jósága meghatja az ember szívét: „Ennyire szeretsz?” Amikor egy-egy ilyen képet a 

Szentírásból felidézünk az életünk fényképalbumában, akkor érdemes nekünk is hagyni, 

hadd hasson ránk ez az üzenet!  

 Amikor Isten az Ő bölcsességét adja a választott léleknek, akkor tulajdonképpen 

Egyszülött Fiát ajándékozza neki. Amikor arról kapunk tudósítást, hogy bőkezűen 

ajándékozza ezt az embernek, akkor a szívünk rárezonálhat arra, hogy határtalanul adja, 

mérték nélkül, nem szűkösen, akárcsak a Szentlelket (vö. Jn 3, 34). Úgy szerette Isten a 

világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, mert azt akarta, hogy el ne vesszünk, hanem az 

Övéi legyünk! (vö. Jn 3, 16).  

 Ezért azután, ha továbblapozunk a lélek-menyasszony fotóalbumában, akkor ezt a 

minket szerető Jézust látjuk, amint a kereszten függve kéri: „Atyám, bocsáss meg nekik!” (Lk 

23, 34). A lélek-menyasszony albumában azonban ez a kép már ilyen felirattal szerepel: 

„Áldalak Téged, Mennyei Atyám, mert Jézus Uram kérésére megbocsátottál nekem!” Az 

ember itt, ebben az imaszakaszban már tudja, hogy Isten nem engedett elveszni. Nemcsak 

utánam nyúlt a keresztről, hanem átölelve magához emelt, mert megbocsátott. Itt a lélek 

már tényleg felejti a múltat, és csak az előtte álló nagy-nagy szeretet-áradásra összpontosít 

(vö. Fil 3, 13). Mi lesz még az, amit ez a mérhetetlenül, nagyon szerető, isteni Vőlegény 

készít a számára? Ennek a mindhalálig tartó szeretetnek szemlélése – amelyet a 

megfeszített Jézusra való tekintéskor megélhetünk – segít abban, hogy Jézus megbocsátó 

jóságát, közbenjáró szeretetét szemlélhessük. Már ne a saját bűneinket, hanem az Ő 

mérhetetlen szeretetét. Kieszközölte nekünk a Mennyei Atya jóságát, megbocsátó szeretetét.  

 

 Lapozzunk tovább! A következő kép azt ábrázolja: A Mennyei Atya elküldte 

mennyei szeretetét és hűségét a választott lélek-menyasszonyhoz (vö. Zsolt 56, 4). Van úgy, 

hogy az ember valami szép felhőt fényképez le a kék égen, mert Isten nagyságára, vagy a 

Szűzanya kék-fehér ruhájára emlékezteti őt. Amikor pedig lelki szemünkkel Isten szeretetét 

és hűségét tudjuk megörökíteni, a szívünk mélyén rögzíteni, mint a filmre, vagy a modern 

adathordozóra; akkor ez a szeretet és isteni hűség jelenvalóvá válik a lelkünkben. A lélek-

menyasszony – aki immár szüntelenül, elszakíthatatlanul isteni Urával akar lenni – 

szüntelenül érzékeli Isten szeretetét és hűségét, mert már elküldte hozzá az Úr a 

szeretetet és a hűséget.  
 Ha egy nagyon jól-sikerült felvétel van az albumban, akkor az albumot lapozó ember 

megkérdezi a fénykép készítőjétől: „Hogyan tudtad ezt megcsinálni?” Az ember is keresgéli 

a módot:      

 

2. Hogyan küldte el Isten az Ő szeretetét és hűségét választott menyasszonyához? 

 

 Először is úgy, hogy az Úr szeme rátekintett. A fényképész először a szemével 

„becserkészi” a témát: „Ezt érdemes lefényképezni!” Még nem kész a felvétel, de a fotós 

szemében, vagy még inkább a belsejében már megjelenik a kép. Van úgy, hogy a kiszemelt 

„áldozat”, mondjuk egy gyerek nem hagyja magát lefényképezni, grimaszokat vág. Aki pedig 

örül annak, hogy az ő választottja a fényképen is meg akarja örökíteni őt, az hagyja magát 

lefényképezni. Ilyen az Úr magatartása is. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Az Úr szeme 

ügyel az istenfélőkre, akik az Ő irgalmában bíznak... A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, Ő a 

mi Segítőnk, a mi Oltalmunk, Benne örvend a szívünk (Zsolt 32, 18-21).  

 Amikor a lélek-menyasszony észreveszi, hogy isteni Ura szeme rátekintett, akkor 

ebből a tekintetből kiolvassa a feléje áradó szeretetet. Valami forróság, valami boldogság 

önti el, hogy isteni Urának a szeme megakadt rajta. Nemcsak szemmel tartja, hanem ügyel is 

reá, vagyis védelmezően óvja. A szem, ez az isteni tekintet a szeretetet jelzi a lélek-



menyasszony számára. Ezért azután nagyobb odaadással, mint a fotósztár, aki tudja, hogy 

pénzt kap egy jó felvételért, nagyobb odaadással, mint ahogyan a gyermek hagyja magát 

lefényképezni édesapja vagy édesanyja által, a lélek-menyasszony hagyja, hogy Isten 

szeme őreá irányuljon.  
 Ha valaki egy gyerekről akar felvételt csinálni, és az mindenfelé, más irányba 

nézegetne, de nem őrá, illetve a felvevőgépbe, akkor szól hozza: „Figyelj csak, nézz csak ide, 

nézd csak!” A gyerek felkapja a fejét, különösen, ha a nevét is hallja, mert a nevét ő is 

szívesen hallgatja, és rámosolyog arra, aki őt néven szólította. Isten is így szól hozzánk. 

Maga Jézus mondja: Aki Istentől való, az meghallja szavamat (Jn 8, 47).  

 Micsoda jól sikerült felvétel, amikor a lélek-menyasszony figyelmezni kezd az Ő 

isteni Urára. Rátekint, a szeméből szíve mélységének szeretete árad ahhoz, Aki szólt 

hozzá. A lélek-menyasszonyt is öröm tölti el, amikor isteni Ura szól hozzá. Ő is szól isteni 

Urához, és azt kéri:  

Látogass meg segítségeddel! (Zsolt 105, 4). Tehát hívogatja: „Jöjj közelebb, ne csak távolból 

készíts rólam felvételt! A közelkép még jobban mutatja szívem rezdüléseit, arcom 

mosolygását, szemem rám-sugárzását. Uram, látogass meg, jöjj közelebb!” Amikor az ember 

fényképet készít akár közelről is a szíve választottjáról, akkor is még csak a fényképezőgépbe 

fogadja be azt a másikat. Az Isten által készített fényképfelvétel azonban kölcsönös. Mert 

nemcsak a lélek gyakorol hatást Istenre, hogy Isten az Ő szíve mélyébe beengedi 

választottját, hanem Isten is közli önmagát a választottjával. Belefényképezi saját magát 

annak a lelkébe.  
 

3. Hogyan valósul meg ez a közlés? Hogyan gyakorol hatást Isten a választott lélekre? 

  

 Egyrészt ismeretet kelt, másrészt érzelmeket, harmadszor pedig akarást. 

 

 a) Amikor a lélek-menyasszony fogadja isteni Urának szeretetközlését, akkor biztos 

belső ismeret fakad fel benne: „Ez az én jó Uram! Itt van az én jó Uram!” Megismeri 

lépteinek a neszét, érkezésének jeleit, jelenlétének illatát (vö. 2 Kor 2, 16 ). Ráismer. Ha 

1000 közül kellene is kiválasztania, ő akkor is abszolút biztonsággal ráismer az ő 

Egyetlenjére, mert Isten maga ad jelzést a léleknek: „Itt vagyok a szíved mélyén!” 

 

b) Amikor Isten közli önmagát az emberrel, akkor nemcsak ismeretet kelt, hanem 

érzelmeket is. Az ismeret az az elme, az értelem segítségével tudatosul a lélekben, az 

érzelem pedig az érzések által. A lélek-menyasszony világosan érzi azt az isteni Vőlegényt, 

Akit most még nem lát, de mégis a szíve mélyén a szeretet édes érzelme átjárja, betölti. 
Újra meg újra megfogalmazódik benne a vallomás: „Szeretlek szép Jézus, mert fölötte jó 

vagy!” (Ho. 157). A szeretet érzelmeit itt azonban már nem annyira az ember kelti fel, szítja 

fel önmagában, hanem Isten az, Aki ezeket az érzéseket létrehozza, mert itt, a szemlélődő 

ima ezen fokozatában minden kegyelem, minden ajándék. Itt Isten az, Aki érezhetővé teszi 

magát a lélek számára. Isten az, Aki felszítja az emberben a szeretet érzését.  

 

 c) Amikor Isten közli önmagát, akkor harmadszor akarást hoz létre a lélekben. Ez a 

legszellemibb akarás, mint ahogyan az ismeret is, és az érzelem is, amelyet Isten kelt, a 

szellem szférájában megvalósuló élmény a lélek-menyasszony számára.  

  

4. Kit akarhat ilyenkor a lélek-menyasszony? 

 

Isteni Urát. Ő a legnagyobb a számára. Nincs más, amit akarhatna. Elsuttogja Neki a 

vallomását, szíve vágyát: „Akarlak!” Amikor ugyanis Isten közli önmagát a lélek-

menyasszonnyal, és megadja neki azt az élményt: „Itt vagyok, nemcsak veled, hanem benned 



is, akkor ezt a szellemi irányulást is felszítja az emberben Isten felé: „Akarlak Téged, Uram, 

Istenem, még jobban birtokolni!” A lélek Urának a szívét is meghatja az ilyen epekedő 

akarás. A lélek-menyasszony megérzi isteni Ura szíve legapróbb rezdülését is. Akkor ez az 

együtt-rezdülés együttes örvendezést is létrehoz.  
 Ha a Zsoltáros még így imádkozott: Benne örvend a szívünk (Zsolt 32, 21), akkor itt a 

lélek-menyasszony már azt mondhatja: „Egymásban örvend a szívünk, mert Ő az enyém, és 

én az Övé vagyok!” Ő az én szívemben van, én pedig az Ő szívében.  

  

5. Miért lehetséges ez a kölcsönös élmény, kölcsönös szeretetről való élmény? 

  

 Azért, mert Isten elküldte a Fiát, Aki édesanyától született (Gal 4, 4). Isten nekünk 

akarta ajándékozni az Ő Fiát, Aki a Boldogságos Szent Szűztől született. Isten műveli azt, 

hogy Jézus a mienk lehessen, mi pedig az Övéi. Elküldte a Szentlelkét is. Már az 

Ószövetségben megjövendöli: Belétek oltom Lelkemet és életre keltek… Akkor majd 

megtudjátok, hogy én vagyok az Úr! (Ez 37, 14. 13).  

  

6. Mit ad az Úr? 

 

 Önmagát, mert a Szentlélek az Atya és a Fiú szeretete, Akibe ez az isteni Lélek 

beleoltódik,  

 – az attól kezdve már ezzel az isteni Lélekkel él;  

 – az attól kezdve már tudja, hogy ki az Úr az ő számára, az ő életének az Ura. Ez a 

misztikus tudás egy titokzatos élmény Istenről. Isten Lelke az enyém lett, én pedig Isten 

Lelkében élhetek. Micsoda szeretet-egység ez! Ilyenkor a lélek-menyasszony egy levegőt 

szív isteni Urával. Ilyenkor már együtt ugyanazt gondolják. A lélek-menyasszony azt 

gondolja, amit isteni Ura. A lélek-menyasszony ugyanazt az imát mondhatja, amelyet 

isteni Ura mond: „Atyám! Atyánk!” (Mt 6, 9). 

 Azoknak az életében, akik ilyen elkötelezetten, visszavonhatatlan életszövetségben 

szeretik egymást, előbb-utóbb azután már mellékessé válik a fényképezés gondolata, hogy 

ezt meg kell örökíteni. Csak egyszerűen az odafordulás kell egymáshoz, akire rátekintenek, 

akivel beszélnek. Talán ilyen tanítást is kaphat a lélek-menyasszony isteni Urától:  

 – Mindig fordulj oda ahhoz, akivel beszélsz! Ez nagyon jó imádságos stílus.  

 – Nézz a szemébe annak, aki téged néz! Ez a szemlélődés útja: Az ember visszanéz 

arra, Aki őt szereti (vö. 1 Jn 4, 19).  

 – Az imádságban keresd meg isteni Uradat, Akihez szólsz! 

 – Fordulj Feléje egész lényeddel!”, vagyis gondolataid Feléje irányuljanak!  

 – Figyelj Reá, hallgasd Őt! 

– Szeresd!  
 

 Elmondhatod a Zsoltáros szavait: Fordíts minket magadhoz, Uram, és mi Feléd 

fordulunk! (vö. Zsolt 78, 19. Akkor a kontemplatív imában megélheted, hogy Isten az, Aki 

maga felé fordít téged, egész lényedet, gondolataidat, figyelmedet. Megélheted, hogy szól 

hozzád és szeret téged!  
 A magyar bölcsességnek van egy szólása, amely nagyon jól illik ide: „Könnyű Katát 

táncba vinni, ha maga is akarja.” A lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban boldogan 

hagyja, hogy isteni Ura maga felé fordítsa őt, mert hiszen már egészen – mondjuk így: – 

napraforgó lélek lett ő. Egész élete imádsággá lett, vagyis Istenhez fordultan él. 

Boldogan él isteni Napja feléje sugárzó szeretetében (vö. Mal 3, 20), mint ahogyan a 

napsütkérező ember is boldogan fogadja magába az életet adó fényt és meleget. A lélek-

menyasszony ilyenkor már mozdulatlanná teszi magát, vagyis nem moccan más felé sem 

gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben, hanem isteni Ura rendelkezésére áll, hagyja, 



hogy átjárja egész mivoltát, ugyanis már a felbonthatatlan szeretet szövetség 

lángolásában él. Egyetlen valóság járja át: Ő az enyém, és én az Övé vagyok!  

 Van úgy, hogyha videó-felvételt készítenek, akkor egy pillanatra megáll a kép 

mozgása, és állóképpé merevedik az információ. A lélek-menyasszony fényképalbumában 

pedig az állókép ettől kezdve mozgóképpé lesz, és örökké lobogva ezt a szeretet-lángolást 

mutatja: Ő az enyém, és én az Övé vagyok szüntelen! A Jézus által parancsolt szüntelen 

imának milyen fenséges kibontakozása ez! (vö. 1 Tessz 5, 17). 

  

 Isten és a lélek szüntelenül együtt vannak,  

 

 – szüntelenül egymásra figyelnek,  

 – szüntelenül egymás szeretetében lobognak.  

 

 Mivel ez már nem néma-film, hanem a mennyei harmónia dallama járja át a 

lelkeket, ezért azután Isten szava megörvendezteti a lélek-menyasszonyt, mert Isten ezt 

énekli:  

  

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

 

A zeneműben a szünet csak azért van, hogy a hatást még jobban fokozza. Ha a lélek 

időnként nem is hallja Istennek ezt az üzenetét: – Hitvesem, te most már tudod, hogy’ 

szeretlek én! –, azért belül mégiscsak már bizonyossággal van erről az isteni szeretésről. 

Mivel nem tud betelni ezzel a szeretettel, azért könyörgőre veszi a kérdést, és újra meg újra 

zengi isteni Urának:  

 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



                                                                                                                 

h) AZ EGYMÁSBAN LEVÉS IMÁJA 

 

394. Az egymásban levés öröme  

(Jn 6, 56). (vö. VIIc. 355.) 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet.  

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

 Légy őrző pajzsom, légy őrző pajzsom! 

 

 Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég, 

 Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég, 

 E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében 

 Rejti el nagyságát, rejti el nagyságát. 

 

 Az Istennel való lelki frigy imája tulajdonképpen az egymásban levés imája. Isten 

ugyanis a szeretetben egyesül a lélekkel, a lélek pedig Istennel. A 355. ima-órában már 

vettük az egymásnak való örömet. Elmélkedtünk az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony 

egymás iránti öröméről, de ez még csak az eljegyzés imája volt, a lelki egyesülést megelőző 

imaszakasz imája. Ott az isteni Vőlegény megígérte választott menyasszonyának, hogy 

elveszi őt a szeretet lelki frigy élet-szövetségében élete örömének, társának. Itt pedig az 

Istennel való lelki házasság imájában a lélek-menyasszony megélheti: már egymásban 

vannak, nem csupán egymás közelségében, nem csupán egymás mellett, hanem a lelki 

egyesülés megvalósulásában Isten az emberben, ember az Istenben.  

 

 I. Hogyan születik meg ez az egymásban levés öröme az ember részéről?  

 

 Az ember az imádságban eddig is felindította az örömet isteni Ura iránt, megvallván 

Neki szíve belső indulatát: „Úgy örülök Neked, Uram!” Most ebben az imaszakaszban pedig 

Isten az, Aki nyilvánvalóvá, megtapasztalhatóvá teszi az emberben önmagát azáltal, hogy az 

öröm intenzív lobogásával jelzi a léleknek: „Itt vagyok! Szeretlek!” Itt egyre inkább Isten 

tevékenysége érvényesül. A lélek-menyasszony szíve lángra lobban csak úgy magától. „Ez 

a magától – ez a kegyelem” –, ahogyan Reményik Sándor mondja. Az Úr itt már belülről 

teszi lángolóvá az Ő választottjának a szívét. Nyilván a szív és a lélek ugyanazt jelenti a lelki 

élet szférájában.  

 Tehát a szerzett szemlélődés imájában az ember feladata volt – természetesen Isten 

kegyelmének segítségével –, hogy tekintetét isteni Urára irányítsa, illetve, hogy elpihenjen az 

Ő szerető jelenlétében, ölelésében. A belénk öntött, vagyis a passzív szemlélődés ima-

szakaszában azonban elsősorban Isten az, Aki tevékenykedik. A szerzett szemlélődés 

imaszakaszára a Zsoltáros szava így érvényes: Ha Veled vagyok, Uram, akkor Te vagy az én 

gyönyörűségem! Nincsen más javam rajtad kívül itt a földön (vö. Zsolt 72, 25).  

 

 A belénk öntött, vagy passzív szemlélődésnél – amikor már Isten adja a Vele való 

találkozást, az egyesülést –, akkor a Zsoltáros szavait már így: „Nemcsak velem vagy, Uram, 

hanem nekem is ajándékoztad magadat, sőt bennem élsz!” 

 A belénk öntött szemlélődés kegyelmét megkapott ember tehát így fogalmazhat: Isten 

természetfölötti ajándékából az emberben tudatosul, vagyis az ember lélekben szemléli, hogy 

befogadhatja Isten reá tekintését, szerető ránézését, a szeretetben való önajándékozását. A 



belénk öntött szemlélődés tehát Isten szerető rátekintése az emberre, önközlése a 

szeretetben, amellyel Isten betölti az ember lelkét. Kimondhatatlan békességet, örömet, 

ismeretet és szeretetet létesít benne.  

 Az előző ima-szakaszokban – amíg a lélek maga tevékenykedett, mondjuk így: 

erőlködött – sokszor megélhette: „Uram, egész nap nem volt időm, hogy megálljak 

imádkozni, Veled találkozni az imában, de azért megpróbáltam Reád gondolni, és Téged 

szeretni.” Most ebben az imaszakaszban pedig a lélek élménye ez: „Uram, csak úgy eszembe 

jutottál (Petőfi szavaival), Rád dobbant a szívem, elkezdtem örülni Neked, és Te 

betöltöttél örömöddel. Lángra lobbantottad a szívemet! Megélhettem: bennem vagy, és én 

Tebenned (Jn 6, 56).  

 A kontempláció, a szemlélődés tehát örvendezés az Úrban. Van úgy, hogy mi 

emberek kezdünk el örülni valaminek, például annak, amit megvásároltunk. Vagy örülünk 

valakinek, akihez elmegyünk látogatóba.  

 

 1. A szerzett szemlélődés imaszakaszában mondhatjuk így: Mi emberek kezdünk el 

örülni az Úrnak. Persze minden embernek van olyan élménye: valami ajándékot kap, és 

akkor elkezd örülni, illetve valaki más örvendezteti meg őt azzal, hogy eljön hozzá. A 

contemplacio infusa, vagyis a belénk öntött szemlélődés pedig az, amikor az Úr jön el, Ő 

jelentkezik, kopogtat lelkünk ajtaján (vö. Jel 3, 20), és betölt jelenléte édességének 

örömével. Az ember tehát úgy készülhet elő az Úrban való lét örömére, hogy vágyódhat az 

Úr érkezésére, hiszen már a rágondolás is örömmel töltötte el. Mennyivel nagyobb öröm a 

vágy beteljesedése, amikor a lélek Vőlegény meg is érkezik! Tudniillik Ő is vágyódik az 

ember után. Szent Pál apostol azt mondja: Bennünk a Szentlélek sóhajtozik kimondhatatlan 

sóhajtozásokkal  (Róm 8, 26), vagyis a mi lelkünkben vágyódik a Mennyei Atya és az Ő 

Egyszülött Fia után. Ezért van az, hogy a Szentlélek és a lélek-menyasszony együtt mondja: 

„Jöjj el!” … „Uram, Jézus!” (Jel 22, 17. 20). Ezt a vágyat tehát Isten a Szentlélek által 

indítja fel bennünk. Ez a vágyakozás – amellyel a Szentlélek kimondhatatlan sóhajtozásokkal 

vágyódik bennünk a Mennyei Atya és a Fiúisten után – Isten ajándéka. A mi dolgunk: 

Belesimulni a Szentléleknek ezen vágyakozásába, és ha az Úr méltóztatik 

kinyilatkoztatni magát (vö. Jn 14, 21), vagyis nyilvánvalóvá teszi jelenlétét – azt tudniillik, 

hogy bennünk a szentháromságos módon lakik (uo., 24), akkor csak ki kell nyitnunk 

lelkünkben a zsilipet Neki. Kitárulkoznunk Előtte, és engedni, hogy betöltsön, beborítson 

önmagával. Ekkor születik meg bennünk az az öröm, amelyet csak Ő tud adni. Ekkor 

örvendezhetünk …azért, mert az Úr nemcsak közel van (Fil 4, 4. 5), hanem az Úr nekünk 

ajándékozta önmagát, sőt, bennünk van!  

 

 2. Mint minden előkészületet, ezt az Istenben való örvendezést is lehet fokozni 

azáltal, hogy a lélek-menyasszony minden alkalmat felhasznál arra, hogy észrevegye az Ő 

lelkében lakozó isteni Urát. Ha az ember szomorú, és a szeme tele van könnyel, akkor nem 

lát jól. Ha mosolyog, ha észreveszi azt, ami az ő lelkének örömére szolgál, akkor már 

jobban lát, tisztul a szeme, még inkább tisztul a szíve. Ahogyan a házastársak tudnak örülni 

a legkisebb ajándéknak is, amit a másiktól kapnak, úgy Isten választottja is észreveszi isteni 

Ura szeretetét a legapróbb ajándékokban is, amelyeket nap mint nap megtapasztal, és az 

ajándék örömre hangolja a szívét. Ha a családban örülni tudunk a tiszta ruhának, mert az 

olyan jó érzést közvetít, mert a tiszta ruhát előkészítő személynek a szeretetével is körülvesz, 

ugyanúgy a lélek-menyasszony állandóan örvendezik lelke tiszta köntösének, amelyet 

isteni Ura az értünk kereszten kiontott vérével mosott hófehérre (vö. Jel 7, 14).  

 

 3. Ahogyan az ember egy-egy kirándulás alkalmával, amikor még nem találja a 

megfelelő hazafelé vezető utat, és végre rátalál a helyes útra, és megszületik a szívében az 

öröm, úgy Isten választottjának a szívében is ott van az örvendezés egyre magasabb fokban, 



hogy nemcsak rátaláltam a helyes útra, hanem az én isteni Uram mutatta meg az utat (vö. 

Jn 14, 6).  

 

 4. Ahogyan az ember tud örülni az úton látott szépségeknek, úgy a Bárány hitvese is 

tud örvendezni azoknak a szépségeknek, amelyeket az isteni legelőn mutat meg neki az Úr. 

Virágos rét gazdagságát nem lehet leírni, csak a szem és a szív gyönyörködik benne, a száj 

énekre fakad; úgy a lelkek szépségeit is – amelyeket az isteni Vőlegény kíséretében levők 

sugároznak az ég felé a földről, mint a virág illata, szinte szavakkal le nem írható, számokkal 

ki nem fejezhető, csak gyönyörűségesen, szépségesen. A választott lélek pedig örvendezik, 

de leginkább a teremtetlen Szépségnek, az isteni Urának örvendezik.  

 

 5. Ahogyan a rabságból szabadultak örvendeznek, úgy a választott lélek is örvendezik 

az ő Szabadítójának, megváltó Istenének. A szabadulás örömével veszed körül lelkemet (vö. 

Zsolt 27, 8-9), imádkozza a Zsoltáros szavait. Mindaz az egymás felé irányulás, az úton az 

előrehaladás a találkozás örömét növeli. Ahogyan az úton az ember minden lépéssel előbbre 

halad, és örül, hogy nemsokára célba érkezik; úgy az imádság útján is előrehaladva 

lélekben egyre több lesz az örvendezés. Emiatt az örvendezés miatt tud mosolyogni 

minden ajándéknak, amelyet isteni Urától kap: Lelke tiszta köntösének, a helyes úton járás 

boldogságának.  
 

 6. Tud rámosolyogni szépséges Urára, Istenére, Aki a szabadulást hozta neki, és 

Akivel most már elszakíthatatlanul találkoztak, mert összekötötték az életüket. Ez a 

mosolygás nagyon jó ima-módszer! Amikor csak lehetséges, ragadjuk meg az alkalmat 

az elcsendesedésre, ragadjuk meg a lehetőséget, hogy az isteni Urunkkal foglalkozzunk, 

hogy észrevegyük az Ő szerető tekintetét, az Ő ránk mosolygó jóságát, és fogadjuk be azt! 

Az Ő mosolya bennünk legyen, illetve igyekezzünk visszamosolyogni Őrá! Az ilyen 

szeretettel teljes mosoly többet mond a szavaknál is, mert Isten is befogadja a mi szerető 

tekintetünket, az Őt szerető szívünk Reá mosolygását. 

  

II. Hogyan készítette elő Isten ezt az egymásban levés örömét? 

 

 1. Tóbiás könyvében van egy ilyen vallomás, a sokat kiállt lélek tapasztalatát árulta 

el: Boldogok, akik szeretnek Téged, és örvendeznek békességedben (vö. Tób 13, 18). Isten 

Tóbiás szívét a megpróbáltatásokkal készítette elő. Így a test és a lélek sötét éjszakáján 

áthaladva alkalmassá lett Isten szeretetének a befogadására. A megpróbáltatásokat Isten 

iránti szeretetből vállalta el, és ezért azután Isten békéjében való örvendezést kapta meg.  

 Tehát Isten először békét ad a választottjának, a győzelem békéjét, a harci zsivaj 

elcsitulásának a csendjét, a küzdelem után a jól megérdemelt pihenés békességét. De ez, amit 

az Úr készít, az Ő békessége (vö. Jn 14, 27). Az Úr békességébe vezeti választottját. Az 

ember megélheti az Isten békéjében való örvendezést.  
 

 2. Tóbiás élményéből kikövetkeztethetjük a második tevékenységet, amellyel Isten 

előkészíti ezt az egymásban levés örömét. A szeretetét adta. Azt, hogy megtapasztalhatta 

Tóbiás az istenszeretet örömét, illetve az ő Isten iránti szeretetének a boldogságát. Ez 

kegyelmi ajándék. Ezt az ember sokszor szeretné már hamarább is élvezni, de sokszor olyan 

hosszú küzdelem után kapja csak meg. Isten titka, hogy kit meddig készít elő ennek a 

békének és szeretetnek a befogadására.  
 

 3. Az Úr harmadszor azzal készíti elő az egymásban levés örömét, hogy megszünteti 

azt az akadályt, amely az Ő választott menyasszonyát elválasztja Tőle. Az ószövetségi 

választottak élménye volt: Kiszárította a tengert, amikor Egyiptomból kijöttek. Gyalogszerrel 



keltek át a vízen, és ezért örvendeztek az Úr színe előtt (vö. Zsolt 65, 6). Aki valami 

áthághatatlan akadály előtt áll, amely elválasztja őt szerelmesétől, és ezért csak a szeretet 

ereje az, amely ezt az akadályt elhárítja, micsoda túláradó öröm fakad föl a szívében 

szerelmese iránt! Az Úr azért veszi el a korlátozó válaszfalakat, hogy már ne legyen 

semmi, ami akadályozná azt, hogy Ő mibennünk legyen, mi pedig Őbenne.  
 

 4. Negyedszer az Úr úgy készítgeti az egymásban levés örömét: megengedi, hogy a 

lélek-menyasszony Reá találjon. A Zsoltáros szava igazolódik: Ujjonganak és örvendenek 

Benned, akik Téged kerestek (Zsolt 39, 17). Az ember kereste Istent, Isten pedig 

kinyilvánította magát az Őt kereső és szerető léleknek. A találkozás öröme az egymásban 

levés örömét előre jelzi. A lélek itt már örvendezhet, mert megtapasztalja, hogy az Ő isteni 

Ura rátalált.  

 

 5. Ötödször az Úr azzal készítgeti elő az egymásban levés örömét, hogy magába öleli 

a választott lelket. A választott léleknek ugyanis az volt a lelki készsége: szívesen megyek 

Veled, Uram, kézen-fogva, karon-fogva egy életen át! Megtaláltam magamat Benned, és 

Téged énbennem. Eljöttél és birtokba vetted a lelkemet, amelyet Neked adtam. Íme, életünk 

egybeért, egybeforrt, eggyé lett. A kölcsönös önátadás öröme – tudniillik, hogy örökre 

Veled vagyok – a lélek-menyasszonyban ilyen élményt eredményez: Nem veszítek semmit, 

amikor kiszolgáltatom magamat Neked, Uram, a szeretetben, amikor a Tied lettem, hiszen 

Veled lettem gazdagabb. Immár nem magamban élek, hanem Tebenned! Mivel ez az 

önajándékozás kölcsönös, ezért a lélek megélheti: Immár nem magamban élek, hanem 

egymásban élünk, szüntelen öröme lettünk egymásnak, mert Benned találtam meg 

magamat (vö. Gal 2, 20). Te pedig mindenestől lángra gyújtó Tűz lettél a számomra, 

amely elragadó illatával és lángoló szeretetével átjár, éltet és életet fakaszt. A Te életedet 

fakasztja fel bennem, Uram. Így tehát már megvalósul Izajás próféta jövendölése: 

„Örvendezve örvendek az Úrban!” (Iz 61, 10).  

 

 6. Érdemes megfigyelni: Isten ezt a minket lángra gyújtó tüzét fokozni akarja 

bennünk, egyre lobogóbbá tenni az örökkévalóságon át! Emberi dadogással itt tudjuk 

kimondani annak az ima-módnak a kibontakozását, amelyet úgy gyakoroltunk, hogy Isten 

nevét szótagolva visszafelé mondogattuk. Is-te-n, visszafelé pedig: n, ami a mi saját nevünket 

jelenti, te is, tudniillik te, választott menyasszonyom is bennem vagy, én pedig Tebenned. A 

lélek-menyasszony egyre jobban felismeri, hogy nemcsak Isten van őbenne, hanem ő is 

Istenben van! Nemcsak az ember örvendezhetik Istennek, hanem Ő is örvendezik nekünk. 

Ó, milyen édes ez az egymásban való kölcsönös öröm, az egymásban létezés öröme! 

Vagyis Isten és az ember egységének öröme! A lélek-menyasszony elmondhatja: „Szívem 

vágyát betöltötted, örömmel töltöttél el nemcsak színed előtt, hanem szívedben, illetve a 

szívemben” (vö. Zsolt 20, 2). Ez az az öröm, amelyet Húsvétvasárnap a tanítványok élhettek 

meg, amikor a feltámadt Jézus láttára öröm töltötte el őket (vö. Jn 20, 20). Ez már a 

feltámadt Úrral való találkozás szférája. Ez már a mennyországi egymásban levés  

elővételezése. Az ottani egymásban levés örömét a látnok így hallja: Örvendezzetek, ti 

mennyek, és ti, akik benne laktok! (Jel 12, 12). A mennyország ugyanis nem más, mint maga 

Isten. A mennyországba jutás nem más, mint az Istenbe való örök eljutás. Akik a 

mennyországban laknak, azok már Istenben vannak, Isten pedig őbennük. Ez az üdvözült 

lelkek örömének szüntelen forrása. Ilyenkor a lélek-menyasszony már elmondhatja: 

„Egyedül csak Isten maradt meg nekem. Odaadtam a keresztségi fogadalmamban Neki 

mindent: szabadságomat, akaratomat, időmet, gondolataimat, vágyaimat, életemet és 

halálomat. Én már nem valami rezignált jellegű: – áh, lemondok róla – szót használom, hogy 

tudniillik, hogy azért hiányolnám a világ javait; hanem a pozitív jellegű odaadás szavát. Az 



önátadás kifejezésére mindennel kapcsolatban azt mondja isteni Urának: odaadom. Ez az 

odaadás öröme, vagyis amim van, Neked adom; illetve ez a másik befogadásának öröme:  

 Uram, befogadlak Téged, mert nekem adtad magadat, Veled lettem gazdagabb, Te 

lettél az én boldogságom, Te vagy az én örömöm, Te vagy az én életem! Minél inkább 

elhagyja tehát az ember a bűnt, az Istentől elfordítani akaró kisebb értékeket, a világ 

vonzásait, illetve önmaga kereséseit, annál jobban megéli a legnagyobb Kincsben, vagyis 

Istenben való gazdagodását.  

  

– Egyre többet tud befogadni Istenből,  

 – egyre jobban lobog benne Isten szeretete, Isten neki ajándékozott szeretete,  

 – egyre jobban él benne az egyedüli boldog élet, Isten boldog élete. Az ő élete pedig  

 – egyre jobban Istenbe merült élet lesz.  

 

 Itt már megvalósul az, amit az apostol sürget: Örüljetek az Úrban szüntelenül! (Fil 4, 

4). Az Úrban levés öröme a szüntelen imának egy csodálatos formája. Az Úr választottja 

pedig megtapasztalja: isteni Ura őbenne találja örömét.  

  

Most már együtt éneklik, egymásnak zengik:  

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

 

Örvendező szívvel, szüntelenül zengjük:  

 Jegyesem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  

 



                                                                                                                    

 

395. Kölcsönös örömujjongás egymásban 

 

 

Imádkozzuk a 159. számú éneket: 

 

 Ó édes Jézus, nékem is fejedelmem, Királyom,  

 Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom!  

 Te uralkodj a szívemben, Téged áldjon bennem minden. 

 Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom,  

 Én felséges Királyom!  

 

 A lelki frigy ima-szakaszának kiteljesedése, amikor a lélek-menyasszony megéli az 

egymásban-levés gyönyörűségét. Az előző ima-órában már foglalkoztunk az egymásban-

levés örömével. A gyönyörűség valami magasabb foka az örömnek, felfokozott mértékű 

öröm, ujjongás. 

 

Az ima-óra első részében tanulmányozzuk:  

  

I. Hogyan keresi és találja meg gyönyörűségét az Úrban a lélek-menyasszony? 

 

 Nem kétséges, hogy a lélek-menyasszonynak, a kiválasztott léleknek joga van keresni 

isteni Urában az ő örömét. A Zsoltáros mindnyájunkat buzdít: Örömödet az Úrban keresd, Ő 

majd teljesíti szíved vágyait! Még inkább áll ez a buzdítás a kiválasztott lélekre. Van ilyen 

szentírási fordítás, amely így hozza ezt a szöveget: Gyönyörűségedet az Úrban keresd! (Zsolt 

36, 4). Ha egy édesanya a gyermekét becézgeti, vagy a szerelmes az ő szerelmesét dédelgető 

szavakkal illeti, akkor ha már ilyen szavakat mondott neki: „Szép vagy!”, akkor ezt fokozva 

így mondja: „Gyönyörű vagy nekem! Gyönyörűségemet találom benned!”  

Amikor a lélek-menyasszony az isteni Urára tekint, akkor Őbenne a végtelen 

szépséget látja meg. Ez a tökéletes harmónia, amely a Szentháromság egy Istenben 

valósul meg, gyönyörködteti őt. Gyönyörűségét az Úrban találja meg. A lélek tehát 

valamiképpen belemegy isteni Urába, benne él, benne gyönyörködik (vö. ApCsel 17, 28). 

Ilyenkor mondja: Lelkem ujjong az Úrban! (Vö. Zsolt 34, 9). Ilyenkor írja: Örül a szívem, és 

ujjong a lelkem (Zsolt 15, 9). Isten szabadító tetteit szemlélve ilyen szavakra is fakadhat a 

lélek-menyasszony: Lelkem ujjong az Úrban, örvendezem, mert szabadulást hoztál (vö. Zsolt 

34, 9). Ebben a szeretetteljes ima-kapcsolatban, amelyet a házassághoz hasonlítunk, 

megvalósul a szünet nélküli ima, amelyet Úr Jézus sürget. A lélek szünet nélkül ujjonghat, 

mert Isten védi őt, ő pedig magasztalja Urát (vö. Zsolt 5, 12).  

 Amikor két egymást szerető ember nagyon jól érzi magát egymás társaságában, 

amikor örvendeznek egymásnak, amikor az ujjongás kölcsönösen betölti őket, akkor olyan 

szívesen táncra perdülnek. Az Úr is meghívja választott menyasszonyát ilyen táncra. 

Jeremiás prófétánál mondja: Körtáncot lejt akkor a leány, ifjú és öreg együtt örvend (Jer 31, 

13). 

 A táncolásnál a férfi és a nő egymás felé fordul. Az egyik engedelmet kér a táncra, 

a másik beleegyezik. Egymásra tekintenek, a szemek egymásba fúródnak. A hölgy partnere 

vállára teszi a kezét. Ez a bizalomnak egy nagyon mélységes kifejezése: Karnyújtási 

közelségbe kerültél hozzám. A férfi pedig a hölgynek a derekára teszi kezét. A másik kezük 

pedig egybefonódik. Lábuk egy ütemre ring. A táncot járóknak ezen harmóniáját az Úr 

önmagára alkalmazza, mert a próféta nem mondja meg, hogy kivel lejt táncot a leány, kivel 

örvendezik ifjú és öreg együtt.  Ezzel jelezni akarja: mind-mind az Úrtól kapnak felkérést, 



hogy körtáncot lejtsenek. Isten világában a lélek-menyasszony, és szerelmes isteni Ura 

tánca nem szóló-tánc, hogy a többiek csak nézik, de nem kapcsolódnak bele. Itt mindenki – 

a menyasszony vagy az isteni Ura rokonságába tartozik – meghívást kap: együtt lejtsük ezt 

a táncot! A körtánc nemcsak az jelenti, hogy körbe-körbe táncolnak, hanem ez valamiképpen 

a karnak is a tánca. A férfiak és a nők karának a tánca, mintegy az angyalok is különböző 

karokban dicsőítik Istent. Úgy, akik itt a földön az emberek közül tartoznak Istenhez, 

dicsőíthetik Istent ezzel az egy ütemre dobbanó szívvel, lépéssel, tekintettel és 

kézfogással.  
 Lehet a táncolás közben beszélgetni, de a lélek-menyasszony ebben az ő ujjongó 

boldogságában már nem a szavak sokaságával akarja megközelíteni isteni Urát; csak 

csendesen ráfigyel, szeretettel rátekint, kitárulkozik isteni Ura szeretetének 

befogadására. Ettől, hogy isteni Ura szeretetét befogadhatta, hogy az ő isteni Ura benne van, 

az öröm örvendező ujjongásba lobog fel: Te énbennem vagy! (Jn 6, 56). Úgy örülök 

neked, úgy ujjong a szívem, mert bennem vagy, isteni Uram! Te, Aki eljöttél hozzám, Aki 

kinyilvánítottad jelenlétedet, Aki nekem ajándékoztad szeretetedet, Te lettél az én 

boldogságom! Uram, immár a Te örömed lüktet át engem! Hatalmad elnyomja én 

elmémet, mert a szereteted átjárta a szívemet. Önmagaddal töltötted be az életemet!  

 A lélek-menyasszony ilyenkor azt kívánja, hogy minél tovább tartson ez a tánc! 

Kéri az angyalokat, hogy a harmonia celestist, a mennyei harmónia dallamát még tovább 

húzzák! Az angyalok nem kéretik magukat. Ők, akiket isteni Urunk – aki a láthatatlanokat 

és a láthatókat teremtette (vö. Ter 1, 1) –, a szívükön viselik a mi üdvösségünket, vagyis 

hogy egyre jobban befogadhassuk Istent. Mert az üdvösség megvalósulása pontosan ezáltal 

történik: Isten bennünk van, mi pedig Istenben lehetünk örökre!  

 Ha a költő azt mondja: Minden ember szívében dal van, akkor ez még inkább 

érvényes Isten választottjaira. Bennük nemcsak egy dallam van, amely tovatűnik az idő 

múlásával, és elenyészik, hanem a végtelen isteni harmónia az örökkévalóságban már 

elkezdődött, és örökké tartó ének, amelyet az Atya zeng a Fiúnak a Szentlélekben. Ahogyan a 

táncot járók befogadják a zenekar zenéjét, és azok a hangok őket tánclépésekre, 

mozdulatokra késztetik, úgy Istennek ez az örök harmóniája, a szeretetnek ez az éneke a 

szeretet moccanására, a szeretet lobogására, a szeretet egyre tüzesebb fellobogására, a 

lélek ujjongására készteti az embert. 
 Az egymásban való kölcsönös örömujjongás imájában a lélek-menyasszony egyre 

többet tud befogadni ebből az isteni dallamból, ebből az isteni Életből. Egyre jobban 

gyönyörűségét leli isteni Urában. Van úgy, hogy a zenészek a lassú tánclépéseket a dallam 

gyorsításával felpezsdítik, és még tüzesebben ropják a táncot. A lélek-menyasszony lelkében 

is egyre tüzesebb, egyre forróbb lesz nem annyira a hangulat, hanem sokkal inkább az élet, 

a szeretet életének a lobogása, aki benne az Isten. Isten egyre jobban átlükteti önmagával 

az embert, akiben lakik! Az ilyen táncritmusban a menyasszony hagyja, hogy a vőlegény 

egyre jobban vezesse őt. Teljesen ráhagyatkozik. A lélek-menyasszony pedig beleolvad isteni 

Ura karjaiba. Hagyja, hogy a lelkében egyre jobban eluralkodjék Istennek ez a szeretet-

lángolása. Ez a felpörgetett tánc nem fárasztó, nem olyan, hogy a táncolóknak lihegve le kell 

ülniük, mert már nem bírják tovább a ritmust, a lélek világában Isten egyre nagyobb 

biztonsággal vezeti a ráhagyatkozó lélek-menyasszonyt.  
 

 A kölcsönös örömujjongás imájában a második résznél nézzük: 

 

II. Hogyan nyeri gyönyörűségét Isten a lélekben? 

 

 Eddig azt próbáltuk megközelíteni, hogy a lélek megéli azt, hogy Isten benne van, és 

ujjongva örül neki, gyönyörűségét találja isteni Urában.  



 A szeretetnek, a lelki házasságnak a másik Személye, Isten is hasonlót él meg: Isten 

gyönyörűsét találja az Ő választottjában! A lélek-menyasszony már nem önmagában van, 

hanem Istenben. Ezért mondja a próféta: Gyönyörűségét leli benned az Úr (Iz 62, 4). Az Úr – 

Aki a lélek-menyasszonyt beengedte önmagába – azért tette ezt, mert már eddig is kedves 

volt neki az Ő kiválasztottja. Most pedig, hogy az Úr az Ő szíve szeretete középpontjába 

vezette választottját, még inkább gyönyörködik benne. Ha már a bevonulás gyönyörűséggel 

volt teljes, milyen lehet az a gyönyörűség, amikor a lélek-menyasszony már benne van isteni 

Ura szívében? A Zsoltáros így buzdított: Ujjongjatok Istennek dicsérő szóval! … Ujjongással 

vonult be Isten. ... Szentséges trónjára ült az Isten (vö. Zsolt 46, 2. 6. 9). Ha már az az 

örömkiáltás forrása volt az ujjongást dicsérő éneke, hogy Isten bevonult a lélek hajlékába, és 

annak trónjára ült, micsoda ujjongó élmény, amikor a lélek-menyasszony bevonulhat 

isteni Ura szívébe, és Vele ülhet a trónon, mint királynő a Király mellett! Eltelnek 

gyönyörűséggel, Isten dicsőségének gazdagságából (Iz 66, 11). A lélek-menyasszony – akit 

isteni Ura királynői méltóságra emelt – nem egyedül vonul be, az őt kísérők vele együtt 

örvendeznek, vele együtt ujjonganak, éneklik a dicséret szavát, részesednek az isteni nagy 

Király dicsőségéből, és választott királynőjének dicsőségéből.  

 Ugyanezt írja le a Zsoltáros: Örvendeznek és ujjonganak Isten előtt az igazak, 

elragadtatással ünnepelnek (Zsolt 67, 4). A zsoltár látomásként írja le a nagy eseményt. Isten 

hajlékában Isten Király és választott menyasszonya, a királynő előtt örvendeznek és 

ujjonganak a szentek, dicsérik Őt. Új dalt énekelnek Neki. Szép öröm-éneket zengve dalolnak 

(vö. Zsolt 32, 1-3). Ezt az ujjongó éneket éneklő igazak között ott vannak az angyalok 

mellett a szentek is.  
 Szent Ágoston – aki ért ezekhez a dolgokhoz – azt mondja: „Ezt az új éneket csak az 

új emberek értik meg, akik a kegyelem révén már az Újszövetséghez tartoznak, amely 

szövetség már nem más, mint a mennyek országa. Ezután vágyódik egész szeretetük, és 

énekli az új éneket. De ne a nyelvünk, hanem az életünk zengje ezt az új dalt! Ne keresd a 

szavakat, mintha meg tudnád magyarázni, hogy mi is tetszik Istennek! Ujjongással énekelj! 

Ez az ujjongó ének az Istenhez illő szép ének.”  

 

 De mit jelent ujjongással énekelni? 

 

 Megérteni és szavakba foglalni nem lehet azt, amit a szív énekel. Azokat is – akik 

valami serény munkában ha elkezdenek énekük szavaival ujjongani az örömtől – úgy eltölti 

ez az öröm, hogy azt már szavakkal kifejezni sem lehet. Már nem is a szavak értelme fontos a 

számukra, hanem az öröm hangja. Az ujjongásnak ez a hangja azt jelenti, hogy olyasvalami 

virágzott ki a szívben, amit nem lehet szavakkal kimondani. Kihez illik az ilyen ujjongás, 

ha nem éppen a kimondhatatlan Istenhez? Kimondhatatlan ugyanis az, amit kimondani nem 

tudsz. Ha őt kimondani képtelen vagy, és hallgatnod sem szabad, mi marad számodra, 

minthogy ujjongj, vagyis hogy a szív szavak nélkül örüljön, és öröme mérhetetlen 

nagyságának ne szabjanak határt a szavak!  
 Amikor ebben az örömujjongásban a lélek-menyasszony már megéli, hogy isteni 

Urának a szívében van, talán így fogalmazhatja meg élményét: Szeretnék feloldódni a Te 

szerelmedben, Uram! Szeretnék Beléd semmisülni! Szeretnék még Veled eggyé lenni! Te 

légy énbennem a minden! Én már csak voltam, Te pedig vagy. Úgy örülök, hogy befogadtál 

a szeretetedbe! Tágra nyitottad lelked ajtaját előttem, hogy szabadon járhassak-

kelhessek Benned, én pedig egyre jobban ki akarom tágítani lelkem ajtaját Neked, hogy 

Te is egyre szabadabban járhass-kelhess bennem! Teremtményi alázattal hódolok Előtted. Én 

csak azért vagyok, hogy Te lehess bennem a minden! (vö. 1 Kor 15, 28). Uram, ha akarod, 

magam fölé emelhetsz. Veled betöltődve nagyobbra tágul a lelkem tegnapi kicsiny 

önmagamnál. Íme, magadba emeltél! Csodálkozva szemlélem: Én is Benned lehetek? A 

szerelemnek micsoda sugárzása ez! Szereteted belém áradt, az én szívem szeretete pedig 



Benned van. Ó mekkora feldicsőülése, felmagasztaltatása ez a kicsiny teremtménynek: Te 

énbennem vagy, én pedig Tebenned, Uram!  

 – Élj Te énbennem, mint az égő csipkebokorban! (Kiv 3, 2).  

 – Élj Te énbennem, mint ahogyan Jézusban élsz!  

 – Élj Te énbennem, mint Máriában élsz!  

 – Élj Te énbennem, mint szülő a gyermekében, gyermek a szülőjében, mint jegyes a 

jegyesében, mint Isten a teremtményében, hogy a teremtmény Istenben élhessen! Ujjongó 

örömmel mondom, ujjongok és örvendezem jóságod miatt (Zsolt 30, 8), mert tekintetre 

méltattad alázatosságomat!  

 Itt elmondhatom ugyanazokat a szavakat, amelyeket a Szűzanya mondott: „Az én 

lelkem most már magasztalja az Urat, és a szívem ezentúl ujjong üdvözítő Istenemben, mert 

tekintetre méltattad alázatos szolgálóleányodat” (vö. Lk 1, 46-48). A Szűzanya énekel, a 

Szűzanya lelke énekel, magasztaló éneket zeng az üdvözítő Úrnak. A Szűzanya szíve 

ujjong, mert amikor tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, akkor neki is ajándékozta 

Egyszülött Fiát. Attól kezdve, hogy Mária kimondta az igent, a Szentlélek erejéből Isten Fia 

benne él Máriában, az anyában. Megtestesült a Szentlélek erejéből. Mária pedig benne él 

teremtő, megváltó és üdvözítő, megszentelő Istenében. 

 Amikor a Szűzanya Istent magasztaló énekét, a Magnificat-ot imádkozzuk, akkor 

mindig gondoljunk erre az ujjongásra, amely Isten és az Ő választott kelyhe, a Boldogságos 

Szűz között kölcsönös volt! Isten gyönyörűségét találta az Ő választottjában, a választott 

lélek pedig gyönyörűségét találta Istenében. Kölcsönösen ujjongtak egymásnak. A 

Boldogságos Szűz szűzi méhében Isten otthont készített magának. Amikor pedig felvette 

mennyei házába, akkor Mária otthont kapott Istennél.  

 A választott lélek is elmondhatja: „Istenem, Uram, Te eljöttél hozzám, és otthon vagy 

nálam.” Illetve boldogan, ujjongó lélekkel megélheti: „Uram, Istenem, Te otthont készítettél 

nekem Nálad. Uram, Te lettél az én új otthonom!” Isten pedig azt mondja jegyesének: „Te 

lettél az én új otthonom.” Mert Ő is lakást akar szerezni nálunk (Jn 14, 23). Megígéri: Az 

Atyával és a Szentlélekkel együtt lakást vesz nálunk (vö. Jn 14, 23). Ha már az Ószövetségben 

megígérte: Otthont készít a hontalannak (Zsolt 67, 7), akkor mennyivel inkább beteljesedik 

ez az isteni ígéret az Újszövetségre. Isten nekünk, hontalanoknak – akik a mennyei haza 

szeretet-közösségéből kiestünk az eredeti bűn által – otthont készített, illetve magának 

otthont készített a mi emberi szívünkben, életünkben. A lélek mondhatja imádságos 

vallomással: „Boldog vagyok, ujjong a lelkem, magasztal Téged, mert Te itt vagy velem! 

Mert Te itt vagy bennem! Itt vagy nálam!” 

 Folytatódik az ujjongás, mert a lélek megélheti: „Uram, én ott lehetek Nálad! Én ott 

lehetek Benned! Te szeretsz engem, és én szeretlek Téged! Te lettél az én ujjongó 

örömöm, én pedig, kicsiny porszem ember a Te kegyelmedből szíved örömére, 

gyönyörűségére lehettem, mert megtisztítottál, mert magadhoz emeltél! Nemcsak a szívedre 

szorítottál, hanem a szívedbe fogadtál! 

 – Ez az egymásban levés ujjongó gyönyörűsége.  

 – Ez az az ujjongó örvendezés, amelyet az emberi szív szinte már nem is bír elviselni.  

 – Ez az az ujjongó örvendezés, amelyről a lélek-menyasszony ráismer isteni Urára.  

 – Ez a Te isteni stílusod, ez a Te életed, ez a Te Szereteted, ez rád vall, ez jellemez 

Téged. Reád ismerek, Uram, mert Te kimutattad, mennyire szeretsz engem!  
 

Isten ugyanis szüntelenül énekli már annak, akit végleg kiválasztott, és házába vezetett, és 

örök szeretettel szereti: 

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

 

A lélek-menyasszony pedig boldogan válaszol, ujjongó szeretettel, örvendezve zengi:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 



 

  

 

 

396. Kezem a kezedben, Uram 

 

 

Imádkozzuk a 230. számú éneket: 

  

 Szeretettel jönnek Hozzád, Atyánk, hívő gyermekid 

 Meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit. 

 Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk imádást hoz,  

 Áldozatul hozza Néked legtisztább érzelmeit.  

  

 Az Istennel való lelki frigy imaállapotának egy nagyon szép megvalósulása az, 

amikor a lélek-menyasszony megélheti: kezét az isteni Vőlegény kezébe teszi. Illetve 

fordítva: Isten is az Ő kezét a lélek-menyasszony kezébe helyezi.  

 Bevezető gyakorlatnak használjuk azt az imagesztust, ahogyan a szentáldozásban a 

kézbeáldozáskor Jézust “kolduljuk”. Bal tenyerünket nyújtsuk ki, jobb tenyerünket tegyük 

alája! A szentáldozás boldog pillatatára készülve Jézusnak trónust készítünk, vagy a 

betlehemi jászol formájára Jézusnak hajlékot adunk a tenyerünkben, úgy várjuk most az 

Urat.  

 A szentáldozás előtt is még látjuk az Urunkat, amint a szent ostyában nekünk adja 

magát, mert mi csak a tenyerünket nyújtottuk ki; de amikor az Úr szent testét megkapjuk, 

akkor sem látjuk még Őt, csak a szent ruháját a hófehér ostyakenyér színében. De 

tudjuk, hogy ott van már! 

 Ugyanúgy ebben az imamódban ezt a tudást indítsuk fel magunkban! Az Istennel való 

lelki frigy imaszakaszában Isten és a lélek már megtartották a kézfogót. Ezt idézzük fel az 

imádságunk folyamán!  

 

 A lelki kézfogás imájának első szakaszát így fogalmazhatja meg a lélek-

menyasszony: 

 

I. Kezemet kezedbe tettem, én Uram, Istenem! 

 

 Ez a mozdulat az ember gesztusa. Tudjuk, hogy Isten világában Isten az, Aki először 

nyújtotta ki felénk a kezét (vö. 1 Jn 4, 19), az emberek világban azonban az etikett szabályai 

szerint úgy illik, hogy elsőként a menyasszony nyújtsa kézfogásra a kezét.  

  Amikor a lélek-menyasszony megéli, hogy az ő isteni Vőlegénye kezébe teheti az ő 

kezét, akkor ebben a kézfogásban benne van az a nagyon szilárd elhatározás, amely a lelki 

házasságot jellemzi: „Uram, ezentúl sohasem akarom kihúzni a kezemet a Te 

kezedből!” Ez egy nagyon boldogító elhatározás, Istentől eredő ajándék, amikor ez a 

gondolat megszületik az ember szívében. Amikor valami bánat ér, akkor az ember úgy 

elszomorodik, a szíve gyászol. De fordítva is érvényes: amikor a lélek-menyasszony ezt az 

örömet megélheti, hogy az isteni Vőlegénye kezébe tette a kezét, akkor ez örvendezésre 

való alkalom. Az örvendezést pedig lehet fokozni. Ha a téli hidegben a menyasszonynak a 

keze is átfázott, és hideg, de felmelegedik, amikor a vőlegénye kezébe veszi; úgy a mi 

ember-voltunk is felmelegedik, amikor isteni Urunknak a kezébe tesszük a kezünket.  

 Sokszor úgy van, hogy a hölgyek az eleganciára való törekvéssel inkább vékonyabb 

kabátot vesznek, inkább vállalják azt, hogy fáznak télen. És ilyenkor, amikor a választott 

léleknek, a választott hölgynek a keze hidegségét vőlegénye megérzi, akkor akár a kabátját is 



hajlandó ráadni, nehogy megfázzon. Amikor a mi isteni Urunk felé ilyen fázós lélekkel 

nyújtogatjuk a kezünket, Ő nagylelkűen az Ő köntösébe takar be bennünket, hogy 

felmelegítsen. Idő kell ahhoz, hogy a hideg kéz felmelegedjen, de amikor már a vőlegény 

szeretetétől felmelegedett a menyasszony keze, a menyasszony szívesen otthagyja a kezét a 

vőlegénye kezében.  

 Boldogan elmondhatja: „Kezem kezedben pihen.” Ebben az ima-szakaszban is a 

lélek-menyasszony egyre hosszasabban elpihenhet isteni Urának a kezében. Most nem a 

szavak áradnak, most nem szép gondolatokkal töltik be a szívüket a másikról, mint az 

elmélkedésben a lélek Istenről, hanem a lélek-menyasszony egyszerűen csak hagyja, hogy 

isteni Ura Kezének melegsége az ő kezébe átsugározzék.  
  Persze azért a szemek beszélnek. Az egyik szempár mosolya a másikba hatol. A 

szívek szeretete árad. A lélek-menyasszony a nyugalomban, ebben a békében, ebben a 

pihenésben egyszer csak megéli: A Te jobbod, Uram, átölelt engem (Zsolt 17, 36). Az isteni 

Vőlegény nemcsak a kezében akarja tartani a választott menyasszonyt, hanem isteni lényével 

egészen átölelve akarja tartani. Ilyenkor a lélek mindent feledve, mindent hátrahagyva 

boldogan beleszédül Istennek ölelésre kitárt karjaiba. Isten szeretetének a mélységei nyílnak 

meg előtte. Amikor a kezét a lélek-menyasszony beletette isteni Vőlegény kezébe, akkor 

érezte, hogy átjárja isteni Urának a melege. Amikor jól érezte magát ebben a meleg 

szeretet-hullám áradásban, ebben csak megpihenni akart, minél tovább elidőzni, akkor az 

az imaélmény csak prelúdium, csak bevezető szakasza volt annak az örömnek, amellyel 

beleszédülhetett Isten szerető ölelésébe. 
 Ez a csend az imádság ideje. Ez a boldog szédület, amellyel a lélek-menyasszony 

fenntartás nélkül átadja magát isteni Vőlegényének, éspedig visszavonhatatlanul, 

felbonthatatlanul, a lelki frigy ima-szakaszának jellemző vonása. Ebbe a szeretetbe egyre 

jobban bele lehet mélyülni. Merész kutatók tettek ilyen kísérletet, hogy repülővel felvitették 

magukat a sztratoszférán túli magasságokba, és vagy 20 km magasból szabad eséssel 

zuhantak a föld felé, hogy azután az utolsó szakaszban bontsák csak ki az ejtőernyőt, és 

épségben földet érjenek. Isten szeretetének a mélységét nem lehet km-ekkel mérni. A lélek 

boldog kaland-vággyal zuhanhat bele ebbe a mérhetetlen mélységbe, és nem kell félnie, 

hogy jaj, nem fog kinyílni az én ejtőernyőm; mert Isten minden mm-nél kíséri őt. Mindem 

m-nél vagy km-nél egyre jobban vonzza magába őt, mint ahogyan a föld gravitációs ereje 

vonzza azt, aki a magasból ilyen tudományos kísérleti céllal kiugrott. A lélek-menyasszony 

megéli: minél mélyebbre merülhet bele ebbe a mérhetetlen szeretet óceánba, annál több 

lesz az élet benne, annál több lesz a világosság, a ragyogó napsütésénél nagyobb melegség. 

Ebben az imádság-módban érdemes felfüggeszteni az idő számolását. Az ejtőernyősnek 

számolnia kell, hogy hány mp múlva kell megrántania a zsinórt, hogy kinyíljon az életet 

biztosító ejtőernyő. Mivel itt a lélek már mindent hátrahagyott, már az időt is, az idő 

kategóriájából szinte kilép, az örökkévalóság szférájába érkezik, ahol nem számít az idő 

múlása, csak a szeretet bontakozása, gyarapodása. A lélek-menyasszony boldogan 

konstatálja: milyen jó, a kezemet a Te isteni Kezedbe tettem be, Uram. A szeretetednek 

micsoda mélységeit élhetem meg!  

 

 Most csendesen időzzünk el ebben az időtlenségben, merüljünk bele egyre jobban 

Isten szeretetének óceánjába!  
 Ha valami megzavarná ezt a boldog beleszédülésünket Isten ölelésre kitárt karjaiba, 

akkor hagyjuk, hadd múljon el az a zavaró tényező! Mi szédítő sebességgel repülünk tovább. 

Az ilyen kis zavaró tényezők lemaradnak. A lélek-menyasszony egyre boldogabb, hiszen 

egyre jobban él Isten szeretete mélységeiben, egyre jobban része van Isten szeretet 

életének. Egyre inkább otthon érzi magát Isten tenyerében. Minél jobban belemerül ebbe a 

szeretetbe, annál nagyobb lesz a boldogsága, és a szívében az ujjongás egyre jobban 



feltüzesedik. Micsoda örömteli állapot ez a   imádkozó lélek számára, aki nemcsak a kezét, 

hanem egész életét is isteni Ura kezébe tette!  
 

 Ennek a lelki kézfogás imájának második szakaszát így fogalmazhatja meg a lélek-

menyasszony: 

 

II. Kezemet kezedbe vetted, Uram! 
 

 Az előző ima-szakaszban a lélek-menyasszony volt a kezdeményező, nyújtotta kezét 

isteni Ura felé, most pedig Isten az, Aki elsődlegesen tevékenykedik.  

 A lélek-menyasszony itt elmondhatja: Uram, Te vagy örök részem és kelyhem, Te 

tartod kezedben sorsomat (Zsolt 15, 5). Amikor a Zsoltáros az örök-részről beszél, ez az 

örökség, amelyet a családapa kioszt a gyermekei között. Izrael földje a 11 törzs között lett 

felosztva, a 12. törzs – Áron papi nemzetsége – nem kapott Izrael földjéből részt, mert 

az Úr lett az ő öröksége, örökrésze.  
 A választott lélek is ezt éli meg: Isteni Ura reá tekintett, megfogta a kezét, és eme 

isteni kézfogás óta Isten tartja a kezében az ember sorsát. Ez a kiválasztottság boldog 

tudata, ez a lefoglaltság boldog megpecsételése: Az ember tudja, hogy Isten a kezébe 

vette őt. Ilyen körülmények között már semmiért sem aggódik. Már semmiért sem 

nyugtalankodik. Ilyenkor már Isten egyedül elég neki (vö. 2 Kor 12, 9; Róm 4, 21), 

ahogyan ezt a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz megfogalmazta. Ez a kifejezés: – Isten az 

én örök részem – a magyarban nemcsak az örökséget jelzi, hanem az örökkévalóságot, és 

hogy örökre a részem vagy, Uram, Istenem! Én pedig – mondhatjuk így: – a Te részed 

vagyok (vö. Jn 6, 56).  

 Ebben az ima-szakaszban a lélek-menyasszony hagyja, hogy Isten az Ő mivoltával 

egyre jobban átjárja az ő kicsi emberi lelkét. Ilyenkor már tapasztalatból tudja: Isten lett 

az ő sorsa. Ez nem egy boldogtalan, fájdalmas sors, hanem az egymásnak odaadottság, 

elkötelezettség boldogsága: „De jó sorsom van, hogy Te vagy az én Uram, Istenem!” Minél 

tovább kitart a lélek-menyasszony ebben a jó sorsában, hogy Isten lett az ő örökrésze, annál 

nagyobb lesz benne az ismeret Istenről, illetve a szeretet Isten iránt. Elmondhatja: Engem 

ismersz, Uram, és belém látsz. Próbára teheted a szívemet, hiszen a Te kezedben van (Jer 12, 

3) Micsoda élménye lehetett ez a prófétának! Mennyi nyomorúságot elviselt Isten kedvéért, 

vagyis Isten iránti szeretetből, vagy még jobban mondva: Istennek ő iránta való szeretete 

miatt.  

 A próféta jól tudta, hogy ő milyen kicsiny, milyen gyenge ember, ezért is próbált 

hivatkozni a prófétai meghíváskor: „Jaj, Uram, Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen 

ifjú vagyok!” (Jer 1, 6). De megerősítette az Úr szava: „Ne mondd azt: ’Ifjú vagyok’, hanem 

menj el azokhoz, akikhez küldtelek, és mondd el nekik, amit parancsolok! Ne félj tőlük, mert 

veled vagyok és megoltalmazlak!” – Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és 

így szólt hozzám: „Nézd, ajkadra adom szavaimat!” (Jer 1, 7-9).  

 Mit kellett mondania? Ezt üzente az Úr az Ő népének: Még emlékezem: ifjúkorod 

hűségére, és jegyességed idejének szeretetére; hogy követtél akkor a pusztában azon a földön, 

amelyen nem szoktak vetni. Izrael akkor az Úr szent tulajdona volt, az Ő aratásának első 

termése (Jer 2, 2-3). A lélek-menyasszony minden kicsinysége ellenére is megéli: Isten 

milyen nagyra tartja őt.  
 Amikor arról tesz vallomást: Engem ismersz, Uram, és belém látsz (Jer 12, 3), akkor 

ezzel azt is megvallja: „Uram, Te ismered az én jövőmet, az én szeretetem 

kibontakozását, az én életem növekedését, amellyel egyre jobban beléd növekedem, hiszen 

kezedbe vetted az életemet. Nemcsak a jelenemet, hanem a jövőmet is. Te látod, hogy a 

szeretetnek még micsoda nagy kiteljesedését készítetted számomra. Isteni Urának ez a róla 

való ismerete nem deprimálja, nem gátlásosan lenyomja a lélek-menyasszonyt, hanem 



felszabadult boldogságra segíti. „De jó, Uram, hogy az életemet a Te kezedbe vetted! De jó 

Uram, hogy én immár a Te kezedben vagyok! Ha én még nem is látok olyan messzire, mint 

Te, mert kicsi vagyok, Te pedig nagy, és abból a magasból sokkal nagyobb távlatokat 

látsz az én életemből is, akkor is belső bizalommal biztos vagyok abban, hogy a Te isteni 

szereteted nem fog cserben hagyni engem.” 

 Amikor a lélek-menyasszony igent mondott isteni Urának, és felbonthatatlan szeretet-

szövetséggel kezét isteni Vőlegénye kezébe tette, akkor attól kezdve tudta már, hogy ő 

örökre Istené, Isten pedig örökre az övé akar lenni. Ebben segíti őt Isten vallomása: 

Amilyen az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti is az én kezemben! (Jer 18, 6). Az az 

agyag már a Fazekasmesteré, megvásárolta magának, megváltotta magának drága véren, 

Egyszülött Fia vérével fizetve érte (vö. 1 Kor 7, 23). Ahogyan a fazekasmester nem valami 

selejtet, hanem remekművet akar alkotni az agyagból, úgy az isteni Mester is belőlünk – 

akik már az Ő kezében vagyunk, mert a kezébe vett minket – remekművet akar alkotni! 

Készséges engedelmesség kell! Ahogyan a puha vajat lehet formálni, úgy a mi föld 

agyagából való testünket is, Isten kezéből kapott lelkünket is teremtményi készséggel 

hagyjuk formálni!  
 Mire formál bennünket az Úr? Az Ő képére és hasonlatosságára (vö. Ter 1, 27). A 

lélek-menyasszony nemcsak a teremtményi készséggel, hanem a szerelmes szív 

nyitottságával is hagyja magát alakítani isteni Ura kezében. Boldogan, minden érintésre 

megremegve, a szeretet gyönyörűségétől megilletődve: „Uram, Isten, Te mit akarsz kihozni 

belőlem? Boldogan befogadom ezt az isteni akaratot (vö. Mt 6, 10). A misztikusok élménye 

ez a befogadás. Mintegy „elszenvedik” Istennek ezt a tevékenységét. Gyönyörűséges, és 

nem szenvedéssel teli ez az érintés. Egyre inkább átformálódik az ember istenivé.  

 Erről az átformálódásról mondja Mózes, Istennek ez a választottja, nagy barátja: 

Uram, Te szeretted az őseinket. A szentek mind a Te kezedben vannak. Elerőtlenedve 

lábadhoz borultak, mert azt akarták, hogy Te vezesd őket (MTörv 33, 3). A szenteknek tehát 

ez az élményük: Isten szerette őket. Isten a kezébe vette őket. Ők mindent hátrahagytak, 

saját erőiket is, csakhogy Isten előtt leborulhassanak. Megtapasztalták, hogy Isten 

felemelte őket magához, megfogta a kezüket, és vezette őket az úttalan pusztán a megígért 

haza felé.  

Ó de boldog az, akit Isten az Ő kezébe vett, mert ez az isteni szeretet, amellyel az 

Úr illeti őket, meg is szenteli őket.  

 

 Az imaóra harmadik gondolata így hangzik:  

 

III. Uram, őrzöm kezed melegét! 

 

 Ezt már nem kell magyarázni, nem lehet szavakkal ecsetelni, csak őrizni kell Isten 

kezének meleg szeretetét!  
 

 

Befejezésül a 252. sz. ének f) szakaszát 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! 

 

  

 

 



397. Kezedet Te is az én kezembe tetted, Uram 

 

 

 

Imádkozzuk a 121. számú éneket: 

  

 Mindeneknek szemei, Uram, Benned bíznak, 

 Mert az ínség idején Te kezedből híznak. 

 

 Kezeidet kinyitod, benne minden jóság, 

 És áldással töltöd el föld minden lakóját. 

 

 Az Istennel való állandó szeretetközösség megélése, vagy a lelki házasság, lelki frigy 

imaszakaszában egy nagyon kedves gyakorlat az, amikor nemcsak arra gondolunk, mint az 

előzőekben – hogy mi emberek Isten kezébe tesszük a kezünket és az életünket –, hanem 

szabad arra is gondolni az imádságban, hogy Isten teszi önmagát az ember kezébe.  

 A lélek-menyasszony eddig a Zsoltáros szavát így imádkozta: Kezemet Feléd tárom 

ki, Istenem (Zsolt 27, 2). Most pedig megélheti azt: Kezembe zárlak Téged, Uram (vö. Zsolt 

62, 9. A szemlélődő imában Isten a kezdeményező, az elsődleges cselekvő, Aki adja 

önmagát, de az embernek be kell fogadnia Őt! Ez a legtisztább kontempláció, amikor 

nem valami akcióról van szó, hanem a befogadásról, amikor Isten önmagát ajándékozó 

szeretetét az ember magába zárja. Ez nem olyan, mint amikor Dózsa Györgynek 1514-ben 

a felkelés leverése után kezébe tüzes jogart adtak. Az a korona, az a tüzes jogar halálra égette 

őt (Petőfi szavaival: „Tüzes trónon őt elégetétek”). Amikor Isten adja önmagát az Ő 

választott menyasszonya kezébe, ez olyan, mint amikor életre melengetünk egy kis ázott 

madárkát. Igazán itt Isten az, Aki felmelengeti a lélek-menyasszonynak nemcsak a kezét, 

de még inkább a szívét is, és élteti őt.  

 

 Ádám és Éva kezében az a gyümölcs halált hozott. A kiválasztott lélek kezében Isten 

életet ajándékoz. Szabad Istennek ezen önmagát ajándékozó gesztusa után vágyakoznunk. 

Ez egy belső éhség. Nem annyira a test éhsége, hanem a lélek éhsége. Ez az ember 

legmélyebb vágyának a beteljesedése, amelyet a boldog és Istennel betöltött lélek után él 

meg. Ez az igazi és teljes élet utáni vágyódás megízlelése, amely majd az örökkévalóságban, 

a mennyországban teljesedik ki igazán. Az embernek szabad vágyakoznia a mennyország 

Istene után. Istent az Ő ígérete köti, hogy nekünk ajándékozza az Ő szeretetét, kinyilvánítja, 

kinyilatkoztatja, nyilvánvalóvá teszi, hogy szeret bennünket. Ezért aki a mennyország után 

éhezik, vágyódik  és azt állhatatosan várja, mint Isten ajándékát, egyszer majd 

megtapasztalja, hogy Istentől ajándék gyanánt meg is kapja. Hogy mennyire így van, ezt a 

Szűzanya példája is mutatja. A Magnifikátban szíve örömében arról dalolt, hogy Isten az 

éhezőket minden jóval betöltötte. Mária az ő kicsinységének, alázatosságának a bevallása 

mellett ebben az imádságban azt is tanúsítja, hogy ő mennyire éhezte Istent (vö. Lk 1, 48). Ő 

nyitott kézzel, és még inkább nyitott szívvel várt Istentől mindent. Ő egészen nyitott volt 

Isten előtt, üres volt Istenre. Kész volt elfogadni azt, amit, vagy jobban mondva: Akit Isten 

akar neki adni. Ezért tudott Isten ővele és őbenne oly nagyot cselekedni. Mária az az 

imádkozó lélek, aki hagyta magát Istentől megajándékozni. Ahhoz, hogy az ember 

befogadja, kezébe vehesse Istent, az életébe beengedje Istent, a szív tisztasága kell. A 

Szűzanya is imádkozta a Zsoltáros szavát: Csak az ártatlan kezű mehet fel az Úr hegyére 

(Zsolt 23, 3-4; Kiv 24, 2). Vagyis ez azt jelenti, hogy az ártatlan kezű ember nem más, mint a 

tisztaszívű ember.  

  

A szemlélődő imában a lélek-menyasszony megtapasztalja:  



– Isten az, Aki megtisztítja az ember szívét.  

 – Isten az, Aki szeretet önt az ember lelkébe.  

 – Isten az, Aki önmagát teszi az ember kezébe.  

 Isten az ártatlan kezű embert tünteti ki azzal, hogy kezébe teszi az Ő szent kezeit.  

 

 A lelki élet eddigi fejlődési szakaszait a megtisztulás útját, a Krisztus erényeibe való 

beöltözésének az útján az Úr csak azért járatta végig az Ő választott menyasszonyával, hogy 

a lelke megtisztuljon. Hogy a keze ártatlan legyen, ő maga legyen ártatlan-kezű ember. 

Ilyenkor azután Istennek az az üzenete – amelyet már a prófétánál mondott: – Íme, a 

tenyerembe rajzoltalak téged (Iz 49, 16), az ember számára egy olyan megfogalmazásban 

jelentkezik, amellyel így mondhatja a meghatódottság szavait az Úrnak: Uram, nemcsak 

engemet rajzoltál a Te tenyeredbe, hanem magadat is az én tenyerembe vésted, vagyis a 

kezedet az én kezembe tetted.  

 Hogy mennyire Isten elgondolása ez az imaszakasz, mutatja az is, amit Mózes élt 

meg: Amikor az amalekiták ellen küzdött az ószövetségi választott nép, akkor meghagyta 

Mózesnek, vegye a kezébe a botját! Mózes pedig Isten botjával a kezében kiállt a domb 

tetejére. Mit érezhetett Mózes, amikor a kezében Isten botját tartotta? Az eredmény mutatja. 

Amíg kitárva tartotta a kezét imára Isten felé fordulva, addig a választott nép fiai 

győzedelmeskedtek (vö. Kiv 17, 9-11).  

 Mit eredményez az, amikor Isten nemcsak az Ő botját teszi az ember kezébe, 

hanem önmagát? Nemcsak a hatalmának a jelét, hatalmának az eszközét adja az imádkozó 

ember kezébe, nemcsak megfogja az ember kezét, hanem beleteszi a kezét az ember kezeibe.  

 

 Ezen bevezető után most nézzük meg első tárgyalási pontként:  

 

I. Milyen a Te kezed, Uram? 

 

 1. Először is ez az isteni kéz erős. Amikor az ószövetségi népet az ellenségei 

megtámadták, Jehosafát király az Úrhoz fohászkodott és azt mondta: A Te kezedben olyan 

erő és hatalom van, hogy annak senki sem tud ellenállni. Ténylegesen Isten választottai 

megtapasztalták az Úr erejét, győztek az őket támadó ellenség fölött (vö. 2 Krón 20, 15. 

24).  

 

 2. Másodszor Isten keze hatalmas. Dávid mondja: A gazdagság s dicsőség jár 

Előtted. Mindeneknek Te vagy az Ura, mivel a kezedben van az erő és a hatalom. A Te kezed 

mindent naggyá és erőssé tehet (1 Krón 29, 11-12). Akinek a kezébe – vagy mondjuk így: – 

az életébe Isten beleteszi az Ő hatalmas kezét, az Ő hatalmas életét, az ezzel az isteni 

hatalommal lesz gazdagabb. Ellene tud mondani az Isten ellen támadó erőnek. Istennek 

senki és semmi sem állhat ellen!  
 

 3. Harmadszor az Úr keze óvó és oltalmazó kéz. Amikor a Sinai hegyen Mózesnek a 

kérés(é)nek megfelelően megmutatta önmagát. Azt mondta: Csak hátulról láthatsz engem, 

mertaz élő Istent az ember nem láthatja, hiszen belehalna... Amikor elvonul az Úr, akkor is 

oltalmazó kezével betakarja Mózest (Kiv 33, 20. 22), mert hiszen az életre teremtett 

bennünket, nem pedig arra, hogy Isten szeretetével való ilyen hatalmas találkozás kioltsa az 

ember életét. 

  

 4. Negyedszer az Úr keze gondoskodó kéz. Mennyi mindent alkotott, jótéteményeivel 

jóllakatja teremtményeit, és azok koronáját, az embert különösen is. Ahogyan a családapa 

gondoskodik a családjáról, úgy a Mennyei Atya is gondoskodik az Ő családjának 

tagjairól.  



 

 5. Isten keze szelíd kéz. Az ószövetségi bölcs így fogalmaz: Hatalom van a kezedben, 

szelíden ítélsz, és nagy kímélettel vezetsz minket (Bölcs 12, 18). Nem fenyegetően 

pusztítással, ökölbe szorított, emelt kézzel fordul felénk az Úr, amely jelzi azt, hogy 

agyoncsapja a neki kellemetlenkedőt; hanem szelíd, jóságos kéznyújtással jelzést ad. Mint 

ahogyan az egymásba kulcsolódott kezek is egy-egy kézszorítással szavak nélkül is biztató 

jelzést tudnak adni egymásnak. A szeretetnek a jelzését. Amikor Isten fogja meg a mi 

imádságra kiterjesztett kezünket, szabad erre az isteni jelzésre figyelni: „De jó vagy, 

Uram, hogy ilyen finoman, alig észrevehetően, de mégis valóságosan jelzéseket adsz a Te 

szelíd szeretetedről!”  

 

 6. Hatodszor Isten keze életadó kéz, ahogyan ezt Michelangeló oly sokszor idézett 

freskója a Sixtusi kápolnában megjeleníti. Amikor Isten keze megérinti Ádámot, akkor 

Ádám életre kel. Az imádságban is így, kolduló, élet után vágyódó lélekkel érdemes 

kitárnunk a kezünket: „Uram, érintsd meg a lelkemet! Tedd a kezembe a kezedet! 

Ajándékozd nekem a Te Életedet, Istenem!”  

  

 Második gondolatnak kérdezzük meg:  

 

II. Milyen az, amikor kezedet Te is kezembe tetted, Uram? 

 

 1. Olyan, mint amikor a gyermek, aki mindent a kezébe akar venni, mert fel 

akarja fedezni a világot, meg akarja érteni a Valóságot. Milyen ösztönösen hajolnak le a 

kis gyerekek az őszi földre-hullott falevelek után, mert azoknak a színes szépsége megérinti a 

lelküket. Felfedezik a szépséget.  

 Amikor tehát az Úr az Ő kezét az ember kezébe teszi az imádságban, akkor az ember,  

Isten gyermeke valami gyönyörű-szép színes világot fedez fel.  
 

 2. Másodszor amikor Isten az Ő kezét az ember kezébe teszi, az olyan, mint amikor a 

diák puskát ír a dolgozat-írás alkalmával a tenyerébe. Valami tudást őriz a keze. Olyan 

tudást, amelyet magától még nem tud, ha nem tanulta még, de megkapja, és azt belevési. 

Úristen is ilyen új tudást ír az ember kezébe. Szabad újra meg újra rápillantanunk, hogy a 

leckét, amelyet még nem tudunk eléggé, azt egyre jobban megtanuljuk. Itt nem kell félni, 

hogy a szigorú tanár megbüntet azért, mert a tenyerünkbe írtuk a tudnivalót. Itt maga az Úr 

az, Aki beleírja ezt a tudást a tenyerünkbe, az életünkbe.  

 

 3. Amikor Isten az Ő kezét a mi kezünkbe, tenyerünkbe teszi, az harmadszor olyan, 

mint amikor egy fiú először fogja meg a szíve választotta kisleánynak a kezét, ami 

titokzatos szeretet-áramlással járja át őket. Elektromos áramütésnél is valóságosabb 

áramlás, amikor a lélek-menyasszony rádöbben arra, hogy Isten, az Ő isteni Ura a kezébe 

tette Önmagát egy életre visszavonhatatlanul, felbonthatatlanul, akkor ez a titokzatos 

szeretet-áramlás nemcsak az első érintés néhány pillanatáig tart, hanem Isten akaratából 

attól kezdve folytonosan, egészen egy örökkévalóságon át.  

 

 4. Az az élmény, amikor Isten önmagát teszi választott jegyese kezébe, negyedszer 

hasonlít ahhoz az élményhez, amikor a kis gyerek a kezébe egy kicsi hangyát vesz. Az a kis 

hangya ugyan menekülni akar, mert nem tudja, hogy mi történt vele, nem tudja, hogy az 

emberke szívben mi van, mi történik vele. A gyerek sokszor nem is igen tudja, hogy mit 

csináljon egy ilyen játék-hangyával, mi is legyen vele. De a lélek-menyasszony tudja, hogy 

amikor az ő hatalmas Ura az ő gyenge kis kezébe teszi önmagát, mit akar ezzel kifejezni. Az 

ember sokszor nem tudja, hogy mi van Isten szívében, de Isten tudja, hogy mi van az 



ember szívében. Ez a vonatkozás – hogy a kicsi és a nagy együtt van, hogy a nagy Isten tette 

magát az Ő kicsinyke teremtményének a kezébe, ez segít arra, hogy a lélek-menyasszony 

egyre jobban megélje Isten gondolatait, egyre jobban behatoljon isteni Urának a szívébe. 

Isteni Urának a keze érintése rádöbbenti az embert a maga kicsinységére, és Isten 

végtelen nagyságára. Ez egy szívet melengető érzés. A lélek-menyasszony megtelik szív-

örömmel, boldogsággal.  

 

 5. Az az élmény, amellyel Isten az ő kezét a választott lélek kezébe tette, hasonlít 

ahhoz az élményhez, amely a jegyesek szívében van, amikor a kézfogóra készülnek. Az a 

kézfogás a mennyasszony álmának várható beteljesülése lesz. Amikor a lélek-

menyasszony is látja, hogy isteni Ura az Ő kezét nyújtja feléje, és beleteszi kicsiny 

teremtményi kezébe, akkor ez az isteni gesztus örömmel tölti el az ember szívét.  

 

 6. Az a valóság, amely akkor teljesedik ki, amikor Isten az Ő kezét a kicsiny 

választottja kezébe teszi, hatodszor olyan, mint amikor házasságkötéskor a jegyesek 

megfogják egymás jobb kezét. A menyasszony vagy a vőlegény joggal mondhatja olyankor: 

„Úgy éreztem, hogy az életét tette az én kezembe!” Amikor az imádságban Isten megfogja 

az ember kezét, amikor az isteni Vőlegény az Ő kezét teszi a kiválasztott lélek kezébe, akkor 

a lélek-menyasszony megélheti: Isten az Ő életét tette az én kezembe!  Mélységes ez az 

élmény, az abból ismerhető fel, hogy az ifjú házaspár egy életen át ki tud tartani ebben a 

boldog kézfogásban. Amikor a lelki frigy imaállapota valósul meg Isten és a lélek között, 

akkor ez a végleges elkötelezettség olyan kézzelfoghatóvá válik: Isten és az ember egymás 

kezébe teszik az életüket. 

 

 7. Hetedszer ez az élmény olyan leírhatatlan érzés, mint amikor a szülő-anya 

először veszi kezébe újszülött gyermekét. Az édesanyák egy életen át megőrzik azt a 9 

hónap, vagy ki tudja, hogy már mióta várva-várt pillanatot, hogy végre kezemben van a 

férjemmel való szeretetünknek a gyümölcse! Akkor még inkább leírhatatlan érzés, hogy a 

lélek-menyasszony megtapasztalja: Isten már belehelyezte önmagát kicsiny teremtményének 

a kezébe. Az édesanya irgalmas szeretettel veszi körül gyermekét. A lélek-menyasszony 

pedig meghatódott szívvel babusgatja, dédelgeti, szeretgeti isteni Urát, Aki a kezébe 

adta önmagát.  
 

 8. Nyolcadszor ez az imaélmény olyan, mint amikor Isten Fia a Boldogságos Szűz 

Mária kezébe adta magát. A kicsiny teremtmény a nagy Istent hordozza a tenyerében. 
Minél inkább máriás lelkületű valaki, annál inkább megélhet hasonló boldogságot: „Én, a 

kicsiny teremtmény a nagy Istent hordozom a tenyeremben!”  

 

 9. Kilencedszer ez az élmény olyan, mint amikor a gyermek Jézus Páduai Szent 

Antal kezébe adta önmagát. Micsoda világra szóló történés volt az! Az egész világon hogy 

megfogta az emberek lelkét ez az isteni gesztus, és felbátorít mindnyájunkat erre a 

hallatlan merész gondolatra, hogy Isten szívesen adja önmagát a mi kezünkbe is!  

 

 10. Hogy mennyire valóságos és jogos ez a kívánság, ez az élmény, tanítja a mi 

Anyaszentegyházunk, amikor az eukarisztikus Jézust a mi kezünkbe adja. Tenyerünkön 

hordozgathatjuk, ajkunkkal megcsókolhatjuk, szívünkbe befogadhatjuk, hordozhatjuk, 

dédelgethetjük.  
 

 A harmadik imagondolatnál most nézzük meg:  

 



III. Milyen a lélek-menyasszony magatartása, amikor megélheti azt, hogy isteni Ura az 

Ő kezét a kicsiny teremtményi kezébe tette? 

 

 Az ember lelkét öröm járja át: „De jó, Uram, hogy kezedet kezembe tetted!” Az 

ember elkezd örvendezni az Ő Istenén. Megvallhatja Neki: „Uram, de merész ötlet volt ez 

Tőled! Nem is mertem volna remélni ezt. Én, a kicsiny teremtmény Téged a tenyeremben 

hordozhatlak? Uram, Te túláradó módon felülmúltad minden vágyamat, mert annyira 

vágyódtam Utánad. Amikor az imádságban a jobb tenyeremet felfelé fordítottam, akkor ezzel 

jeleztem, hogy várlak. Oly sokszor vártalak már! Most, amikor a tenyerembe pillantok, 

akkor lelkem szemével láthatom, szemlélhetem, tudhatom, hogy itt vagy!” 

 Ha az Úr az Ő menyasszonyáról azt mondta: A dicsőség koronája leszel az Úr 

kezében (Iz 62, 3), akkor most a lélek-menyasszony öröme az, hogy a kezében van az Úr 

dicsősége, vagyis a dicsőséges Úr, a végtelen nagy Isten! Ő az – mondja Szent Pál apostol: 

–, Akiben benne lakik testi formában az Istenség egész teljessége, és benne lettetek ennek a 

teljességnek részesei ti is (Kol 2, 9-10). Az az isteni Vőlegény, Akit a lélek-menyasszony a 

tenyerében dédelgethet, az a végtelen nagy Isten! Amikor pedig Isten az Ő egész teljességét 

közli a teremtményével, akkor ennek az isteni teljességnek a részesévé teszi őt. Persze, 

hogy az ember szívében felfakad az ujjongás: „Ó, hogy dédelgetlek, Uram! Micsoda 

Kincsem vagy nekem!” Ez az isteni kézfogó – amellyel megélhetem, hogy a Te kezed az én 

kezemben van – egy örök életre szóló kézfogás. Persze, hogy a kezemben őrizlek! Nem 

adlak másnak a világ minden kincséért sem, minthogy én elhagyjalak Téged valami 

másért! Drága Kincsként bizalommal és meghatódottsággal őrizlek, mert annyira nem 

érdemeltem meg ezt a végtelen nagy Kincset. Erre is vonatkozik az, amit Jézus mondott: 

Ingyen kaptátok (Mt 10, 8), vagy ahogyan Szent Pál apostol fogalmaz: Megigazulásunkat 

ingyen kapjuk Isten kegyelmének erejéből Jézus Krisztus megváltása árán (vö. Róm 3, 24). 

Isten előtti kedvességünket – amellyel Ő hajlandó a kezét a mi kezünkbe tenni – kegyelem 

gyanánt kapjuk. Ő mondja: „A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának vizéből. A 

Győztes részesedik mindebben. Én Istennel leszek, és Ő az én Fiam” (Jel 21, 6-7).  

 Ha az embernek nincsen pohara, és vándorlása során forráshoz érkezik, akkor bizony 

a tenyeréből szürcsöli azt a friss forrásvizet. Amikor Isten kegyelmének áradatából az élet 

forrásozik, akkor ingyen meríthetünk belőle minél többet, minél többször! Az az életet 

adó isteni Erőforrás – Aki a tenyerünkbe adta önmagát – a lelkünk belsejébe is be akar 

hatolni. Az az imaélmény, amellyel a lélek megélheti, hogy Isten az ő kicsiny teremtményi 

kezébe helyezte önmagát, abba az irányba mutat, hogy milyen lesz az, amikor majd Isten az 

Ő lelkével, az Ő életével, az Ő szeretete teljességével betölti választott menyasszonya szívét. 

Olyan, mint ahogyan az édesanya és az édesapa élete a gyermekben jelen van, folytatódik. 

Mert amikor az Úr azt mondja: – Én az Ő Istene leszek, és Ő az én Fiam –, akkor ezt az élet-

azonosságot tanítja, az életek egyesülését ajándékozza. Az ember részesedik Isten 

természetében. Amint a gyermek szüleit édesapának és édesanyának szólíthatja, úgy az 

Istennel egy lélek – akiben Isten élete folytatódik – Atyjának szólíthatja Istenét. Urának, 

Istenének. Isten pedig úgy tekint rá, mint az édesapa és az édesanya a gyermekére, vagy még 

inkább, mint a férj a feleségre, a feleség a férjre: Ő az enyém, én az övé vagyok. Ő a kezét a 

kezembe tette, én pedig részesedhetem az ő életében, mert ő részt adott nekem az ő életéből. 

Érthető, hogy a lélek-menyasszony boldogan akarja megtartani Isten kezét, szeretetének a 

feléje nyújtott jelét. Érthető, hogy ez az imaállapot egy életre szól, visszavonás, meggondolás 

nélkül, mert Isten, az örökkévalóság Ura örökre a lélek-menyasszony kezébe akarja 

tenni önmagát, a lélek pedig – mivel győzedelmeskedik minden más elhúzó erő fölött – 

részesedik Isten életében, nem akarja már soha visszavonni kezét Isten kezéből, és nem 

akarja elengedni Istent az ő életéből. A kezek egymásba–fonódása a szívek egymásba 

dobbanását fejezik ki, és az ajkak egymás felé szólása az énekeknek az egymásba 

fonódásával ugyancsak az egy szeretetről, a szeretetben való egyesülésről tesz bizonyságot.  



 

Isten mondja az Ő választottjának: 

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

 

Mit is mondhat erre a lélek-menyasszony?  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

És ha már nem is mondják egymásnak a szavakat, mert annyira tele van a szívük egymással, 

csak dúdolgatják, akkor is tudnak mindent a másikról. Ezt dúdolgassuk:  

 Hmmm, hmmm, … 

 

A lélek-menyasszony szeretné, hogy a pillanat gyönyörűségét az órák és a napok sokasága 

kövesse, és egy életen át eseng:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Szavak nélkül is csak egy kis kézszorítással, egy kis jelzéssel is újra meg újra tudtára 

adja isteni Urának ezt a vágyát. Csak szorítsuk meg isteni Urunk kezét! 

 

  

 



                               398. Mosolyogj rá Uradra, és fogadd be az Ő mosolyát! 

 

 

 

Imádkozzuk a 155. számú éneket: 

    

 Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, 

 Boldog, aki Tehozzád hív, s szívét Hozzád tárja.  

 Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,  

 Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját! 

 

 Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, 

 A mennyei dicsőségnek legszebb koronája. 

 Szívemet tedd Szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek,  

 Szívemet fűzd a Tiédhez, jóvá, szelíddé tedd!  

 

 Az Istennel való végleges elkötelezettség, vagyis a lelki házasság ima-szakaszában a 

lélek-menyasszony nagy boldogsága, hogy rámosolyoghat isteni Urára, illetve, hogy 

befogadhatja az Ő mosolyát. Az ember annyiszor visszaemlékezik a szomorúságaira, és 

keresi a metódust, hogyan tud felülemelkedni a bánaton. Hogyan lesz mosolygós az arca? 

Kapjuk a jó-tanácsokat:  

 – Lazítsa el arcizmait!  

 – Lágyítsa mosolyra ajkát!  

 – Figyeljen a másikra, aki öröme forrása lehet!  

 

 Biztos, hogy ezek a természetes módszerek segítenek a természetfölötti világában is. 

Amikor a lélek-menyasszony ugyanis már tudja, hogy őt egészen elfogadta isteni Ura, akkor 

felejti a szomorúságai forrásait. Isteni Urára tekint, Őrá figyel. Őt akarja egész lelkével 

szeretni, és szeretettel rámosolyogni. Ez egy pozitív élet-hozzáállás. A választott lélek 

mosolyog isteni Urára, és ennek a mosolynak az alapja az a kölcsönös elkötelezettség, 

amellyel tudják, hogy az egymás szívét visszavonhatatlanul birtokolják.  

 Ha egy kis gyerekre jól esik ránézni, és akkor már mosolyog az ember, ha a jegyesnek 

a jegyesére jó rátekinteni, és akkor már egymásra mosolyognak; a lélek-menyasszony is 

szívből tud rámosolyogni szíve Urára.  

 A mosolygás feszültség oldó élmény, gyógyító hatású kincs. Az öröm a kedvesség 

és a megelégedettség jele. Nem véletlenül ez a világon legjobban elterjedt 

kommunikációs eszköz. Ha egy idegen országban nem is értjük az ott lakók nyelvét, de 

rájuk mosolygunk, akkor könnyen létrejön a jóindulatú kapcsolat. A mosolygás ugyanis elűzi 

a félelmet, illetve jelzi a közeledést, az együttérzést, a barátságot és a szeretetet. Amikor 

valaki tud önfeledten nevetni, rámosolyogni a másikra, akkor nemcsak az adrenalin hormon, 

a boldogság hormon árad el benne, hanem a lelkében is a belső élet-öröm árad el.  

 II. János Pál pápa ilyen értelemben mondja: „Mosolyod nyugalom a megfáradtaknak, 

fényes vigasztalás a szomorkodóknak, bátorság a csüggedőknek. Mosolyod értékes, 

nagyon-nagyon jó, de semmiért meg nem vásárolható.”  

 A költők egymással versengve próbálják megfogalmazni a mosolygás élményét, mint 

életet alakító, bontakoztató tényezőt. Gyulai Pál 1864-ban írja: Oh mosolyogj rám! - című 

versében: „Szeretem rózsás arcodat, oly csengő belső hangodat, szeretem karcsú termeted, 

liliom rengése jár veled. De bájaid között legjobban mégis mosolyod szeretem. Szívemben 

egy mély érzés dobban: ’Ó, mosolyogj rám, kedvesem!’  



 Petőfi Sándor is – aki annyi szép verset írt Szendrei Júliához –, esengve kéri 

Mosolyogj rám! című versében: „Mosolyogj rám, édes feleségem! Nincs virág földön és az 

égen, csillag, amely képviselhetné kedvességben mosolygásodat.”  

 Még hadd idézzem Mécs László premontrei papköltő versét: A gyermek játszani akar. 

Ebben ír egy olyan élményről, amikor a vonaton ült, és egy édesanya a gyermekével fölszállt. 

Voltak, akik keresztülnéztek rajta, voltak, akik nem törődtek a gyermekkel, de önmagáról ezt 

mondja: „Én tükre vagyok minden mosolyodnak, én azért élek, hogy visszamosolyogjak. 

Virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre, fényre, 

holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz 

napokra, rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, visszamosolyogjak Istenre!” 

 A lélek-menyasszony is ezt éli meg az imádságban: rámosolyoghat Istenre.  

 

 Ezen bevezető gondolatok után most nézzük meg:  

 

I. Hogyan tudja Isten örömre változtatni a lélek bánatát? 

 

 Az az élmény – amelyet a lélek-menyasszony most már megélhet, hogy isteni Urával 

egymásra mosolyognak –, hosszú-hosszú megelőző szakasz gyümölcse is lehet, ha csak az 

Úristen ezt nem adja meg egy szempillantás alatt, mint ingyenes kegyelmet.  

 Volt olyan idő, amikor a választott menyasszony a Zsoltárossal így fohászkodott: 

Lelkem nem tud megnyugodni. Istenre gondolok, és sóhajtozom, Róla elmélkedem (Zsolt 76, 

3-4). Tudniillik ez még az a szakasz volt, amikor még olyan távolinak érezte isteni Urát, 

amikor még csak vágyakozott Utána. De azóta megtapasztalta az Úr üzenetének a valóságát. 

Azt mondta: „Örömre változtatom gyászukat, fájdalmukban vigasztalom és felvidítom őket” 

(Jer 31, 13). Vagy ugyancsak átélhette a Zsoltáros élményét: Ha este betér hozzám a sírás, 

reggelre visszatér az ujjongás. Urunk jósága végigkísér életünkön (Zsolt 29, 6).  

 A lélek-menyasszony éppen a kiválasztottság boldog tudatával minden azelőtti 

szomorúságában is teljes bizonyossággal volt isteni Ura jósága iránt. Elmondta neki: 

Uram, Te ezt látod, Te minden kínt és könnyet számon tartasz (Zsolt 9B, 35 = 10, 14). 

Akármennyi is volt a lélek-menyasszony szívében a bánat vagy a gond, ott volt a vigasztaló 

tudat, hogy isteni Ura látja őt; kész eljönni, hogy megvigasztalja, és mosolyt csaljon az 

arcára.  
 

 Ha a természetes világban működik az elv, hogy el kell lazítani az arcizmainkat, 

mosolyra kell lágyítani az ajkunkat, ez működik a természetfölötti világban is. Ezért kérte a 

lélek-menyasszony: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 

50, 17). Mert mit csinál a lélek-menyasszony, amikor az Úr dicséretére nyitja az ajkát? Dalol, 

ujjong, mert tudja azt, hogy isteni Urának énekel. Így fogalmazott: Az Úrnak dalolok egész 

életemben, zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hisz 

gyönyörűségemet Őbenne találom! (Zsolt 103, 33-34). Amikor így nyilatkozott, hogy ajkam 

örvendezik, amikor Neked énekel, akkor a szíve gazdagságát, örömét akarta ezzel 

kinyilvánítani, hiszen a szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34). A szív dallamát nyilvánítja 

ki, teszi hallhatóvá a daloló száj. Amíg nem érezte isteni Ura közelségét, addig kérlelte: – 

Látogasd meg szolgádat, Uram! (vö. Zsolt 79, 15) –, és vágyakozott a találkozásra. Most 

pedig, hogy már megéli az imádságban: – Itt van az Úr –, így eseng: „Maradj velem, Uram!” 

(Vö. Lk 24, 29). Ahogyan az emmauszi tanítványoknak lángolt a szívük (Lk 24, 32), úgy a 

lélek-menyasszonynak is lángol a lelke, dalol az ajka és a szíve, mosolyog az arca, örül 

isteni Urának, mert szereti Őt.  
 Amikor isteni Urára tekint, akkor Jézus élete szemlélésében azt is látja, hogy Jézus is 

tudott mosolyogni, mint ahogyan tudott sírni is. Siratta barátját, Lázárt, amikor annak 

halálhírét kapta (vö. Jn 11, 1-33). Megsiratta Jeruzsálemet (Lk 19, 41), amikor annak 



nehézkes szívét látta, mert hányszor akarta egybegyűjteni Jeruzsálem népét, mint ahogyan a 

kotlós-tyúk a kis csibéit (Mt 23, 37). De a jegyest szemlélő szem meglátja azt is, amikor Jézus 

arca ragyogott Lázár feltámasztásakor, mert Ő szerette Lázárt (Jn 11, 5). Milyen lehetett 

Lázár arca, amikor Jézus a szemébe nézett, az ő arcára visszatekinthetett? Mosolyogtak 

egymásra.  
 A lélek-menyasszony látja azt, hogy az Úr mennyire kedvét találja az új 

Jeruzsálemben, az új választott nép tagjaiban. Hogyan örül annak, akit a jegyes méltóságára 

emel. A lélek-menyasszony imájában tehát nagyon jogos ez a magatartás: Ő szívesen 

rámosolyog isteni Urára, boldog, hogy Ura kimentette a szomorúság szakaszából, amikor az 

Ő távollétét volt kénytelen elviselni, amikor nélkülözte az Ő közelségét. Ó mennyire 

megvigasztalódik a lélek, amikor már megtapasztalja, hogy Isten eljött hozzá. Milyen hálás 

az ember, amikor tudja azt, hogy isteni Ura milyen kiváltságos szeretettel veszi őt körül. 

Mennyire tükre ő a rámosolygó isteni Vőlegénynek, és viszonozza isteni Ura mosolyát. A 

két tekintet egymásba fonódik, a két mosolygás egymásba hullámzik. Az imádságnak ebben a 

szakaszában érdemes keresni ezt az isteni tekintetet, Istennek ezt a reánk mosolygását, és 

érdemes viszonozni!  
  

Minél tovább van a jegyes az Ő szerető Jegyesének a jelenlétében és 

közelségében,  

 – annál több a mosolygás lehetősége, 

 – annál ragyogóbb lesz a szem,  

 – annál lobogóbb lesz a szív!  

 Mi, itt a földön élő emberek legyünk nagyon hálásak az idő tényezőnek! Az idő is 

Isten ajándéka. Minden perc, minden óra, minden nap az isten-szeretetünkben való 

növekedését hozza magával.  
 – Olyan jó feledni ilyenkor a múlt fájdalmait, sötétségeit és gyötrelmeit.  

 – Olyan jó az isteni mosolygás ragyogásában kibontakozni, életünk növekedését 

megtapasztalni!  

 Ahogyan a napsütés életet bontakoztat a növényekben, úgy Isten ránk mosolygó arca 

is növeli a mosolyt az ember lelkében. Hagyjuk, hadd mosolyogjon ránk isteni Urunk, mi 

pedig próbáljunk egyre jobban rámosolyogni!  

 

 A második részben próbáljunk arról elmélkedni:  

 

II. Hogyan tudjuk befogadni Isten mosolyát? 

 

 Egyáltalán honnan tudjuk, hogy az Úristen mosolyog? A Zsoltárok könyvének az 

elején ezt mondja a szent író: Amikor azokról szól, akik mint a föld nagyjai összeesküdtek az 

Úr ellen és Felkentje ellen, akkor a Mennyben-lakó csak mosolyog rajtuk, kineveti őket az 

Úr (vö. Zsolt 2. 4). Nyilván ebben egy olyan tanítás rejlik, amellyel a Zsoltáros jelezni akarja, 

hogy az ember milyen kicsiny és Isten milyen nagy. Az Isten ellen lázadó ember mit sem ér 

el. Nyilván, hogy ez egy képletes beszéd, antropomorfizmus, emberszabású kifejezés, mert 

Istennek nincs teste, Ő tiszta Szellem. De itt a mosolygás tényét érdemes megjegyeznünk. 

Választott menyasszonyát ugyanis az Úr nem kimosolyogja: „Ó te kicsiny, mit erőlködsz? -, 

hanem rámosolyog: - Ó te drága, de kedves vagy nekem!” 

 Amikor a lélek-menyasszony próbálja befogadni Istennek ezt a feléje irányuló 

mosolygását, akkor valami csodálatos érzés járja át. Ellentétes hasonlattal hasonlít talán 

ahhoz, amit Jeremiás próféta élt meg. Amikor Isten szólt hozzá, akkor ezt az élményt így 

jellemzi: Csontjaimat mintha tűz járta volna át. Tűz gyúlt a szívemben (Jer 20, 9). Persze, 

hogy az a lélek-menyasszony – aki megélhette, hogy isteni Ura reá mosolygott – még inkább 



megéli, átjárja egész lényét ez az isteni mosoly, Istennek ez az örömmel teljes önközlése. 
A lélek-menyasszony tudja azt, hogy Istennek van humora is.  

 Amikor a három isteni Személy meglátogatta Ábrahámot, akkor ezt az ígéretet tette: 

„A jövő évben ez idő tájt visszajövök, s akkora feleségednek, Sárának már fia lesz.” Sára 

pedig, aki a sátor bejárata mögött hallgatózott, nevetett magában (Ter 18, 10). Később 

olvashatjuk: Ábrahám a fiának, aki született neki, akit Sára szült neki, Izsák nevet adta... Sára 

így szólt: „Isten örömet szerzett nekem, aki hallja, velem együtt örül!” (Ter 21, 3. 6). 

Micsoda anyai öröm lehetett Sára szívében, hogy idős kora ellenére mégiscsak édesanya 

lehetett! Micsoda mosolygással nézte nemcsak gyermekét, Izsákot, hanem azt az Istent, 

Aki neki megígérte az ígéret fiát (vö. Róm 9, 8). Ezért kapta a gyermek az Izsák nevet. 

Jizchay El, ez a héber kifejezés azt jelenti: Isten rám nevet, örömet szerez, vagy más 

értelmezésben az Izsák név így fordítható: Mosolyogjon az Isten! Ábrahám és Sára sokszor 

megélték, hogy Isten reájuk mosolygott. Ha olyan kézzel fogható élmény, ha valakire 

rámosolyog a szerencse, akkor ennek az idős házaspárnak még inkább kézzelfogható 

megtapasztalása volt, hogy rájuk mosolygott Isten! Ők pedig befogadták Isten mosolyát, és 

csendben visszamosolyogtak Rá.  
 Az okos ember csendesen mosolyog (Sir 21, 20). Ugyanez a szent szerző bíztat arra is: 

Mosolygó arccal hozd minden adományodat, és légy vidám! (Sir 35, 11). Ha a kinyilatkoztató 

Isten azt kívánja, hogy derűs arccal, mosolygó arccal ajánljuk fel az áldozatainkat Neki (vö. 2 

Kor 9, 7), akkor mennyire jogosult az ember mosolyogni arra az Istenre, Aki reá mosolygott, 

Aki a Fiát adta áldozatul (Róm 8, 32?) az emberért, Aki ekkora nagy áldozattal 

nyilatkoztatta ki az embernek: „Mennyire szeretlek téged!”  

 A lélek-menyasszony életében megvalósul az is, amit Szent Péter, az első pápa sürget 

az Istent szerető híveknél: Örüljetek, ha részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy 

dicsősége megnyilvánulás napján majd örülve örvendhessetek! (1 Pét 4, 13). Ha már az is 

örömünk forrása, hogy Krisztussal együtt lehetünk a szenvedésben; mennyivel inkább 

örvendezésünk nagyszerű lehetősége lesz, amikor az Ő dicsőségében is részt vehetünk! 

Amikor valaki ujjongva örül, akkor boldogan rámosolyog arra, aki ezt az örömet szerezte 

neki.  

 Ilyen örvendezés volt, és nyilván boldog mosolygás az etióp udvarnok lelkében és az 

arcán is: Megkeresztelkedése után boldogan folytatta útját (ApCsel 8, 39). Vagy a nagy 

megrázkódtatás után, amely Filippiben a földrengés által a börtönfalakat is megrepesztette. 

De a börtönőr szívét is megrázkódtatta, hiszen öngyilkosságba akart menekülni a ráváró 

felelősségre vonás elöl. Tudniillik hogyha a foglyok megszöknek, akkor az őr az életével 

fizet. A fizikai és lelki megrázkódtatáson túl a kegyelem is megrázta, átjárta ennek a 

börtönőrnek a szívét. Szent Pál ugyanis ott a börtönben a megfeszített, de a halálból feltámadt 

Krisztust hirdette, Akinek a feltámadásakor szintén rengett a föld, megrendültek a szívek. Az 

Istenbe vetett hit megkeresztelkedése után örömmel töltötte el a filippi börtönőrt egész 

családjával együtt (vö. ApCsel 16. 34). Ó, hogy tudtak egymásra mosolyogni Jézus 

tanítványai! Ó, mennyire be tudták fogadni Isten mosolygását, amellyel Ő reájuk 

tekintett! Mert ők is megismerték azt a szeretetet, amelyet Isten oltott beléjük, és hittek benne 

(vö. 1 Jn 4, 16). 

 Aki megismeri a másik szeretetét, az ujjong. Elmondhatja Sirak fia szavait: Téged 

áldalak és magasztallak (Sir 51, 12), tudniillik ujjongó lélekkel. Amikor a sírásunk 

vigasztalásra és örvendezésre fordul, akkor a lélek-menyasszony isteni Urába emelkedett 

lélekkel tud ujjongani, mosolyogni. Ilyenkor a lélek-menyasszony elmondhatja: „Tőled 

betöltött lélekkel örvendezem. A Te mosolyod hangolt engem is mosolygásra.” Vagy csak 

annyit mond: A Te jobbod, Uram, átölelt engem (Zsolt 17, 36). Amikor a vőlegény átöleli a 

menyasszonyt, akkor kölcsönös a mosolygás áramlása. Amikor az isteni Úr öleli át 

választott menyasszonyát, akkor a lélek befogadja Isten reá irányuló mosolygását. 



 A lélek-menyasszony meghallja isteni Ura szavát: „Szeretek rád mosolyogni.” A 

szeretetnek a törvénye pedig azt diktálja neki, hogy ő is ugyanezeket a szavakat mondja isteni 

Urának: „Szeretek Rád mosolyogni, Uram! Befogadom a Te mosolygásodat, és egész 

szívemből viszonzom azt, Uram!” Ebben az egymásra való mosolygásban már megvalósul 

az egymásban való gyönyörködés, egy csodálatos belső harmónia és a szívek egyesülése. 
A latin nyelvben ez így hangzik: Concordare. A cor a szívet jelenti. Concordare azt akarja 

kifejezni, hogy a szívek együtt vannak, a szívek egyesülnek, a szívek békében vannak a 

világgal, önmagukkal és egymással. A szívek egybehullámzása, concordanciája, egysége 

az, ami a kölcsönös mosolygás életében, imaéletében megvalósul.  
 Van úgy, hogy a jegyes kéri az ő jegyesét: „Mesélj magadról, rólad, a te világodról!” 

A menyasszony csillogó szemmel, mosolyogva figyeli, mit is mond neki isteni Ura. De 

fordítva is érvényes. Az isteni Úr is kéri az Ő választottját: „Mesélj magadról, a te világodról 

és énrólam!” Minden egyes szó egymáshoz fűzi őket. Minden egyes tekintet – amellyel 

egymásra mosolyognak – a szívüket fűzi még jobban egységbe. Amikor pedig már van egy 

olyan szakasz, hogy megáll a szó, a mosoly akkor is megmarad. Egymás kezét fogva egy kis 

finom szorítással jelzést adnak egymásnak, vagy még inkább a szemük összevillanásával 

jelzik: „Mennyire szeretlek, mennyire boldogan mosolygok rád!” Ilyenkor az ember kinyílik 

Isten előtt, és boldogan befogadja Őt! Isten szíve pedig kinyílik az ember előtt, és boldogan 

befogadja őt. Szívesen vannak együtt. A lélek-menyasszony örömét találja abban, hogy 

Isten lett számára a legfontosabb, hogy Isten az Ő szerető tekintetével, isteni 

mosolygásával eluralkodott az ő egész kicsiny teremtményi lényén. Isten a létével, a 

gondolataival és a szíve szeretetével betöltötte őt. Isten és ő egy lélek lettek, lélekben 

egyesültek!  

Immár kezd megvalósulni a teremtés célja: Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 

15, 28). Itt helyreáll az eredeti bűnnel kibillentett egyensúly. Akkor ott a paradicsomkerti 

bukásnál az embernek jobban kellett önmaga, mint Isten szeretetteljes uralma. Most pedig 

már Isten lett számára a legfontosabb, Ő a minden (Sir 43, 27). Most már elmondhatja 

Urának: „Te lettél az én életem! Egyre jobban Te élsz énbennem!” Micsoda isteni csere 

ez! Nemcsak a mosolygások kicserélődése, hanem a szívek cseréje is! A lélek-menyasszony 

elmondhatja: „Már nem félek kiszolgáltatni magamat, odaadni életemet Neked, Uram, mert 

Veled lettem gazdagabb, Istenem!” Isten az embernek ajándékozta magát. Micsoda isteni 

ajándék ez! Karácsony titkának állandósult öröme ez. „Itt van az Istengyermek, kit irgalma 

közénk lehozott.” (Ho. 23). Az ember Karácsonykor boldogan megéli: Nem vagyunk már 

többé atyátlan árvák (vö. Siralm 5, 3). Van szerető Atya Istenünk a Fiúval a Szentlélekben! 

Amikor Isten ránk mosolyog, akkor otthont ad nekünk az Ő életében, illetve szállást vett már 

a mi lelkünkben (vö. Jn 14, 23). Micsoda paradicsomi boldogság ez! Elmondhatják 

egymásnak: „Te lettél az én örömöm, Te lettél az én boldogságom!”  

 És hogy ez sokáig megmaradjon, hogy mindörökre megmaradjon, szünet nélkül, 

befejezés nélkül, talán csak ennyit mondanak egymásnak: „Őrzöm a mosolyod!”  

 

Isten énekel az Ő választottjának:  

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

 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 

 

 

399. Szívem a szívedben 

 

 



 

Imádkozzuk a 222. számú éneket: 

 

 Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság!  

 Átcsobogjon szent igéd: friss valóság! 

 Hadd teremjen szűz erőt, tiszta vért,  

 Halni bátor hősi szívet Szívedért! 

 

 Az Istennel való lelki frigy tulajdonképpen az egymásban levés imaszakasza, Istennel 

a szeretetben való egyesülés imája. A lelki házasság imaszakaszának – amikor a lélek 

véglegesen elkötelezi magát isteni Urának, az isteni Vőlegény pedig közli önmagát választott 

menyasszonyával – egy nagyon szép formája, amikor a szívek egymásban levéséről van 

szó.  
 Ha a geometriában két kört egyforma átmérővel rajzolunk, de egymás mellé, akkor 

azok a mértani ábrák egymástól függetlenek. Ha a két kört közelítjük egymáshoz, és egy 

kicsit már metszik egymást, akkor azért a két kör megtartja a maga területének a nagyobb 

részét önállónak, a két mértani ábrának csak egy kis hányada a közös terület. Ha pedig 

koncentrikus köröket tudunk rajzolni, hogy a két kört egymásra tudjuk tenni, mondhatjuk 

úgy, hogy egymásban vannak, akkor már nem látszik két körnek, csak egy körnek. Valami 

ilyesféleképpen lehet szemléltetni az egymásban levés imáját az Istennel való lelki házasság 

imaszakaszában. A lélek-menyasszony egészen isteni Ura szívében van, és az Úr az Ő 

isteni szívével egészen választott menyasszonya szívében.  
 A szív a Szentírás tanításában mindig a belső világot jelenti. Jézus emberi 

mivoltának a teljes Személyiségét is a szívvel mutatja meg nekünk, amikor azt mondja: 

Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű! (Mt 11, 29). Alacoque Szent 

Margitnak is, ennek a választott szent látnoknak a szívét mutatja meg, mint a szeretet 

lángoló tűzhelyét: „Íme a szív, amely úgy szeret benneteket!” Jézus tehát az Ő emberi 

mivoltának a teljességét tárja föl a választott lélek előtt. De az Istennel való lelki frigy 

imaállapotában nemcsak a második Személy megtestesült Isten emberszívére irányulunk, 

hanem a teljes Szentháromság belső világát is ezzel az isteni szív-képpel tudjuk kifejezni.  

 

Az első részben tehát elmélkedjünk arról:  

 

I. A lélek-menyasszony szívében hordozza isteni Urát 

 

 Szent Cecília szűz és vértanú november 22-ei ünneplése kapcsán a könyörgésben az 

Egyház azt mondta róla: „Mindig Krisztus evangéliumát hordozta a szívében.” Ez a … 

szakkifejezés azt jelenti: a részt említjük, amikor a teljességre, az egészre gondolunk. Szent 

Cecília Krisztusnak nemcsak a tanítását hordozta a szívében, hanem Krisztust egészen, mert 

aki Krisztus evangéliumát befogadja a szívébe, az magát Isten Fiát fogadta be az 

Atyával is és a Szentlélekkel is együtt.  

 Amikor a lélek-menyasszony szívének a belső élményét próbáljuk tanulmányozni, 

akkor az első megközelítésünk legyen egy természetes élmény. Bizonyára mindnyájunk 

életében volt egy olyan édes öröm, amikor valaki nagyon kedves személyre tudtunk 

gondolni. A szívünknek erre a másik személyre való gondolása édes belső élményt hozott 

létre bennünk, amelyet nem felejtünk el, mint ahogyan a gyermek sem felejti el a cukorka 

édességét, ha egyszer már megízlelte; úgy az ember is azt a belső édességet – amelyet a 

másikra való gondolás hozott létre benne – nem felejti. Isten választottja az Úrra gondol. A 

Rá gondolás, a Feléje irányulás egy édes örömérzetet hoz létre a lélekben. Különösen, 

amikor nemcsak egy távollevő kedvesre kell gondolni, hanem a szívünk mélyén élő 

szentháromságos egy Istenre tudunk gondolni; milyen édes örömet eredményez! Ahogyan a 



gyermek szeretné a cukorka édességét tovább tartani a szájában, úgy a lélek-menyasszony is 

ezt kívánja, hogy szüntelenül a szívében hordozhassa Urát! Ha a házasságban a férjnek és 

a felségnek az az élménye, hogy nem tudnak egymás nélkül élni, akkor a lelki frigy 

imaszakaszában a lélek-menyasszony is elmondhatja: „Uram, nem tudok Nélküled élni! 

Szüntelenül Rád gondolok, szüntelenül Neked örülök! Szüntelenül Veled vagyok, mert Te 

bennem vagy, én meg Tebenned lehetek.” A szívek az egysége azt jelenti: egészen együtt van 

Isten a lélekkel. A lélek-menyasszony isteni Urával, egészen egymásban vannak. Itt már az 

ember szíve egyrészt a maga erőfeszítésével lecsendesített szív, másrészt pedig Isten 

ajándékából lecsendesült szív. Az embert már nem a teremtmények zaja, illetve 

önmagának a zaja tölti be, hanem a találkozás, az együtt levés belső békéje tölti be. Az Isten 

után vágyódó tiszta szív már megélheti azt, hogy a vágya teljesült. Az ilyen lecsendesedett és 

lecsendesített tiszta szív alkalmas arra, hogy ne csak észrevegye az Úr érkezését, hanem 

észrevegye azt is, hogy az Úr már benne van az ő szíve hajlékában! Befogadhatta az Úr 

érkezését. Örvendezve megtapasztalhatta szíve hajlékában az Úr jelenlétét. Megélhette, hogy 

Isten szeretete hogyan árad bele az ő szívébe. Ha lehetne, akkor az önátadását akarja 

fokozni a lélek-menyasszony, pedig már egészen odaadta magát Isten Urának. Viszont az 

időtényező még segít, hogy minden nap, minden órában, minden percben egyre jobban helyet 

adjon isteni Urának az ő kicsiny teremtményi szívében. Ahogyan a házastársaknak az idő 

múlása segít, hogy egyre növekedjenek az egymás iránti szeretetben; a lélek-menyasszony is 

minden nappal növekedni tud az isteni Urával való kölcsönös szeretetében. Ilyenkor 

sóhajtozhat: Bárcsak tetszéssel fogadnád dalomat, hiszen gyönyörűségemet Tebenned 

találom! (vö. Zsolt 103, 34). Amikor a szerelmes szív önfeledten énekel, Ura szeretetének 

dallamát zengi, akkor a szeretetével akarja megajándékozni, gazdagítani, boldogítani a 

másikat. Az a gondolat, hogy az isteni Vőlegény szívesen fogadja választottjának a szívéből 

fakadó éneket, még jobban fokozza a gyönyörűséget a lélek-menyasszonyban; mert itt már 

nemcsak a szavak zendülnek egybe, hanem a szívek is egymásba remegnek. Ugyanazt a 

szerelmes éneket zengi az isteni Vőlegény, mint amelyet a választott menyasszony. És minél 

tovább tart ez a szellemi páros ének, ahogyan Keresztes Szent János mondja, annál több 

lesz a lélek-menyasszonyban a lelki gyönyörűség. Az együtténekelt éneknek nemcsak 

dallama van, hanem szövege is. Talán a lélek-menyasszony ezt a szöveget dalolja 

legszívesebben isteni Urának: Szívem Istene és örökrésze mindig az Isten (Zsolt 72, 26). 

Ebben újra kifejezésre jut a gondolat: a lelki házasság imaszakaszában a lélek-menyasszony 

nem is akar mással lenni, mint isteni Urával. Szívének Ura Isten, szívének Istene uralja 

őt. Isten az ő legnagyobb Kincse. Nem is akar már mást örökölni ebből a világból, csak 

Istent. Amikor ezt a Kincsét a lélek-menyasszony boldogan megéli, és énekkel zengi, akkor 

egyre több lesz benne az öröm, ez az édes öröm, ez a másiknak való ujjongás. Mert a lélek-

menyasszony megéli: micsoda Kincse neki az Isten! 

 

Elmélkedésünk második részében próbáljuk megfigyelni:  

 

II. Hogyan dédelgeti az isteni Vőlegény a szívében az Ő menyasszonyát? 

 

 Már az Ószövetségben mondja: Efraim olyan lesz, mint egy hős. Szívük örül majd, 

mintha bort ittak volna; fiaik is látják majd, és ujjonganak, szívük örül az Úrban (Zak 10, 7). 

Efraim az egész ószövetségi választott népet jelenti, tágabb értelemben az egész választott 

újszövetségi népet is.  

 Miért örül Isten választottja? Mert látják Istenüket, szemlélik, gyönyörködve nézik. 

Szívük olyan állapotba kerül, mint akik borral töltődnek be, és valami emelkedettebb 

állapotba kerülnek. Itt már a Szentlélekről van szó, ahogyan azt az első pünkösd történetéből 

tudjuk. Amikor elteltek a Szentlélekkel, akkor a kívülállók azt gondolták róluk, hogy 

részegek: „Édes borral töltődtek el” (ApCsel 2, 13).  



 A jövendölés, a tanítás úgy szól, hogy a választottak szíve örül az Úrban. Aki esetleg 

túl sok bort ivott, az saját magában tapasztal valami emelkedettséget, szent mámort. Itt pedig 

már arról van szó, hogy az istenszerető lélek az Úrban örülhet. Szíve mintegy 

áthelyeződik saját kicsiny teremtményi mivoltából nagy isteni Urába. Emberi szíve 

hatalmas isteni Urában örvendezhet. Mert az isteni Vőlegény szívesen dédelgeti az Ő 

választottját. Sok-sok kedvességet ad neki. A Zsoltáros szavával is megfogalmazhatja a lélek-

menyasszony az ő élményét: Az Úr valóban csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk (Zsolt 

125, 3). A lélek-menyasszony – aki már isteni Ura szívében él – ámulva látja azokat a nagy-

nagy cselekedeteket, amelyeket Isten őmiatta vitt végbe. A teremtés, a megváltás, a 

megszentelés műve mind egy áttekintéssel szemlélhető Isten üdvösség-tervében.  
 A lélek azt is látja, amit az Úr Jeremiás próféta által üzen: Örök szövetséget kötök 

velük: nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak 

el tőlem (Jer 32, 40). Az Ószövetségnek ezt az ígéretét az Új- és örök szövetséget Isten az Ő 

Egyszülött Fia vérével, mindhalálig való szeretetével kötötte meg velünk, minden 

emberrel (vö. Zsid 9, 15). Itt már nyilvánvaló az, amit Szent Pál apostol is mond: A régi 

szövetség elmúlt, Isten valami újat valósított meg. Minden népet az Ő választottjává hívott 

meg (vö. Kol 3, 9-11). Minden embert az Ő szíve gazdagságába akar vonzani (vö. Jn 12, 

33). Ezért mondja: Az ember szívét magához akarja vonzani. Az Ószövetség emberi 

dadogása még az istenfélelemről beszél. Isten adja az ember szívébe azt a szeretetet, amellyel 

fél megbántani isteni Urát. Akkora szeretet van már az ember szívében, hogy többé nem akar 

elfordulni tőle, mert az Úr adta ezt a szeretet a választott menyasszony szívébe.  

 Amikor tehát Isten az ember szívébe szeretetet ad, akkor a szeretet örök, 

felbonthatatlan szövetségét köti meg vele. Ezért mondhatjuk, hogy ez az Istennel való lelki 

frigy imaállapota. Ugyanakkor Isten is magába vonzza választottját. Azt akarja, hogy az 

ember benne éljen (vö. ApCsel 17, 28). Szent Pál apostol ugyan azt mondja: Isten minden 

fölött áll –, de azt is tanítja: – Isten mindent átjár, és mindenben benne van (Ef 4, 6).  

 Ha az előbbi két körre gondolunk, akkor, ha az egyik kör teljesen benne van a 

másikban, akkor a másik is teljesen benne van az egyikben. Ha Isten mindent átjár, 

mindenben benne van, akkor a lélek is teljesen benne lehet isteni Urában. Amikor a választott 

lélek-menyasszony boldogan megéli, hogy az ő szíve már az isteni Vőlegénye szívében 

van, akkor megéli annak gyengéd, dédelgető szeretetét is! Ha eddig megélte, hogy Isten 

szívéből erő jött ki, és az ő kicsi teremtményi szívét átjárta az Úr az Ő szeretetével; akkor 

most azt is megélheti, hogy isteni Ura magába vonzotta őt. Nemcsak szóba-állt vele az Úr, 

hanem az Isten örök szeretetének a terve szerinti helyére tette, a teremtményt isteni Urának a 

szívébe. A lélek itt boldogan megélheti, hogy egészen szoros kapcsolatban van az Úrral. 

Tudja, hogy isteni Ura magához vonzotta, sőt magába emelte. Az ember szinte el sem 

képes elviselni ezt az isteni szépséget. Olyan nagynak, olyan soknak, olyan fölségesnek 

tűnik. Élteti a remény, hogy ez a kölcsönös szeretés még fog növekedni az idő múlásával 

egészen az örökkévalóságig. Isten, ez a végtelen szeretet (vö. 1 Jn 4, 8) olyan hatalmas, 

hogy mindig tud majd újat mutatni az Ő szeretetéből választott menyasszonyának. A lélek-

menyasszony boldogan konstatálhatja: „Otthon vagyok Nálad, Uram, a Te szívedben!” Az 

én kicsi teremtményi szívem pedig ujjong Neked, édes Istenem, teremtő Uram, megváltó 

Istenem! (vö. Lk 1, 47). A Szűzanyának is ez volt az imája. Milyen más ez, nemcsak 

mondogatni ajkunkon az ujjongás ima szavait, hanem belül, a lélek mélyén is tudni, hogy mit 

jelent az ujjongás Istennek. A kiváltságos léleknek itt már szinte nem kell mondogatnia azt az 

Úrnak, hogy édes Istenem, mert belül tudja megtapasztalni Isten édességét (vö. 1 Pét 2, 3). 

Nem kell könyörögnie: „Emelj fel magadhoz, vigyél magaddal!”, mert már megéli Istennek a 

magához ragadó isteni Lényét, amellyel magába vonzotta az Ő kicsiny teremtményi lelkét. 

Megéli: Uram, Te bennem vagy, én pedig Tebenned (Jn 6, 56).  

 Talán nem is kellene szavakba öntenie ujjongó örömében, csak belül éli meg: „Ó 

hogy örvendezem Neked, Uram, Aki megízleltetted velem isteni Lényedet! Részesítettél a 



Te örömödben, a szeretetünk egybehullámzásában, akaratunk egybeolvadásában, 

gondolataink egymásra irányulásában!” Micsoda éteri tisztaságú ez a légkör, amellyel 

körülvettél, körülöleltél, magadba vonzottál. Én pedig magamba szívtalak, jobban, mint az 

éltető levegőt. Élek Belőled, mert Te lettél az én Életem! Ó Életem, ó én jó isteni Uram!” 

Isten ajándékából azonban a lélek-menyasszony így is megélheti az Úrral való kapcsolatát: 

„Ó, én isteni Testvérem!”  

Már nem kell mondanom az Énekek éneke menyasszonyával: Bárcsak testvérem 

lennél! (Én 8, 1), mert ugyanazt a Boldogságos Szűz Máriát adtad anyámul, akit magadnak 

is édesanyául választottál, és aki engemet is elfogadott gyermekének, és énrám is igent 

mondott (vö. Lk 1, 38). Szívében hordozott, hogy megszülethessek Neked, hogy 

kiválaszthass magadnak engem is, hogy lelkemet eljegyezhesd, és isteni szíved hajlékába 

vezessél. Ha mi édesanyánknak köszönhetjük, hogy otthon lehetek Nálad, Uram.” Ő az, aki a 

beteljesedett mennyei szeretet-közösségben Nálad lakozik szentháromságos mennyei 

hajlékodban. Ő a Te végakaratod szerint – amelyet a kereszten mondtál – a házába fogadott 

(vö. Jn 19, 27), nemcsak mint szeretett tanítványodat, hanem – alig merem kimondani: – mint 

jegyesedet, szíved választottját. Ó isteni Uram! Micsoda istenien boldog otthon az, ahol én is 

ott lehetek Veled és a Tieiddel, amelyben az ott számomra itt lett. Már nemcsak úgy 

tekinthetek a Te mennyei otthonodra, hogy majd ott egyszer nekem is részem lesz Belőled, a 

hajlékodból, hanem megélhetem, hogy már itt vagyok Veled! Persze, hogy a szívem 

mindig ott szeretne lenni – vagy jobban mondva: –, itt szeretne lenni Veled, ahova mindig 

is vágyódtam, ahova öröktől fogva hívtál, és örök szeretettel be akarsz fogadni. Boldogan 

pihenek meg szívedben (vö. Ho. 154) Jó nekem Benned találni meg a boldogságomat! 

Micsoda szív-öröm Benned élnem, és élveznem isteni akaratod megvalósulását! Te 

énbennem élsz, és én a Te szívedben! Ó, milyen csodálatos élet ez, amelyben átjársz az isteni 

Szereteteddel, illetve az én kicsiny teremtményi létemben lüktet a Te boldog isteni Életed!  

Amikor az ember szíve megtelik ekkora nagy Szeretettel, ekkora nagy Örömmel, 

magával Istennel, Aki a szívébe vonzotta őt, amikor megélheti ezt a Szeretetet; ez olyan, 

mint az olaj a tűzre. Az ember szívében még jobban fellobog a szeretet és az öröm Isten 

iránt. Isten lénye átjárja az embert, mint a tűz melege a vasat, vagyis a kívül-való belül 

jelenlevővé ajándékozza önmagát. Az ember csak ennyit tud mondani: „Uram, Te az én 

szívemben vagy, én pedig a Te szívedben!” Micsoda egység ez! A különálló személyek 

egysége, mégis egybeolvadása. Egységes a szívdobbanása, a kicserélődése, egyetlen a 

szívdobbanása, egymás szeretetében való elmerülése, a lelkek egyesülése: Élek, de már 

nem önmagamban, hanem Benned, Te pedig bennem élsz, Uram! (vö. Gal 2, 20). Lényed 

átjár. Itt elakad a szó, a lélek megnyugszik, mint gyermek anyja kebelén (Petőfi szavaival), 

mert megérzi annak szíve dobbanását, aki az anyaöl puha fészek-melegét, az otthonlevés 

biztonságát, védettségét teszi újra jelenvalóvá számára. Aki a paradicsomkert boldogságát 

adja neki, ahol is az ember együtt járt-kelt Istennel, Isten pedig az emberrel (vö. Ter 3, 8). Az 

ember Istenben volt, Isten pedig az emberben. Ó micsoda isteni elgondolás ez az emberről! 

Micsoda felmagasztalása ez a kicsiny teremtménynek! Isten lakik bennem, mint lélek a 

testben. Isten uralkodik el az Ő választottja szívében, Isten öröme, békéje, szeretete az 

emberben! Amit a lélek-menyasszony nem tud megtenni a maga erejéből, azt kéri Tőle: 

„Bárcsak tudnálak még jobban szeretni, még jobban a rendelkezésedre állni, életemet 

még jobban átengedni Neked, a Te isteni Életedben részesedni!” Az Énekek éneke 

menyasszonyával kéri: „Mint egy virágot tégy a szívedre! (vö. Én 8, 6). Mint a virág illatát, 

fogadj be engem, és hordozz a szívedben engem! Mint a napfény a virágot, éltess engem, 

isteni Napom!” 

 Mint ahogyan az édesanya és az édesapa él gyermekeiben, élj bennem, isteni Atyám! 

Mint a menyasszonyt a házába fogadó vőlegény, ragadj engem is mennyei házadba, szíved 

mélyébe, és ott ajándékozz meg engem a Te szereteteddel, ahogyan az Énekek éneke 

menyasszonya kéri (vö. Én 7, 13).  



 Itt valójában valami szívcsere valósul meg. Olyan nagy kitárulkozás kellett, mint 

amelyhez a szívátültetés előtt az orvos felnyitja a mellkast. A lélek-menyasszony 

kimondhatja isteni Urának: „Szívem!” Az isteni Úr is adja az Ő választottjának: „Szívem, 

szívecském!” Együtt mondják egymásnak: „Szívem!” Ebben a szóban  

   

– benne van a békesség, a nagy nyugalom, amely betölt,  

  – benne van a másiknál otthonlevés boldogsága,  

  – benne van a másikba való beleszédülés lelket éltető melege,  

– benne van, hogy a lelket elárasztotta, betöltötte Isten szívének az öröme.  

 

 Szeretetteljes szemlélés ez, a másik lényétől átjártság éltető lüktetése, a szívek 

együvé-dobbanása, a szívek kicserélődésének megélt valósága, a lelkek egyesülése. A Te 

énbennem, én tebenned élmény gyönyörűsége. A szívek egyesülése olyan, mint amikor a 

sziámi ikreknek, a két lénynek egy szíve van. Itt ugyan két lény van, az isteni Valóság és a 

kicsiny emberi teremtmény két szívvel, de ahol a két szeretet egymásba olvad, és egy helyen 

vannak, egymásba kapcsolódott az Ő szeretetük vérkeringése.  

 Hogy mennyire így van, ezt Boldog Izsák, a stellai monostor apátja tanítja: „Amint a 

Fiúé mindaz, ami az Atyáé, és amint az Atyáé mindaz, ami a Fiúé – hiszen 

természetükben egyek –; ugyanúgy adta oda Krisztus, a Vőlegény minden javát a 

menyasszonyának, az Egyháznak. Ami a menyasszony tulajdona, azt a Vőlegény is sajátjává 

tette. Sőt menyasszonyát önmagával is, és az Atyával is eggyé tette, tudniillik a 

Szentlélekben” (Sermo 11).  

 Az ember a szentháromságos egy Istenben, az Ő szeretetében otthont talált. Talán 

elmondhatja még: „Elraboltad, Uram, a szívemet, és én boldogan hagytam, hogy a Tied 

legyen az életem. Magadnál tartottál, a szívedbe rejtettél, biztonságos helyre, az ellenség 

támadásai elől. Elraboltad a szívemet, és én boldogan hagytam, és Te lettél az én igazi 

Életem. Lángba borult az én szívem is, mint ahogyan az az égő csipkebokor lángolt (vö. 

Kiv 3, 3). Fellobogsz már bennem el nem égő lángolással.” Ó micsoda szellemi 

egybeáramlás, a Szentléleknek micsoda egybekapcsoló működése ez!  

 

Befejezésül fogalmazzuk meg a szívünk vágyait a 152. számú énekkel:  

 

 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! 

 

 Te légy, ó Jézus örömünk, mennyekben gazdag örökünk,  

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át!  

  



 

 

 

400. Tűz a Tűzben 

 

 

 

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!  

 

 Ha tán valósággal most nem veheted,  

 Égő kívánsággal, vágyaddal vegyed! 

 Lelked Vőlegénye kebled mélyibe,  

 Szíved örömére, kész lesz térni be! 

 

 A jegyesek szívesen járnak kézen-fogva, kéz a kézben. De hát az élet olyan, hogy 

nem tudják szüntelenül a másik kezét fogni, és a saját kezükbe befogadni. Az a szeretet 

azonban – amely a szívükben van – akkor is tudja a másikat hordozni, amikor nincsenek 

fizikai közelségben. Még inkább ez az egymásban való tüzes szeretet érvényesül Isten és a 

választott lélek kapcsolatára.  

  

 Először tehát elmélkedjünk arról: 

 

I. Mint a kicsiny tűz a végtelen nagy Tűzben, Istenben 

 

 Az ember a sötét éjszakában vágyódott a fényre, ami a tűzből fakad. Isten jelenléte a 

sötétben is fel tudja tüzesíteni az ember lelkét. Az ember pedig törekszik arra, hogy ez a tűz 

egyre jobban fellobogjon benne. De ez Isten ajándéka, hogy Ő a végtelen nagy Szeretet-

lángolás, szeretetének a tüzét beleadja az ember lelkébe. Az ember csak úgy tud 

tevékenykedni ebben a vonatkozásban is, mint a tábortűz rakásnál. Kell először a vékony 

gallyakkal a könnyen gyulladó papírra vagy százaz falevelekre elhelyezni a különböző 

hosszúságú ágakat. A lelki életben az ilyen vékony gallyak azok, amikor az ember 

rágondol Istenre. Azután a tábortűzhöz kellenek a vastagabb ágak is, hogy azok átvegyék a 

tüzet a vékonyabb faágaktól. A lelki életben ezek a vastagabb, tartós lángolást adó ágak a 

szeretet megnyilvánulásai. „Szeretlek, Uram!” És nyilván az Istennek való örvendezés is 

szítja a lángot az ember szívében. A jegyes is sokszor kimondja isteni Vőlegényének: 

„Örülök Neked, Uram!”  

 

II. Ki ez a Tűz, Aki hajlandó fellobogni kicsi teremtménye szívében, amely lángol az 

isteni Vőlegény iránt? 
 

  A mi Istenünk emésztő Tűz (Zsid 12, 29; MTörv 4, 24). A prófétával feltehetjük a 

kérdést: Közülünk ki lakhat együtt az emésztő Tűzzel? (Iz 33, 14), Istennel? Nyilván az 

lakhat ezzel az emésztő Tűz Istennel, aki hajlandó szíve szeretetét Istennek adni, illetve 

Isten iránta lángoló szeretetét befogadni. Izrael fiai mindnyájan látták, amint a tűz és Isten 

dicsősége leszállt a jeruzsálemi templomra (2 Krón 7, 3). De már előzőleg a kivonulás 



alkalmával is volt ilyen istenélményük. Az izraeliták szemében Isten dicsősége olyannak 

mutatkozott, mint a tűz a (Sinai) hegy csúcsán (Kiv 24, 17).  

  

 Mózes világosan meg is mondta: Az égből hallatta szavát az Úr, hogy tanítson. A 

földön hatalmas tüzet mutatott, és a lángok közül hallottad a szavait (MTörv 4, 36).  

 Amikor Gedeon is megkapja a kiválasztottság kegyelmét, és áldozatot mutat be az 

Úrnak, és az angyal utasításának megfelelően egy sziklára, mint valami oltárra teszi az ételt 

és az italt, akkor azt látta: az angyal pálcája érintésére tűz csapott ki a sziklából, és 

elemésztette azt az áldozati adományt. Ezután az Úr angyala eltűnt (Gedeon) szeme elől (vö. 

Bír 6, 20-21). Mintegy a lángolásban eltűnt, belemerült, beleemelkedett, mert az a 

Lángolás az nem más, mint Isten Lénye, Aki a végtelen Szeretet-lángolás.  

 Amikor Illés próféta a Kármel-hegyen feltette a kérdést: – „Meddig akartok még 

kétfelé sántikálni? A pogány istennek, vagy szolgálni az igaz Istennek?” – akkor a Kármel-

hegyére hívta a népet, és azt mondta: Az az Isten, Aki tűzzel válaszol, az legyen az Isten… S 

az Úr az égből tűzet küldött, és ez a tűz elemésztette az áldozatot, amelyet az igaz Istennek 

mutattak be (vö. 1 Kir 18, 21. 24. 38).  

 Dániel is olyannak látja az örökkévaló Istent, mint valami tűzfolyam: Tűzfolyó eredt 

Belőle, és folyt tovább (Dán 7, 10). 

 Ezekiel próféta is hasonló látomásról számol be: A belsejében, a tűz közepén valami 

fénylett, mint az érc (Ez 1, 4). De Isten ezt a tűzlángolást nemcsak magában akarja megélni, 

hanem meg is akarja osztani az emberrel.  

 Jeremiás próféta így számol be az élményről: Tüzet bocsátott le a magasból, és 

átjárta minden csontomat (Siralm 1, 13).  

 Jézus is tanítást ad arról, hogy az ember, ez a kicsinyke tűzlángolás benne lehet a 

hatalmas, végtelen nagy Tűz-óceánban: Én az Atyában vagyok, ti pedig énbennem, és én 

tibennetek (Jn 14, 20). Ahogyan a végtelen szeretet-lángolás az Atyában, a Fiúban és a 

Szentlélekben egyetlen lobogás, egymásban vannak, Jézus, a Közvetítő összeköti az eget a 

földdel, Istent az emberrel (vö. Tim 2, 5). Azt akarja, hogy ugyanaz az Atya, Aki a Fiúban 

van, bennünk is legyen Őáltala! 

 Igazán Ő az isteni Nap, ahogyan Malakiás próféta mondja (Mal 3, 2), Aki a földre 

ragyogja Istent, az isteni Tűzet.  
Előfutára, Keresztelő János hirdeti az utána jövő Messiásról: Ő majd Szentlélekkel 

és tűzzel fog benneteket megkeresztelni (Mt 3, 11). A tanítványai, akik azután Jézus 

tanítványai lettek (Jn 1, 37), mint az apostolok, megélték: ezzel a Szentlélekkel, ezzel a 

lobogó tűzzel való megkeresztelkedést. Az Egyház ezért imádkozza a Zsolozsma napközi 

imaórájának délelőtti himnuszában: „Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk! A lánggal égő 

szeretet gyújtson tüzével szíveket!” 

 A lélek-menyasszony tehát megélheti: Ő, a kicsinyke teremtményi tűz-lobogás a 

végtelen Szeretet-tűz tengerében lehet! Az imádságnak ezen a fokán, tehát a lelki frigy 

imaszakaszában Isten az, Aki műveli ezt a szerető együvé lobogást, lángolást.  

 

Elmélkedésünk harmadik gondolat-sorában nézzük azt: 

 

III. Hogyan lobog a Tűz a Tűzben, vagyis a végtelen nagy isteni Tűz a kicsiny emberi 

szívben? 
 

 Nem kell fáradtságos munkával fagallyakat, ágakat gyűjteni, és azután meggyújtani, 

mint a tábortűznél. Talán ez az imaállapot hasonlít a gázláng meggyújtásához. Egy szikra 

elég ahhoz, hogy az a kiömlő gáz lángra lobbanjon. A lélek talán gyermeki ének módján, 

szerelmes szívvel hívogathatja isteni Napját: „Süss fel nap, fényes nap!” A Te fényes, 

ragyogó, tüzes Szereteted érkezésére várok! Vagy a jézusi bíztatás alapján fohászkodhat: 



Jöjjön el a Te országod! (Mt 6, 10), vagyis a szereteted uralma lobogjon fel egyre jobban 

bennem! De nemcsak a gyermek hívogató ének-szavával, hanem az Egyház hivatalos 

imájával is megfogalmazhatja élményét: „Jön már a nap, fényes napod, és minden újra 

felvirít. Mi is vigadjunk boldogan, hogy szent kegyelmed ránk ragyog!” (Nagyböjtben a 

reggeli dicséret himnusza). Vagy így is fohászkodhat: „Jöjj, és szívünk világosítsd, égő 

szerelmed lángra szítsd!” (A Zsolozsma adventi olvasmányos imaórájának himnusza).  

 

IV. Hogyan történik Istennek, az isteni Tűznek ezen leereszkedése az emberi szívbe? 

 

 1. Talán először a diffúzió módjára. Ez egy fizikai jelenség, amely nem más, mint az 

anyagi részecskék egymásba áramlása. Az isteni Tűz belehatol az emberi szeretettől 

lángoló szívébe, mint a napsütés. A nap fénye mintegy áthatol az ember bőrének a pórusain; 

az isteni Napsütés, ez a lelki, szellemi valóság pedig az ember szellemi mivoltába áramlik 

bele.  
 

 2. Másodszor próbálhatjuk megközelíteni a felmelegedés fogalmával. Amikor a 

vőlegény megfogja a téli hidegben menyasszonyának hideg kezét, akkor felmelegíti. A meleg 

az egyik kézből átáramlik a másikba. Isten is így tudja felmelegíteni az ember lelkét. 

Nyilván hogy ez az élmény hozza magával azt, hogy itt időre van szükség, míg a meleg 

Isten szívéből áthatol az ember szívébe.  

 

 3. A harmadik mód az áttüzesedés. Ez már gyorsabban történik, egy pillanat alatt 

tüzessé lesz a vezeték, ha egy rövidzárlat van az elektromos hálózatban; itt pedig nem 

rövidzárlat, és utána áramkör-szakadás van, hanem élet-egybefonódás. Az örök élet a 

teremtmény életébe egy pillanat alatt beleajándékozza magát.  
 

 4. A negyedik mód a transzformáció, átalakulás, átprogramozódás. Az emberi 

szívben lobogó kicsiny teremtményi szeretet az isteni Tűz ajándékozása révén Isten 

Szeretet-lángolásába formálódik. Maga az ember is tűz-forró lesz belülről, mert átjárja a 

Szentlélek, az Atya és a Fiú Szeretet-lángolása. A lélek-menyasszonynak ilyenkor nincs más 

dolga, mint őrizni ezt a Szeretet-lángolást. Engedni, hogy egyre jobban átjárja őt ez az 

isteni Tűz!  
 

 5. Az ötödik mód – ahogyan Isten, ez a végtelen, tüzes Lángolás beleajándékozza 

magát választott menyasszonya szeretettől lobogó szívébe – a lakoma. A Zsoltáros ezt így 

fogalmazta meg: Mint dús lakomával teljék be a lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen 

Téged! (Zsolt 62, 6). Ahogyan az embert egy jó forró tea belülről fel tudja melegíteni a téli 

hidegben, úgy akinek a lelke a végtelen isteni Tűzzel töltődik be, maga is felmelegedik, 

maga is egyre lángolóbbá lesz.  

 Az ószövetségi bölcs így folytatja ezt a gondolatot: Népedet angyalok eledelével 

tápláltad, és fáradság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, amely megadott minden 

élvezetet, és minden ízlésnek megfelelt (Bölcs 16, 20). Talán mondhatnánk így is: ez a barna 

kenyér, ez a lelki táplálék, ez az angyalok eledele égi tűzön sült kenyér. Isten illatával is 

tele lesz a lélek-menyasszony, amikor ezt a mennyei illattól áradó angyali eledelt fogadja 

magába. Micsoda gyönyörűség ez! A Zsoltáros így mondja: Isten alkotta mindnyájuk szívét, 

jól ismeri minden tettüket… Benne örvend a szívünk, az Ő szent nevében remélünk (Zsolt 32, 

15. 21). A lélek-menyasszony megtapasztalja ebben az imaszakaszban, hogy az ő szívét 

azért teremtette isteni Ura, hogy önmagával tölthesse be. Ezért tele van a szíve 

örömmel, tele van gyönyörűséggel, hiszen ennek az Istentől való betöltődésnek a neve: 

tüzes lángolás, örökké-tartó lobogás. A tűznek, ennek az isteni tűznek a természete olyan, 

hogy szüntelenül lobog, ahogyan az ószövetségi író mondta: A tűz sohasem mondja: „elég” 



(Péld 30, 16), vagyis hogy már nem lobogok tovább. Istennek ez a végtelen szeretet-lobogása 

szüntelenül lángol a kicsi teremtmény, lélek-menyasszony szívében is. Ennek az 

imaszakasznak éppen ez az állandóság a jellemzője. Isten örökre neki akarja ajándékozni 

magát az Ő választottjának. Az ember is csak akkor tud boldog lenni, hogyha ezt a Szeretet-

lángolást semmi sem zavarja meg, senki el nem veheti. Örökre benne lehet az isteni 

Tűzben, isteni Ura szeretet-lángolása pedig az ő szívében!  
 Talán egy kis kedves imát lehetne itt idézni, amely nagyon jól kifejezi a lélek-

menyasszonynak ezt az imaállapotát:  

 

 Uram, Te vagy a Fénynek fehér ragyogása,  

 Jóságnak képe, irgalomnak mása,  

 Aki napsugárba, fénybe öltözött 

 Liliomkehelyként állsz a Föld fölött, 

 Egészen tiszta és egészen fehér, 

 Kihez a bűnnek árnyéka sem fér.  

 Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:  

 Ó milyen szép vagy! Mennyire szép!  

 

 A lélek-menyasszony tehát boldogan megéli: „Uram, Te lángot lobbantottál 

belsőmben! Te lobogsz bennem, mert Te előbb szerettél engem (1 Jn 4, 19). Most nekem 

ajándékoztad ezt a tüzes, lángoló szeretetedet. Most a Te isteni Szereteted lobog bennem. 

Ujjongva szökell szívemben a szeretetnek ez a lángja.” Ez a láng is szüntelenül felfelé 

törekszik, oda az isteni nihilbe (, semmibe), ahova való. A szívemben ez a felfelé irányuló 

lobogás azt is eredményezi, hogy magaddal viszel innen a földi tájakról a mennyei hazába. 

Itt valósul meg az imádság, amikor is az ember kimegy önmagából, és bemegy Istenbe. 

Itt valósul meg az, hogy az ember már benne létezik Istenben, illetve Isten az emberben. Az 

ember átveszi Isten gondolatait, szavait, de leginkább Isten szeretete lobogását, amelyben 

feltüzesedik, egy lángolássá lesznek, ahogyan Szent Pál apostol mondja: Aki az Úrral 

egyesül, egy lélek Vele (1 Kor 6, 17). Aki az Úrral egyesül, az a végtelen szeretet-lobogással 

egyesül, egy szeretet-lángolás lesz Istennel. Ez a legtisztább agape. Vagyis ez a görög szó 

azt jelenti: szeretet. Itt már a szeretet test nélküli egymásba áradása valósul meg, ez a lelkek 

egyesülése, egyetlen Szeretetbe való olvadása.  
 Szent Pál ugyan azt mondja az Úrról: Isten a megközelíthetetlen világosságban 

lakozik (1 Tim 6, 16). De ez az isteni Vőlegény isteni hatalmával meg tudja szüntetni az 

elválasztó falat, és ez a megközelíthetetlen Világosság az Ő tüzes szeretet-lángolását az 

embernek ajándékozza, illetve az embert ebbe a tűz-lángolásba vonja, mint ahogyan a 

csipkebokrot is belevonta az ő lángoló szeretetébe. Az a teremtmény, az a csipkebokor 

nem éghet el abban a Tűzben, Aki az Isten, a jelenlevő végtelen Szeretet, a lét teljessége! 
(vö. Kiv 3, 2). 

 A lélek-menyasszony is ilyen égő csipkebokor lesz. Nemcsak a maga kis teremtményi 

lobogásra készsége van benne, mint ahogyan a csipkebokor fája el tud égni, hanem benne 

lobog a végtelen nagy isteni Tűz, anélkül, hogy elemésztené. Olyan ez, mint az örökmécses 

lobogása, amely a tabernákulumnál jelzi, hogy jelen van az isteni végtelen Szeretés, a 

mindent átjáró, felgyújtó Tűz, amely azonban nem halálra éget, hanem éltet. Azt akarja 

Isten, hogy Ő belül, választottjának a lelke mélyén eggyé legyen Vele, illetve a választott 

lélek az Ő bennünk levő végtelen Szeretet-lángolásával. A lélek-mennyasszony boldogan 

engedi, hogy Istennek ez a szeretető lángolása átjárja, lelkében lelkesítse. Az eggyé-vált 

szerelmesek hosszantartó, csendesen lüktető izzása ez. Tóbiás ezt így fogalmazta meg: Én 

magam is egész szívemmel Őbenne örvendezem (Tób 13, 7), vagyis lángolok a szeretettől. 

Ahogyan a kicsi gyermek is meg tudja tapasztalni akárcsak egy gyufaszálnak is az égető 

fájdalmát, úgy a lélek-menyasszony is meg tudja tapasztalni a benne felfakadt isteni Tűz 



lángolását, erejét, csendes, folyamatos izzását. Itt nem siránkozik az ember, mint az égési 

sérüléskor a fizikai fájdalomtól. Itt a gyönyörűség tölti be, talán csak azt a boldog felkiáltást 

tudja kipréselni ajkán: „Ó!”, vagy pedig: „Ó, Te!” Vagy így fejezi ki magát: „Ó, Te 

kimondhatatlan!” És hogy még édesebb legyen ez a szeretet-vallomás, folytatja: „Ó, Te 

kimondhatatlan én jó Uram, végtelen Szeretet-lángolás! Lángot lobbantasz fel belsőmben, 

mert Szeretet-lángolásoddal nemcsak beborítottál, hanem be is töltöttél. Bele is vontál a te 

szentháromságos életed Szeretet-közösségébe! Egész teremtményi létemmel, vagyis 

értelmemmel és szeretetemmel is benne lehetek  

 

 – a Te isteni létedben, Atyám,  

 – örökkévaló tudásodban, ó, Fiú, és 

 – mérhetetlenül lángoló Szeretetedben, ó Szentlélek!  

 

 Most már tudom, hogy nekem is tüzet adtál a mennyből. Tudom: Te előbb szerettél 

minket, engem. Nemcsak hiszem, hanem tudom is, hogy szeretsz! Olyan jó, hogy 

megismerhettem ezt a tüzes szeretetedet! Olyan boldog vagyok, hogy szeretsz engem! Úgy 

szeretnélek én is lángoló szeretettel szeretni Téged! Amikor a Szeretetedet árasztod belém, 

isteni Valódat ajándékozod nekem. Úgy szeretném én is egész lényemmel, elmém 

gondolataival, szívem vágyaival még jobban Neked adni magamat, hogy még jobban együvé 

lüktessen a két szeretet! A Tied, Uram, felülről, és az enyém innen, alulról! Uram, én csak 

egy kicsit ágaskodtam, Te pedig egészen lehajoltál hozzám. Betöltöttél, kinyilatkoztattad 

magadat nekem, tudást adtál Létedről, amely a Szeretet örök létezése. Szereteteddel 

nemcsak kívülről cirógattad meg lelkemet gyengéd szellő módjára (vö. 1 Kir 19, 12), hanem 

belső Tűz gyanánt bennem lobogtattad fel Szereteted lángolását. Ez a szeretet lobogás 

jobban árad, mint a hegyi patak vizének szökellése, vagy mint a nagy folyamok áradása, 

vízesése. Jobban lobog, mint a tűz lángnyelvének szüntelen lobogása. Jobban magával ragad, 

mint a lelket cirógató és az ég felé emelő legszebb zene harmóniája. Az égből érkező 

szeretet és a földről, az ember szívéből fakadó szeretet egybekapcsolódik. Jobban, mint 

két énekes hangja, akik ugyanazt az áriát éneklik. Egyesül, mint két szerelmes vallomása: 

„Szeretlek! Szeretlek!” A két szeretet egymásba fonódik, együtt lángol, egymásban van; 

jobban, mint a legszebb szerelmi vallomás hangja. Istennek és az embernek a szeretete 

egymásba simul, egymásban él: Te Uram, énbennem, én pedig tebenned, Uram (Jn 6, 56 ; Jn 

14, 20).” 

  Micsoda boldogság ez: Az ember otthon lehet Istennél, Isten pedig otthon van az 

emberben! Isten és az ember együtt van, talán valahogyan úgy, ahogyan az áldott édesanya 

körülveszi és hordozza kicsiny magzatát.  

 Ebben az imaszakaszban is a lélek Istenben és Istenből él. A többlet azonban az, hogy 

a kicsiny teremtmény hordozza a nagyot. Az ember hordozhatja Istent!  

 Aranyszavú Szent Péter mondja: „Ahol az isteni Szeretet lángja felgyújtotta az emberi 

szíveket, és az ember érzésvilágát egészen betölti Isten szeretetének mámora, mint ahogyan a 

szerelemtől megsebezve kezdenek vágyódni arra, hogy testi szemmel is szemlélhessék 

Istent.” (147. szentbeszéd  II. 198). 

 Befejezésül XVI. Benedek pápa szavait idézném, amelyet a legfőbb szerzetesi 

elöljáróknak mondott Rómában 2006. május 22-én: „Az Úrhoz tartozni annyi, mint 

lángolni Isten Szeretetétől.” Ez a pápai tanítás nemcsak a szerzetesekre érvényes! Istennek 

ez a stílusa határtalan.  

 

Ezért mondja nekünk is:  

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

 

Mi pedig lángoló szeretettel válaszolhatjuk:  



 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  



                                                                                                                  

 

 

401. Életem a Te Életedben 

 

 

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! 

 

 A 390. imaórától azt az imamódot tanulmányoztuk, amellyel a lélek-menyasszony 

magába öleli isteni Urát, illetve az isteni Vőlegény magába fogadja a lélek-menyasszonyt. Ez 

az egymásban levés öröme, kölcsönös öröm-ujjongás egymásban, amikor a lélek megéli, 

hogy keze isteni Ura kezében van, Isten pedig megfogta az ő kezét. Amikor egymásra tudnak 

mosolyogni, amikor az egyik szíve a másikban van, és a másiké az egyikben.  

 Legutóbb pedig a lelki frigy, a lelki házasság imaszakaszának azt a módját 

elmélkedtük, hogy Isten úgy van a lélekben, illetve a lélek az Úrban, mint tűz a Tűzben.  

 Most pedig nézzük, hogy a lélek és Isten – akik a lelki frigy imaállapotában 

véglegesen egymásnak ajándékozták magukat – hogyan élnek egymásban? 

 

I. Én Tebenned élek 
 

Ezt mondja a lélek-menyasszony az ő isteni Urának. A Jézusról nevezett Avilai Szent 

Teréz az Isten akaratával való egyesülés hosszabb útjáról szólva azt mondja: „Az ember 

kitartó erény-gyakorlat által jut el odáig, hogy már nem ismer más akaratot, mint 

Istenét. Az Istennel való egyesülés rövidebb útja pedig: amikor az ember megkapja az 

egyesülés imakegyelmét az Úrtól. Ha ugyanis Isten úgy akarja, a lélek egy pillanat alatt is 

feljuthat a lelki élet e magas fokára!  
 

Mi az Isten akarata? Az, hogy tökéletesek legyünk a szeretetben. Istent és 

embertársainkat a lehető legtökéletesebb fokban szeressük! Így Úr Jézussal, illetve a 

Mennyei Atyával egyesülve legyünk. (vö. Jn 17, 22). Ha előre haladunk a felebaráti 

szeretetben, jutalmul Isten növelni fogja bennünk az Iránta való szeretetet is. Fordítva 

is érvényes. Ha növekszünk az Isten iránti szeretetben, akkor a felebarátot is jobban tudjuk 

szeretni.” (Belső várkastély 352-353. oldal).  

 Szent János apostoltól tanultuk: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8). De ugyancsak ő mondja: 

Istenben élet van (1 Jn 5, 11), tehát úgy is mondhatjuk: Isten az Élet. Ha pedig Isten az Élet, 

akkor mi annyiban élünk, amennyiben Istennel vagyunk.  
 Az ószövetségi Szentírás tanítja: A menny Isten sátora, benne lakik. Isten benne lakik 

az Ő templomában (vö. 2 Krón 6, 18). Leginkább az Újszövetségben, az Ő Egyházában. De 

az újszövetségi választott lélek, Isten kiválasztott menyasszonya megéli azt is: Ő énbennem 

él, én pedig Tebenned élek, Uram! (Jn 6, 56). Az Élet, Isten Élete bennem, bennünk él. 

Mondhatjuk: Az ember Istennel együtt él, Isten pedig az emberrel. De még inkább azt: az 

ember Istenben élhet, Isten pedig az emberben akar élni! Nemcsak az istentisztelet 

ünnepi óráiban, hanem a hétköznapok folyamán is, éjjel is, nappal is. Ez a lélek-menyasszony 

szüntelen örömének a forrása. Van tehát miért örülni, tudniillik az isteni Vőlegény is örül az 

Ő választott menyasszonyának, illetve a kiválasztott lélek is örül isteni Urának. Bár a lélek 

tudja, hogy nem volt könnyű az út idáig, Isten ugyanis kipróbálta őt a nyomorúság 

kohójában (vö. Iz 48, 10), illetve egy pillanatra elrejtette előle arcát, de azután örökre szóló 



irgalommal megkönyörült rajta (vö. Iz 54, 8). A test és a lélek éjszakájában, mint valami 

tüzes kohóban, a szenvedések tüzében az ember lelke megtisztul, és azután jön a fény 

felragyogása, a mennyei világosság. Mint ahogyan a betlehemi pásztorokat az éjszakában 

körülragyogta a mennyei Világosság, amikor az angyalok hírül adták a Megváltó születését 

(vö. Lk 2, 9-11). Vagy pedig amikor Saul Damaszkusz kapujánál hirtelen mennyei 

Fényességet lát, amely körülragyogja őt, … és bár kinyitotta a szemét, de emberi szemmel 

semmit sem látott (ApCsel 9, 3. 8), de attól fogva kezdett belül is látni, belül is élni. Attól 

kezdve már nem magában akart élni, hanem Krisztusban! Érdemes Szent Pál apostol 

levelét ilyen szempontból elolvasni, hányszor szerepel ez a kifejezés: en Christo görögül, 

magyarul azt jelenti: Krisztusban. Pál hittel megtapasztalta, hogy már nem önmagában él, 

hanem Krisztusban, Isten Fiában!  

 Szent Péter apostol is hasonló tanítást ad, buzdít mindnyájunkat: Mint élő kövek 

épüljetek föléje lelki házzá, ti. Krisztusra, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatot 

hozzatok Jézus Krisztus által! (1 Pét 2, 5). Az épület falai között a köveket a habarcs tartja 

össze. A hideg szorítás évszázadokon keresztül is dacol az időjárás viszontagságaival. Itt van 

a szomszédban a török fürdő, falait láthatjuk pl. a Rudas fürdőnél. Vagy a várak szilárd falai 

dacolnak az évszázadokkal. De holt anyag. Péter apostol pedig rólunk úgy beszél, mint akik 

élő kövek vagyunk, vagyis akik Krisztussal szorosabban egyesültek, mint a ház falában vagy 

a várfalban a kövek a habarcs által. Azok nem a holt együvé-tartozás tanúi, hanem Krisztus 

élete járja át őket. Élő kövekké lesznek, Krisztus pedig beléjük épül. Közös élet lüktet át 

az Ő választottján. Ez a gondolat azonban már átvezet a második tanításhoz:  

 

II. Te énbennem élsz, isteni Uram 
 

Ezt mondja a lélek-menyasszony. Ebben az imaszakaszban a kiválasztott lélek már 

nem is annyira arra emlékezik, hogy kereslek Uram Téged az éjszakában, hanem sokkal 

inkább arra, hogy megtaláltalak Téged, és elmúlt az éjszakám. Még inkább misztikus, 

titokzatos élmények a választott léleknek: Uram, Te énrám találtál, nekem ajándékoztad az 

életedet. Testi szemeimmel most sem látlak, de a lelkem tudja, hogy vagy. Tudja, hogy itt 

vagy, hogy lehet majd, hogy bennem élsz, és én Tebenned, Uram. Ez a mélységes lelki 

élmény azért van, mert az Úr nem von meg semmi jót azoktól, akik ártatlanul élnek (Zsolt 84, 

11). Minél tisztább egy lélek, Isten annál inkább közli a jót vele. A legnagyobb jó pedig 

maga a jó Isten! Ezért nagyon fontos a test és a lélek tisztaságára való törekvés, az ártatlan 

szívvel való élet. Olyan igazságot él meg, amelyről Jézus beszél: Boldogok a tiszta-szívűek, 

mert ők meglátják Istent (Mt 5, 8). A Zsoltáros is ezt próbálta kifejezni ezzel a felkiáltással, 

ezzel a boldog felsóhajtással: Seregek Ura, boldog, aki Tebenned bízik (vö. Zsolt 84, 11). 

Különösen akkor milyen boldog az, aki Tebenned élhet, Uram, Mindenség Istene! Milyen 

boldog az, akiben Te élsz, léleknek Ura, Istene! A lélek-menyasszony szüntelen boldogsága 

tehát: isteni Ura őbenne él, ő pedig Istenben.   

Ennek a boldogságnak az objektív alapja Jézus szava. A szőlőtőről szóló 

példabeszédben azt mondja: Aki bennem marad, és én Őbenne, az bő termést hoz (Jn 15, 5): 

Az Ő isteni szava kötelezi Őt arra, hogy az  választottaiban éljen. Megerősíti ezt a tanítást, 

hogy Ő mibennünk akar élni, amikor az utolsó vacsorán ezt mondja: Azon a napon 

megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek (Jn 14, 20). Az 

Atya a Fiúban van, és a Fiú az Atyában a Szentlélek által. Emiatt az Atya-Fiú szentlelkes 

életegység miatt kaptunk meghívást, hogy mi is Istenben lehessünk, mint szeretett 

gyermekei, Isten pedig a szeretet által mibennünk legyen. Isten bennünk él. Jézus választott 

tanítványai szintén ehhez hasonló élményről számolnak be:  

 Szent Caesarius arles-i püspök az egyik szentbeszédében így szól: „A megváltás arra 

tett méltóvá minket, hogy Isten hajlékává legyünk, mert úgy tetszett Istennek, hogy lakást 

készítsen magának bennünk.” (nov. 10). Isteni gondolat ez, karácsony öröme ez, Betlehem 



gyönyörűsége ez. Szegényes emberi lelkünk – mint valami betlehemi barlangistálló – a 

maga kis egyszerűségével Isten hajlékává lesz. 
 Szent Iréneusz püspök pedig Az eretnekségek ellen című művében arról beszél: „Isten 

hozzászoktatta az embert, hogy Lelkének hordozója legyen, és közösségben legyen Istennel.” 

(IL. II. 148). Isten hordozza az embert, az ember hordozza Istent. Micsoda boldog 

imaállapot az, amikor a lélek megéli: Uram, Te hajlékot vettél nálam, Te énbennem élsz!  

 Megvalósul az, amit az ószövetségi Szentírásban a próféta jövendölt: Az asszony 

körülveszi a férfit. Ez a mondat nemcsak minden olyan édesanyában teljesül be, aki 

fiúgyermeket hordoz a szíve alatt, hanem leginkább a Boldogságos Szűzben, akinek az 

angyal jövendölte meg, hogy fiat fogan (vö. Lk 1, 31), egész anyai mivoltával körülveszi 

Isten Fiát. Az isteni Vőlegénynek ez a gondolata, hogy Ő a választott lélek-menyasszonyban 

akar élni, mindnyájunk számára egy üzenet. Szűz Mária mintájára Istent befogadhatjuk az ő 

küldötte, vagy küldöttei, apostolai szavára. Ezt hittel tudjuk megélni, mint ahogyan a 

Boldogságos Szűz Mária is először a hitével fogadta el, hogy Isten Fia őbenne 

megtestesül. A lélek-menyasszony is elmondhatja: Ő énbennem van, nekem ajándékozta 

magát, betöltötte bensőmet jelenlétével. Jobban nekem ajándékozta magát, mint ahogyan a 

földi szerelemben a házastársak tudnak egymás szerelmében élni. Sokkal inkább ahhoz 

hasonló, mint ahogyan az Ő  szent templomában Isten jelen van, benne van. Vagy úgy, mint 

ahogyan Máriának ajándékozta önmagát, és benne él.  

 Ahhoz, hogy az ember így befogadja Istent, és Isten mibennünk éljen, kell a mi 

IGEN-ünk is. Ez az igen a teljes kitárulkozásunk, a teljes befogadásunk, a teljes 

elfogadás szava. Így Isten akarata és a mi akaratunk azonos lesz. Az ember teljes 

odaadással azonosul azzal, amit Isten akar. Ahogyan a gyermekben szülei élete 

folytatódik, úgy Isten gyermeke is megkapja kegyelemből, ajándék gyanánt, hogy Isten 

Atyja élete folytatódjék benne.  
A természet rendjében a gyermekek különálló, saját, szabad akarattal rendelkezve 

élnek. A természetfölötti életben is Isten gyermeke külön, szabad akarattal rendelkezik. 

Amint a gyermek akkor lesz boldog, ha belesimul szülei gondoskodó szeretetébe, Isten 

gyermeke is akkor lesz boldog, ha belesimul Mennyei Atyja szeretetébe, akaratába, és 

ezzel belekapcsolódik az Ő szentháromságos szeretet-életébe. Isten gyermeke megéli: 

„Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17, 4), mint ahogyan a Színeváltozás hegyén az 

apostolok megtapasztalták. S bár a lélek-menyasszony is lehetne máshol, akárhol is, de már 

nem kívánkozik máshová, csak Isten előtt szeretne élni, Istenben. Boldogan állapítja meg: 

Isten is őbenne van, őbenne éli szentháromságos életét. Most a lelki frigy imaszakaszában a 

boldog öröm érzete járja át. Isten magához emelte, megtisztogatta, megcirógatja, szívére 

öleli, szíve legbelsejébe fogadja, illetve közli az Ő választottjával szentháromságos isteni 

életét. Ebben a szeretet-egységben olyan szavakat hallhat, amelyeket az ember nem tud 

kimondani, csak Isten (vö. 2 Kor 12, 4). Isten ugyanis végtelen teljességében önmagát 

mondja ki a Szentlélekben, szeretett Fiában, a választott lélek szíve mélyén is.  

 

III. Egymásban élünk 

 

 Szent Pál azt mondja Krisztusról, a názáreti Mária fiáról: Benne lakik az Istenség 

egész teljessége (Kol 1, 9). Ebben az imaszakaszban a választott lélek-menyasszony is 

megéli: Benne lakik az Istenség teljessége Krisztus által. Isten teljesen neki ajándékozza 

magát az ő menyasszonyának. Megmarad a lét különbsége, megmarad a tudatok és az 

akarások különbsége, de mégis már egyre tejesebben egymásra vannak hangolódva. 

Olyan ez, mint amikor egy bögrében benne van a legfinomabb kakaó. A bögre sohasem lesz 

kakaó, de benne ott van a kakaó. A lélek sohasem lesz Istenné, de megéli, hogy Isten benne 

van. Választott eszköze lett Istennek (vö. ApCsel 9, 15), mint ahogyan Szent Pál is olyan 

törékeny cserépedény volt, aki az Urat hordozta féltő gonddal, mert vigyázott arra, hogy az a 



nagy Kincs benne megmaradjon. Össze ne törje semmi azt az edényt, amelyben ő hordozhatja 

Istent (vö. 2 Kor 4, 7).  

 A lélek-menyasszony tehát megéli a maga különbözőségét isteni Urától, de 

ugyanakkor megéli a Vele való szeretet-egységet is. Egymásban élnek. Öröm számára, 

hogy Istennel lehet. Istennek pedig gyönyörűsége, hogy az emberek fiaival van. A lélek-

menyasszony talán elmondhatja ilyenkor: „Ez az imaállapot számomra azt jelenti, hogy 

Istennel lehetek, Aki az Atya. Vele beszélgethetek, Aki a kimondott szó, az ige. Őt szeretem, 

Aki a végtelen szeretetés, a Szentlélek. Ő velem van, beszél hozzám, és szüntelenül 

szeret engem! Itt a személyes kontaktus már nem egy kapcsolatfelvételre való törekvésből 

fakad, mert a kontaktust maga az Isten létesíti a választott lélek és az Ő isteni mivolta között. 

Itt már nem az Istenre való emberi ráfigyelés az imádság összekötő miliője, hanem inkább az 

egymásra figyelés, amikor is Isten fordítja az ember figyelmét önmagára. Ez már az 

egymás szeretetésének az imaállapota, vagyis egymás szeretetének a befogadása, az 

egymás szeretetébe való belemerülés. Ez már az egymásban levés imája, a szeretetben való 

egybehullámzás által, az egymást szerető lelkek egyesülése által. Ez az egymás iránti 

lobogó szeretet élete, vagy ahogyan Pater Gabriel karmelita atya mondja: „Az Istennel 

teljesen egyesült lélek rendezett állapota ez. A lélek Istenbe ragadtatik. Isten elmeríti őt 

édessége mérhetetlen mélységében” ( É.Sz. I. 15.  117-118. oldal). Ez a mennyei honvágy 

beteljesülése. A lélek-menyasszony itt már nem ragaszkodik földi otthonához, már nem 

gyötri a bizonytalanság, hogy isteni Ura kihívja önmagából, és kéri: felejtse el földi atyjának 

házát …, hanem most már ujjongó lélekkel, vidám énekkel vonul be a mennyei Király 

várába (vö. Zsolt 44, 11. 16). A lélek-menyasszony megéli: A lenti földi tájak helyett Nálad 

élek, Uram, Benned élek. Ez az élet a magasban, a Magasságban, Istenben. Ugyanakkor 

megéli, hogy a magasságbeli Isten lehajolt hozzá, és az Ő életét közölte vele. Ezért 

mondhatja Istennek: Te lettél az én életem, és becézgetheti szerelmes szavakkal: „Életem, 

életem, életem!” Elidőznek egymásban, gyönyörködnek egymásban, szüntelenül 

megmaradnak és növekednek az egymás szeretetében.  

 Isten ilyen szeretettel teljes szavakat mondhat a választott lélek-menyasszonynak: 

„Benned akarom nézni magamat!” A menyasszony pedig viszonozza ezt a vallomást: „Uram, 

magamban akarlak szemlélni Tégedet! Egyre jobban kitárulkozom Előtted.” Ebben az 

áhítatos csendben egyre tétlenebbé teszem magamat. Elmerülök Benned, Te pedig belém 

merülsz, Istenem! Te is helyet adtál nekem, kicsiny teremtményednek a Te isteni életedben. 

Te adod nekem is azt az örömet, hogy gyönyörűségemet találjam Benned, isteni Uramban! 

Szereteted lángolásával betöltődve ujjong a szívem! Ó micsoda szeretetet árasztasz reám! 

Szeretlek! Szeretlek – mondják szüntelenül egymásnak –, ó mekkora életet öntesz belém, 

Istenem! De jó, hogy bennem élsz!” 

  Talán olyan ez, mint amikor egy légtérben egy levegőt szívnak azok, akik szeretik 

egymást. Ugyanaz a levegő élteti őket. Az egymásban élés imájában is valami ilyesféle 

valósul meg. A lélek-menyasszony isteni Urával együtt befogadja az Életet adó Lelket, 

levegőnél is jobban éltető isteni közeget, ami finomabb, mint a legfinomabb illat. Egymás 

illatát beszívhatják, belélegzik: „Én belélegezlek Téged.” Kölcsönösen mondják egymásnak. 

Isten is, a lélek is: „Én belélegezlek téged.” A lélek-menyasszony valami hallatlan 

gyengédséget él meg: Uram, Te most már megismertettél a Te isteni szereteteddel. 

Közted és köztem áramló finom egymásba kapcsoltsággal. A készséges kitárulkozásból 

fakadó egymás befogadása által. A különálló személyek az Istenség és az emberség 

egymásba hullámzása által. Az „én-Te élmény”-ből – mellyel a lélek isteni Urára irányult – 

egyre inkább a „Te-én élmény” lesz. A lélek megéli: „Te énbennem vagy, én Tebenned! 

Szentlelked szinte feloldódik bennem. Életem súlypontja áthelyeződik Tebeléd, vagyis a 

helyére kerül. Otthon vagyok Tenálad. Amikor azt mondom: »Te lettél az én Életem Ura«, 

akkor Te is mondod, visszhangzod nekem kimondhatatlan gyengédséggel, és így szólítasz: 

»Életem, nagyon kedves vagy nekem!« Így megvalósítod az életek egységét, Uram!” 



 

Ez már az egymást szerető Isten Lelkének és az ember lelkének az egyesülése, az egyre 

mélyebb egymásban levés, egymásba merültség imája. 

 

Mivel mindig, az imádságban is Isten a kezdeményező, a lélek-menyasszony isteni Ura 

szavát hallja: 

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

 

A lélek-jegyes pedig egyre mélyebben szeretne belemerülni isteni Ura szeretetébe és kéri: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

                                                                                                                

 

 

 

f) ISTEN ÖNKÖZLÉSE 

 

           402. Önmagaddal betöltöttél 

 

 

Imádkozzuk a 120. számú éneket:  

 

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek, 

 Szívben megtörődve ide jöjjetek; 

 Jézus nékünk adja itt magát,  

 Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát!  

 

 Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd,  

 Rakd szent oltárra buzgó vágyadat, 

 Szent angyalok itten a vendéghívók, 

 Általok az Isten téged is hívott! 

 

 A lelki frigy imája vagy misztikus nász imaszakaszának egy nagyon mélységes 

fokozata az, amikor Isten betölti önmagával a választott lelket. Isten misztikus önközlése ez. 

A 249. imaórában már foglalkoztunk ezzel az örömélménnyel, hogy Isten közli önmagát a 

lélekkel, amely befogadja Istent. Isten pedig magához vonja az ember gondolatait és 

akarásait. De az az Istennel való együttlét imaszakasza, vagyis az Istennel való egyszerű 

egyesülés imájának a szakasza. Ez pedig a szeretetben Istennel való egyesülés 

imaszakaszának az élménye. Az egyszerű egyesülés imájánál még azon van a hangsúly, hogy 

a lélek megéli: „Én kész vagyok befogadni Téged, Istenem, Aki nekem adtad magadat.” Itt 

pedig a lélek örömujjongással konstatálja, hogy erőfeszítései nélkül, ingyen, 

kegyelemből megkapja ezt az élményt, amely nem más, mint az Istennel való 

betöltöttség imaszakasza.  
 

 Bevezető gondolat gyanánt idézzünk fel egy olyan élményt, amely bizonyára 

mindnyájunk tapasztalata. Az ember végre feljut egy hegycsúcsra, és körülnéz: Az a 360 

fokos körpanoráma olyan élményt ad, amely segít annak a megélésére, hogy a táj 

körülvesz bennünket. De minél tovább vagyunk fenn a hegycsúcson, és minél tovább 

szemlélődünk a táj szépségében, annál inkább megélhetjük, hogy az a szép természeti 

környezet nemcsak körülvesz minket, hanem be is tölt bennünket. A táj a maga 

szépségével mintegy behatol a lelkünk mélyére. Hogy mennyire így van, mutatja az ilyen 



élményt el tudjuk vinni magunkkal, és akár még évek múlva is vissza tudunk emlékezni 

arra, hogy milyen szép, milyen békességes volt ott a hegycsúcson. Ez az élmény – ahogyan a 

táj körülvesz, illetve betölt minket – segít annak az élménynek a megközelítésében is, 

amelyet ebben az imaszakaszban kívánunk tanulmányozni.  

 

I. Isten nem a semmiből teremtett Létezőt közöl az emberrel 

 

Karl Rahner a teológiai kisszótárban Isten önközléséről így tanít: „Isten nem úgy 

közli magát a teremtményekkel, nem úgy nyilatkoztatja ki magát az embereknek, nem úgy 

szenteli meg, és üdvözíti őket, hogy egy Tőle különböző, semmiből teremtett Létezőt közöl 

adományként az emberrel, vagy akár az angyalokkal is, amely a létező Istennel való 

hasonlóság folytán Őt nyilatkoztatná ki, Őt képviseli bizonyos értelemben.” Valahogyan a 

fényképre gondoljunk. Amikor valakinek odaadjuk a rólunk készült legjobb fotót, bár azt 

mondjuk, hogy ez én vagyok, de mégsem. Az csak egy papíron létező hasonló képmás, nem 

az ábrázolt személyiség maga, az csak egy ábra. Karl Rahner folytatja: „Amikor Isten 

önmagát adja, akkor az adomány és az Adományozó azonos. A teremtmény tehát Isten 

legsajátosabb valósága által igazul meg, vagyis szentelődik meg és üdvözül. Isten az 

önközlésben nem valamit ad, hanem a legnagyobb Valakit, Önmagát. Istennek ez az 

önközlése teljesen szabad tett, vagyis Isten nem tartozik semmilyen véges létezőnek, még a 

bűntelen létezőnek, a Szűzanyának sem. Nem adósa az Ő teremtményének, mégis 

megmutatkozik ebben az isteni önközlésben az, hogy Ő kicsoda. Ő a szeretet. Isten a szeretet 

(1 Jn 4, 8). Ő az, Aki önmagát teljes bensőségességében és végtelen dicsőségében oda 

tudja ajándékozni a véges teremtménynek. Amikor ezt a végtelen adományt egy véges 

teremtmény kapja, akkor az adományról csak teremtményi tapasztalata van. Ámde Isten az 

ember közötti viszony megfejthetetlen titka éppen abban van, hogy az ember véges lénynek, 

és ugyanakkor olyan lénynek vallja magát, amely Isten kegyelme folytán magának Istennek a 

végtelen önközlésében részesül. Mondjuk úgy egy hasonlattal: A gyűszűnyi befogadó-

képességű emberi mivoltunkba belefér a végtelen óceán!”  

 Istennek ez az önközlése egyrészt a világ eredetét magyarázza meg, másrészt az 

emberiség történelmét, ugyanis Isten a történelem Ura. Ugyanakkor feltárja előttünk a 

történelem célját, és végső tartalmát: Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28). Ha az 

imádkozó ember az imádságnak ezen a csúcsélményén körülnéz, akkor valamiképpen 

meglátja, szemlélheti, mi van a lelki látással a lélek szemével, az hogy Isten körülveszi őt. 

De még inkább, hogy betölti őt önmagával, Istenségével.  

 

II. Mi következik ebből az isteni önközlésből? 

 

 A lélek talán így tudja megfogalmazni: „Isteni Uram, Lényed nemcsak megérintett, 

hanem immár át is járt.” A lélek-menyasszony tehát az isteni Vőlegénytől átjárt ember. 

Ha valakit így átjár egy eszme, akkor az folytonosan arra a tudományra gondol, amely 

betöltötte őt. A lélek tudománya pedig az Istenről szóló, Istenről való tudás. Ezért azután 

mélységes tartalmat kap az az ima, amelyet gyermekkortól kezdve reggelente szoktunk 

imádkozni: „Szívem első gondolatja Hozzád száll fel, Istenem!” A lélek-menyasszony immár 

tudja, hogy szíve első gondolata Isten lett. Még személyesebben mondja: „Szívem első 

gondolatja TE lettél, Uram! Mindenről TE jutsz az eszembe, mindennél jobban akarok 

Reád gondolni! Tudom, hogy betöltötted a gondolat-világomat. Betöltötted a vágyó-

képességemet, a szívem szeretetét. Tudjam, hogy TE, Istenem énbennem vagy. Mondhatom 

úgy is: TE „én” lettem??, én, a kicsi teremtmény pedig „TE”. Én „TE” lettem, Istenem! 

Isten közli magát az emberrel, egészen átjárja az Ő választottját. Itt már megszűnik az 

elválasztó fal Isten és az ember között, Isten gondolatai és Isten szeretet-irányulásai között. 

Az ember elmondhatja, mert Isten ajándékba adja neki: „Uram, TE lettél az én gondolatom. 



És megélhetem azt: én, a kicsiny teremtmény lettem, Uram, a TE gondolatod.” Micsoda 

isteni ajándék: Uram, TE megengeded, hogy TE itt lehessél az én gondolataimban. TE itt 

lettél bennem. A kicsiny teremtmény pedig alázatossága tudatában csak egy kérdést tud 

feltenni ilyenkor: „Uram, TE pedig énrám gondoltál? Hogyan jövök én ahhoz, hogy TE, az 

isteni Felség, a végtelen fölségű Isten énrám, kicsiny porszem teremtményére 

méltóztasson gondolni? Jaj de istenien gyönyörűséges vagy, Uram! Engem gyönyörködtet 

ez az isteni gondolat.”  

 Isten, a szentháromságos végtelen Fölség azonban nemcsak a létében, a gondolataiban 

részesíti az Ő választottját, hanem az Atya és a Fiú részesíti Őt a szeretetében is, a 

Szentlélekben is. A lélek ugyanezeket elmondhatja, amiket a gondolattal, az értelemi 

képességgel előbb megvallhatott Urának: 

 „– Szívemben az első szeretet, Uram, TE vagy!  

 – A TE ajándékodból – mert közölted magadat velem – a TE szereteted az én 

szeretetem lett. 
 – Az én kicsiny teremtményi szívem szeretete a TE isteni Szívedben lett szeretet.  

 – TE lettél a bennem élő szeretetés, illetve megengedted, hogy én ott lehessek a TE 

isteni szíved szeretetében.”  

 A lélek-menyasszony itt már nem méricskél: „Hogyan, hogy ezt Uram, így kitaláltad? 

Hogyan érdemeltem meg, hogy rám gondoltál?” A lélek-menyasszony a szerelmes lélek 

boldog önfeledtségével már nem magát nézi, nem a maga gondjaival törődik, hogy én hogyan 

érdemlem meg ezt, hanem már a szeretetével egészen isteni Urában van, mivel isteni Ura 

közölte vele önmagát, betöltötte önmagával a lélek-menyasszonyt. Micsoda istenien 

gyönyörűséges valóság az, amikor Isten szeretete és az ember szeretete így eggyé lesz!  
 

III. Mi következik a lét, a gondolatok és a szeretet ezen egységéből? 

  

 Az, hogy a lélek Istennel örömben él. A lélek-menyasszonyt egészen betölti Isten 

öröme. Az Ószövetség nagy imádkozója, a Zsoltáros is beszámol, jövendöl ilyen 

élményekről. Saját tapasztalatát mondja el, jövendöl, mert látja az újszövetségi választott 

boldogságát, örömét. Így imádkozik: Fiaik is látják majd, és ujjonganak, szívük örül az 

Úrban (Zak 10, 7). Ezt Zakariás próféta jövendölte. A Zsoltáros pedig ezt a gondolatot így 

fogalmazza meg: Boldog a nép, amely Téged Uraként tud ünnepelni, és arcod fényében 

járhat szüntelen. Egész nap nevemnek örvendeznek. És miért örvendeznek? Mert Te vagy a 

szépségük és erősségük (Zsolt 88, 16-17. 18). A lélek tehát ezzel az Istennel való betöltöttség 

imájával olyan örömet tapasztal meg, amelyet az elragadtatás, az ujjongás, az 

örvendezés szavával tud csak kifejezni.  
 

 Most próbáljuk kicsit csendben ezt az örömet figyelni, keresni, észrevenni, hogyan 

akarja Isten az Ő választottjaiban ezt a szent örömet felszítani!  

 

 Izajás próféta a lélek ujjongásáról beszél: Az én lelkem ujjong az én Istenemben (Iz 

61, 10). Tehát nem akármilyen ujjongásról van szó, nem akármiben örvendezik az ember 

lelke, hanem most már kizárólagosan Istenben, mert Isten önmagával töltötte be a 

választott lelket, önmagának foglalta le.  

 Szent Péter apostol is ezt az örvendezés élményt tanítja a feltámadt Messiásról. A 15. 

zsoltárt látja beteljesedni a feltámadt Jézus győzelmében. Mivel a Mennyei Atya 

feltámasztotta az Ő Fiát, a feltámadt Úr is így nyilatkozhat: Nem engedtél elesnem, hogy a 

sírban testem romlást lásson. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem. Az élet útját mutattad 

meg nekem, örömmel töltöttél el színed előtt,… és mindörökké tart az öröm jobbodon (vö. 

ApCsel 2, 25-28; Zsolt 15, 8-11. 8).  



 A feltámadt Úr öröme az a belső öröm, amelyet Ő meg akar osztani a 

választottaival. Hogyan? Jézusnak a testét, amely a kereszten meghalt, és amelyet 

eltemettek, harmadnapra Isten ereje feltámasztotta, vagyis önmagával betöltötte, és életre 

keltette; úgy az imádságnak ebben a szakaszában a lélek is megélheti: valami új életszakasz 

kezdődött meg számomra, Krisztus élete él bennem. Ilyenkor már nem a szavaival valósul 

meg a kontaktus Isten és a lélek között. Az imakapcsolat eszközlője nem az emberi szó 

lesz, hanem az örvendezés. Az az öröm, amellyel Isten betöltötte az Ő választott 

menyasszonya lelkét. A választott léleknek éppen ezért szavak nélkül is talán így 

fogalmazhatjuk meg az élményét, amelyet az örvendezésben tapasztalt: „Örülök Neked, 

Uram, Aki előbb szerettél engem (1 Jn 4, 19). Megdobban a szívem az örömtől, mivel 

tekintetre méltattál (vö. Lk 1, 48). Ujjong a lelkem, mert belém árasztottad a szeretetedet, 

és nekem adtad önmagadat Szent Fiadban. Bárcsak tudna az én lelkem is beleolvadni a Te 

isteni mivoltodba, mint a kicsinyke vízcsepp a végtelen tengerbe, óceánba! Hiszen nem 

találom örömömet másban, csak Tebenned, Uram! (Eszt 4, 17ee). Nincs más életem, csak Te, 

mert elkérted tőlem, és én Neked adtam. Te lefoglaltál, és én a Tied lettem. Élek, de már nem 

magamnak, hanem Neked! (vö. Gal 2, 20). Létezem, de már nem magamban, hanem 

Tebenned, Uram, Istenem! Én ugyanott vagyok, ahol Te, Te ugyanott vagy, ahol én. Én 

egészen Tebenned vagyok, Uram, Te pedig énbennem vagy (vö. Jn 6, 56). Ez a Te jelenléted 

már bennem is van.” 

 Ezt az élményt egy tapasztalati tudásnak mondhatjuk Istenről. A lélek misztikus, 

vagyis titokzatos módon megtapasztalja, tudja: Isten bennem van, én pedig Őbenne. Az Ő 

ajándékából megoszthatom az életemet isteni Vőlegényemmel, Ő pedig megosztja isteni 

Életét énvelem. Szüntelenül, egyre mélyebben megélhettem a Te jelenlétedet, végtelen 

szereteted belém áradását, illetve azt, hogy én egyre jobban belekapcsolódhatok a Te 

végtelen szeretetedbe! Ez az egymásba kapcsolódás hasonlít a család tagjainak az 

összetartozására, vagy egy közösséget alkotó csoportosulás összetartozásához. De az a 

kapcsolat – amellyel Isten betölti önmagával a lélek-menyasszonyt – mindezeknél sokkal 

jobban egybekapcsolja Istent és a lelket. Mert itt Isten lénye járja át az embert. Isten az, Aki 

élteti az Ő életével az embert. Megvalósul az, amit Szent Pál apostol mond: Aki az Úrral 

egyesül, egy Lélek Ővele! (1 Kor 6, 17).  

 Isten végtelen, tiszta Szellem. Az ember itt a földön testi szemeivel nem láthatja Őt 

(vö. 1 Jn 4, 12), mégis a Szellem, mint a lélek tükre elárulja Istent a mi emberi szívünkben. 

Isten ugyanis betöltötte önmagával választotta lelkét, átragyog az emberi tekinteten. Hiszen 

ha az ember odaadta a szívét, ha a lélek elmondhatja: Te itt vagy a szívemben, akkor ez 

a jelenlét a lélek tükrén, a szemen keresztül valamiképpen kisugárzik. Jézusról is tudjuk, 

hogy micsoda tekintete volt. A gazdag ifjúra – aki megtartotta Isten parancsait gyermekkora 

óta – csak rátekintett, és megszerette őt (vö. Mk 10, 20-  21). Vagy a kereszten odafordult a 

jobb oldalon felfeszített gonosztevőhöz (vö. Lk 23, 43), s annak a szeme pedig belefúródott 

Jézus szemébe. Ez a hosszantartó kontemplatív tekintet, szemlélődő nézés – amely már nem 

elemezgeti a körülményeket, hanem csak egyszerűen, következtető gondolkodás-sor nélkül, 

szemlélődve nézi a másikat –; ez az egymásra tekintés, szeretettel-teljes tekintet, 

egymásra mosolygás, a szemek egybefonódása, a tekintetek egymásba hullámzása a 

lelkek egyesülése. Tudják már egymásról: én ott vagyok, ahol Te vagy, Uram. Te pedig, 

Uram, ott vagy, ahol én. Ez az egymásra nézés, egymás szemlélése, a másik szépségétől való 

elragadottság imája. Ez a szeretett személy kiválóságától való lenyűgöződés csodálkozó ima-

szakasza. A szem – ugyanis mondhatjuk: – a lélek ajtónyílása, önmagunk feltárulása, ahol 

kimegyünk önmagunkból, és a másik személybe tekintve mintegy belehatolhatunk az ő 

lelkébe. Illetve az ő lelke belehatol a mi lelkünkbe. Szabadon járhatnak, kelhetnek egymás 

lelkében. Egyre jobban betöltődnek a másik lényével. Beszívják egymás szent illatát. A 

lélek-menyasszony ettől a szellemi gyönyörűségtől – mondhatjuk így: – könnyekig 

meghatódik, mert a szívek szeretete egymásba fonódott.  



 Az Istennel való lelki frigy imája, vagyis az egymásban levés, az Istennel szeretetben 

való egyesülés imája egyre inkább az örökkévalóság jegyét hordozza magán. Isten és a lélek 

szüntelenül egymásra mosolyognak. Az Istennek önmagát egészen átadott lélek belül tudja: 

„Uram, Te fellobbantottad bennem az egymásnak adottságunk kölcsönös örömét. 

Betöltődtem isteni Valóddal, mert Te nekem ajándékoztad magadat, én pedig magamba 

ittalak, ahogyan Mózes és a nép képviselői a szent hegyen ettek és ittak, tudniillik Istenből 

(vö. Lev 10, 12).  

 – Uram, Istenem, micsoda öröm-ujjongást lobogtattál fel a szívemben!  

 – A szeretetnek micsoda lángolásával jártál át!  

 – Betöltötted Léteddel létemet, gondolataiddal gondolataimat, szereteteddel a 

szívemet.  

 – Te lettél az én életem!  

 – Ó Életem, micsoda gyönyörűséges isteni Élet is ez bennem!” 

 Hívogatlak szüntelen: „Jöjj be, Uram, lelkem hajlékába, hiszen Te otthont készítettél 

magadnak nálam! Ezért teremtettél, ezért vásároltad meg, vagyis váltottad meg lelkemet 

szent véred árán. Ennek a hajléknak a birtoklásáért adtad foglalóul a Szentlelkedet (2 Kor 5, 

5). Uram, megtetszettem Teneked minden gyarlóságom, hiányosságom ellenére. Ez az 

irántam való szereteted késztet engem arra, hogy én is kimondjam Neked: „A Tied 

vagyok, szabadon rendelkezhetsz velem, alakíthatsz engem. Uram, ez az irántam való 

szereteted késztet Téged arra, hogy kimondd: „Kicsiny teremtményem, te az enyém vagy! 

Csak nyisd ki szádat, és én betöltöm azt (Zsolt 80, 11). Vagyis csak nyisd ki a lelked, és én 

betöltöm azt önmagammal! Akkor pedig lelkem Veled egyesülve szüntelenül örvendezik, 

és Lelked velem együtt majd örökre örvendezik!”  

 

Ebben az örvendezésben meghallja a lélek isteni Urának a már jól ismert vallomását, de 

olyan szívesen hallja újra meg újra, és hallgatja örökre: 

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

 

A lélek-menyasszony pedig egyre nagyobb szeretet-lángolással zengi Urának: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most szavak nélkül, csak a dallamot dúdolgatva mondjuk:  

 Hmmm … 

 

Még egyszer szavakkal:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ugyanezt ismételgessük, de úgy, hogy az utolsó szót elhagyjuk. Befejezetlenül marad a 

vallomásunk, kérésünk:  

 Én Uram, szeress még jobban engem …! 

 

Mondogassuk még rövidebben:  

 Én Uram, szeress …! 

 

A végén már nem is én  vagyok a fontos, csak az én jó Uram, és csak ennyit mondjunk Neki:  

 Én Uram …! 

 

 



                                                                                                                     

 

403. Az egymásban levés gyönyörűsége 

 

 

Imádkozzuk a 160. számú éneket:  

 

 Isten legszebb temploma, üdvöz légy, Szent Szűzanya! 

 Kit, már mikor fogantatott, megszentelt az ég Ura. 

 Te, kiben bűn nem vala, üdvözlégy, Szent Szűzanya! 

 

 Dicsőség az Istennek, békesség az embernek,  

 Kik tebenned, ó Szűzanyánk, oltalmazót nyertenek. 

 Ég s föld velünk zengjenek: Dicsőség az Istennek! 

 

 Az egymásnak levés gyönyörűségéről már elmélkedtünk a 355. imaórában. A lélek-

menyasszony ott megélhette, hogy a jó Isten mennyire őneki való. Mint ahogyan a 

menyasszony és a vőlegény is boldogan konstatálja, hogy mennyire összeillünk! A 265-ös 

imaórától kezdve pedig elmélkedtünk arról, hogy Isten és a lélek gyönyörűségüket találják a 

másikban. De ott azt az élményt élhette meg a lélek: „Isten eljött, együtt van velem, én meg 

Ővele lehetek!” Itt viszont a lélek-menyasszony már azt élheti meg: „Én Istenben vagyok, 

Isten pedig énbennem.”  

 

I. Hogyan kezdődött és hogyan bontakozik ki az egymásban levés gyönyörűséges 

élménye, 

 

amikor a lélek-menyasszony megélheti azt, hogy az ő isteni Urában van, Isten pedig őbenne 

van? 

 

 1. Emlékezzünk csak vissza arra a gyermek-mivoltunkra, amikor eszmélő korunkban 

valahol megérintett bennünket a gondolat, hogy „van Isten!” A gyermek olyan 

természetesnek veszi, hogy van édesapja és édesanyja. Egyszerűen ebben a miliőben 

növekszik fel. Egyszer azonban rádöbben, hogy de jó, hogy „ez az én édesanyám, ez az én 

édesapám”, de jó, hogy „ők vannak!” Ilyen valóságos élmény az is, amikor az ember hittel 

meg tudja élni: „Van Isten!” Attól kezdve Isten nem távoli, előkelő idegen Úrként létezik 

a számára, hanem jóságos teremtő Atyaként. A Miatyánkban Jézus megtanított bennünket, 

hogy mondhatjuk Neki: Mi Atyánk, Aki vagy! Mennyivel személyesebb lett az 

istenélményünk, amikor nemcsak azt szoktuk mondani Istennek, hogy „Ő van!, hanem 

kimondhattuk Neki a vallomást: „Te vagy!”, „Te vagy az én Atyám!” 

  Igaz, Jézustól azt is tanultuk: Ő az a Mennyei Atyánk, Aki a mennyekben van (Mt 6, 

9). De ugyanakkor azt is megtanulhattuk a mi Urunktól: Isten-Atyánk itt is van, lát 

bennünket. Még amikor a szobánkba bezárkózva egymagunkban imádkozunk, akkor is jelen 

van (vö. Mt 6, 6). Ez volt a továbblépés gondolata számunkra az Istennel való 

szeretetkapcsolatban: Isten jelen van. Itt van, személyes kontaktusban, velünk való 

kapcsolatban létezik.  
 

 2. Az istenélményünkben a következő fokozat az volt, amikor rádöbbenhetünk arra: 

„Isten, Te itt vagy, és szeretsz minket!” A jó édesapa és az édesanya is hányszor elmondja 

kicsi gyermekének: „Szeretlek! Szeretlek!” A gyermek pedig mindjobban megtanulja, 

ismételgeti, sőt tapasztalatból belül „tudja”, hogy mit jelent az ő vallomása: „Szejetlek! 

Szejetlek!” Egyre tökéletesebben tudja nemcsak mondani, „Szeretlek!”, hanem szeretni is 



azokat, akiktől az életét kapta. A keresztény ember is megtanulja, hogy Isten nemcsak 

teremtő Urunk, hanem jóságos Atyánk, Aki gyermekeivé fogad bennünket, és az Ő isteni 

életét ajándékozza nekünk a keresztség szentségében. Attól kezdve Isten bennünk lakik az Ő 

szentháromságos mivoltában. A misztikus élmény pedig ott kezdődik, amikor a lélek megéli, 

hogy Isten őbenne van, ő pedig Istenben van, hogy egymásban vannak, egymásban 

gyönyörűségüket lelik. 
 

II. Hogyan nyilatkoztatja ki számunkra Isten az egymásban levés gyönyörűségét a 

Bibliában? 

 

  Most nézzük ennek a szépséges tanításnak a szentírási alapjait! Idézzük fel először a 

Zsoltáros imáját: Legyen örök az Úr dicsősége, lelje örömét műveiben! (Zsolt 103, 31). Isten 

önmagában való dicsősége örök, elmúlhatatlan. Amikor a Zsoltáros azt kéri, hogy az 

Úrnak a dicsőségét örökre adják meg, akkor ez a teremtményi világ dicsőítése. A 

természetes világ a maga harmóniájával, szépségével az isteni törvény követésére való 

készségével öntudattalanul dicsőíti Istent. Az értelmes teremtmény pedig szabad akaratú 

döntésével tudja megismételni Istent, amikor elismeri Őt magánál nagyobbnak, élete Urának. 

Ez az, amit a Zsoltáros kér, hogy a teremtmények úgy viszonyuljanak Istenhez, hogy 

Isten örömét, gyönyörűségét találja az Ő teremtményeiben! Ezért fohászkodik a Zsoltáros 

is a maga részéről mondja: Bárcsak fogadná az Úr tetszéssel dalomat, hiszen 

gyönyörűségemet Őbenne találom! (Zsolt 103, 34). Olyan mélységes üzenete ez a 

kinyilatkoztató Istennek: Ő örömét, gyönyörűségét találja bennünk, és megadja nekünk a 

lehetőséget, hogy gyönyörűségünket találjuk Őbenne. Jeremiás prófétánál is erről a 

bensőséges kapcsolatról ad tanítást az Úr: Még emlékszem ifjúkorod hűségére, és jegyességed 

idejének szeretetére, hogy követtél akkor a pusztában! (Jer 2, 2). Az Úr nem felejti el 

választott jegyesének hűségét és szeretetét. Gyönyörűséget szerez Neki is, ahogyan emberileg 

ki tudjuk dadogni erre a hűségre és a szeretetre való visszatekintést. Más szóval: Isten 

kedvét találja azokban, akik engedelmesek Neki, akik kitartanak a szeretetben, vagyis 

hűségesek Hozzá. Az Isten akaratát megvalósító ember ugyanis már nem annyira 

önmagában él, hanem az akaratát áthelyezi isteni Ura szívébe. Isteni Ura akaratát szeretné 

egyre jobban megvalósítani, illetve azt akarja, hogy Isteni Ura akarata valósuljon meg 

őbenne, az ő életében kölcsönösen. Jézus is erre buzdít Szent János apostol első levelében így 

mondja: Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy Ő bennünk 

marad, a Lélektől, vagyis a Szentlélektől tudjuk, Akit adott nekünk (1 Jn 3, 24). János, ez a 

szeretett tanítvány (Jn 19, 26) megélhette azt a bensőséges kapcsolatot, amelyről Jézus 

beszélt az utolsó vacsorán főleg a szőlőtőről szóló példabeszéd alkalmával: Isten választottja 

Istenben marad, Isten pedig őbenne (Jn 15, 4). De mivel Isten nem látható, mivel Isten több, 

mint amit a mi emberi szemünk be tudna fogadni, Akit a bölcs lángesze fel nem érhet, és így 

emberi ismerettel nem tudjuk   fogalmilag felölelni az Ő létét, és a mi bennünk létét; mégis 

az Úr gondoskodik arról, hogy legyen tudásunk Róla. Ez nem a tapasztalati ismeretből 

szerzett tudás, hanem a Szentlélektől kegyelmi ajándékként kapott szellemi ismeret. Az, 

hogy Isten bennünk él, immár nemcsak a hitből tudhatja a választott lélek, a választott 

menyasszony, hanem abból a belső titokzatos – vagy mondjuk így: – misztikus tudásból, 

amelyet a Szentlélek ajándékoz neki. 

 Hogyan valósul meg az a misztikus tudás? Isten az Ő választottjában van, és 

gyönyörködik benne, a választott lélek pedig Istenben élhet, és gyönyörködik Benne. Erről 

Jézus ad tanítást: Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok! Itt az előbbi két 

szellemi képességet segíti az értelem és az akarat. Maradjatok bennem, tudniillik az értelmi 

tudás és az akarati döntés által. Az ember gondolatai immár Istenben akarnak maradni, 

mert Isten magához vonzotta az Ő választottjának figyelmét, gondolatait és akaratát. 
Nem is akar már másban gyönyörűséget találni. Jézus feladatként is adja: Maradjatok 



bennem, vagyis sürgeti a mi értelmünk odairányulását, akaratunk Feléje való döntését. 

Ez olyan magatartás a választott lélekben, amelyhez Jézus az Ő ígéretét kötötte: Maradjatok 

bennem, s akkor én is bennetek maradok! Ugyancsak az értelem és az akarat világának a 

mozzanatairól van szó, ahogyan Jézus folytatja: Ha bennem maradtok, és tanításom 

tibennetek marad, kérjetek, bármit akartok, megkapjátok! (Jn 15, 7). Az értelem tehát már 

Isten tanítására irányul. Értelmünkben megőrizzük Jézus tanító szavait, akaratunkban 

pedig már csak azt igényeljük, ami Neki kedves. Csak olyant kérünk, amit Ő szívesen akar 

teljesíteni nekünk. Ezért tesz Jézus ígéretet: Megkapjátok, amit kértek. Erre a misztikus 

istenismeretre utalva mondja az Úr: Mindent tudtul adtam nektek (Jn 15, 15). Az ember 

értelmét tehát Isten betölti önmagával. Isten az ember értelmében, megismerésében van. 

Ugyanakkor a másik szellemi képességünk az akarat vonatkozását is sürgeti: Maradjatok 

meg szeretetemben! Ha a parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben (Jn 15, 

10). Az az ember, akinek Isten mindent tudtul adott önmagáról – tehát a kinyilatkoztatásban 

elmondta, mennyire szeret bennünket –, illetve az az ember, aki kész arra, hogy Isten 

parancsait szeretetből megtegye, az már befogadta Istent. Az már gyönyörűségét találja 

az őbenne lakozó Istenben. Az, hogy Isten mennyire be akar zárni bennünket is az Ő 

szívébe, mennyire azt akarja, hogy benne legyünk, azt Szent Pál apostoltól is tanulhatjuk. A 

Filippi híveknek ezt mondja: A szívembe zártalak titeket (Fil 1, 7). Ezt az örömet mi emberek 

is ismerjük, akit nagyon szeretünk, azt a szívünkbe zárhatjuk, a szívünkben hordozhatjuk. Az 

apostol is ezt nagy lelki atyai szeretetet akarja kifejezni ezzel a mondattal: A szívembe 

zártalak titeket. A mai nyelven talán úgy mondanák egyesek: „Egybeolvadt az auránk.” 

Aurának nevezik azt a láthatatlan kisugárzást, ami a lényünkből árad a másik felé. A lények 

egymásba áradását az egymást szerető emberek valahol meg tudják élni. Ezért olyan 

fontos az egymásba ölelkezés. Az édesanya ezért dédelgeti olyan nagyon magához ölelve 

kicsi gyermekét.  

 

 III. Milyen az, amikor Isten öleli magába az Ő választott menyasszonyát?  
 

Ebben az imaszakaszban az ember tehát nemcsak azt élheti meg: –„Nálad vagyok, 

Uram!” –, hanem még inkább azt: „Benned vagyok, Istenem! Ugyanott vagyok, ahol Te 

vagy, Uram!” Ez az egymással való közösség öröme, az egymásban létezés gyönyörűsége. 

Ez a szemlélődés imája, amikor szeretettel tekintenek egymásra, egymásban 

gyönyörködve élnek, amikor egybekapcsolódik a létük. Ebben az imaszakaszban valami 

olyasféle valósul meg, mint ahogyan az áram a vezetéken át eljut a villanykörtébe, és ott 

felizzik, fényt és meleget áraszt. Itt már nemcsak az ember gondolatai, szívének szeretete 

kapcsolódik bele Isten létébe, gondolataiba, szíve szeretetébe, hanem Isten, ez a végtelen 

nagy Létező összekapcsolódik a kicsiny emberrel, hogy a lelkében ez az isteni érintés, ez 

az isteni szikra feltüzesedjék, fényt és meleget hozzon létre benne. Tehát már nemcsak az 

valósul meg, hogy az ember emeli fel Hozzá értelmét a ráfigyeléssel, és adja Istennek az 

akaratát a szeretés felindításával, hanem sokkal inkább az, hogy Isten lehajol az emberhez, 

betölti jelenlétével, a rágondolással, a rátekintéssel, és az iránta való szeretettel. Ez az 

Istennel való betöltődöttség, illetve amikor Isten önmagába, a szíve palotájába emeli 

választott menyasszonyát, hozza létre az egymásban levés gyönyörűségét. Az ember 

ujjong: „Olyan jó, hogy bennem vagy, mert reám gondoltál, rám tekintettél és szeretsz!” 

Isten pedig megengedi, hogy a teremtmény a gondolatával Istenhez emelkedjék, lelke 

szemeivel Istenre tekintsen, egész szerető képességével, szívével Őt szeresse.  

 Itt már kölcsönösen mondják egymásnak: „Jöjj!” Ez már nem a hívogatás szava, 

tudniillik hogy jöjj el hozzám, hanem a betessékelésnek, a beengedésnek is a szava, 

tudniillik: „Jöjj közelebb!” Ez a befogadás szava, amellyel a lélek és Isten egymásnak jelzést 

adnak: „Jöjj be és tölts be önmagaddal, illetve add nekem magadat, kicsiny 

teremtményem!”  



– Ez a kölcsönös egymás lényébe való behatolás imája, az egymásban levés 

gyönyörűséges élménye.  

– Ez az egymás lényébe való átjártság gyönyörűsége.  

– Ez a szeretetnek már nemcsak a felizzása vagy fellobbanása, hanem tartós 

lángolása. 

Itt a léleknek már nem arra kell törekednie, hogy észrevegye Istent, hogy befogadja 

lelke hajlékába; hanem sokkal inkább engednie kell, hogy Isten eluralkodjék az életében, 

hogy a lénye átjárja őt, hogy ő pedig teremtményi mivoltával egyre jobban 

belenövekedhessen Istenbe, hogy egyre jobban Istenben lehessen. Lelke nyitottságát kell 

nyújtogatnia, hogy isteni Urának lénye egyre jobban belehullámozzék az ő kicsiny 

emberi mivoltába, az ő teremtményi léte pedig egyre jobban belehullámozzék isteni nagy 

Urának szeretet-óceánjába. Itt már nem arra kell törekednie, hogy a gondolatai és a vágyai 

Istenre irányuljanak, hiszen Isten már magához ragadta gondolatait és vágyait, hanem csak 

boldogan azt igényelheti, hogy ezek a gondolatok és vágyak isteni Urában elpihenjenek. 

Létének egész irányulása ez: „Uram, szeretném, hogy lelkem egyre jobban Tebenned 

legyen, Te pedig énbennem!” Mert az Úr akarja, hogy az Ő isteni szíve gyönyörűségét 

megossza az Ő választottaival. Jézus mondja: Azt akarom, hogy örömöm egészen az övék 

legyen! (Jn 15, 11). Micsoda gyönyörűséges vallomás ez az ember számára Isten szívéből: 

Isten az Ő szentháromságos örömét nekünk, embereknek akarja adni! Egy ilyen isteni 

ajándékozó szeretet-gesztus viszonzást igényel. Az ember is egész mivoltát isteni Urának 

akarja adni, hogy az ő kicsiny teremtményi szívének öröme egészen Istenben legyen. Az Ő 

öröme mibennünk, a mi örömünk őbenne. Micsoda gyönyörűséges isteni terv ez az emberről, 

Isten és az ember kapcsolatáról!  

Ez a kapcsolat olyan, mint az egymásra mosolygás, amikor egy mosoly többet mond 

a szavaknál. A lélek-menyasszony talán így fogalmazhatja meg élményét: „A mosolygásnak 

valami csodálatos hulláma töltötte be lelkemet, mert Te, Uram rám gondoltál, én pedig Rád 

gondolhattam. Az örömnek olyan csodálatos érzése járt át, mert Te vagy. 

Elmondhatatlan biztonságérzet járt át, az otthonlevés boldogsága, az együttlétezés 

öröme, az egy levegőt szívás bensőségessége, az ugyanazon lelkülettel való élet, az 

egymás iránt való szeretet gyengéd, de mégis nagyon határozott és erős élménye. Isten 

kéri az Ő választott menyasszonyát: „Mosolyogj rá Uradra, Istenedre! Illetve választott 

jegyesem, fogadd be az én mosolygásomat, mert én, a te Istened kedvemet találom benned! 

(vö. Mt 3, 17), mert én, a Te Urad, szeretlek téged, és megtartom szeretetemet irántad 

mindörökké (vö. 2 Krón 9, 8; 1 Kor 13, 8).” A lélek ilyenkor már nemcsak kiönti önmagát az 

imádságban az Úr előtt, hanem – talán mondhatjuk így: – beleönti a lelkét, az imáját isteni 

Urába. Amikor így átadja isteni Urának egész életét, akkor ebben az önátadásban benne van 

az egész addigi múltja, a mostani jelen élete és a majdani jövője. Boldogan helyez mindent 

isteni Ura szívébe. Elmondhatja talán azt is, amit Szent Ágoston a Vallomások könyvében: 

„Uram, hol találtalak volna, hogy megismerhesselek, ha nem magamban, a fölöttem 

lakozó Istenem?” (Lib. 10. könyv, 26. ).  

 Isten és a lélek között mindig megmarad a végtelen távolság, a Teremtő egészen más, 

mint az Ő teremtménye, mindig nagyobb, több. Mintegy fölöttünk áll, Ő több az embernél, 

transzcendens, magasan fölöttünk lakozik. Ugyanakkor a lélek-menyasszony boldogan, 

gyönyörködve élheti meg, hogy ez a magasságokban lakó Isten nemcsak hogy eljött hozzá, 

hanem neki ajándékozta magát. Így Ő bennem is él, és az egek magasságos Istenét, a 

transzcendens Urat megtalálhatja szíve mélyének hajlékában is. A Teológia spirituális, a lelki 

Teológia így mondja: ez az immanens Istenről való élmény, a bennünk-lakó Istenről való 

élmény.  

 – Milyen jó, hogy a szentek ezen az úton már előttünk jártak!  

 – Milyen jó, hogy Isten szüntelenül rátekint azokra, akiket ebben az imakegyelemben 

részesíteni akar!  



 – Milyen jó, hogy vannak olyanok, akik a szívük egész készségével, szerelmes 

önátadásával akarnak válaszolni Istennek erre a hívására: Maradjatok bennem, és én is 

bennetek maradok! A szenteknek ez a gyönyörűséges élménye ma is gazdagabbá teszi a 

világot. Istentől lesz gazdagabbá az ember, az emberek közössége. Minél inkább helyet 

adunk Istennek az életünkben, annál inkább eluralkodik Isten nemcsak az egyes ember 

életében, hanem a krisztusi titokzatos testben is, a közösségben, a Krisztussal való 

közösség miatt. És Isten egyre jobban gyönyörűségét találja teremtményeiben. Egyre inkább 

elbájolja Őt választott jegyesének hűsége és szeretete. Ahogyan most is követi isteni Urát a 

földi élet sivatagjában, a pusztában való vándorlásban, hogy egyszer majd megérkezhessen a 

túlsó partra, a megígért mennyei haza határához, és ott az Úr bevezesse őt gyönyörűséges 

otthonába örökre.  

 

Ott már szüntelenül fogja hallani isteni Ura vallomását:  

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

 

Mi pedig örökké akarjuk énekelni szívünk vallomását: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 

 



                                                                                                                  

j) A kölcsönös szeretet kiteljesedettsége. „És most jöjj, és szeressük egymást!”  

 

404. És most jöjj! I. 

 

 

Imádkozzuk a 147. számú éneket:  

 

 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el édes Istenem!  

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem.  

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik én-nékem, 

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem!  

 

 Ma ennek a csodálatosan bensőséges imaszónak, imamondatnak: – „És most jöjj, 

szeressük egymást!” – az első részét vesszük, amely tehát így hangzik a cím: „És most jöjj!”  

 Ez a kölcsönös szeretet kiteljesedése. Az Istennel való lelki frigy, vagyis az 

egymásban levés imájának egy nagyon egyszerű és mégis nagyszerű megfogalmazása. A 

lélek és isteni Vőlegénye kölcsönösen mondják ezt egymásnak: „És most jöjj, szeressük 

egymást!”  

 Az Istennel való egyesülés imájában ugyanis már minden közösen történik. A lélek-

menyasszony és isteni Ura együtt rezdülnek, együtt, egymásban vannak. Vajon mit foglal 

magában ez a vágyódó, felszólító kérés: „És most jöjj!”?  Először is azt, hogy: 

 

I. Isten be akar jönni lelkünk hajlékába 

 

Még a vágyat is Ő adja a szívünkbe, hogy mit kérjünk Tőle. Ő akar a választott 

lélekkel egyesülni az egyesülés imaszakaszában.  

 

 Hogyan történik ez az Istennel való egyesülés? Szellemi módon, szellemi 

képességeink által, mert Ő Lélek. Tehát az isteni Lélek és az emberi lélek egymásra-

irányulásával, egymásba merülésével, szeretet-lángolásuk egybeolvadásával történik. Ez 

a szerető egymásra-tekintés és a szívek egymásra való irányulása azt a vágyat fejezi ki, 

amellyel Isten hívja az Ő választottját: „Jöjj!” És a választott lélek-menyasszony hívja az ő 

isteni Urát: „Jöjj!” Értelmük ilyenkor felismeri – mondtatjuk így: -, „meglátja” Isten 

szeretetteljes felénk irányulását. Akaratunk pedig megnyílik Előtte, hogy felénk áradó 

szeretetét befogadjuk, vagyis helyet adjunk Neki a szívünkben azért, hogy fellobbantsa 

bennünk a szeretetet. Szívünk már nem kószál másfelé, ami elvonna Istentől, hanem egész 

belső mivoltunk, szellemi lényünk isteni Urunkra irányul,  

 – Aki önmagával akarja betölteni választott menyasszonya lelkét,  

 – Aki az Ő isteni Szeretetével akarja azt gazdagítani,  

 – Aki az Ő isteni életében akarja azt részesíteni, vagyis önmagával egyesíteni, hogy 

egy lélek legyünk Vele. 

  – Aki az Úrral egyesül, egy lélek Ővele (1 Kor 6, 17), és Őhozzá ragaszkodik (1 Kor 

7, 35).  

 Az Istennel való egyesülés, megtapasztalás tehát materiális síkon, nem az 

érzékszervek közvetítésével történik. Érzékszerveink a molekulákat, az atomokat sem tudják 

közvetlenül érzékelni, sem a rádió vagy TV hullámokat. Isten létéről, felénk irányuló 

tudásáról és szeretetéről a szellemi információt tehát a szellemi képességeinkkel tudjuk 

felfogni és viszonozni. Isten, vagyis a Szellemvilág mind tökéletesebb megértéséhez kell 

tehát a lélek kultúrája, művelése, az Istentől jövő ismeret és szeretet mind hatékonyabb 

befogadására.  



 

II. Hogyan tudjuk egyre alkalmasabbá tenni a lelkünket az Úristen befogadására? 

 

 1. Az ember a maga részéről azt mondja: Reád gondolok, Uram. Ugyanakkor Isten 

részéről megéli, hogy ajándékba megkapja az élményt: „Eszembe jutottál, Uram.” Az 

ember megkapja azt, hogy szellemi megismerő képességében ott van az Istenre gondolás. Ez 

már a gondolatoknak az egyesülése.  

  

 2. A második lépcső, amellyel az ember tudja a szívét egyre alkalmasabbá tenni Isten 

megtapasztalására, a Vele való egyesülésre az, amikor az imádkozó ember ezt mondja: 

Elkezdelek szeretni Téged, Uram! Ezt a szerető ima-magatartást az Úr mindig kiegészíti, 

tökéletesíti, és azt mondja: „Vedd észre, jegyesem, hogy én már szeretlek téged!” (vö. 1 Jn 4, 

19). 

 

 3.  Ebben az egymásra irányulásban megvalósul a harmadik lépcsőfok, és ezt 

egyszerre mondják egymásnak:  Úgy örülök neked!  A lélek ilyenkor megéli: „Uram, 

már nem tudok Nélküled élni! Mindent csak Teveled akarok és tudok csinálni.” A lélek-

menyasszony tudja azt, hogy Isten Abszolútum, tehát egy végtelen Fölségű, gazdag 

ismerettel és szeretettel rendelkező Lény, de nem egy személytelen létező, hanem 

háromszoros Személy, Aki kapcsolatba lépett velünk, és Akivel mi is kapcsolatot 

teremthetünk.  

 

 Amikor a lélek megéli azt, hogy Isten eljött, bejött az ő lelke hajlékába, akkor azt is 

megélheti, hogy a Szent Isten eluralkodik benne, vagyis hogy ő, a kis porszem teremtmény a 

végtelen Szent Istennel egyesülhet! Erről Szent Pál apostol így vall a tanításában: Most, hogy 

kibékültünk Istennel, az Ő életébe beoltódva még könnyebben megszabadulunk (Róm 5, 10). 

Isten, Aki Egyszülött Fia által megadta a megszabadulást, és Szentlelke által a 

megszentelődést; nekünk adja az Ő életét, és minket pedig belevon az Ő életébe.  
 

Ez a legtisztább misztika, hiszen a misztika, a misztikus élmény nem más, mint az 

Istennel való egyesülés belső megélése. A lélek-menyasszony itt már megéli: Minél jobban 

dédelgetem szívem legmélyén az én Uramat, Istenemet, Ő is annál inkább fog dédelgetni 

engem az Ő szíve legmélyén.  

 Ezt a gondolatot a keleti egyházban Hierotheos Vlachos, az Athos-hegyi 

archimandrita, vagyis szerzetes elöljáró a Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe című 

könyvében így írja: „Az átistenülés, görögül: theozis részesedést jelent Isten életében; 

vagyis ez nem más, mint Isten és az ember egyesülése” (64. oldal).  

 Isten élete a létezés, az ismeret és a szeretet teljessége (vö. 1 Jn 4, 8). Ezért azután a 

lélek nem győz áradozni szeretetéről isteni Urának. Így mondja: Szeretlek Uram, én 

erősségem, oltalmazóm és hős megmentőm! (Zsolt 17, 2-3). Mennyi szépség van ebben a 

vallomásban! Amikor a lélek-menyasszony kimondja: „Szeretlek!” akkor ebben benne van az 

is, hogy önmagából az élete súlypontját áthelyezi isteni Urába. A szeretettel mintegy 

kimegy önmagából, és belehatol Isten szívének legmélyére. Amikor így nevezi Őt: „Uram”, 

akkor ebben benne van a teljes önátadás boldogságának az elismerése: – Te vagy az, Aki 

nagyobb vagy nálam, Te vagy az, Aki jobban szeretsz engem, de azért az enyém vagy, mert 

az én Uram vagy, Aki erősségem, oltalmazóm és megmentőm lettél.  

 Ez az egymásba áramló kölcsönös szeretet így is megfogalmazható: Magasztallak, 

Uram, Istenem teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké, mert annyira szeretsz 

engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél (Zsolt 85, 12-13). A lélek-menyasszony elolvad a 

gyönyörűségtől: „Ennyire szeretsz engem, Uram? A föld mélyébe hanyatló éltemet a sír 

mélységéből felemeled a Te szívedbe, és oda temetsz el engem?” Micsoda mámoros 



gyönyörűség ez! Ilyenkor az ember felejti a földi élet szenvedéseit, gyötrelmét. Szent Péter 

apostol is erre utal: A minden kegyelem Istene, Aki Jézus Krisztusban örök dicsőségre hívott 

meg benneteket; rövid szenvedés után maga fog majd benneteket tökéletessé tenni (1 Pét 5, 

10). Vagy Szent Pál apostol megfogalmazásában: Testünkben folyton folyvást viseljük Jézus 

szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki 

vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön (2 

Kor 4, 10-11). Ahogyan szülő asszony – Jézus tanítása szerint – felejti fájdalmait, amikor már 

megszülte a gyermekét (Jn 16, 21), úgy a lélek-menyasszonyban is az elmúlt szenvedések 

eltörpültek, és egyre inkább az élet érzés öröme tölti be; ahogyan a Zsoltárosnál is buzdított 

az Úr: Örömödet az Úrban keresd! (Zsolt 32, 1). Ez az életérzés már egyre inkább az örök 

élet érzése, az örök élet örömének a megízlelése.  

 Ezt fogalmazta meg Tóbiás is, aki nagyon sokat szenvedett Jézusért: Boldogok, akik 

Téged szeretnek, és akik örvendeznek békességedben (Tób 13, 14). A lélek-menyasszony 

megéli: Minél nagyobb szeretettel tudja befogadni isteni Urát, annál boldogabb. És 

minél inkább befogadja isteni Vőlegénye Őt, annál inkább Isten békéjével töltődik be a lelke. 

Amikor a lélek-menyasszony megéli azt, hogy Isten be akar jönni az ő lelke hajlékába, akkor 

a szeretet bizalmával gondol egy nagyot és merészet, és lelkével hozzásimul isteni 

Urához! Ráborul az Ő Urára, Istenére. Micsoda boldogság, amikor megélheti: „Istenem, Te 

pedig lehajolsz hozzám, reám borulsz, beborítasz önmagaddal, beburkolsz önmagadba, és 

eljöttél hozzám. Már csak az a vágyam, hogy még jobban befogadhassam ezt a végtelen 

isteni Szeretetet! Boldog vagyok, hogy Te adtad a szívembe ezt a szeretet merészségével 

teljes gondolatot. Azt akarod, hogy egészen beleolvadjam isteni Szeretetedbe, hogy 

egyesüljek Veled, hogy örökre részem lehessen a végtelen isteni Szeretetben. A földi 

szeretetnek és a mennyei szeretetnek ez az egymásba hullámzása mennyországgá teszi 

az ember lelkét! Isten egyre jobban eluralkodik az ember lelkében.  

 

 Ebben az imában – amellyel Isten és a lélek-menyasszony kölcsönösen hívják 

egymást: „És most jöjj!” – a következő gondolat:  

 

III. A szeretet-halál 
 

 A lélek epedezik: „Jöjj be lelkem hajlékába, Uram!” Amikor a Jézusról nevezett 

Avilai Szent Teréz az Énekek énekét magyarázza: – Csókoljon meg engem az ő szájának 

csókjával! (Én 1, 2) –, akkor azt mondja: „Az Isten iránti szeretettől haldokló lélek intézi e 

bizalmas szavakat Teremtőjéhez, Urához.” (1. fejezet 335. oldal). Az ember a szíve 

mélyéig megrendül, még ha csak hallja is ezeket a szavakat. Mekkora fenség rejlik ezekben a 

szavakban, amellyel a lélek hívogatja isteni Urát: „Jöjj be lelkem hajlékába!” – Mert ezt 

jelenti: Csókoljon meg az Ő csókjával! Hatolj be az én szívem mélyére a szereteteddel, 

Uram! Ugyancsak Szent Teréz mondja: „A jegyesnek ezt a kérését: – Csókoljon meg az Ő 

csókjával! – akkor intézhetjük az Úrhoz, ha Ő magához emel minket, tudniillik a nyugalmi és 

az egyesülő imában (2. fejezet 346. oldal).  

 Minél nagyobb lánggal ég egy tűz, annál nagyobb hőfokkal, és egyre tisztábban 

lobog. Így van ez a lélek vágyával is, amikor kéri, igényli: „Jöjj be tüzes szereteteddel 

lelkem hajlékába, Uram!” Ilyenkor az ember a teremtményekre figyelés nyűgétől 

megszabadulva egyre jobban tud a mindenség Teremtőjére figyelni. Szíve Isten világába jut, 

Aki a végtelen szeretet izzása (vö. 1 Jn 4, 8). Amikor az ember tehát a lecsendesedés aktív 

imaszakaszában, és az elcsendesülés passzív imaszakaszában a csend részese tud lenni, akkor 

már Isten világának lett a részese. Ilyenkor szívét már nemcsak a csend, a teremtmények 

zajától való megcsendesedés járja át; hanem sokkal inkább a végtelen szeretet-izzás 

fénye, melege, élete és szeretete. Minél tovább van az ember ebben az isteni csendben, annál 

jobban beborítja őt ez az isteni miliő.  



 Minél inkább hagyja, hogy hasson rá a végtelen csendben élő Isten, annál jobban 

átjárja az életét Isten. Ő maga is lecsendesedik, mozdulatlanná kíván lenni, hogy egyre 

jobban bele tudjon simulni Isten örök mozdulatlanságába. Ez a magatartás a lelke 

mélyén nem semmittevés, hanem a szeretet egyetlen örök mozdulata: latinul „actus 

purus”, vagyis a tiszta cselekvés, ahogyan a teológusok mondják. Nagy kitüntetés, hogy a 

teremtmény részesülhet Istennek ebben a tiszta cselekvés-létében. Dicsőség, ha Isten az 

embert arra méltatja, hogy együtt rezdüljön vele. A mennyországban örökké tart ez a 

részesedés Isten örök életében. Micsoda fenséges gyümölcse ez a csendnek, a 

lecsendesedésnek, az elcsendesülésnek. Ezért vagyunk szívesen a csendben, mert már itt a 

földön Isten mennyei életét élhetjük meg. Isten szeretete egyre akadálytalanabbul árad bele a 

lelkünkbe, az életünkbe. Emberi mivoltunk egyre jobban átistenül, egyre jobban részese 

lehetünk az isteni természetnek (2 Pét 1, 4), és egyre inkább lesz Isten bennünk a minden (1 

Kor 15, 28).  

 A csend arra segít, hogy az ember Istenbe emelkedett lelkülettel tudjon élni, hogy 

egy lélek legyen Istennel. Ebben az isteni csendben már el lehet tölteni egy emberi életet. 

Ilyenkor az ember „lábujjhegyen járva” próbál élni, vagyis vigyáz arra, hogy ne törje össze 

az életében semmi a csendet, amely ilyen isteni életre részesítette, segítette. Isten és az ember 

szeretetének ez a csendes egymásba áradása örömmel tölti el az ember szívét. Rámosolyog 

Istenre. Olyan lélekemelő ez a csendes mosolygás. Nyugalom és béke virágzik ki belőle 

az ember lelkében. Szeretet, öröm, békesség, micsoda gyümölcsei ezek a léleknek (Gal 2, 

22), ahogyan Szent Pál a Galatákhoz írt levelében írja. Ó mennyire élnek és éltetnek ezek a 

gyümölcsök! Az ember szinte magába eszi, lelkébe issza őket. Az ember szinte csak azt 

sajnálja, hogy rövid a rendelkezésére álló idő, hogy ezeket a gyümölcsöket befogadja, velük 

betöltődjék és belőlük éljen. Ezért a földi élet rövidsége helyett a mennyei élet 

örökkévalóságát igényli. Élteti a remény: Ott majd ez a szeretet, ez az öröm és ez a békesség 

örökké fog tartani! Micsoda kitüntetés, micsoda isteni ajándék: A lélek-menyasszony már 

addig is jelen lehet ebben a mennyei örökkévaló életben. Élvezheti már itt a földön az 

Istennel való mennyei szeretet, öröm és békesség életét. Minél többet kap belőle, annál 

jobban szomjazza. Minél több lesz benne Isten szeretetéből, örök életéből és békéjéből, 

annál nagyobb lesz a lelkében a harmónia. Micsoda isteni kiegyensúlyozottság ez! Az 

ember ezért nem sajnálja otthagyni a teremtményeket, amelyek nem vezetnék közelebb 

Istenhez, hiszen egyre jobban a teremtmények Ura életében kap helyet! Ó, micsoda 

mennyei hajlék ez! Mennyire vágyódik a lélek-menyasszony oda, ahogyan a kinyilatkoztató 

Isten mondja: a mennyben kapunk örök lakóhelyet (2 Kor 5, 1). Ahogyan virradatkor egyre 

több lesz a fény, egyre több lesz a meleg, a tüzes izzás, a lélek-menyasszony is egyre 

jobban megélheti a mennyei pirkadatot, amely már felragyog számára, és egyre jobban 

eltölti életét Isten örök szeretet-izzásának fénye és melege!  
 

IV. Jöjj be isteni Szívembe, választott jegyesem! 
 

 Isten látja azt, hogy a lélek-menyasszony mennyire vágyódott, hogy ugyanazt 

érezze, amit az isteni Vőlegény. Ugyanazt nézze, amit isteni Ura, és ugyanazt szeresse, amit 

és akit Isten szeret! Amikor kimondta isteni Urának: „Kész vagyok mindenben eggyé lenni 

Veled”, akkor isteni Ura is ezt az irányulást sugallja felé: „Én is kész vagyok veled 

mindenben eggyé lenni. Jöjj be isteni Szívem hajlékába! Itt megtalálhatod azt az örömödet, 

amely abból fakad, hogy ott lehetsz, ahol én vagyok. Önmagadat már felejted, és bennem, 

isteni Uradban akarsz élni. Az én békém tölt el, mert én benned vagyok, kicsiny 

teremtményem, te pedig énbennem, isteni Uradban élsz.” Ha a lélek-menyasszony azt 

mondta: „Szeretem, Uram, hogy Te lettél az én életem”, akkor az isteni Vőlegény így 

viszonozza ezt a vallomást: „Kedvesem, szeretem hogy te bennem vagy, hogy te bennem, az 

én életemben élsz.”  



 

 Amikor tehát a választott jegyes megéli, hogy isteni Ura ennyire isteni Szívébe 

fogadta, akkor elmondhatja:  

 Élek, de már nem magamban, nem az evilágban, hanem benned élek, Uram! (Gal 2, 

20). Én már Reád mosolygok, mert Te, Uram, reám mosolyogtál. Szeretettel nézlek, mert 

Te Uram, szeretettel reám tekintettél. Gyönyörködöm Benned, mert Te lettél az én isteni 

Gyönyörűségem. Lángol bennem a szeretet, mert átjártál isteni szereteteddel. Lobog a 

szívemben a szeretet tüze, amelyet Te gyújtottál fel bennem, mert Te vagy az élő 

Szeretetlángolás, Aki magadba vonzottál! Vonj még jobban magadhoz, hogy mindig Veled 

lehessek! Ölelj Szívedre, hogy szüntelenül érezzem Szíved dobbanását! Zárj be önmagadba, 

hogy a szeretetem együtt lobogjon a te szereteteddel! Ó én Istenem! Ó isteni jó Uram, 

ennyire szeretsz engem? Ennyire nekem ajándékoztad magadat? Beleremeg a szívem a 

meghatódottságba. Megborzong a lelkem a gyönyörűségtől, és csak annyit tudok 

kidadogni: »Ó Uram, Te lettél az én Gyönyörűségem!« Belehalok ebbe a gyönyörűségbe. 

Nem baj, mert akkor legalább már nem én élek magamban, hanem Te élsz bennem, én pedig 

Benned élhetek. Életem egyesült Veled. Te énbennem vagy, és én Tebenned! Nem akarok 

mást már, csak Téged! Nem kívánok mást, csak azt, amit Te kívánsz! Ó Istenem, ez az, 

amikor eljön a Te országod, amikor megvalósul bennem a Te uralmad? (vö. Mt 6, 10). 

Boldog vagyok, hogy így eluralkodtál rajtam, hogy létem ennyire eggyé lehet a Te léteddel! 

Gondolataimat ennyire eluralják a Te gondolataid. Szívem szeretetét átjárja a Te Szereteted. 

Ó Atya! Ó Fiú! Ó Szentlélek!” 

 

Isten az Ő választottjához fordul: 

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

 

 A lélek pedig válaszol: „Ó Istenem, de édes lettél Te énnékem, mennyire szívesen 

ízlelgetem isteni édességedet! Mily nagyon éheztem Reád. Mily nagyon kívántam betelni 

Veled. Megígérted, hogy aki Téged megízlel, még jobban kíván. Íme, most még jobban 

kívánlak, Uram! Én már nem tudom jobban kitárni a szívem ajtaját. Te tágítsd ki még 

jobban lelkem hajlékát! Jöjj be hozzám, méltatlanhoz, és tölts be jobban önmagaddal! 

Vonj egyre jobban isteni önmagadba, hiszen már nincs más vágyam, csak Te, isteni jó 

Uram! Belevetem magamat ölelő karjaidba, és magamhoz ölellek. Belemerülök Szereteted 

tengerébe, és Benned élek, Te pedig belevonzod kicsiny szívem szeretetét a Te Szereteted 

végtelen szeretetlángolásába. Ó micsoda szeretetlángolás ez! Nemcsak bennem létezel, 

nemcsak Reád gondolhatok, hanem én is Benned létezhetek, Uram! Szerethetlek, mert Te 

előbb szerettél engem. Ó végtelen Szeretet, ó isteni jóság, ó Te végtelenül létező Istenem és 

mindenem!” 

 

A választott jegyes ezt az égő vágyát újra meg újra elmondja, dalolja, énekli isteni Urának:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  



                                                                                                                   

 

405. És most jöjj, és szeressük egymást! II.  

 

 

Imádkozzuk a 30. számú éneket: 

 

 Ó Jézus, szűzen született szép rózsaszál,  

 Kit lelkem hideg jászolban, szalmán talál. 

 Ó Jézusom, Szent Jegyesem, nyugodjál meleg szívemen, én kedvesem! 

 

 Ó Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj! 

 Vétkemtől, rútságaimtól ne irtózzál! 

 Ó Jézusom, szent Jegyesem, nyugodjál meleg szívemen, én kedvesem! 

 

 Most folytassuk a kölcsönös szeretet imájának útját!  

 

I. A léleknek elemi vágya az, hogy szeretve legyen és szeressen 

 

 Úgy látszik, ez valami isteni vonás az emberben, hiszen Isten képmására lett teremtve 

(Ter 1, 27). Az embernek tehát az a feladata, hogy Isten óhajának, Isten igéjének, 

igényének eleget tegyen, hogy Isten is szeretve legyen, és Isten is kiárassza 

teremtményére a szeretetét. Ezt jól kell értenünk. Isten végtelenül tökéletes, Őneki nem 

hiányzik semmi, az Ő számára – már többször érintettük ezt a gondolatot: – a világ nem 

létezik jobban a teremtése előtt, mint a teremtése után. Mert az Ő gondolatában öröktől fogva 

örökké mi is ott vagyunk. Ebben nincs változás a teremtés után, Ő mindent tökéletesen 

birtokol. Így semmit, még a szeretetet sem hiányolja, a teremtménye szeretetét sem hiányolja. 

Ezért mégis emberi módon ad bíztatást: mi merjük Őt szeretni!  

 A Második Törvénykönyvben Mózes a választott nép fiainak felteszi a kérdést: Mit 

kíván tőled a te Istened? És megválaszolja: Csak azt, hogy Uradat, Istenedet féld, és az Ő 

útjain járj és szeresd! (MTörv 10, 12). Mondhatjuk azt is: Isten koldulja az ember 

szeretetét. Azt kívánja: „Szeresd!” Ez az ember számára fontos. Az ember számára 

felmagasztaltatás, hogy ilyen nagy Urat szerethet! A menyasszonyt megjellegzi, hogy 

ilyen kiváló isteni Vőlegénye van. A Bírák könyvében üzeni az Úr: Akik szeretnek téged, úgy 

ragyogjanak, mint ahogyan tündöklik felkeltekor a nap! (Bír 5, 31).  

 Tudniillik, amikor az ember Istent szereti, akkor Isten szeretete úgy járja át az embert, 

mint ahogyan a felkelő nap fénye átjárja mindazt, amire, akire rávilágít. Micsoda tündöklés 

van abban a lélekben, akit Isten szeret, és aki Istent szeretheti! Tóbiás könyvében is 

kapunk ehhez egy tanítást: Ragyogó világosság támad a föld minden táján. Eljön számtalan 

nép messziről, a föld minden határáról, hogy Urunk, Istenünk szent nevében közelében lakjék 

(Tób 13, 11). Ez a ragyogó világosság az Istent szerető lelkek ragyogása. János apostol is 

arról tanít: Isten Világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek… Ha világosságban élünk, 

amint Ő Világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással (1 Jn 1, 5. 7). Hogyha 

Isten Világosságában élünk, akkor következésképpen közösségben vagyunk nemcsak 

egymással, hanem Istennel is. Leginkább Istennel vagyunk közösségben.  

 Itt egy megállapítást kell tennünk: Akinek istenismerete nem eredményez 

szeretetet, az nem jól ismeri Istent. Következésképpen az istenszeretet pedig 

istenismeretet eredményez, egyre bensőségesebb ismereteket, amelyeket Isten az Őt 

szeretőknek akar adni. Olyan tudást, amilyet az ember ki nem mondhat (vö. 2 Kor 12, 4). 

Ezt Szent Pál apostol mondja, akinek pedig az volt a hívatása, hogy hirdesse Krisztus 

felfoghatatlan gazdagságát, és megvilágosítson mindenkit, miben áll ez a titok, amely 



kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben (vö. Ef 3, 8-9). Titokzatos, vagyis 

misztikus ismeret ez Isten szeretetéről, vagyis magáról Istenről, Aki a szeretet. Isten az a 

szeretet (1 Jn, 4, 8), amellyel Ő minket is szeretett, minket is szeret! Ez az a szeretet, 

amelyet Isten oltott belénk. Vagyis az imádságnak ezen a fokozatán a lélek már nemcsak 

hiszi, hanem megismerte, vagyis megtapasztalta, hogy Isten szereti őt, hogy milyen jó 

őhozzá! (vö. Zsolt 72, 1).  

 Ha Isten szereti az Ő választottjait, gyermekeivé fogadja azokat, akiket magának 

teremtett, sőt a jegyesi szeretetben részesíti őket, ezért a mi szeretetünk a felebarátra is ki 

kell, hogy terjedjen. Szent János apostol így mondja: Az üzenet, amelyet kezdettől fogva 

hallottatok, ez: Szeressük egymást! (1 Jn 3, 11). Ízlelgessük ezt a szót: „Szeressük egymást!” 

Nyilván hogy elsősorban az embertestvérünkre vonatkozik ez az üzenet, de itt már a 

legnagyobb Barátunkra,  Istenre vonatkozik. Itt már Isten és a lélek, illetve a lélek és Isten 

mondják egymásnak: „Szeressük egymást!”  

 

II. Most boncolgassuk a „Szeressük egymást!” élményt! 

 

 Mit is jelent a szeretet? Ahogyan legutóbb XVI. Benedek pápánk az Isten a szeretet 

című enciklikájában is részletezte: Három görög szó felel meg a magyar szeretet szónak: az 

érosz, latinul amor; a filia, latinul amicitia; és az agape, latinul caritas.  

 

 1. Az érosz vagy amor magyarra a szerelemmel fordítható, amely a szenvedély 

szóval jellemezhető. Ez az érzéki képességeinkhez, a vágyó-képességhez kötődő első 

cselekedet. Az ember tetszését találja abban a lényben, amelyet érzékeivel meg tud ragadni. 

Birtokolni akar.  

 

 2. A filia vagy latinul amicitia az akaratnak, a szellem képességének a cselekedete, 

aktusa, amellyel az ember természetszerűen odafordul az előtte megjelent jóhoz, és birtokolni 

akarja. Ellentéte a gyűlölet. Azért érdemes felidézni egy-egy szó ellentétet is, mert az 

ellenkező fogalom jól megvilágítja, hogy mit is jelent az igazi szeretet: azt a baráti szeretetet, 

amellyel nem magának akarja birtokolni az ember a tárgyat vagy személyt, hanem a 

másiknak a javát akarja előmozdítani a szeretet megélésével.  
 

 3. Az agapé vagy latinul caritas, magyarul a szeretet erénye szóval fordítható le. Az 

a magatartás, amely készségessé tesz önmagunk és a másik ember lelki, fizikai és anyagi 

javainak a szolgálatára. Önzetlen irányulásnak is mondhatjuk. Az önző szeretet az a 

magatartás, amely ellentétes ezzel az önzetlen szeretettel, a karitásszal, az agapéval. Isten 

végtelenül tiszta Szellem. A lélek-menyasszony is mintegy „átszellemül”, a lelkiség 

uralkodik el benne, nem a testével szereti Istent, hanem a lelkével.  

 Amikor a lélek meghallja Isten hívó szavát: – „Szeressük egymást!” –, illetve 

kimondja isteni Urának ugyanezt a vallomást: – „Szeressük egymást!” –, akkor ezzel a 

hívogató szóval egymásnak mondják: „Engedek a Te vonzásodnak, engedem, hogy legyen 

meg a Te akaratod bennem!” Micsoda szeretetteljes magatartást fejez ki a Miatyánknak ez a 

kérése: Mi Atyánk, legyen meg a Te akaratod! (Mt, 6, 9. 10). Ilyen emelkedett lelkülettel 

kellene mondanunk a Jézustól tanult imádságnak ezt a mondatát is! Istenszerető lélekkel – 

merjük így mondani: – szerelmes szívvel engedni, hogy Isten akarata valósuljon meg 

bennünk, illetve a magunk részéről megtenni azt, amit Isten akar. Ez tulajdonképpen az 

aktív és a passzív módja az Istennel való egyesülésnek.  

 

III. Hogyan is valósul meg ez az aktív, illetve passzív egyesülés Istennel? 

 



 Ezt legjobban a kinyilatkoztatásból tanulhatjuk meg. A Zsoltáros mondja: Szívem 

benne bízott, és Ő megsegített; ezért örvendezik a szívem (Zsolt 27, 7). Amikor az ember 

szerelmes szívvel el tudja mondani Istenének: Szívem Benned bízik, ez az ember részéről 

megvalósuló cselekvés. Ez az Istennel való egyesülés aktív módja. Amikor az ember 

megtapasztalja: Isten megsegített, ahogyan a Zsoltáros mondta, ez az Istennel való egyesülés 

passzív módja. Amikor az imában, vagyis az Istennel élt életünkben – mert itt, a lelki 

házasság imaszakaszában az már egész életünk Istenbe kapcsolódik – az ember már ki tudja 

mondani: „Már nem magamban, hanem Őbenne van a bizodalmam, beléje helyezem a 

reményemet; akkor az Istennel való egyesülés aktív formáját élheti meg. A maga készségét 

nyújtogatja, a maga reménységét gyújtja egyre nagyobb lángra.  

Amikor pedig a lélek itt meg tudja élni, hogy Isten magához ragadta az ő szívét, hogy 

benne legyen a reménye, vagyis megtapasztalta már: „Te már megsegítettél.” Akkor ez a 

befogadó-jellegű, ez a passzív jellegű vonatkozás valósul meg. Isten lesz itt is az elsődleges 

cselekvő. Isten az, Aki megsegíti az embert, Aki önmagával megajándékozza az embert.  

Amikor az ember úgy éli meg, hogy Istenben van az én szeretetem, mert Feléje 

irányulok a szeretetben – ez az egyesülés aktív útja.  

Amikor pedig elmondhatja már, hogy énbennem van az Ő isteni szeretete, akkor ez 

az Istennel való passzív egyesülés útja.  

A lélek-menyasszony egész élete szeretetté vált, mert Isten szeretete neki 

ajándékozta immár egészen önmagát.  

 

 A lelki élet mesterei is hasonló élményekről adnak tanítást. Vilmosnak, a Szent 

Teodorik monostor apátjának az Isten szemléléséről szóló értekezésében ezt olvashatjuk: 

„Uram, Tőled kapjuk azt, hogy szerethetünk Téged, vagy hogy Te szeretsz minket. Te 

ugyanis előbb szerettél minket (1 Jn 4, 19) azért, hogy mi viszontszerethessünk Téged. 

Még azt az aktivitást is Istentől kapjuk, hogy Őt szerethessük. Ezzel a mi csekély 

cselekvésünkkel hozzájárulhatunk ehhez a csodálatos élményhez, hogy szerethetjük Istennel 

egymást. Ez az Istennel való aktív egyesülés megvalósulása. Amikor pedig a lélek ráeszmél 

arra, hogy Isten előbb szerette őt, és azért teremtette, hogy viszontszerethessük Őt; akkor ez 

már az Istennel való passzív szeretet-egyesülés módja. Isten adja azt, hogy szerethessük 

Őt.  
 

 Ez a szeretet, amelyet a lélek-menyasszony Istentől kap, ez a kontempláció, ez a 

szemlélődés. Itt Isten az embernek már az egész tudatvilágát felemelte – vagy más szóval: 

belemerítette az Ő isteni Lényébe. Az embernek az aktivitása annyi: megéli a lényének 

Isten felé irányulását, vagy még inkább irányultságát, hiszen ezt az Isten felé fordítottságot is 

Istentől kapja. Itt világosan tudatosul a lélekben az Úr jelenléte, Aki beleajándékozta 

önmagát az ember életébe, és boldogsággal, vagyis gyönyörűséggel tölti el Isten 

szeretetének ez a megtapasztalása az embert. Az ember belemerül Isten szeretetébe, illetve 

az Úr betölti az Ő isteni szeretetével az ember szívét. Az ember Istentől egy bensőséges 

tudást kap. Az emberben úgy feldereng Isten létének dicső ragyogása, mint ahogyan a 

hajnal. Az ember belülről világosodik meg, vagyis egyre jobban látja, azaz szemléli, hogy 

isteni Ura mennyire szereti őt, illetve megéli azt is, hogy őt kívülről is átöleli Isten Urának 

dédelgető szeretete, amely a delelő napnál is tüzesebb, és egész életét is bevilágítja. 

  

IV. Az aktív és a passzív egyesülés imája kimondhatatlan örvendezést hoz létre az 

emberben 
 

 A Zsoltáros ezt mondta: Szívem benne bízott, és Ő megsegített, ezért örvendezik a 

szívem (Zsolt 27, 7). Itt tehát a Zsoltáros ezért kéri: Benne örvend a szívünk, maradjon 

velünk, Uram, szereteted! (Zsolt 32, 21-22). Tóbiás pedig így nyilatkozik: Egész szívvel 



Őbenne örvendezem (Tób 13, 10). Ennek az örvendezésnek a mentén már ne annyira Isten 

belénk áradó szeretetéről, illetve a mi aktivitásunkról gondolkozzunk, hogy mi szeretjük 

Istent; hanem egyszerűen örvendezve kezdjünk el egymásnak örülni! Hogy szavak nélkül 

mit lehet elérni, hadd idézzem itt Kodály Zoltánnak, ennek a mély lelkületű magyar 

zeneszerzőnek az egyik bölcs mondatát: Két ember között a legrövidebb út egy mosoly. 

Tehát szavak nélkül is megélik az egymással való szeretetkontaktust.  

Különösen akkor, ha a lelki házasság imaszakaszában az ember az Istenre való 

rámosolygásával ki tudja fejezni a teljes önátadását: „Uram, egy életen át Veled együtt 

akarok nevetni, vagy ha kell, sírni; a Te örömöd az én örömöm, a Te bánatod az én 

bánatom, hiszen mindenem a Tied lett”; akkor mennyivel többet fejez ki ez az 

együttmosolygás, ez az egymásra mosolygás, és ez az egymásnak való örvendezés; amikor az 

öröm lelkülete járja át Istent és az embert. Ez a lelki egyesülés útja: Egy lélek járja át az 

isteni Vőlegényt és a választott menyasszonyt. Egy lelkület, a szeretet, az örvendezés lelke 

lüktet benne.  

 Ilyenkor a lélek már mélységesen meg tudja érteni Pál apostol vallomását a fölséges 

ismeretről és szeretetről: Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent 

hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust 

elnyerhessem, és Hozzá tartozzam (Fil 3, 8-9). Ez a kizárólagos szeretet, amellyel azt a 

másikat, akit szeretünk, mindennél értékesebbnek tekintünk. Ez a szerelmesek 

boldogsága, akik sokszor így fogalmaznak: „Te lettél számomra a világon a legfontosabb!” A 

lélek-menyasszony inkább így fogalmaz: „Mindenben átadtam Istennek az elsőbbséget. 

Legyen meg a Te akaratod!”.  

 Szent Benedek a bencés szerzeteseknek írt regulájában ezt a szabályt adja: „Isten 

ügyének elébe semmit ne tegyetek!” Tehát Isten lesz az ember számára a minden! (vö. 1 

Kor 15, 28). Isten is mindenestől szereti az Ő választott menyasszonyát. Ez tehát a léleknek 

a szeretet által való egyesülése Istennel, illetve Istennek a szeretet által való egyesülése a 

lélekkel. Ez a legtisztább szemlélődő ima. Ez az a szellemi gyönyörűség, amikor az 

egymásban levés öröme tölt el, mert az ember azzal töltődött be, Aki szereti Őt, illetve ő 

viszont szeretheti isteni Urát. Ez az egymásban levés, az együvé tartozás öröme, a 

gondolatoknak és a szeretetnek kölcsönös egymásban levése, egyesülése. Ezt sürgette már az 

Ószövetség is: A ti szívetek legyen maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké! (1 Kir 8, 61). Az 

Istennel való egyesülés pedig így fogalmazható meg: „Nem vagyok már a magamé, hanem az 

Övé maradéktalanul. Te lettél, Uram, az én életem.” Az ember most már belső tudással 

tudja, hogy nincs másban élete, csak Istenben. Ez a kizárólag Őhozzá tartozás vallomása. 

Ilyenkor az imádkozó ember a földet is, és a földi akadályokat – amelyek az égtől el akarják 

választani – a lélek tisztaságával át tudja repülni, és eljut a nyugalom helyére, a 

titokzatos magányba, a derűs fényességbe, a béke lakába. Szent Bernát így folytatja: In 

solitudine, vagyis a magányban Isten készíti számára a helyet, amely a vőlegény és a 

menyasszony számára a békesség és a szeretet ragyogásának hajléka. Ezen a szépséges 

helyen a lélek-menyasszony édesen pihen az isteni Vőlegény ölelésében. (Az Énekek 

énekéről, 52. beszéd, 6.) 

 Az isteni Vőlegény ilyenkor választott menyasszonya szívén pihen (vö. Én 8, 3). Az 

egymást szeretés gyönyörűségében pihennek. Szent Bernát egy másik beszédben így folytatja 

ezt a gondolatot: Az isteni Vőlegény mondja. Szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Akár a 

galambok, olyanok a szemeid (Én 1, 15). Itt már nincs tanítómester, itt már a király leveti 

méltóságát, nem a tiszteletet igényli, itt már a Vőlegény van. Mint egykor Mózes Istennel úgy 

beszélt, mint barát a barátjával, és az Úr is ilyen meghitten beszélgetett vele (Kiv 33, 11), 

úgy itt ebben az imaszakaszban is meghitt beszélgetés folyik az isteni Vőlegény és a lélek 

között. Jobban, mint két szomszéd között. Ne csodálkozzunk, a szeretet egy forrásából 

merítik kölcsönös szeretetüket és dédelgetik egymást. Egyiktől is, másiktól is méznél 

édesebb szavak repülnek egymás felé. Bájosan szerető pillantások szállnak, a szent 



szerelem jelei. A Vőlegény a menyasszonyt kedvesének mondja, szépnek, nagyon szépnek. 

Mindezt a menyasszony is viszonozza, és a Vőlegény is hallja: „Kedves vagy nekem, szép, 

nagyon szép Uram vagy nekem!” (Az Énekek énekéről, 45. beszéd, 1).  

 

 Hadd idézzünk egy másik tanúságtevőt is! Pater Leon du Foure (1912-2007). 

Francia jezsuita bibliatudós mondja: „A szentek hagyják, hogy lobogjon bennük a másik 

szeretett Személy lángja, aki végtelenül túlszárnyalja őket; tudván, hogy ez a másik 

Személy működik lelkük legbensőbb részében.” Micsoda ismeret, misztikus tudás ez arról az 

imáról, amelyben Isten és a lélek egymásba ölelkezik.  

 Amikor a szentek engedik, hogy az isteni Vőlegény végtelen szeretete lobogjon 

bennük, akkor ezzel a belső magatartással a kontemplatív befogadó jelleget, a passzív 

magatartást fejezzük ki. Az ember itt hagyja, hogy Isten szeretete átlobogjon benne. Az 

ember tudja, hogy a végtelen szeretet lobog az ő kicsiny teremtményi szívében, és 

ugyanakkor az ő szeretete pedig belemerül Istenbe. Tehát nemcsak Isten miliője, légköre 

ereszkedik le az ember szívébe, hanem Isten is belemeríti az Ő végtelen szeretetébe az 

embert. Ez az, amikor a két szeretet egyetlen szeretet-lobogássá válik. Itt már egymásban 

vannak. Elmondhatják: Te énbennem, én tebenned (vö. Jn 14, 20), ahogyan ezt Jézus sürgetve 

tanította. Nemcsak létükben vannak egymásban, vagyis egymásban léteznek, hanem a 

gondolataik is egymásba olvadnak az egymásra gondolás által, sőt szívük érzésvilága is 

egymásba lángol. Ez a szeretet szüntelenül lobog, mint a tábortűz lángnyelvei, amikor a 

gallyacskákból felfakadó lángok egyesülnek a kívülről őket lángra lobbantó tűzzel. Micsoda 

megvalósulása ez a szüntelen imádságnak, amelyet Jézus olyan hangsúlyozottan igényel (vö. 

Lk 18, 1). Az ember szívének a szeretete azért tud szüntelenül lobogni, mert Isten 

szeretete lobog benne. 
 Amikor kölcsönösen mondják egymásnak: „És most jöjj, és szeressük egymást!”, 

akkor az ember elmondhatja: „Uram, eszembe jutottál, újra meg újra eszembe jutottál.” Isten 

pedig azt válaszolja. „Kedvesem, választottam, reád gondoltam, szüntelenül reád gondolok.” 

Együtt mondják egymásnak: „Szívem szeretete Nálad honol.” Vagy szavak nélkül is 

megélik a nagy Valóságot: „Örvendezem, boldog vagyok Veled! Eltölt az Irántad való 

áhítat. Betölti szívemet a szereteted. Lényed édessége átjár, lenyűgözi, magához köti 

belsőmet a Te isteni hatalmad, lelked felém való fordulása. Nálad izzik a szívem!”  

 Talán egy ilyen imaállapotban fogalmazódott meg egyik testvérünk vallomása, 

amelyet isteni Urának mondott: „Drága Szerelmem, micsoda lendületet kapok Tőled 

minden reggel! Köszönöm! Köszönöm. Gyönyörű isteni Jegyesem, lelkem reggel óta, és 

most is Veled van az együtt imádkozás gyönyörűségében. Már reggel 6 órakor mondtuk 

egymásnak: „Jöjj, szeressük egymást!” Akkor ott voltál a lelkemben. A kápolnában sírtam az 

örömtől, annyira lángolt bennem a szeretet! Ó, bárcsak még jobban magamhoz ölelhettelek 

volna! Ha karjaimban ringathatnálak, olyan jó lenne! Nagyon-nagyon szeretlek, és vágyódom 

arra, hogy megérintsd a lelkemet! Vágyódom arra, hogy egyre jobban betöltsd a szívemet! 

Olyan jó, hogy érezhetem, hogy szüntelenül átölelve tartod a lelkemet és a testemet! 

Gyönyörű Istenem, egész nap gyönyörködöm Benned. Egész életemen át szüntelenül 

gyönyörködni kívánok Benned!” 

 

Az isteni Vőlegény akkor így szól:  

 Hitvesem, te akkor tudod, hogy’ szeretlek én! 

Ez misztikus tudás, Istentől adott ismeret, életet tápláló, életet bontakoztató tudás.  

 

A lélek-menyasszony pedig a szeretet bizalmával és telhetetlenségével meri mondani ennek a 

tudásnak, ennek az élménynek az erejével:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  



A lélek-menyasszonynak akkor már nincs más dolga, mint engedni, hogy Isten 

szeretete szüntelenül beleáradjon, benne éljen, ő pedig isteni Ura szeretetében éljen!  

 

  



                                                                                                                    

 

k) AZ ÁTALAKÍTÓ EGYESÜLÉS: A LELKI FRIGY KITELJESEDÉSE 

(A lélek Istenbe alakul, eggyé lesz Vele. Az egyesülés imája az a tökéletességi fokozat,  

amelyben az ember akarata egyesül Istenével) 

 

 

406. Az átalakító egyesülés teológiai megközelítése 

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet,  

 Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet.  

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

 Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,  

 Sem széles föld határai, sem nagyságos ég,  

 E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében 

 Rejté el nagyságát, rejté el nagyságát.  

 

 A 376. imaórában már foglalkoztunk a misztikus megismeréssel, mint az Istennel való 

lelki frigy, az egymásban levés imájának a nagyszerű lehetőségével. Most ezt a gondolatot – 

hogy Isten az átalakító egyesülésben, a lelki házasság imájában tartósan együtt van a lélek-

menyasszonnyal – próbáljuk tovább boncolgatni, teológiailag megalapozni!  

 

I. Mi a misztikus teológia? 

  

 Ez a kifejezés latinul thelogia mystica eredetileg Areopagita Dénesnek a misztikus 

megismerésről szóló művének a címe. Ez a könyv a VI. században keletkezett, és a szerző 

annak a Dénesnek a nevét használta – mintegy a tekintélye növelésére –, aki Szent Pál 

apostol tanítványa lett, amikor Athén főterén, az Areopágoszon hallotta a népek apostolának 

prédikációját Istenről, Akiben élünk, mozgunk és vagyunk (vö. ApCsel 17, 28), Aki elküldte 

Egyszülött Fiát, és Aki feltámadt a halálból. A középkorban végig ezt a régi, a misztikus 

teológia kifejezést használták, bár a misztikus megismerést más szóval is illették. Ez a 

szemlélődés, latinul contemplatio, vagy az eksztázis, az elragadtatás, vagy használták a 

dilatatio mentis szót is, ami a szív kitágulása, az isteni dimenziókra való kiteljesedése.  

 A misztikus teológia, vagyis az Istenről szóló titokzatos, misztikus tanítás életünk 

végső céljáról, az Istenhez való eljutásról ad teológiai megalapozást. A lényeg, hogy 

Isten ismeretéhez nem a világi tudomány, hanem a szeretet vezet el. Az Istenről való 

tudásnak, az igazi tudásnak az alapja a mi önismeretünk, az emberi kicsinységünk, saját 

tehetetlenségünk a belátása. Ilyenkor az egoizmusból, az önszeretetből kijózanodik az 

ember, és Istenhez fordul. Ez az ember részéről az aszkétikus, és egyéni erőfeszítéssel 

megvalósítható életút, amellyel felemelkedik lélekben Istenhez. Viszont a misztikus életn 

igazi útja Istennek a kegyelemben való leereszkedése ahhoz az emberhez, akit az Ő 

képmására alakított (vö. Ter 1, 27). A misztikus vágyak beteljesedése az ember akaratának 

Isten akaratához való hasonulása. Latinul: convenientia voluntatum, vagyis az akaratok 

egysége. Legtökéletesebb foka ennek az egyéni akarat teljes egybeolvadása Isten 

akaratával a megistenülés állapotában valósul meg, mintegy istenivé válik az ember, az 

emberi akarat. (Magyar Katolikus Lexikon, 9. kötet, 249-250. oldal).  



  

 Most nézzük kicsit részletesebben:  

 

II. Hogyan valósul meg a misztikus megismerés? 
 

(Szintén a Magyar Katolikus Lexikon tanításából Diós István atya összeállítása nyomán) 

 1. Először is általánosságban mondhatjuk: az emberi lélek az Istennel való egyre 

bensőségesebb egység felé bontakozik abban a mértékben, ahogyan ember a megszentelő 

kegyelemmel együttműködve törekszik a tökéletességre. Ez az egyesülés misztikus, mert a 

szent misztériumok és szentségek közvetítésével Krisztus misztériumában, és általa a 

Szentháromság misztériumában részesül. Isten mindnyájunkat, hívőket, szerzeteseket, 

papokat erre a bensőséges egyesülésre hív, amely tökéletesen a mennyországban Isten színe 

látásában fog beteljesedni. Ebben az értelemben ki-ki a külső állapotbeli kötelességeitől 

meghatározottan papként, apácaként, hitvesként vagy magányosan járja a misztikus 

megismerés útját mindig Krisztus követésében. Nincs életszentség és tökéletes lemondás és 

lelki harc nélkül (vö. 2 Tim 4, 2?). A lelki fejlődés mindig megkívánja az aszkézist és az 

önmegtagadást, és ezeken át vezet az Istennel való egység belső békéjéhez, és a Krisztusról 

tanított 8 boldogság öröméhez.  

 

 2. Másodszor a misztikus megismerés legfőbb sajátossága az egyszerűség és az 

egység, ami az Istennel való egyesülésből árad a lélekbe. Ebben az imafokozatban az 

istenszeretet a lélek szinte egyetlen erénye lesz, amely minden mást vezérel. Az imádság 

elmélkedésből szemlélődéssé alakul. Nincs külön ideje már az imádságnak, hanem kitölti 

és átfogja az egész napot. Ez nem jelenti a külső feladatok elhanyagolását, hanem 

értelmes arányt és rendet biztosít a külső és belső teendők között. Mindez az ember részéről 

nagy szív-tisztaságot, vagyis lelki szegénységet, igénytelenséget, egyszerűséget, illetve 

önuralmat és állandó Isten jelenlétében járást tételez fel. Az erényeket a lelki egyesülés 

imaállapotában az egyesülés által a Szentlélek ajándékai tökéletesítik, azaz természetfeletti 

jelleget adnak nekik.  

 

 3. Harmadszor a misztikus megismerés rendkívüli formája a szerzett, illetve belénk 

öntött szemlélődés, amelyben az ember a természetfelettire való nyitottsága fejeződik ki. 

Lényeges vonása a passzivitás, vagy inkább a rendelkezésre állás. Avilai Szent Teréz 

szavaival a lelki erő kikapcsolása a szeretett személy birtoklásában valósul meg. Az Istennel 

való egyesülés e fokozata a legfőbb bizonyossága annak, hogy az ember szeretetből és 

szeretetre lett teremtve. Amikor egészen magáénak tudhatja azt, akit szeret, megszűnik 

minden törekvése, és a passzív birtoklásban „csak szeret”. E szent passzivitás lényege a 

lélek képességeinek az isteni szeretettel, vagyis akarattal való teljes egysége, mely olykor 

megmutatkozik a test képességének felfüggesztésében is, mint az extázis imafokozatában, és 

hősies erőfeszítések, igen nagy szív, értelmi és akarati tisztaság, lelki csend, különleges 

felebaráti szeretet, még az ellenségszeretet is fakad belőle (vö. Mt 5, 44). A testben is 

jelentkező rendkívüli kegyelmek idővel általában háttérbe szorulnak. Az imaállapot 

jellemzője a hivatás hősies megélése lesz, a misztikus megismerés egész területe.  

 

III. Milyen szakaszai vannak a lelki vagy misztikus istenismeretnek? 
 

 1. Először Isten a lélek legnemesebb részét, legszemélyesebb magvát, mivoltát veszi 

birtokába, de még szabadon hagyja a lélek belső képességeit és külső érzéseit. A Jézusról 

nevezett Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János tapasztalata és szóhasználata szerint ez 

a nyugvó vagy nyugalmi elmélkedés szakasza. A lélek legmélyén megvalósult egyesülés 



olyan állandóságot, a megismert igazság olyan birtoklását adja a léleknek, amely minden 

belső és külső tevékenységnek szilárd alapot ad. Az elmélkedésnek belső nyugalmat ad.  

 

 2. A misztikus megismerés második szakaszában Isten hatalmába veszi a belső 

képességeket is. Csak a külső érzékek maradnak szabadon. Ez az Istennel való teljes 

egyesülés megfelelő feltételek mellett a világban az úgynevezett aktív és kontemplatív élet 

egységében is megvalósulhat. A külső tevékenységeket, szavakat, tetteket az Istentől lefoglalt 

belső képességek irányítják. Legyen a szó kicsiny vagy nagy, gyakorlati vagy lelki dolgokról, 

a szó azt fejezi ki, ami a lélek mélyen megszilárdult igazságból következik. A 

gyakorlatiak terén az ilyen szó gyakran hat váratlannak, a szokottól eltérőnek. A lelki dolgok, 

sőt magáról az igazságról szóló beszéd azonban mindig egyszerű, magától értetődő, az 

Egyház tanításának csaknem szószerinti megismétlése. Jól mutatják ezt a szentek mottói, 

rövid megfogalmazásai:  

 „Isten egyedül elég!” – mondta Jézusról elnevezett Avilai Szent Teréz.  

 „Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem ítélni!” – vallotta Árpád-házi 

Szent Margit.  

 „Isten jó, csodálatosan jó és irgalmas. Dicsőítsük Őt mindig és mindenben!” – 

Tauscher Anna Mária fogalmazása.  

 „Jézus életét élni Máriába öltözötten az Atya dicsőségére!” – tanította Mester 

Margit Mária nővér.  

  

3. Az egyesülés harmadik szakasza valójában a második szakaszt gazdagítja, annak 

kísérője, azaz időben nem különül el a másodiktól. Akkor ugyanis Isten birtokba veszi az 

ember legbelső mivoltát és a belső képességeket is. De itt már a külső értékelést is 

lefoglalja magának az Úr. Ez az úgynevezett önkívületi egyesülés, amelyben Isten a külső 

érzékeket is hatalmába veszi. A test elveszíti minden érzékelését az extázisban, olykor akár 

halottnak tűnik, vagy megváltoznak természetes adottságai, például lebeg. Eközben a lélek 

legmagasabb képességei, az értelem és az akarat tanításokban, illetve szeretet élményekben 

részesülnek, mint amilyen a misztikus eljegyzés, vagy minden történés és képi anyag nélkül 

találkoznak a Szentháromság misztériumával, a megtestesült Jézus Krisztus szent titkával, 

amiről később, az imaélmény elmúlásával szavakkal nem, vagy csak nagyon képi nyelven 

lehet beszélni. (Magyar Katolikus Lexikon, 9. kötet, 246. oldal). 

 

 Most Tanquerey, a domonkos teológiai tanár: Aszketika Misztika című műve alapján 

tárgyaljuk ezt a témát:  

 

 IV. Az átalakító egyesülés mibenléte és főbb jellegzetességei  

 

 Mi is az átalakító egyesülés imája?  

 Az a kegyelem, amelyet ha a lélek megkap Istentől, akkor ez a jegyesi szeretet 

annyira átalakítja őt, hogy elfelejti addigi önmagát, és attól kezdve már nem gondol 

másra, nem irányul más felé, csak Istenre, és annak a dicsőségére (Tanquerey: A tökéletes 

élet. Aszkétika és misztika, 1474. szám).  

 

  Mi jellemzi a lelki frigy imaszakaszát?  

 1. Először is egy bensőségesség. Isten és a lélek között olyan bensőséges kapcsolat 

valósul meg, mint amilyen a hitvestársak között van, akiknek már többé nincs titkuk egymás 

előtt, akiknek az élete immár egybefolyt. A Jézusról elnevezett Avilai Szent Teréz a Belső 

Várkastély 7. lakosztályában, a 2. fejezetben egy nagyon szép hasonlattal magyarázza meg 

ezt a benső egységet. Olyan ez, mint az égből egy folyóba esett esőcsepp. Ez a mennyei víz 



annyira összevegyül a földi vízzel, hogy nem lehet többé sem szétválasztani, sem 

megkülönböztetni, hogy melyik a földi folyó, és melyik az ég vize.  

 

 2. A második jellemzője a derültség, vagy más szóval lelki emelkedettség. Ebben az 

imaállapotban nincsenek már önkívületi elragadtatások, legalább is nagyon kevés van már 

belőlük. Inkább helyet adnak annak a békés, derült lelki állapotnak, amelyben az egymást 

szerető két jegyes él, miután most már teljesen biztosak abban, hogy egymást kölcsönösen 

szeretik.  

  

 3. A harmadik jellegzetessége ennek az imaszakasznak a szétválaszthatatlanság. Az 

az imaállapot, amelyet a lélek eddig Istentől ajándékba kapott, inkább átmeneti jellegű volt, 

vagyis a lélek nem folytonosan tapasztalta Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét, 

amellyel benne élt az isteni Vőlegény. A lelki frigy imaszakaszában azonban ez az 

egymásban élés szeretete, ez az egymásban élés olyan szeretet, amely természeténél fogva 

maradandó. Olyan tartós egymásban élés, mint amilyen a keresztény házasság (vö. 

Tanquerey 1470. szám) 

 

 Most egy kicsit a Jézusról nevezett Szent Teréz tanítása alapján nézzük:  

  

Mi is az az élmény, amelyet a lelki frigy imakegyelmében részesült lélek 

megélhet?  

 Mint előbb már volt róla szó, ebben az imaszakaszban a lélek-menyasszony az isteni 

Vőlegényt, Jézust ismeri meg egyre jobban, illetve Krisztus emberi mivolta 

közvetítésével a szentháromságos egy Isten életébe kap bevezettetést.  
 A Belső Várkastély 7. lakosztályában, a 2. fejezetben Szent Teréz azt mondja: „Jézus 

maga vezeti be a lelket ebbe az utolsó helyiségbe két látomás által, amelyből az egyik 

képzeleti látomás, a másik értelmi látomás.” Szent Teréznek egy szentáldozás után képzeleti 

látomásban csodálatos ragyogással, szépségben, felségben jelent meg Úr Jézus, mint 

amilyen a feltámadás után volt. Azt mondta neki: „Ideje már, hogy a saját érdekeit az Ő 

érdekeivé tegye, és majd ő gondoskodni fog arról, ami Őt illeti.” Majd így folytatta az Úr: 

„Ezután leányom az én tiszteletemre legyen gondod, nemcsak azért, mert a te Teremtőd, 

Királyod és Istened vagyok, hanem azért is, mert te az én igazi jegyesem vagy! Az én 

tiszteletem a te tiszteleted, és a te tiszteleted az enyém. – Ezt a lelki számadások 25. részében 

mondja.  

 

 Térjünk vissza erre a kifejezésre: Képzeleti látomás. (IV. Látomások) 

 a) Amikor az ember, a testi szemével lát, az testi látás. Van olyan, hogy a látnokok – 

akár Lourdesben, akár Fatimában – testi szemükkel is látják Jézust vagy a Szűzanyát.  

 b) A látomás második fokozata a képzeleti látomás, amikor már nem az érzéki 

képességgel, tehát az érzékszervvel, a szemmel látja az ember az Urat, vagy az égi jelenést, 

hanem a képzeletében tűnik fel. Maga előtt látja azt, aki a látomásban megjelenik neki. A 

Jézusról nevezett Szent Teréz tehát egy ilyen értelemben megvalósuló élménnyel tapasztalta 

meg isteni Ura jelenlétét, és hallotta kedves szavait, amellyel őt jegyesének vallotta, és 

buzdította arra, hogy ezentúl már egyre inkább Isten dolgaival törődjön, ne saját magán 

legyen a nézése.  
 c) De a látomásoknak van egy harmadik fajtája is, ez az értelmi látomás. Ez olyan 

ismeret, olyan szellemi megismerés, misztikus megismerés, amelyben a lélek-menyasszony 

se a testi szemeivel, se a lelki szemeivel nem lát, csak az értelmével fogja fel a jelenést, és 

tudja, hogy ki áll előtte, és mit mond neki. Amikor a Jézusról nevezett Szent Teréz a Belső 

Várkastély 7. lakásáról beszél, akkor az értelmi látomással kapcsolatban ezt mondja: „Az, 

amit Isten ilyenkor egy pillanat alatt közöl a lélekkel, olyan nagy titok, olyan magasztos 



kegyelem, és olyan rendkívüli gyönyörűséggel tölti el a lelket, hogy nem tudom semmihez 

sem hasonlítani. Csak annyit mondok, hogy az Úr ebben a pillanatban kegyeskedik 

megmutatni neki a mennyország boldogságát olyan módon, hogy annak a 

nagyszerűsége felülmúlja az összes többi látomásokét, és az összes isteni élvezeteket. 
Mindaz, amit mondhatunk, annyi, hogy a lélek, vagy helyesebben a lélek lelke, a lelki élet 

csúcsa – amennyire mi meg tudjuk ítélni – egy dologgá lesz Istennel, egyesül Istennel.” 

(Tanquerey 1472. számban) 

 Tehát ez az értelmi látomás a legszellemibb közlés a misztikus megismerés 

folyamán. A lélek már nem az érzékekkel, a tapasztalással, a testi szemmel kap Istenről 

tudást, nem is a képzeletbeli látomásban él meg valamit Istenről, hanem a lelkével. A lélek-

menyasszony és az isteni Vőlegény egyesülése a lélek szférájában valósul meg, amikor az 

isteni Vőlegény rávillantja az ember lelki látását az értelmi látomásban Isten 

nagyszerűségére, a mennyország boldogságára. Az ember tehát valamit megért 

Istenből, Isten világából.  
 Az értelmi látomás szakaszában a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz nemcsak arról 

számol be, hogy az ember a megtestesült Istenembert – Aki a mennyben dicsőségesen van – 

láthatja, hanem a Szentháromságról is kap belső ismeretet. Azt mondja: Amint a lélek 

bevezettetik ebbe a 7. helyiségbe, a három isteni Személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

egy értelmi látomásban megnyilatkozik neki, felfedi előtte valamiképpen a nagy 

igazságot, a valóságot, és valami nagy lángolás közepette, mint valami ragyogó felhő 

egyenesen az értelembe hatol. A három isteni Személy külön-külön látszik, de egy 

csodálatos ismerettel – amelyet nyer – a lélek független bizonyossággal megismeri, hogy ez 

a három isteni Személy csupán egyetlen Lényeg, egyetlen Hatalom, egyetlen Tudás, egy 

Isten. Majd így folytatja: Így amit mi hittel hiszünk, azt a lélek itt – lehet mondani: - látásból 

tudja, és mégsem lát az ember semmit, sem testi szemeivel, sem lelki szemeivel, mert ez nem 

érzékekhez kötött látomás, vagy képzeleti látomás, hanem értelmi látomás, szellemi látomás. 

Akkor az isteni Személyek mindhárman közlik magukat a lélekkel, beszélnek hozzá, és 

felfedik előtte annak az evangéliumi részletnek az értelmét, ahol Krisztus Urunk kijelenti: 

Eljön az Atyával és a Szentlélekkel lakni abba a lélekbe, amely Őt szereti, és parancsait 

megtartja (vö. Jn 14, 23). Istenem, milyen különbség hallgatni ezeket a szavakat, vagy 

akár hinni, és micsoda nagy, fenséges dolog látni, hogy ezek mennyire igazak! A lélek 

ámulatban van, és ez a csodálkozás minden nap növekedik benne, mert úgy tetszik neki, hogy 

azóta ez a három isteni Személy nem hagyta el többé! Látja világosan, a jelzett módon, 

vagyis értelmi látomással, a lelke mélyén, hogy ott laknak állandóan a belsejében. 

Lényének legbensőségesebb részében érzi ezt az isteni Társaságot. És mint egy igen mély 

szakadékban – amelyet nem tudna leírni, mert nem ismeri eléggé – látja az Atyát, a Fiút és 

a Szentlelket! (Ezt a Belső Várkastély 6. lakosztályának 1. fejeztében írta. Vö. Tanquerey 

1473. szám). 

 

 A teológia az az Istenről szólás tudománya, vagy az Istenről szóló tudomány, olyan 

tudomány, amely Istenről beszél, Istent állítja az ember szeme elé. Theos (görög) jelentése 

Isten, logos (görög) tudás vagy tudomány. A teológia: Isten megismerése teológiai 

rendszerezéssel, a különböző témáknak a sorrendbe állítása által. Az ember a teológiai 

tanulmányok folyamán egyre jobban megismerheti Istent. A teológia célja: az Isten 

megismerésében és a szeretetében való növekedés. Leginkább itt igazolódik az a 

pszichológiai igazság, amelyet már többször próbáltunk a szívünkbe vésni: Minél jobban 

megismerünk valamit vagy valakit, annál jobban megszeretjük.  

 A misztikus ismeret misztikus szeretetet eredményez. Ez az Istenről szóló 

titokzatos, emberi szavakkal szinte kimondhatatlan ismeret misztikus szeretetet hoz létre az 

emberben. Istennek, ennek a titokzatos, hatalmas Valóságnak a végtelen Szeretetnek az 

ismeretét. A szeretet lesz a lélek-menyasszonynak az élete. Ismerete egyre jobban átalakul 



szeretetté. A lénye – amely eddig jobbára önmagában volt – egyre inkább ráirányul Istenre, 

mert Isten magához vonzotta már őt, magához ragadta. A lélek-menyasszonynak az ismerete 

egyre mélységesebb szeretéssé alakul át, és minél jobban tud szeretni valaki, annál 

jobban ismeri azt, akit szeret. Amikor Jézus ezt ígéri: Az Ő parancsait megtartó, vagyis az 

Őt szerető lélekhez eljön az Atyával és a Szentlélekkel, és nemcsak benne lakik, hanem ki is 

nyilatkoztatja magát neki (vö. Jn 14, 21), akkor Jézus egyre bensőségesebb, egyre mélyebb 

ismereteket közöl az Ő választottjával. Benne az emberi ismeret és az emberi szeretet 

egyre inkább átalakul az Isten szférájában honos ismeretté és szeretetté. Más stílusú 

lesz ez a még földön járó választott lélek, nem a földi, hanem a mennyei élet illata árad el 

egyre jobban rajta és benne. Ott, ahol Isten kinyilatkoztatja magát, ott az Ő létét, az Ő 

tudását és az Ő szeretetét közli a választott lélekkel. Ezért olyan kimondhatatlan, emberi 

szavakkal alig megfogalmazható az élmény, amit a lélek-menyasszony ebben a lelki frigy 

imaszakaszban kap, mert Istent nem lehet kimondani. De a lélekkel meg lehet élni az Úr 

jelenlétét, be lehet fogadni az Ő üzenetét. A lélek-menyasszony tudja, hogy mit mond a 

Lélek neki. A lélek-menyasszony tudja, hogyan szereti őt ez a végtelen nagy Isten! A 

misztikus megismerés így válik misztikus tudássá, tehát valahogy titokzatos tapasztalássá 

Istenről és az isteni dolgokról, vagyis azokról a kinyilatkoztatott igazságokról, amelyeket 

Isten az embernek az üdvösségére közölni akar velünk. A lélek csak dadogni tud: „mint a 

tenger, üdvöm nagy. Szívem – mondja –, nem is annyira az értelmem, édes Istenem, Te jelen 

vagy!” 

 

Befejezésül a 111. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Csodákkal tündöklő isteni nagy erő, hatalmad elnyomja értelmemet.  

 De hitem szent fénye, szerelmed törvénye, megvilágosítja én elmémet. 

 Oltári szentségre, mennyei kenyérre függesztem én szemeimet,  

 Ővele táplálom én lelkemet. 

  

                                                                                                                   

 

  

 

407. Az átalakító egyesülés imájának mibenléte a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

tanításában 

 A belső várkastély, 7. lakás, 1. fejezet 

 

 

Imádkozzuk a 131. számú éneket: 

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejtekén hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat, hull a szent malaszt.  

 

 Fénye által járja a hideg falat, szürke utca mentén titkosan halad.  

 Pillantása áthat minden zárakon, fenn virrasztva jár az alvó falvakon.  

 

 Az előző imaórában már egy kis bepillantást kaptunk arról, hogy a Jézusról nevezett 

Avilai Szent Teréz mit tanít erről az átalakító egyesülés imájáról, amellyel a lélek-

menyasszony a jegyesi állapotból átalakul Isten hitvestársává, örökre választottjává.  

 Most akkor próbáljuk egy kicsit részletesebben is nézni: miért volt érdemes a 

karmelita rend nagy reformátorának egy külön könyvet írni A belső várkastély-ról, és annak a 

7 lakásáról. Nyilván leginkább az ember fantáziáját a legbelső lakosztály izgatja: mi van 



ott? A titkok titkáról, Isten hogyan lakik az ember legmélyében. Most nézzük meg, mit 

mond Szent Teréz:  

 

 Ebben a fejezetben arról beszél, hogy milyen nagy kegyelmekkel halmozza el Isten 

a lelket, ha bejutott a 7. lelki lakásba:  

 „Már sokat beszéltem nektek, nővéreim, a lelki élet ezen útjáról, ám ne sokalljátok, 

hogy még mondani akarok valamit a témához, hiszen mindez csak rövidke összefoglalása 

annak, amit Istenről el lehetne mondani.  

 Nagy irgalmat cselekedett az Úr, hogy ezeket a dolgokat az emberekkel közölte, és 

így képesek vagyunk róluk mi is tudomást szerezni. Minél jobban látjuk, hogy 

teremtményeivel mily bensőleg érintkezik, annál inkább fogjuk dicsérni az Ő 

nagyságát; de meg azután nem is vesszük kevésbe azt az emberi lelket, amelyben az Úr 

ekkora örömét leli. A lelket – mint Isten képét és hasonmását (vö. Ter 1, 26) – illik 

megbecsülnünk annál is inkább, mert kezdjük tudni azt, hogy milyen nagy titkok vannak a 

lélek mélyén. Hadd magyarázzak meg nektek valami keveset abból a sokból, ami erről 

mondható, arról, amit Isten kinyilatkoztat a léleknek, midőn belehelyezi a 7. lakásba. 

Mindennek leírásával az a célom, hogy ne maradjanak titokban az Ő végtelen irgalmának 

megnyilvánulásai. Valamennyire ti is meg fogjátok érteni, mennyire fontos rátok nézve, hogy 

ne maradjon el a ti hibátok folytán az isteni Jegyesetekkel való lelki házasság, amely 

végtelen értékű javak birtokába juttat benneteket.  

 Csak remegve szólhatunk ilyen magasztos dolgokról. Egyrészt bántott, hogy mit 

fognak gondolni rólam, talán még azt is, hogy tapasztalatból ismerem. Másrészt bármint is 

gondoltok ti a dologról, ha a szavam eléri azt, ami ha csak egy kicsivel is jobban 

megismerik és dicsérik Istent, mit számít ezzel szemben, hogyha az egész világ nekem is 

esik?  
 Amikor a mi Urunk jónak látja megsajnálni a lelket, amelyet már eljegyzett 

magának, s mikor végre megesik a szíve azon, hogy ennyire emészti a vágy Őutána: mielőtt 

megülné vele a lelki menyegzőt, belehelyezi az Ő 7. lakásába. Mert amint az égben van 

lakása, úgy kell, hogy a lélekben is legyen számára szállás. Ez egy másik mennyország, 

amely az Ő szent Fölségének saját használatára van berendezve. Ne úgy képzeljük el a lelket, 

mintha valami sötét dolog volna. Rendesen ugyanis azt hisszük, hogy nem létezik más fény, 

mint az, amelyet szemeinkkel látunk, s mivel lelkünket nem látjuk, azt képzelhetnénk, hogy 

bensőnkben mély sötétség honol. Ez érvényes arra a lélekre vonatkozóan, amelyben nincs 

meg a megszentelő kegyelem, amely nincs a megszentelő kegyelem állapotában. Ebben az 

esetben mintha az igazság napja – amely fenntartja létét – nem ragyogna benne. Most inkább 

azokról a lelkekről beszéljünk, akik Isten irgalmából megbánták bűneinket, és a kegyelem 

állapotában vannak.  

 Úgy képzeljük ezt a belső világot, hogy az pazar fénnyel berendezett lakás. Ez nem is 

lehet másképpen, mert hiszen ott a lélek belsejében van Isten lakása is. Végül tehát Ő szent 

Felsége a léleknek meg akarja adni az említett nagy kegyelmet, vagyis a lelki házasságot. 

Először is bevezeti őt saját lakásába. Azt akarja azonban, hogy ez a dolog most már ne úgy 

történjék, mint azelőtt, az elragadtatás, vagy az egyesülés imájában. Abban az imafokozatban 

is egyesült ugyan Isten a lélekkel, de ott a lélek nem érezte, hogy mekkora erő vonja őt saját 

belsejébe, hanem inkább csak lelke felső része vonult be abba. Egyébként nem sokat számít, 

hogy így vagy úgy történik-e, az Úr ténylegesen egyesült vele. Előbb azonban vakká és 

némává tette, mint Szent Pál apostolt megtérése alkalmával (vö. ApCsel 9, 8). Így tehát az 

előző imaszakaszban a lélek nem tudta megérteni, hogy mi volt az a kegyelem, amelyet 

élvezett, és miképpen élvezte azt, mert nagy öröm az, amelyet a lélek olyankor érez, az, 

hogy Isten közelében tudja magát. Az egyesülésnek abban a pillanatában azonban nem ért 

már többé semmit az értelmével, hiszen a lelki tehetségek működése megszűnik. Itt, tehát a 

lelki belső várkastély 7. lakásában, az átalakító egyesülés imaszakaszában egészen 



másképpen van a dolog. A mi jó Istenünk azt akarja, hogy leessék végre a hályog az illető 

lélek szeméről, és rendkívüli módon lásson, és értsen valamit abból a kegyelemből, 

amelyikben részesül. Midőn már benn van a 7. lelki lakásban, a Szentháromság 3 Személye 

nyilatkoztatja ki magát előtte, éspedig értelmi látomásban, és sajátos módon lép vele 

érintkezésbe. Mint lángtenger, mint ragyogó fényességű köd, úgy jelenik meg szelleme 

előtt külön-külön a 3 isteni Személy. Ugyanakkor csodálatos megértés jön létre a lélekben, 

aminek folytán világosan belátja: a 3 isteni Személynek egy a lényege, egy a hatalma, egy a 

tudása. És hogy a 3 Személy egy Isten. Amit egyébként a hitünk mond nekünk, azt a lélek – 

azt mondhatjuk: – látja. Nem igazi látásról van szó, hogy akár a test, akár a lélek szemeivel 

lát, mert hiszen értelmi látomás ez az egész. Így tehát a 3 isteni Személy érintkezik a lélekkel 

és beszél vele. Ekkor érti meg csak igazán a lélek, hogy mit mondott az Úr az 

evangéliumban, hogy tudniillik: Ha valaki szereti Őt, és megtartja parancsolatait, akkor az 

Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt eljön hozzá, és nála fog lakni (Jn 14, 23).  

 Milyen nagy a különbség tehát, ha az ember csak hallja az evangéliumnak ezen 

szavait, illetve, milyen nagy különbség ahhoz képest, hogy az ember az előbb említett 

látomás útján meg is érti, hogy ezek a jézusi szavak mennyire igazak. A lélek napról-napra 

jobban csodálkozik, mert úgy tetszik neki, hogy azóta, hogy miután a Szentháromság 

megmutatta magát neki, a 3 isteni Személy sohasem hagyta el többé. Világosan látja, hogy 

úgy, amint említettem: ott vannak az ő lelke belsejében. Úgy érzi, hogy ez az isteni Társaság 

ott van a lelke legmélyén, amelyről nem is tud többet mondani, mert nincs hozzá képessége. 

Ezek után, nővéreim, joggal gondolhatnátok talán, hogy az ilyen lélek már nem tud magához 

térni, annyira magán kívül van, hogy semmire nem képes gondolni.  

 A helyzet éppen ellenkezőleg van: az ilyen lélek sokkal jobban képes elvégezni 

mindazt, ami Isten szolgálatára irányul. Ellenben ha elvégezte munkáját, visszatér ehhez a 

kedves isteni Társasághoz. Ameddig ugyanis a lélek nem lesz hűtlen Istenhez, biztos vagyok 

benne, hogy Ő mindig észrevehetően fogja vele éreztetni jelenlétét. Viszont az illető lélek is 

erősen bízik abban, hogy miután Isten ezt a nagy kegyelmet megadta neki, nem fogja 

megengedni, hogy elkárhozzék. E tekintetben helyesen gondolkodik, és még jobban vigyáz 

arra, hogy semmiben vissza ne tessék isteni Urának. Magától értetődő, hogy Isten jelenléte 

nem állandóan érezhető olyan világosan, mint az első alkalommal, vagy pedig olyankor, 

amikor Istennek úgy tetszik, hogy megismételje ezt a nagy kegyelmet. Mert hiszen ha nem 

így volna, lehetetlen volna másra gondolnia, vagy más emberekkel együtt élnie. De ha 

nem is ennyire szembeszökő ez az isteni jelenlét, a lélek-menyasszony valahányszor 

odafigyel, ezen isteni Társaság körében találja magát. Ez a dolog úgy van, mintha valaki 

többed magával egy világos szobában volna, azután ha elsötétítik a szobát, már nem fogja 

a többieket látni mindaddig, amíg újra be nem eresztik a fényt. De azért tudni fogja, hogy 

ott vannak. Azt kérdezhetné valaki: de nem eresztheti be a világosságot akkor, amikor 

akarja, hogy újra meglássa a többieket? Nem, ez nincs hatalmában. Meg kell várnia, amíg 

az Úrnak úgy tetszik, hogy bebocsássa a fényt az értelembe. Elég nagy kegyelmet 

gyakorol a lélekkel már azáltal is, hogy mindig vele van, és hogy állandóan érezteti vele a 

jelenlétét. Úgy látszik, hogy a fölséges Isten ezen csodálatos Társaság révén a lelket még 

nagyobb dolgokra akarja előkészíteni, mert hiszen világos, hogy ez a kegyelem egyrészt 

nagyon segíti arra, hogy előrehaladjon a tökéletességben, másrészt pedig megszűnteti 

benne azt a félelmet, amellyel az ilyen kegyelmekkel szemben gyakran viseltetett. Azóta ez 

az illető személy (Teréz) tényleg nagy haladást észlelt önmagán. Úgy tűnik fel előtte, hogy 

bármennyit kellett is szenvednie, bármennyi üggyel-bajjal foglalkoznia, lelkének jobbik fele 

sohasem mozdul ki abból a lelki lakásból. Szinte úgy érzi, mintha lelkét valamiképpen 

kétfelé osztották volna. Nem sokkal utóbb ugyanis, hogy Isten ebben a kegyelemben 

részesítette, ez a lélek nagyon sok zaklatásnak volt kitéve, és nem egyszer megesett vele, 

hogy úgy tett, mint Márta, amikor Máriára panaszkodott (vö. Lk 10, 40). Ez a lélek is 

szemére vetette a lelkének, hogy odabenn kedvére élvezi azt a folytonos nyugalmat isteni 



Urával, mialatt neki szenvednie és dolgoznia kell, és nincs ideje, hogy bemehessen hozzá a 

7. szobába.”  (A Jézusról nevezett Szent Teréz: A belső várkastély 7. lakása 1. fejezetében 

210-216. oldal).  

 

 Most próbáljunk utánagondolni, milyen nagy kitüntetés, hogy ezekben az 

ismeretekben részesülhettünk. Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz igazán önmagáról 

beszél nagyon alázatosan, nagyon szelíden. 1581. november 8-án a sevillai karmelita-

nővérek perjelnőjének, a Szent Józsefről nevezett Máriának ezt írta: „Ha eljön önökhöz P. 

Alvarez Rodrigo, olvassa fel előtte ezeket a sorokat gyónási titok kötelezettsége alatt erről az 

utolsó lakásról, amint azt ez a bölcs lelki ember maga is kívánta. Azután pedig mondja meg 

az atyának, hogy az a személy, akit ő ismer, eljutott ebbe a lakásba, és élvezi azt a békét, 

amelyről ott szó van.” Pater Alvarez Rodrigo jezsuita atya ugyanis régi kedves gyóntatója 

és tanácsadója volt Szent Teréznek.  

 

 Amikor átjár bennünket a meghatódottság, hogy egy szentnek a lelke legbelsejébe 

mi is bepillanthatunk, ahogyan ő azt a lelki atyjának feltárta, akkor még inkább fogjon el 

bennünket az áhítat, hogy a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz lelkében, lelkének 

megismerésében mi is találkozhatunk a szentháromságos egy Istennel! Ha valaki messze 

földről jön, és beszámol az ő élményeiről, akkor tátott szájjal hallgatjuk. Kicsit – 

mondhatjuk: - csurog is a nyálunk, hogy őneki milyen szép élmények jutottak osztályrészül. 

De itt sokkal inkább az a magatartásmód legyen a jellemzőnk, hogy áhítattal megállunk 

Isten nagysága előtt, Aki ilyen mérhetetlen mértékben szereti az embert. Aki ennyire 

neki akarja ajándékozni magát az Ő választottjának. Legyünk hálásak Szent Teréznek, 

hogy leírta ezeket az élményeket, vagy még inkább legyünk hálásak Istennek, Aki arra 

indította az Ő választott lélek-menyasszonyát, Terézt, hogy ezeket leírva nekünk is tanítást 

adjon! Ha mi a saját erőnkkel nem is juthatunk el azon ismeretlen országokba, amelyekről a 

kedves ismerős beszélt, legalább tudomást szerzünk arról, hogy ott milyen népek élnek, 

milyen szokások vannak, milyen események történtek az egyes népek története folyamán. 

Minél jobban megismerjük azt a világot, azokat az embereket, annál jobban tudjuk 

értékelni, megszeretni, megismerni és segíteni őket és egymást, mert ők is mindig hatással 

vannak ránk.  

 

 Most csendben elmélkedjünk a további részletekre való szent vágyakozással, mit 

mond még a Lélek az Ő választottain keresztül!  

 

 Ha egy magas-rangú kedves ismerősünk behív bennünket, hogy a lakását vagy a házát 

megmutassa, azt joggal nagy megtiszteltetésnek vehetjük. Amikor Isten az Ő választott 

szentjén, Szent Terézen keresztül hív bennünket, hogy megmutassa az Ő kastélyát, akkor 

még nagyobb megrendültség vegyen erőt rajtunk! Az emberek a házaikat – különösen, ha 

nagy-értékű palota az – akkor mindenféle biztonsági zárakkal látják el, őrző-védő szolgálatot 

bérelnek, nehogy valaki illetéktelen bejusson oda. Isten pedig éppen az ellenkező módon 

cselekszik.  

 Azt a lelki várkastélyt, amely az Ő hajléka, nem valahol messze idegenben akarja 

felépíteni, hanem minden egyes ember lelkében! Milyen csodálatos kaland végigmenni a 

különböző lakosztályokon, hogy a megtisztulás útján, a megvilágosodás útján keresztül 

eljuthasson az ember az Istennel való egyesülés imaszakaszára! Nagyon precízen fogalmazza 

meg Szent Teréz, hogy ebben a belső 7. lakásban: Isten az, Aki belehelyezi az embert, Isten 

az, aki megmutatja neki, mekkora gyönyörűségét találja a választott lélekben. Tehát Isten az, 

aki belehelyezi az embert a lelkének 7. lakásába, amelyben Isten trónol, amelyben Isten 

világossága, dicsősége ragyog fel a látószemű ember számára, aki már a lelkével tud látni! Ez 

is Isten kegyelméből van, a látás ajándékát kapja meg az ember. Mégis Szent Teréz utal arra, 



hogy az ő nővéreinek törekedniük kell erre a lelki házasság kegyelmére. Bíztatja őket: „A ti 

hibátok folytán ne maradjon el ez a szent élet-szövetség!”  

 Az ember a megtisztulásban, a lélek erényekkel való feldíszítésében, amit meg tud 

tenni a maga részéről, tegye meg! Ha nem teszi meg, hogy a lelke hajlékát kisöpörje, hogy a 

lelke hajlékát feldíszítse, akkor ez már az ő hibája lenne. Viszont ha az ember a maga 

részéről megteszi azt, amit megtehet, akkor az Úristen is megteszi azt, amit Ő akar 

ajándékozni az Ő választott jegyesének. Akkor már az ember hibájából nem fog elmaradni 

ez az isteni Jegyessel való felbonthatatlan szeretet-szövetség, amelyet lelki házasság 

imaszakaszának mondunk. Ezt Szent Terézia nagyon világosan tanítja.  

 Az embernek tehát szabad emésztő vággyal vágyakoznia az isteni Vőlegény után. 

Amikor az Úrnak tetszik, amikor az Úr akarja, akkor ezt a választott menyasszonyt 

belehelyezi vagy bevezeti a lelki lakások legbelsejébe, az Ő isteni lakásába.  

 Így érthető, hogy Szent Teréz arról beszél, hogy ebbe a 7. lakásban már a 

mennyország valósul meg, vagyis Isten szálláshelye az emberi lélek legbelseje. Ez a 7. lakás 

Istennek a saját használatára van rendelve. Amikor az ember a gondolatsorban eljut idáig, 

akkor még inkább meg kell állnia, mint ahogyan a csodálatos palota bemutatásakor abba a 

gyönyörűséges legbelső terembe belépve szinte eláll a szavunk, a lélegzetünk, és csak 

csodálkozni tudunk, hogyan lehet ennyi szépség, hogyan lehet ennyi ragyogás, hogyan lehet 

egy lakás ilyen pompásan berendezve, mint egy királynak!  

 Ha még nem is jutunk el a királynak eme legbelsőbb lakosztályába, de meghallgatjuk 

az idegenvezetőt, aki a lelkét teszi ki azért, hogy elmondja nekünk, mi vár ránk, akkor az 

embernek a lelkében már felizzik valami bensőséges ismeret arról, amit még nem lát. 

Belehullámzik az ember lelkébe valami tudás arról az Istenről, Aki már ezt a fényes 

lakosztályt elkészítette az ember lelke legmélyén, hogy Ő, az isteni Vőlegény ott a lélek-

menyasszonnyal együtt lehessen.  

 A mennyországnak is ez az öröme és boldogsága, hogy Isten együtt van az Ő 

választottjával, választottaival, és a választottak pedig együtt lehetnek Istennel! Annak az 

örök együttlétnek a prelúdiuma, előjátéka, bevezető szakasza az a felbonthatatlan 

elkötelezettség, amellyel Isten vállalja az Ő választott menyasszonyát, illetve a lélek 

teljesen odaadja magát a szeretetben az Ő Istenének. Az emberi dadogó kifejezés nem tud 

jobb hasonlatot találni Isten és a lélek ezen csodálatos egymásba hullámzására, mint a 

házasság. Nyilvánvaló, hogy a lelkek felbonthatatlan szeretet-szövetségéről van szó. Nyilván 

hogy itt szellemi kapcsolódásról van szó. Itt már nem az számít, hogy az ember mit érez, 

mert az a testi szférával kapcsolatos, az érzékszervek kellenek hozzá; hanem sokkal inkább 

arról: a lélek mit ért meg Istenből? Ezért beszél Szent Teréz értelmi látomásról. Az ember 

megérti, vagyis értelmileg látja a jelenlevő 3 isteni Személyt, mert Isten, Aki elfoglalta a 7. 

lakásban a trónszéket, mindig 3 személyű egy Isten.  

 

 Amikor tehát Isten lefoglalja az ember lelkét, amikor meghódítja választott 

menyasszonya szívét, akkor ez a végtelen Szeretet-közösség – akit Atyának, Fiúnak és 

Szentléleknek hívunk – tevékenykedik. Egy nagyon gyenge hasonlat: Akit szeret az ember, 

azt két kezével öleli át, de egy ember öleli át a másikat, akit szeret. Itt pedig arról van szó, 

hogy 3 isteni Személy öleli magába azt a lélek-menyasszonyt, akit szeret. Az ember érzi az őt 

ölelő, őt szerető másik ember két karját. A lélek nem érzi Istennek azt a 3 Személytől jövő 

szeretet-ölelését, de érti, de tudja, belső tudása van a Szentháromságnak eme mérhetetlen 

szeretet-kiáradásáról. A Szentháromság tehát érintkezik a lélekkel, de ez szellemi módon 

történik. Az ember szellemi képességei, az értelem és az akarat az, amely megtalálja a 

kontaktust Istennel, mert a Szentháromság egy Isten Szeretet-közösség szól a lélekhez. 

Jézus úgy mondja: Kinyilatkoztatja az Atya, a Fiú és a Szentlélek magát annak, akihez eljön, 

hogy nála lakjon. A lélek tehát ért Isten szavából, Isten szeretetéből. Megért olyan 



dolgokat, amelyeket szavakkal nem lehet kifejezni. Tudja már, hogy ez a 3 isteni Személy ott 

van az ő lelke legbelsejében. Ő pedig isteni Urában lehet, egymásban vannak! 

 Ezért azután ha az Úr akarata másfelé vonja, hogy az imádságban feltüzesedett 

lélekkel menjen az embertársak világába, és vigye ezt az isteni érintést, ölelést, akkor az 

ember önfeledten, de Istent soha nem feledve, boldogan megy az embertársakhoz, 

akikről Isten akarja, hogy ne felejtkezzék meg. Ez az isteni akarás lesz majd a forrása az 

apostolkodásnak, amikor az Istentől átitatott lélek ezt a kincset, akit kapott, tovább akarja 

adni az embertestvéreknek. Ezért beszél Szent Teréz arról, hogy az ember lelkét mintha 2 

felé osztották volna, úgy éli meg. A lelkének a jobbik felével – mondja a szent – úgy érzi, 

mintha már sohasem mozdulna ki ebből a 7. lelki lakásból, de ugyanakkor tudja, hogy isteni 

Ura küldi a testvérek felé, a testvérek szolgálatára. Istennel gazdagon, Istentől megáldva, 

Istennel feltüzesedve megy az emberek közé, Isten világába. Így azután a többi ember is 

megérez valamit a kiválasztott lélek-menyasszony által abból az isteni Fényességből, amely 

a választott menyasszony lelke legmélyén honol. Az emberek látják a ti világosságotokat, és 

dicsérik érte Mennyei Atyátokat, mondja Jézus, vagyis az emberek észreveszik a jóságot, az 

örömet, a türelmet, a békességet, a tisztaságot, az önmérsékletet, meg a többi gyümölcsöt, 

ahogyan Szent Pál sorolja a lélek gyümölcseit a Galata levélben (vö. Gal 5, 22).  

 Ez a teremtett világ – amelyben a matéria annyira kézzel fogható – egyre inkább 

Istennel átjárt világ lesz. A szellem világa ragyog át a materiális világon, az emberen, aki 

testből és lélekből áll. Ezért van az, hogy az emberek vonzódnak a szentekhez, szívesen 

felkeresik azokat a helyeket zarándok lélekkel, ahol 1-1 olyan ember élt, aki egészen átadta 

magát Istennek, és akiben eluralkodott Isten, aki ilyen szent, felbonthatatlan életszövetségben 

élt az Úrral. A szentek még a holtukban is beszélnek. Ezért van az, hogy a szent ereklyéket 

szabad tisztelettel körülvennünk. A káros radioaktív sugárzásnál sokkal hatékonyabb 

sugárzás fakad belőlük, de ez éltető sugár. A világ is át fog alakulni az újjáteremtő, éltető 

Lélek szeretet-sugárzása által! Olyan ez, mint amikor a kovács a vasat a tűzbe teszi, és az 

felizzik, alakíthatóvá válik. A Szentháromság szeretet tüzébe belehelyezett ember is ilyen 

izzó valósággá válik.  
 Ha valaki azt az izzó vasat megérinti, az megpörköli a kezét. De ha valaki ezt az 

Istentől feltüzesített lelket ráérzéssel érinti:  
 – az erőt kap,  

 – az a követésre indul,  

 – abban több lesz az élet,  

 –  egészségesebb az ő emberi mivolta, amellyel Istenhez, illetve az embertestvérekhez 

kapcsolódik.  

 Milyen nagyszerű dolog, hogy mi ezt a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz életében 

érzékelhetjük! Milyen jó, hogy az ő vonzása egyre jobban átitat bennünket Isten szeretetével! 

Milyen jó, hogy a szent, akiben a lélek tüze lobog, mások lelkét is lángra tudja 

lobbantani!  
 Így azután az embertestvérek lelke is egyre jobban átalakul, hiszen az átalakító 

egyesülés imájának pontosan ez a célja, hogy az ember a maga kis szűk emberi világából – 

amelybe az Istentől való elfordulás által jutott – átalakuljon, és bele tudjon tagozódni Isten 

végtelenül tágas, ragyogó, dicsőséges szellemi világába!  
Micsoda átalakulás ez, a teremtő Lélek műve, az újjáteremtés, az újjáalkotás! Milyen 

szép lesz az a teremtett világ, amelyben egyre többen engedik, hogy Isten átalakítsa 

őket! Milyen szép az a világ, amelyben megvalósul Isten uralma, ahogyan azt Jézus óhajtja, 

és tanított bennünket imádkozni: Mi Atyánk, jöjjön el a Te országod! (Mt 6, 10). Az ilyen 

lelkek egészen átadták magukat Istennek. Egyre jobban eluralkodik Isten a világban!  

 

Befejezésül a 99. számú éneket imádkozzuk: 

  



 Ó alkotó Lélek, jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el!  

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó,  

 Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk!  

  



                                                                                                                     

 

 

408. Az átmeneti lelki egyesülés és a lelki házasság közötti különbség a Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Teréz tanításában  

A belső várkastély, 7. lakás 2. fe 

 

 

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!  

 

 A belső várkastély 7. lakásában A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz az átalakító 

egyesülésről beszél. Ez az imaélet csúcs-szakasza.  

 

I. A lelki házasság és a lelki egyesülés közötti különbség 

 

 „Amikor Isten először adja meg a léleknek a lelki házasság kegyelmét, akkor 

képzeleti látomásban mutatja meg neki az Ő legszentebb emberségét, emberi mivoltát, hogy 

megismertesse és megérthesse annak a kincsnek végtelen nagyságát, amely ezentúl az övé 

lesz. Másoknak valószínűleg másképpen mutatja meg magát. Az illető személynek, akiről 

beszélek – itt Szent Teréz nyilván saját magáról szól – egy alkalommal szentáldozása után 

megjelent az Úr nagy fényességben, szépségben és fenségben; úgy, amint volt feltámadása 

után. Azt mondta neki: Tekintse mostantól fogva az Ő érdekeit saját érdekeinek; viszont 

az ő dolgaira majd Ő Szent Felségének lesz gondja! Még más szavakat is intézett hozzá, 

amelyeket azonban könnyebb átérezni, mint elgondolni, elmondani. Azt fogjátok gondolni, 

kedves nővéreim talán, hogy ebben nincs semmi újdonság, mert hiszen más alkalommal is 

megjelent már az Úr ennek a léleknek ilyen alakban. Szó sincs róla. Ez a látomás annyira 

különbözött az előbbiektől, hogy az a lélek egészen megrémült, és szinte magán kívül volt 

tőle. Először is ennek a látomásnak rendkívül erős volt a hatása. Azután ott voltak a 

szavak. Végül pedig számba veendő az a körülmény, hogy lelke mélyén, ahol most megjelent 

neki az Úr, ennek a léleknek még nem volt látomása. Értsétek meg ugyanis, hogy óriási a 

különbség az eddig elmondott látomások, és azok között, amelyek a 7. lelki lakásban 

történnek. S ugyanakkora a különbség a lelki eljegyzés és a lelki házasság között. Úgy van 

a dolog, mint a két jegyes között, akik még elválhatnak egymástól, illetve azok között, 

akik már felbonthatatlan frigyre léptek a házasságban. Ne felejtsük el, hogy itt testi 

vonatkozásokra gondolni sem szabad. Az Istennel való lelki házasság annyira lelki 

természetű, mintha az ember tiszta szellem volna, és már nem volna semmi köze a testhez.  

A lelki házasságban tehát még kevesebb szerepe van a testnek, mert az az egész 

egyesülés Istennel a lélek mélyén történik. Ott, ahol maga Isten lakik, és ahová Isten 

bemegy anélkül, hogy kapura volna szüksége. Úgy értem ezt, hogy még az eddig leírt lelki 

dolgokban még az Úrnak emberi alakjában való megjelenésénél is az érzékek és a lelki 

tehetségek a közvetítők, vagyis a kapu szerepét játsszák, addig az, ami a lelki házasságban 

történik, az egészen más. Az Úr a lélek mélyén jelenik meg. Nem képzeleti látomás, hanem 

csupán értelmi látomás útján. Ez sokkal magasabb rendű, mint azok a látomások, 

amelyekről előbb beszéltem. Ugyanez a dolog, mint midőn az apostoloknak jelent meg a 

feltámadt Jézus a zárt ajtók mögött, és mondta nekik: Béke legyen veletek! (Jn 20, 21). 

Rendkívül nagy titok, és magasztos kegyelem az, amit Isten egy pillanat alatt közöl 

ilyenkor a lélekkel. Úgy elárasztja boldogsággal, hogy nem is tudom, mihez hasonlítsam a 



dolgot. Az Úr meg akarja neki mutatni egy pillanatra a mennyei dicsőséget, és teszi ezt 

valami sokkal magasztosabb módon, mint amilyen volna bármely más látomás vagy szellemi 

öröm. Nem lehet erről többet mondani, mint azt, hogy a lélek, illetve annak szellemi része 

eggyé lesz Istennel. Isten – Aki maga is Szellem – ily módon akarja megmutatni 

irántunk való szeretetét. Egyesekkel így akarja megértetni, hogy mire képes Ő 

szeretetből irántunk. Azt akarja, hogy dicsőítsük ezért az Ő nagyságát. Ugyanis oly szoros 

frigyre lép az Ő teremtményével, hogy amint e földön az ember nem válhat el 

házastársától, úgy Ő sem akar többé attól a lélektől elválni.  
 A lelki eljegyzésben másképpen volt a dolog. Ott az elválás nagyon is gyakori. Azt 

a kapcsolatot is az egyesülés kegyelmének mondjuk, mert két dolog egyesítve lehet ugyan, de 

azért még mindig széjjelválasztható, úgyhogy mindegyik külön-külön maradhat önmagában. 

S valóban látjuk, hogy az Úrnak ezen kegyelmei hamarosan elmúlnak. A lélek már nincs 

többé az Ő Fölsége társaságában, már tudniillik úgy érzi, hogy nincs Vele. A lelki 

házasságban viszont nem így van, hanem a lélek abban a lelki központban mindig együtt 

marad Istenével.  
 Az előbb emlegetett egyszerű egyesülést a lelki eljegyzés szakaszában úgy 

tekinthetjük, mint például két gyertyát, amelyeket oly módon illesztenének össze, hogy 

csak egy lángot adjanak, úgyhogy a kettőnek a lángja egy legyen. Ebben az esetben, ha 

valaki akarja, újra el lehet választani az egyik gyertyát a másiktól, és megint két gyertya 

lesz belőle.  

 

 Itt ellenben az átalakító egyesülés imakegyelmében úgy áll a dolog, mintha egy 

patakba vagy kútba esőcsepp esnék az égből. A kétféle víz úgy összekeveredik, hogy 

lehetetlen elválasztani őket vagy megkülönböztetni, melyik a patak vize, és melyik hullott 

az égből.  

 Vagy pedig mint amikor egy terembe két ablakon jön be a világosság. Két helyről 

jön, de azért egy világosság marad.  
Szent Pál valószínűleg erről beszél, amikor ezt mondja: Aki Istenhez közeledik, és 

Hozzá ragaszkodik, az egy lélek lesz Vele (vö. 1 Kor 6, 17). Úgy gondolom, ezt a felséges 

lelki házasságot értette, amely feltételezi, hogy Ő Szent Felsége az egyesülés kegyelme 

révén már közeledett a lélekhez. De Szent Pál azt is mondja: Nekem az élet Krisztus, és a 

halál nyereség (Fil 1, 21). Azt hiszem, itt ugyanezt mondhatja el a lélek is, mintegy meghal, 

mégpedig örömmel hal meg, hogy ezentúl Krisztus legyen az ő Élete. Az idő multával ez 

még jobban kiolvasható azon hatásokból, amelyeket ez a kegyelem létrehoz. Valami titkos 

vágyakozás világosan mutatja, hogy Isten adja az életet ennek a léleknek. Ez a vágyakozás 

olykor annyira eleven, hogy semmi kétség sem marad fenn eziránt. A lélek nem képes ugyan 

óhajait megmagyarázni, de azért nagyon mélyen érzi őket. Ezek az óhajok olykor annyira 

hevesek, hogy önkénytelenül szavakban nyilvánulnak meg, és ezeknek kitörését nem is lehet 

elfojtani. Ilyenek például, amikor azt mondja: „Óh, élete életemnek!” Vagy így fogalmaz: 

„Ó, támasza létemnek!” Vagy más hasonló ilyesféle. Úristen ugyanis állandóan a keblén 

tartja a lelket. Úgy látszik, mintha belőle tej patakzanék, amely táplálja a belső várkastély 

összes lakóját. Azt akarja ugyanis az Úr, hogy ezeknek is jusson valami a lélek túláradó 

boldogságából. Azt óhajtja, hogy abból a hatalmas kegyelmi folyamból – amelynek 

vizében elveszett az a kis vízcsepp – olykor kicsapjon egy-egy hullám, és felüdítse 

azokat, akik az anyagi rendben, tehát a fizikai rendben kötelesek szolgálni a két 

jegyesnek, Istennek és a választott léleknek. Itt arról van szó tehát, hogy a lelket az anyagi 

rendben a test, illetve annak szervei és tagjai szolgálják. S amint megérezné az ember, ha 

váratlanul, hirtelenül leöntenék vízzel, éppúgy bizonyossággal érzi a lélek, hogy azokat a 

lelki folyamatokat, amelyeket Isten idéz elő benne. Mert amint nem folyhat a víz, ha nincs 

valahol forrása, épp úgy világos az is, hogy van odabenn a lélekben Valaki, Aki kilövi 

azokat a sebző nyilakat. Aki életet ad ennek az életnek.  



 És hogy van odabenn egy nap, amely a lélek mélyéből árasztja ragyogó fényességét a 

lelki tehetségekre. A lélek maga nem mozdul ki ebből a belső lelki központjából, és nem 

veszíti el a nyugalmát. Az, Aki megadta ezt a békességet az utolsó vacsora termében 

összegyűlt apostoloknak (vö. Jn 20, 19), képes neki is megadni ezt a képességet. A 

Megváltónak ez az üdvözlete, amellyel békességet kíván, sokkal többet foglal magába, 

mint amennyit a szavak jelentenek. Az Úr szavai, tudniillik létrehozzák bennünk azt, amit 

jelentenek. Ezekre a lelkekre, a választott lelkekre hasonlóképpen kell hatniuk a szavaknak, 

és mivel már megvolt bennük a kellő előkészület, bizonyára megtisztították őket az 

anyagiságtól. Úgyhogy nem marad meg bennük más, mint a tiszta szellem. Ilyen lelki 

frigy útján egyesülhettek az örök Istennel.  

 Kétségtelenül igaz, hogy mihelyt a mi lelkünk teljesen megszabadul mindattól, 

ami teremtmény, és így Isten iránti szeretetből üres lesz, az Úr azonnal önmaga tölti be 

azt! Ezért mondta a mi Urunk, midőn apostolaiért imádkozott: Legyenek egyesülve Ővele, és 

a Mennyei Atyával úgy, mint ahogyan Ő az Atyában van, és az Atya Őbenne (Jn 17, 21). 

Vajon elképzelhető-e ennél nagyobb szeretet? Ezek a szavak mindnyájunkra vonatkoznak, 

mert hiszen Ő Felsége hozzátette: Nemcsak az ő számukra kérem ezt, hanem mindazok 

számára, akik bennem hinni fognak (Jn 17, 20). Ugyancsak Ő mondta: Én Őbennük vagyok 

(Jn 17, 23).  

 Az Úr tehát bevezette a lelket az Ő saját lakásába, ott a lélek közepén. Ebben az 

imaállapotban a lélek teljesen mozdulatlan. Itt már nincsenek többé azok a mozdulatok, 

amelyek hullámzásban tartják a lelki tehetségeket és a képzeletet, vagy legalább is nem 

érvényesülnek olyan fokban, hogy árthatnának a léleknek, és megzavarhatnák a 

nyugalmát. Szavaim azt a benyomást kelthetnék, hogyha Isten a léleknek egyszer már 

megadta ezt a kegyelmet, akkor az teljes biztonságban lehet örök üdvössége felöl, és nem 

bukhat el többé. Pedig én ezt távolról sem mondom. Valahányszor tehát ehhez hasonló 

kitételt alkalmazok, azt úgy kell érteni, hogy a lélek addig van biztonságban, amíg Isten a 

kezében tartja, és a lélek nem bántja meg Őt bűnnel. Azt az egyet ugyanis biztosan 

tudom, hogyha évek óta volna is már ebben az állapotban, ő maga nem érzi magát 

biztonságban. Sőt jobban remeg attól, mint valaha, hogy akár valami csekély bűnnel is 

meg találja bántani Istenét. Abbéli vágya is folyton növekszik, hogy minél hívebben 

szolgálja Istent. Annál jobban fáj neki, és restelli, hogy bár oly sokra volna kötelezve, mégis 

oly keveset képes Érte tenni. Nem csekély kereszt ez reá nézve, sőt nagyon is nagy 

penitencia. Minél nagyobb önmegtagadásra nyílik alkalma, annál élénkebb az öröme, és 

az igazi penitencia őrá nézve is, ha Isten elveszi egészségét, és erejét, úgyhogy nem képes 

többé önsanyargatást végezni.  
 Említettem már az előbb is, hogy mennyire fáj az ilyesmi a léleknek. Itt azonban még 

sokkal inkább szenved alatta. Mindezt – mondjuk így: – az a talaj okozza, amelybe jelenleg 

gyökerezik. Mert a fa is, ha a patak mellett áll, frissebb és több gyümölcsöt terem. Nem csoda 

tehát, hogy a lélek, amikor szelleme az említett mennyei vízbe merül, ilyen vágyak alatt 

roskadozik.  
 Visszatérve tárgyunkhoz, nem szabad azt gondolni, hogy a lelki tehetségek, az 

érzékek, valamint a szenvedélyek mindig ilyen békességben vannak. A lélek igen, de a többi 

lelki lakásban, ahol ezek a lelki tehetségek, az érzelmek és a szenvedélyek laknak, bőven 

akad még vihar, küzdelem, szenvedés és fáradtság. Ezek már nem zavarják meg a lélek 

békéjét, legalább is rendesen nem. A léleknek ez a közepe – vagy mondjuk így: szellemi 

része – olyasvalami, amit nagyon nehéz megmagyarázni. Sőt, még csak úgy elhinni is. Tehát 

ellenmondásnak látszik, hogy egyrészt a léleknek van gondja és szenvedése, másrészt 

pedig azt állítom, hogy teljes békességet élvez.  
 Ehhez 1-2 hasonlatot hadd mondjak: Például a király a palotájában van, 

birodalmában pedig háború dúl, és sok benne a nehézség. Ő ellenben híven és békében kitart 

a helyén. Hasonlóképpen van a dolog itt is. A többi lelki lakásban sok a zavar, a vadállatok, 



vagyis a szenvedélyek dühösen marakodnak. A zaj behallatszik ugyan hozzá, de senki sem 

hatol be a lakásába, és senki sem kényszeríti őt annak elhagyására. Amit hall ezekből a 

külső háborgásokból, az ugyan némi fájdalmat okoz neki, de nem annyira, hogy 

megzavarná, és elvenné lelki békéjét. Szenvedélyei ugyanis már le vannak győzve, és nem 

mernek közeledni hozzá, jól tudván azt, hogy akkor még jobban letörné őket.  

 Vagy egy másik hasonlat: az embernek fájhat az egész teste, és annak ellenére a feje 

teljesen jól lehet. Tehát azért, mert a test többi része sajog, nem szükséges, hogy a fej is 

beteg legyen.  
 Ezek csak gyenge hasonlatok, de tény, hogy az igazat fejezik ki.” 

 (Szent Terézia: A belső várkastély 7. lakás 2. fejezet, 218-225. oldal). 

 

II. Szent Teréz a 7. lakás 2. fejezetét magyarázza 
 

 Nagyon szellemi dolgokról finoman, alig észrevehetően megfogalmazható, 

megközelíthető tanítástokról beszél. 

 

A látomásoknak 3 fajtája van.  

 

 1. Érdemes újra magunk elé idézni, hogy mi is történik az érzékelhető látomásban. 

Egy olyan ismeretet kap a lélek, amelyet az érzékszerveivel is fel tud fogni, mert a 

szemével lát, a fülével hall.  

 

 2. A második a képzeletbeli látomás, amely az ember képzeletében valósul meg. 

Mások nem hallják a szavakat, csak az, aki a látomásban részesül. Belső világában a képzelet 

segítségével érzékeli az üzenetet, amelyet Isten a látomásban akar megmutatni neki.  

 

 3. Az értelmi látomás pedig az ember lelke mélyén valósul meg. Ezt 

természetfeletti, vagy lelki látomásnak is mondhatjuk.  
 

 Amikor tehát Szent Teréz az egyszerű lelki egyesülés és az átalakító lelki egyesülés, 

tehát a lelki házasság közötti különbséget magyarázza, akkor azt mondja: „az előbbiben, tehát 

a lelki jegyesség imaszakaszában Isten inkább képzeleti látomásban mutatja meg 

magát. Míg a lelki frigy imaszakaszában Isten a lelki látomásban jelenik meg az 

embernek. Ezért mondta a különbség érzékeltetésére, hogy jó hasonlat a jegyesség, illetve a 

házasság. Mert az előző még felbontható, a házasság azonban már felbonthatatlan. Isten 

titka, vagyis kegyelmi ajándéka, hogy a lélek-menyasszony mikor milyen fokozatú 

látomásban részesül. Az olyan lelki látomás, amely a lelki frigy imaszakaszában teszi 

nyilvánvalóvá a lélek számára Istennek a jelenlétét, a léleknek a legmélyén történik. Az 

ember úgy saját maga is ritkán jut el lelkének legmélyebb központjába. Ha ellenőrizzük 

magunkat, akkor olyan sokat vagyunk gondolatban, vágyakban magunkon kívül, másnál, 

az e-világ dolgainál, annak szépségeinél, megengedett, vagy talán meg nem engedett 

kincseinél. Az istenszerető lélek pedig Isten ajándékából, vagyis vonzásából maga is 

egyre mélyebbre hatol lelki várkastélya legbelsőbb terme felé. Ott ugyanis nemcsak 

magával, emberi mivoltával, az egojával találkozik, hanem Istennel is! Isten a 

megszentelő kegyelem által bennünk lakik!  
 A szentségi rendben, a szentségek közvetítésével kapja meg az ember Istennek ezt 

az önmagát ajándékozó szeretetét. Először a keresztségben, azután a bérmálásban, majd 

az Oltáriszentségben, vagy ha valaki elveszti az Istennel való kapcsolatát, akkor a 

bűnbocsánat szentségében, sőt a betegek szent kenetében is Isten az, Aki megerősíti az 

ember testét is, lelkét is. Ugyanez az isteni szeretet önajándékozása valósul meg, amikor 

Isten az Ő papjává foglalja le az embert, illetve amikor a házastársak egymásnak 



ajándékozzák önmagukat a szeretettel, akkor Isten is ott van ebben a kölcsönös házastársi 

szeretetben.  
 A lelki házasság imaszakaszában azonban nem a szentségi rendben, tehát egy 

szentség közvetítésével történik meg Istennek ez az önajándékozása, hanem a kegyelmi 

rendben, amikor Isten ingyen, ajándék gyanánt ajándékozza magát az embernek. 

Ahogyan a nagy értékeket az emberek a bankban a legbelső trezorban, a legbiztonságosabban 

őrzött szobában tárolják; úgy az ember is a legbelső lakásában őrizheti a legnagyobb 

kincsét, Istent, mert Isten oda vonul be. Neki nem kellenek titkos kódok, amelyek 

segítségével a széfet ki lehet nyitni. Szent Teréz úgy mondja: Isten kapu nélkül is bemegy 

oda, neki nincs szüksége kapura. Vagyis itt nem az érzékszervek, látás, hallás, nem is a 

lelki tehetségek, az értelem és az akarat a segítőnk, hogy Isten a lelkünk legbelsőbb 

lakosztályába bevonuljon, hanem Isten egészen lelki módon közli magát.  

 Ahogyan az apostolok Húsvétvasárnapján este egyszer csak észrevették, hogy Jézus 

ott van közöttük, megjelent nekik a zárt ajtók ellenére is; ebben az imaszakaszban a lélek is 

egyszer csak ráeszmél erre a nagy Valóságra: Isten közli önmagát a lélekkel! Úgy 
árasztja magát bele, mint a nap fénye bevilágít a sötét szobába. Mármint amikor egy 

boldog, egy jó hír boldoggá teszi azt, aki kapja a boldogító hírt. Ezért van az, hogy az a lelki 

látomás sokkal több az érzékelhető látomásnál, vagy pedig a képzeleterőben megjelenő 

látomásnál.  

 Mindenféle addig megtapasztalt szellemi örömnél is nagyobb boldogság az, amikor 

a lélek belülről tudja, megtapasztalja, hogy Isten őbenne lakik! Ez az az üzenet, amelyet 

Szent Pál apostolon keresztül is tanított nekünk Isten: Aki Istennel egyesül, egy lélek lesz 

Vele! (1 Kor 6, 17). Tehát a lélek világában valósul meg a lelkeknek ez az egysége, vagyis 

a Lélekisten és az ember, az ember szellemi mivoltának az egyesülése. Isten itt akkora 

szeretet nyilvánít ki az Ő választott menyasszonyának, amelyből a lélek tudhatja: Isten 

már nem akar elválni az Ő választottjától. Istennek ez a mérhetetlen szeretete arra indítja a 

lélek-menyasszonyt, hogy ő is örökre hűséges akarjon lenni!  

 Nagyon sok fiatal van bizonytalanságban: Kössenek-e a házasságot, vagy elegendő, 

hogy csak kapcsolatban vannak egymással? Akkor amint fejlődik a szeretetük, egyszer 

csak megszületik bennük az igény, hogy elválaszthatatlanul, visszavonhatatlanul, 

felbonthatatlanul, mindhalálig együtt legyenek, egyek legyenek! Ez a házasság értéke, 

mely értéket más kapcsolat nem tud biztosítani az embernek. Ez az az átalakító egyesülés, 

amely az embert a lelki frigy imaállapotában mássá teszi, átalakítja. Mondhatjuk így is: Isten 

magába alakítja az embert. Az, aki eddig csak ember volt, most Istentől megragadott ember 

lesz. Nemcsak az isteni természetben részesedik a megszentelő kegyelem által, hanem az 

isteni szeretetben úgy részesül, hogy az az egész lényét átjárja, átprogramozza. Az, akit 

megérintett Istennek az ilyen mérhetetlen nagyfokú szeretete, az már nem is akar másé lenni. 

Azt mondja: Isten lett az ő élete! Ezért mondhatja Istennek a vallomásában ezeket a 

szavakat: „Ó, életem!” Ezért mondja Szent Pál: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él 

énbennem! (Gal 2, 20).  

 Szent Teréz az égből eredő esőcseppre utal, amely a földi patakocskába bele hullik, és 

elválaszthatatlanul eggyé lesznek. De fordítva is megközelíthetjük: Isten végtelen nagy 

szeretet-óceánja beleajándékozza magát az emberi lélek vízcsepp mivoltába. Isten 

mindig megmarad az embernél nagyobbnak, tőlünk különbözőnek, és az emberi lélek is 

megmarad az ő saját mivoltában, de mégis már nem magában létezik, hanem Istenben! 

Már az emberi lélek sem egyedül, önmagában létezik, hanem Isten létezik őbenne. Ez a 

léleknek olyan szellemi világa, hogy nem lehet érezni. Az akkor érzékelhető látomás lett 

volna, nem elegendő az Istennel való szeretet frigy megvalósulásához. Ez Isten önajándékozó 

szeretete, amely átalakítja az embert. Nem is a képzeleti látomás segítségével valósul meg, 

mert az ember ott még mindig valami képzetet tapasztalhat. Tehát a képekhez van kötve az 

Istennel való egyesülés reménye. Ez teljesen lelki megjelenés. Olyan látomás, amelyet az 



ember nem lát, nem érez, emberi fantázia ki nem gondolhatja, de Isten mégis a szellemi 

módon neki ajándékozza.  

 Isten szavai teremtő szavak. Ő nemcsak a láthatatlan angyal-világot teremtette 

meg, nemcsak a látható fizikai világot, a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt, hanem az Ő 

teremtő szavával tud békességet teremteni az ember lelkében is! Isten az Ő teremtő 

szavával hozza létre azt az átalakulást a lélek-menyasszonyban, amelyről tudja, hogy 

mostantól kezdve már nem a magáé, hanem az Ő isteni Uráé. Azért kellett mindentől 

szabaddá lennie, ami bűn, vagy ami a szenvedélyek moccanása lett volna, és el akarta volna 

téríteni Istentől. Isten egy ilyen kitakarított és feldíszített lelki hajlékot találjon benne, ahova 

Ő szívesen eljön. Ez a lakás attól kezdve már nemcsak a lélek-menyasszony lakása lesz, hogy 

itt én lakom önmagamnak. A lélek-menyasszonynak ez a legbelsőbb lakosztálya az ő 

isteni Uráé is lesz. Elmondhatják: „Ez a mi otthonunk már.” Az én és az enyém fogalma 

átalakul a mi és a mienk valóságává. Mondhatjuk talán emberi dadogással így is: már nem 

két különböző helyen vannak, hanem együtt, sőt egymásban! A lélek-menyasszony egyre 

jobban tudja már, mit jelent Istennek ez a szava, amelyet neki már mondott, és újra meg újra 

fog mondani: „Választott Jegyesem, mintha te lennél itt, ebben a belső hajlékban, pedig én 

vagyok veled, benned! Te pedig énbennem és énvelem (vö. Jn 6, 56). Az ember nem bánja az 

ilyen cserét. Az olyan átalakulás, melynél nagyobb kincset nem lehet nyerni. Ez a 

legnagyobb szerencse. Ez már nem is földi ország, hanem mennyország!  

 

Szüntelenül hallja isteni Ura vallomását: 

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

 

Szerelmes szívvel válaszoljunk: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  

 

 



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

Szent Teréz tanításában 

A belső várkastély, 7. lakás 3. fejezet 

 

 

Imádkozzuk a 120. számú éneket:  

 

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek; 

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

 

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

 

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

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

megtalálta a nyughelyét, tudniillik Krisztusban, és most már Krisztus él benne? Ez az új 

élet különbözik az előző életétől, életállapotától, életszakaszától, amikor még ő önmagában 

élt. A hatások alapján mondhatjuk: vajon tényleg megkapta-e ezt a kegyelmet, amelyről 

Szent Teréz eddig beszélt.  

 

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

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

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

már csakis arra van gondja, hogy Isten dicsősége érdekelje, Isten dicsőségének 

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

ő érdekeit a magáéinak, és hogy Ő fog gondoskodni az övéiről” –, ezek a szavak 

létrehozták azt, amit jelentettek. Akármi történjék is vele, ő nem képes többé már magával 

törődni. Úgy látszik, mintha saját érdekeit illetőleg valami különös szórakozottság fogta 

volna el, mintha ő nem is létezne többé, mintha csakugyan azt akarná, hogy ne legyen semmi, 

és ne számítson semmiben sem, kivéve ha azt látja, hogy valami olyant tehet, ami egy 

kicsivel növeli Isten dicsőségét, mert ezért azután szívesen adná oda az életét. Ne 

gondoljátok azonban leányaim, hogy ebben az állapotban nem kell neki többé evéssel és 

alvással törődnie, elég baj neki, hogy igenis kell. Meg hogy el kell végeznie állapotbeli 

kötelességeit. Itt még csak a belső dolgokról beszél. Ami a külsőket illeti – tehát az 

önsanyargatás különböző módozatait –, azokra vonatkozólag keveset mondhatunk. Elég 

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

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

sem hagyná el!  
 

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

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

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

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

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

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

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

tesznek vele, vagy pedig rosszat akarnak tenni. Sőt, ellenkezőleg, rendkívüli szeretetre 

gyullad irántuk. Annyira, hogyha valami bajban látja őket, teljesen velük érez, akármit 

megtenne, csakhogy segítsen rajtuk. Sokat imádkozik érettük Istenhez, és ha kegyelmekben 

részesül, szívesen lemondana ellenségei javára, csak azért, hogy azok ne bántsák meg többé a 

mi Urunkat.  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

látják, hogy mennyien sértegetik őt. Sajnos hogy oly kevesen vannak azok, akik semmi 

mással nem törődve egyedül az Ő dicsőségét tartják szem előtt. Igaz ugyan, hogy néha 

megfeledkeznek erről, és olyankor mélységes vágy tölti el őket, hogy végre valahára 

Istennel lehessenek, hogy végre kiszabaduljanak ebből a földi száműzetésből. Főleg 

olyankor fogja el őket az az érzelem, ha belátják, hogy milyen rosszul szolgálnak neki. 

Azonban ez csak rövid ideig tart. Csakhamar visszatér előbbi hangulatuk. A lélek-

menyasszony állandóan érzi Isten jelenlétét, és ezzel megelégszik, viszonzásul pedig 

felajánlja Ő Szent Felségének azt az áldozatot, amely neki a legtöbbe kerül, tudniillik, hogy 

kész élni az Ő kedvéért! A haláltól egyáltalán nem fél, úgy tekinti, mint valami kellemes 

elragadtatást. Mindennek pedig az a magyarázata, hogy isteni Ura, Aki azelőtt azokat a kínos, 

emésztő vágyakat keltette szívében, ezen utóbbiakkal helyettesíti őket. Legyen érte 

mindörökké áldva! Az ilyen lelkek nem vágyódnak többé szellemi örömök és vigasztalások 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gyakori, mint a tűz, bármennyire élesztik is, sohasem irányítja a lángot lefelé, mindig felfelé 

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

a lelki tehetségeket.  

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

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

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

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

Sohasem mulasszátok el Ő Szent Felsége szavára azonnal válaszolni! Ez a válasz nagyon 

könnyű, mert hiszen belsőleg történik. Vagy a szeretet gerjedelmével válaszoltok, vagy pedig 

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

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

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

odafigyel a szavunkra. Az isteni szeretetnek ez a gyöngéd megnyilatkozása arra indítja a 

lelket, hogy maga is nagylelkűen vállalkozzék arra, amit az Úr kíván tőle.  

 

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

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

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

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



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

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

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

mindazon kegyelmekben, amelyeket isteni Ura itt osztogat, a lélek semmiképpen sem 

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

csendben és annyira zajtalanul gazdagítja itt a lelket, mint amikor Salamon király templomát 

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

templomában is, ebben a lelki lakásban is csupán Ő és a lélek élvezik egymás társaságát 

nagy csendesség közepette. Itt az értelemnek már nincs keresgélnivalója. Az Úr azt akarja, 

hogy pihenjen. Legfeljebb azt engedi meg neki, hogy egy kis résen át meglesse, hogy mi 

történik odabenn. Időnként még ennyit sem lát, és nem engedik meg neki, hogy benézzen. 

Nézetem szerint itt nincsenek felfüggesztve a lelki tehetségek, hanem csak nem működnek, 

és csupán ott állnak mintegy álmélkodva.  

  

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

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

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

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

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

tekintsen, vagy halljon néhány szót egy szentbeszédből, vagy egyházi zene üsse meg a fülét. 

A lélek itt már nyugvóhelyet talált. Ebben a lelki lakásban már annyit látott, hogy semmin 

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

elhagyatottnak. Mindez megszűnt. Tény, hogy amióta az Úr elkezdte megmutogatni a 

léleknek mindazt, ami ebben a lelki lakásban van, és amióta végleg elhelyezte magát abban, 

megszűnt nála ez a nagy gyengeség, tudniillik az elragadtatás, amely miatt annyit szenvedett, 

amelytől azelőtt nem tudott megszabadulni. Lehet, hogy ez onnét van, hogy az Úr a lelket 

megerősítette, megnagyobbította, és alkalmasabbá tette kegyelmeinek befogadására. 
Ezeket és a többi hatásokat is – amelyekről az ima különböző fokozatainak megbeszélésénél 

azt mondtuk, hogy a jó Szellemtől való – mind létrehozza Isten a lélekben, midőn azt egyesíti 

önmagával, és abban a szent csókban részesíti (vö. Én 1, 2), amelyért ez a lélek-

menyasszony könyörgött. Nézetem szerint ugyanis ez a kérése itt teljesül. Itt talál bőséges 

ivóvizére az a megsebzett szarvas, itt élvezi sátrának gyönyörűségeit (vö. Jel 21, 3).  

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

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

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

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

óvatossá teszi őt. Igyekszik erőt meríteni saját gyöngeségéből. Felhasznál minden 

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

mulasszon el saját hibájából. Minél jobban dédelgeti Isten az ilyen lelket, annál 

bizalmatlanabbak önmagukkal szemben, és annál jobban félnek önmaguktól. Olykor 

szeretnék, ha már vége szakadna ennek az életnek, hogy biztonságba lehessenek, de azonnal 

újra feléled bennük a vágy, hogy életben maradhassanak, és szolgálhassanak az Úrnak. 

Egyébként azonban a jövőjüket illetően teljesen az Ő irgalmára bízzák magukat. Olykor 

a kegyelmek bősége egészen megsemmisíti őket, és szinte attól félnek, hogy el találnak 

süllyedni, mint valami túlterhelt hajó. Arról biztosíthatlak benneteket, nővéreim, hogy 

keresztekben nem szenvednek hiányt, de nem is nyugtalankodnak miattuk. Ezek a 

szenvedések gyorsan elmúlnak, mint valami hullám, vagy múló vihar, és újra szép lesz az 

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

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

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

 



II. Az átalakító egyesülés hatásai, lefordítva Teréz szavait 

 

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

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

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

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

Neki minél jobban tetszésére legyen, hogy találjon alkalmat arra, hogy kimutathassa az 

Iránta való szeretetét!  
 

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

nincsen nyugtalanság, hanem teljes készséggel alkalmazkodik Isten akaratához.  

 

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

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

foglalva az Úrral, és Őt akarja szüntelenül magasztalni!  

 

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

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

egymásnak  

 

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

  

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

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

nagyon szép mondatot hallottam Schmitt Pálné Makrai Katalintól, Magyarország jelenlegi 

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

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

önti el a szívét.” Csodálatos élmény ez. A hazaszeretet egy olyan belső értéket szabadít fel az 

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

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

hogy nemzetének szerezzen hírnevet.  

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

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

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

eredményez az ember szívében. Amikor a lélek-menyasszony pedig egyrészt ő teszi magát 

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

illetve az ő kicsiny emberi lelkének legbelső hajlékába eljött, akkor olyan édességet, 

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

megfogalmazni belső élményét a lélek-menyasszony:  

 „Isteni jó Uram, Lényed édessége gyönyörűségem lett!” 

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

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

magamban akarok lenni, hanem abban a másikban, akit szeretek, és aki szeret engem! 
– a lélek egy katarzison megy át, vagyis megtisztul, megnemesedik, gazdagabb lesz a 

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

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

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

élheti meg: Mint dús lakomával Veled telik be, Uram, a lelkem.  

 – Te jobban éltetsz engem, mint a legfinomabb falat.  

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



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

 

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

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

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

belső élménnyel világosan látja:  

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

Nemcsak a létemet vonzottad önmagadba, hanem elmém gondolatait is magadhoz 

kötötted, szívem szeretetteljes indulatait is magadra irányítottad, életem minden 

cselekedetét Te irányítod már!”  

 

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

Istenről? 

 

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

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

imaszakaszban Istenről, az mégis már valódi ismeret az isteni Vőlegényről. Valóban Őt 

birtokolja, még ha nem is szemlélve. Egy intuitíve istenismeret van a lélekben, amely által 

Isten jelenlétét sejtés-szerűen megéli. Belső ráérzéssel, intuícióval megtapasztalja, azaz 

Isten jelenlétéről belső bizonyossággal meg van bizonyosodva. Ő, aki Isten iránti szeretetből 

mindent elhagyott (vö. Fil 3, 8), hogy csak Ővele legyen, ő, aki Istenről már megtapasztalta, 

vagyis megtudta: Isten előbb szerette őt (vö. 1 Jn 4, 19), megélheti: Íme ez a hatalmas Isten 

neki ajándékozta önmagát!  
 Ha Isten mindent egészen a léleknek adott, akkor a léleknek csak egy válasza lehet: 

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

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

megvalósuljon benne is Isten országa. Amikor a lélek-menyasszonynak ilyen élménye van: Ő 

énbennem, én pedig Őbenne (Jn 14, 20), akkor ez az Istennel való egyesülés megélése: 

Union cum Deo – Istennel való életegység.  

 Az átalakító egyesülésnek ez a boldog hatása, hogy a lélek egészen Isten kezébe, 

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

ember életét. A lélek-menyasszony már elmondhatja: „Életem már nem az enyém, hanem 

az Övé! Elvezetett Anyja kertjébe, ahogyan az Énekek éneke menyasszonya mondja: 

Magáévá tett, ott lettem egészen az övé (vö. Én 7, 11. 13). Ez az, amiről Szent Pál apostol 

számol be: Krisztus egészen magához ragadott engem! (Fil 3, 12), vagyis Ő uralkodott el az 

én életemen. Az Énekek éneke menyasszonya pedig így fogalmazza meg: Én a kedvesemé 

vagyok, és Ő az enyém! (Én 6, 3).  

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

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

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

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

izzásnak ez a megtapasztalása! Az emberben ott van Isten. Mondhatjuk ilyen hasonlattal: A 

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

Aki betölti kicsiny teremtményét! Ó milyen finom, lelket gyönyörködtető valóság ez! 

Elmondhatja: Ínyemnek édesebb a méznél, birtoklása jobb a lépes-méznél. Aki megízleli, még 

jobban kívánja (Sir 24, 20-21). Aki beengedte a lelke ajtaján zörgető isteni Jegyest, az 

Vele étkezik, Őt eheti, Ővele töltődik be! (vö. Jel 3, 20). A lélek-menyasszony itt már belső 

tapasztalatból tudja, amit Szent Pál üzent: Nem vagytok a magatokéi (1 Kor 6, 19). Boldogan 

szédül bele ebbe az isteni ölelésbe, amellyel az Úr magához öleli kicsiny választottját, vagy 

más hasonlattal: Szent városát, amelyben benne lakik (vö. Zsolt 112, 5), ahogyan a Zsoltáros 



mondja. Mekkora isteni ragyogás veszi körül azt a megszentelt várost! Ezért mondja Izajás 

próféta: Kelj fel Jeruzsálem! Felragyogott dicsőséged (vö. Iz 52, 1).  

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

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

hatalmasabban körülvett, mint ahogyan egy hadsereg tudja körülzárni az ostromló várost (vö. 

Zsolt 126, 1). Ó milyen boldogan adja meg magát ez az isteni Szeretettől ostromlott lélek az 

isteni Úrnak! Ó, de szívesen beengedi isteni Urának fenntartott várfalai mögé ezt a szívét 

meghódító legfőbb hadurat. A meghódított város minden lakója, vagyis szíve minden 

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

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

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

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

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

feleségét.  

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

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

díszmenetben ez az isteni Győztes a mennyei város minden lakója szeme láttára bevonul a 

királyi palotába. Jobbján a menyasszony a megszentelő kegyelem díszes ruhájába öltözötten 

(vö. Zsolt 44, 16. 15). Mindnyájan örülnek az Úr győzelmének. A mennyei város lakói mind 

az Úr dicséretét zengik, ahogyan a Zsoltáros mondja. Együtt örvendeznek a Győztesnek, aki 

ilyen gazdag zsákmányra talált Izajás próféta jövendölését. Választott menyasszonya lett ez 

Ő igen nagy kincse, akit immár szíve palotája úrnőjének méltóságára emelt. A lélek-

menyasszony ugyanis egyetlen szál hajával, vagyis kicsiny teremtményi szívéből 

kibontakozó, hajszálnál is parányibb szeretetével isteni rabjává tette ezt az ő 

teremtményi szívét meghódító hatalmas Urat. Kölcsönös szeretet izzásában fordulnak 

egymás felé. Szívük egymásba fonódik. Lelkük egyesül (vö. 1 Kor 6, 17). Az egymást akaró 

szívüket a szeretetben való egység járja át. Az isteni Szeretet az emberben lüktet. Az ember 

kicsi szívének legnagyobb szeretete pedig immár Istenben él!  Isten a végtelen szeretet-

lángolás. Amikor a lélek-mennyasszony már teljesen Istenbe alakult az ő szeretetével, 

akkor maga is ilyen hatalmas szeretet-lángolássá lesz!  
 

Itt már csak egy ének hangzik, az Úr vallomása:  

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

 

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

lobogása igénylését: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



             

 

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

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

  

 

Imádkozzuk a 126. számú éneket:  

  

Ó áldott Szent Istenem az Oltáriszentségben, édes Jézus, 

 Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár, 

 Édes Jézus, édes Jézus! 

 

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

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

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

következőkben az ő gondolatait követni!  

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

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

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

ebben az imaszakaszban Isten és a választott lélek között.  

 

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

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

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

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

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

tehát mi emberek semmit sem adhatunk Istennek, és nem is teljesíthetjük a saját erőnkkel 

az Ő óhaját, amely kizárólag lelkünk megnagyobbodására irányul. Isten önmaga számára 

nem kér ilyen megnagyobbodást, mert hiszen Neki nincs rá szüksége. Ha ezt a szeretést, mint 

a módot és eszközt mégis felhasználja, azt azért teszi, hogy a mi lelkünk megnagyobbodjék. 

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

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

illetve az ember szereti isteni Urát (vö. Mt 22, 36). A szeretetnek ugyanis az a 

tulajdonsága, hogy hasonlóságot hoz létre a szerető és a szeretete tárgya között. Innen van 

tehát az, hogy mivel a lélekben immár tökéletes a szeretet, Isten Fia jegyesének 

neveztetik, ami annyit jelent, hogy egyenlő Ővele, isteni Urával. Ebben a barátsági 

egyenlőségben minden közös kettőjük között, mint ahogyan azt az isteni Jegyes mondta 

már a tanítványainak. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit Atyámtól hallottam, 

megjelentettem nektek (Jn 15, 15).  

 

 A szellemi páros ének 28. versszaka így hangzik: 

  

 „Lelkem s egész valóm 

 Szolgálatára szentelé magát,  

 A nyájat már nem őrzöm  

 S tisztem nincs semmi más,  

 Egyetlen dolgom: Őt szeretni!” 

 

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

  



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

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

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

összes képességei már nem foglalkoznak többé a dolgokkal, hanem kizárólag isteni 

Jegyesének szolgálatára állnak. Ezért is már nem keresi többé a maga hasznát, nem jár 

élvezetek után, nem foglalkozik Istentől távol álló idegen dolgokkal, nem tart fenn ilyen 

érintkezéseket. Sőt, még magával az Úristennel szemben sem gyakorol egyéb közeledést és 

társalgási módot, mint a szeretet gyakorlatát. Minden előbbi áhítatgyakorlatát a szeretettel 

cserélte fel, és azzá változtatta, mint az a következő 1. verssorból kitűnik:  

 

 „Lelkem és egész valóm.”  

 

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

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

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

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

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

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

szolgálatára és a tetszésére. 

  

Azután a 2. sorban így szól: 

  

 „Szolgálatára szentelé magát.” 

  

Az 1-2. sor értelme ez:  

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

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

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

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

vágyak. Tehát azt mondja: Mindezek már az Ő jegyesének szolgálatába szegődtek éppen úgy, 

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

tekintettel vannak Istenre, amennyiben azoknak működései mind Őreá irányulnak. A 4 

szenvedély úgy van féken tartva, hogy szintén Istennek szolgálnak, mert hiszen  

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

– nem helyezi reményét másba, mint Istenbe,  

– nem fél mástól, mint Istentől, vagyis  

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

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

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

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

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

a hajlamok és a remény, az öröm és az a lélek egész valója mind az első pillanattól kezdve 

Isten felé hajlik. Még olyankor is, amikor a lélek nincs is annak tudatában, hogy Istenért tesz 

valamit. Így tehát sokszor megesik, hogy az ilyen lélek Istenért dolgozik. Ővele, vagy pedig 

az Ő ügyeivel foglalkozik anélkül, hogy arra gondolna, vagy tudatában volna annak, hogy 

Őérette teszi. Mivel ugyanis a hosszas gyakorlat folytán hozzáfogott ehhez az eljáráshoz, 

öntudatlanul is, odafigyelés nélkül teszi. Sőt, már azok az áhítatos mozdulatok sincsenek 

meg nála, amelyeket annak előtte érzett, midőn valami ilyen munkába belefogott. Mivel tehát 

az említett módon a lélek egész valója Istennek van szentelve, szükségképpen meg kell 

lennie nála annak is, amit a következő verssorban mond. 3. sor:  



 

 „A nyájat már nem őrzöm.” 

 

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

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

a maga számára. De még többet mond a 4. sorban:  

 

 „S tisztem nincs semmi más.” 

 

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

léleknek, mielőtt oda jutna, hogy önmagát és egész valóját kedvesének szentelné, 

ajándékozná. Ezekkel a foglalatosságokkal és saját mások kedvét igyekezett szolgálni. 

Gyakran vannak a léleknek rossz szokásai is, amelyekkel mások érzéki vágyainak szolgál, pl. 

szellemeskedés, bókolás, hízelgés, emberi tisztjei már megszűntek, mert most már minden 

szava, gondolata és cselekedete istenes, Istenre irányul, és nincs meg bennük többé az a 

tökéletlenség, amely azelőtt volt. Már nem igyekszik többé kedvébe járni saját vágyainak, 

sem másokéinak, már nem foglalkozik hiábavaló időtöltésekkel és világi dolgokkal. Ezért 

mondja az 5. verssorban:   

 

 „Egyetlen dolgom Őt szeretni!” 

 

 Vagyis most már összes tisztem az Isten utáni szeretet gyakorlásába 

összpontosul. Lelkem és testem összes képességei: az emlékezet, az értelem, az akarat, a 

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

valamennyi a szeretet hatása alatt működik, és a szeretetben mozog. Bármit tegyek is, 

szeretettel teszem. Akármit kelljen is szenvednem, a szeretet édességével szenvedem. Ezt 

akarja Dávid király is kifejezni, amikor így szól: Én erősségemet Benned helyezem el (Zsolt 

58, 10).  

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

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

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

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

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

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

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

ennyire jutott. Itt már minden csupa szeretet, csupa élvezete az eljegyzés örömeinek, 

úgyhogy a lélek-menyasszony igazán elmondhatja már az Ő isteni Jegyesének azokat a 

szavakat, amelyeket tiszta szeretetből intéz Hozzá az Énekek énekének menyasszonya: 

Mindenféle almákat, újakat és régieket tartottam Neked, én szerelmesem (vö. Én 7, 14). Ezzel 

azt akarja mondani: „Szerelmesem, óhajtom Miattad mindazt, ami kemény és szenvedést 

okoz, kívánom Éretted mindazt, ami édes és örömet szerez. Átvitt értelemben azonban 

ezzel a szentírási hely azt fejezi ki, hogy a lélek a lelki eljegyzés ezen állapotában rendesen 

az isteni szeretettel van egyesülve. Vagyis akarata általánosságban rendesen élvezi az isteni 

szeretet támogatását.”  

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

oldal). 

 

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

 



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

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

választottját a lelki házasság imaszakaszában.  

 Minél többet elmélkedünk róla, annál bensőségesebben, annál mélyebben tudunk 

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

 

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

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

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

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

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

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

(vö. Én 2, 4), azaz legbelső szeretetébe, ott a szeretet által a lélek-menyasszony Istennel 

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

vonzásának, nem tart meg magának önmagából semmit. Egész valóját fenntartás nélkül 

kiszolgáltatja Istennek.  

 

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

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

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

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

akaratának a szolgálatára szentelte (vö. Lk 1, 38). De az isteni Vőlegény nem 

szolgálóleánynak tekinti az Ő választottját, hanem szíve kedves jegyesének, úrnőjének. A 

lélek-menyasszonynak ez a szolgálatkészsége – amely az Iránta való szeretetből fakad – 

meghatja isteni Ura szívét. Látja, hogy a lélek-menyasszony már nem tart vissza magának 

semmit. Minden képességét, egész valóját, testi-lelki adottságait isteni Ura szolgálatára 

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

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

Szellem, és az ember a teremtett lélek.  

    

III. Mit tud az ember Isten szolgálatára szentelni? 

  

Egész valóját, a lélek összeszedettségét.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



szeretet, csupa élvezet, az egymásnak valóság öröme. Itt a lélek-menyasszony elmondhatja 

azt is: Nincs más dolgom, mint az én isteni Uramra mosolyogni, mert Ő már előbb rám 

mosolygott! Itt a lélek-menyasszonynak már nincs más dolga, mint örvendezni azért, mert 

Isten megteremtette (vö. Ter 2, 7) őt azért, hogy viszont szerethesse Alkotóját, teremtő 

Istenét. Milyen gazdag lesz egy teremtmény, ha teremtő Istenét fogadhatja magába! Milyen 

öröm az, amikor a lélek-menyasszony elmondhatja: „Uram, Istenem, most Te is teljes 

szíveddel szeretsz engem. Szeretsz engem, aki kicsiny teremtményi létem parányi mivoltával 

Neked adtam szívem szeretetét. Te pedig isteni szíved mérhetetlen nagy szeretetével szeretsz 

engem. Milyen boldog vagyok, hogy megteremtettél, íme, most már tudom, azért teremtettél 

meg engem, hogy befogadhassam a szeretetedet. Áradjon belém egyre jobban a Te isteni 

szereteted! Az ember ilyenkor szeretné minden érzékszervét, minden szellemi képességét, a 

megismerést és az akaróképességet egyre jobban kitárni, hogy egyre többet tudjon 

befogadni Istenből! Ilyenkor a lélek készségesen elfogadja Isten akaratát. Egészen átadja 

magát ennek az isteni akaratnak. Így szól: „Isteni Uram, azt akarod, hogy növekedjem az 

Irántad való szeretetedben, és lelkem egyre jobban egyesüljön Veled?” Itt már megvalósul a 

tiszta imádság állapota. Az imádság ugyanis az a létmód, az az állapot, amely által időt és 

helyet adunk életünkben Istennek, illetve Isten oldaláról így lehet megfogalmazni: Az 

imádság olyan létmód, olyan állapot, amellyel Isten helyet ad az Ő életében az Ő kicsiny 

teremtményének. Isten nemcsak egy határozott időre akarja adni önmagát a választott 

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

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

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

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

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

Uram!”–, akkor a lélek-Vőlegény is viszonozza ezt a vallomást: „Személyre szóló, 

kiváltságos szeretettel szeretlek téged, lelkem választottját! Isteni szívem szeretetét egészen 

átadom neked.” Isteni mértékben tesz vallomást az Úr: „Nekem is egyetlen dolgom téged 

szeretni, a szeretetben neked ajándékoznom magamat.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

nagyszerű, sikeres élményhez, hogy az én isteni Uram egészen nekem ajándékozta magát, én 

meg az Övé lehetek, mégis örömmel megélheti azt az élményt, hogy isteni Ura ennyire 

szereti őt, és arra képesítette, hogy kicsiny teremtményi szívével egészen viszontszeresse 

isteni Urát. A lélek immár egészen tudja, amit az Úr üzen Szent Pál apostolon keresztül: Mid 

van, amit nem kaptál? (1 Kor 4, 7). A lélek-menyasszony itt már tudja, hogy mindene, 

amije van – vagy pontosabban: Akije van –, azt isteni Ura szeretetéből kapta. Minél 

jobban bontakozik ez a kölcsönös önátadás a szeretetben, az ember annál jobban tudja: 

érdemes magát egészen ráadni Isten szeretésére! Annál világosabban tudja: érdemes egy 

földi életet, és egy örök életet is rááldozni arra, hogy Isten szeretetét szüntelenül egyre 

jobban befogadja! Ez az a szüntelen imádság, amelyet Jézus sürget (vö. Lk 18, 1). Ez az 

az imaállapot, amelyben Isten és a lélek egymásnak szüntelenül és egyre jobban időt és 

helyet adnak a másiknak. Ez már az egymásban való öröm imája, az egymásra való 

mosolygás imaállapota.  
 



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

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

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

 

Az örök szeretet vágyával a lélek-menyasszony ezt válaszolhatja:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



                                                                                

 

411. A lélek-menyasszony mindent elveszít, csakhogy megnyerje lelke Urát 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 29. versszak, 359-365. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 154. számú éneket: 

  

 Jézusomnak szívén megnyugodni jó,  

 Elmerülni Benned, csendes, tiszta tó.  

 Földi bútól, bajtól szíved enyhülést ad. 

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.  

 

 Jézusom szent szívét lándzsa döfte át, 

 Megnyitotta nékünk drága oldalát.  

 Szent szívébe rejtve törli minden bűnünk, 

 A szenvedés ott nem sajog, Őbenne örülünk! 

 

A szellemi páros ének 29. versszaka így hangzik:  

 

  „Ha hát többé a pázsiton 

  A mai naptól nem láttok s találtok, 

  Mondjátok: elveszett;  

  Minthogy szerelmemben bolyongva 

  Elvesztettem magam, s ez lőn szerencsém.” 

 

o I. Keresztes Szent János ehhez a versszakhoz a következő megjegyzést adja 

 

 Igazában véve ez a lélek el van veszve az összes dolgokra nézve, és csupán a 

szeretetben találja fel magát, mert szellemét más már nem tudja lekötni. Ezért is 

mindabban, ami a tevékeny élethez, és más külső működésekhez tartozik, elmarad. Igazán 

csak azt az egy dolgot tudja megtenni, amelyet az isteni Jegyes egyedül szükségesnek 

mondott, vagyis az Isten jelenlétében való állandó szeretet-gyakorlatot (vö. Lk 10, 42). 

Ezt ugyanis az isteni Jegyes oly nagyra tartja, és annyira becsüli, hogy megrótta Betániában 

Mártát, midőn az Máriát el akarta hívni az Ő lábai mellől, és más dolgokkal akarta 

foglalkoztatni az Úr szolgálatában. Azt hitte ugyanis, hogy csakis ő végez minden munkát, és 

Mária nem tesz semmit, mert csak ott ült, és élvezte az Úr társaságát. Pedig ennek épp az 

ellenkezője volt az igaz. Nincs jobb és szükségesebb cselekvés a szeretésnél!  

 Hasonlóképpen veszi védelmébe az arát az Énekek énekében is, felszólítva a világ 

összes teremtményeit – ezeket érti ugyanis Jeruzsálem leányai alatt –, hogy ne zavarják az 

ara szerető szellemi álmát! Ne ébresszék fel belől, és ne kényszerítsék arra, hogy kinyitva 

a szemét más dologra nézzen, amíg csak ő maga nem akarja! (vö. Én 3, 5). Itt meg kell 

jegyeznünk: 

 1. Először is, hogy mindaddig, amíg a lélek el nem jut a szerető egyesülés ezen 

állapotába, illik, hogy gyakorolja a szeretetet úgy a tevékeny élet, mint a szemlélődő élet 

terén.  

 2. Ellenben másodszor: amikor már elérte azt, hogy nem hasznos számára, hogy ilyen 

külső munkákkal és gyakorlatokkal foglalkozzék, melyek ha még annyira Isten végső 

üdvösségére szolgálnak, bármi csekély tekintetben akadályozhatná annak az istenszeretetben 

való létezés állapotát.  



(A fordító, P. Szeghy Ernő megjegyzése: Keresztes Szent János itt a létezés szót 

ellentétben használja a cselekvésről. Isten lángoló szeretetében lenni többet ér, mint 

Istenért bármit is tenni! A Megváltó életének legértékesebb része az a három utolsó óra 

a kereszten, amikor csak volt, és nem tett valamit. Isten el tud lenni működésünk nélkül, de 

szeretetünkért eped.). 

  

 Keresztes Szent János így folytatja: Mert ha egy kevés ebből nagyobb érték Isten és a 

lélek szemében, mint azokból bár akármennyi sok, az Anyaszentegyházra is hasznosak, az 

ilyen látszólag semmit nem tevő emberek, mint azok a többi dolgok mind összevéve. Ezért 

Mária Magdolna habár prédikálásával később sok jót tehetett volna, és később is tekintve, 

hogy mennyire óhajtott Jegyesének kedvébe járni, és az Egyháznak hasznára lenni, igen sok 

lelket téríthetett volna meg, mégis félrevonult. 30 esztendőt töltött a pusztában, és 

teljesen ennek a szeretetnek szentelte magát. Úgy fogta fel ugyanis a dolgot, hogy ily 

módon minden tekintetben többet ér el, mert az Egyháznak rendkívüli hasznára szolgál 

csak egy csepp is az ilyen szeretetből! Éppen ezért, ha valamely lélekben van egy kevés a 

tiszta szeretet ezen fokából, nagy kárára szolgálna neki és az Egyháznak, ha csak rövid időre 

is külső dolgokkal vagy működéssel foglalkoztatnák, bármennyire is fontosabbak volnának 

ez utóbbiak. Mert hiszen maga Isten kéri: ne ébresszék fel ebből a szeretetből! Ki volna olyan 

vakmerő ezt megtenni? Elvégre is mi erre a szeretetre vagyunk teremtve! Éppen azért 

jegyezzék meg azok a nagyon is munkás emberek, akik szinte az egész világot el akarják 

árasztani prédikációkkal és külső működésükkel; sokkal nagyobb hasznára volnának az 

Egyháznak, és Istennek is tetszőbb dolgot tennének – eltekintve a jó példától, amelyet 

másoknak adnának –, ha idejüknek csak a felét is arra fordítanák, hogy együtt legyenek 

Istennel az imában! Még ha talán nem is jutnának fel arra a magaslatra, amelyen ez a lélek 

áll, azért mégis többet érnének el, és pedig kevesebb fáradtággal. Egyetlen tettük felérne 

mostani ezernyi tettükkel, amennyiben párosulna imájuk érdemeivel és az abból 

merített szellemi erővel!  
 Mennyit lehetne még erről a dologról írni! Ezt a keveset azért mondottam, hogy 

megértessem a következő versszakot. Mert ebben a lélek-menyasszony védekezik azokkal 

szemben, akik őt ezen szent tétlenség miatt szemrehányással illetik. Akik azt akarják, 

hogy minden csak munka legyen, hogy a szem állandóan kifelé nézzen, és ragyogjon, és 

akik nem értik, hogy milyen   gyökérből és érből fakad az élet vize, és hogy miből terem a 

gyümölcs.  

 Most hallgassuk meg még egyszer a 29. versszakot, azután következik annak a 

magyarázata:  

 

  „Ha hát többé a pázsiton 

  A mai naptól nem láttok s találtok,  

  Mondjátok: elveszett;  

  Minthogy szerelmemben bolyongva 

  Elvesztettem magam, s ez lőn szerencsém.” 

  

 Magyarázat: Ebben a versszakban a lélek-menyasszony megfelelt a világiak egy 

hallgatag szemrehányásával. Ezeknek ugyanis az a szokásuk, hogy gyanús szemmel nézik 

azokat, akik amúgy igazán Istennek szentelik magukat. Túlzóknak tartják őket sajátos 

viselkedésük, elvonult életük, és különös eljárási módjuk miatt. Azt is mondják róluk, hogy 

hasznavehetetlenek ott, ahol fontos dolgokról van szó. Vakok minden olyannal szemben, 

amit a világ sokra tart és becsül. Erre a vádra a lélek-menyasszony itt nagyon talpraesetten 

válaszol, ő ugyanis már feljutott az istenszeretet tökéletes fokára, és minden egyebet 

kevésbe vesz. Azonban nemcsak ezt teszi, hanem ellenkezőleg: ő maga vallja meg ebben a 

versszakban, sőt olyannal dicsekszik vele, hogy ilyen dolgokra adta magát, és hogy isteni 



Kedvese kedvéért elveszett a világ és önmaga számára. Itt tehát azt akarja mondani a 

világiaknak: hogyha ezentúl nem látják őt többé a régi társalgások és időtöltések közepette, 

amelyben annak előtte a világban forgott, vegyék tudomásul: ezekre nézve ő elveszett, 

ezektől elidegenedett. Hogy igen nagy szerencsének tartja, amennyiben ő maga akart 

elveszni, mert igen szerelmes lévén isteni Kedvesébe, elindult az Ő keresésére. Vagy 

pedig hogy mekkora nyeresége volt ebből az elveszésből, és hogy azt ne tartsák részéről 

oktalanságnak vagy tévedésnek, azért hangsúlyozza, hogy ez az elveszés nyereség volt reá 

nézve. És hogy éppen azért szánt szándékkal tette, hogy elveszett.  

 

 Az 1 és 2. verssor tehát így hangzott: 

 

  „Ha hát többé a pázsiton 

  A mai naptól nem láttok s találtok,  

 

 A másiknak nevezik rendesen az olyan helyet, ahol az emberek játékra és mulatságra 

szoktak összejönni, és ahol ugyancsak a pásztorok is legeltetik a nyájaikat. Itt tehát a pázsiton 

a lélek-menyasszony a világot érti, ahol a világiak folytatják időtöltéseiket és 

társalgásaikat, legeltetik érzéki vágyaik nyájait. Erre vonatkozólag mondja a lélek-

menyasszony a világiaknak: hogyha ezentúl ebben a környezetben nem látják többé úgy, 

amint szokták volt látni mielőtt egészen Istennek szentelte volna magát, tekintsék e 

tekintetben elveszettnek. És mondják is ezt ki nyíltan, mert hiszen neki csak örömére szolgál, 

ha ilyesmit beszélnek róla.  

 

 3. verssor:  

  

 Mondjátok: elveszett,  

 

 Az, aki Istent szereti, nem restelli a világ előtt azt, amit Őérette tesz, és nem 

rejtegeti tetteit álszégyenből, még ha az egész világ elítélné is. Mert hiszen ha valaki 

szégyellené megvallani az emberek előtt Isten Fiát, és azért nem tenné az Ő dolgait, azt, 

amint Szent Máténál maga az Úr mondja: Isten Fia is szégyelleni fogja megvallani Mennyei 

Atyja előtt (vö. Mt 10, 33). Azért is a szeretettől lelkesített lélek-menyasszony határozottan 

azt akarja, hogy mások is lássák, hogy mit tett ő isteni Kedveséért. Hadd szolgáljon az 

Kedvesének dicsőségére, hogy ő elvesztett a világ összes dolgai számára, ezért is szól így a 3. 

sorban: „Mondjátok, hogy elveszett.”  

 Kevés lelki ember éri el ezt a tökéletes bátorságot és határozottságot a 

cselekvésben. Mert egyesek bár gyakorolják ezt az Istennel való társalgást, sőt némelyek már 

igen előrehaladottnak tartják magukat, sohasem képesek egyik-másik pontban teljesen 

elveszni akár a világ, akár a saját természetük számára. Nem jutnak annyira, hogy amit 

tesznek, azt tökéletesen és kizárólag Krisztusért tegyék, tekintet nélkül arra, hogy mit 

szól a világ, és mit tartanak róluk az emberek! Ezeknek szájába tehát nem jönnek e szavak a 

verssor szerint:  –„mondjátok, elveszett” –, mert cselekvésükben nem vesztek el a maguk 

számára. Szégyellik tetteik által megvallani Krisztust az emberek előtt. És tekintettel 

lévén erre is, arra is, nem élnek amúgy igazán Krisztusban.  

 

 A 4. sor így hangzott:  

 

  „Minthogy szerelmemben bolyongva.” 

 

 Vagyis csak egy sorral magyarázza ezt Keresztes Szent János: Isten szerelmétől 

lángolva és gyakorolva az erényeket bolyong a lélek-menyasszony.  



 

 Az 5. verssor:  

  „Elvesztettem magam, és ez lőn szerencsém.”  

 

 A lélek-menyasszony ismeri az evangéliumból isteni Jegyesének azt a mondatát: 

Senki sem szolgálhat két úrnak (Mt 6, 24), hanem hogy egyiktől feltétlenül el kell fordulnia. 

Azért azt mondja itt: nem akarván elfordulni Istentől, és elfordult mindattól, ami nem 

Isten, szóval az összes többitől, sőt, önmagától is, és Isten iránti szeretetből elveszett 

mindezekre nézve. Az, aki igazán szeret, az elvész minden másra nézve, mert megtalálja 

magát abban, akit szeret. Ezért mondja itt a lélek-menyasszony: elvesztette magát, ami 

annyit jelent, hogy a maga szántából veszett el. Ez pedig kettős módon történt:  

 

 1. Először önmagára nézve, amennyiben nem törődik többé önmagával semmi 

tekintetben, csakis isteni Kedvesének érdekét tartja szem előtt, mert hiszen egészen 

önzetlenül adta át magát Neki, és semmiben sem keresi a maga hasznát.  
 

 2. Másodszor pedig elveszett minden egyébre nézve, amennyiben egyetlen egy 

emberrel vagy dologgal sem törődik, hacsak nem annyiban, amennyiben összefüggésben 

van isteni Kedvesével. Ezt jelenti az: elvesztette önmagát, amivel összefügg az: szereti, ha 

megtalálják Kedvesét, isteni Jegyesét. Ilyen az az ember, aki szereti Istent. Az ilyen nem 

keresi a maga hasznát, nem kér jutalmat, hanem egyetlen óhaja: teljesen elveszteni 

mindent, és önmagát is Isten iránti szeretetből! Ezt tekinti hasznának. Itt valósul meg, amit 

Szent Pál apostol mond: Meghalnom nyereség (Fil 1, 21), vagyis Krisztusért való 

meghalásom által elnyerek mindent, és önmagamat is. Ezért mondja a lélek-menyasszony: 

„Ez lett a szerencséje,” mert az, aki önmagát nem tudja elveszíteni, nem nyeri meg önmagát, 

hanem inkább elveszti; amint ezt a mi Urunk kijelenti az evangéliumban: Aki lelkét meg 

akarja nyerni, elveszti azt. Aki pedig elveszti azt Értettem, megtalálja azt (Mt 10, 39). 

Hogyha pedig ezt az idézetet szellemibb és idevágóbb értelemben vesszük, akkor ez a 

jelentése:  

 Ha a lélek a lelki élet útján annyira jutott, hogy elveszett mindazon természetes 

utak, módok számára, amelyeken az emberek Istennel érintkezni szoktak;  

 – ha nem keresik őt többé sem elmélkedések, sem elképzelések, sem érzelmek, sem 

más, a teremtményeken és az érzékeken át vezető utakon, 

 – ha elnézve mindezek, és eddigi saját módjai fölött, süketen és szeretetben érintkezik 

Istennel, és élvezi őt,  

 akkor mondható, hogy amúgy igazán megnyerte, megtalálta magát Isten számára. 

Mert a lélek-menyasszony csak akkor veszett el igazán mindannak, ami nem Isten, és annak, 

ami ő maga önmagában.  

 (Eddig Keresztes Szent János tanítása a 358-364. oldalig.) 

 

II. Próbáljunk leszűrni a gyakorlati következtetéseket! 
 

 Ha volt valaha egy olyan élményünk, hogy egy számunkra idegen városban 

elvesztünk, elszakadtunk a csoporttól, és nem tudtuk, ismertük az utat, merre kell a 

csoporthoz vagy hazafelé menni, akkor tudjuk, hogy az milyen gyötrelmes. Szinte a 

megsemmisülés élménye uralja el az embert: „Jaj, mi lesz velem?”  

Az imádságnak ezen útszakaszán azonban nem egy ilyen negatív veszteséges 

élményről van szó, hanem a legjobb helyre kerülés boldogságáról. A lélek-menyasszony 

már nem szakad el isteni Jegyesétől, hiszen állandóan az Ő jelenlétében él, sőt Őbenne 

él, Isten pedig az Ő választottja lelkében. Ez az elveszés a tévutakra szól. Azok az utak, 

amelyek nem az isteni Jegyeshez vezetnék, azok járhatatlanná válnak a számára, 



érdektelenné lesznek. A legteljesebb bizonyossággal tudja, hogy jó helyen van. A szeretet 

gyakorlásában, a szeretet állapotában van. A létmódja a szeretés lett. Ezért dicséri 

Keresztes Szent János azt a magatartást, amellyel most a lélek-menyasszony nem cselekedni 

akar valamit, még ha az Úr ügyében is, hanem egész lényével a szeretésben egyesül isteni 

Urával. Ez a szeretetnek egy olyan belekonszekrálása a világba, amelynél hatékonyabb 

energiaforrás nincsen! Amikor Isten szeretete tüzesedik fel az Ő választottja lelkében, 

akkor az ég és a föld még jobban együvé lesz kötve, nem az emberi erőfeszítés által, 

hanem Isten ajándékából.  

 Az Egyház nagyon komolyan veszi ezt az imaállapotot, ezt az életállapotot. Az 

egyházi törvénykönyvnek kifejezetten van egy törvénycikkelye arról, hogy a szemlélődő 

szerzetesek megtartják az életük megvalósítására a jogot még akkor is, hogyha a lelkipásztori 

szükség a cselekvés területére szólítaná is őket. Inkább menjenek a karthauziak is – vagy 

mondjam: a pálosok is – plébániákra, és a szemlélődő életet, a kolostor csendjét, Isten 

közelségét elhagyva apostolkodjanak az aktív szeretet vonalán! Az Egyháznak mindig 

szüksége van erre a szeretetlángolásra!  
 

III. Most csendben próbáljuk a szívünket lángolóvá tenni, hogy az Úr szeretete rajtunk 

keresztül is egyre jobban megnyilvánuljon a földön! 

 

 Egy pázsitos rét zöld füve gyönyörű, vonzó lelket Istenhez emelő terület lehet. De itt 

most Keresztes Szent János a pázsit helye alatt inkább azt az időtöltést szemlélteti, amelyen 

az emberek saját magukkal vannak elfoglalva. A lélek-menyasszony pedig már csak isteni 

Urával van elfoglalva. Ezért nem vonzzák őt már az e-világi hívságok. Tehát az Úr 

szeretetét próbáljuk a lelkünk felé irányítani! Bekapcsolni az Úr szeretetét a lelkünkbe, hogy 

az Ő adását újra meg újra vegyük, felfogjuk, felerősítsük! Nem baj, hogyha a többi üzenet 

számára az ember elveszik vagy kikapcsolódik. A lényeges kontaktus a fontos Isten és a 

lélek között! Ez a kapcsolat pedig a szeretet gyakorlására, a szeretetben való növekedésre 

segíti, hogy Isten szeretetétől egyre jobban lángoljon a lélek! Ez az a tűz, amelyben az 

önző ember, az önmagát kereső ember elég, elveszíti önmagát, megsemmisül. De van ennél 

nagyobb nyereség, mint amikor önmagának meghalva, önmagát elveszítve Isten szeretete 

uralkodik el benne, Isten élete él benne!  

 Keresztes Szent János hangsúlyozza: ez a hitben és a szeretetben valósul meg. Itt a 

földön ugyanis még a hit állapotában élünk, nem a szemlélés az osztályrészünk (2 Kor 5, 7), 

ahogyan Szent Pál apostol is tanítja. De ugyanakkor a szeretet állapotában is élünk. Isten 

ajándékából a szeretet lett az osztályrészünk. Ezért mondja Keresztes Szent János: a lélek 

nemcsak érintkezik Istennel a hitben és a szeretetben, hanem élvezi is Őt, gyönyörködik 

isteni Urában!  
 

 A 29. versszak 2. sorában van egy nagyon fontos időpont meghatározás: „A mai 

naptól nem láttok, nem találtok engem.” Vagyis ezzel a lélek-menyasszony azt akarja 

kifejezni, hogy mostantól kezdve már nem vagyok számotokra, hanem csak az én isteni 

Uram számára létezem! Mi ez a pillanat? Ez az Istennel kötött lelki frigy, a lelki házasság 

megkötésének szent pillanata. Sorsdöntő perc, egy egész életet megpecsételő időpont. Nem 

olyan pillanat, mint az öngyilkos mélybe ugrása. Az már visszafordíthatatlan cselekvés, 

halállal végződik. Itt más pillanatról van szó. Ezzel az Istennel kötött lelki életszövetséggel 

ugyanis egész életünket Isten tenyerébe helyezzük. Ez a döntés szinte az egész életre kihat, és 

egész szívünket az Isten szívébe belemerítő önelvesztést eredményez. Mondhatjuk: más 

miliőbe kerül az ember, isteni miliőbe. Ezért nem látják, és nem találják őt mások máshol, 

csak isteni Urában.  

 



 Amikor Dávid még nem volt király, és az ő csapatával kóborolt Júdea hegyein, akkor 

az ő csapatára rátámadó férfi megbosszulására akart indulni. De annak a férfinak a felesége, 

Abigél okosabb volt, és fölpakolt mindenféle élelmiszert a teherhordó állatokra, és elébe 

ment a csapatnak. Ezzel mintegy megengesztelte Dávidot. Dávid akkor mondja ezt a 

csodálatos mondatot, amely az ő Istennel való kapcsolatára utal: Áldom az Urat, hogy téged 

ma utamba vezérelt, és így megakadályoztad, hogy vétsek Isten ellen, meg a te urad élete 

ellen. A történetnek az a kimenetele, hogy amikor Abigél hazament, és elmondta urának, 

hogy milyen veszedelemtől szabadította meg ez a hűséges asszonyi, feleségi gondoskodás, a 

férj a szívéhez kapott, és szélütést szenvedve tíz nap után meghalt. Dávid pedig feleségül 

vette ezt az özvegy asszonyt, és áldotta egy életen át az Urat, aki élete útjába vezérelte ezt az 

asszonyt (vö. 1 Sám 25, 32-41).  

 A lélek-menyasszony is egy életen át áldja az Urat, hogy élete útján elébe toppant. 

Hogy eléje jött, hogy a kereszt terhét Ő saját maga hordozva testét és vérét adta nekünk 

eledelül, hogy már ne tegyünk semmi olyant, ami Isten akarata ellen volna! Hogy 

meghaljunk önmagunknak és a bűnnek, hogy már az Istennel való szent lelki frigy 

állapotában éljünk! Mert Isten az, Aki a választott lelket az Ő menyasszonyává fogadja.  

 

 Itt már beteljesedik az, amit a 29. versszak 4. sorában olvashatunk: „A szerelmemben 

bolyongtam.” Itt már nem kell keresnie, itt már a szerelemtől lángolva megállapíthatja, 

hogy megtalálta isteni Szerelmesét. Eddig is mindenben Őt kereste. Most pedig, hogy 

isteni Urát megtalálta, és isteni Ura őrá is vetette szeretetteljes tekintetét, és házába, vagyis 

szíve mélyébe fogadta őt, mondhatja: Elveszítettem magamat a szerelemben.  

 Az 5. verssornak a tanítása: – Elvesztettem magamat – így valósul meg. Megtaláltam 

magamat isteni Szerelmesemben! Az 5. verssorban ezt mondja: Ez lett a szerencsém.  

 

 – Mekkora szerencse, micsoda főnyeremény ez!  

 – Hogy felderül a lélek-menyasszony arca a mosolyra!  

 – Hogy énekel az ajka!  

 – Az örömtől hogyan ujjong a lelke, mert az az Élet, Aki őbenne van, az az Isten 

élete. A végtelen Élet él a kicsiny véges teremtmény szívében. Csoda-e, hogy a választott 

lélek-menyasszonyban felfakad a vallomás:  

 

– Uram, olyan boldog vagyok Veled!  

 – Olyan jó elveszíteni magamat ebben a boldogságban!  

 – Olyan jó belemerülnöm szíved szeretetébe!  

 – Olyan jó megtalálni magamat Tebenned!  

 – Olyan jó Téged, isteni Uramat megtalálni szívem palotájában!  

 – Olyan jó, hogy elveszítettem magamat önmagam számára, és megtalálhattalak 

Téged magamban!  
 – Olyan jó, hogy Te lettél Uram az én Életem!  

 – Olyan jó, hogy árad a kegyelem!  

 – A szeretetnek a határtalanságával csak azért esedezem isteni Uram, hogy lüktess át 

engem még jobban Önmagaddal! 
 – Áradj belém még jobban a szereteteddel!  

 – Amint a téli hidegtől átfagyott embert lassan, de érezhetően átjárja a meleg, ha fűtött 

helyiségbe kerül, úgy én, a Te választott menyasszonyod is egyre inkább átélem, azaz 

tapasztalatilag tudom, hogy Te, isteni Uram, nagyon szelíden, vagy olykor hirtelen átjártál 

szereteted melegével, betöltöttél az egymásban-levés örömével, az isteni Élet 

gyönyörűségét adtad nekem!  
  



 Ebben az imaállapotban érthető, hogy minden elmarad a lélek-menyasszonytól, ami 

nem köti őt össze isteni Urával. Érthető, hogy már csak az egyedül szükséges szeretet 

marad meg! Ezért nem sajnált mindent elveszíteni, sőt, magát is elveszni hagyni, csakhogy a 

végtelen szeretet megmaradjon a lélek-menyasszony szívében. Ugyanakkor a hit által 

megvilágosítva a szeretet megtapasztalásával tudja: ő isteni Ura szívében van, mert isteni Ura 

is mindent odaadott érte a keresztfán. Az egész életét nemcsak a keresztfára szegezte (vö. 1 

Pét 2, 24), hanem a lélek-menyasszony a szívének mélyére is elválaszthatatlanul, 

elszakíthatatlanul és visszavonhatatlanul. Itt már a kereszthalált legyőző, a halálból 

dicsőségesen feltámadó isteni Úr lép be a zárt ajtókon keresztül is a lélek-menyasszonya 

hajlékába, és azt mondja: Ne félj, én vagyok! Ne félj, én veled vagyok! Rád lehelem a 

Szentlelket (vö. Jn 20, 19), az Atya és a Fiú szeretetét! Az a szeretet lüktet egyre jobban a te 

szívedben is. Egyre inkább isteni, vagyis Isten szerinti életet tudsz majd élni.  

 

Újra meg újra megvallom neked, kicsiny választott jegyesem, isteni szívem érzelmét:  

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

 

A szerelmes szív sürgetésével, határtalanságával küldjük a lélek-menyasszony válaszát: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ezzel a szüntelen isteni szeretettel Isten is belemeríti magát választott menyasszonya szívébe. 

Egymásban vannak, mint ahogyan a lélek Jézus szent szívének tengerébe merül bele, és az 

óceán belemerül a kicsinyke vízcsepp lélek-menyasszony lelkébe! 
  

 



                                                                                                     

 

412. A lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény kölcsönösen gyönyörködnek egymás 

lelki kincseiben, mint egy szép virágkoszorúban  

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 30. versszak, 365-371. oldal) 

 

 

Bevezetésként 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!  

  

I. Keresztes Szent János megjegyzése a Szellemi páros ének 30. versszakához 

 

 Miután a lélek-menyasszony elveszítette önmagát önmaga számára, és megnyerte 

önmagát isteni Urában; ezentúl bármit is tegyen, az mindig nyereség lesz a számára. 

Tehetségének minden ereje édes belső szeretetben irányul az isteni Kedvesével való szellemi 

érintkezésre. Ennek folytán azok a belső közlések – amelyeket Isten és a lélek váltanak 

egymással – oly gyöngédek és oly kimondhatatlanul élvezetesek, hogy arról halandó 

ember nyelve beszélni sem tud, mert amiként a mennyasszony az ő eljegyzése napján nem 

gondol mással, mint az ünneppel és szerelmének édességével, nem tesz egyebet, minthogy 

előszedi ékszereit, és ragyogtatja szépségét, hogy azzal megörvendeztesse jegyesét, és 

kedvében járjon neki. Viszont a Jegyes sem tesz mást, minthogy megmutatja neki 

gazdagságát és előkelőségét, hogy ezzel emelje benne az ünnepi hangulatot és örömet; úgy 

hasonlóképpen van a dolog, a helyzet ebben a lelki eljegyzésben is. Itt érzi a lélek-

menyasszony igazán azt, amit az ara mond az Énekek énekében, tudniillik: Én a kedvesemé 

vagyok, Ő meg az enyém (Én 7, 11). A lélek-menyasszony erényei és kegyelmei a 

Jegyesnek, az Isten Fiának fensége és kegyelme napfényre kerülnek. Mintegy tálcára 

vannak kirakva, hogy méltón lehessen megülni ennek az eljegyzésnek az ünnepét. 

Kölcsönösen megosztják egymással kincseiket, a szeretet édes borának kíséretében, vagyis a 

Szentlélekben. Ebből a kölcsönös kincs-megosztásból akar némi útmutatóval szolgálni a 

lélek a következő versszakban, amelyben így szól isteni Jegyeséhez.  

 

Következik a 30. versszak: 

 

 „Virágokból és zöld smaragdkövekből,  

 Miket friss hajnalon szedénk,  

 Fonjuk meg a füzéreket, 

 Melyek szerelmedtől kinyílnak,  

 És egy hajszálammal összefűzzük.” 

 

 Magyarázat: Ebben a versszakban a lélek-menyasszony újra isteni Jegyeséhez szól. 

Bizalmas, szerető társalgást folytat Vele, és beszél arról az örömről és élvezetről, 

amelyet az eljegyzett lélek és isteni Jegyese, az Isten Fia merítenek mindkettőjük erény 

és ajándék kincséből, és ezeknek kettőjük között folyó gyakorlatából. Elmondja, miképpen 

élvezik ezt az egymással való szeretetet, miképpen élvezik ezt egymással a szeretet 

közösségében. Ezért mondja isteni Jegyeséhez szólva: Ezekből az ajándékokból és 

erényekből, amelyeket illő és megfelelő időben szereztek, gazdag virágfüzéreket fonnak. 

Ezeket szépíti és ékesíti az a szeretet, amellyel az isteni Jegyes viseltetik a lélek-

menyasszony iránt, és fenntartja és ápolja azt, illetve amellyel a lélek-menyasszony isteni 



Jegyese szeretetét viszonozza. Ezt az erényekben való gyönyörködést mondja füzérfonásnak, 

éspedig azért, mert az egymás iránti kölcsönös szeretetükben úgy élvezik őket, mint a 

koszorúba font virágok szépségét.  
 

 A 30. versszak 1. sora így hangzott:  

  

„Virágokból és zöld smaragdkövekből” 

 

 A virágok a lélek-menyasszony erényei. A smaragdok pedig azok az ajándékok, 

amelyeket Istentől kapott. Tehát ezekből a virágokból és smaragdokból –, 

 

 következik a 2. sor: 

  

 „Miket friss hajnalon szedénk”  

 

 vagyis amelyeket ifjúkorunkban, életünk friss hajnalán kaptunk és szereztünk, illetve 

szedénk, vagyis szedtünk, mondja. Mert az erények – amelyeket az ember ifjú korában 

szerez – csak szerzett erények, és Isten előtt igen kedvesek. Éspedig azért, mert a rossz 

hajlomok leginkább az ifjú korban akadályozzák annak megszerzését, és az akkori természet 

akkor hajlandó leginkább azoknak elvesztésére. Na meg azután azért is, mert ha az ember ifjú 

korában kezdi őket megszerezni, többre jut bennük.  

 

 1.Az ifjú kort nevezi friss hajnalnak, mert amint kellemesebb a tavaszi nap hajnala a 

többi óráknál, úgy kedvesebb az ifjú korban szerzett erény Isten előtt a többinél.  

 

 2. Másodszor érthetjük azonban ezen a friss hajnalon a szeretetnek azon 

cselekményeit is, amelyekkel az ember megszerzi az erényeket, és amelyek Isten előtt 
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 3. Harmadszor ugyancsak jelenti itt a friss hajnal a lelki szárazság és nehézség idején 

végzett jó cselekményeket. Ezeket a téli reggelek frissessége jellemzi. Az ilyen lelki 

szárazság és nehézség idején Istenért végzett dolgok igen értékesek az Ő szemeiben, 

mert ezek által a legnagyobb fokban lehet megszerezni az erényeket és az ajándékokat. És 

azok, amelyeket az ember ily módon fáradtsággal szerez meg, nagyobb részt kiválóbbak, 

tökéletesebbek és szilárdabbak, mintha csak a szellemnek édességében és élvezetében jutott 

volna hozzájuk. Az erény ugyanis a szárazságban, fáradtságban és nehézségekben ereszti a 

legmélyebb gyökeret, amint az Úr kijelentette Szent Pálnak, mondván: „Az erő az 

erőtlenségben lesz teljessé” (2 Kor 12, 9). Amikor tehát a lélek-menyasszony kifejezi, hogy 

milyen kiválóknak kell lenniük azoknak az erényeknek, amelyekből a füzérek készülnek 

isteni Kedvese számára. Ezért mondja: Miket friss hajnalon szedénk. Mert az isteni Kedves 

igazában csakis a szerzett tökéletes erények és ajándékok virágaiban és smaragdköveiben tud 

gyönyörködni.  

 

 Ezért mondja itt az eljegyzett lélek a 3. verssorban, hogy ezekből az isteni Jegyese 

számára:  

„fonjuk meg a füzéreket!” 

 

 Ennek megértésére jegyezzük meg, hogy az összes erények és ajándékok, amelyeket a 

lélek szerez, és Isten a lélekbe áraszt, olyanok benne, mint valami különféle virágokból font 

füzér, amely őt csodálatosan széppé teszi oly módon, mint tenné valami pompás, drága 

öltözet. Amiként az anyagi virágokat szedés közben fonják füzérbe, úgy az egymás iránt 



szerzett erények és ajándékok szellemi virágai is füzér módjára illeszkednek a lélekbe. 
Amikor pedig a lélek-menyasszony végzett a megszerzésükkel, akkor már készen is van 

benne a tökéletesség füzére. A lélek és a Jegyes pedig a tökéletesség ezen állapotában ezzel a 

koszorúval díszítve és ékesítve élvezik annak szépségét. A lélek-menyasszonynak a tökéletes 

erények és ajándékok különböző virágaival és smaragdjaival kell magát 

megkoszorúznia, ahogyan ebben a szép és értékes díszben méltó módon jelenhessék meg a 

nagy Király színe előtt. És pompás szépségével megérdemelje, hogy őt magával egyenlővé 

tegye, és mint királynőt az oldala mellé ültesse. Ezért is mondja Dávid király Krisztusnak: A 

királyné ott áll jobbodon aranyos ruhában feldíszítve sokszínű ékességgel (vö. Zsolt 44, 10). 

Mintha csak azt mondaná: Uram, jobbod felöl állt tökéletes szeretetbe öltözve, és 

körülvéve a legkülönbözőbb tökéletes erényekkel és ajándékokkal.  

 Nem azt mondja továbbá: Majd én magam fonok füzért, vagy pedig: Uram, Te fonod 

egyedül, hanem: mindketten fonjuk ezt a füzért, mert az erényeket a lélek-menyasszony 

nem tudja pusztán a maga erejéből, Isten segítsége nélkül megszerezni. Viszont az Úr sem 

hozza létre azokat egymagában, a lélek-menyasszony közreműködése nélkül. Mert bár igaz 

az, amit Szent Jakab apostol mond: Minden jó adomány, és minden ajándék onnan felülről 

van a Világosság Atyjától (Jak 1, 17), mindamellett az is igaz: a lélek a maga készséges 

közreműködése nélkül nem kaphatja meg. Ezért az Énekek énekének arája isteni 

Jegyeséhez beszélve így szól: Vonj engem magadhoz! Futunk Utánad. A jóra való 

vonzásnak Istentől kell jönnie! A futásról nem mondja azt, hogy azt maga az isteni Jegyes 

vagy a lélek-menyasszony végzi, hanem azt: együtt futunk, ami annyit jelent: Isten és a 

lélek együtt működnek. Ezt a verssort: – fonjuk meg a füzéreket – az Anyaszentegyházra és 

Krisztusra olyan értelemben, hogy az Egyház mint jegyes beszél isteni Urához, mondván: 

fonjuk meg a füzéreket! Értve a füzérek alatt mindazokat a lelkeket, akiket az Egyház 

Krisztus kegyelméből életre szül, amennyiben ezek mindegyike olyan, mint 1-1 az erények és 

ajándékok virágaiból készült füzér, és valamennyi együtt koszorúba fonódik, hogy a 

Jegyesnek, Krisztus fejét ékesítse!  

 Ugyancsak azokról a szép füzérekről – vagy amint nevezni szokták: 

fénykoszorúknak is lehet érteni, amelyek szintén Krisztusban és az egyházban készülnek.  

 

 1. Az első a szépségből és fehér virágból álló fénykoszorú, amely a szüzeké. 

Mindegyikük a szüzesség dicsfényével van felékesítve. Valamennyien pedig együtt 

fénykoszorúból szolgálnak a Jegyes, Krisztus feje számára. 

 

 2. A második a szent egyháztanítók ragyogó virágaiból készül, akik valamennyien 

együtt mint fénykoszorú fognak a szüzek után Krisztus fejére helyeztetni. 

 

 3. A harmadik a vértanúk piros szegfűiből van fonva.  

 

 Mindegyikük viseli a saját méltóságának dicsfényét, és valamennyien együtt 

betetőzik a Jegyes, Krisztus fénykoszorúját.  

 Ez a 3 füzér olyan széppé és kedvessé fogja az isteni Jegyest tenni, hogy az égben az 

angyalok és a szentek hangoztatni fogják azt, amit az Énekek éneke arája mondott: Menjetek 

ki és lássátok Sion leányai Salamon királyt a koronával, amellyel megkoronázta őt anyja 

eljegyzése napján, és a szív öröme napján (Én 3, 11). Fonjunk tehát – mondja – füzéreket! 

 

 4. sor: 

 

 „Melyek szerelmedtől kinyílnak.” 

  



 A jócselekedetek és erények virága az a kedvesség és erő, amelyet az Isten Iránti 

szeretetből merítenek, és amelyek nélkül nemcsak hogy nincsenek kinyílva, hanem teljesen 

szárazak, és értéktelenek Isten előtt, még ha emberileg beszélve tökéletesek volnának is. 

Mivel pedig a kegyelmet és a szeretetet az isteni Úr adja, a jócselekedetek is az Ő szeretetétől 

indulnak virágzásnak.  

 

 5. verssor:  

 

 „ S egy hajszálammal összefűzzük.” 

 

 Ez a hajszál az ő akarata és szeretete, amellyel az isteni Kedvese iránt viseltetik. És 

ez a szeretet itt ugyanazt a szerepet játssza, mint a zsineg a koszorúban. Mert amint ez 

összefűzi és beleilleszti a virágokat a koszorúba, hasonlóképpen fűzi össze, és illeszti bele az 

erényeket, a szeretetet a lélekbe, és tartja fenn benne őket. Mert amint Szent Pál mondja: A 

szeretet a tökéletesség köteléke (Kol 3, 14). Ez a szeretet annyira szükséges az erények és a 

természetfeletti ajándékok megkötésére, hogyha megszakadna a léleknek valamelyik bűne 

folytán, azonnal felbomolnának az összes erények, és kihullanának a lélekből. Éppen úgy 

volna a dolog, mint hogyha elvágjuk a zsineget, és széjjelesnek a koszorú virágai. Nem elég 

tehát, hogy Isten szeressen bennünket (vö. 1 Jn 4, 19), és adjon nekünk erényeket, hanem 

szükséges, hogy mi is szeressük Őt! Mert csak így fogadhatjuk el, és tarthatjuk meg őket. 

Csak egy hajszálról beszél, nem pedig sokról. Ezzel azt akarja jelezni, hogy az akarat 

kizárólag Istenre irányul, és elfordult már az összes többi hajszálaktól, vagyis a többi másra 

irányuló vonzalmaktól. Ezáltal nagyon is kihangsúlyozza ezeknek az erényfüzéreknek az 

értékét. Mert ha a szeretet kizárólag és szilárdan Istenre irányul, akkor az erények is 

tökéletesek, és virágoznak Isten szeretetében! Ilyenkor mérhetetlen az a szeretet, amellyel 

Isten a lélek iránt viseltetik, amint ezt a lélek-menyasszony nagyon is jól érzi.  

 Elképzelhetjük, hogy mekkora lesz az ereje ennek a léleknek, amely csupa erős 

erénybe van öltöztetve. Mindegyik erény fokozza a lélek erejét, szépségével a lélek 

szépségét saját értékével teszi gazdaggá. Saját méltóságával növeli előkelőségét és erkölcsi 

nagyságát. Milyen bámulatos szellemi látvány az ilyen eljegyzett lélek, midőn ezen 

ajándékok díszruhájában ott ül a Jegyese, a Király jobbján: Milyen szépek a te lépéseid a 

sarúban, fejedelmi leány! (Én 7, 2), mondja a Vőlegény az Énekek énekében. Fejedelmi 

leánynak nevezi, hogy jelezze a fejedelmi rangot, amellyel itt már bír. Ha pedig a sarúiban 

találja szépnek, milyen szépnek kell lenni ruháiban! Mivel pedig nemcsak a szépségét 

csodálja ebben a virág-ruhában, hanem egyúttal bámulja erejét és hatalmát – amelyet e 

virágok rendje és szerves egysége, nem különben a számtalan isteni ajándék smaragdjai 

adnak neki –, ugyancsak azt is mondja a Vőlegény az Énekek énekében: Csodálatosan szép 

vagy, mint a táborok rendezett serege (Én 6, 10?). Harci táborokról van szó. Mert ezek az 

erények és isteni ajándékok egyrészt élvezetül szolgálnak szellemi illatukkal, másrészt 

azonban amidőn a lélekben egyesülve vannak, lényegük által erőt adnak neki azért is, 

midőn az Énekek énekének arája gyenge és bágyadt volt a szeretettől, mivel még nem sikerült 

neki szeretetének hajszálával összefűznie ezeket a virágokat és smaragdokat, azt óhajtván, 

hogy ezen egyesítésük és egybefűzésük réven megerősödjenek, ezekkel a szavakkal adja elő 

kérelmét: Támogassatok engem virágokkal! Erősítsetek engem almákkal, mert lankadok a 

szerelem miatt! (vö. Én 2, 5). Értvén itt a virágokat, a virágokon az erényeket, és az almákon 

a többi ajándékot.  

 (Eddig Keresztes Szent János magyarázata a 364-371. oldalon.)  

 

 Most csendben próbáljuk kicsit a virágokat szemlélni, amelyek a lélek erényei, és a 

drága smaragd köveket, amelyek az isteni Vőlegény ajándékai! 

  



II. Most mélyítsük el szívünkben a virágkötés tudományát! 

 

 1. Amikor a lélek-menyasszony nekifog, hogy virágfüzért készítsen isteni Jegyesének, 

akkor először is a szavát fogadja be, amellyel Ura kéri: „Fonjunk füzért virágokból, és a 

drága smaragd-kőből! A te erényeidből, és az én isteni kincseim ajándékaiból!”  

 

 2. Amikor azután nekiáll, hogy ezeket a virágokat és drágaköveket koszorúba fűzze, 

akkor érzi magán Isteni Ura tekintetét. Olyan inspiráló nézés ez! Tudom, hogy nézel 

engem, figyelemmel kíséred minden moccanásomat, lelkem minden rezdülését, ahogyan 

készítgetem az erények virágait és a Te ajándékaidat koszorúba.  

 

 3. A lélek-menyasszony isteni Urának nemcsak szavát és tekintetét fogadja be, hanem 

harmadszor isteni szeretetét is. Amikor ugyanis az Ő erényeivel foglalkozik, azokat 

gyarapítani, díszesen rögzíteni kívánja a koszorúban, akkor tudja, hogy ezeket a virágokat, 

ezeket az erényeket isteni Urától kapta. Minden kis virág isteni Urának nagy szeretetéről 

tanúskodik. Kezébe veszi ezeket a lélek-virágokat, és akkor isteni Urát is megcirógatja, Aki 

szereti őt, mert hiszen szeretetből adta a virágokat neki. És a virágok közé fűzi a szeretetnek 

ezeket a ragyogóan zöld színű smaragd köveit. Drágakövek ezek, nem mállékony homokkő, 

hanem gyémánt erősségű, örökké-tartó szeretetet jelentő kövek ezek. Végül is Őt magát 

akarja befogadni, Vele akar egybefonódni a szeretet köteléke által! A lélek-menyasszony 

lelke hajlékának belsejében tevékenykedik. Az isteni Vőlegény pedig betekint az 

ablaknyíláson át (vö. Én 5, 4).  

 

 Ez a szeretet-fűzér olyan, mint a rács az ablakon. Igazán az isteni Vőlegény segít az 

Ő választott menyasszonyának rácsot készíteni az ablakra, hogy más ne jöhessen ott be. 

Nem vasból készült rács ez, hanem inkább fából, ahol a fahusángokat egymáshoz kötözik, 

hogy ahol egymásba fonódnak a szálak, ott szilárd legyen! Ez nem az elválasztás rácsa, 

hanem az egybefonódás műve. Ahogyan készítik a lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény 

világa közötti ablakra a rácsot, az egymásba fonódott szálak kereszteződésénél ott lüktetnek 

az egymásba fonódott szívek. Ennek a rácsnak – amelyet együtt készítenek – minden 

kereszteződése Jézus keresztjére emlékeztet, Jézus szeretetére, ahol az ég és a föld 

találkozott, szeretetben egyesült. A keresztet a dicsőség fénykoszorúja veszi körül. A 

keresztből a dicsőség fénykoszorúja árad. A koszorú és a rács vagy a kereszt gondolata itt 

ötvöződik eggyé. Ugyanazt a tanítást adja. Krisztus dicsőséges keresztjének 

fénykoszorújában a lélek-menyasszony látja a Szentháromság Személyeinek 

egybefonódását. Ez a Szentháromság titkának a kinyilatkoztatása. Így szerette az Atya a 

Szentlélekben a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte (Jn 3, 16). A lélek-menyasszony 

egyre többet tud ebből az isteni szeretetből. A Szentháromság Személyeinek az egymásba-

fonódásából, mert a 3 szent isteni Személy egyre inkább magába fonja a lélek-menyasszonyt, 

magába fűzi. Ez Isten kincse, ez a zöld smaragd drágakőnél is értékesebb ajándék. Isten bele 

akarja fűzni a Szentháromság Személyeit a lélek-menyasszony erényvirágai közé a 

koszorúba. A Szentháromságnak ez a cselekvése mutatja, hogy mennyire szereti ezt a 

jegyest, mennyire akarja bontakoztatni ezt az egymásba fonódott szeretetet. De az isteni 

Vőlegény által igényelt erényfüzér drágakövei mellett ott vannak a lélek kincsei, az 

erények, leginkább a hit, a remény és a szeretet erénye (vö. 1 Kor 13, 13?). A lélek-

menyasszony itt már nem morfondírozik azon, hogy én mekkora lépéseket tettem, hogy a 

hitben, reményben és szeretetben növekedjem, mert itt már beleolvadt isteni Ura szeretetébe. 

Inkább csak azt tudja, hogy ezeket az erényvirágokat isteni Urától kapta. Sőt, azt látja: minél 

jobban belefonódnak az ő erényvirágai az isteni szeretet-közösség, a Szentháromság 

életébe, annál életerősebbek lesznek az ő virágai.  



 Hogyha a rács hasonlatot folytatjuk, akkor azt tapasztalja, hogy egyre vastagabbak, 

teherbíróbbak, szilárdabbak lesznek a fából készült rács szálai, mert az erénykoszorú 

virágai, illetve a rács szálai Istennel növekszenek. Vagyis ez azt jelenti, hogy a lélek Istennel 

lesz gazdagabb, erősebb. Ez az egybefűzöttség olyan, mint amikor a menyasszony és a 

vőlegény karonfogva mennek. Ez az egybefűződött szeretet megtartó erő.  

 Vagy egy másik hasonlattal mondhatjuk: az isteni Vőlegény és a választott 

menyasszony egybefűződött szeretete olyan, mint amikor az embernek a szíve valami 

örömről egyre jobban kezd dobogni. Szívük együvé dobogása egyre erősebb lesz. Szívük 

egybefonódása által egyre szilárdabb lesz.  
 Az Egyház, mint jó Édesanya nagyon jól tudja, hogy mit jelent ez az imaélmény, 

amikor Isten és a lélek egybefonódik. Minden szentmisében, minden liturgiában többször is 

kívánja: „Az Úr legyen veletek!” (Rut 2, 4; 2 Tim 4, 22). Ez nemcsak egy külső jókívánság, 

mint amikor a kedves személyt kölni vízzel hinti le a vőlegény, de olyan, mint amikor a 

szeretet-vallomás behatol a választott menyasszony lelkébe. Isten az, Aki az Egyház 

szolgálatával önmagát ajándékozza az Ő választottjai belső világába. Isten belül lesz 

jelenvaló. Istennek az illata belül tölti el az embernek a lelkét. Ezért is mondja az Énekek 

éneke arája: Futunk a Te keneteidnek illata után (vö. Én 1, 3). Tudjuk, a Szentháromságban a 

Szentlélek az Atya és a Fiú szeretetének a kenete. Őbenne kente fel a Mennyei Atya 

Egyszülött Fiát megtestesülésében Messiássá. Ő a Fölkent. Micsoda isteni illata van ennek a 

Felkentnek, ennek a Krisztusnak!  

 Vagy amikor az Egyház a szentmisében a háromszoros szent Istennek azt énekli: 

Dicsőséged betölti az eget és a földet (Zsolt 7, 2; 56, 12), akkor az Egyházanya tudja, hogy 

Isten az Ő szentháromságos Lénye dicsőségével betölti az Ő választottainak lelkét. 

Egybefonódik Isten a lélekkel. Isten kegyelmi ajándékai és a választott lélek 

erényvirágai egyetlen egységet képeznek, mint a füzér vagy a rács. Olyan ez, mint az 

adventi koszorú. A fenyőágak egymásba fonódnak, de Krisztus Világossága egyre jobban 

beragyogja azt a koszorút. Ez az egybefonódás füzére, füzérkoszorúja olyan, mint egy 

bűvös kör, ahová a sátán nem tud belépni, mert valami titokzatos szűrő, rács van, a kereszt 

ereje, és azon át csak Isten szeretete tud behatolni a választott lélek szíve mélyébe!  

A választott lélek elnémul, lenyűgözi őt ez a szeretet, egybefonja lelkét az isteni 

Vőlegény lelkével a szeretet hajszálánál is erősebb kötelék. Csak belül ujjong isteni Urának: 

„Ó, hogy szeretetem, amikor nézel engem! Lelkem egész szeretetével imádlak, vagyis 

szeretlek!” Vagy talán így éli meg inkább: „Beléd olvadok!” Ez az adott szeretet élménye. A 

lélek-menyasszony tudja, hogy isteni Ura milyen gazdag ajándékokkal töltötte meg a szívét. 

Ő is akarja adni a maga szívének a szeretetét, de még inkább eltölti a lélek-menyasszonyt a 

kapott szeretet élménye, amikor egyszer csak belülről tudja:  

 „Szeretve vagyok az én isteni Uramtól! Megérintett a szerelmed! Ez a kizárólagosan 

az én kicsiny személyemre irányuló isteni nagy szereteted. Mint a föld mélyéből felbuggyanó 

forrás, felszökellt bennem a Te szereteted, Uram. A forrás vize addig is jelen volt a 

földben, de még nem tört a felszínre. Lobogó szereteted eddig is jelen volt lelkem mélyén, de 

most lelkem felső részén a Veled való élet, az élményszerű találkozás helyére hatolt. 

Hajszálnál is vékonyabb, leheletnél is gyengédebb érintésed, de hatalmas folyó 

áradásánál is erősebb áradat ez a szereteted, amellyel lelkemet, Uram, most megilletted! 

Szerelmes szemek egymásba ragyogásánál édesebb valóság ez a belülről, lelkem legbelső 

lakosztályából a tudatom szintjére hatoló szeretet-áradat. Nemcsak kívülről öleltél át, és 

borítottál be szereteteddel, hanem belül, szívem palotájában mutattad meg szerető 

jelenléted gyönyörűségét, isteni Lényed szeretetizzását, lelkemet boldogító valóságát. Ó 

Te élő Szeretetláng, szentháromságos lángolás! Ó milyen végtelen élet lobog bennem, 

kicsiny teremtményedben! Hogy betöltötted lelkemet! Micsoda Élettel töltötted meg 

életemet! Mekkora boldogság tudni: Te bennem vagy, én pedig Tebenned (Jn 14, 20) lehetek! 



Milyen jó, hogy egymásba fűzhettük az életünket! Milyen szívesen töltöm Veled az életemet! 

Milyen boldogan élem meg, hogy Te lettél az én életem!”  

 

Az isteni Vőlegény a szeretet énekét zengi választottjának:  

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

 

A lélek-menyasszony szava is belefonódik isteni Ura énekébe: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 

 

 



413. Az isteni Vőlegényt és a lélek-menyasszonyt foglyul ejti az egymás iránti szeretetük, 

amelyet gyönyörködve szemlélnek 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 31. versszak, 371-377. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 70. számú éneket: 

  

 Jézus, világ Megváltója, üdvöz légy, élet adója, 

 Megfeszített Isten-fia, szentkereszted szívem hívja!  

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

 

 Im én magam Hozzád vettem, magunk vagyunk, Uram, ketten,  

 Szent fejedet hozzám hajtsad, szóljon hozzám kékült ajkad!  

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

 

 I. Keresztes Szent János megjegyzése A Szellemi páros ének 31. versszakához   

 

 Azt hiszem, eléggé megértettük, hogy ezen füzéreknek megfonásán és a lélekben való 

elhelyezkedésén a lélek-menyasszony a szeretetnek azt az isteni egyesülését akarja 

értetni, amely ezen állapotban közte és Isten között létrejött. Mert hiszen a virágok az 

isteni Jegyest jelentik, lévén az Énekek éneke menyasszonya szerint Ő a mezők virága és a 

völgyek lilioma (Én 2, 1). A lélek szeretete pedig – mint mondottuk: – az a hajszál, amely 

egyesíti Vele, és hozzáköti a virágoknak ezt a virágát, mert a szeretetet mindennél többre 

kell becsülnünk, hiszen ez a tökéletesség köteléke (Kol 3, 14), ahogyan az apostol mondja. 

Istennek és a léleknek ez az egyesülése ez a köteléke az, amelyen elhelyezkednek ezek a 

füzérek. A lélek viseli mindezt a dicsőséget, és többé nem látszik annak, ami azelőtt volt, 

hanem immár tökéletes virágnak, amely magában foglalja az összes virágok tökéletességét és 

szépségét. Mert a szeretetnek ez a hajszála olyan erősen köti össze, egyesíti Istent és a 

lelket, hogy átalakítja és eggyé teszi őket a szeretetben. Olyannyira, hogy bár lényegüket 

tekintve különböznek, dicsőség, és a külső megjelenés tekintetében a lélek Istennek látszik, 

és Isten léleknek látszik. Ez a szövetség kimondhatatlanul csodálatos, és csak némi 

megközelítő fogalmat nyújt róla az, amit a Szentírás Jonatán és Dávid barátságáról beszél 

Sámuel első könyvében. Azt mondjuk ugyanis: Jonatán olyan bensőleg szerette Dávidot, 

hogy a lelke egészen összeforrott az övével (vö. 1 Sám 18, 1). Ha tehát egy ember szeretete a 

másik iránt olyan erős volt, hogy össze tudta forrasztani a lelküket, akkor hogyan fogja 

összeforrasztani a lelket isteni Jegyesével az a szeretet, amellyel a lélek Isten iránt 

viseltetik? Különösen tekintve azt, hogy itt tulajdonképpen Isten az elsődleges szerető (1 Jn  

4, 19), Aki az Ő végtetlen szeretetének mindenhatóságával elemibb erővel nyeli el a 

lelket, mint ahogyan elnyelné valami tűzár a levegőben szállongó csöppnyi reggeli ködöt.  

 Ebből következik, hogy annak a hajszálnak – amely ilyen szoros kötéssel szolgál – 

igen erősnek és szilárdnak kell lennie, mert hiszen különben nem tudna úgy behatolni azokba 

a részekbe, amelyeket összefoglal. Ezért is a lélek-menyasszony a következő 31. versszakban 

elmondja ennek a szép hajszálnak a tulajdonságait.  
 

 A 31. versszak így hangzik:  

 

 „Egyetlen szál hajam, 

 Melyet nyakam körül lebegni láttál  

 S ott szemléltél a nyakamon,  

 Az ejtett foglyomul 

 És még meg is sebzett egyik szemem’.  



 

 Hogyan magyarázza ezt a versszakot Keresztes Szent János?  

 Három dolgot akar a lélek-menyasszony ebben a versszakban mondani:  

 

 1. Nem akármilyen szeretet alkalmas arra, hogy az erényeknek alapul szolgáljon, 

hanem csakis az erős szeretet, mert igazában csak az ilyen képes őket megtartani. 

 2. Istennek igen megtetszett ez a hajszál, mert látta, hogy egyedül áll, és hogy erős.  

 3. Isten nagyon megszerette a lelket, mert látta, hogy a hite tiszta és rendíthetetlen.  

 

 Ezért mondja tehát az 1. és 2. sorban:  

 

 „Egyetlen szál hajam, 

 Melyet nyakam körül lebegni láttál”  

 

 A nyak tehát az erőt jelenti. Azon lebeg a hajszál, ami az erények összefűzésére 

szolgál. Ez tehát az erős szeretet. Nem elegendő, hogy csak az erények megtartására 

szolgáljon, hanem olyan erősnek kell lennie, hogy semmiféle velük ellentétes rossz hajlam 

sem legyen képes valamelyik oldalról beférkőznie a tökéletesség füzérébe, és azt 

felbomlasztania. Az erényeket ugyanis a lélek-menyasszony szeretetének ez a hajszála oly 

szerves egységbe foglalja, hogyha közülük csak egyik találna letörni, azonnal összeomlana 

valamennyi. Mert ahol az erények közül megvan egy, ott megvan a többi is. Ahol egy 

hiányzik, hiányzik a többi is.  
 Azt mondta: lebegett a nyaka körül. A lélek erejében ez az Isten szeretet nagy erővel 

és könnyűséggel lebeg, és nem engedi magát semmi által feltartóztatni. És amint a nyakon azt 

a hajszálat a szél fújja és lebegteti, hasonlóképpen a Szentlélek fuvallata mozgatja és 

indítja az erős szeretetet, hogy fel-felröppenjen Istenhez. Ez az isteni szellő indítja a 

tehetségeket az istenszeretet gyakorlására. Nélküle bármennyire is meglegyenek az erények 

a lélekben, nem érvényesülhetnek. Azzal, hogy az isteni Kedves azt a hajszálat a lélek-

menyasszony nyaka körül látta lebegni, ki akarja fejezni, hogy mennyire szereti Isten az erős 

szeretetet! A látás ugyanis magába foglalja a figyelmes és értékelő nézését annak, amire 

valaki tekint. Márpedig az erős szeretet nagyon is magára vonja Isten tekintetét.  

 

 Ezért mondja a 3. verssorban:  

 

 „És ott szemléltél a nyakamon” 

 

 Ez a lélek azt akarja kifejezni, hogy Isten nemcsak megbecsülte és értékelte ezt az ő 

szeretetét, látván, hogy egyedül áll az, hanem szerette is, mert látta, hogy erős. Mert ha Isten 

néz valamit, az annyit tesz, hogy Isten szereti azt. Ha pedig szemlél valamit, az – amint 

mondottuk –, azt jelenti: becsüli azt, amit szemlél. Ebben a 3. verssorban ismét említi a 

nyakát e szavakkal: – és ott szemléltél a nyakamon –, éspedig azért, mert ez volt az oka 

annak, hogy az annyira megszerette. Tudniillik az, hogy erősnek látta. Ez annyit tesz tehát, 

mintha azt mondaná: megszeretted, mert láttad, hogy erős. Láttad, hogy nem vegyül beléje 

más szeretet. Láttad, hogy könnyedén és lelkesen lebeg. Amikor most Isten látja, hogy ez a 

hajszál, ez a szeretet a többitől elkülönítve, vagyis egyéb szeretetektől, vágyaktól, 

vonzalmaktól, kedvtelésektől elválasztva van, és így szabaddá vált, hogy lebeghessen; vagyis 

amióta az önmegtagadások , a szenvedések, kísértések és önsanyargatások által elkülönült és 

annyira megerősödött, hogy sem erőszak, sem valami bűnre vezető alkalom következtében 

nem szakad el, azóta az Úristen már szemléli, sőt fogja, és megköti vele ezeknek a 

füzéreknek a virágait. Most már ugyanis annyira erős, hogy képes ezeket az 

erényvirágokat rögzíteni a lélekben. Hogy mekkorák és milyenek ezek a kísértések és 



szenvedések, és hogy mennyire juttatják a lelket, míg végül eléri a szeretet azon erősségi 

fokát, amellyel Isten egyesül a lélekkel, arról már mondottuk az Élő szeretetláng című vers 4. 

versszakának magyarázatában. Ez a vers így kezdődött: Ó szeretetnek égő láng-heve! Mi a 

267-277. számú imaórában elmélkedtünk erről az Élő szeretetláng című versről.  

 Ezeken a megpróbáltatásokon tehát a lélek már átment, és eljutott az istenszeretet 

olyan magas színvonalára, hogy már kiérdemelte az isteni egyesülést.  

 

 Ezért mondja a 4. verssorban:  

 

 „Az ejtett foglyomul.”  

 

 Micsoda felemelő és szívet vidító gondolat: Isten olyan, Akit egy hajszál foglyul ejt. 

Ennek a drága foglyul ejtésnek az oka az, amint az előző verssorokban olvastuk: Isten oly 

kegyes volt megállni azon hajszál előtt, és nézni, miként lebeg a nyakon. Mert – mint 

mondottuk: – Istennél nézni egyértelmű azzal, mint szeretni. Ugyanis ha Ő – amint Szent 

János mondja: – végtelen kegyelmében és irgalmában nem nézett volna ránk, nem szeretett 

volna minket (vö. 1 Jn 4, 10), és ha nem ereszkedett volna le hozzánk, a mi alacsony 

szeretetünk hajszálánál, lebegése semmi hatást nem gyakorolhatott volna ránk. Mert hiszen 

az nem lebegett olyan magasan, hogy képes lett volna ezt a magasságbeli isteni Madarat 

elfogni, és arra bírni: nézzen bennünket, hogy felemelje szeretetünket, és erőt és 

képességet adjon nekünk a röpüléshez. Ezért Isten maga az oka annak, hogy foglyává lett a 

lélek-menyasszony lebegő hajszálának, vagyis Ő maga engedte, és adta azt, ami Őt, az 

isteni Vőlegényt foglyul ejtette. Ezt fejezik ki ezek a sorok a 3. és 4. sorban, melyet ott 

szemléltél nyakamon, és az ejtett foglyomul. Mert hogy egy alacsonyan röpködő madár 

képes legyen elfogni a magasban szárnyaló királyi sast, az csak úgy képzelhető el, ha ez 

utóbbi leszáll, és azt akarja, hogy megfogják.  

 

 Következik továbbá az 5. verssor:  

 

 „És még meg is sebzett egyik szemem’.” 

 

 A szem itt a hitet jelenti. Azt mondja: csak az egyik szem sebezte meg. Mert ha a 

lélek hite és Isten iránti hűsége nem volna egyedülálló, ha volna mellette valami más tekintet, 

vagy udvariasság, akkor nem volna képes Istenen szerelmi sebet ejteni. Tehát csak az egyik 

szem az, amely megsebzi az isteni Kedvest, amint hogy egyetlen hajszál ejti foglyul. A 

Jegyes pedig az Ő választott menyasszonya ezen kizárólagos hűségének láttán olyan forró 

szeretetre gerjed, hogy az ő szeretetének hajszála foglyul ejti, az ő   szeme szorosra és 

szigorúvá teszi börtönét. Ez a gyöngéd vonzalom, amely irányába viseltetik, szerető sebet 

ejt szívén, és arra bírja, hogy a lélek-menyasszonyát még beljebb vezesse az Ő isteni 

Szeretetébe.  
 Erről a szemről és a hajszálról így beszél az Énekek énekében az isteni Vőlegény az 

arához: Megsebesítetted szívemet, én húgom. Megsebesítetted szívemet egy szemeddel, és 

nyakad egy hajfürjével (Én 4, 9). Itt tehát kétszer mondja, hogy megsebesítette a szívét, 

tudniillik a szemével és a hajfürtjével. Ezért beszél a lélek ebben a könyvben a szemről és a 

hajszálról, mert ezekkel fejezi ki az Istennel való egyesülését értelme és akarata révén. Az 

értelem, amelyet a szem jelent, a hit által. Az akarat pedig a szeretet által veti magát alá. 

Ezzel az egyesüléssel dicsekszik itt a lélek, és köszöni isteni Jegyesének azt a kegyelmet, 

amelyet az Ő isteni kezéből vett. Nagyra becsüli ugyanis azt, hogy az isteni Jegyes oly 

kegyes volt, és engedte magát foglyul ejteni a szeretet által.  



 Elképzelhető, hogy mekkora örömöt, élvezetet és boldogságot talál a lélek-

menyasszony ebben az Ő nagy, isteni Foglyában hiszen eddig, és már oly régóta ő volt a 

foglya isteni Vőlegényének, szerelmes lévén belé.  

 (Eddig Keresztes Szent János tanítása a 371-377. oldalig.) 

 

 II. Mit is jelent a hajszál, amelyet a lélek-menyasszony nyakán látott a Vőlegény? 

  

 Keresztes Szent János azt mondta: a hajszál az erények összefűzésére szolgál. A 

legnagyobb erény a szeretet. Ez az összeköttetés a lélek-menyasszonynak és az isteni 

Vőlegénynek egymás iránti szeretetét, kapcsolatát jelenti, a két szeretetnek az egybeforrását.  

 Erről a szeretetről Keresztes Szent János megállapította: 

 

 1. Először is az jellemzi: A szeretet a többi erénynek is az alapja, vagyis a lélek-

menyasszony kicsi, vékony hajszála egybefonja az isteni Vőlegénnyel együtt készített 

koszorún a szeretetet és a lélek-menyasszony összes erényeit, vagyis az isteni Vőlegény 

kedves cselekedeteit, valamint az isteni Vőlegénytől kapott smaragdkőnél is értékesebb 

kegyelmi ajándékokat. Ettől lesz erős a lélek-menyasszony szeretete, mert Isten szeretete 

járja át.  
 

 2. Keresztes Szent János másodszor azt mondta: Istennek igen kedves ez a hajszál, 

mert látja már, milyen erős. Istennek ugyanis megtetszett a lélek-menyasszony egyetlen 

hajszála is, mert látta, hogy ez csak az Övé már, csak Neki akarja adni a lélek-

menyasszony, csak Vele akar összefűződni, eggyé egybekötődni. Attól lett ugyanis a 

Szellemnél is könnyebb, hogy a többi földhöz vonzó szálaktól szeparálódott, elkülönült 

már. A lélek-menyasszony csak isteni Urának tartja fenn ezt a vonzódását, ezt a vonzalmát, 

ezt a kötélnél is erősebb szeretet hajszálát.  

 

 3. Harmadszor pedig Keresztes Szent János azt mondta: Isten nagyon megszerette a 

lélek-menyasszonyt, mert hite tiszta és erős.  
 

 Ezt a három szempontot a lélek-menyasszony hajszálára alkalmazva világosan 

kitűnik, hogy nem valami fizikai gyenge kis hajszálról, hanem a lélek-menyasszony és Isten 

kapcsolatáról, a hitről van szó. Ezért elmélkedjünk egy kicsit tovább a hajszálról!  

 

Egy családban egy kis gyermekről készült fényképek albumában a felvételek mellett 

gyakran szerepel egy kis átlátszó műanyag borítékban egy kicsiny hajtincs, amikor először 

vágtam le, gyermekem a hajadat, abból megőriztem egy darabot. Az a néhány hajszál arra 

a gyermekre emlékezteti azt a szülőt, aki az ő testéből testedzett, aki az ő életéből fakadt. 

Ha az édesanya ránéz az édesapával arra a kis hajtincsre, akkor az valamivel többet jelent, 

mint akármilyen papír színekkel. Azon látja a gőgicsélő vagy mosolygó kicsiny gyermeknek 

a vonásait. Az a fénykép, papír csak emlékeztet arra a gyerekre, hogy milyen volt. A hajfürt 

szálai pedig magából abból a gyermekből származnak, aki olyan kis aranyos volt néhány 

éves korában.  

 A gyakorlati életben is úgy vagyunk, hogyha öltözködésnél azt vesszük észre, hogy a 

kabátunkra néhány hajszálunk ráhullott, akkor azt lesöpörjük magunkról. Nem kell, nincs jó 

helyen. De amikor a vőlegény felsegíti a menyasszonyának a kabátot, és rajta észrevesz 

egyetlen hajszálat a menyasszony hajfürtjéből, akkor azt nem dobja le, és tapossa a földbe, 

hanem a kezébe veszi, ajkához érinti, és meg is puszilja. De ugyanígy van fordítva is. A 

menyasszony is azt a kis hajszálat – amely a vőlegény hajából hullott a vállára – szívesen 

kézbe veszi, szeretgeti.  



 Talán a lélek-menyasszony is szólhat így az isteni Vőlegényhez: „Hajadnak szála, 

vagyis isteni szerelmed reám hullott, Uram, megérintett. Nem halálos elektromos 

feszültséggel, mint a csupasz villanyvezeték, hanem a szerelem tűzével átjárt fonal, amely 

életet fakaszt benne. A Te hajszálad, Uram, elvarázsolt engem, mert az a Tied! Ha 

megérinthetem, akkor mintegy Téged érintelek, cirógatlak, dédelgetlek. Gyönyörűséges 

érzéssel töltött el, Uram, a Te isteni hajszálad érintése, mert ez jelezte, hogy Te velem 

vagy, kicsiny választott jegyeseddel. Hajad egyetlen szála, vagyis szereteted egyszer-egyszer 

már megtapasztalt köteléke, Uram, elbájolt engem, és én Beléd szerettem, Istenem! 

Megéltem: boldogságom lettél. Tudom, hogy Nélküled milyen boldogtalan lennék, s így 

meg tudom, hogy Veled milyen boldog! Egyetlen hajszálad, Uram, elbájolt engem, és 

belemerített szereteted tengerébe! Így azután életemmé lettél, mert Te vagy az, Akiben az 

élő vizek forrásai fakadnak (vö. Jel 7, 17). Ó végtelen Szeretet, ó isteni Szeretet! Hogy 

magadhoz fűzted az életemet! Isteni jó Uram, Te elfogadtad hajszálnál is vékonyabb 

szeretetemet. Az én hajszálnál is kisebb szerelmem elbájolt Téged, isteni jó Uram! Te 

pedig rabommá tetted magadat. Engedted, hogy az én kis hajszálnyi szeretetem magamhoz 

fűzzön téged, Istenem. Ez is a Te műved, ez is a Te szereteted ajándéka.”  

 A szerelmesek nincsenek meg egymás nélkül, nem tudnak egymás nélkül létezni, 

mindenben együtt akarnak lenni. Isten is együtt akar lenni az Ő kis választott 

menyasszonyával, akihez a hitnek, a reménynek és a szeretetnek ez az erős hajszála fűzi. 
Isten reá tekint az Ő választott menyasszonyára, szemléli azt a hajszálat, azt a szeretet-

köteléket, amely a lélek-menyasszony nyaka körül lebeg. Isten nézése mindig szerető 

tekintés. Az, hogy Ő előbb reánk tekintett, az azt is jelenti, hogy Ő előbb szeretett bennünket 

(1 Jn 4, 19). Ez a szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte Egyszülött Fiát a 

világra, hogy Őáltala éljünk! (1 Jn 4, 9). Keresztes Szent János utal arra: A felhők Királya, 

ez az isteni Sas-madár leereszkedik a kicsiny madárhoz, és engedi, hogy a lélek-

menyasszony megragadja őt, az isteni nagy Ragadozót a misztikus nászhoz. Isten az, aki 

leereszkedik. (Ezt tanítja a Jézusról nevezett Szent Teréz is A belső várkastély-ban a 4. 

lakásról szóló 1. részben.)  

 Amikor a lélek-menyasszony befogadhatja ezt a hozzá leereszkedő isteni nagy 

Szeretetet, amikor egyetlen hajszálával megkötözheti, és rabjává teheti (Gárdonyi: Isten 

rabjai), akkor már nem emlékezik arra a bánatra, amely talán hosszú időn keresztül gyötörte. 

Szomorú vagyok, mert még mindig nem bírhatom teljesen az én Istenemet. Legfeljebb Isten 

Ura irgalmára emlékezik, amellyel isteni Ura megkönyörült rajta, és a tisztulás 

éjszakájában megtisztította, hogy Isten maradéktalanul átadhassa magát isteni 

menyasszonyának. A lélek-menyasszony már boldogan emlékezik vissza arra: De jó, én 

beleegyeztem ebbe a tisztulásba, elfogadtam az én isteni Uram akaratát ebben is, mert most 

már a két akarat, Isten és a lélek akarata immár egyesült (vö. Mt 6, 10). A lélek-

menyasszonyban az isteni Vőlegény akarata érvényesül, nemcsak a teremtményi alázat, 

hanem a szerelmes szív szerető odaadása miatt is. Élete eggyé lett, egységesült isteni Ura 

életével, mert az isteni Vőlegény is odaadta életét a választott léleknek. Egymásnak rabjai 

lettek (A szellemi páros ének 31. versszak 4. verssora értelmében, ahogyan erről P. Gabriele 

Maria Maddalena O. C. D. karmelita atya is ír az ő művében.)  

 

 Itt a lélek-menyasszony már tudja, hogy meghallotta isteni Urának a hozzá szóló 

szavát, és befogadására meglágyította, vagyis megnyitotta a szívét (vö. Zsolt 94, 8). Vagy 

még inkább tudja: Isten az, Aki megnyitotta az ajkát és a szívét. Már nemcsak Isten 

dicséretét hirdeti szavával, hanem az általa dicsért Istent is befogadja lelke hajlékába.  

 Ha igaz az az axióma, vezérelv: szeretet nélkül a pedagógia meghal, akkor inkább 

érvényesül az az alaptétel: a lélek-menyasszony az isteni Vőlegény szeretete által él. És bár 

a lélek-menyasszony is tudja: a beszéd a csend egy silányabb formája, Thonton Wilder: 

Szent Lajos király hídja című könyvében mégis szólásra nyitja az ajkát. Nem akármiről 



beszél, nem akármit mond, csak egy szót, csak egy nevet, egy Valóságot. Csak ennyit mond 

a lélek-menyasszony: Jézus! Ez a Jézus az ő szívének a Rabja. Lelke hajlékában foglyul 

ejtve tartja. Nem is kell már mondania, mert tudja belülről a lélek-menyasszony, hogy itt van 

Jézus. Jézus itt van bennem. Ezzel azt fejezi ki a lélek-menyasszony, hogy ő már nemcsak 

Istennek él, hanem azt: Istenben él, illetve boldogan tapasztalja, hogy Isten pedig őbenne 

él. Lelkében felfakadt az élet, mint a rügy, amely a tavaszi nap fényére, melegére, 

cirógatására kipattan. Abban a rügyben a tél folyamán, a hideg és a sötétség időszakában is 

benne volt az életerő. Ez az erő most kilépett a rejtettségéből, és elkezdett működni, 

tevékenykedni. A lélek-menyasszony – aki eddig is hitte, hogy Isten a megszentelő kegyelem 

által benne él – boldogan megélheti: Isten szeretete elkezdett benne lüktetni, 

felfakasztotta benne az Ő isteni életét, és immár Isten tevékenykedik benne. Ebben a 

boldog imaállapotban isteni Urával ketten élnek egy helyen, mert Isten eljött az Ő 

választottja lelke hajlékába, és az Ő rabjává tette magát. Szerelmes boldogsággal vannak 

egymásban, gyönyörködő szeretettel, az egymásnak való öröm biztos tudatával.  

 Ha az isteni Vőlegény azt mondja: Királyt tart bilincsben a hajfonatod (Én 7, 6), 

akkor a lélek-menyasszony is mondja: Királyom, a Te isteni érintésed is bilincsben tart 

engem. Erre az erős hajszálra új és új virágokat fűznek, a szeretet újabb virágjait. 

Kölcsönösen gyönyörködnek egymás lelki kincseiben, mint egy szép virág-koszorúban, 

amelyet egymás számára kötöttek, és egymás nyakába helyeztek. Folytonosan gazdagítani 

akarják újabb meg újabb erényvirágokkal, a szeretet kivirágzásával. Ez a hajszál – 

amely egy királyt is tud bilincseiben tartani, lebilincselve tartani – olyan erős, hogy 

szüntelenül lehet rá újabb és újabb erényvirágokat fűzni. Nem unják meg egymást.  

 

 Ha egy híres művész tud így nyilatkozni: „Gyerekkorom óta megszerettem a zenét, és 

a mai napig is ez a szerelmem”, akkor a lélek-menyasszony még inkább ezt vallja: 

„Megszerettem az én isteni Uramat, és nemcsak a mai napig, hanem örökre Ő lesz az én 

Szerelmem, igen nagy Szerelmem, igen nagy Boldogságom!” Milyen nagyszerű, hogy isteni 

Urammal szüntelenül együtt lehetünk majd az örökkévalóságban, és én szüntelenül 

növekedhetem az Iránta való szeretetben, illetve az Ő irántam való szeretetének a 

befogadásában!  

 

Milyen boldog a lélek-menyasszony, amikor hallja isteni Ura vallomását:  

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

 

Ő pedig szüntelen, örökre zengheti esengő vallomását isteni Urának:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  

 



                                                                                                                     

414. A lélek-menyasszony tudja, hogy szépségét isteni Ura szeretetének köszönheti 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 32. versszak, 377-381. oldal) 

 

 

Imádkozzuk az 50. számú éneket: 

 

 Mintha köztünk Jézus járna, elhallgat itt minden lárma. 

 Néma csendben, áhítatban, örvendünk, mert az Úr itt van!  

 

 Mint kis gerle a fészkére, védett, árnyas rejtekére, 

 Mint a szarvas hűs forráshoz, úgy vágyódunk oltárához.  

 

      Keresztes Szent János a Szellemi Páros ének 32. versszakához bevezető megjegyzést 

fűz: 

 Nagy a hatalma és az ereje a szeretetnek, tekintve hogy magát az Úristent is képes 

foglyul ejteni és megsebezni. Boldog a szerető lélek-menyasszony, mert hiszen Istent tartja 

fogva, Aki mindenben alkalmazkodik az Ő kicsiny teremtményi akaratához. Mert hiszen 

Istennek olyan a természete, hogy ha szeretettel és jósággal közelednek Hozzá, akkor 

mindent megtesz, amit Őtőle kívánnak. Szeretettel egy hajszálon is megköthetik 

magukhoz Istent az Őt szerető lelkek. A lélek-menyasszony tudja ezt. De azt is tudja, hogy 

nagyon érdemtelenül jutott ilyen nagy kegyelmekhez. Tudja, hogy nem szolgált rá arra, hogy 

isteni Jegyese őt a szeretetnek ekkora magas színvonalára emelje, és ilyen gazdag 

ajándékokat és erényeket adjon Neki zálogul.  

 

 Ezért mondja a 32. versszakban, amelyben kifejezi, hogy mindent az Ő Jegyesének 

tulajdonít:  

 

 „Midőn tekinteted rajtam pihent,  

 Szépséged bélyegét reám nyomá,  

 S azért szerettél úgy meg engem,  

 S azért is lett méltó szemem  

 Imádni azt, mit Benned láthatott.” 

 

I. Ezt a versszakot Keresztes Szent János így magyarázza: 

 

 Jellemző sajátossága tehát a tökéletes szeretetnek, hogy semmit sem óhajt, semmit 

sem foglal le a maga számára, semmit sem tulajdonít magának, hanem mindent az ő isteni 

Kedvesének. Ez az irányulás megvan még az alacsony színvonalú szerelmi érzésekben is, 

amelyek a testhez kötődnek. Mennyivel inkább tehát az Isten szeretetében, amelyben az ész 

akkora szerepet játszik.  

 Az előző két versszakban azt lehetett volna gondolni, hogy a lélek-menyasszony 

mégis tulajdonít magának valamit. Azt mondta például: Jegyesével együtt ő is fonja a 

füzéreket. Hogy azokat az erény-virágokat az ő hajszálával köti össze, ami pedig nem csekély 

fontosságú és értékű dolog. Azután mintegy dicsekedve beszélte el, hogy isteni Jegyese 

foglyul ejtette egyetlen hajszálával és megsebesítette szemével, szemének pillantásával. 

Amiben úgy láthatni, hogy ebben nagy szerepet és érdemet tulajdonított önmagának. Ennek a 

félreértésnek elkerülésére ebben a jelen versszakban világosan akarja kifejezni felfogását. 

Óvakodik és fél attól, hogy önmagának bármi kevés érdemet tulajdonítsanak, és ennek 

következtében megvonjanak Istentől valamit, ami csak Őt illeti meg, és amit Őneki a lélek-

menyasszony szívéből kíván. Neki tulajdonít most mindent, és ugyanakkor hálát ad 



Istennek mindenért, elmondván: az Úr azért esett foglyául az ő hajszálának, és azért 

sebesült meg hitének szemétől, mert abban a nagy kegyelemben részesítette, hogy isteni 

Ura szeretettel tekintett rá. Ezáltal széppé és kedvessé tette. Ezzel az isteni Urától kapott 

kedvességgel és értékekkel érdemelte ki az Ő szeretetét. Őtőle kapta a képességet, hogy 

imádhassa Őt, mint Kedvesét, és kedvében járhasson. Tőle kapta azt, hogy az Ő kegyelmére 

és szeretetére méltó cselekedeteket végezzen. 

 

 Ezért mondja így az 1. sor:  

 

 „Midőn tekinteted rajtam pihent” 

 

 Tudniillik a szeretet érzelmével. Mert hiszen már mondottuk: Isten szeretete annyi, 

mint az ő szeretete. Folytatja a 32. versszak 2. sorában: 

 

 „Szépséged bélyegét (szemed) reám nyomá”  

 

 Az isteni Jegyes szemein itt érti az Ő irgalmas Istenségét, amellyel irgalmasan 

lehajolva a lélekhez reá nyomja és beléje önti az Ő isteni szeretetét és kegyelmét, és ezzel 

annyira megszédíti és felemeli, hogy magának az Istenségnek teszi részesévé. A lélek tehát 

látván azt a méltóságot és fenséget, amelybe Isten helyezte,  

 

így szól a 3. verssorban: 

 

 „S azért szerettél úgy meg engem” 

 

 Megszeretni annyit tesz, mint igen szeretni. Tehát több az egyszerű szeretetnél, és 

azt fejezi ki, hogy valaki két okból szeret. A lélek tehát két jogcímet említ, amelynek alapján 

őt az isteni Jegyes szereti. Éspedig nemcsak azért, mert hajszála foglyul ejtette, hanem 

megszerette azért is, mert szeme megsebezte.  

 Ebben a versszakban tehát az ara megmagyarázza, hogy mi okból szerette meg Őt oly 

forró szeretettel – tudniillik Istent – azért, mert rátekintvén Neki tetsző szépséggel ruházta 

föl. Megadta neki hajszálának szeretetét, és szeretetével átalakította szemének hitét. Azt 

mondja ugyanis: s azért szerettél úgy meg engem. Isten ugyanis azáltal, hogy a lélekbe önti 

kegyelmét, méltóvá és képessé teszi azt az Ő szeretetére. A fenti szavak tehát azt jelentik: 

mivel belém öntötted kegyelmedet, amely méltó záloga volt a Te isteni szeretetednek, azért 

szerettél meg engem. Vagyis ezért adtál nekem még több kegyelmet. Ez az, amit Szent 

János az evangéliumban kifejez, amikor azt mondja: Az Úristen kegyelmet ad kegyelemre 

halmozva (Jn 1, 16), vagyis hogy több kegyelmet ad érte, mert kegyelem nélkül nem lehet 

megérdemelni az ő kegyelmét. Ennek megértése céljából meg kell jegyeznünk, hogy Isten 

amint nem szeret semmit önmagán kívül, úgy nem is szeret semmit jobban önmagánál, mert 

mindent önnönmagáért szeret. Ily módon a szeretet a végcél jellegével bír. Tehát Isten nem 

szereti a dolgokat azért, amik ők önmagukban. Midőn tehát Isten a lelket szereti, ezáltal 

mintegy önmagába helyezi, és önmagával teszi őt egyenlővé. Így azután szereti a választott 

lelket saját magával együtt ugyanazzal a szeretettel, amellyel isteni Önmagát szereti. 

Ennek következtében a lélek minden egyes Istenben végzett cselekedetével megérdemli 

Istennek szeretetét. Ebbe a kegyelembe és fenségbe lévén helyezve minden tettével magát 

Istent érdemli meg.  

 

Ezért mondja a 4. sorban:  

 

 „S azért is lett méltó szemem,” 



 

 vagyis abban a jóságban és kegyelemben, amelyben engem a Te isteni irgalmad 

szemei részesítettek, amikor engem szemléltél, és azáltal kellemessé tettél szemeid előtt, és 

méltóvá arra, hogy reám tekints. Így azután az én emberi szemem is méltó lett imádni azt, 

amit Benned láthatott.  

 Ez az 5. verssor:  

 

 „Imádni azt, amit Benned láthatott.” 

 

 Ez annyit tesz, hogy az én lelkem tehetségei, vagyis azok a szemek, amelyekkel 

Téged, Istenem, én Jegyesem láthatlak, méltókká tettek arra, hogy őket Hozzád emeljem, és 

velük Téged szemléljelek. Ezek ugyanis ez előtt az ő alacsony működésük és pusztán 

természetes tehetségük nyomorúságában le voltak sütve, és földre szegezve. Az, hogy a lélek 

képes Istenre nézni, annyit jelent: Isten kegyelmével tud érdemlegesen cselekedni. Ily 

módon szereztek tehát érdemet a lélek tehetségei azáltal, hogy imádták Istenüket az Ő 

kegyelmében, amelyben minden cselekedet érdemszerző. Imádták tovább az Ő kegyelme és 

jósága által megvilágosítva azt, amit most Őbenne láttak. De amit annak előtte vakságuk és 

alacsonyságuk miatt nem voltak képesek észrevenni.  

 De mit láttak meg most tulajdonképpen Őbenne? Látták Istenben  

 – az erények nagyságát, 

 – a túláradó kegyességet,  

 – a végtelen jóságot,  

 – szeretetet és  

 – irgalmat.  

 Látták azt a megszámlálhatatlan jótéteményt, amelyet a lélek-menyasszony Istentől 

kapott. Azt, hogy most már olyan szorosan van Istenhez fűzve, mint ahogyan annak előtte 

még nem volt. Mindezt a léleknek szemei most már méltók voltak imádni, éspedig 

érdemszerző módon, mert hiszen most már e szemek kedvesek és szépek voltak a Jegyes 

előtt. Annak előtte nem voltak méltók mindezt imádni vagy látni, sőt még arra sem, hogy 

mindebből valami keveset szemléljenek Istenben. Mert rendkívül tompa elméjű és vak ám az 

a lélek, amely nem bírja az Ő kegyelmét.  

 Sok tanulság folyik ebből, és igazán szomorú dolog azt látni, hogy mennyire nem 

teljesíti kötelességét az olyan lélek, amelyet nem világosít meg Isten szeretete. Mert hiszen 

neki kötelessége volna elismerni ezt, és sok egyéb számtalan jótéteményt, amelyet úgy az 

anyagiak, mint a szellemiek terén Őtőle kapott, és lépten-nyomon kap. És ezekért szünet 

nélkül kellett imádni és szolgálni Istent. Márpedig nemcsak hogy nem teszi, hanem még csak 

azt meg sem érdemli. Hanem még csak azt sem érdemli meg, hogy mindezt nézze, és 

megismerje, sőt akárcsak sejtse is. Íme, mekkora a nyomorúsága azoknak, akik a bűnben 

élnek, illetve jobban mondva a bűnben meg vannak halva Isten számára.  

 Eddig tehát Keresztes Szent János magyarázata a 377-381. oldalig.  

 

II. Most csendben, áhítatban örvendjünk, mert az Úr itt van! 

 

Örvendjünk a lélek-menyasszony boldogságával, aki tudja, hogy mindent isteni 

Urától kapott!  

 Szent Pál apostol ezt úgy fejezi ki: Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, akkor 

ne dicsekedj vele! (1 Kor 4, 7). Nincs mivel dicsekedned. Itt az egyetlen megoldás az, hogy 

dicsérjük a Teremtőt, Istent, dicsérjük a megváló Urat, Aki a Szent Szeretetével 

megszentelt bennünket. „Magának teremtett”, ahogyan Szent Ágoston mondja, és azt 

akarta, hogy a szívünk csak Őbenne nyugodjék meg! Aki ezt az isteni akaratot elfogadja, 

azt az Úr is megszereti. Mint ahogyan a gazdag ifjúra Jézus szeretettel rátekintett, és 



megszerette őt, úgy aki az Úrért mindent el akar hagyni, ami nem vezeti őt közelebb 

Hozzá, megélheti, hogy Isten reátekint, és megszereti őt! (vö. Mt 19, 16-26?). 

 A szeretetnek ez a tulajdonsága: akit szeret, azt szívesen nézi. Aki szeretettel tekint 

a másikra, az foglya lesz annak, akit szeret. Már nem akar másra nézni, másra tekinteni. 

Isten is így foglya lesz a lélek-menyasszonynak, az Őt szerető léleknek. A lélek-

menyasszony azért kötheti magához akárcsak egyetlen hajszállal is isteni Urát, mert az Úr 

maga akarja, mert az Úr ad neki olyan erős szeretetet, amellyel ez a kicsiny hajszálnyi 

szeretet magát Istent tudja rabul ejteni. A lélek-menyasszony boldogan állapítja meg: 

„Midőn isteni tekinteted rajtam megpihent, a Te isteni szépséged, mint egy pecsét úgy rám 

nyomta az Ő isteni mivoltát, szeretete jelét, megbélyegzett a szeretet jelével. Amikor 

megpecsételték a rabszolgákat, tüzes vassal nyomták be a tulajdonos nevét, és ezzel mintegy 

el is csúfították annak a bőrét, jelezve, hogy már nem a magáé, hanem a rabszolgatartó úré. 

Amikor az Élet Ura nyomja rá a saját szépségének a pecsétjét a választott menyasszony 

lelkébe, akkor azt megszépíti. Meglátszik rajta, hogy már nem a magáé, hanem isteni Uráé, 

de ettől megszépül a lélek-menyasszony. A szeretet mindig megszépít. Aki megtapasztalja a 

másik iránta való szeretetét, az ragyog, az boldog! Annak a lelkéből kisugárzik ez a szeretet 

a testi mivoltából is, látható rajta, hogy milyen szerelmes. A lélek szférájában pedig amikor a 

lélek-menyasszony megéli azt, hogy Istentől a rátekintés által megkapta ezt az isteni 

szépséget, ezt az isteni szeretetet, akkor úgy meg tud szépülni! Tudja, hogy nem magától lett 

ilyen szép.  

 Valaki egyszer ezt ilyen egyszerűen fogalmazta meg: A legjobb szépítőszer az 

imádkozás, amikor a lélek betöltődik a szép Istennel, akkor maga is széppé válik! Ebben 

az isteni szépségben, ebben a szeretet-áradásban érdemes megpihenni. A lélek-menyasszony 

azért tud itt tétlenné lenni, azért tud megpihenni, mert Isten tekintete nyugszik rajta.  

 A vadászok tudják, hogy a célba vett vad megrémül, mozdulatlanná lesz, amikor 

észreveszi a reá leselkedő fenyegetést. A lélek-menyasszony pedig elpihen a boldogságban, 

az élet fellobogásában, amellyel őt célba vette ez az isteni Vadász. Ugyanakkor megélheti 

azt is, hogy az ő kicsiny teremtményi szeretete is rabul ejtette isteni Ura szívét. Isteni Ura is 

szívesen néz az Ő kicsiny menyasszonyára, mert az isteni kegyelem, a szeretet áradása 

tette a lélek-menyasszonyt széppé, olyan isteni illatúvá, Istentől megérintetté, Istentől 

átformálttá, Istentől újjáteremtett emberré. Keresztes Szent János úgy mondja: Isten 

megszépíti, felemeli és az Ő Istenségének a részesévé teszi a lélek-menyasszonyt. Szent 

Péter apostol is tanítja: Mi az isteni természet részesei lehetünk (Róm 5, 2). Micsoda isteni 

szépség árad el az emberi lelken egy-egy ilyen isteni vérátömlesztés által, isteni szeretet 

belénk áradása által!  

 A lélek-menyasszony tehát megpihen ezen isteni szeretető tekintet sugárzatában, mert 

Isten nézése maga a szeretet (1 Jn 4, 8). Az ember is szívesen nézi azt, akit szeret, illetve 

szereti azt, akit szívesen néz. A szerető tekintet tehát megszépíti azt, aki szeret, illetve azt, 

akit szeretve néz. Isten is az Ő szépsége bélyegét nyomja rá a lélekre, vagyis a lélek-

menyasszonyt szépséggel ruházza fel, beleönti a kegyelmét. A lélek az Istennek tetsző 

szépséggel lesz gazdagabb. Ez a kegyelem műve. És ugyanakkor ez az isteni cselekedet, 

amellyel az Ő szépségét a léleknek adja, a záloga is egyben annak, hogy most már a lélek 

még jobban szeretheti Istent, még jobban gyönyörködhetik benne, hiszen saját magát látja 

isteni Szerelmesében, illetve isteni Ura önmagát látja a lélek-menyasszonyban. Micsoda – 

mondjuk így: – lelki szerelmi egyesülés ez Isten és a lélek között. Egymásban vannak, 

Isten az emberi lélekben, a lélek-menyasszony pedig isteni Urában (vö. Jn 14, 20).  

 A reklámipar is hasonló technikával dolgozik. Az embereknek a fejébe sugallja a 

gondolatot: „Használjon ilyen vagy olyan szert, mert ez a jó választás. Erre lesz értékesebb, 

ez szolgál majd az egészségére!” A lélek-menyasszony pedig azért boldog, mert elmondhatja 

isteni Urának: „Én Téged választottalak, én használni akarom azt a szépítőszert, amelyet 

ajánlottál nekem. Én már tudom, hogy ez a legjobb választás. Isten is visszalitániázza a 



lélek-menyasszonynak: Szépségem, galambom, kedvesem, gyöngyöm, én is téged 

választottalak! Én adtam neked ezt a gyönyörű szépítőszert, amely ilyen gyönyörűvé tett az 

én szememben. Azért tetszel nekem, kicsiny menyasszonyom, mert magamat látom 

benned. Ezért pihen meg isteni tekintetem rajtad, mert az én szentháromságos szépségemet 

látom a te lelkeden.  

 Ez a szerető tekintet, a szemlélődés a kontempláció. A kontemplatív imának a 

kibontakozása, hogy a lélek észreveszi: Isten szeretettel reá tekintett. Ő pedig ezt a 

megelőző, isteni szeretetet befogadja és viszonozza. Visszatekint isteni Urára szeretettel. A 

lélek-menyasszony szeme is megpihen isteni Urán. A lélek-menyasszony szíve is 

elcsendesedik isteni Ura szeretetében. Nem irányul már máshová, nem kívánkozik már 

másra. Megpihennek egymásban. Elmondhatják: Te énbennem, én tebenned (Jn 14, 20). Az 

átalakító egyesülés imájában, imaszakaszában ez az élmény egy valódi lelki átalakítást 

eredményez. Isten ugyanis a lélekben él, a lélek-menyasszony pedig egyre jobban átalakul, 

isteni Urához hasonul. Belenövekszik isteni életébe, a szentháromságos szeretet-

közösségbe. Így azután a lélek-menyasszonynak a szeme méltó lesz imádni azt, amit isteni 

Urában láthatott. Lelke tehetségei, vagyis az értelme és az akarata egyre nagyobb hódolattal 

van isteni Ura iránt. Gondolatai és szíve irányulásai már Istenbe gyökerezik bele. 
Leborulva áldja, imádja isteni Urát. Szeretné, hogy lelke tekintete egyre tisztább legyen, hogy 

még többet láthasson isteni Urának a szépségéből, a Szentháromság szerető Valóságából. A 

lélek és test sötét éjszakájában már megtanulta: minél tovább várakozik a sötétségben, annál 

jobban megszokja a lelke tekintete azt a valóságot, amely körülveszi, amelyben Isten veszi őt 

körül. És egyre jobban feldereng számára az isteni Valóság jelenléte, amely körülveszi, 

átölelve tartja.  

 Ebben a gyönyörűséges imaállapotban, amikor Isten egészen beleajándékozza 

önmagát választott menyasszonya lelkébe, illetve beleemeli kicsiny teremtményét az Ő 

isteni szeretete, szíve legmélyébe; akkor a lélek-menyasszony is minél tovább várakozik, 

annál többet lát. Nem a szemével, mert az nem közvetít elegendő információt a 

Lélekistenről. A testi szem a testi szférát láthatja csak. A lélek-menyasszony szeme egyre 

jobban kitárul, egyre többet lát meg Istene szeretetéből az értelem segítségével. Megérti 

Isten szeretetét. Szent János így írja első levelében: Mi megismertük Isten szeretetét, és 

hittünk benne (1 Jn 4, 16). Tehát a lélek-menyasszony is az értelem megismerő-képessége 

segítségével egyre többet tud befogadni isteni Urából. Megérti, hogy Isten mennyire szereti 

őt. Belül, mint amikor az ember a tudással gazdagabb lesz, úgy a lélek-menyasszonyban is 

egyre nagyobb lesz az ismeret a szentháromságos egy Istenről. Minél jobban megismeri, 

annál jobban szereti, vagyis imádja. Ha azt mondja neki: szeretlek, akkor ez azt jelenti: 

imádlak. Ha azt mondja neki: imádlak, akkor ez azt jelenti: szeretlek.  

 Ruiz, ez a karmelita szerzetes a lelki életet így határozza meg: Nem más, mint 

Krisztus és a Szentlélek élete bennünk, mint az Atya ajándéka (190. oldal). Itt az elmélet 

már valósággá lett. A lélek nemcsak megismeri isteni Urát, a szentháromságos életet, hanem 

egyre jobban tudja is, belül valóságosan megéli, hogy ki az Atya, a Fiú és a Szentlélek, Aki 

neki ajándékozta magát. Aki az Ő isteni szeretetével gazdagította a választott lelket. Az 

ismeret és a szeretet egymásba bontakozik, egymásba fonódik, és egyre jobban kiteljesedik.  

 Ha egy kis cserép földbe egy kis magot elvetünk, az idővel felnövekszik, és olyan 

naggyá terebélyesedik, hogy a gondos gazdának át kell ültetnie egy nagyobb cserépedénybe. 

A lélek is, aki mint valami törékeny cserépedényben hordozza ezt a nagy kegyelmi kincset, 

ahogyan Szent Pál apostol is mondja (vö. 2 Kor 4, 7), megéli, hogy Isten élete bontakozik 

benne, növekszik, egyre nagyobb lesz. Egyre jobban átjárja őt a szentháromságos egy Isten 

élete. A cserépedénybe való kis mag vetése olyan, mint amikor a lélek-menyasszony 

hívogatta isteni Urát, és mondogatta neki: szeretlek. Marana Tha (1 Kor 16, 22) – Jöjj el, 

Uram! Az Úr elrejtette magát kicsiny teremtménye lelke televényébe, hogy ott 



bontakozzék ki, gyökeret verjen Krisztusban, és Krisztus verjen gyökeret őbenne, 

ahogyan Szent Pál is buzdít: Verjetek gyökeret Krisztusban! (Ef 3, 17).  

 Most pedig ebben az imaszakaszban már nem kell hívogatnia isteni Urát, csak 

egyszerűen az örvendezés élete uralkodik el benne:  

 – Örülök, hogy eljöttél!  

 – Örülök, hogy nekem ajándékoztad isteni életedet, eltöltöttél életeddel. 

 – Örülök, hogy lelkemet betöltötted isteni Világosságoddal, vagyis megtestesült 

Fiadban tapasztalati ismeretet adtál nekem Isten és az ember egyesülésének a módjáról. A 

názáreti Jézusban, Mária fiában, ebben az emberben egészen eluralkodott a második isteni 

Személy. Ezzel nemcsak példát adott nekünk, hanem bíztatást is, hogy mindnyájan a magunk 

módjának megfelelően – ha nem is lényegi egyesülésben, mint a második isteni Személy, és 

Jézus embersége egyesültek –, de a kegyelmi egyesüléssel egyek lehetünk. Isten élete 

mibennünk a szeretetben, és a mi emberi életünk benne lüktet Isten szívében, Isten 

szeretetében.  
 A lélek-menyasszony nemcsak Jézust hívogatta, hanem a Szentlelket is: Ó alkotó 

Lélek jövel, szívünk, lelkünk töltsed el! (Ho. 99). Most pedig már megélheti: Ez az 

újjáalkotott teremtő Lélek eljött, és eltöltötte őt, ahogyan Jézus ígérte: Erőben részesültök 

a magasból (Lk 24, 49). A lélek-menyasszony boldogan éli meg: Ó, hogy árad a kegyelem! 

Megélheti: Uram, eltöltöttél a szeretettel, az Atya és Fiú Lelkével, az élő, lobogó 

szeretetével! Átjártál isteni Szereteteddel. Fellobogtattad bennem magadat, Szentlélek 

Isten, mint az Atya és a Fiú Szeretet-egysége. Birtokba vetted életemet. Én a Tied vagyok, 

Te pedig, isteni Uram, az enyém lettél! Most már nem kell hívogatnia Istent: Marana tha, 

óh alkotó Lélek jövel, hanem elég csak boldog örömmel szemlélni a lélek és az isteni Ura 

egységét. Boldog, mert isteni Ura tekintete megpihen rajta, boldog, mert megvallhatja isteni 

Urának: „Istenem, szeretlek nézni Téged! Óh végtelen Szépség, milyen szívesen 

szemléllek! Ó, milyen gyönyörű vagy, Istenem!”  

 Akkor ebben az imaszakaszban bontakozik az az élmény, amelyet a lélek-

menyasszony így fogalmaz meg: Uram, szeretek belemerülni szereteted tengerébe! 

Megéli ugyanis, hogy isteni Ura az Ő szerető tekintetével belemerült az ő kicsi 

teremtményi létébe, a végtelen nagy Istenség a kicsiny emberi lélekbe. Mivel ez az 

átalakító egyesülés az embert egészen átalakította Istenbe, azért itt a megnyugvás 

állapota következik be, a békesség csendje, az egymásban nyugvás öröme. A szeretetnek 

valami olyan egybelángolása valósul meg, amelyet emberileg szinte nem tudunk kidadogni. 

Az a hasonlat, amelyet már többször segítségül hívtunk, hogy a kicsi gyertya lángja 

belelángol a tábortűz nagy lángjába, csak gyenge hasonlat. A tábortűznek ugyanis van egy 

végessége, azon túl már a sötétség kezdődik. Isten világában pedig az Ő tüze ragyogásának, 

szíve melege áradásának nincs határa, nincs vége. Tehát ilyen boldogan engedjük át 

Istennek az egész létünket, hogy Ő a szeretetével vonzza magához, szépségével alakítsa 

magába!  

 

Akkor boldogan énekelhetjük Istennel együtt a szeretet himnuszát: 

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

 

Egyre jogosabb a lélek-menyasszony vágyának lobogása:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  



                                                                                             

 

415. Jézus azt akarja: választottja ott legyen Vele Nagycsütörtökön is a bűntől való 

megváltás művében, a lélek-menyasszony pedig ott látja magát isteni Ura oldalán, és azt 

óhajtja, hogy szépsége mindinkább növekedjék Urának szerető tekintete által 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 33. versszak, 381-386. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj Világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt!  

 

 Egy-egy nagy történelmi eseményről profi fotósok tudósítanak. Keresztes Szent 

János is ilyen, aki azonban a fényképnél is maradandóbb hű leírást tud adni, hogy mi 

játszódott le Jézus szívében ama Nagycsütörtök éjszaka a Getszemáni kertben.  
 Egy fotós – amikor kevés a fény, mint a Getszemáni kert éjszakájában, akkor – vakut 

használ. Akkor a lélek-menyasszony meglátja Isten tekintetét. Keresztes Szent János azt 

mondja: Négyféle jó hatást gyakorol ez az isteni tekintet a lélekre: Megtisztítja, 

kegyelemmel tölti el, gazdagítja és megvilágítja. Úgy, amint a nap is, ha valahova odaküldi 

sugarait, szárít, melegít, szépít és fényessé tesz. Ha egyszer már az Úristen belehelyezte a 

lélekbe ez utóbbi 3 kincset, és ezek folytán a lélek-menyasszony kimondhatatlanul kedvessé 

lett előtte, már soha nem emlékezik többé előbbi rútságára, bűneire. Ha az Úristen egyszer 

már megbocsátotta a lélek bűneit, akkor a léleknek már nem szabad megfeledkeznie régi 

bűneiről:  
1. Először azért, hogy a továbbiakban sohase bízzék többé önmagában! 

 2. Másodszor, hogy mindig hálás legyen isteni Urának! 

 3. Harmadszor pedig azért, hogy növekedjék benne a bizalom arra vonatkozóan, 

hogy még többet fog kapni! Mert ha már a bűn állapotában akkora nagy kincset kapott 

Istentől, hogy Isten neki ajándékozta önmagát, most, hogy Isten segítségével kimenekült a 

bűnből, és Isten szeretetében él már, mennyivel nagyobb kegyelmekre számíthat! 

 Amikor a lélek-menyasszony végiggondolja ezeket az Istentől kapott irgalmas 

jótéteményeket, és ott látja magát ekkora méltóságban isteni Jegyese oldalán, akkor 

kimondhatatlanul örül, szeret és boldogan hálálkodik. Nagyban növeli érzelmeit annak 

emléke, hogy azelőtt olyan alacsony sorban volt, olyan rút, hogy meg sem érdemelte, hogy 

Isten reá tekintsen. De az Úr az Ő saját kegyelméből, jó-szándékából megszépítette. Így 

azután fellelkesedik, és bátorságot merít a lélek-menyasszony arra, hogy kérje ezen isteni 

szellemi egyesülés folytatását.  

 

 Ezért mondja a 33. versszakban isteni Urának:  

 

 „Ó, csak ne vess meg,  

 mert bár ha feketének is találtál,  

 most már bátran reám tekinthetsz.  

 Azóta, hogy szemed reám vetéd,  

 Mert bájt és szépséget hoztál létre bennem.”  

  

I. A 33. versszakot Keresztes Szent János így magyarázza: 

 



 Az ara, vagyis a lélek-menyasszony megérti, hogy bár saját természete alapján ő 

milyen kicsiny, nem érdemli meg, hogy isteni Ura őt valamire is becsülje. Ő most olyan 

értékes jegyajándékokat kapott Tőle, hogy miattuk már nagyra lehet becsülni. Kedvese 

egyszer már előzőleg reá tekintett, és ezáltal dicsőséggel vette körül, szépségbe öltöztette. 

Most bátran tekinthet reá másodszor, sőt többször is, növelve ily módon a lélek-

menyasszonyban a kegyelmet és a szépséget. Hiszen most erre bőséges oka van, amely ok 

nem volt meg akkor, amikor először tekintett reá. Ezért mondja az 1. sorban:  

 

 Ez az 1. verssor: 

 

„Ó, csak ne vess meg!”  

  

 Nem azért mondja ezt, minthogyha a lélek-menyasszony azt szeretné, hogy valamibe 

is vegyék, hanem ellenkezőleg: A lélek igazán szereti Istent, és akkor a megvetés, meg az 

alázat nagy becsben áll előtte, és nagy örömet szerez neki. Belátja, hogy a maga teremtményi 

mivolta alapján nem érdemel mást, és csakis ezen Istentől kapott kegyelmek és 

ajándékok teszik őt valamivé.  
 

Ezt fejezi ki a 2. sorban:  

 

 „Mert bár ha feketének is találtál,” 

 

 vagyis mert bár akkor, amidőn még nem tekintettél kegyelemmel reám, csúnyának és 

feketének találtál bűneim, gyarlóságaim és természetem alacsony színvonala miatt,  

  

a 3-4. verssorban így folytatja:  

 

 Most már bátran reám tekinthetsz azóta,  

 Hogy szemed reám vetéd.  

 

 Amikor az Úr reá tekint az Ő választottjára, akkor nemcsak leveszi róla a bűn 

feketeségét, hanem érdemessé is teszi arra, hogy újra meg újra reá nézzen. A lélek-

menyasszony megvallja: „Uram, ezt a Te szerető tekintetednek köszönhetem.”  

  

Az 5. sor: 

  

„Mert bájt és szépséget hoztál létre bennem.”  

 

 Ki tudná megmondani, hogy mennyire naggyá teszi Isten a lélek-menyasszonyt, ha 

egyszer elkezdi kedvét találni benne. Szinte elképzelni sem lehet, mert végül is az Úristen ezt 

önmagához méltó módon teszi. Megígérte: Akinek van, annak még adnak, és majd bővelkedni 

fog benne (Mt 13, 12). Bátran nézheted tehát, Istenem, és megbecsülheted ezt a jegyesi lelket, 

amelyre tekintesz, mert tekinteteddel értéket és szeretetre méltóságot helyeztél belém, 

amelynek alapján értékeled és szereted a lelkemet. Éppen ezét megérdemli, hogy már ne csak 

egyszer nézzen rá, hanem gyakran tegye ezt.  

 (Eddig Keresztes Szent János magyarázata a 381-386. oldalig.)  

 

 Most abban a Getszemáni sötétségben, a szeretet vakujának annál is vakítóbb 

fényében nézzük ezt az isteni tekintetet! Kire néz? Mit lát? 



 Azt, hogy a lélek-menyasszony megkapta a meghívást, mint Péter, János és Jakab 

apostol: Virrasszatok velem! (Mt 26, 38). Legyetek itt velem, ti, akik nemcsak szolgák 

vagytok már, hanem barátaim! (Jn 15, 15).  

 Először tehát azt kell megfontolnunk, hogy az isteni Vőlegény visszaemlékezik reánk 

ott a Getszemáni kertben. Nekünk is mondta: Vágyva vágytam elkölteni veletek ezt a húsvéti 

vacsorát (Lk 22, 15). A vacsora végeztével azt mondja: Keljünk fel és menjünk! – tudniillik 

a Getszemáni kertbe – a szenvedés útján előre! Jézus nagyon jól ismerte a forgatókönyvet, 

hogy milyen események következnek. Nem Ő akarata, hogy Júdás elárulja. De az, hogy Ő 

ismerte a jövőt, nem befolyásolta, nem determinálta Júdás, az áruló szabad akaratát. Itt az 

érvényesül, amit már az Ószövetségben megjövendölt: Isten letekint szentéje magasából, az 

Úr az égből a földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a halálra 

szántakat (Zsolt 101, 20-21).  

 Amikor Jézus a Getszemáni kertben leborult a Mennyei Atya előtt, isteni 

tekintetével reánk is nézett. Meghallotta azoknak a raboknak a sóhaját, akik a bűn miatt 

voltak halálra ítélve. Megesett rajtunk a szíve. Olyan fekete a bűn. Jézus isteni szeretete 

levette az Ő választottairól a bűnt, annak sötétségét, szennyét. Miért? Mert szereti övéit. 

 Ugyancsak a Zsoltárosnál olvashatjuk: Háza alapjait, mert Sion kapuit szereti az Úr 

(Zsolt 86, 1-2), vagyis azokat, akik Sion várának várfalain belül laknak. Kiválasztotta őket 

magának jegyesi szeretettel. Szereti őket, mint ahogyan a vőlegény szereti a menyasszonyt.  

 Egy-egy fényképet fel is lehet nagyítani, s akkor a részletek jobban előtűnnek. 

Meglátjuk azokat a vonásokat, amelyeket addig talán nem is figyeltünk meg. Bármennyire is 

sötét van a Getszemáni kertben, Jézus szíve szeretete lángol, és árad választottaira.  

Akik igazán szeretik egymást, a sötétben is látják egymást a lélek látásával, a szív 

ráhangolódásával a másik tekintetére. Tudják egymásról, hogy ott van az a másik, és 

tudják, hogy milyen nagy szeretettel van ott. Minél inkább nagyítjuk ezt az isteni felvételt, 

annál jobban meglátjuk, hogy milyen nagy Istennek a megbocsátó, irgalmas szeretete!  

 A lélek-menyasszony tehát visszaemlékezik a bűn és az irgalom, a szeretet idejére. A 

szellemi páros ének-ben az egész 33. versszak erről a tekintetről szól, amelyet a Megváltó 

az Ő választott menyasszonyára irányított. A Jézus elfogására kiküldött katonák, pribékek 

nem látták ezt. A lélek-menyasszony – aki meghallotta Jézus szavát: Virrasszatok velem, a 

test gyenge, a lélek pedig készséges (Mk 14, 38) –, készségesen ott marad isteni Ura előtt, 

nem menekül el tőle, mert ő visszaemlékezik arra, hogy ő egyszer már részesült a bűn 

bocsánatában. Azóta is a szívében forgatgatja az isteni irgalom édességét. Tudja, hogy az az 

irgalmas jézusi megváltói tekintet micsoda lelki bájosságot, szépséget hozott létre benne. 

Tudja, hogy isteni Ura szereti őt, és ezért újra meg újra szívesen reánéz.  
 Újra szívébe idézi a jézusi vallomást: Vágyva vágytam elkölteni veletek ezt a húsvéti 

vacsorát, meg mindazt, ami utána következik: A Getszemáni kert gyötrelmét, a főpap és a 

főtanács elé hurcoltatást, a megalázó kihallgatásokat a főpap és Pilátus előtt. Egyeseknek – 

akik nem láttak, mert nem ismerték fel Jézus szívének a szeretetét – a kiabálását: Feszítsd 

meg Őt, „keresztre vele!”, Barabás kell nekünk, a szolga, az isteni Jegyes helyett! (vö. Mk 

15, 14-15). De a lélek-menyasszony belesimul Jézusnak ebbe a szent vágyába, amely a 

szívéből szüntelenül árad a Getszemáni kertben az elfogatáskor, a kereszthordozáskor, a 

keresztre-feszítéskor, és még inkább a feltámadáskor. Jézus az, Aki vágyva vágyott együtt 

lenni az Ő választott menyasszonyával, és meghívta ezt a választott lelket.  

 A Jelenések könyvében van egy csodálatos kinyilatkoztatás, üzenet a mennyei 

boldogságról. A látnok János ezt hallja: „Boldogok, akiket meghív menyegzős lakomájára a 

Bárány!” (Jel 19, 9). Nem akármilyen lakoma kezdődött ott, az utolsó vacsora termében. Ez 

az a menyegzős lakoma, amelynek több fogása van. El lehet elaludni, de nem érdemes, mert 

akkor lemarad a menyegzős lakomára meghívott ember. Lehet elszaladni, mint a választott 

tanítványok. Micsoda fájdalom ez az isteni Vőlegénynek: Az én kedves választottaim 



saját magukat jobban féltik, saját magukat választják, mentik az irhájukat, mintsem hogy 

velem lennének!  

 Lehetne tovább sorolni a keresztúton milyen boldog volt az a fájdalmas anya, vagy 

Cirenei Simon, vagy a kendőjét nyújtó Veronika; mert ők már tudtak valamit abból, 

amit a kinyilatkoztató Isten üzen: Boldogok, akiket meghív a menyegzős lakomájára a 

Bárány, az isteni Vőlegény azért, mert ez az Ő menyegzője. Nemcsak mint egy az 

asztaltársak közül, hanem az egyetlen, az Ő szívének egyetlenje a lélek-menyasszony, aki ott 

ülhet a főasztalnál istenei Ura jobbján. Boldog a menyasszony. A Jelenések könyve folytatja: 

Boldogok, akik nem szennyezték be ruhájukat, velem fognak járni, mert megérdemlik. A 

Győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlik ki többé az Élet könyvéből, hanem – 

mondja az isteni Vőlegény – megvallom Atyám és angyalai előtt (Jel 3, 4-5).  

 Menyegzős, menyasszonyi fehér köntös. Ők azok, akik megmosták köntösüket az 

isteni Bárány vérében, megtisztultak. Ők azok a szüzek, azok a tiszták, azok a hűségesek (vö. 

Jel 14, 4). A lélek szüzességéről van szó, vagyis akik Istenhez kötötték az életüket. 

Boldogok, mert Isten Báránya nyomában járnak, bárhova megy: a Getszemáni kertből a 

főpap udvarára, Pilátus köves udvarára, a megostoroztatás, a töviskoronázás helyére, a 

keresztút stációira. Minden egyes ütés és tövis-szúrás, kalapácsütés, szög nekik fáj. 

Átvállalnák ennek az isteni Vőlegénynek a gyötrelmeit, Aki viszont éppen az Ő 

választottaiért vállalta a szenvedést. Ez a megszabadító, behelyettesítő, engesztelő 

áldozat, ez a szeretet diktátuma.  
 Amikor a választott menyasszony az isteni Bárány, az isteni Jegyes nyomában 

megy, akkor mindig emlékezik arra is, hogy honnan jöttek, illetve arra, hogy hová mennek. 

Ahogyan a Zsoltáros mondta: A mélységből kiáltott isteni Urához, …az pedig lehajolt hozzá, 

és kiragadta a bűn undok iszapjából (vö. Zsolt 129, 1. 8). Akkor az isteni Vőlegény még 

feketének, koszosnak találta, de azután fehérre mosta a keresztfán kiontott vérével. 

 

II. Most próbáljunk egy másik felvételt nézni, ahogyan Jézus letekint a 

keresztfáról! 

 

 Most már látja azt a szépséget, amelyet Ő hozott létre a választott menyasszony 

lelkében. Most már ez a megőrzött lelki szépség megerősíti Jézust a küzdelemben: „Édes, 

szépséges menyasszonyom, én szívesen szenvedek érted! Én nem sajnálom azt, hogy 

belehalok ebbe a szeretetbe.” A Vőlegény az Énekek énekében így mondja: Mint a halál, 

olyan erős a szerelem! (Én 8, 6). Jézusnak az Ő választott menyasszony iránti szerelme 

még a halálnál is erősebb. Azt mondja: „Irántad való szeretetből az életemet adom, hogy 

még jobban megtisztítsalak, magamnak még bájosabbá alkossalak, újjá teremtselek, hogy 

szépségedben én, a Te isteni Urad gyönyörködhessem örökre, a halálon túl is, a 

mennyországi valóságban is.”  

 Az Énekek énekének Vőlegényének volt egy ilyen vallomása is: Fordítsd el tekinteted, 

jegyesem, mert megigézel vele! (Én 6, 5). A Vőlegény tudja azt, hogy választott 

menyasszonya szerelmes tekintete lebilincseli Őt, megigézi, kész mindenre érte: élni is, halni 

is. A menyasszony pedig tudja azt, hogy honnan jött, milyen mélységekből, és ezért a 

Vőlegény kérését így módosítja: „Isteni Uram, fordítsd felém tekinteted, hogy megigézzél 

vele!”  

 A Getszemáni kertben is reám tekintettél. A Getszemáni kert sötétségében is felém 

fordultál, értem voltál ott, értem mentél a keresztúton a kereszthalálba, a feltámadásba. 

Persze, hogy a lélek-menyasszony kéri: „Még jobban fordítsd felém tekintetedet, bájoljál el 

engem! Én hagyom, hogy belemerüljek a Te szeretet-tekinteted mérhetetlen tengerébe!” 

Szerető tekinteted kontemplatív nézés, ahogyan Keresztes Szent János mondta a 4. verssor 

magyarázatánál: „Az, hogy levetted rólam a fekete színt, és érdemessé tettél, hogy reám nézz, 

azt a Te szerető tekintetednek köszönhetem.” 



 Ilyenkor a lélek-menyasszony a sötétben is lát. Látja az ő kicsiny teremtményi 

lelkének a fájdalmát, hogy azelőtt nem szerette eléggé isteni Urát. De most már öröm tölti 

be: az isteni Ura megtisztította, megszépítette, bájossá tette az ő szemében, szeretetre 

méltóvá lett. Ó, isteni jó Uram, milyen öröm az, hogy most már szerethetlek Téged! Akkor 

is csak ezt kérem: „Fordítsd felém még jobban a tekintetedet! Hozzál létre bennem még több 

lelki bájt és szépséget! Teremts újjá!”  

 Itt kezdődik a lélek-menyasszonynak a múltra tekintése helyett – hogy honnan is jött, 

a mélységből, a bűn szférájából – az előretekintés: hová megy isteni Urával? Hova fog majd 

eljutni? Az a Könyv – amelyről már az isteni Vőlegény beszélt – az ő nevét, a lélek-

menyasszony nevét is aranybetűkkel őrzi. „Te vagy az én drága, kedves választottam!” 

Eldicsekszem veled Mennyei Atyám előtt, megmutatom, hogy a Szentlélekben mennyire 

szeretlek téged. A Szűzanya is reád mosolyog: Ez az én fiam választottja! Ezt a lelket 

szívügyének tekinti az én fiam? Akkor persze, hogy én is szeretem őt!  

 A lélek-menyasszony ismeri Szent Pál apostol szavát: Mid van, amit nem kaptál? Ha 

pedig kaptad, akkor nincs mivel dicsekedned (1 Kor 4, 7). De a jövőbe haladó úton, a 

mennyország útján a lélek-menyasszony tudja: Mindaz, amim van, azt mind-mind Tőled 

kaptam, isteni Uram! Minden ajándék a Te kezed melegét őrzi. Minden kegyelmi 

kincsem a Te szívedből ragyogott bele az én lelkembe. Minden boldogságom a Te 

boldogságodból forrásozik. Létem egyre jobban belesemmisül, beleolvad, beleemeltetik 

a Te isteni létedbe!  
 Jézus, az isteni Vőlegény ezt az Isten szeretetébe való belenövekedést fokozatosan 

akarja, mint ahogyan az élet is fokozatosan bontakozik. Mielőtt a Getszemáni kertbe ment 

volna, azt mondta az Ő választottainak, apostolainak: „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!” (Lk 22, 19). Nyilván ez a szentségi megjelenítés – hogy Jézus testévé 

válik a kenyér, vérévé a bor – lelki hatalomhoz van kötve; de mindnyájan ott voltunk 

Jézus gondolataiban és szívében ama utolsó vacsorán, ott a Getszemáni kert készséges 

imájában: Atyám, én értük szenteltem magamat. Ne igyam ki a szenvedésnek a kelyhét, 

amelyet az ő megváltásukért vállaltam? Hiszen ezért jöttem, hogy életük legyen, és egyre 

bőségesebben legyen! (Jn 10, 10). Ez az isteni Üdvözítő nemcsak reánk gondolt, hanem 

mindvégig szeretett is bennünket! Pedig mik voltunk mi? Bűnösök, a feketeség mélysége. 

Olyanok, akik elszakadtunk Tőle, elszaladtunk, vagy akik elfeledkezünk róla apró kis 

dolgok miatt. Te viszont ama Nagycsütörtök éjjel érettünk is könyörögtél az Atyához (vö. Jn 

17, 20), és kiválasztottál minket a világból (Jn 15, 19). Nem vonakodott az emberek kezére 

adni magát, ahelyett, hogy az Ő választottait megtisztítsa, megszentelje, ragyogó tisztává 

tegye őket. Azt mondja: Kiválasztottalak titeket a világból (Jn 15, 19). Micsoda 

felszabadultság a sötétség mélységéből, micsoda felemeltetés a mennyei világ 

Világosságára, hogy Isten kiszabadított minket a sötétség hatalmából! Jézus folytatja a 

főpapi imájában. Nem győzzük eléggé idézni, újra meg újra felidézni, mit is mond: Amint Te, 

Atyám bennem vagy, és én Tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk! (Jn 17, 21). Ez a halálba 

induló Jézus testamentuma, végrendelkezése, legfőbb vágya: A kiválasztott lélek benne 

legyen Istenben, a szentháromságos lét szeretett teljességében! Amint a mennyei a szent 

Fiában van a Szentlélek Szeretetével, Jézus azt akarja: Mi Őbenne legyünk az Atyánál a 

Szentlélek által! Így folytatja a főpapi imában: Én átadtam nekik a dicsőséget, amit nekem 

adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk! Én őbennük, T!e énbennem, hogy így 

tökéletesen egyek legyenek ők is (Jn 17, 22-23), tudniillik mivelünk és egymással!  

 

II. Mi az a dicsőség, amelyet Jézus az Ő választottjának ad? 

 

 Az isteni dicsőség. Egyedül Te vagy a szent, egyedül Te vagy a dicsőséges lét 

teljessége (vö. Kol 1, 19). Jézus a Mennyei Atya akaratával és a Szentlélek szeretetével 

egyezően átadja az Ő választottainak ezt az isteni dicsőséget. Ennek a tevékenységnek, a 



szeretetben való egyesülésnek az a célja, hogy az isteni Vőlegény az Ő választott 

menyasszonya lelkében legyen, és a választott lélek pedig úgy legyen a második isteni 

Személyben, ahogyan az első isteni Személy, az Atya a Szentlélekkel a Fiúban van! Micsoda 

isteni minta ez! Hogy megvilágosodik a Getszemáni kert éjszakája, a Nagypéntek déltől 

délután 3 óráig tartó sötétsége! Milyen húsvéti ragyogás veszi körül azt a lelket, aki 

megkapja ajándékba, ingyen, szeretetből Jézustól ezt az isteni dicsőséget, annak a 

ragyogását. Ezért azután aki tökéletesen egyesül Istennel a szeretet lelkületében, a 

Szentlélekben, az tud eggyé lenni az embertársakkal is. Minden embert átölel a lélek-

menyasszony szeretete! Nem a maga kicsi erejéből, hanem isteni Ura hatalmas karjaival, 

szeretetével, amelyet kitárt a kereszten, hogy minden embert magához öleljen! Ez Jézus 

határozott akarata. Ezért folytatja: Ismerje meg a világ, hogy Te küldtél engem, és hogy 

szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17, 23), tudniillik a Szentlélekben szereti az 

embereket. A világ tehát meg fogja ismerni Isten Szeretetét! Isten az Ő választott 

menyasszonyát is küldi, mint ahogyan Egyszülött Fiát küldte a világba, hogy megismerjék az 

emberek Jézussal és az Ő választott menyasszonyán keresztül az isteni Szeretetet emberek 

szívén keresztül. Ez a világ üdvözítésének a módja. Ismerje meg a világ, hogy Te küldtél 

engem, és hogy szereted őket, amint engem szerettél a Szentlélekben. 

 Amikor Izsák ment Ábrahámmal a Moriah hegyére az áldozat bemutatásra, és 

megkérdezte: Atyám, honnan az áldozati állat? Mert itt van a fa, a tűz, akkor    a szívébe 

milyen élesen nyílalt a szó: Atyám (vö. Ter 22, 6-7). Csak a gyermek mondhat ilyet az 

atyjának. Jézus is itt az áldozat bemutatása előtt azt mondja: Atyám, akarom, hogy akiket 

nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet, amit Te adtál 

nekem a világ teremtése előtt (Jn 17, 24). Isten szava teremtő szó. Ha valamire Isten azt 

mondja: Akarom, legyél, akkor az létrejön. Ha Jézus, mint Isten Fia kimondja ezt az isteni 

akaratot: – akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem –, akkor ez az isteni szó létre 

is hozza ezt a szeretet-egységet! Ennek a teremtő szónak az a célja, hogy Isten választottai 

lássák Krisztus dicsőségét, vagyis szemléljék az Ő isteni boldog mivoltát! Jézus azt 

mondja erről a dicsőségről: Atyám, Te adtad ezt nekem a világ teremtése előtt. És én, aki a 

világba léptem, a világ Világossága lettem. De a világ, a sötétség nem ismerte fel Istent a 

maga isteni dicsőségében (vö. Jn 1, 1-5). Jézus utal is erre: Én igaz Atyám! A világ nem 

ismert Téged. Én ismerlek Téged, és így ők is megismerték, hogy Te küldtél engem (Jn 17, 

25). Minél jobban kezdjük megismerni Isten Fia dicsőségét, annál kevésbé tartozunk az 

e-világhoz. Annál jobban tartozunk Isten világához. Ezt Jézus értékeli. Jézus folytatja: 

Megismertettelek velük Téged, Atyám, és ezentúl is meg foglak ismertetni, hogy a szeretet, 

amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én őbennük (Jn 17, 26).  

 Micsoda jegyesi egyesülés! Én, az Isten Báránya, Isten áldozata, Isten szeretett Fia 

bennük legyek! Az a szeretet, amellyel a Mennyei Atya szeret bennünket, szereti Szent Fiát, 

az bennünk is legyen! Az Istennel való egyesülésnek micsoda ima-szakasza ez! Erről mondja 

Szent János: Aki vallja, hogy „Jézus az Isten Fia”, abban Isten él, és ő Istenben. Majd 

folytatja: Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret minket, és hittünk benne (1 Jn 4, 15-

16). Szeretet Isten (1 Jn 4, 8). Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne! Ez valami 

olyasféle élmény, amelyet az apostolok élhettek meg az első pünkösd napján: 

Valamennyien elteltek a Szentlélekkel (ApCsel 2, 4), vagyis elteltek Isten szeretetével.  

 Szent Ágoston püspök is beszél erről a szeretetről. Nagyhétfőn olvastuk az 

olvasmányos imaórában: Mik voltunk, a bűnös emberek, amikor meghalt értünk Krisztus? 

(Róm 5, 8). Ki kételkednék abban, hogy saját életét adja majd szentjeinek az, aki még a 

halálával is megajándékozta őket? Életet akart ajándékozni a halandóknak. Csodálatos cserét 

csinált velünk: Ő mitőlünk vette a halált, mi pedig Őtőle kapjuk az Életet.  

Ezért tud bizalommal, bátran reátekinteni a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényére. 

Nem a maga képességeire, hanem az isteni Ura mérhetetlen szeretete miatt. Ez az a szeretet, 

amely erősebb a halálnál. Legyőzi a halált, és életet fakaszt. A menyasszony kéri: „Csak 



bátran tekints rám, isteni Uram! Mert ami szépséget bennem látsz, ami életet bennem találsz, 

azt mind-mind Tőled kaptam. De boldog vagyok! De jó volt, hogy Veled mentem nemcsak 

a nagyböjti 40 nap folyamán, hanem a test és a lélek sötét éjszakája útján is, és 

kibontakozik bennem a Te életed!”  

 

Az isteni Jegyes pedig azt mondja:  

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

 

A lélek-menyasszony boldog örömével válaszoljuk: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  



                                                                                                                   

 

 

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

magasztalja annak szépségét 

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

 

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket: 

  

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek,  

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.  

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

 

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

fűzi: 

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

lélek-menyasszonynak ebben az imaállapotban. Kimondhatatlanok azok a dicsőítések, és 

az isteni szeretetnek azok az áradozásai, amelyek folyton-folyvást megismétlődnek 

kettejük között. A lélek mást sem tesz, minthogy Őt dicsőíti, Neki hálálkodik. Az isteni 

Vőlegény pedig folyton nagyobbá teszi, és dicséri a lelket, és viszont-köszönetet mond 

neki, amint azt az Énekek énekében látjuk, ahol a lélekhez beszélve így szól a Vőlegény: Íme, 

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

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

sok más hasonló dicsérettel halmozzák el egymást, amelyet lépten-nyomon olvasunk az 

Énekek énekében.  

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

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

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

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

amint ő azt kérte.  

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

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

tulajdonságai. 

  

Az isteni Vőlegény tehát azt mondja a 34. versszakban:  

 

 „A kis fehér galamb  

 A gallyal a bárkába visszatért,  

 S a gerlice 

 Párját, melyért már úgy epedt,  

 A zöld partoknál megtalálta,” 

 

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

 

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

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

amelyet megszerzett azáltal, hogy előkészült, fáradozott, és így őhozzá jött. Megénekli 

továbbá azt a jó-szerencséjét is, hogy ebben az egyesülésben megtalálta isteni Jegyesét. 

Kifejezi azt is, hogy vágyai szintén teljesültek, hogy milyen vigasztalást és élvezetet talált 

őbenne, és hogy ennek az életnek és a múltnak szenvedései véget értek. 



  

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

 

 „A kis fehér galamb” 

 

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

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

szólítja az Énekek énekében is, hogy kifejezze egyszerű, őszinte és szelíd természetét, és 

szerető szemlélődését. Mert a galamb nemcsak egyszerű, őszinte, és nincs epéje; hanem a 

szemei is tiszták és kedvesek. Ezért mondta az Énekek énekében is az isteni Jegyes: 

Arájának galamb szemei vannak (Én 4, 1; 5, 15). Ezzel akarja jelezni azt a szerető 

szemlélődést, amellyel Istent szemléli.  
 

 Azt mondja továbbá róla a 2. verssorban: 

 

 „A gallyal a bárkába visszatért” 

 

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

galambhoz hasonlítja. Amint ugyanis az kiröpült a bárkából, és visszatért abba, hasonló 

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

visszatért abba, hasonló dolog történt ebben az esetben a lélekkel is. Amint ugyanis az a 

galamb kiröpült Noé bárkájából, és visszatért oda, mert nem talált a vízözön hullámai között 

helyet, ahova rászállhasson, míg végre olajágat hozott a csőrében jeléül annak, hogy az 

irgalmas Isten parancsára a földet borító vizek kezdenek eltakarodni. Hasonlóképen ez a 

lélek is – midőn Isten teremtette és kibocsátotta mindenhatóságának bárkájából – eleinte 

járt-kelt a bűnök és gyarlóságok vízözöne fölött, és nem talált helyet, ahol vágyait 

kielégíthesse. A szeretet epekedésének levegőjében röpködött Teremtője keblének 

bárkája körül anélkül, hogy véglegesen megmaradhatott volna abban, míg végre Isten 

parancsára azoknak a gyarlóságok vizei elhagyták a lelkének földjét, és ő visszatért az 

olajággal, vagyis a győzelem jelvényével, amelyet Isten kegyelméből és nyugalmából aratott 

az összes földi dolgokon. Visszatért kedvese keblének boldogító teljes magányába. Miután 

nemcsak legyőzte összes elemeit, hanem jutalmat is érdemelt viselkedésével. Az olajág 

ugyanis mindkettőt jelenti. Így tehát ez a kis galamb-lélek nemcsak tisztán és fehéren tér 

vissza Isten bárkájába, hanem magával hozza azonfelül a béke és a  jutalom olajágát, 

amelyet az önmaga fölött kivívott győzelemmel érdemelt ki.  
 

 A 3-5. verssor így hangzik:  

 

 „S a gerlice  

 Párját, melyért már úgy epedt, 

 A zöld partoknál megtalálta.”  

 

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

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

jobban meg fogjuk érteni, ha megfontoljuk, amit a gerlicéről mondanak: Tudniillik ha nem 

találja párját, akkor sem nem ül zöld ágra, sem nem iszik tiszta friss vizet, sem nem ül 

árnyékba, sem pedig nem csatlakozik más gerlék társaságához; ellenben ….., akkor 

mindezekből az élvezetekből kiveszi a részét.   

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

most maga ez az isteni Jegyes énekli meg fáradalmainak bevégződését, és vágyainak 

teljesülését e szavakkal ismétlem a 3 sort:  

 A gerlice 

 Párját, melyért már úgy eped  

 A zöld partoknál megtalálta.  

 

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

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

Istenben való üdülés és élvezet hűs forrásából. Odahelyezkedett az ő védelmének és 

kegyelmének epedve óhajtott árnyékába, úgyhogy teljesen meg van most már vigasztalva, 

kielégítve, felüdítve élvezetes isteni módon, amint az új örömmel mondja az Énekek 

énekében e szavakkal: Aki után kívánkoztam, annak árnyékában ülök, és az ő gyümölcse édes 

az én torkomnak (Én 2, 3). 

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

 

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

a párjával 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

őt. A lélek-menyasszony kimenekült abból a mélységbe lehúzni akaró világból, és biztos 

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

szeretetében. Az előző félelme átalakult, bizalom született meg benne. Eddigi életének a 

stílusa – vagyis hogy elveszítheti Istent – most már feloldódott, átalakult belső 

bizonyossággá: „Isten kiválasztott engem, én pedig isteni Uramat választottam! Olyan 

jó, hogy már nem a bűneim sötétségeire kell emlékeznem, hanem lelkem fehérségét 

szemlélhetem, azt a megtisztultságot, amellyel Isten ajándékozott meg.” Amikor a maga 

megtisztult lelkére tekint, akkor mindig isteni Ura irgalmas szeretetét is látja. Mindezt az 

Úr művelte. Örvendezzünk és ujjongjunk!  

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

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

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



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

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

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

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

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

küszködés idején átjárta ez az ismeret, amellyel tudom, hogy Te indítottál utamra.” A 

lélek-menyasszony újra meg újra megvallja isteni Urának: „Sohasem hagylak el, mert Te 

bensőséges érzelmi kapcsolattal fűztél magadhoz, háromszoros szállal a Szentháromság 

Személyeihez. Akármerre is jártam életem eddigi útjain, akkor is tudtam, hogy minden 

utamon Te velem voltál, vezettél, vonzottál vissza magadhoz. A szívem érzelmei szüntelen 

kapcsolatban voltak a Te isteni szíved érzéseivel. Mint az északi sark pólusa vonzza az 

iránytű hegyét, úgy vonzottál isteni szívedhez engem is, és én hagytam magamat 

vonzatni. Belül, lelkem mélyén újra meg újra megvallottam Neked, Uram: Sohasem hagylak 

el, mert nemcsak szerető tekinteted, vagy szíved érzelmi vonzása járt át, hanem a szent 

akaratod is egészen átjárt. Átalakította az én akaratomat a Te akaratod. Ezzel 

megszépítettél, a magad képére, hasonlatosságára (vö. Ter 1, 27), széppé formáltál, 

szentté alakítottál. A Te szemedben széppé tettél engem, Istenem!”  

 

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

 

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

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

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

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

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

 Amikor Szeghy Ernő néhány műkifejezést magyaráz Keresztes Szent János 

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

Istentől jövő hatás; igazi, valódi, teljesen szellemi érzet, amely révén a lélek 

legbelsejében érzi Istent, és nagy élvezettel ízleli. Ezt Scaramellitől idézi, aki a misztika 

nagy tudósa.  

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

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

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

inkább érvényes ez Istenre. A lélek-menyasszony kimondja isteni Urának ebben az 

imaszakaszban: „Te lettél az én igen nagy gazdagságom és nem más. Téged szeretlek a 

legjobban, mindenki másnál jobban. Önmagamnál is fontosabb lettél, és ezért szeretetből 

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

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

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

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

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

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

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

viszonozza. Egész lénye szeretéssé válik, mert Isten lénye is szeretés (vö. 1 Jn 4, 8). A 

lelki frigy ezen imaszakaszában a két szeretet egybe-lobogott. A lélek-menyasszony 

szívében elárad az Istentől megszerzettség boldogsága. A kegyelmet adó Isten indíttatásának, 

minden indításának immár engedelmesen enged, mert szegényebb lett mindentől, vagyis 

szabaddá lett mindattól, ami elválasztaná őt Istentől. Így lénye egészen Istenbe merül, Akit 

tiszta szíve szeretetével mindennél jobban szeret! Ezért az élet-egységért, szeretet-

egyesülésért érdemes volt vállalni a lélek-menyasszonynak azt a küldetést, amellyel isteni 



Ura az e-világ hullámai fölé küldte a bárkából a kicsiny galambot; mert abban a 

küzdelemben megedződött, megtisztult, megszépült, gazdagabb lett Istennel. Így az ő 

élete egyre bontakozik, egyre jobban belenövekszik isteni Urába. A növekedés mindig lassan, 

csendben történik. Isten egy pillanat alatt is magához tudja ragadni a lelket, és a 

szeretetben felmagasztalni, naggyá tenni; de általában egy földi életet ad arra, hogy 

ebben a szeretetben szüntelenül bontakozzunk. Hiszen azért születtünk erre a világra, 

hogy általunk is több legyen a szeretet a földön! (hogy szebb legyen a világ) Isten azt 

akarja, hogy szüntelenül bontakozzék bennünk ez a szeretet, aki az isteni szeretés. A lélek-

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

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

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

szavainkkal, szívünkkel, cselekedeteinkkel Istenhez fordulunk. Istenbe kapcsolódunk 

bele, Isten pedig a mi életünkbe. Teremtményi életünket isteni életté teszi, Istentől 

megjellegzett életté, Istentől átjárt életté.  

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

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

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

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

szellemi szeretetben való egyesülés. Jézus világosan akarja: Mi Őbenne legyünk, Ő pedig 

mibennünk! (Jn 14, 20). A lélek-menyasszony boldogan hagyja magát egyre jobban 

belevonni ebbe az isteni szeretet-életbe, vagyis a Szentháromság szerető élet-

közösségébe. Mint ahogyan a földi szerelmesek is nemcsak egymást ismerik meg, és szeretik 

egyre jobban, hanem egymás családjának a tagjait is, úgy a lélek-menyasszony is egyre 

jobban megismeri isteni Urának a családját. Egyre mélyebb ismerete lesz az Atyáról, a Fiúról 

és kettejük Szentlelkéről. Az isteni Vőlegény pedig egyre jobban belevonja hitvesét az Ő 

isteni életébe, szeretet-közösségébe. Ahogyan a földi szerelmesek gazdagabbak lesznek 

nemcsak egymással, hanem egymás családtagjainak a szeretetével is, úgy a lélek-

menyasszony is egyre gazdagabb lesz az isteni Személyek birtoklása által. Egyre több 

szépséget fedez fel az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Micsoda isteni gondolat ez, 

amellyel gazdagabbá akarja tenni az Ő választott menyasszonyát. Micsoda isteni szeretet ez, 

amellyel egyre jobban feltüzesíti választottja szívét az élő szeretetláng közvetítésével! 

Minél nagyobb a tűz lángolása, annál jobban kiégeti a salakot, megtisztítja a belé 

helyezett vasat. Minél jobban lobog a lélek-menyasszony szívében isteni Ura szeretete, 

annál inkább ő is megtisztul, hófehérré válik. A szeretet izzása a legmagasabb 

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

ember szívének kicsiny szeretete pedig felmagasztosul, naggyá lesz Isten szívének 

szeretetében!  

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

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

Ő kicsiny választott galambocskájával. Egy szeretet lükteti át őket. Itt azután gyönyörködnek 

egymás szépségében. Itt azután boldogan mondhatják egymásnak: Egészen szép vagy, 

kedvesem! (Én 4, 7). Isten dicséri az Ő teremtményét, akit megtisztított, és magához 

emelt ebben a szeretetben. A lélek-menyasszony pedig dicsőíti isteni Urát, és 

gyönyörködik az Ő szépségében. Minél tovább szemléli az ő isteni Urát, annál több 

szeretnivalót talál benne, annál nagyobb lesz a lélek-menyasszonyban az isteni Vőlegény 

iránti önátadás, az isteni Vőlegényben való gyönyörködés, az isteni Vőlegény szépségében 

való részesedés. Ahogyan az egymásnak való öröm, az egymásra való mosolygás megszépíti 

az egymást szerető lelkeket, úgy még inkább ez az isteni tekintet, ez az isteni szeretet 

megszépíti a lélek-menyasszonyt, és az Úr akkor még inkább tetszését találja benne. Ez 

így megy tovább szünet nélkül, bontakozik az egymásban való gyönyörködés, egymás 

szépségének a szemlélése.  



 

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

Vőlegény vallomása:  

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

 

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

telhetetlenséggel mondja:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



            

 

417. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony boldog magánya a lelki nász áhítatában 

teljesedik ki 

(Keresztes Szent János: A szellemi páros ének, 35. versszak, 391-395. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 92. számú éneket: 

 

 Ó háromszor boldog én, Uram megismertem, 

 Mennyei szent szeretet elárasztja lelkem.  

 Jézust látni szüntelen: semmi sincs ily édes! 

  

 Nincs boldogság fogható lelkem öröméhez.  

 Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet,  

 Engedj, Uram, örökké egyesülni Véled! 

 

 Keresztes Szent János: A szellemi páros ének 35. versszakával a lelki szerelem 

megéneklésben lezárul egy szakasz a szellemi dialógusról. A 36. versszakkal kezdődő 

szakaszról – ahol a lélek-menyasszony veszi át újra a szót – a későbbiekben fogunk 

elmélkedni, amikor az örökkévalóságban megvalósuló szeretetről tanulunk. 

 

Nézzük a bevezető megjegyzést a 35. versszakhoz: 

 

 Az isteni Jegyes beszél arról: mekkora öröme telik abban, hogy arája akkora 

boldogságra jutott a magányban, amelyben eddig élt. Ez ugyanis állandó békét és változatlan 

kincseket biztosított neki. Mert ha egyszer a lélek annyira van, hogy kizárólag és egyes 

egyedül Jegyesét szereti, és ezen szeretet nyugalmában megerősödött, mint ahogyan tette ez a 

lélek, akkor olyan élvezettel helyezkedik bele az Isten iránti szeretetbe, és Isten viszont őt oly 

szorosan öleli magához, hogy nincs többé szüksége más egyéb eszközökre és lelki 

vezetőkre, akik őt az Istenhez vezető úton irányítsák. Mert most már maga Isten az ő 

kegyelme és Világossága, Aki megvalósítja benne azt, amit Ozeás prófétánál mondott e 

szavakkal: Én a pusztába viszem őt, és a szívéhez szólok (Oz 2, 16). Ezzel azt akarja 

mondani, hogy ő a magányban egyesül a lélekkel, Az ő szívéhez szólni, annyit tesz, mint 

kielégíteni a szívét. Már pedig ezt nem lehet kevesebbel kielégíteni, mint Istennel! 

 

 A 35. versszak tehát így szól: 

  

  „Magányban élt,  

  És a magányban rakta fészkét; 

  És a magányban senki más  

  Őt nem vezérli, mint csupán a Kedves,  

  Akin szint’ ott ütött a szeretet sebet.”  

 

I. Hogyan magyarázza Keresztes Szent János ezt a versszakot? 

 

 Két dolgot tesz az isteni Jegyes ebben a versszakban:  

 1. Az egyik az, hogy dicséri a magányt, amelyben a lélek előzőleg önként lakott, és 

elmondja, hogy ennek révén miként sikerült megtalálnia isteni Jegyesét, s minden előbbi 

szenvedésétől és fáradalmától menten élveznie az Ő isteni Társaságát. Mivel a magányban 

távol tartotta magát a teremtményekben található örömöktől, vigasztalásoktól, 



támaszoktól, hogy ily módon eljuthasson isteni Jegyesének társaságába és a Vele való 

egyesülésre, most már megérdemelte, hogy isteni Kedvesében kapja meg a magány 

békéjét, és hogy benne nyugodhassék távol és mentesen az összes említett 

kellemetlenségektől. 

 

 2. A másik dolog, amit az isteni Jegyes elmond, az ez: Mivel a lélek-menyasszony az 

Ő szeretetéért mondott le az összes teremtett dolgokról, Ő, az isteni Vőlegény is beléje 

szeretett ezen magányos voltáért, és ezért gondjaiba fogadta és karjaiba zárta. Önmagával 

minden kincset megadott neki, és szellemét Istennek magasztos dolgaira irányította. 

Nemcsak azt mondja, hogy: most már Ő a vezetője, hanem azt is, hogy: – Ő az egyedüli 

Vezetője – minden mást eszköznek, vagyis angyaloknak, embereknek, képzeteknek és 

fogalmaknak kizárásával. Mert a lélek ezen magányban már valódi szellemi szabadságot 

élvez, és nincs hozzákötve ezen eszközök egyikéhez sem. Ezért mondja a 35. versszak 1. 

sorában:  

 

  „Magányban élt,” 

  

 Az említett gerlice, vagyis a lélek-menyasszony magányban élt, mielőtt megtalálta 

volna isteni Jegyesét az Istennel való egyesülésnek ezen imaállapotában. Mert ha valamely 

lélek Isten után vágyódik, akkor nem talál örömet és megnyugvást semmiféle 

teremtmény társaságában; sőt, míg csak el nem jut Urához, mindez csak növeli benne az 

egyedüllét és az elhagyatottság érzését.  

 

 A 2. sor így hangzik:  

 

  „És a magányban rakta fészkét” 

. 

 Az a magány, amelyben a gerlice azelőtt élt, nem volt más, mint az, hogy isteni 

Kedvese kedvéért lemondott a világ összes dolgairól, és igyekezett tökéletessé lenni és 

arra a teljes szent magányra szert tenni, amely szükséges az Isten Igéjével való 

egyesüléshez, a teljes megvigasztalódáshoz és megpihenéshez. Ezt az utóbbit jelenti itt a 

fészek, amelyről itt beszélt, amely a megvigasztalásnak és a pihenésnek a jelképe. Tehát 

azt akarja mondani, hogy ez a magány – amelyben azelőtt önként ugyan, de azért mivel még 

nem volt tökéletes, szenvedés és szorongás árán élt – ez lett most – miután Istenben 

tökéletesen megszerezte – számára a vigasztalás és a megnyugvás forrása. Ezért mondja 

Dávid szellemi értelemben: A veréb is talál magának házat, és a gerlice fészket, ahová fiókáit 

helyezi (Zsolt 83, 4). Vagyis a lélek-menyasszony megnyugvást talál Istenben, aminek 

következtében ki vannak elégítve vágyai és lelki tehetségei. 

 

 A 3. és 4. verssor így hangzik:  

 

  „És a magányban senki más  

  Őt nem vezérli, mint csupán a Kedves.” 

  

 Azt akarja mondani, hogy ebben a magányban, vagyis az összes dolgoktól való 

mentességben, amelyben a lélek egyedül Istennel él, Isten vezérli, indítja és emeli őt fel az 

isteni dolgokhoz. Vezérli tudniillik az ő értelmét az isteni dolgok megértésére. Akarata 

pedig szabadon buzdul az Isten iránti szeretetben, mert már magában van, megszabadult 

minden egyéb vonzalomtól. Emlékezetét az Úr megtölti isteni fogalmakkal, mert ez is üres és 

mentes más egyéb képzetektől és fantazmatáktól.  



 Mihelyt ugyanis a lélek ezeket a lelki tehetségeit kiüresíti és mentesíti minden 

alsóbb rendűtől, és a felsőbb rendűhöz való ragaszkodástól is, és üresen hagyja őket, Isten 

azonnal megtölti azokat a Láthatatlannal, az isteni dolgokkal, és maga Isten az, Aki őt 

ebben a magányban vezérli. Ezért mondja Szent Pál apostol a tökéletesekről beszélve: Akiket 

Isten Lelke vezérel (Róm 4, 14), vagyis akiket a magányban Ő vezérel. 

 Mert a 3 és 4 sor tanításában: És a magányban senki más őt nem vezérli, mint csupán 

a Kedves. – azt akarja mondani: Isten őt nemcsak vezérli az ő magányában, hanem 

egyedül Isten maga működik a lélek-menyasszonyban, minden közvetítő kizárásával! 

Isten és a lélek ezen egyesülésének, vagyis a lelki házasságnak az a sajátossága, hogy Isten 

maga végez benne mindent, és egyedül maga közvetlenül közli magát a lélek-

menyasszonnyal, nem pedig angyalok vagy a természetes tehetségek révén. Ugyanis a külső 

és a belső érzékek és az összes teremtmények, sőt maga az emberi lélek is csak csekély 

szerepet játszanak abban, hogy ebben az állapotban ilyen nagy természetfeletti kegyelmekkel 

árasztja el őket az Úr. Ezek a kegyelmek ugyanis meghaladnak mindent, amire a lélek magát 

természetes tehetsége, munkája és buzgalma által érdemessé teheti. Kizárólag az Úr hozza 

létre ezeket benne.  

 Erre pedig az indítja Istent, hogy – mint mondottuk: – a lelket magányosnak találja. 

Így azután Isten nem akar az Ő lélek-menyasszonyának más társaságot adni. Nem akarja 

másra bízni, vagy egyébbel gazdagítani, hanem csakis isteni önmagával. Miután a lélek-

menyasszony mindent elhagyott, miután maga mögött hagyta a felhasznált eszközöket, és 

minden fölé emelkedve Istenhez jutott, méltányos, hogy ezentúl maga Isten legyen a 

vezetője, és Önmagával szemben a közvetítője. Hiszen a lélek mindentől mentesítve, az 

egyedüllétben emelkedett minden fölé, és semmi más nincs többé hasznára, és nem segíti 

arra, hogy még magasabbra emelkedjék. Feljebb emelni csak az isteni Jegyese, az isteni Ige 

tudja. Miután pedig ez annyira szereti Őt, szívesen adja meg neki Ő maga személyesen a 

kegyelmeket.  

 

Ezért mondja az 5. verssorban:  

 

  „Akin szint’ ott ütött a szeretet sebet.” 

  

 Tudniillik a léleknek az isteni Jegyes iránti szeretete ütött rajta sebet. Mert az isteni 

Jegyes nem csupán a lélek magányát szereti, hanem még forróbb szeretetre gyullad iránta 

azért, mert Iránta való szeretetből lemondott az összes teremtett dologról, és mentesítette 

azoktól magát. Ezért nem akarja a lélek-menyasszonyát egyedül hagyni, hanem megszeretvén 

őt a magányért, amelyben Őérette vonult, látván hogy kívüle mással nem éri be, az isteni 

Vőlegény maga személyesen vezérli, magához vonzza, és önmagában elmeríti. Mindezt 

nem tette volna meg vele, ha nem találta volna őt szellemi magányban.  

 

II. Mit jelent az együttlét boldogító magánya? 

  

 1. Nagy László egyik verse, amely 1957-ben íródott, bizonyára ismerős. A címe: Ki 

viszi át a Szerelmet? A költő ezt a versét az ’56-os forradalom eltiprása után írta. Benne van a 

dühös fájdalom, és ezért ez a 14 soros vers az elmúlás gondolatával indít. Kétszer is emlegeti: 

„Létem, ha végleg lemerült.”– Itt tehát a biológiai halálról gondolkodik. Fájdalmas az egyén 

halála, de még fájdalmasabb a nemzet halála. Ezért lett szállóige: „A Szerelmet át kell vinni 

a túlsó partra, ha törik, ha szakad!” Az érték megőrzésének ez a gondolata a költő lelkét is 

megihlette. Versét az előbbi szállóige felhasználásával így kezdte: „Ki viszi át a fogában 

tartva a Szerelmet a túlsó partra?” 

 Az állatok mentik így a kicsinyeiket, amikor vízözön jön, vagy pedig egy patakon kell 

átmenniük a túlsó partra. Nagyon gyengéden, de határozottan a foguk közé emelik a kicsit, és 



megmentik az életét. Ez a kép Nagy László számára jó indíttatást adott, hogy az emberi élet 

legnagyobb értékéről, a szerelemről szóljon. Nagybetűvel írja: „Ki viszi át a Szerelmet a 

túlsó partra?” Ady Endre után ő is jogosult egy-egy fogalmat nagybetűvel írni. A nagybetűs 

Szerelem az élet forrása, az emberiség igazi értéke, amely veszélyben van. Meg kell 

menteni a jövőnek! A szerelem két ember közötti legbelsőbb érzés, minden ember 

legnagyobb vágya, mély érzésekkel teli élménye. Nagy László költői képekkel vezeti be ezt 

nagy a jajkiáltást: „Mi lesz, ha én már nem leszek”, mi lesz ezzel az értékkel, amelyet végül 

is Isten adott az embernek? De nemcsak az emberi jövőt kell átmenteni – ahogyan egyes 

versmagyarázók szerint – a túlsó part a jövőt jelenti. 90-100 év múlva ez a jövő megszűnik a 

jelen kortársak számára. 

 Igazában a túlsó part nem más, mint az örökkévalóságba való megérkezés. Itt 

kapjuk meg a versnek a teljes értelmét. Ki viszi át a Szerelmet a Túlsó Partra? – Egyedül a 

keresztre feszített Krisztus, Akiről szó van a versben, „mint keresztre feszített ragyogó 

szivárvány fényessége”. Ez a Jézus mondta: Higgyétek, én az Atyában vagyok, és az Atya 

énbennem (Jn 14, 11). A Fiú jobban az Atya ajkán van, mint a kicsinyét mentő állat-

mamának szájában a kicsinye, illetve az Atya pedig benne van a Fiúban. Ezt a hit által 

tudjuk megragadni, megélni, átélni. Jézus megerősíti, hogy itt a hitről van szó, mint 

eszközről az isteni szeretet eme megtapasztalásáról, és hogy az viszi át a mi Szerelmünket 

az örökkévalóság partjára. Azt mondja a Mennyei Atyáról: Úgy szerette Isten a világot, 

hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! 

(Jn 3, 16). Tehát aki hiszi, hogy a Mennyei Atya Egyszülött Fiát adta Közvetítőnek, az 

nem fog beleveszni a bűn tengerébe, mert az egyedüli Közvetítő Isten és az ember között, 

Jézus Krisztus átviszi őt az örök élet magasságába.  

 

2. A lélek-menyasszony erről a mennyei örök együttlétről elmélkedik. A meditáló 

ember tudniillik nem más, mint Istenre figyelő ember. Nemcsak Isten gondolataiba 

elmerülő ember, hanem magába az Istenbe elmerülő ember. Aki a túlsó part életéről, az örök 

életről meditál, az már most az örök Istennel van Krisztus miatt. Krisztus eljött, hogy Istenről 

beszéljen, és így a meditáló ember, a lélek-menyasszony is Istenről beszél, Istennel 

cselekszik. Hitével éli meg: Isten őbenne van, és ő pedig Isten Lelkében. A lélek-

menyasszony a földi élet magányában tudja, hogy az ő élete az örök élet lesz a 

mennyországban: Isten élete az ember az életében. Egyedül Isten az egyedül való! Nincs más 

örökkévaló élet! 

 

 3. A túlsó partra tekintő és oda vágyódó lélek-menyasszony még itt él a földön; 

megéli: „Uram, kicsiny vagyok. Milyen magasan van az a túlsó part, a Te mennyei 

országod!” De az ő isteni Ura így szól hozzá: „Kicsim vagy, vagyis az enyém vagy!” Ez a 

cirógató megszólítás erőt ad a lélek-menyasszonynak: Van kibontakozás, élete jó irányba 

növekszik, és ezért szerelmes lelkülettel vallja meg Istennek: „Te vagy az én nagy jó Uram, a 

tied vagyok!” 

 Immár elválaszthatatlanul kapcsolódott Istenhez. Aki szerelmes lett Istenbe, az arra 

vágyódik, hogy egészen elveszítse magát Benne! Senki és semmi más már nem vonzza őt. 

Magányos lett, hogy isteni Urát, életének isteni Társát megtalálhassa! Aki teljesen 

beleszeretett Istenbe, az gondolkodás Nélkül neki adja az életét. Az már nem méricskél, 

hogy: „Vajon megéri-e? Vajon mi lesz nekem ebből a hasznom?”, mert az igazán szerelmes 

lélek nem önmagát nézi, hanem azt, akibe beleszeretett. Akit meghódított Istennek iránta 

való szeretete, az csak arra vágyódik, hogy Isten töltse be őt belülről, egészen lelke legbelső 

zugáig. Az ilyen lélek nem éri be már kevesebbel. Vagyis, mindent elhagyva, nem bánja, 

hogy magányos lesz, vagyis hogy lemaradnak azok a dolgok, személyek, teremtmények, akik 

elszakítanák Istentől, vagy lehatárolnák, vagy korlátoznák Istenhez való ragaszkodásában.  



 Ezért az a magány, amelyről Keresztes Szent János szól A szellemi páros ének 35. 

versszakában, kívánatos magány. Aki megélhette azt a mély hatást, amelyet Isten szeretete 

gyakorolt reá, azt olyan hatalmas vágy tölti el Isten iránt, amelytől a továbbiakban nem 

tud, illetve nem is akar szabadulni. Nem vágyódik másra, egyedül isteni Urára! 

 

 4. A lélek-menyasszony egyszer már tett ilyen vallomást: Lelkem és egész valóm 

szolgálatára szentelé magát (A szellemi páros ének 28. versszak 1-2. sora). Vagyis ezzel azt 

akarta kifejezni: „Életemet már egészen átadtam Istennek, Istennek szenteltem. 

Kiszolgálhattam magamat neki.” De Ura is megvallja a szeretetét: „Nem mondalak már 

többet szolgának vagy szolgálóleánynak, hanem barátomnak (vö. Jn 15, 15), sőt, 

Jegyesemnek választottalak.” 

 A lélek-menyasszony immár azt mondja isteni Urának: „Neked élek, neked halok!” 

(Ho. 113). Az isteni Vőlegény is ugyanezt mondja választottjának: „Neked éltem, neked 

haltam; érted éltem, érted haltam.” Istenien gyengéd szeretés ez, amely nem az érzékszervek 

világában, hanem csak a lélek szférájában tapasztalható. Ezért is hangsúlyozza Keresztes 

Szent János: „Isten itt nem közvetítőket, fogalmakat, képeket használ annak kifejezésére, 

hogy ő milyen szellemi módon közli magát az ember lelkével.” 

 Petőfi, a költő látta, amikor „megrezdült a bokor, mert madárka szállott rá”. A lélek-

menyasszony nem látja, hogy hogyan rezdül meg a szíve, amikor a Szentlélek gyenge, 

szellőnél finomabb áradása betölti a lelkét. Ez a szeretetáradat tartja szüntelenül a 

megrendültség állapotában a lélek-menyasszonyt, mint ahogyan az első Pünkösd napján a 

ház megrendült, amikor eljött a Szentlélek (vö. ApCsel 2, 2). A lélek-menyasszony a lelke 

legmélyén az egymásra rezonáltságot élheti meg. Az azonos rezgésszám szerető 

lüktetésében él. Ez a magány nem az egyedüllét magányossága, hanem az Istennel való 

együttlét kizárólagos összekapcsoltsága: az egymást szerető Isten és a lélek-menyasszony 

szeretetének lüktetése.  

 

 5. Amint az ember örül, hogy van édesapja és édesanyja, és szomorú, ha elveszíti 

őket, úgy a lélek-menyasszony is örül édes jó Urának. Boldog, mert tudja, hogy Isten nem 

engedi őt elveszíteni, hiszen magának teremtette, és ő is arra vállalkozott, hogy megmaradjon 

isteni Ura iránti szeretetben. Összetartoznak. Tudja, hogy isteni Ura a szeretet kötelékével – 

amellyel a magányba vonzotta (vö. Oz 11, 4) – összekötötte őket. Az együvé tartozás öröme 

átjárja a lélek-menyasszonyt. A felbonthatatlan szeretetkapcsolat biztonságérzetével tölti el. 

Tudja, hogy itt a földön egyszer minden véget ér. Ő teljes joggal elmondhatja: „Csak a mi 

szerelmünk nem múlik el soha!”  

 Ehhez a boldog tudathoz a szeretethimnuszban kap kinyilatkoztatott eligazítást: A 

szeretet nem szűnik meg soha (1 Kor 13, 8). Ebben a magányban a mennyországi élet 

közössége, boldogsága már most itt a földön elkezdődött. Boldogan élnek egymással és 

egymásban. A választott lélekben egyre jobban kivirágoznak a Szentlélek gyümölcsei: a 

szeretet, az öröm, a békesség (Gal 5, 22). Krisztus Lelke műveli ezt a szeretetet, ezt az 

örömet és békességet a lélek-menyasszonyban. Ez a földön álló, földbe gyökerező 

gyümölcsfa az égig ér, a túlsó partra is átér. Ha a lélek-menyasszonynak a lelkében már itt a 

földön megszületik Isten ajándékából a szeretet, akkor ez a lelki szeretet átível az örök életbe. 

Ha a lélek-menyasszony itt a földön tud örülni isteni Urának, akkor ez az öröm már átragadja 

őt a túlsó partra, az örök öröm honába.  

 

 6. Ha a lélek-menyasszony itt a földön megéli a Szentlélek édes gyümölcsét, a 

békességet, akkor tudja, hogy ezt a békét Jézus adja neki Szentlelkével, és ez a békesség már 

az örök boldogság, az örök öröm békéje, amely átér a túlsó partra. A lélek-menyasszony 

tehát egyre jobban tudja, hogy a Szentlélek gyümölcseit, a szeretet, örömet és békességet 



ajándékba kapta Istentől, éspedig jegyajándék gyanánt. Akkor ráismer: Ezek már Isten 

szeretete, öröme, békéje őbenne. Így virágzik ki a Szentlélek gyümölcse az ember lelkében.  

 Keresztes Szent János azt mondta A szellemi páros ének 35. versszaka 3. és 4. 

sorában: A magányban őt senki más nem vezérli őt, mint csupán a Kedves. Mivel a lélek-

menyasszony kiüresedett mindattól a szeretettől, örömtől és békességtől, amely nem vezette 

őt Istenhez, azért isteni Ura mintegy megsajnálva őt, megkönyörülve rajta irgalommal fordul 

hozzá, a szeretet megsebzettségével magához vonzza, és önmagában elmeríti. Édes együttlét 

ez, isteni magány, a Szentháromságnak a túlsó parton megnyilvánuló szeretetközösségében 

való részesedés. A lélek-menyasszony él ugyan, de már nem önmagában, azaz nem ezen a 

parton, hanem Istenben él, nála a túlsó parton! Léte, ez az emberi véges lét, és szellemi 

képességei: vagyis értelme és akarata belemerül Isten végtelen Létébe, Ismeretébe és 

Szeretetébe, vagyis az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe. Kicsiny teremtményi léte 

felmagasztaltatik önmaga fölé, Isten magasztos létébe. Jézus maga mondja: Ha majd 

felmagasztalnak – tudniillik a kereszt magaslatába, a mennyország magaslatába, a túlsó 

partra – akkor mindent és mindenkit magamhoz vonzok (vö. Jn 12, 32). Az isteni Vőlegény 

ugyanis annyira megszerette a lélek-menyasszonyt, hogy feltárta neki a Szívét, amelyet 

megsebzett az iránta való szeretet, lándzsával átdöfött Szívébe elrejti, hiszen annyiszor 

imádkozva kérte Loyolai Szent Ignác szavaival: „Szent sebeidbe rejts el engem!” 

 

 7. Micsoda isteni magány ez! Milyen puha fészek, mennyire bensőséges élettér! 

Mint a szőlőtő életébe belekapcsolódott szőlővessző (vö. Jn 15, 5), úgy a lélek-menyasszony 

is immár isteni Urába bekapcsolódva él. Belőle él. Isten élete lett az ő élete. A földről a 

szőlőtőn keresztül ezek a szőlővesszők a mennyország magasságáig nyújtózkodnak! Ez az 

átalakító egyesülés kegyelmi ajándéka. A lélek-menyasszony már nem akar kibontakozni 

ebből az isteni átöleltségéből. Csak egy akarata van már: Egyre jobban belesimulni isteni Ura 

szentháromságos életébe, mint vízcsepp az óceánba! Illetve a szerelmesekre jellemző nyitott 

szívvel egyre készségesebben befogadni isteni Ura szeretetét, mint a kicsiny vízcsepp a nagy 

óceánt. Talán csak így tud megnyilvánulni: „Ó, te hatalmas Istenem! Ó, te boldog Isten, aki 

ilyen hatalmas mértékben részesíted a te kicsiny választottadat. Engem végtelen isteni 

boldogságodban részesítettél.” 

 

III. Elmélkedjünk a mennyei nász áhítatáról! 

 

 1. A nagy viharok után a tengeren hajózók számára nagy csendesség lett, és Isten 

elvezette őket az áhított kikötőbe (vö. Zsolt 106, 30). Olyan jó a túlsó partra, az áhított 

kikötőbe megérkezés csendje, békéje! A Báránynak is, az isteni Vőlegénynek is van egy 

különleges nagy csendajándéka: Amikor a Bárány feltörte a hetedik pecsétet, nagy csend lett 

a mennyben (Jel 8, 1). Ebben a csendben az angyal kezéből a tömjénáldozat füstje a szentek 

imádságával felszállt Isten elé (vö. Jel 8, 4). Elérkezett abba a másik világba. Ennek azonban 

az volt az előzménye és a feltétele, hogy az isteni Jegyes eljöjjön erre a földre, és elvigye 

magával választott menyasszonyát, midőn mély csend borult mindenre, a mindenható ige az 

égből, királyi trónjáról megjelent a pusztulásra szánt föld közepén (Bölcs 18, 14-15). Ezzel 

az emberek Krisztusnak lettek sorstársai (Zsid 3, 14). Az emberek Isten Fiának lettek a társai! 

Krisztus násza ez, Isten Fia egyesülése az emberi természettel. Ez a célba érkezés 

nyugalma, amely a megtestesülésben, illetve a feltámadásban valósult meg Krisztusban, a 

titokzatos Testnek a Fejében. De ő azt akarja, hogy titokzatos Testének tagjai, választottai is 

ott legyenek, ahol ő van! (vö. Jn 17, 24). Aki belép Isten nyugalmába, az abbahagyja a 

munkáját, mint Isten a magáét. A kinyilatkoztatást adó Isten buzdít: Iparkodjunk bejutni abba 

a nyugalomba! (vö. Zsid 4, 10-11). Ennek a nyugalomnak a szemlélése még az angyalokat is 

vággyal tölti el (1 Pét 1, 12). Milyen jogos a lélek-menyasszony vágya, hogy találkozhasson 

isteni Jegyesével!  



  

2. De az isteni Jegyes is találkozni kívánt az ő választott menyasszonyával. János 

a Jelenésekben hallja a hívást: Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét! 

(Jel 21, 9), akit az isteni Vőlegény szívesen lát maga mellett. 

 A menyasszony pedig a Bárányt, az ő isteni Vőlegényét szeretné látni szüntelen! A 

túlsó partra megérkezve elmondhatja: „Arcodat szemlélem szüntelen (Zsolt 26, 8), 

gyönyörködve nézem. Tekintetedet befogadom, szereteted belém hatol. Bennem élsz, én 

pedig tebenned élek, Uram!” (vö. Jn 14, 20). Ez a szeretet által megsebzett szívek 

egybeolvadása. Ahogyan A szellemi páros ének 27. versszakában kijelentette: Én átadtam 

neki magamat fenntartás nélkül, teljesen, vagy amint a 28. és 35. versszakban mondta: A 

lélek-menyasszonynak nincs más dolga, mint szeretni, és az isteni Kedves vezetésének, 

akaratának engedni!  

 

 A mennyei nász áhítata a csend világa, a szerelmesek magánya. Ez a remeték 

csendje és magánya is, akik azért vonulnak el a világtól, hogy ne zavarja őket senki és 

semmi, hanem édes kettesben örvendezhessenek egymásnak!  

 

 Ezt a gondolatot Sík Sándor: „Az egyedülvalóságról” című versében is 

megfogalmazta:  

 

  Oly boldogság egyedül lenni!  

  Én el akarok hagyni mindent,  

  énnekem nem kell senki és semmi,  

  csak magam, és mennyei másom,  

  az én Szerelmesem!  

  Olyan édes egyedül lenni!  

 

 Ez isteni magány, ez az egyedüllét már az együttlét örök boldogságának az 

elővételezése!  

 

A szellemi páros ének-ben az isteni Vőlegény már így énekel lélek-menyasszonyának:  

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

 

A lélek-menyasszony mit is válaszolhat mást: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  



                                                                                

 

418. A lélek-menyasszony egészen Istennél van, Vele eggyé lett, belemerült isteni Urába 

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

 

 

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, szívem Téged vár!  

 

 Miután az átalakító egyesülés imája témában Keresztes Szent Jánosnál eljutottunk A 

szellemi páros ének 35. versszakáig, térjünk most át Clairvaux-i Szent Bernát tanítására!  

 Aquinói Szent Tamás is és Keresztes Szent János is hivatkoznak arra, hogy 

tanulmányozták Clairvaux-i Szent Bernát tanait. Keresztes Szent János például „A szeretet 

lépcsőjének tíz foka” címmel dolgozta fel Szent Bernát tanítását (vö. 150-151. sz. imaóra).  

 

  Szent Bernát a De diligendo Deo, vagyis az Isten szeretetéről című értekezésében a 

szeretet négy fokozatáról így ír: 

1. Az első: amikor az ember önmagát saját maga miatt szereti.  

2. A második fokozat, amikor az ember önmaga, tehát emberi mivolta miatt szereti 

Istent. 3. A harmadik fokozatban Istent Isten miatt szereti.  

4. Végül a negyedik fokozatban önmagát is Isten miatt szereti. 

 

 I. Az ember önmagát is Isten miatt szereti – Szent Bernát  a szeretet 4. 

fokozatáról  

 

 1. „Boldog az az ember, aki kiérdemli, hogy a negyedik fokozatig eljusson, mert 

eszerint az ember önmagát is csak Istenért szereti. Amikor a lélek megtapasztalja azt a 

szeretetet, amelyben az isteni szeretettől megrészegül, önmagáról megfeledkezik, elveszik 

önmaga számára, egészen közel megy Istenhez, hozzátapad, Vele egy lélek (1 Kor 6, 17) 

lesz, és így szól: Testem és szívem elenyészik, sziklám és örökrészem örökké Isten marad 

(Zsolt 72, 26). Boldognak és szentnek mondom azt, – ha ugyan előfordult – akinek ez még 

halandó életében osztályrésze lehetett, még ha egészen ritkán is, vagy akárcsak egyszer, és az 

is csak alig egy múló pillanatra. Mennyei, és nem földi kapcsolat jele, ha magadat valami 

módon elveszíted, mintha nem léteznél, magadat egyáltalán nem érzed, önmagadból 

kiüresedsz, és teljesen megsemmisülsz. – Ha a halandók világából közben egyetlen pillanatra 

el is tudsz oda jutni, akkor persze azonnal körülvesz ennek a »gonosz« világnak az 

irigysége. Megzavar a napi gond, a halálra szánt test terhe, az érzékek nyugtalanítanak, és 

visszahív a földi szeretet. Mindez arra kényszerít, hogy térj vissza önmagadhoz, süllyedj 

vissza önmagadba, és nyomorúságodban így kiáltozz: Uram, erőszakot szenvedek, segíts 

rajtam! (Iz 38, 11). Mondd azt is: Ó, én boldogtalan ember, ki vált meg a halálra szánt 

testtől? (Róm 7, 24)”. (De diligendo Deo, Az Isten szeretetéről, 27).  

 

 2. Megállapíthatjuk tehát, hogy a szeretet negyedik fokán a lélek szeretete milyen 

csodálatos! Megszűnik benne mindaz, ami emberi, ugyanis már egészen isteni lett. Isten 

hegyén érzi magát a lélek, és a földi élet nehéz neki. Valóban Istennél van, Vele eggyé vált, 

egy lélekké. Elfelejti, hogy kicsoda és micsoda is ő, hiszen olyan látogatást él meg, amelyet 

csak a boldog és szent lelkek kapnak ajándékul. Nem földi tapasztalat vagy érzés ez, hanem 

mennyei élet!  



 De csak nagyon rövid ideig tart. A pillanat múlásával tovatűnik. Mihelyt belemerül 

ebbe az isteni szeretetbe a lélek, mindaz, ami ebben a halandó földi életben körülötte van, 

most hangoskodni és követelődzni kezd. A lélek nem tud mást tenni ilyenkor, mint csak 

jajgat fájdalmában. 

 

 3. A léleknek ezt az állapotát – amelyben önmagának szinte meghal – így írja le 

Szent Bernát: „A Szentírás mondja: Isten mindent önmaga miatt teremtett (vö. Jób 12, 9). 

Ebből következik, hogy teremtménye igyekezzék magát a Teremtőhöz alakítani, és Vele 

érzésben is eggyé válni. Ezért szükséges, hogy mi is ugyanabba a szeretetbe lépjünk át, hogy 

amint Isten mindent önmaga miatt akart, úgy mi is, sem magunkat, sem mást ne akarjunk 

másért, hanem ahogyan méltányos: Csak Őérette, egyedül az Ő akarata miatt, és sohase 

keressük saját gyönyörűségünket! Ne a test bármennyire is féken tartott örömei vagy a 

sorstól kapott boldogság gyönyörködtessen, hanem inkább az, hogy rólunk és bennünk az Ő 

akarata teljesedjék be! Ezt mindennap imádságban is kérjük, amikor azt mondjuk: Mi 

Atyánk, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is! (Mt 6, 10).  

 

 4. Ó szent és tiszta szeretet! Ó boldogító és édes érzésvilág! Tiszta és megtisztított 

szándéka az akaratnak, amely annyira ki van tisztítva, és annyira foltnélküli, hogy benne a 

sajátjából már semmi sem marad, és amely annál édesebb, és kellemesebb, minél inkább 

egészen isteni az, amit érzünk. Így mintegy istenivé lesz az ember. Tehát ha ilyen isteni 

érintés ér bennünket, az istenivé tesz minket. Ha egy csepp vizet borba öntünk, az egészen 

elveszni látszik, hiszen fölveszi a bor ízét is, meg a színét is. A tüzes és izzó vas a tűzhöz 

lesz egészen hasonló, levetve korábbi formáját. És ahogyan a nap fénye által beragyogott 

levegő ugyanolyan csillogó fényű lesz, annyira, hogy szinte már nem is megvilágítottnak, 

hanem magának a világosságnak látjuk. Éppen így a szentekben valami kimondhatatlan 

módon és szükségképpen minden emberi indulat önmagától szétbomlik, és teljesen 

átömlik Isten akaratába. Különben hogyan lesz Isten minden mindenben (1 Kor 15, 28), ha 

az emberből valami is megmarad az emberben? Megmarad ugyan állaga, vagyis emberi 

lényege, de más formában és más képességben. Mikor történik ez meg? Ki látja ezt? Ki 

birtokolhatja ezt? Mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát? (Zsolt 41, 3). Uram, Istenem, 

Te azt sugallod a szívembe: Keresd tekintetemet! Ezt válaszolom: Uram, a Te arcodat 

akarom keresni! (Zsolt 26, 8). Uram, Te úgy gondolod, hogy én meglátom a Te szent 

templomodat?” (De diligendo Deo, Az Isten szeretetéről, 28).  

 

II. Hogyan magyarázza Szent Bernát a lélek Istenbe alakulását? 

 

 1. „Nem Isten változik, hanem a lélek igyekszik Istenhez alakulni, Vele eggyé 

válni!  
 Ezt a lelket nem gyönyörködteti már semmi más, csak az Isten akarata! Egy vágya 

van csupán: az történjék, amit Isten akar! Szent, tiszta, édességes, boldogságos szeretet 

ez! Isteni érintés, isteni illetés, amely mivel áthatja a lelkünket, istenivé tesz minket! Ó, 

milyen is lehet az, amikor Isten szeretete egészen átalakít minket, amikor megsemmisíti 

mindazt, ami bennünk a sajátunk?  

 Mindezt nem lehet szóval kifejezni, megérteni is alig-alig tudjuk. Hiszen a szavak 

mögött ott ég az Istent mindig hívogató vágy. A menekülés az evilági élet szennyétől, 

illetve olyan életkörülmények keresése él a lélek-menyasszonyban, amely a mennyei élethez 

hasonló életet tesz lehetővé számára.” 

 Ez az Isten szándéka. Ilyen az Isten jósága. Ilyen a mi isteni Napunk, amely 

mindenkit napsugárrá tesz, aki Őt befogadja! Ilyenné válik minden lélek, amely vágyával 

és szeretetével megtisztultan lép Isten elé. Menyasszony lesz, „leleményes menyasszony, aki 

éber a Vőlegény ösvényeinek vigyázásában, hogy el ne tűnjék előle, amikor nagy sietséggel 



hozzá akar jönni. Semmi módon nem lehet előre megtudni, és sohasem lehet tudni, hogy 

mikor van közel, és mikor van jelen. Így azután megérdemli, hogy ne csak irgalmasan 

tekintsen reá, hanem az isteni szeretet szavával és az örömével árassza el, és örvendezve 

örüljön a lélek-menyasszony, mert az isteni Vőlegény hangját hallhatja.” (Énekek énekéről 

szóló 57. beszéd, 10). 

  

 2. A lélek-menyasszony másik élménye: Isten maga az, Aki neki ajándékozza 

magát.  
 Az, amit Szent Pál apostol írt a korintusi levélben, itt egészen igazzá válik. Az 

Apostol így szólt: Aki az Úrral egyesül, egy lélek Vele (1 Kor 6, 17). Minden Isten felé 

törekvő léleknek óhaja, célja és feladata ez. Az egészen Istennek adott élet már itt a földön a 

föld fölé akar emelkedni. Még a földön jár, de az ég felé siet. Ez az élet valóban olyan, 

ahogyan Clairvaux-i Szent Bernát sokszor mondja róla: szinte már mennyei élet.  

 Szent Bernát ezért szeretné közvetlenül az isteni Vőlegényt hallani. Azért kéri, 

hogy „ne a próféták beszéljenek hozzá, hanem maga, az isteni Jegyes, Akiről azok beszéltek, 

Ő szóljon hozzám! Ő csókoljon meg ajkának csókjával! Már ne bennük vagy általuk 

beszéljen hozzám, mert sötét a víz az ég felhőiben, hanem az isteni Vőlegény, Ő maga 

csókoljon meg ajkának csókjával, Akinek kedves jelenléte, és csodálatosan áradó tanítása az 

örök életre szökellő vízforrás lesz benne (Jn 4, 14). Ha arra méltat, hogy szája csókjával 

csókol meg, nemde abból ömlik át belém a kegyelem gazdagsága, akit úgy kent fel a 

Mennyei Atya az öröm olajával, tudniillik a Szentlélekkel, mint senki mást a társai közül? 

(Zsolt 44, 8). Az Ő élő és hatékony szava csók lesz nekem. Nem az ajkak egyesülése ugyan, 

amely nemegyszer csak színleli a lelkek belső békéjét, hanem sokkal inkább az öröm belém 

árasztása, titkok kinyilvánítása, a mennyei fény és a megvilágosodott lélek valami 

csodálatos, merész egybekapcsolódása. Hiszen, aki az Úrral egyesül, egy lélek Vele (1 Kor 

6, 17). Nincsenek vízióim és álomlátásaim, nem is érdemlem meg, nem akarok képeket és 

megfejtésre váró titkokat, sőt még az angyalok látását sem tartom sokra. Mert szép, sokkal 

szebb az én Jézusom mindezeknél! Nem kérek tehát mást, sem angyalt, sem embert, csak azt 

kérem isteni Vőlegényemtől: Csókoljon meg ajkának csókjával!” (Énekek énekéről szóló 2. 

beszéd, 2).  

 Isten látogatásának hatása az egység. Ez az egyesülés egyre jobban sürgeti a lélek-

menyasszonyt, aki most már elmondhatja: megtaláltam „az én Jézusomat”, Aki mindent 

felülmúl, és Akinek csókja valóban megadja a lélek egyesülését Istennel!  

 

 3. A lélek elvész Istenben  

 Az Énekek énekének magyarázatában a harmadik csókról, vagyis az ajkak csókjáról 

így beszél Szent Bernát:  

 „Csókoljon meg – mondja – ajkának csókjával! (Én 1, 2). Ki mondja ezt? A lélek-

menyasszony. Kicsoda ő? Az Istenre szomjazó lélek. Néhány különböző lelki magatartással 

próbálok rávilágítani arra, hogy mi illik a menyasszonyhoz:  

A szolga fél ura tekintetétől.  

A béres valamit remél az úr kezétől.  

A tanítvány figyelmesen hallgatja a mestert.  

A fiú tiszteli az atyját.  

Aki azonban csókot kér, az szeret. A szeretet érzülete messze kiemelkedik a 

természet adományai közül, különösen azért, mert elvezet bennünket a szeretet eredő okához, 

Istenhez!” (Énekek énekéről szóló 7. beszéd, 2).  

 

 A találkozás mind bensőségesebb lesz. Az Istenre szomjazó lélek már nem is tudja, 

mit mondjon. Szomjas, szeretete égeti, szeretne elveszni isteni Szerelmesében. Ezért szól így: 

Csókoljon meg ajkának csókjával!  



 Azok, akik a lelki élet útján már előbbre jutottak, akik hivatást kaptak a 

szemlélődésre, egyre szebben és egyre tisztábban élnek. A tiszta lelket látogatásával 

jutalmazza meg Isten. Látogatása megérinti, vagy ahogyan az Énekek éneke mondja: 

Megigézi, lelke mélyén megremegteti azt, akit erre a kegyelemre kiválasztott (vö. Én 6, 5). 

Egyszer a Vőlegény alakjában érkezik meg, máskor pedig mint Isten Igéje jelenik meg. A 

látogatás útja a lélekben kiépülő alázatosság, a vágyakozás és a lelket a teremtett dolgok 

fölé emelő hit. Mindez a szeretetet mélyíti, és erőssé teszi.  

 Erre Isten szeretetével és kedveskedésével válaszol. A lelket a tapasztalati dolgok fölé 

emeli, és sajátos módon átalakítja. Ez az átalakító egyesülés. Isten látogatásának eredménye 

az, hogy a lélek megváltozik, azaz Istenben eltűnik. A látogatás közvetlen eredménye, hogy 

boldog az, akit Isten érint, akit Isten látogat, mert útja biztonságos. Nem tud mást tenni, nem 

tud másra gondolni, mint a látogatásra, amelyben ezt az isteni Látogatót feledhetetlen 

szépségben, szeretetreméltóságban, a lelket betöltő isteni jóságban látja.  

 De ha a lélek ebben a boldogságban felkészült is, ha bármilyen mély áhítat élt is 

benne, bármennyire is serényen dolgozott tisztulásán, és éberen várta az isteni Látogatót, 

mégis mindenekelőtt fájdalmasan érzi, hogy mérhetetlen a távolság saját maga és Isten 

között. Egészen átadta magát Istennek, de amikor Isten felemeli őt a maga szent hegyére, 

idegennek érzi már a földi életet. Sohasem fárad bele a virrasztásba. Az isteni látogatás 

kegyelme mindig jobban egyesíti őt Istennel. Az ember elfelejti, hogy ki ő. Elveszik, és 

szinte megsemmisül a nagy titokban. Szent Bernát úgy mondja: „Félelmetes titok Isten 

látogatása, mégis minden látogatásban Istennek a megtestesülésben önmagát megalázó 

közelsége ismétlődik meg. A lélek számára a látogatásban közeledő isteni Vőlegény olyan, 

mint üdítő, csörgedező forrás, amikor annak életadó vize betölti.” 

 Ez az isteni látogatás kimondhatatlan boldogság, és ugyanakkor nagyon nagy 

fájdalom is. A lélek nagyon sokat kapott. Jézussal találkozott. Ahogyan Szent Bernát mondja: 

„Az én Jézusommal találkoztam.” Olyan kitüntetés ez, amit az emberi természet alig tud 

elviselni. Ez a látogatás édességes pihenés, szelíd nyugalom a szeretet párnáján, puha, meleg 

érzés, a könyörülő Isten szívének jósága, a lelket elárasztó vigasztalás és gyengédség. A lélek 

öröme határtalan, kívüle már más öröme nincs, és semmi más nem gyönyörködteti, csak a 

szemlélődés mérhetetlen kegyelme!  

 Isten mindent felülmúló kedveskedése a lelket felemeli, és ugyanakkor mélységes, 

alázatos áhítatba meríti. Az isteni Jóság úgy öleli át teremtményét, hogy ez az ölelés a 

léleknek teljes kiengesztelődést, megtisztulást ad.  

 

 4. A lélek szenvedése 

 Isten látogatásában az öröm és boldogság mellett megjelenik a lélek szenvedése is. A 

nagy kegyelem és a nagy szeretet mind tágasabbá tette a lelket. A lélek mindig többet akar, 

és nem tud belenyugodni abba, hogy ez az isteni látogatás nem tarthat sokáig nála, 

hiszen tudja, hogy nem várhat többet, nem érdemel többet. Határtalan öröme így válik 

mélységes fájdalommá.  

 Az isteni látogatás az emberi értelem számára minden mozzanatában felfoghatatlan. 

Amikor Isten úgy akarja, akkor megérinti a lelket, megérezteti a lélekkel, hogy vele van. 

Kikutathatatlan mélységeket tár fel előtte. Isteni érintésében a szeretetnek mindeddig 

ismeretlen, új érzései töltik el a lelket. Új távlat nyílik meg előtte, a Bölcsesség megmutatja 

neki legmélyebb titkait. A lélek megsejti léte titokzatos gazdagságát, kimeríthetetlen 

mélységét. Az őt meglátogató Isten olyan, mint a tűz. Érkezése a szív szeretetét lángra 

lobbantja. Nem pusztít, mint a földi tűz, hanem életet ad. Isten tüze a teremtményben szinte 

önmagát valósítja meg. Így látogat az örök Ige, az isteni Vőlegény, az Atya Igéje, Néha 

vele jön az Ige Atyja is, és betér hozzá a Szentlélek is. Megtisztítja, és a szeretete tüzét 

még jobban felszítja. A látogató Isten a szeretett lelket néha annyira egyesíti magával, hogy 

a lélek azután nagy hévvel és odaadással indul apostoli munkájára.  



 Isten látogatása komoly, igaz valóság, a szerető lélek számára belső, nagy 

megtapasztalás, mert ebben a látogatásban Isten szeretetét, vagyis életének legnagyobb 

titkát érzi meg a lélek!  
 

 Összefoglalás: 

 

 Isten közeledik a lélek felé, látogatásával újra meg újra megajándékozza. Érkezése 

olyan, hogy a szeretett lélek nem tud másra gondolni, csak arra, hogy isteni Vőlegénye itt 

marad. Számára nagy sodrás, nagy lendület ez az isteni érkezés. Földi ember és földi értelem 

számára beláthatatlan és felfoghatatlan titok ez. A lélek ilyenkor nem lát és nem hall, 

csak érzi Vőlegénye szeretetét és melegszik ebben a szeretetben. 

 Ez az isteni Látogató mindig más alakban érkezik. Néha úgy közeledik, mint 

orvos, aki gyógyítja a beteget. Máskor útitársként csatlakozik a lélekhez, majd – ki tudja, 

honnan? – váratlanul érkezik. Néha mint király, legtöbbször mint Vőlegény zárja a 

szeretetébe a lelket. Sokszor mint házigazda fogadja kedvesét.  

 Isten érkezése mintegy öntudatra ébreszti a lelket: Vakító fényében meglátja, hogy 

ő milyen méltatlan erre az isteni közeledésre. Remegve kérdezi: Hogyan merem én, bűnös 

ember a végtelen Szentséget szeretni? Az a világosság, amelyet itt kap, adja meg a választ: 

Bátran szerethetem, mert én szeretett lény vagyok, mert szeret engem az Isten! (De 

diligendo Deo, Az Isten szeretetéről, 27).  

  

 Nagy élmény és fájdalom a lelkeknek, akiket így megérintett Isten, és érzik, 

tapasztalják jelenlétét, de azt is tudják, hogy Őt tartóztatni nem lehet. Isten sokszor érkezik, 

és érkezését a lélek önmaga váratlan és mélyreható változásában érzi meg. Ez a változás 

jelenti a bűnök és vétkek távozását, de jelent nagy átalakulást a lélek erényeinek életében is. 

Csodának érzi a lélek azt, ami benne történik: a nagyság, a szépség, a tisztaság, a szentség 

csodájának, szeretetének kimondhatatlan változása azonban legtöbbször minden mást 

eltakar.  
 Sokszor azt is érzi a lélek, hogy Isten eltávozik. Ennek a távozásnak a jelei: a lélek 

tompa lesz, az éltető tűz elszáll belőle, mintha kihűlne. De a látogatás emléke mélyen él 

benne, és hűségesen őrzi. Az isteni látogatás örök és elfogyhatatlan vágyódásként élteti a 

lelket, buzdítja, gazdagítja és tökéletesíti. Szívében pedig él az epekedő vágyakozás: „Térj 

vissza, Szerelmesem, Istenem!” 

 Nagy titok Isten látogatásában, Isten érintésében: az a Vőlegény, Aki jelen volt, 

immár eltávozik. A lélek tudja, hogy az isteni Vőlegény jön és megy. Érzi, hogy óriási 

változás ez. A jelenvalóság vigasztalás, édesség, boldogság, pihenés. A távozás pedig 

fájdalom, elszegényesedés, fájó vágyakozás.  

Szent Bernát ezt így mondja: Isten mindig és mindenütt létezik. Ő nem változik. Ő 

mindig jelen van. A lélek kérdezi: Honnan jön? Mikor jön? Mikor megy? Hova megy? A 

válasz nagyon egyszerű: Nem tudom. Nem érzékeimen át jön. Amikor akar, eltűnik az én 

isteni Vőlegényem. De a lélek-menyasszony érzi a kegyelmi gazdagodást, erényeinek 

erősödését; hitének, reményének egész biztonságát, önmaga teljes megváltozását, 

önátadottságát, a szeretetet, amely nem engedi, hogy Vőlegényétől, Istentől elszakadjon! 

(Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok, 367-373. oldal).  

 

 Clairvaux-i Szent Bernát – akit a mézajkú doktor-nak mondanak, mert olyan 

szépen, olyan édesen tudott beszélni Istenről, – a misztika útjainak az avatott ismerője. 

Ezeket a tanításokat az Énekek éneke szentírási könyvről szerzetestestvéreinek mondta el. 

Leírták, és kinyomtatták, így üzenete hozzánk is eljutott. Az Egyház szentté avatta őt, vagyis 

hivatalosan kinyilvánította, hogy Bernát olyan valaki, aki hitelesen megélte az Istennel való 

szeretetkapcsolatot, és ezt gyümölcsöztette az embertestvérek iránt való szeretésben is. 



Egyrészt nagyon jó, hogy vannak ilyen autentikus tanítások olyan élményekről, amelyet Isten 

akar ajándékozni az Ő választott menyasszonyának. Másrészt pedig boldogság, hogy vannak 

ilyen szent testvéreink, akiktől tanulhatunk. Ők előttünk jártak a mennyország felé vezető 

úton. Nemcsak ismerik az odavezető ösvényt, a szűk és meredek ösvényt (vö. Mt 7, 13), 

hanem mutatják az utat, hogy a nyomukban járók ne tévelyedjenek mellékösvényekre, és 

biztonságosan célba érkezzenek! 
 A szentek olyan keresztény testvéreink, akikről az Egyház hivatalosan kinyilvánítja, 

hogy ők már a mennyországban vannak, vagyis Istenben és Istennel élnek örökre. Nemcsak 

itt a földi tájakon elhangzott tanításaikkal és jó példájukkal segítenek nekünk, hanem a 

mennyországból, a szentek közösségében is pártfogolnak minket.  

 A Katolikus Egyházban nem véletlenül kérjük a szentek közbenjárását! Az 

Anyaszentegyház azon tagjai, akik már eljutottak az Istennel való végleges 

szeretetközösségbe, Istenen keresztül látnak, tehát ismernek minket, és szeretnek, vagyis 

jót akarnak nekünk. Kérjük bátran az ő segítségüket! Kövessük azt, amit ők tanítottak, 

illetve most is nyújtanak nekünk, hiszen ők már az Istennel való végleges együttlét 

állapotában vannak.  

 

 Az átalakító egyesülés imaállapotában itt a földön a lélek-menyasszony azonban még 

csak időnként tudja megélni a bensőséges együttlétet Istennel, isteni Látogatója érkezését, és 

az isteni Urába való belemerülés élményét, és senyved, amikor Vőlegényét oly távolinak 

találja. A távolságnak ez a gyötrelme azonban még jobban szítja szívében a vágyakozást: 

„Mikor jössz el újra? Mikor ajándékozol meg még jobban a szereteteddel?” 

 

A vágyakozás fájdalmas pillanataiban azonban erőt ad isteni Ura vallomása, Aki azt mondja 

neki:  

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

 

A választott lélek pedig boldog örömmel így énekel: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  



                                                                                                                   

 

419. Az isteni Vőlegény ajándékokat hoz a lélek-menyasszonynak 

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

 

 

Imádkozzuk a 147. számú éneket:  

 

 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el, édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem.  

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnékem, 

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem!  

 

 Amikor Clairvaux-i Szent Bernát az Énekek énekét magyarázza, akkor szól a látogatás 

ajándékairól. Isten érkezésének sok eredménye, lelki ajándéka van. Nem jön üres kézzel.  

 

I. Isten látogatásának ajándékai 

 

1. Az első ajándéka: a lélek kilép önmagából  

 Szent Bernát ezt a kilépést, a léleknek ezt a kimenetelét latinul: sponse extasin-nak 

mondja, vagyis a lélek önmagából való kimenetelét, extázisát, kiragadtatását említi. De 

halálnak is nevezi. Azonban ez a léleknek a kilépése önmagából nem a testi halál, nem az 

életből ragad ki, hanem az e-világi élet cselvetései közül. A Zsoltárossal elmondhatja a 

lélek-menyasszony: Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából (Zsolt 123, 7). 

Ebben a földi életünkben ugyanis a vadászok hálói között járunk. Ezektől azonban nem 

kell félnünk, ha erőteljes és szent elmélyüléssel a lélek elszakad önmagától, messze távozik 

és felfelé repül úgy, hogy az emberek szokásos gondolkodásmódja fölé emelkedik. 

Elmondhatja a Zsoltáros másik szavát is: „Bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak, akkor 

elrepülnék és megnyugodnék!” (Zsolt 54, 7). Bernát felsóhajt: Bárcsak belejutnék ebbe a 

halálba, vagyis a lélek extázisába, a lélek önmagából való kimenetelébe, hogy elkerüljem 

a bűn halálának a cselvetéseit! Hogy ne érezzem a tisztátalan élet halálos csábításait, hogy 

ne kábuljak el, és ne érezzem a gyönyörök, a kapzsiság indulatát, a harag és a türelmetlenség 

ösztönzését, a nyugtalan szorongatást és a gondok terhét! Haljon meg az én lelkem az igaz 

lelkek halálával, hogy ne ejtse tőrbe semmi igazságtalanság, ne gyönyörködtesse semmi 

gonoszság! Mert boldog az a halál, amely az életet nem veszi el, hanem egy jobb életre 

viszi. Jó ez a halál, amellyel a test nem hal meg, de a lélek felemelkedik. Majd így folytatja: 

Az ilyen önmagunkból való kilépést, illetve az Istenbe való belépést szemlélődésnek nevezi. 

Mert az, hogy a földi vágyak nem ragadnak meg minket, az emberi erény, vagyis erőfeszítés 

eredménye. A fizikai világ képeit szemlélve nem keveredünk beléjük. Ez már angyali 

tisztaság.  

 (Énekek énekéről szóló 52. beszéd 4-5. pont).  

 

 De – folytatja Szent Bernát – mindkettő, vagyis az emberi erőfeszítéssel nem 

keveredünk a földi vágyak közé, illetve az Úristen felemel az angyali tisztaság szférájába, 

ez is Isten ajándéka. Ugyanis mindkettővel kilépünk önmagunkból. Mindkét ajándékkal 

túlhaladunk önmagunkon. Az egyikkel messzire, a másikkal nem messzire. Boldog, aki 

mondhatja: „Szeretnék elfutni innét, és a pusztában lakni!” (Zsolt 54, 8). Nem elégedtél meg 

azzal, hogy kiléptél, hanem messze távoztál, hogy nyugodni tudj. Kiléptél és túlhaladtál a 

test csábításain, hogy már ne engedelmeskedj vágyainak, és ne ragadjanak el csábításai. 

Eltávoztál, elkülönültél ugyan, de még nem jutottál messze a mindenfelől rád támadó testi 

képeken, a lélek tisztaságával még nem tudsz átrepülni. Mindaddig ne ígérj magadnak 



pihenést! Tévedés lenne, ha azt hiszed, hogy magadon kívül megtalálod a nyugalom 

helyét, a TITKOS MAGÁNYT, a derűs fényt, a béke lakását! Aki azonban Isten 

ajándékából eljutott oda, az boldogan mondhatja: Lelkem, nyugodj meg, mert az Úr jót tett 

veled! (Zsolt 114, 7). Ekkor ugyanis Isten bevezet önmagába. Itt van az igazi magány, és a 

fényességes lakás. A nap hevétől védő sátor, a biztonság és rejtettség a forgószél viharától, és 

az esőtől, amelyről Szent Dávid is beszélt: A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd 

sátrának oltalmában, és biztos sziklára állít engem (Zsolt 26, 5).  

 A menyasszony tehát Isten ajándékából kilép önmagából, és isteni Ura 

magányába távozik. Itt alszik azon a kedves helyen, vagyis isteni Vőlegénye karjai között, 

mert lélekben már túlhaladt, túljutott önmagán, kilépett önmagából Isten ajándékából.  

 (Énekek énekéről szóló 52. beszéd 5-6. pont).  

 

 Érdemes megfigyelni, hogy Szent Bernát milyen sok szót használ arra, hogy a lélek 

kilép önmagából. Krisztus is belép ebbe a világba. Krisztusnak e földre lépését hajnalnak 

nevezi, mert hiszen hajnal az, amikor felkel a nap. De Krisztus ragyogását derűsebbnek 

mondja, mint a nap fényét. Ez az isteni Nap is felemelkedik, fényét árasztja a földre, és 

élvezzük a melegét. Életünk egész útján Krisztus érkezésére lehet mondani, hogy Ő az igazi, 

a teljes forróság, a fény, a nap verőfénye, Aki az árnyakat megszünteti, a mocsarakat 

kiszárítja, és minden rútságot elűz. Krisztust így szólítja: „Ó örök Nyár, amelyen nem 

hanyatlik le a nap. Ó téli Fény, ó tavaszi Idő, ó nyári Szépség! Ó őszi Termékenység, ó téli 

és ünnepi Nyugalom! Mutasd meg nekem magadat, hogy úgy szemlélhesselek én is Téged 

fényességedben és ékességedben lelkem elragadtatásával, önmagamból való 

kimenetelével, mint ahogyan Jákob látta az Urat még testi életében szemtől-szemben, és 

életben maradt! Vagy ahogyan Mózes látta Őt nem képben vagy alakban. Vagy ahogyan más 

próféták látták Őt egészen nagyszerű módon, melyet mások nem ismernek, csak ők és Isten. 

Vagy ahogyan Izajás látta Őt szívének szeme előtt feltárulva a magas és fenséges mennyei 

trónuson. Vagy ahogyan Pál a paradicsomba ragadtatva hallott kimondhatatlan szavakat, és 

látta az Urat, Jézus Krisztust (vö. 1 Pét 1, 8; 2 Kor 9, 15; Róm 8, 23).”  

 

 2. Az Úr látogatásának második ajándéka: a lélek átalakulása. Szent Bernát ezt így 

mondja: „Nagy és erős bizalmat ad nekem, hogy az a nagy próféta, aki hatalmas 

cselekedetben és beszédben az egek fölséges hegyéről leszállt, engem látogatásra méltatott, 

pedig por és hamu vagyok. Könyörülni akar halotton, lehajolni a földön fekvőhöz, kicsinnyé 

válni, hogy egyforma legyen a kicsiny teremtményével. Megosztani a vakkal szeme fényét, 

saját csókjával megoldani a néma ajkat, és a gyenge karokat megerősíteni a maga erejével.” 

Édesen ízlelgetem – latin szóval: ruminálok – ezen igazságok fölött, és betelik egész bensőm. 

A szívem gazdaggá válik, és minden csontom dicséretét zengi. Minden nap érezzük, hogy 

bennünk megvalósul, hogy szívünknek megadja az értelem világosságát, ajkunkra a 

nevelő szót, kezünknek az igazságosság cselekedetét.  
 (Énekek énekéről szóló 16. beszéd 2. pont).  

 

 Milyen titokzatos változás ez! A saját képességek gazdagodása, a lélek-menyasszony 

egész valójának átalakulása. Ezért meri azután Szent Bernát az Énekek éneke 

menyasszonyával mondani: A kedvesem enyém, éspedig azért, mert érzi, hogy az isteni 

Vőlegény szereti őt, éspedig nagyon! És ő is viszontszereti isteni Vőlegényét: A kedvesem 

az enyém, én az övé vagyok! (Én 2, 16). Tehát Istenhez felszálló szeretetéből ismeri meg, 

hogy már szeretik őt, amikor ő szeret. Valóban így van: Isten szeretete szüli a lélek 

szeretetét. Megelőző figyelme teszi figyelmessé a lelket. Szent Bernát megtapasztalta: A 

lélek, amely kilépett önmagából, és ha csak egy pillanatra is, Isten kegyelméből eljutott 

Istenhez, azonnal átalakul Isten képére! A szeretet az az erő, amely a léleknek ezt a kilépést, 

ezt az egyesülését, ezt az Istenbe alakulását megadja, és hogy a lélek Istenhez ragaszkodjék. 



Azt mondja a lélek-menyasszonynak: Amilyen módon magadat felkészíted Istennek, olyan 

módon jelenik meg neked Isten. A szenttel szent lesz, az ártatlannal ártatlan. Éppen így 

a szerető lélekkel szerető Isten lesz ő, a nyugalomban pihenővel pihenő isteni Vőlegény, a 

figyelmes menyasszonnyal figyelmes, és szeretettel törődő Úr.  

 (Az Énekek énekéről szóló 69. beszéd 7. pont).  

 

 3. Isten látogatásának harmadik ajándéka: a lélek gyönyörködik az isteni Igében. 

Szent Bernát így beszél: „Talán kérdezi valaki közületek: Mi az, gyönyörködni az Igében? 

Így válaszolok: Keress olyant, aki ezt megtapasztalta. Kérdezd tőle! Vagy gondolod, ha én is 

megtapasztaltam volna, el tudnám mondani a kimondhatatlant? Hallgass tehát arra, aki már 

megtapasztalta! Szent Pál apostol így mondja: Ha nem vagyunk magunknál, Istennél nem 

vagyunk. Ha magunknál vagyunk, értetek vagyunk (vö. 2 Kor 13, 4-5 ?). Vagyis más él 

bennem, amikor Istennel vagyok együtt, és más, amikor köztetek vagyok. Az előbbit 

megtapasztaltam, de el nem mondhatom. Az utóbbiban úgy fordulok hozzátok, hogy ezt 

értelmesen tudjam elmondani, ti pedig megértsétek. Ha kíváncsi vagy, mi is a 

gyönyörködés az isteni Igében, ne a füledet nyisd ki, hanem a lelkedet! Mert erre nem a 

nyelv tanít, hanem a kegyelem. Ez a bölcsek és okosok elöl el van rejtve, de világos a 

kicsinyeknek (vö. Mt 11, 25-26).  

 (Az Énekek énekéről szóló 85. beszéd 14. pont).  

 

 Pedig Szent Bernát is megtapasztalta mindezt. Tudja, mit jelent gyönyörködni az 

isteni Igében. Ezt a lélek ugyanis Istenben tudja, csak kimondani nem képes. Ehhez is 

alázatosság kell, elfogadás, a titok felfogása. Ez pedig Isten ajándéka. Úgy tetszett a Mennyei 

Atyának, hogy a kicsinyeknek nyilatkoztassa ki. Amikor a lélek gyönyörködik az isteni 

Igében, ez a lelki előrehaladásnak egy magasabb fokát jelzi. Ebben az imafokozatban a 

LÉLEK SEMMI MÁS UTÁN SEM VÁGYAKOZIK MÁR. Istentől semmi mást nem kér, 

csak magát Istent. Most már tapasztalásából megtanulta, hogy akik Istenben bíznak, 

azokhoz jó az Úr, hiszen jó ahhoz a lélekhez, aki őt keresi (Siralm 3, 25). A lélek-

menyasszony ilyenkor szíve szeretetéből és meggyőződéséből kiáltja a Zsoltáros szavát: Mi 

kell nekem az égben? Veled vagyok, más vágyam itt a földön nincsen! Testem és szívem 

osztályrésze az örök Isten (Zsolt 72, 25-26). Tehát nem a magáét keresi az ilyen lélek 

odaforduló szeretettel, boldogságot, dicsőséget, vagy bármi mást, hanem egész valójával 

Isten felé tart. Egyetlen tökéletes vágya: az ő Királya bevezesse őt a mennyei szobába, 

hogy ragaszkodjék Hozzá, és Benne gyönyörködjék! Csak az tudja, akit Isten gyakran 

elhalmoz ilyen látogatásával: Egyedül Isten lehet az, Aki után vágyakozhat! Csak az ilyen 

lélek tudja, mit is jelent gyönyörködni az isteni igében. 

 Szent Bernát hangsúlyozza: Az értelem csak annyit fog fel, amennyit a tapasztalat 

megérintett. Én talán nem vagyok vakmerő, ha a menyasszony kiváltságát magamnak 

tulajdonítom. Tudja az isteni Vőlegény, hogy a lélek milyen örömökkel dédelgeti választott 

kedves menyasszonyát. Milyen sugallatokkal élesztgeti érzéseit, és milyen illatokkal 

kedveskedik neki. Az isteni Vőlegénynek saját forrása van, amelyből idegen nem meríthet. 

Méltatlan nem ihat belőle. Ezért mondja kedvesét elzárt kertnek, lepecsételt forrásnak (vö. Én 

4, 12).  

 (Ezt az Énekek énekéről szóló 22. beszéd 2. pontjánál mondja).  

 

 A tapasztalat a lélek-menyasszony számára tehát kinyilvánítja, hogy ő ebben az 

imaszakaszban, az Istennel való lelki frigy imájában a Szentlélek gyengédsége által az isteni 

Vőlegény érintését tapasztalhatja meg, Aki őt segíti, hogy kilépjen önmagából. Segíti, hogy 

átalakuljon isteni Urába, és gyönyörködhessen az isteni Vőlegény érintésében.  

 



 4. Isten látogatásának negyedik ajándéka: a lélek-menyasszony lelke szemével 

láthatja, lelke fülével hallhatja, karjaival átölelheti isteni Urát. A lélek-menyasszony 

tehát ajándékba kapja, hogy lelke szemével szemlélheti isteni Vőlegényét. Belül 

meghallhatja Ura ujjongó, kedveskedő hozzá intézett szerelmes szavait. Aki ugyanis teljesen 

és tökéletesen átadja szívét Istennek, azt az isteni Vőlegény gyakran meglátogatja. A 

lélek-menyasszony pedig tudja, hogy mikor érkezik az ő Ura, mint hogyha mások számára 

titokban és rejtve jön is. A lélek-menyasszony az okos szűz példájára virraszt (vö. Mt 25, 1-

2), és már messziről meglátja a közeledő Vőlegényt. Ez a Vőlegény mondta: Akik korán 

virrasztanak, azokat szeretem, és aki keres, az rám is talál! (Péld 8, 17). A lélek-

menyasszony megismeri a hozzá siető Urának vágyódását. Mindnyárt megérzi, hogy már 

közel van, hogy már szinte ott van nála. Boldog szemeivel látja a reá tekintő isteni szemet, 

amely mint a napsugár, úgy hatol át az ablakon, de még a fal résein át is. Ugyanakkor 

hallja az ujjongás és a szeretet szavát, amikor az isteni Vőlegény így szólítja őt: Kedvesem, 

galambom, szépségem! (Én 5, 2). 

 (Énekek énekéről szóló 57. beszéd 4. pont). (szám).  

 

 Nem is tudjuk, mit csodáljunk Szent Bernát szavaiban? 

 – A látogatás szépségét?  

 – Az okos és éber lélek állhatatos virrasztását?  

 – Vagy talán a mindent megérző szívét?  

 – Boldog szemét, vagy fülének hallását?  

 Valamennyi érzékszerve működik, és boldog, mert részesül isteni Ura 

látogatásának ajándékából.  

 A képességek tevékenykedései, a maguk is megtapasztalásuk, tapasztalatuk mintha 

Isten érintésének lelki megtapasztalásában az érzékszervek is részt vennének. Mintha a lélek 

intuitíve módon érezné, látná, ízlelné, hallaná a csodát, ami benne történik.  

 Egy másik alkalommal, amikor Szent Bernát a lélekről beszélt – Aki Istent egészen 

tisztán látta –, így fejezte be a gondolatait: „Uram, jó vagy Te a lélekhez, aki Téged keres. 

Futsz hozzá, átöleled, mint a vőlegény, Te, Aki Ura vagy, sőt, Aki mindenekfölött, örökké 

áldott Isten vagy!”  

 (Énekek énekéről szóló 69. beszéd 8. pont).  

 

 Isten érintésének, Isten látogatásának újabb ajándéka ez az érintés. Az Istent kereső a 

szerető lélek tapintásával, mintegy karjaival is átölelheti az isteni Vőlegényt. Most már az 

egész ember részesül benne, és lelke minden gazdagságával fogadja, látja, hallja, öleli és 

szereti ezt az isteni Vőlegényt. Az isteni örök Valóság, íme, a lélek érzékeivel is érinthető, 

látható és hallható. Isten adja ezt a megtapasztalást a lélek-menyasszonynak.  

 Az Énekek éneke következő sorát – (1. fejezet 1. sorát, tudniillik) Csókoljon meg a 

szájának csókjával! (Én 1, 2) – így magyarázza Szent Bernát: A lélek először Isten lelki 

lábát csókolja meg, azután a kezét, és végül az ajkát. Csodálatos, titokzatos közeledés ez 
az isteni Vőlegényhez, illetve rendkívüli ajándéka ez a lélek-menyasszonyt meglátogató 

Istennek. 

 (Énekek énekéről szóló 7. beszéd 1. pont). (szám). 

 

 Ebben a beszédben arról is szól, hogy az étel a szájban a zsoltár. Az étel a szájban 

ízletes, a zsoltár pedig a szívben. Tehát az értelem fogaival kell a lélek táplálékát 

megrágnunk, hogy érezhessük annak annyira megkívánt ízét, amely édesebb, mint a méz, a 

lépes-méz.  

 A lelki érzékszerveknek ez a magyarázata a Biblia tanításából fakad. Az ószövetségi 

könyvekben számos utalást találunk arra, hogy az egész ember részt vesz Isten nagy 

titkában, érintésében, látogatásában. Vagyis nem a fogak és az érzékszervek tényleges 



fizikai szerepéről van szó, hanem ezek a képek Isten látogatásának nagy gazdagságát tárják 

elénk.   

 A Bibliából élő, és azt mindennapi kenyérként használó szerzetes lelkében ez a 

tanítás sokkal teljesebb értelmet nyer. Szent Bernát e kifejezések eszközeivel többet tudott 

megérteni, megértetni és megéreztetni szerzetesfiaival abból, hogy mit is jelentenek a lélek-

menyasszony életében az isteni látogatás ajándékai. Bár Szent Bernát azt mondja, hogy az 

igazi bölcsességet nem lehet testi érzékekkel felfogni, mert hiszen az íz az ajkon van, a 

bölcsesség a szívben; mégis az Énekek énekéről szóló beszédeiben sorra veszi az 

érzékszerveket, és megállapítja, hogy például a hallásnak az a szerepe, hogy befogadja az 

igét. Hiszen a hallás az a megfelelő eszköz, amely felfogja Isten igéjét.  

 (Énekek énekéről szóló 28. beszéd 8. pont).   

 

II. Tekintsük át azokat az ajándékokat, amelyeket az isteni Vőlegény hozott! 

 

 Amikor az Úr látogatóba érkezik, nem jön üres kézzel. Amikor átadja ajándékait, 

akkor a lélek-menyasszony nem tud betelni boldogságától. Mindezeket én kaptam? 

Ténylegesen már nem önmagára figyel, hanem először is kilép önmagából, és az 

ajándékokat nézi, illetve isteni Urát, Akitől ezeket az ajándékokat kapta. Ilyenkor már nem 

vonzzák a földi hiúságok. Nem tudják eltéríteni isteni Ura szemlélésétől. Mert az Úr – a 

szemlélődés kegyelmének az ajándékozója – eszközli azt, hogy a lélek kilépjen önmagából, 

és belépjen isteni Ura Valóságába. Ezért van az, hogy amikor a lélek önmagát feledve 

mintegy kilép önmagából, akkor a békességbe, az Istenben való megnyugvás állapotába 

jut. A mennyei nyugalom előíze ez. Az isteni Vőlegény karjaiba zárja kedvesét. Ott 

nyugodhat. De az isteni Vőlegény is, a lélek-menyasszony is egyre jobban szeretnék  

 – átölelni,  

 – karjaiba fogadni,  

 – szívére zárni,  

 – szemébe tekinteni,  

– arcának ragyogó fényében megfürödni,   

– szeretetébe belemerülni. 

 Mindez persze Isten ajándéka. Hiszen a lélek-menyasszony hányszor és hányszor 

próbálkozik ennek a boldog önmagából kilépés, és Isten világába való belépés élménynek 

a megszerzésére. A maga erejével nem sokra megy. Isten azonban bőkezűen adja kegyelmi 

kincseit. A lélek-menyasszony csak ámul, csak csodálkozik, boldogan szemléli isteni Urának 

e nagy szeretetét. Minél tovább nézi szerető szemlélő tekintettel isteni Urának ajándékát –  

amellyel a lélek-menyasszony kiszorította önmagából, és bevonta isteni életének a belsejébe 

–, annál inkább megtapasztalja a lélek önmaga átalakulását.  

 Az Istennel való egyesülés azt eredményezi, hogy az ember egyre jobban betöltődik 

Istennel, istenivé, Istenben élő emberré alakul át. Itt fejeződik be a teremtés műve, mert 

hiszen Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert (Ter 1, 27). Itt 

bontakozik ki Isten újrateremtő, megszentelő akarata.  
 Akik igazán szeretik egymást, azoknak a szíve együtt dobban. Gondolatuk együtt 

rezdül, mert egymásra irányul. Ajkuk szava és éneke egymást dicséri. Lényük a szeretet 

által egymásba hullámzik. Isten az, aki meglátogatta az Ő kis menyasszonyát, és az Istentől 

szeretett lélek-menyasszony immár egymásban vannak. Isten megszenteli az Ő kis 

választottját, és a kicsiny ember a végtelen nagy szent Isten szentségéből részesedik, 

szentté lesz, átalakul. Így érthető, hogy a lélek-menyasszony nem győz gyönyörködni az őt 

meglátogató Isten ajándékaiban. Mert Isten nem valamit hoz, hanem saját magát adja 

ajándék gyanánt. A lélek-menyasszony gyönyörűségét találja isteni Urában. Persze, hogy 

olyan élmény ez, amelyet emberi szavakkal nem lehet kidadogni.  



 Az ember szeretné elmondani, hogy ezt a nagy-nagy ajándékot mások is 

megismerjék, mások is részesüljenek belőle. De mindig ott van az elégtelenség élménye: 

nem tudom elmondani, megosztani testvéreimmel azt, amit Istenből kaptam. Olyan ez, mint 

amikor a lourdesi vagy fatimai látnok szavai alapján akarják megmintázni a Szűzanya alakját. 

A szobrász valami lehetetlen feladatra vállalkozik, földöntúli szépséget ábrázolni. Amikor a 

látnok látja a készülődő szobrot, akkor csak azt tudja mondani: „Nem egészen olyan.” Akkor 

a szobrász igazít rajta a látnok instrukciója alapján, és azok a szemek, amelyek látták az égi 

Édesanyát, a szoborra tekintve azt mondják: „Még most sem az igazi.”  

 Amikor a lélek azt az örömét akarja megosztani azokkal, akikhez az Úr küldi: „Menj, 

mondd el testvéreimnek, hogy én feltámadtam, hogy én élek, hogy én veled élek, hogy én 

benned élek, te pedig énbennem! (Jn 14, 20).” Mária Magdolna módjára siet (vö. Jn 20, 1-2), 

szeretné az üzenetet teljesíteni, de olyan kevés a szó ereje. Viszont Isten a mindenható Úr. Az 

emberi szó gyarló ruháján keresztül is meg tudja mutatni isteni gazdagságát azoknak, akikről 

a kiválasztott lélek boldogan elviszi az örömhírt: Él az én Uram, Istenem! (Jn 20, 18). 

Meglátogatott engem! Így azután Isten ajándékából mások is részesedhetnek azokban a 

hozományokban, amelyeket az isteni Vőlegény az Ő választott menyasszonyának hozott – 

nem valami kosárban néhány kézzel fogható ajándékot, hanem – önmagát.  

 Amikor a gyerek valami ajándékot kap a látogatótól, akkor azt a kezébe veszi, a 

szájába veszi, a szívére szorítja. Itt a lélek-menyasszonnyal együtt, a család tagjainak 

karjaival átölelheti az isteni Urat. Fülével hallhatja az Ő szavát, amellyel megvallja a 

szeretetét a lélek-menyasszony iránt. Lelki szemeivel szemlélheti azt az Istent, Aki ilyen 

bőkezűen, Aki ilyen életet fakasztóan látogatja meg, ajándékozza meg az Ő szíve 

választottját.  
 Érdemes tehát a Szentírás szavait úgy hallgatni, hogy abból felismerjük az isteni 

Vőlegény vallomását: „Szeretlek téged is!” Akkor a szívünk szeretetre gyullad, akkor a mi 

életünk is gazdagabb lesz azokkal az ajándékokkal, amelyekkel az isteni Vőlegény 

meglátogatta az Ő választott lélek-menyasszonyát. Minél tovább hallgatjuk Isten szavát, 

minél tovább ízlelgetjük a hallgatás csendjében Isten üzenetét, annál nagyobb lesz 

bennünk az öröm! Mit üzen? 

 

 Azt mondja:  

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

 

A lélek-menyasszonnyal együtt mi is mondhatjuk: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  



                                                                                                                   

 

420. Az isteni Vőlegény további ajándékokkal halmozza el választottját 

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

 

 

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

 

 Csodákkal tündöklő Isteni nagy erő,  

 Hatalma elnyomja értelmemet. 

 De hitem szent fénye, Szerelmed törvénye 

 Megvilágosítja én elmémet. 

 Oltáriszentségre, mennyei kenyérre  

 Függesztem én szemeimet,  

 Ővele táplálom én lelkemet.  

 

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

amelyekkel az isteni Vőlegény elhalmozza az Ő választott menyasszonyát:  

 1. Az egyik az volt: Isten bevezeti önmagába. 

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

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

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

fülével hallja, karjával öleli az isteni Vőlegényt. 

 

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

 5. Az ötödik ajándék: utazás a hegyekben. 

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

hegyekben. A lélek-menyasszony szinte látja azt, hogy hogyan jut fel Isten hegyeire, azokra 

a fölséges hegyekre, ahol Jézus, az isteni Vőlegény már járt. Neki, akinek kötelessége 

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

 

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

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

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

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

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

Urának isteni dicsőségét.  

 

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

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

csúcsa az eget érinti. Boldogok – mondja Jézus – az Ő követői. Különösen boldogok a tiszta-

szívűek (Mt 5, 8). Erre a hegyre is fel kell emelkednie a léleknek, mert valóban ez az égbe 

vezető út. A lélek-menyasszony ezen a hegyen is az égi-dicsőség szüntelen szemlélésébe 

merül. Minél inkább törődik a mennyei dicsőség gondolatával, annál jobban tudja, hogy 

nem érdemli meg ezt a dicsőséget.  

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

 

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

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

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



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

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

Nekünk is – mondja Szent Bernát – fel kell emelkednünk az imádság hegyére. Imádkozz 

állhatatosan, imádkozz kitartóan, ahogyan Jézus imádkozott az éjszakában, mert 

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

 

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

hegye. Szent Bernát így mondja: Azt akarom, hogy a keresztre való felemelkedést el ne 

hagyd! Mert oda is fel kell emelkednie az Emberfiának! Ő mondta: „Ha majd felemelnek 

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

egész útját jelenti.  
 

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

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

ember szívét leginkább Krisztus testéhez vonzza, és ahhoz, amit Krisztus testében, vagyis 

földi életében cselekedett és parancsolt. Akit ez a szeretet tölt el, azt könnyen megindítja 

minden Róla szóló beszéd. Semmit sem hallgat szívesebben, semmit sem olvas 

buzgóbban, semmire sem gondol gyakrabban, és semmiről sem elmélkedik édesebb 

áhítattal, mint Jézus emberségéről. Úgy gondolom – folytatja Szent Bernát –, hogy a 

láthatatlan Isten számára a fő ok, amiért megtestesült, az volt, hogy azt akarta: az emberek 

között éljen. Hogy azoknak, akik csak testi, vagyis földi szeretetre képesek, azoknak minden 

szeretetét előbb a maga teste üdvösséges szerelmére indítsa, és így lassanként a lelki 

szeretetre emelje.  
 (Az Énekek énekéről szóló 20. beszéd 6. rész). 

  

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

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

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

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

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

elragadtatás, amellyel szinte kitéphetetlenül Krisztusba meríti egész lelkét.  

 

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

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

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

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

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

türelmetlen vágyakozás bizonyos elbágyadása, amely szükségképpen eléri a tüzesen szerető 

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

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

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

késedelmeskedik.  

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

 

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

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

beszédévé változik; mert az isteni Vőlegény látogatása a tanítószót Isten harmatává 

változtatja, sőt, Isten esőjévé teszi. A kegyelem árad.  

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

Istenben elmerülő és Isten szavával tanító lelket.  



 

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

említést tesz: – az Úr dicsőségének a felragyogása.  

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

irgalmasságának szemléléséből fakad: Mi láttuk ezt a dicsőséget az Atya Egyszülöttének 

dicsőségét (Jn 1, 14). Láttuk azt az egész jóságot, az igazán atyai melegséget, amely az Ő 

dicsőségéből nekünk megjelent. Ez a dicsőség nem nyom minket agyon, bár minden erőnkkel 

reáfigyelünk. Inkább mi merülünk beléje, mert fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr 

dicsőségét. A dicsőségben pedig fokról fokra Hozzá hasonlóvá változunk az Úr Lelke által (2 

Kor 3, 18). Átalakulunk, amikor Hozzá hasonlók leszünk. Ez egy kulcs szó: átalakulás, 

hiszen az átalakító egyesülés imaszakaszát tárgyalja. Tehát dicsőségről van itt szó, a lélek 

dicsőségéről, olyan ajándékról, amelyet az emberi értelem fel sem tud fogni. Isten akaratának 

dicsőségéről, és a belőle fakadó visszatükröződésről, az ember felmagasztalásáról van szó. Ez 

a szerető isteni érintés egyik legnagyobb csodája, amely Isten látogatásának egyúttal átalakító 

erejét is mutatja. 

 

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

látja isteni Vőlegényét.  

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

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

magasságban áll, és lelke vágyódását milyen magasra emeli az a lélek, aki a Mindenség Urát 

sajátos módon Szerelmesének meri mondani. Figyeld meg, nem egyszerűen azt mondja: 

szerelmes, hanem azt mondja: szerelmesem, kedvesem! Mintegy sajátjaként jelöli meg. 

Kimondhatatlanul nagy látomás ez, amelyben akkora bizalomra és öntudatra növekedhet, 

hogy a Mindenség Urát a lélek-menyasszony most már nem csupán Úrnak ismeri, 

hanem az ő Szerelmesének. A menyasszony lelke Urára tekint, hogy Őt most szépnek és 

ékesnek mondja, éreztetve, hogy látomásában még szebbnek is látta. Szemei ékességében 

látták a Királyt, de nem is úgy, mint a királyt, hanem sokkal inkább úgy, mint a szerelmest.  

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

 

  Isten látogatásának egyik legszebb ajándéka: a szeretetnek ez a titokzatos 

szépsége  
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

fellobog a szívében a szeretés, az öröm. Ezt is az én isteni Uramtól kaptam, azt is Ő hozta, 

amikor meglátogatott! Azzal is Ő tett gazdagabbá engem!  

 

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

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

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

kincsekkel!  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kinyilatkoztatást akar adni az isteni Vőlegény az Újszövetségben az Ő választott 

menyasszonyainak! 

 

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

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

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

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

Urunkban. 

 

III. Csendben várakozzunk, szívünk vágyával vágyakozzunk, hogy 

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

dicsőségét! 

 

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

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

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

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

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

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

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

boldogok, gazdagok lenni!  

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

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

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

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

nyolcféleképpen jelzett úton odaérkeztek, a nyolc boldogság lépcsőfokait megjárták. A 

lélek-menyasszony számára az is boldogító tény, hogy isteni Ura előtte ment ezen az úton, ő 

pedig most a nyomába léphet. Külön boldogság, hogy Jézus, az ő isteni Ura közvetlenül 

előtte megy, és fogja az ő választottja kezét. El nem engedi, vigyáz reá, le ne essék. Az 

együtt-járásnak egy különleges fajtája ez, amikor nem kellemes séta-úton, sík terepen 

karonfogva megy a vőlegény a menyasszonyával,  

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

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

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

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

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

menyasszony is minden erejével belekapaszkodik isteni Urába! Megragadtam őt, és nem 

engedem el. Ez az ő életstílusa most már. Nem számít az út veszélye, az ösvény meredek 



mivolta, nem retten meg a kiválasztott ember semmiféle nehézségtől, mert tudja: isteni Ura 

ott megy előtte.  

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

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

kellemességével megpihenésre, letelepedésre hív. A lélek-menyasszony letelepedése az isteni 

Urának a tartását követi. Ha Jézus a Getszemáni kertben térdre borulva imádkozott, akkor 

nyilván az imádság hegyén is emberi mivoltában, emberi testében leborult a Mennyei Atya 

szeretete előtt. A lélek-menyasszony is jól teszi, hogyha leborul a szentháromságos egy 

Isten fölsége előtt! Ha éjszaka van, ha még a csillagok sem látszanak, mert a felhők 

elborítják, ha Isten arcát sem látja, ha olyan sötétség van, hogy az isteni Jegyesét sem 

tekintheti, akkor is létével tudja, hogy Úr Jézus ott van vele! Tudja, hogy Jézus emberségével 

együtt, mint a házastársak állhatnak Isten szentháromságos mivolta előtt. A sötétben való 

imádkozás azért is jó, mert az ember imádkozó lelkületét nem zavarják egyéb 

információk, földi zavaró momentumok, mint ahogyan a remeték is ezért vonulnak a 

sivatagba. Úr Jézus is ezért tanácsolja: Ha imádkozni akarsz, menj be szobádba, zárkózz be, 

és ott imádkozzál Mennyei Atyádhoz, Aki mindenütt jelen van, és lát tégedet! (vö. Mt 6, 6). A 

lélek-menyasszony tehát állhatatosan imádkozik, nyújtogatja kezét az ég felé, felemeli a 

tekintetét az ég Urára akkor is, hogyha testi szemével nem látja, reá szegezi, ráfüggeszti a 

szemeit. Azzal emeli fel a szívét, és engedi, hogy a szemlélődő imádságban Isten lehajolva 

hozzá felemelje önmagához őt. A választott menyasszony ilyenkor már nem méricskél, már 

nem sajnál semmit Istentől, nem tart vissza fenntartásokkal a maga számára semmit. És 

hogyha a Szűzanyával neki is a keresztúton kell mennie Krisztus után, akkor önfeledten 

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

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

akarnak élni Jézus Krisztusban, keresztre feszítik testüket szenvedélyeikkel együtt (Gal 5, 24). 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

lélekkel egyesül. Isten Lelke az ember-lélekben van, az ember lelke pedig az isteni Lélekben 

(vö. Jn 14, 20). Milyen boldogság lesz, amikor a lelki menyasszony szerelmi vágyódása 

feloldódik Isten szépségének, Lelkének, jóságának megtapasztalásában! Az isteni 

Vőlegény ugyanis abban az ajándékban is részesíti az Ő választott menyasszonyát, hogy 

ennek az isteni dicsőségnek részese lehet! A mennyországban majd szemtől-szembe 

láthatjuk Isten Urunk fölségét. Isten dicsősége emberi dadogás, gyarló kifejezése annak, amit 

nem tudunk emberi szavakkal leírni, itt a kimondhatatlan fölséges Istent jelenti ez a szó. A 

dicsőség Ura Ő.  

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

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

Istenség! Az ember egyesül Istennel, Isten egyesül az emberrel! Isten élete átjárja az ember 

életét. Talán nem a legjobb hasonlat, de valamiképpen jól rávilágít a tényre az illuminált 



állapot, ahogyan szoktuk jelezni, az alkohollal való feltöltődöttséget. Jó kifejezés arra, hogy 

mi történik a lélekkel, amikor Isten dicsősége betölti, átjárja őt. Nem az alkohol részegítő 

hatása sugárzik az emberből, hanem egy lelki részegség, egy Istennel való telítettség árad az 

ember életéből, mintegy túlnő rajta az Istenség ragyogása!  

 Amikor az ember befogadja a szentháromságos egy Istent a megszentelő kegyelem 

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

dicsősége, mint ahogyan a Színeváltozás hegyén Jézus emberi mivoltán átsugárzott az 

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

az Istenség egyesül az emberiséggel, az ember mivoltunkkal. Amikor Isten dicsősége 

átragyog embervoltunk ruháján, és fehérebbé teszi a lelkünket mindenféle ragyogásnál, 

ahogyan ezt az evangélista is leírja a Színeváltozás alkalmával Jézus emberi mivoltáról.  

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

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

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

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

mondhatja:- Kedvesem! Szerelmesem! –, az most fordítva is érvényes. Micsoda boldogságot 

élhet meg a lélek-menyasszony, amikor isteni Ura ajkáról hallja a vallomást: Szép vagy, 

kedvesem! Egészen szép vagy, mert az enyém vagy! (Én 6, 3). Mert az én Istenségem ragyog 

át rajtad! Az én Istenségem szépsége tesz téged is egészen széppé.   

  

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

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

megvilágításban láthatunk. Igazán Szent Bernát is egyetlen dologról beszél. Krisztus az, Aki 

elűzi, szétoszlatja a felhőket, amelyek eltakarják előlünk Istent, Akit most már mintha 

fényben, örömben, ujjongásban, szeretetben, szerelemben látnánk! A lélek-menyasszony 

szinte elalélva gyönyörködik az isteni Igében, az ő Vőlegényében!  

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

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

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

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

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

Vőlegényét. Fülével hallja, karjaival öleli lábát, kezét, ajkát csókolja. Vele beszélget édes 

örvendezésben és dicsőíti őt. Számára édességes az a hegy, ahova őt az isteni Vőlegényének 

a jósága viszi.  

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

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

Titokzatos, páratlan szövetség, tökéletes hasonlóság, amelyet a titokzatos Vőlegény művel. 

Ez az Ő szeretete átalakítja a lélek-menyasszonyt, egészen önmagába alakítja!  

 

Szüntelenül zeng Isten szava, amellyel megvallja:  

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

 

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

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



 

 

 

421. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony titokzatos egyesülése  

A lelki házasság imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában IV. (Naszályi Emil 395- 460. 

oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 93. számú éneket: 

  

 Szent az Isten magasztaljuk, s áldjuk Szent Fiát,  

 Aki nékünk megnyitotta mennyországnak kapuját.  

 Minden áldás és dicséret Téged illet, Mesterünk,  

 Légy vezérünk, légy jutalmunk, melyet egykor elnyerünk! 

 

 Az Istennel való egyesülés imaszakaszában a lélek-menyasszony ismerete mind 

teljesebb lesz. Clairvaux-i Szent Bernát tanításából nézzük először azt:  

 

 I. Mit, kit ismer meg a lélek-menyasszony? Azt, aki őt meglátogatja  

 

 1. Először is a megtestesülésben látogat meg bennünket Isten Fia. De még előbbre 

kell mennünk, mint ahogyan a Szentháromság érkezik, mert ennek a műve a megtestesülés. A 

Megközelíthetetlen eljön a jóakaratú emberhez. Isten az élet forrása. Minden kegyelem 

bőségesen megvan benne, és gazdagon árad belőle. A kegyelem forrásvize nem tud 

behatolni a testi és földi dolgokat kereső ember szívébe. Szent Bernát tehát figyelmeztet: 

„Tisztítsd meg szemedet, hogy láthasd a legnagyobb Világosságot! Készségesen hallgasd az 

engedelmesség parancsát, hogy egyszer majd te is eljuthass az örök pihenésre, a minden 

békét felülmúló Békességhez, Istenhez! Mert Világosság az Ő arcának fényessége miatt, 

béke Ő az Ő szelídsége miatt, ugyanakkor forrás is, mert az örökkévalóság felgyülemlett 

vizét kiárasztja. A Forrásban lásd meg az Atyát, Akitől a Fiú születik, és a Szentlélek 

származik! A Világosság a Fiú, mert benne ragyogott fel az örök élet. Ő az igazi Világosság, 

amely minden embert megvilágít, és eljött ebbe a világba. A béke pedig a Szentlélek, Aki a 

szelíd és alázatos emberen nyugszik. Az Atya is Világosság, hogy a Fiú Világosság legyen a 

Világosságból. És a Fiú is béke, a mi békességünk, Aki a kettőt, a közellevő és a távollevő 

népet eggyé forrasztotta. A Szentlélek forrás is, az örök életre szökellő víz forrása (Jn 4, 14).”  

 (Karácsony vigíliáján mondott 4. beszéd 9. rész)     

 

 2. Másodszor tehát a lélek-menyasszony megismeri a megtestesülésben a Fiút. 

Szent Bernát így mondja: „Az, Aki meglátogatja, felfoghatatlan és megközelíthetetlen, 

láthatatlan, és teljességgel kigondolhatatlan. És most mégis Isten azt akarja, hogy Őt 

felfogjuk, meglássuk és el tudjuk gondolni!  
 Hogyan? Úgy, amint  

 – a jászolban fekszik,  

 – a szent Szűz ölében pihen,  

 – azután később a hegyen prédikál,  

 – az éjszakát imádságban tölti,  

 – vagy eltorzul a fájdalomtól a keresztfán és a halálban.  

 A halottak közül csak az Ő testén nincs a halálnak hatalma. Az alvilágban Ő 

parancsol, sőt: harmadnapra feltámad. Apostolainak a szegek helyét mint győzelmeinek jeleit 

mutatja. Végül előttük száll fel az ég titokzatos világába. Ő tehát azt akarja, hogy lássuk 

földi és emberi Valóságában, pedig isteni létezése szerint ott van Ő a Mennyei Atya 



szívében. A Boldogságos Szűz Mária is onnan merítette és adta nekünk. Tőle kaptuk azt a 

csodálatos Hajnalt, amely végül a mindenséget beragyogó káprázatos Nap lett.” 

 

 3. Harmadszor: Krisztus mint Vőlegény közelít a lélek-menyasszonyhoz. Tehát 

mint Vőlegényt ismeri meg az Urat. A lélek-menyasszonyt Krisztus vonzza. Ő fut utána a 

kenetek illatában (vö. Én 3, 6 ), hogy meglássa Ura dicsőségét, az Atya Egyszülöttének a 

dicsőségét. Jézus ugyanis azért jön, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. A lélek-

menyasszony tehát ragyogó képet lát isteni Jegyesében, Krisztusban, Aki ilyen nagy, ilyen 

fölséges áldással jön. Ő, Aki Isten Fia, minket is Isten fiaivá tesz és felmagasztal.  

 

 4. Negyedszer a lélek-menyasszony megismeri a Szentlélek érkezését is, hiszen Ő 

a Szeretet és a Jóság. Minket is erre a szeretetre hívott öröktől fogva. Ez a mi 

vigasztalásunk, mert Ő, a mi Urunk majd elvezet a ragyogó holnapra. Az a másik nap, 

amikor a mennybe mehetünk Ővele, már közel van! Amikor tehát meglátogat, és velünk van, 

akkor vigasztaló tanítást ad arról, hogy milyen lesz az a boldog örökkévalóság napja.  

 (Karácsony vigíliáján mondott 2. beszéd 8. rész).  

 

 II. Az isteni Vőlegény eljövetelének módjait így  tanítja Szent Bernát  
 

 Hogyan jön el? Az első eljövetelében összekapcsolta Istent és az embert. A 

megtestesülésben összekapcsolta az anyát és a szüzet, a hitet és az emberi szívet. Minden 

csodát felülmúl, hogy az ilyen különböző és egymástól annyira eltérő valóságot egymással 

össze lehetett kapcsolni.  

 (Karácsony vigíliáján mondott 3. beszéd 7. rész).  

 

 Krisztus második eljövetelét szem nem látta, csak az a fölséges Királynő 

Názáretben, a termékeny, ugyanakkor Szűzanya látta. Ő az, aki emlékezetébe véste a 

szavakat, és szívében gyakran el-elgondolkodott rajtuk (vö. Lk 2, 19). Tehát Krisztus eljön a 

szavaival a lélekbe. Ezt ismerte József is, aki tanúja is, őre is ennek a felséges 

szüzességnek, és Isten szavának.  
 

 A harmadik eljövetele, vagyis az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony 

összekapcsolódása az emberi szív mélyére hatol. A történteket elhiszi úgy, amint történtek. 

Ilyenkor inkább adunk hitelt a szónak, mint a szemünknek. Ilyenkor azt, amit mondtak, vagy 

ami történt, állhatatosan valljuk, és benne semmi módon nem kételkedünk. Az Úr tehát 

eljön az Ő üzenetében az emberi szív mélyére.  

 Az első összekapcsolódásban lásd meg, hogy mit, a másodikban, hogy mi által, a 

harmadikban pedig, hogy miért adta neked Isten az Ő Egyszülött Fiát Mária által! 

 (Karácsony vigíliáján mondott 3. beszéd 10. rész).  

 

III. A lélek egyesülése Istennel Szent Bernát tanításában    

  

 Láttuk már a lélek útját Istenhez, és láttuk azt is, hogy hogyan látogatja Isten az 

emberi lelket. A látogatás elemeiről is beszéltünk már, csak még egyről nem szóltunk: 

Istennek a lélekkel való egyesüléséről.  

 Mitől lesz jó a látás? Az istenkereső lélek lát, de csak olyan mértékben, ahogyan 

hasonlít Istenhez. Más szóval Isten látásának szükséges előfeltétele: a lélek legyen 

áttetsző, átlátszó olyan tiszta, hogy Isten egész valója áthatoljon rajta! Óriási feladatunk 

tehát, hogy önmagunkat megtisztítsuk még saját magunktól is! Amikor 

istenkeresésünkben annyira jutottunk, hogy Isten belénk hatol, magunkban teljesen Őt látjuk. 

Titokzatos hasonulás ez Istenhez. Ez a hasonulás egy hatalmas kaland, tudniillik 



önmagunk elveszítése, és ugyanakkor Istenre való találás nagy eseménye. Ez átalakít 

olyan áttetszővé, átlátszóvá és tisztává tesz, hogy lelkünkben Isten képe a legszebben 

alakulnak, alakul ki, ahogyan erre az emberi képesség lehetőséget ad. A földön minden 

emberi munka Isten kegyelme ellenére lehet nagyon szép, mégis mindig gyenge marad, 

homályos és árnyékos. Isten képének kialakítása bennünk a Szentlélek műve. Ő teszi 

lehetővé a közeledést és a tisztulást, amely egyedül képes látni és befogadni Istent. Szent 

Bernát ezt így mondja: „Isten Szentlelke megmutatja, hogy Ő tevékenykedik bennünk.”  

 (Az Énekek énekéről szóló 32. beszéd 1. szakasz VI.) 

 

 Tevékenysége nyomán az ember a vágyódás emberévé válik. Olyan emberré tehát,  

akinek csak egy törekvése és vágya van: feloldózzék és Krisztussal legyen!  

 

 1. A látogatás idején a Vőlegény személyében a lélek-menyasszony megkapja az 

Igét, és ölelő karjaiban a bölcsességet és a szent szeretet édességét. Isten teljesíti szíve 

vágyát, bár ez a földön mindig csak részleges, és rövid ideig tart. De mégis óriási öröm ez a 

lélek számára. A lélek szenved, amíg a testben él, és vágyva várakozik arra a 

találkozásra, amikor majd megláthatja Istent teljesen, úgy, amint van! A mennyben látja 

majd Istent a szemlélődés boldogságában, és akkor szabad lélekkel követheti az isteni 

Vőlegényt, akárhová megy.  

 

 2. A lélek egyesülése Istennel témában nézzük másodszor az egyesülés titkát! Ez az 

egyesülés mindig rövid ideig tart. Jézus mondja: Elmegyek, de majd visszajövök hozzátok 

(Jn 14, 28). De ugyanakkor azt is mondja: „Rövid idő, és már nem láttok. Ismét rövid idő, és 

majd viszontláttok” (Jn 16, 16) ,14?. Ó milyen rövid, és mégis milyen hosszú ez a rövid idő! 

Milyen sokáig kell Reá várni!  

 (Énekek énekéről szóló 74. beszéd 4. rész).  

 

 Várakozni kell tehát csendben, Isten után epekedő megtisztult lélekkel, hogy az 

ölelésben egyesülhessen a lélek Istennel! A lélek-menyasszony egész eddigi lelki életi útján a 

tisztulásban dicsőségessé vált. Ezt a dicsőséges menyasszonyt a Mennyei Atya magával 

eggyé olvasztja. Értelme már nem gondol magára, akarata nem magára vagy a felebarátra, ez 

a boldog lélek-menyasszony csak egyet tud, gyönyörködve mondja: Bevezetett engem 

szobájába a nagy Király! (Én 1, 4; 3, 4). Ott a menyasszony isteni Vőlegénye szerelmes 

ölelésében édesen alszik, de a szíve virraszt. Tudniillik a lélek ebben az édes nyugvásban, 

az igazság titkaiban fürdik. Vagy ha magához tér, akkor boldogan gyönyörködik 

emlékeiben. Ott olyan titkokat látott, és kimondhatatlan dolgokat hallott, amelyet az ember 

nem tud elmondani. De ahogyan a Zsoltáros mondja: az egyik nap elmondja a másiknak az 

igéit, illetve el lehet mondani a bölcsességet a bölcsek között (vö. Dán 2, 21), és szabad 

közölni a lelkieket lelki emberekkel.  

 (Az alázatosságról szóló beszéd 28. része).  

 

 Szent Bernát az egyesülés szent titkáról, a lelki élet legmagasztosabb tényéről, tehát 

az Énekek énekéről szóló beszédében ad magyarázatot. Azt mondja: „Ezt az éneket azért 

nevezem az Énekek énekének, mert ez minden más ének gyümölcse (?? köhögés) Ezt csak az 

isteni kenet?? taníthatja, és egyedül a tapasztalat képes megtanulni. A tapasztalásban 

részesedő vizsgálatba merüljenek bele, a még járatlanok égő vággyal óhajtsák! Nem azt, 

hogy megismerjék, hanem hogy megtapasztalják. Ez ugyanis nem a száj beszéde, hanem a 

szív ujjongása. Nem az ajkak csengése, hanem az öröm éneklése. Nem hangok harmóniája, 

hanem az akaratok egybecsendülése. Nem hallható, mert nem e-világi tereken hangzik. 

Csak az hallja, aki énekli, és akinek énekli (vö. Jel 22, 17), … ahogyan a Vőlegény és a 

menyasszony hallja ezt. Lakodalmi ének ez, a lelkek tisztaságos, örvendező ölelését zengi, az 



érzület egyetértését és a kölcsönös szeretet egybecsendülését. Ez az égi házasság a Mennyei 

Vőlegénnyel.  

 (Énekek énekéről szóló 1. beszéd 11-12. szakasz).  

 

 3. Harmadszor nézzük magát az egyesülést! Hogyan valósul meg az isteni Úr és a 

választott lélek-menyasszony között? 

 A lélek-menyasszony megvallja: Szeretlek! Szerelmem hajszol Utánad. Tudom, hogy 

Te Király vagy, és az igazságot szereted (Zsolt 98, 3-4). Könyörög, követeli: Csókoljon meg 

szájának csókjával! (Én 1, 2).  

 (Énekek énekéről szóló 9. beszéd 1-2. rész).  

 

 Ezekben az áradó szavakban a menyasszony szinte kilép önmagából, önmaga fölé 

emelkedik az extázisba. Elragadtatásban szólal meg, tudniillik a szemlélődés 

elragadtatásában.  

 (Énekek énekéről szóló 52. beszéd 4-5. szakasz).  

 

 a) Hol van a helye ennek a szemlélődésnek? – kérdezi Szent Bernát. Van hely, ahol 

Istent igazi nyugalmában láthatjuk. Ez nem a bíró helye, nem is a tanító helye, hanem a 

Vőlegényé. A nyugalom szobája. De jaj, milyen ritkák és rövidek ezek a pillanatok! Szent 

Bernát bíztat: „Kérd, hogy adja meg neked az áhítat Világosságát!” Tehát az egészen 

világos nappalt, a lélek szombati nyugalmi napját! Most már kitágult szívvel futhatsz az Úr 

parancsainak útján, úgy, hogy most már nagy édességgel és gyönyörűséggel teszed azt, amit 

korábban lelked keserűségével vagy kényszerből tettél. A szombatnapi pihenés boldogsága és 

derűje Isten városának a jellemzője. 

(A születésről szóló 1. beszéd 10. szakasz).  

 Az Istennel való egyesülés elragadott békés és nyugodt ünnepi világában a 

menyasszony is elragadottan és áradozva szólítja meg Vőlegényét, Krisztust: „Te vagy az 

Atya visszfénye és képmása. Milyen bájos vagy nekem! Látogatásod sötétségemben 

fényességet hintett. Milyen szép vagy, dicsőség Királya!”  

 (Énekek énekéről szóló 45. beszéd 9. szakasz).  

 

 b) Milyen tehát a lélek-menyasszony számára az Istennel való egyesülés?  

Szent Bernát elmondhatatlannak, közölhetetlennek mondja ezt. Néha mégis beszél róla, 

például így: „Az isteni Vőlegény balját a menyasszony feje alá helyezi (Én 2, 6), hogy keblén 

pihenjen és szunnyadjon. Megéli a lélek-menyasszony: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 

17, 4). Azt mondja: Szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Akár a galambok, olyanok a szemeid 

(Én 1, 15). Itt félrevonul a királyi méltóság, itt a szeretet arat diadalt. Mint egykor Mózes – 

aki Istennel úgy beszélt, mint barát a barátjával –, éppen úgy most meghitt beszélgetés 

folyik az isteni Úr és a lélek-menyasszony között. A szeretet közös forrásából merítik 

kölcsönös szeretetüket, és dédelgetik egymást. Egyikből is, másikból is méznél édesebb 

szavak repülnek egymás felé. Bájosan szerető pillantások szállnak. Ezek a szent 

szerelem jelei. A Vőlegény a menyasszonyt, kedvesét szépnek mondja, és újra csak szépnek. 

Mindezt Tőle viszonozva is hallja. Nem üres ismételgetés ez, hanem a szeretet 

megerősítése. 
 (Énekek énekéről szóló 45. beszéd 1. szakasz). 

 

 4. A szerelem párbeszéd. Ez a negyedik a lélek egyesülésének az imaszakaszában. 

Amikor az isteni Ige azt mondja a lélek-menyasszonynak: Szép vagy, és őt kedvesének hívja, 

ezzel a menyasszonyába bátorságot önt, hogy higgye: szeretik őt! A lélek-menyasszony is 

állítja: Ő meg viszontszereti az isteni Igét, és szépnek mondja, szereti  



őt, és szívéből igaz szeretet árad Feléje. Szívének belsejéből és érzéseinek legmeghittebb 

szavaival annál hangosabban és tüzesebben kiáltja: „Szeresse őt ez az isteni Ige!” Minél 

előbb ismeri fel, hogy az isteni Ige inkább szeret, minthogy ő legyen a szeretett lény. Tudja, 

hogy az isteni Ige a szeretetben megelőzi.  

 (Énekek énekéről szóló 45. beszéd 10. szakasz).  

 

 5. A lélek egyesülése Istennel ima ötödik gondolata: A király kívánja szépségedet 

(Zsolt 44, 12).  

 Miben áll a lélek szépsége? Talán abban, amit tisztességnek mondunk. A tisztesség a 

lelkiismeretben van, mert az a lélek dicső ragyogása, a lelkiismeret tanúságtétele. Az ilyen 

lélek szemérmes, szerény, félénk a bűnnel szemben, óvatos a kísértések idején. Zárkózott 

mindennel szemben, ami a lelkiismeret dicsőségét elvenné. Boldog az a lélek, aki a mennyei 

ártatlanság, a szűzies tisztaság ékességébe és fehérbe öltözött. Ezáltal dicsőséges 

hasonlóságot nyert nem a világhoz, hanem az isteni Igéhez, Aki az örök élet ragyogása, 

Isten lényének visszfénye és képmása (vö. Zsid 1, 3). A menyasszony tehát felékesített 

szépségben áll a király előtt, aki viszont kívánja tündöklő szépségét. Azt a szépséget, 

amellyel a lélek-menyasszony immár az isteni Igéhez hasonló. Ebben a szépségbe öltözött 

lélekben semmi másnak sincsen már helye, csak Isten Világosságának, vagyis az isteni 

Igének!  
 (Énekek énekéről szóló 85. beszéd 11. szakasz).  

 

 6. A Jegyes menyegzője. Ez az Isteni Igéjéhez való teljes hasonulás olyan magaslatra 

emeli a lélek-menyasszonyt, hogy ebben a magasságban már bátorságot kap, és a 

menyegzőre gondolhat. Miért merészeli ezt gondolni? Mert minél hasonlóbbnak látja magát 

isteni Urához, annál alkalmasabb erre a lelki házasságra. Ez a kifejezés – Isten és a lélek 

közötti házasság – furcsa szóhasználat. De a lélek ujjongó boldogsággal már a lelki 

szerelem menyegzős éneket zengi. A lélek már nem tudja magát egyedül elképzelni, és az 

isteni Igével, vagyis a végtelen Istennel egynek érzi magát. A lélek-menyasszony ebben az 

imaszakaszban érzi, hogy már alkalmas a menyegzőre az Igével, a végtelen Istennel. Emberi 

értelemben ezek a szavak csak sejtetik valamelyest azt a valóságot, amit az isteni Ige és a 

lélek-menyasszony kapcsolatáról mondhatunk.  

 

 7. Isten az emberben, és az ember Istenben van!  Ami Istent és az embert illeti – 

mivel saját akaratuk és lényegük van, és ebben különböznek egymástól, és távol vannak 

egymástól –Vagyis egyiknek a másikban való létezése csak egészen sajátos értelemben 

lehetséges. lényegükben nem olvadnak egybe, hanem az akaratuk olvad eggyé. Ez a 

megegyezés köztük az akarat közössége és a szeretet harmóniája. Boldog egyesülés, ha 

ezt magadban megtapasztalod. De semmi, ha ezt az egyesülést a Szentháromság egységével 

hasonlítod össze. Olyan mondja ezt, aki már megtapasztalta: Jó nekem Istenhez tartoznom 

(Zsolt 72, 28). Igazán boldogság, ha teljesen hozzá ragaszkodsz, ha hozzátapadsz!  

 Ki ragaszkodik tökéletesen Istenhez? Csak az, aki mint Isten szerelmese marad 

Istenben, és fordítva. Az ember Isten szerelmeseként vonja magába Istent. Ahol tehát Isten 

és az ember teljességgel ragaszkodik egymáshoz, és csak egészen bensőséges és kölcsönös 

szeretetben és egybeolvadásban történhet, akkor bátran mondhatom: Isten lakik az emberben, 

és ember Istenben!  

 (Énekek énekéről szóló 71. beszéd 10. szakasz).  

 

 Tehát Szent Bernát világosan tanítja: Isten és a lélek kapcsolata nem más, minthogy 

mindkettőnek akarata teljesen megegyezik. Ez lényegében tehát azt jelenti: a lélek akarata 

beleolvad az isteni akaratba. Közös az akaratuk és közös a szeretetük. 
 



 8. Kedvesem az enyém, és én az övé!  

 Isten és a lélek szent kapcsolatában ujjongó öröm és mélységes szeretet él. A 

fölséges Isten nem szégyellte, hogy a száműzetésben élő lélekkel egyességre lépjen tehát itt a 

földi tereken élő választottjával, és Feléje egy szenvedélyesen szerelmes vőlegény érzéseivel 

közeledjék. Ez az isteni Vőlegény mérték nélkül szeret. Ez a mondat Szent Bernátnak egy 

klasszikus tanítása: Isten mérték nélkül szeret!  

 Ha a lélek-menyasszony az isteni Vőlegény figyelmét és vágyakozását úgy veszi 

igénybe, mintha sajátja lenne, azt mondja: A kedvesem az enyém, én az Övé vagyok (Én 2, 

16). A menyasszony mondja: reám tekintett. A századok és világok gondját intéző Isten az 

Ő szerelmesére tekintve pihen meg. Bizony, mert a menyasszony a választottak egyháza, 

akiről Szent Pál apostol mondja: Mindent megtesz a választottakért (2 Tim 2, 10). Ki 

kételkedhet abban, hogy Isten kegyelme és irgalma vár az Úr szentjeire, és az Ő 

látogatása a választottaira. 
 (Énekek énekéről szóló 68. beszéd 1-2. szakasz).  

 A szeretetnek micsoda egybeolvadó egysége lehet ott, ahol ekkora bátorság szólal 

meg: Kedvesem az enyém, és én az Övé. Micsoda fölség és erő lehet a tiszta szívben, a jó 

lelkiismeretben, és a képmutatást nem ismerő hitben. Micsoda bizalom él a lélek-

menyasszonyban, aki azt meri mondani: Én vagyok az Övé! A menyasszony én vagyok.  

 

 9. Mindenki számára lehetséges ez az imakegyelem! 

 Szent Bernát hallatlan bizakodással és bizalommal mondja ki: Istennek a lélek-

menyasszonnyal való menyegzője mindenki számára megvalósulhat. Tehát ne veszítsük el a 

reménységünket, ne essünk kétségbe! A lélek rá tud találni önmagában a megbocsátásra, 

Isten irgalmára, és ez reményt ad neki. A reményből nemcsak új élet támadhat, hanem ez 

arra is felbátorítja, hogy kívánhatja magának az isteni Igével való menyegzőt, hogy Istennel 

belső szövetségre lépjen! Hogy merje a szeretet édes igáját együtt hordozni az angyalok 

Királyával!  
 (Énekek énekéről szóló 83. beszéd 1. szakasz).  

 

 10. Hogyan lehetséges ez?  

 Az Igével való hasonlóság alapján lehetséges ez a tökéletesség a lélek-

menyasszonyban, amely arra készteti, hogy még mélyebb titokra is törekedjen. Az a 

hasonlóság fűzi a lélek-menyasszonyt szent házasságban az isteni Igéhez, amelyet a 

természeténél fogva már úgyis hasonló lélek az Ő akaratával is tanúsít akkor, amikor az Igét 

úgy szereti, mint ahogyan ez az isteni Ige szereti őt. Ha tehát tökéletesen szeret, akkor jön 

létre a házasság.  
 Mert van-e nagyobb gyönyörűség, mint ez a hasonlatosság? Kívánhatunk-e jobbat az 

ilyen szeretetnél? Már nem éred be emberi vezetéssel, hanem te magad járulsz oda az isteni 

Igéhez, én lelkem. Állandóan az Ige közelében maradsz. Minden ügyedben az Igétől 

kérsz baráti tanácsot és eligazítást. Amit értelmed kigondolni képes, vakmerő vágyad 

elérheti benned. Igazi szövetség ez, lelki és szent házasság.  

 Szövetség? Kevés ez a szó. Ölelés ez, teljes átölelés, amelyben ketten ugyanazt 

akarják, és ugyanazt nem akarják. A kettő egy lélek lesz!  

  

 Végül Szent Bernát a menyasszonynak a szeretettől átitatott világát rajzolja meg. A 

menyasszony minden más érzéstől elszakadt, egyedül és egészen Ura szerelmének adja át 

magát. Az a feladata: Szerelmét szerelemmel viszonozza, mert ha egész magát kiárasztja is 

a szeretetben, mi ez a szerelem forrásának örök áradásához képest?  

 Valóban nem egyforma bőséggel árad a szeretet a szerető menyasszony és az isteni 

Vőlegény között. Mi következik ebből? Talán hiábavaló lenne a menyasszony vágyakozása, 

epekedő sóhajtozása, szerelmes lángolása? Nem így van. Mert ha a teremtmény kevésbé is 



szeret, csak szeressen egész lényéből! Ahol az egész van, ott semmi sem hiányzik. Hogy a 

menyasszony ilyen nagyon szeressen, és a Vőlegény ne kevésbé szeresse őt, csak úgy 

lehetséges, ha kettős egyetértésükből teljes értékű és tökéletes házas szövetség jött már 

létre. A kettő nem egy testben, hanem egy lélekben kapcsolódik össze, ahogyan Szent Pál 

mondja: Aki az Úrral egyesül, egy lélek Vele (1 Kor 6, 17).  

 (Énekek énekéről szóló 83. beszéd 1-6. szakasza).  

 

 A lélek-menyasszony tehát elfelejt mindent, és csak egyedül az Ő Urával akar 

lenni! Mint a tiszta-életű madár, amelyről a próféta beszél (Én 1, 9), maga fölé emelkedik, a 

magányban isteni Urával van. Az angyalok Urának menyasszonya lett, és Istenhez 

ragaszkodik. Vele lett egy lélek! Elfelejti népét is, és atyjának házát is, amikor megéli: Isten 

az ő szépségét kívánja. Kerüli a nyilvánosságot, visszavonul, hogy gyengéden iránta érző 

Vőlegényével legyen. Elszakad mindentől, nem testben, hanem lélekben, érzéseiben, 

szeretetében, lelkében.  

 (Énekek énekéről szóló 40. beszéd 4. rész).  

 

 Így tanít az isteni Vőlegény. Elmondja: Kereshetjük az isteni Urat, hogy boldogan 

élvezhetjük Őt! Ehhez a nagy alázatosságot és a Mennyei Atya akaratának készséges 

elfogadását is meg kell tanulnunk! Csak akkor lesz méltó a lélek, hogy az Igét fogadja 

magába. Az isteni örök Szót, amelyet az Atya mond ki, aki az Atyában létezik. Immár 

őbenne is van, mert így tetszett az Ige Atyjának, a lélek Vőlegényének, Jézus Krisztusnak, a 

mi Urunknak, Aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten – fejezi be Bernát.  

 (Énekek énekéről szóló 85. beszéd 14. szakaszában).  

 

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

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  



 

 

 

422. A lélek-menyasszony olyan ember, akinek Isten lett a legfontosabb, és akit egészen 

lefoglalt magának az Úr! 

 

 

Imádkozzuk a 102. számú éneket: 

 

 Szentlélek Isten, szállj le reánk, elmét derítő tiszta láng, 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmed!  

  

 Ó adjad ismernünk Atyát, és Egyszülötte Szent Fiát,  

 S Téged, ki tőlünk származol, valljon, mi ég- s földön honol!  

 

 Az Istennel való egyesülés, a lelki frigy imaállapota, vagyis a lelki házasság kegyelme 

olyan boldogságos imaállapot, amely az Úristen ajándéka. Az isteni Vőlegény látogatása ez, 

az Úrral való találkozás, amely a Szentlélek ajándéka. Olyan együttlétet eredményez, 

amelyből kizárólagos szeretet fakad, illetve egység, az Istennel való egyesülés születik. 

Isten akaratának megtevéséből gyönyörűség fakad. A kontemplatív ember, vagyis az Istent 

szemlélő lélek – mondhatjuk úgy is – „kukucskáló” ember. De nemcsak olyan, aki szeretne 

„betekinteni” a mennyországba, hanem sokkal inkább Istent látni kívánó ember, Istenre 

irányuló ember, Szerelmesét látni kívánó ember. Olyan ember, akinek Isten a legfontosabb, 

akinek most már Isten lett az élete, aki Szent Pál apostol szavaival: Él ugyan, de már nem is 

ő, hanem Isten őbenne (vö. Gal 2, 20).  

 Az istenszemlélő imának, a kontemplatív imának ezen csúcsfokozatán a lélek annyira 

átalakul, hogy elfelejti önmagát. Ezentúl nem gondol másra, csak Istenre, és annak 

dicsőségére (Tanquerey: Aszketika és misztika, 1474).  

 Átalakulásról van szó, szenvedőleges, befogadó jellegű állapotról, amikor nem az 

ember alakítja magát, hogy a saját erejével tudjon valami eredményt elérni az Istennel való 

egyesülés imaállapotában, hanem Isten műve, ingyenes ajándéka, hogy az ember kimegy 

önmagából, és belemehet Istenbe, és Isten pedig betölti az Ő Szeretetével, az Ő 

Szentlelkével a lélek-menyasszonyt. Joggal mondhatjuk tehát, hogy a lélek-menyasszony 

olyan ember, akit egészen lefoglalt magának Isten. Olyan ember, akinek Isten lett a 

legfontosabb.  

 Ebben az imaszakaszban tehát Istennek ezt a mérhetetlen nagy szeretetét egyre jobban 

csodálja a lélek: „Hogyan tudtál, Uram, velem, kicsi emberrel ilyen nagy dolgot művelni?” 

(vö. Lk 1, 49). Ez a meghatódottság az Istentől történt megérintettségnek, de még inkább a 

Tőle való lefoglaltságnak kegyelme.  

 

I. Isten lefoglalja magának az embert, és megosztja vele a dicsőségét 

  

 1. Az Ószövetségben a Zsoltáros így nyilatkozik: Isten dicsősége felülmúlja az eget 

és a földet, Ő emeli fel népe homlokát, Ő teszi dicsővé minden szentjét (Zsolt 148, 13-14). 

Tehát az a dicsőséges Isten, Akit az ég és föld nem tud befogadni, mert a világmindenséghez 

képest ezek csak kicsiny porszemek, de még inkább a Világmindenséget teremtő nagy 

Istenhez képest, megosztja az Ő dicsőségét választottjaival, dicsővé teszi szentjeit, vagyis 

az Ő isteni dicsőségében részesíti az embert. Az, hogy felemeli népe homlokát, azt jelenti, 

hogy választottjai tekintetét irányítja egyre magasabbra, fölfelé, a mennyország felé, a 

dicsőséges isteni élet felé. Sőt nemcsak magára irányítja a lélek-menyasszony tekintetét, 

hanem részesíti is őt örök isteni dicsőségében.  



 

 2. Habakuk próféta is látta, hogy: Isten dicsősége elborítja az eget, és fölsége betölti 

a földet (Hab 3, 3). Micsoda imádságos élménye lehetett a Prófétának, aki láthatta Isten 

dicsőségét! Ahogyan a napfény felülről érkezve betölti fényével az eget és a földet, úgy, és 

még inkább az isteni Nap ragyogása betölti az eget és a földet: beborítja az angyalokat és 

az embereket.  

 

 3. Szent Péter, a legfőbb apostol is arról a dicsőségről beszél, amelynek részesei 

lehetünk: Ti tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, Aki a 

sötétségből meghívott benneteket csodálatos Világosságára (1 Pét 2, 9). Ez az örök 

Világosság ragyogása. Amikor a levegőt beszívjuk, és egyesülünk vele, ez éltet bennünket. 

Istennek ez a dicsőséges miliője jobban éltet minket, mint a levegő, és egyesít 

önmagával! Ő választott ki magának minket, az Ő szent tulajdona lettünk.  

 A pap különlegesen is olyan ember, akit Isten lefoglalt kizárólagos tulajdonául. A pap 

neve latinul: sacerdos. Ha ezt összetett szónak tekintjük, akkor alkotóelemei szerint 

kettébonthatjuk: sacer-dos. A sacer jelentése: „szent”, a dos jelentése pedig: „adomány, 

ajándék”. Könnyen megértjük, hogy a sacerdos, a pap nem más, mint „szent ajándék” 

Istentől, akit Isten kiválasztott, meghívott és lefoglalt magának. Akiket a szolgálati papság 

szentségi ajándékában részesít, azokat Krisztus főpapi megszentelő tevékenységének is 

részeseivé teszi. Szent Péter apostol itt azonban minden keresztényről mondja, hogy ők Isten 

tulajdonául kiválasztott népe. A papnak különösen is feladata az igehirdetés is, de minden 

megkeresztelt embernek is feladata, hogy Isten dicsőségét hirdesse, mert Isten minket, 

mindnyájunkat a bűn sötétségéből meghívott, kiválasztott, és elhelyezett szeretett Fia 

országába, a csodálatos Világosság, a Fényesség országába. 

 Ezért van az, hogy már az ószövetségi Zsoltáros is Isten papjainak dicsőségéről, 

fényességéről, ragyogásáról beszél: Igazságba öltözzenek papjaid, szentjeid ujjongjanak! 

Sion papjaira az üdvösség palástját terítem, s szentjei ujjongva ujjonganak! (Zsolt 131, 9. 

16). Az üdvösség palástja nem más, mint az Istenbe öltözöttség. Isten azonban nemcsak a 

szolgálattevő papokat borítja be szentségével, hanem Sion lakósait is – akik szentek, mert 

maga az Úr szentelte meg őket.  

 

 4. Salamon király is a jeruzsálemi templom szentelési imájában hasonlót mond: 

Istenem, Uram, térj nyugvóhelyedre, Te és hatalmad ládája – tudniillik a jeruzsálemi 

templomban, amelyet építettem –, papjaid, Uram, Isten, öltsék magukra dicsőségedet, és 

szentjeid örüljenek jótéteményeidnek! (2 Krón 6, 41). Az imádkozó király tehát nem csupán a 

papok külső ruhájáról beszél, az istentisztelet díszes, külső ragyogásáról, hanem arról, hogy 

Isten dicsőségét, az üdvösséget, az Üdvözítőt, sőt magát Istent kell magukra ölteniük! 

Isten az Üdvösség! Üdvösségre eljutni nem más, mint Istenbe eljutni. Nyilván az ilyen 

kéréseknek az Úristen nem tud, és nem is akar ellenállni.  

 A Zsoltárosnál az Úr így folytatja: Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok. 

Fényességet hintek felkent királyomra (Zsolt 131, 16-17). Itt tehát Isten az, Aki cselekszik, 

Isten az, Aki meghallgatja a kérő imát, amelyet Dávid sarja, Salamon király mondott. Az Ő 

papjait, szent ajándékaival gazdagított választottait az üdvösségbe borítja be. A hatalmas 

sarjról szóló jövendölés csak kis részben vonatkozik Dávid fiára, Salamonra, sokkal inkább a 

hatalmas Utódról van itt szó, a Felkentről, a Krisztusról, a Messiásról, Akin keresztül ragyog 

majd az isteni dicsőség.  

 

 5. Dávid király ugyan saját magáról mondta: Igaz voltomban látom meg arcodat, és 

színed látása tölt el, ha felébredek (Zsolt 16, 15), de ez leginkább erre a hatalmas Utódra 

vonatkozik, Aki a halálos álomból harmadnapra, Húsvétvasárnapra felébredt, feltámadt, hogy 

emberi mivoltában is a Szentháromság dicsőségét láthassa.  



 Ez a jövendölés azonban mindnyájunkra is vonatkozik. Minél igazabbak leszünk, 

vagyis minél szentebbek, és minél inkább engedjük, hogy eluralkodjék bennünk Isten, annál 

inkább látjuk meg az Ő arcát! Ha majd Krisztus Urunkkal a halálos álomból felébredünk a 

mennyei valóság világára, akkor majd ennek a minket oly nagyon szerető Istennek a látása 

tölt el. Ezt Szent János apostol hiteles tanításából is ismerjük: Tudjuk, ha Krisztus Urunk 

megjelenik – tudniillik dicsőségesen a világ végén –, Hozzá leszünk hasonlóak, mert látni 

fogjuk, amint van (1 Jn 3, 2). Isten az Ő választottjaival megosztja a dicsőségét, 

megmutatja magát, megláttatja magát. Szemlélhetjük Őt! 

 

 6. Szent Pál apostol is erről beszél, amikor azt mondja: Dicsekszünk a reménységgel, 

hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk (Róm 5, 2). Micsoda reménysége van a keresztény 

embernek, aki az imádságban Istent keresi, aki nem tart vissza önmagából semmit sem, az 

imádságban Istennel egyesül.  
 

 II. Miképpen történik ez, hogy az embernek Isten lesz a legfontosabb? 
 

 1. Szent Pál apostol tanítja, hogy az embernek ezt az átalakulását Isten 

Krisztusban valósítja meg: Úgy tetszett az Atyának, hogy benne – tudniillik Krisztusban – 

lakjék az egész teljesség (Kol 1, 19), vagyis az Istenség egész teljessége. A Mennyei Atya – 

Aki kimondta önmagát öröktől fogva mindörökké, és mindent átadott a Fiúnak – ebben a 

teljességben akarja részesíteni az Ő választottjait is. Isten üdvözítő terve arra irányul, hogy 

önmagával gazdagítsa az embert, hogy az ő örök isteni életében részesítse kicsiny 

teremtményét. Ebben tetszését leli az Atya, vagyis gyönyörűségét találja abban, hogy 

teremtményeivel megossza önmagát. Egyszülött Fiáról is így nyilatkozik a kereszteléskor 

meg a Tábor hegyen: Te vagy az én szeretett Fiam, Akiben kedvemet, tetszésemet találom 

(Mt 3, 17). Egyszülött Fia miatt nekünk is mondja: „Te vagy az én szeretett gyermekem, akit 

a Szentlélekben szeretek; te vagy az én örömöm, hiszen azért teremtettelek meg, hogy ebben 

isteni életemben részesedjél!” Ez Istennek is gyönyörűség, embernek is gyönyörűség! 

 

 2. Szent Pál tovább fejtegeti ezt a témát: Isten jósága és emberszeretete megmentett 

minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus 

Krisztus által bőven árasztott reánk, hogy kegyelmével megigazuljunk, és az örök élet 

reménybeli örököseivé váljunk (vö. Tit 3, 4-7). Isten jósága műveli ezt, hogy az örök élet 

örökösei, részesei lehetünk. A jó Isten jót ad önmagából, a legnagyobb Jót, amikor 

Egyszülött Fiát és a Szentlelket ajándékozza nekünk. Az ember megszentelődését, vagyis 

hogy számára Isten legyen mindennél és mindenkinél fontosabb, maga Isten műveli. 

Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által ad életet a Szentlélekben való megújulás által. Ő, Akiben 

benne lakik az egész teljesség (Kol 1, 19), nem szűkmarkúan adja az Ő életében való 

részesedést, hanem bőven árasztja reánk a Szentlélekkel (vö. Jn 3, 34). Milyen nagyszerű ez a 

megmérhetetlen szeretet! Milyen felemelő, hogy Krisztus által ebben az isteni szeretetben 

részesülhetünk! Mindez tehát Isten ajándéka.  

 

 3. Ezt hangsúlyozza Szent János apostol is. Evangéliumának bevezetésében mondja: 

Az Ige a tulajdonába jött. Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek. Ezek, Istentől születtek (Jn 1, 11. 13). Vagyis a Fiú nemcsak megmutatta 

azt, hogy hogyan lehetünk az Ő életének részesei, hogyan részesedhetünk az 

istengyermekség ajándékában, vagyis hogyan lehetünk az Ő testvérei, hanem ezt létre is 

hozta. Vele együtt lettünk gyermekei a Mennyei Atyának, és templomai a Szentléleknek (vö. 

1 Kor 6, 19). Ezért mondja Szent Pál apostol: Krisztust öltöttétek magatokra (Gal 3, 27). Ő az 

Atya dicsősége. Amikor Isten a maga dicsőségében akar részesíteni minket, akkor Krisztus 



által műveli mindezt. Krisztusba öltözködhetünk, és így lesz életünk Krisztussal elrejtve 

Istenben (vö. Kol 3, 3).  

 Az a lélek, akit az Úr az Ő menyasszonyának választott, már nem önmagában él, 

hanem Krisztussal. Istenben elrejtve, Istenbe beleöltözködve. Ezért mondta Szent Péter 

apostol: Nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülhetnénk (ApCsel 4, 12), csak 

Krisztus Jézus neve. Ő életét adta értünk, illetve életét adta nekünk, ezért részesedhetünk 

az Istennel való legbensőbb, legszemélyesebb szeretetegyesülésben. 

 

 A választott lélek tehát Krisztus által kapja ajándékba Istennek ezt a dicsőséges életét. 

Isten mennyei életét kezdi el élni már itt a földön, és bontakozik ki egészen ez az élet a 

mennyországban, ahol a lélek-menyasszony isteni Urától kap otthont. Jézus készíti számára 

ezt az örök-lakást, amelyről beszél: Elmegyek, helyet készítek nektek, és amikor elkészítettem 

a helyet, akkor elviszlek magammal, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok! (Jn 14, 3).  

 Csoda-e, hogy a lélek-menyasszony, akit így magához ragad Isten szeretete, 

méricskélés nélkül mintegy kimegy önmagából, beletemetkezik Istenbe, és hagyja, hogy 

isteni Ura egészen lefoglalja magának őt, hogy már Istenben éljen. 

 Már megvalósul benne az Úr elvárása: Virul az igaz, mint a pálma, és termékenyen 

gyümölcsöt hoz (Zsolt 91, 13. 15). Szent Pál apostol világosan megmondja, hogy mi ez a 

gyümölcs: A ti gyümölcsötök a megszentelődés, jutalmatok az örök élet (Róm 6, 22), 

részesedés Isten örök életében. 

 

III. Hogyan élték meg a szentek, a lelki élet mesterei ezt az imaállapotot, amikor a 

lelkük egyesült Istennel, amikor egészen lefoglalta őket magának az Úr? 

 

 A sok nagyszerű példa közül most csak egy-kettőt idézzünk: 

 

 1. Nagy Szent Gergely pápa azt mondja: „Gyökeresen akkor szakad el az ember a 

rossztól, amikor Isten iránti szeretetből többé már nem akar vétkezni” (1. könyv 36. 

rész). Az ilyen embert ugyanis már lenyűgözi az istenszeretet. Nemcsak hogy elfordul a 

rossztól, hanem teljesen el is szakad a bűntől. Nem érdekli már a bűn, hanem csak Isten. 

Betölti őt az Isten iránti szeretet. Amit mi emberi erővel nem tudunk elérni, hogy ilyen 

gyökeresen ellene mondjunk a bűnnek, sőt a bűn vonzásának is, azt Isten maga hozza létre az 

emberben. Isten ugyanis beleönti az Ő választottja lelkébe a szeretetét. Ezért nincs már 

helye benne a bűnnek, a bűn utáni vágyódásnak, a szenvedélyek vonzásának, a földnek. Az 

Isten utáni vágyódás – Isten ajándékából – Istennel való találkozásban bontakozott ki. Az 

ember kimegy önmagából, és bemegy Istenbe nem a maga erejével, hanem Isten őt 

magához vonzó szeretetéből.  
 

 2. Prohászka Ottokár, székesfehérvári megyéspüspök (1905-1927), a magyarok 

apostola, nemzetünk tanítója, ez a misztikus léleknek ilyen vallomását tett: „Nehéz a kórók 

közt pálmának lenni. Csak az istenes férfiú teheti ezt meg, akinek a lelke valóságos fény, 

akarata valóságos szentség. Bennem megvan ez a forró vágy tönkresilányítani az énemet 

Isten nagyobb dicsőségére! Ha tudnék Előtte kedvesebbet, megtenném, de eddig nem tudok. 

Édes Istenem, tégy velem, mint jószággal szokás! Rendelkezzél, használj, amint Neked 

tetszik!” (1890. július 3. 5.) 

 De nézzük tovább Prohászka Ottokár tanítását: „A szeretet kitágítja a lelket, 

szellemibbé, élesebbé, behatóbbá teszi. Aki szeret, annak lelke hasonul a szeretett 

tárgyhoz, és a tárgy benne élni kezd, egyesül vele, nemcsak érti. A szeretet által új 

képességeket kap az ember úgy, mintha egy új világ nyílna ki számára. Az ember nem is 

tudja, hogy miképpen történik ez, csak látja, vagyis boldogan szemléli, micsoda kincset 

kapott, amikor isteni Ura így meggazdagította önmagával az Ő kis választottját.”  



 Az Istentől kiválasztott léleknek micsoda vallomása ez az imádság! Mennyire feltárja, 

hogy melyik az az út, amely elvezet az Istennel való találkozásra!  

 

IV. Foglaljuk össze az egyesülés imájáról eddig mondottakat! 

 

 Az imádság eddigi megfogalmazása így hangzott: Oratio est ascensio mentis ad 

Deum. Az imádság: a lélek felemelkedése Istenhez. Itt azonban inkább így kell 

fogalmaznunk: Oratio est elevatio animae in Deum. Az imádság: a lélek felemeltetése 

Istenbe – Isten ajándékából.  

 

 Amikor ezen az úton az ember egy lépést megy Isten felé, Isten ezerannyit jön az 

ember felé. A lélek-menyasszonynak szabad telhetetlennek lennie, vagyis határtalanul 

vágyódnia isteni Ura iránt, hiszen ő egyre kisebbedni akar, hogy isteni Ura növekedjék 

egyre jobban őbenne! (vö. Jn 3, 30). Ezért azután már nem törődik a földi gizgazzal, a nem 

igazi értékkel, hanem azokat hátrahagyja, és amint a pálmafa nyújtózkodik az ég felé, ő is 

egyre jobban az ég felé emelkedik. 

 

 Ahogyan az Énekek éneke menyasszonyával mondja: Alig mentem tovább – otthagyva 

a teremtményeket – megtaláltam, Akit szeret a lelkem. És ekkor, hogyan, nem is tudom, 

lelkem Vőlegénye beleültetett az Ő hintajába (vö. Én 6, 12). Az, amiért fohászkodott: – 

Vigyél magaddal, siessünk el innét! – immár megvalósult, mert lakosztályába vezette őt a 

Király. Ezért mondhatja: Te lettél örömünk és boldogságunk. Szerelmedet többre tartjuk a 

bornál, mert méltán megillet a szeretet (Én 1, 4). A lélek-menyasszony tehát boldogan 

konstatálja: Én a kedvesemé vagyok, utánam vágyódik (Én 7, 11).  

  

 A szerzett szemlélődés imaszakaszaiban, vagyis  

1. Az aktív nyugalom (a lecsendesedés) imájában a lélek csendben várakozik és 

vágyakozik Istenre, Akinek közelsége békességet áraszt. 

2. Az aktív összeszedettség imájában a lélek Istenre tekint, illetve felszítja 

magában az Isten iránt való vágyat. 

 

 A belénk öntött szemlélődés imaszakaszaiban, vagyis  

3. A jelenlét imájában Isten megmutatja jelenlétét, zörget a lélek ajtaján.  

4. A megtisztulás, a passzív (kapott) összeszedettség imájában, az érzékek és a 

lélek éjszakájában Isten megtisztítja a választottját. Elsötétedik számára a világ, mert már 

nem azt akarja nézni, hanem Istent, Aki megvilágosítja a lélek sötétségét, és egyre jobban 

betölti gondolatait és magához vonzza akaratát.  

5. A megvilágosodás imájában Isten közel jön a lélekhez, és belső megvilágosodást 

ad. 

6. Az Istennél való megpihenés, vagyis a passzív (kapott) nyugvás imájában Isten 

a lelket a szeretet puha kötelékeivel egyre közelebb vonja magához és engedi, hogy 

jelenlétében megpihenjen. A lélek egyre jobban engedi, hogy Isten szeretete hatalmába 

kerítse, s boldogan merül bele ebbe az isteni szeretetbe.  

7. Az Istennel való együttlét imájában, vagyis az Istennel való egyszerű, átmeneti 

egyesülés imájában Isten együtt van a lélekkel 

8. Az elragadtatás (eksztázis, az önkívületi egyesülés) imájában Isten a szeretetben 

magához vonja, és átölelve tartja a lelket. 

 A szívsebzés imájában a lélek megéli: „Istenem, én Neked adtam magamat, Te pedig 

elfogadtál engem. Szereteteddel megsebezted a szívemet!” Lefoglaltál magadénak; együtt 

vagyunk!”  



„A lélek röpte” imája által a lélek mintegy „kimegy” önmagából, és beleemeltetik 

Isten belső világába. Isten és a lélek gyönyörűségüket találják a másikban. 

9. A lélek-menyasszony – aki megélte, hogy Isten megigézte a szívét – most az 

Istennel való eljegyzés imájában engedi, hogy az imádságban Isten magához vonja őt.  

10. Az Istennel való lelki frigy, az egymásban levés, az átalakító egyesülés, vagyis a 

szeretetben Istennel való tartós egyesülés imájában Isten a házába vezeti a lélek-

menyasszonyt, és részesíti isteni életében. A lélek megéli: „Én TEBENNED vagyok, TE 

pedig énbennem, Uram!” Az átalakító egyesülés imája a lelki frigy kiteljesedése: A lélek 

Istenbe alakul, eggyé lesz Vele! 

 

 Ebben az Istenben való elmerülés imaállapotában tehát Isten már magához vonzotta a 

lelket képességeivel együtt. Értelme már nem kószál feleslegesen szerteszét a 

teremtmények mezején, hanem csendesen megpihen Istenben a hazatérés és az otthonlevés 

boldogságával. Akarata már nem vágyódik meg nem engedett módon a teremtett dolgok 

után, hanem enged az isteni szeretet nyugalmas vonzásának, a feléje kitárt karok 

hívogatásának, a számára feltárt isteni Szívbe való belépése hívogató mélységes szeretetnek. 

Az isteni értékre való rátalálás biztonságérzetével szédül bele az isteni szeretetnek ebbe 

a mérhetetlen örvényébe. Ezért tudja maga mögött hagyni az Istentől elvonni akaró 

teremtményeket. Hagyja, hogy a végtelenül nagy Létező „tömegvonzása” magába vonzza. 

Már nem kívül él, hanem belül, az odaát való Létezőben, a transzcendens Istenben!  

 Ez a belesemmisülés élménye az Istennel való szeretetegyesülés gyönyörűségének 

megtapasztalásában azonban életté válik. Szeretett isteni Ura az Ő örök Szeretetének 

lobogását, a tiszta Szeretet-aktussal (actus purus), vagyis magával az Istennel való egyesülés 

örök szeretetlobogását konszekrálja bele hitvesébe. Itt olyan a lélek-menyasszony 

állapota, mint amikor az ember egy új létközegbe kerül. Vagy ahogyan a tűzbe helyezett 

vasat kezdi átjárni a tűz melege, s egyszer csak felizzik. Így a Bárány hitvese is eggyé lesz 

azzal az izzó Tűzzel, Aki átjárta őt! 

 

Itt már tudja isteni Ura vallomását:  

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

 

Telhetetlen vágyódással, a szeretet határtalanságával mondhatja:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 

 

 

 

423. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány menyegzőjére 

 

 

Imádkozzuk a 157. számő 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! 

 

 Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony menyegzőjéről már elmélkedtünk. De egy 

lakodalomra nemcsak a vőlegény és a menyasszony a hivatalos, hanem mindazok, akik 

osztoznak az ifjú pár örömében. Együtt ünnepelnek.  



 Ma tehát nézzük:  

 

I. A Bárány menyegzője 

 

1. Kik vesznek részt még Isten Báránya és az Ő menyasszonya lakodalmán?  
A Jelenések könyvében olvashatjuk: A Bárány menyasszonya méltó volt arra, hogy 

ragyogó fehér gyolcsba öltözzék. Boldogok, akiket meghív menyegzős lakomájára a Bárány 

(Jel 19, 7-9), tudniillik az isteni Vőlegény. Azok a fehér gyolcsok, amelyekbe a 

menyasszony öltözik, a szentek igaz cselekedeteit jelentik. A lélek-menyasszony nem 

egyedül megy a lakodalomba, hanem viszi magával mindazokat, akik hozzá tartoznak. Mint 

ahogyan az esküvőre is meghívjuk a családtagokat, mert hozzánk tartoznak.  

 

 2. Kik tartoznak a lélek-menyasszonyhoz?  
 Azok, akik törekszenek arra, hogy szentek legyenek, vagyis hogy engedjék 

eluralkodni magukban a szent Istent. Azokról van itt szó, akik nem önmagukat keresik, nem 

e-világ meg nem engedett kincseit vadásszák, hanem Istenben akarnak gazdagabbak lenni. A 

menyasszony tehát méltó arra, hogy ezeket a „rokonait” vigye magával a menyegzőre, 

képviselje őket. Mutassa be az isteni Vőlegénynek! Ezek azok a meghívottak, akik helyet 

foglalhatnak az isteni Bárány, az isteni Vőlegény asztalánál. Akik meghívást kaptak arra, 

hogy együtt ünnepelhessenek az isteni Vőlegénnyel és a választott lélekkel.  

 Nyilván, hogy a Szentírás tanítása itt is érvényes. Bármit is olvasunk a Bibliában, 

az rólunk is szól. Mi is ott vagyunk a meghívottak között. A mi szent cselekedeteinket is 

viszi magával a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényhez. Egy földi élet adatik rá, hogy 

készítgessük a szívünket a menyegzős házba való megérkezésre.  
 Izajás próféta azt mondja: Tárjatok kaput, hadd vonuljon be az igaz nép, amely őrzi a 

hűséget. Szíve állhatatos, és megőrzi a békét, hiszen Tebenned remél, Urunk. – És a 

választottakhoz fordul bíztatván őket: – Örökkön-örökké az Úrban bízzatok, mert az Úr 

örökké megmaradó Szikla! (Iz 26, 2-4).  

 

 3. Kik vonulnak be a kitárt kapun? 

  A násznép. Azok, akik hűségesen kapcsolódnak a vőlegény vagy a menyasszony 

családjához. Azok, akik éppen eme frigy által a két családból egy néppé lesznek. Azok 

vonulhatnak be az isteni Bárány menyegzőjére kitárt kapun, akik hűségesek, vagyis vállalják 

a szeretetet minden körülmény közepette. Nem térnek el a szeretet útjáról. A hűség nem 

más, mint kipróbált szeretet, a próbatételt megállt szeretet. Ezért is mondja a próféta, hogy 

az ilyen népnek a szíve állhatatos, tudniillik a jóban. Az Istennel való békét tudja őrizni a 

szívében, hiszen ezt a csodálatos ajándékot nem cseréli fel semmi mással. Ha az ember bűnt 

követne el, akkor nyugtalan lenne a szíve. Ha az ember hűséges, akkor békében van a 

lelke.  
 Mindnyájunknak megvan a tapasztalata, hogy a magunk erejéből bizony nem sokat 

tudunk elérni a szív állhatatos szeretetének a megőrzésében, hogy békességben legyen a 

szívünk, hiszen csetlünk-botlunk. Ezért van jogosultsága a reménykedésre. Aki az Úrban 

bízik, az megtapasztalja az Úr segítségét. A násznépnek azért szabad az Úrban bizakodnia, 

mert Ő örökkévaló, a sziklánál is szilárdabb az Ő hűsége, a hatalmas hegynél is nagyobb az 

Ő szeretete. A menyasszony és a vőlegény frigye felbonthatatlan, megmarad örökre. És akik 

a lélek-menyasszony háza-népéhez vagy az isteni Vőlegény háza-népéhez tartoznak, 

bízhatnak ebben az örökkévaló Úrban, hogy Ő majd minket is képesít az örökké-tartó 

szeretetre.  

 Amit az ember a maga erejével nem tud elérni, azt Isten adja meg neki 

ajándékba! Erről Mózes ad tanítást. Az Úr szavát közvetíti. Így szól az Úr: Szenteljétek 

magatokat nekem, az Úrnak: én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek 



közül, hogy enyéim legyetek! (Lev 20, 26). Az Úr tehát kéri azt, hogy mi tevékenykedjünk, 

cselekedjünk annak érdekében, hogy Istennek szenteljük az életünket, vagyis Istennek 

adjuk magunkat! De a megszentelődést Ő maga teszi teljessé, hiszen Ő az, Aki kiválasztott 

magának, hogy az Övéi legyünk. Ez a mondat: – Isten kiválasztott minket magának – 

meghatja az ember lelkét: „Uram, Te tekintetre méltattál engem? Te megbízol bennem? 

Te azt akarod, hogy Veled legyek a menyegzőn?”  

 Ezért tudja mondani a Zsoltáros is ezt a vallomást: Boldog a nemzet, amelynek Istene 

az Úr, a nép, amelyet örökül választott! (Zsolt 32, 12). Vagyis amikor az ember megéli azt, 

hogy Isten őt is kiválasztotta, hogy az életének Ura legyen, akkor egy belső öröm, boldogság 

tölti el a szívét. Isten öröksége vagyunk, Isten örökrészül választott minket. Az örökrész 

gazdaggá teszi azt, aki abban részesedik, aki örökséget kap az örökhagyótól. Isten minket 

választott az Ő örökségéül. Isten bennünk találja boldogságát, örömét!  
 Azok, akik bevonulnak a menyegzőre, ezt az örömet élhetik meg, amelyet Isten is 

megél az Ő választottjaival kapcsolatban. Eszter királyné – akinek pedig királynői 

méltóságában sok örömre, boldogságra lett volna joga – azt mondja: Szolgálód nem találta 

örömét másban attól a naptól kezdve, hogy idehozták – tudniillik a pogány király udvarába – 

mind a mai napig csak Tebenned, Uram! (Eszt 14, 18). Minket is odahívnak az isteni 

Bárány és a lélek-menyasszony menyegzőjére. Odavisznek mindet is a szent angyalok, Isten 

udvarának a szolgálattevői, és megvallhatjuk mi is: „Istenben találjuk az örömünket.” A 

lakodalom résztvevői nem gyászolnak, hanem örvendeznek. Nemcsak azért, mert részt 

vehetnek az ifjú pár örömében, hanem azért is, mert gyönyörködnek abban, hogy 

közösséget alkothatunk, hogy együvé tartozunk. A fiatal pár öröme a mi örömünket is 

növeli. A mi örvendezésünk pedig az ifjú pár boldogságát is emeli. Olyan jó együtt 

örvendezni!  

 Erről az örvendezésről beszél a Zsoltáros is. Az ünnepi bevonulásról van szó, 

amellyel a menyasszonyt kísérik a Vőlegényhez. Így mondja: Bevonulnak a király 

palotájába, és barátnői kísérik – tudniillik a Vőlegényt és a menyasszonyt – hangos 

örömujjongás közben bevonulnak a királyi palotába (Zsolt 44, 15-16). 

 Kik azok, akik bevonulnak? Először is az isteni Vőlegény és a választott lélek.  

 

 4. Hova vonulnak be?  
 A király palotájába. Az isteni Vőlegény Palotája maga a teljes Szentháromság. A 

választottak, akik meghívást kaptak a Bárány és a lélek-menyasszony menyegzőjére, velük 

együtt vonulhatnak be a Szentháromság egy Isten belső világába. A Zsoltáros felsorolja: kik 

kísérik a Vőlegényt és a menyasszonyt? A barátnői. Igazán, itt a szüzekről van szó, akik 

még nem házasodtak meg, de együtt örvendeznek a menyasszonnyal, hogy ő megtalálta 

élete Urát. És vágyakoznak arra, hogy „Bárcsak egyszer majd én is megtalálhatnám életem 

másik felét, életem jobbik felét, megtalálhatnám az Életemet, Istent, Aki „az Út, az Igazság 

és az Élet” (Jn 16, 4); és akkor bevonulhatok én is a Király palotájába.”  

 A menyasszony barátnői tehát a szüzek, vagyis a tiszta lelkek, vagyis a bűntől 

mentes lelkek. Csak ilyen lélekkel lehet kísérni a lélek-menyasszonyt az isteni Vőlegénnyel 

való frigy ünneplésére. A Zsoltáros szerint azonban nem valami néma menetben mennek, 

hanem hangos örömujjongás közben vonulnak be a Király palotájába. Az ujjongás örömével 

veszi körül az isteni Vőlegény nemcsak az Ő kis menyasszonyát, hanem mindazokat, akik a 

násznéphez tartoznak. Az öröm valami kimondhatatlan ujjongásban, magasztalásban tör ki.  

Ezt láttuk a Szűzanyánál is, amikor idős rokonát, Erzsébetet meglátogatta, s így szólt: 

Magasztalja az én lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben! (Lk 1, 46-47). 

Tehát az örvendezés, az ujjongás jellemzi ezt az imaszakaszt, amikor a lélek-menyasszony 

a barátnői kíséretében bevonulnak a király palotájába.  

 

 5. Mit látunk ott?  



 Szent János a Jelenések könyvében mondja: Megszámlálhatatlan sereget láttam. Ott 

álltak Isten trónja és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve. Kezükben pálmaágakkal... 

Fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében… A trónon ülő közöttük lakik (vö. Jel 7, 9. 14. 

15). Tehát a menyegzős lakomán sokan vannak. Az Úr ugyanis minden embert üdvözíteni 

akar! Mindenkit meghív az Ő menyegzős lakomájába. Boldogok azok, akik be is mennek. 

Ezek fehér ruhát kapnak, vagyis a megszentelő kegyelem köntösét, amelyet a Bárány, az 

isteni Vőlegény mosott tisztára, tudniillik a kereszten, amikor megváltott bennünket, 

vagyis megszerzett magának bennünket a bűn szennyétől, a pokol hatalmától.  

Ezért azután ezek a választottak ott álltak Isten hárfáival az üvegtengeren (Jel 15, 2). 

Mózesnek is a Bárány énekét énekelték. Amikor ugyanis az Ószövetségben az Egyiptomból 

való kivonulás alkalmával száraz lábbal átkeltek a tengeren a túlsó partra, akkor Mózes egy 

dicsőítő énekbe kezdett. A megszabadulás örömujjongását zengte. Ez előképe a Bárány 

énekének, Aki a bűn tengerén nyitott nekünk szabad utat a túlsó partra, a mennyország 

partjához. A Bárány is énekel, a szabadulás ujjongását énekli egész lényével.  

 Ha van egy-egy szépen éneklő kórus, az úgy megérinti a szívünket. De hogyha több 

kórus összeáll, és ugyanazt énekli, akkor harsogóbb lesz az ének. És hogyha nemcsak néhány 

kórus énekel együtt, hanem száz kórus együtt énekel, az még inkább betölti az eget és a 

földet. Ez valami olyan csodálatos ének, amelyet csak az üdvözültek, a Bárány lakomájára 

meghívottak tudnak énekelni. Erről János így tudósít a Jelenések könyvében: A Bárány a Sion 

hegyén állott. Vele volt a száznegyvennégyezer, aki homlokán viselte az Ő nevét, és Atyjának 

nevét… Új éneket énekeltek, melyet más nem tudott megtanulni, csak ők, mert szüzek 

maradtak (vö. Jel 14, 1. 3-4).  

 Sion hegye – amelyen a Bárány áll – a megdicsőült Egyház. Itt a lelki Sion hegyről 

van szó, arról a Szikláról, amelyet Krisztus, és amelyet Ő Péterre bízott, hogy erre építi a 

Házát, az Egyházat (vö. Mt 16, 18). Azok tudják ezt az új éneket énekelni, akik szüzek 

maradtak, vagyis tiszták a bűntől, akik a Bárány jegyesei, akik szeplőtelenül, tehát a bűn 

szeplője nélkül állnak Isten trónja előtt. A száznegyvennégyezer szimbolikus szám: 

tizenkétszer tizenkétezer. Ez utalás az ószövetségi választott nép tizenkét törzsére, de itt 

már az Újszövetség népéről van szó. A látnok, János a teljességet akarja kifejezni ezzel a 

számmal. Mindazok, akik nemcsak a homlokukon, hanem a szívükben viselik a Bárány 

nevét, és az Ő Atyjának a nevét, és vele a Szentlélek nevét is, azok tudják ezt az Istennek 

tetsző éneket dalolni. A Zsoltáros így vall: Szívemből ünnepi ének árad (Zsolt 44, 2). Tehát 

az üdvözültek ezt az új éneket a szívükből zengik. Nem annyira a szájuk, az ajkuk, hanem a 

szívük az a hely, ahol ez az ének megszületik.  

 

6. Mit énekelnek a násznép tagjai, az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony 

lakodalmában?  
 Ezt is János mondja el a Jelenések könyvében: Amint néztem, sok angyal szavát 

hallottam a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk meghaladta az ezerszer ezret, és a 

tízezerszer tízezret. Harsány hangon kiáltottak. – Most jön a kantikum, amelyet ők énekeltek: 

– „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy Övé legyen a hatalom, a bölcsesség, az erő, a 

tisztelet, a dicsőség és az áldás!” Erre – tudniillik az angyalok énekére – hallottam, hogy 

minden teremtmény, amely a mennyben, a földön és a föld alatt van, a tengeren és a 

tengerben van - így kiáltott: „A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és 

hatalom örökkön-örökké!” A négy élőlény ráfelelte: „Ámen!” A huszonnégy vén pedig arcra 

borult, és imádta az örökkön örökké élő Istent (Jel 5, 11-14).  

 Az új ének – amelyet a szentek énekelnek - így hangzott: „Méltó vagy Uram, hogy 

átvedd a Könyvet, és feltörd a pecsétjeit. Hiszen megöltek, de véreddel megváltottál minket 

Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Istenünk országává, és papjaivá 

tetted őket, és uralkodni fognak a földön!” (Jel 5, 9-10).  



 Minden teremtmény zengi a dicsőítő éneket. Egymás énekét is hallják a menyegzős 

lakoma résztvevői. A közös ének az ő lelküket is örvendezéssel, boldogsággal tölti el, 

mert nem magukat dicsőítik, hanem az isteni Vőlegényt, a Bárányt, a lélek Jegyesét.  
 

 7. Kik vannak a lakodalmi ünnepségen?  

Tulajdonképpen az új Jeruzsálem népe. A Jelenések könyvében őróluk mondja 

János: Az új Jeruzsálem szép volt, mint a vőlegényének felékesített menyasszony… „Ez az 

Isten hajléka az emberek között. Isten velük fog lakni, azok pedig az Ő népe lesznek, és maga 

Isten lesz velük”… A szent város Isten dicsőségében ragyogott. Isten dicsősége világítja meg, 

Fénye pedig a Bárány (Jel 21, 2-3. 11. 23). Az új Jeruzsálem tehát már nem a földi város, 

hanem a mennyei város, amely az isteni Vőlegény számára lett felékesítve.  

 

 8. Mi az Ő ékessége?  

 Az, hogy Isten lakik benne. 

 Az, hogy Isten dicsősége átragyog az Ő választottain. Akik igazán szeretik 

egymást, azoknak az arcán átragyog a szeretet sugárzása. Megszépül az emberek arca, 

amikor szeretik egymást. A mennyországban pedig mennyivel inkább megszépül a 

választottak mivolta, amikor megtapasztalják, hogy Isten minket szeret, minket is szeret, 

mi pedig szerethetjük Őt. Akik szeretik egymást, azok egymáshoz hasonlóak lesznek. 
Szent Pál ezt így mondja: Mi, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a 

dicsőségben fokról fokra Hozzá hasonlóvá változunk át az Úr Lelke által (2 Kor 3, 18). A 

lélek-menyasszonyban szabadon jár-kel isteni Ura a Szentlélek által (vö. ). A lélek-

menyasszonyban felragyog az Úr dicsősége. Itt már nem kell eltakarnia az ember arcát, mint 

ahogyan Mózesnek el kellett takarnia, amikor lejött a Sínai-hegyről, mert a választott nép 

tagjai nem bírták elviselni azt a ragyogást (vö. Kiv 34, 29-30. 33), amely belőle áradt az 

Úrral való találkozás miatt. Itt födetlen arccal ragyoghat rajtunk keresztül az Úr dicsősége, 

mert itt mindenki ezt a dicsőséget kapja meg. Akik a mennyben vannak, az Ő dicsőséges 

mivoltában részesülnek, mert már itt a földön fokról-fokra hozzá hasonlóvá, szentté 

alakultak. Az, hogy a Szentlélek műveli ezt a Krisztushoz való hasonlóságot, nemcsak egy 

hasonulást eredményez az isteni Vőlegény, és az Őt szerető lélek-menyasszony között, 

hanem sokkal inkább lelki eggyé válást, lelki egyesülést.  

 Szent Pál így folytatja: Hozzá leszünk hasonlóvá, mert látni fogjuk Őt, amint van (2 

Kor 3, 18). A látás a szemlélést jelenti. A szeretett lény szeretetteljes nézését, amely 

kimondhatatlan gyönyörűséggel jár. A lélek-menyasszony boldogan belesimul isteni 

Urába, a szentháromságos egy Istenbe. A lélek-menyasszony – mondjuk így: – azonos 

rezgésszámmal töltődik fel, mint az isteni Szeretet rezgése, együvé olvad a két szeretés: 

Isten Szeretete meg az ember szeretete. Ezért azután az ember látni tudja Istent az Ő 

Szeretetében, az Ő mivoltában. Isten a szeretet (1 Jn 4, 8).  

 Ha Karácsonykor a hozzánk érkező Istent kézzelfoghatóan szemlélhetjük, mint kicsi 

Gyermeket, Aki megtestesült Názáretben, született Betlehemben Szűz Máriától a Szentlélek 

erejében, akkor majd milyen lehet a léleknek az Istenhez való megérkezése, amikor 

hazaérkezik Istenhez a lélek, és szemlélheti isteni Urát?  

 

 9. Az Istennel egyesült lélek mit tud majd meglátni egy örökkévalóságon át 

Istenből?  
Szent Pál apostol adja meg a választ, hogy mit lát az ember ebben a mennyei 

boldogságban: Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész teljessége, és ti Őbenne 

lettetek ennek a teljességnek a részesei (Kol 2, 9-10). Tehát az Istennel egyesült lélek-

menyasszony látja Krisztusban az Istenség egész teljességét, a Szentháromság titkát, az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretet-közösségét. De nemcsak az isteni Urat látja, hanem 

saját magát is, tudniillik, hogy ő Krisztusban részese lehetett ennek az isteni 



teljességnek. Az, hogy részese lett, azt jelenti, hogy eggyé lett Vele, Istennel egyesült az 

ember. Isten teljességéből kap az ember részesedést. Valahogy úgy, amint a teremtésnél 

Isten a férfiből vette a nőt a teremtés alkalmával. Ádám így nyilatkozik: Ez hús az én 

húsomból, csont az én csontomból (vö. Ter 2, 23). Szent Pál ezt az ember teremtéséről szóló 

gondolatot alkalmazza Krisztusra: Krisztus is szereti az Egyházat. Tagjai vagyunk testének 

(Ef 5, 29-30), mintegy a húsából és a csontjaiból vagyunk. Képletes beszéd ez, húsából és 

csontjából lenni azt jelenti: az Ő emberségének is részesei vagyunk, Ő a mi 

emberségünknek lett a részese. Az, hogy Istenségének a részesei lehettünk, mert Ő az Ő 

titokzatos testében, ebből a Szentlélekből, ebből a Szent Istenből részesít minket. Nagy szent 

titok ez! Tehát nemcsak egy-egy választott lélek-menyasszony részesedik az isteni Vőlegény 

szeretetében, hanem mindazok, akik Krisztushoz tartoznak, mint ahogyan a testhez tartoznak 

a testrészek, a tagok.  

 Krisztus szereti az Egyházat, vagyis az Ő menyasszonyát, minket, mindnyájunkat. 

Milyen nagy kitüntetés, ha együtt lehetünk ezzel a mi isteni Urunkkal! Mindnyájan 

részesedünk Istenben! Ebben az imaszakaszban a lélek „tudja Istent”, vagyis tudása van 

Istenről, mert értelme Istenbe merült. Illetve akarata szereti Istent, mert részesedik Isten 

szeretetéből. Az isteni tudás és az isteni szeretet eggyé kapcsolódik. Az Atya, Aki öröktől 

fogva örökké létezik, az Ő isteni Tudásában, Egyszülött Fiában és kettejük szeretetében, a 

Szentlélekben részesíti az Ő választottait.  

 

 10. Milyen kibontakozása van ennek a menyegzős lakomára való 

hivatalosságnak? 

 Sík Sándor Ketten a Mesterrel című versében ezt így fogalmazza meg: „Szemembe 

nézett, és rám mosolygott csendesen, és belém szállott a Mester Lelke.”  

Tehát az az egyik következmény: Isten gyönyörködve, mosolyogva néz az Ő 

választottaira (vö. Zsolt 149, 4). Az ember szíve majd elolvad a gyönyörűségtől. Ez az isteni 

szem, ez az isteni tekintet az ember lelke mélyére hatol. De nemcsak egy mosolygást, egy 

szeretetteljes információt ad Isten Fia az Ő választottjainak, hanem a Lelkét is. Az 

ember megélheti: Isten Szeretete költözik bele, Akit Szentléleknek hívunk. A Mennyei Atya 

tekintetéről Jézus beszél a tékozló fiú történetében: Atyja – tudniillik a tékozló fiúnak, aki 

hazatért – már messziről meglátta őt, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult 

és megcsókolta (vö. Lk 15, 20). Isten Atyánk már messziről szeretettel néz bennünket, és 

nézi, hogy hogyan jutunk egyre közelebb Hozzá. Irgalmas szíve könyörületre indul, amikor 

eléje lépünk. Mi talán csak egy lépést mentünk, de Isten Atyánk ezerannyit közelít felénk. 

Ő az, Aki elénk siet, átöleli a lelkünket, magához szorítja és megcsókolja, vagyis közli a 

szeretetét.  

 

 Ez tulajdonképpen a szemlélődő ima leírása. A szemlélődő imádság nem más, mint 

– szeretetteljes egymásra gondolás,  

 – szeretetteljes egymásra nézés,  

 – szeretetteljes egymásra irányulás,  

 – szeretetteljes egymásra vágyódás, egymás felé sietés, ölelés és megcsókolás.  

 Mindezt a Mennyei Atya adja először. A gyermek, a választott jegyes pedig 

viszonozza. A szemlélődő imádság nem más, mint Isten és ember egymás szeretetének 

megtapasztalása, befogadása, egymásnak való öröm, egymásban való gyönyörködés, 

egymásba olvadás. Amikor az ember elmondhatja: „Uram, Lényed átjár, vagyis Isten 

eluralkodik a lélekben, a lélek pedig Istenbe alakul, eggyé lesz Vele a szeretetben.”  

 A tékozló fiú történetében szerepel az idősebb testvér is, de itt a Mennyei Atyának az 

édes gyermekéről van szó, aki sohasem volt tékozló fiú, hanem mindig ott maradt az Atya 

házában. Ez az isteni Vőlegény.  



 Ugyanez a vonatkozás valósul meg az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony között. 

De nem valami messze távolról, hanem egészen közelről, hiszen most már ők együtt vannak. 

A lélek-menyasszony elmondhatja: „Az én isteni Uram immár ott van az életemben, 

éspedig szüntelenül, elválaszthatatlanul! Átjárja egész mivoltomat, a karjaiban tart, és visz 

engem a mennyország felé vezető úton. Ő az, aki megtart, hogy a mennyország útjáról ne 

térjek le se jobbra, se balra. Aki isteni hatalmával meg tudja valósítani az embernek 

lehetetlent, hogy az ember isteni Életet éljen, Istenbe merült életet éljen! Istennek semmi 

sem lehetetlen (Lk 1, 37). Isten, Aki megteremtette az embert, amikor a föld porából alkotott 

testébe Leheletet adott (Ter 2, 7), az élet Leheletét, és lett az ember élőlénnyé, újjáteremti az 

embert. A szent Leheletet, a Szentlelket adja az Ő választottjának. Testét és lelkét a 

megdicsőültség állapotára, a mennyei boldogságra hívja.  
 

II. Milyen lesz az, amikor a menyegzős lakomán a mennyben az isteni Vőlegény és a 

lélek-menyasszony frigyében részesedhetnek a lakodalomra meghívottak is? 

 

 Micsoda örömujjongás! Micsoda új Élet, mert Isten élete uralkodik el az Ő 

választottjaiban! Olyan élet ez, amelynek nincsen vége. Olyan ének ez, amelyet szüntelenül 

énekelhetünk a megdicsőültekkel együtt. Hatalmas sereg, csodálatos szimfónia, együtthangzó 

harmónia! Az isteni Karmester intésére együtt rezdül az üdvözültek hatalmas serege! 

Együtt emelkedik a dallammal egyre magasabbra, egyre jobban Isten Szívébe. A menyegzős 

ház megtelik vendégekkel (Mt 22, 10), – mondja Jézus. Szabad tehát oda vágyódnunk, ahol 

az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony üli az ő menyegzőjét. Szabad nekünk is 

igényelnünk ezt a bekapcsolódást ebbe az isteni örömbe, ebbe az embert egészen betöltő 

lelki örömbe! Milyen hatalmas a mi isteni Urunk, Aki mindnyájunkat személyre szóló 

szeretettel tud részesíteni az Ő örömében!  

 

Persze, hogy akkor a lélek hallja Isten énekét, amellyel választott jegyeséhez fordul:  

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

 

A választott lélek pedig felel Istennek erre a vallomásra, és kéri az Ő szeretetének további 

áradását: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Szüntelen szeress, vagyis olyan szeretettel, amelynek nincs vége! Ez már a mennyei 

boldogság. Az isteni Bárány és a választott lélek-menyasszony menyegzőjének vég nélküli 

öröme. 

 

 

 



 

424. Aki az Úrral egyesül, egy Lélek Ővele (1 Kor 6, 17) 

 

 

Imádkozzuk a 154. számú éneket: 

  

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, elmerülni Benned, csendes, tiszta tó.  

 Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad. Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.  

 

 Jézusom Szent Szívét lándzsa döfte át, megnyitotta nékünk drága oldalát.  

 Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk, a szenvedés ott nem sajog, Őbenne örülünk.  

 

 Az Istennel való lelki frigy, az átalakító egyesülés imájánál ma egy nagyon szép 

imatémát veszünk. Az Istennel való egyesülés imáját. Jézus mondta: Én Atyámban vagyok, ti 

pedig énbennem, és én tibennetek (Jn 14, 20). Őszintén meg kell mondanom, hogy amikor 

gyermekként először hallottam ezt a jézusi tanítást: nem értettem, mit jelent. Tudtam, hogy 

Úr Jézus igazat mond, de az én gyermeki eszembe nem fért bele: hogyan van Jézus az 

Atyában, az Atya a Fiúban, és akkor mi, az Ő tanítványai Jézusban, illetve Jézus 

mibennünk. Meg kell vallanom azt is, most sem értem, csak tudom, hogy Jézus mondta és 

hiszem: Jézus a valóságot, az igazat tanítja nekünk. Ő az Atyában van. A Szentlélek köti 

össze az Ő egymásban való létüket és szeretésüket. Annak megértéséhez, hogy ez mit 

jelent, legalább isteni kapacitással kellene tudnunk gondolkodni! 

 A gyereket azzal szoktuk vigasztalni: „Nem baj, ha még nem tudod, majd ha nagy 

leszel, akkor megérted!” Bennünket is ez vigasztal: Majd hogyha az Úr felmagasztal 

bennünket is a mennyei haza magasságára, akkor kezdünk majd valamit megérteni Belőle, 

és egy örökkévalóságon át mindig újabb meg újabb ismeretünk lesz arról, hogy mit jelent: 

Az Atya a Fiúban van a Szentlélekkel; mi Jézusban, a Fiúban; és Ő pedig szentháromságos 

egész életével mibennünk van!  

 Az Istennel való egyesülés tehát lehetséges, de első kérdésként tegyük fel:  

 

I. Hogyan lehetséges ez az Istennel való egyesülés? 

 

 1. Szent János, a szeretett tanítvány (vö. Jn 19, 26), aki járatos volt Jézus Szíve 

érzéseiben, így mondja: Aki teljesíti Isten parancsait, benne marad Istenben, és Isten is 

őbenne (1 Jn 3, 24). Az Apostol – aki az igazság hirdetésére kapott küldetést – megmondja a 

módozatot: Hogyan lehet Istennel egyesülni? Hogyan lehet az, hogy Isten mibennünk, mi 

pedig Őbenne vagyunk? Úgy, hogy teljesítenünk kell a parancsolatait. Ezzel jelzi, hogy a 

mi akaratunknak egyesülnie kell Isten szent akaratával! Isten szellemi Lény! Ha Vele 

akarunk egy lenni, akkor szellemi mivoltunknál fogva, tehát a lelki szféránknál fogva, a lelki, 

szellemi képességeinkkel, értelmünkkel és akaratunkkal tudunk egyesülni Istennel.  

 

2. Szent Pál apostol, akit az Úr titokzatos látomásban a harmadik égig ragadott (2 

Kor 12, 2), tehát a felhőkön és a csillagvilágon túli mennyei hazába, azt mondja: Aki az Úrral 

egyesül, egy lélek Ővele (1 Kor 6, 17). Ez is egy olyan tanítás, amelyet csak hittel tudunk 

elfogadni, mert emberi tapasztalással nem láthatjuk át: Hogyan egyesül az ember Istennel, s 

a kettő hogyan lesz egy Lélek. 

 

 3. A Szentlélek jön a segítségünkre (vö. Róm 8, 26) ehhez, mert talán így 

mondhatjuk: Az Urat is, az embert is Isten Lelke, a Szentlélek járja át. Hogy ez mennyire 

így van, azt Szent Pál apostol egy más helyen így mondja: Testetek a bennetek lakó 

Szentlélek temploma, Akit Istentől kaptatok (1 Kor 6, 19).  



 

 4. Hogyha tudatosan veszünk levegőt, bár nem látjuk, de betöltődünk vele, s tudjuk, 

hogy az a levegő, amely eddig kívül volt rajtunk, most már bennünk van, és éltet. Ez a 

hétköznapi hasonlat segít annak megsejdítésére, mit jelent az, hogy Testünk a Szentlélek 

temploma. Jobban bennünk van és átjár, mint a levegő, mert az csak a tüdőnkig jut el, azután 

az oxigén a vérkeringés által minden sejtünkhöz. De a Szentlélek a lelkünkbe hatol bele a 

hajszálereknél is finomabb, éltető áramlással. Ahogyan a levegő és a tápláló vér bennünk, 

a testünkben úgy a Szentlélek még inkább a lelkünkben lakik, amely viszont a mi testünkben 

van. 

 

 5. Szent Pál apostol hangsúlyozza: Ezt a bennünk lakó Szentlelket Istentől kaptuk 

(vö. 1 Kor 2, 12). Tehát nem a magunk érdeme, nem a magunk erőfeszítése, hogy mi 

többek vagyunk önmagunknál, hogy a Szentlélek éltet bennünket. Isten bennünk él! 
Nemcsak úgy, mint teremtő Istenünk, Aki szüleink közreműködésével az élettel 

ajándékozott meg; nemcsak úgy, mint megváltó Istenünk, Aki a kereszten ontott vérével 

megváltást hozott, hogy már „Isten rabjai”(Gárdonyi Géza), s ne a bűn rabjai legyünk; hanem 

sokkal inkább úgy, hogy a kereszt fáján győztes Krisztus teste, embersége megszerezte 

nekünk Isten Lelkét!  

  

II. Mi ez a misztikus egyesülés? 

  

 1. Olyan, mint a menyasszony és a vőlegény házasságkötése.  

A vőlegény azt mondja: „Isten szent színe előtt feleségül veszlek.” A menyasszony 

pedig így nyilatkozik: „Isten szent színe előtt feleségül megyek hozzád.”  

 A lélek-menyasszony is meghallja lelke mélyén Istennek ezt a vallomását: „Én, a te 

Urad Istene, hitvesemnek ismerlek el téged!” A lélek-menyasszony pedig viszonozza ezt a 

vallomást: „Lelkem Ura, én isteni Uramnak ismerlek el Téged!” 

 Ez nem egy kölcsönös szerződés egyenrangú felek között, ez a végtelen nagy 

Istennek ingyenes leereszkedése, kegyelmi önajándékozása a pirinyó teremtményének.  
 

2. Mit tud nyújtani a lélek-menyasszony ebben a misztikus frigyben? 

 

 a) Az Énekek éneke menyasszonya mondja: Alig mentem tovább, elhagytam őket – a 

teremtményeket –, s megtaláltam, akit szeret a lelkem. Belekapaszkodtam, és nem engedem 

el! (Én 3, 4). Az a lélek, aki meghallja isteni Ura szavát – én hitvesemül veszlek téged! –, 

persze hogy az ilyen isteni édes szótól megbabonázva mindent otthagy, és belekapaszkodik 

abba, Akit szeret a lelke. A lélek-menyasszony azonban nemcsak az isteni Vőlegény 

ruhájába akar belekapaszkodni, nemcsak a ruháját nem engedi el, hanem isteni Urába akar 

egyre jobban belekapaszkodni, lénye legmélyébe behatolni, Őbenne lenni!  
 

 b) Az isteni Úr is megfogja lélek-menyasszonya kezét, és ettől kezdve nem engedi 

el a lelkét. Így megszületik a kölcsönös öröm. A lélek-menyasszony azt mondja: „Örülök, 

hogy megtaláltalak Téged, Uram!” Sőt látja isteni Ura örömét, hiszen ha a mennyben 

nagyobb az öröm egyetlen megtérő bűnös fölött, mint kilencvenkilenc olyan igazon (Lk 15, 

7), – aki magát igaznak mondja, és nem tartja szükségesnek a bűnbánat-tartást –, akkor 

mennyivel nagyobb az isteni Bárány öröme a menyasszonya felett (vö. Iz 62, 5), akit ragyogó 

tisztává tett, s magának felékesített (Jel 21, 2).  

 

 c) Ez az isteni Vőlegény örömmel kinyitja Isten-Atyja mennyei házának ajtaját. A 

lélek-menyasszony is elmondhatja a Zsoltáros szavával: Nagy szeretetedben bízva hajlékodba 

most így lépek, és Téged tisztelve borulok le szentélyedben (Zsolt 5, 8). Ebben az ünnepélyes 



pillanatban, amikor a szentek várják a menyasszony bevonulását a Vőlegény nászházába, a 

menyasszony tisztelettel leborul isteni Ura színe előtt. Mert a mennyben Isten lesz a 

szentély. Isten az, Akiben élnek az üdvözültek, a Vele egységre jutott lelkek. A lélek-

menyasszonynak azonban még további szabad bejárása van. Nemcsak a nagy Király trónja 

előtt hódolhat leborulva, hanem a nagy Király őt a Szívébe fogadja. Elmondhatja a lélek-

menyasszony: Uram, Te énbennem vagy, én pedig Tebenned.  

 

 d) Amikor azt mondja a lélek-menyasszony: –„Téged tisztelve Veled és Benned 

vagyok, isteni Uram!” –, akkor ebben kifejeződik a kölcsönös önátadás: Isten adja magát az 

embernek, az ember adja magát Istennek. Amikor pedig az ember helyet ad az ő életében 

Istennek, akkor – Isten ajándékából – a lelke egyesül Istennel!  

 A lélek-menyasszony elmondhatja: „Én a Te isteni életedben vagyok, Te pedig, 

Uram, az én emberi életemben.” Mert a lélek-menyasszony olyan ember, aki hűségesen ad 

helyet Istennek az életében. Ezért mondjuk a házastársat „hív-társ”-nak vagy hitvestársnak, 

aki a hűségben és a hitben egy az ő szíve választottjával.  

 

 e) Annak a természetfeletti ténynek megerősítésére, hogy mennyire mélységes ez az 

Isten és ember közötti egyesülés, hadd idézzük egy természettudós vallomását. Kopernikus 

(1473-1543), a heliocentrikus világkép kidolgozója, lengyel csillagász és a várnia 

egyházmegye kanonokja, tehát a papi szolgálat részese, mondja: „A lelki kötelék erősebb a 

testi kapcsolatnál.” Pedig a fizikai kapcsolódás, a gravitáció micsoda hatalmas erő! A nap a 

maga tömegével bolygókat tud vonzáskörében megtartani. A galaxisok a gravitáció micsoda 

erejének a hatásával haladnak pályájukon. De ezeknél a fizikai vonzásoknál, vagy a testtel 

kapcsolatos egymás felé irányulásoknál sokkal erősebb a lelki kötelék Isten és a lélek-

menyasszony között!  

  

III. Hogyan valósul meg ez a lelki egybekapcsolódás Isten és az ember között? 

 

 1. Először a figyelmes ráhallgatással. Jézus ad egy bátorítást: Ügyeljetek, hogy 

milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá (Lk 8, 18). Ahhoz, 

hogy mi figyeljünk a mi isteni Urunkra, időre van szükségünk. Amikor a lélek-menyasszony 

isteni Urával van, akkor megszűnik számára az idő múlása. Megáll az idő. Megélheti: 

„Uram, van időnk egymásra. Szívesen figyelek Rád, mert Te lettél lelkem gyönyörűsége! 

Te az öröm vagy a számomra!  

 

 2. A ráfigyelés után a második mód: a rásimulás az Úrra. Sirák fiának könyvében 

olvashatjuk: Az Úr irgalma mindenkit átölel (Sir 18, 13). Ha az Úr az Ő irgalmas szeretetével 

átöleli a lélek-menyasszonyt, akkor a lélek-menyasszonynak az a válasza, hogy szeretetével ő 

is átöleli Isten Urát. Mondhatja Neki: „Lelkem rásimul az én Uramra. Boldog vagyok, hogy 

Te átöleltél engem, körülvettél szereteteddel, jobban, mint Jeruzsálemet körülveszik a 

hegyek” (vö. Zsolt 124, 2). – És az egész lényének önátadásával hozzásimul isteni Urához.  

 A Zsoltáros is tesz egy ilyen vallomást: Hatalmas az Úr, hűsége körülvesz téged 

(Zsolt 88, 9). Isten hűséges az Ő szeretetében. Az Ő hűsége kiárad belőle. Isten hűsége a 

szeretetben olyan isteni stílus, amelybe a lélek-menyasszony is meghívást kapott. Nemcsak 

az Úr hűsége veszi körül népét, hanem a szeretetteljes meghívás alapján a lélek-

menyasszony is körülölelheti isteni Urát. Olyan békességes, amikor az egymást szerető 

emberek átölelik egymást. Mennyivel békességesebb, amikor az Ő hűségével Isten veszi 

körül választott menyasszonyát, beleengedi az Ő szeretet-miliőjébe, és a lélek pedig 

rásimulhat isteni Urára. Ó, milyen boldog a lélek, amikor megélheti, hogy isteni Ura átöleli 

őt, körülveszi a szeretetével!  

  



 3. A harmadik mód: az Istenbe való belemerülés. A Jézus Szívét dicsőítő énekünk is 

erről beszél: „Jó elmerülni Benned, csendes, tiszta tó!” (Ho. 154/1). A keresztség által 

ugyanis már belemerültünk Istenbe. Isten attól kezdve jobban körülvesz minket, mint a 

levegő, vagy ha a tenger vizébe merülünk, jobban körülvesz, mint a víz. Ez nem a fulladásos 

halállal járó merülés, hanem mint az örök élet vizébe (vö. Jn 4, 14) való belemélyedés. Ez 

egyre jobban bontakoztatja bennünk az életet, Isten életét. 

 

 4. Negyedszer ez az imaszakasz olyan, mint amikor az ember pihenőre tér, és 

álomba merül. Tudatos döntéssel – most én aludni szeretnék – felkészíti magát arra, hogy 

lemondjon a tudatának a használatáról. Tudattalanul belemerül az álomba.  

 A lélek-menyasszony pedig tudatos döntéssel felfüggeszti tudatának másfelé 

irányulását, abbahagyja a tudatos döntéseket, és belemerül isteni Ura világába. 

Abbahagyja a nappali tevékenységeket, és Isten világában, sőt magában Istenben akar 

egyre jobban lenni!  

 Hányszor hallunk olyan tragédiáról, hogy egy családi ház nyitott kútjába a kisgyerek 

beleesik, belefullad a vízbe. A lélek-menyasszony pedig azt mondja: „Véled estem 

szerelembe, Uram! Benned vagyok, Beléd estem, Uram, és egyre jobban élek! Amikor 

benned elpihenek, nemcsak a szemléletedbe merülök bele, hanem Beléd merülök egész 

lényemmel, gondolatvilágommal, szívem szeretésével!” 

 

 5. Olyan ez az imaszakasz ötödször, mint a házasság. Itt lelki házasságról van szó, 

életszövetségről. Itt a lélek-menyasszony megéli: „A Te ajándékodból, Uram, 

megmásíthatatlanul szeretjük egymást. Már nemcsak együtt élünk, hanem egymásban 

élünk, az önátadás életét éljük. Szereteted magához ragadott engem, magadhoz láncoltál, és 

én boldogan hagytam, hogy elszakíthatatlanul magadhoz fűzzed a szívemet, illetve hogy 

a szívembe öntsd a Te Szíved szeretetét! Áraszd belém még jobban, Uram! Mert hiszen aki 

Téged megízlel, még inkább kíván. Aki téged eszik, vagyis magába fogad, még inkább éhezik 

Utánad” (vö. Sir 24, 21).  

 

 6. Isten és az ember közötti lelki egybekapcsolódás hatodik lépcsőjét görög szóval 

apotheosis-nak mondhatjuk. Latinul deificatio-nak mondják. Theos a görögben Istent jelent. 

A különböző vallások is használják ezt a fogalmat „Istenné válás” értelemben, amellyel azt a 

megdicsőülést fejezi ki, amely felmagasztalja az embert az isteni szintre. A Keleti Egyház 

szívesen fordítja az apotheosis-t megistenülés szóval. A szentek ábrázolásánál is gyakran 

szerepel az apotheosis jelenete.  

 Amikor Nagy Szent Antal remete visszatért Remete Szent Pál atyánkhoz, az úton 

látta, hogy Pál lelkét az angyalok a mennyországba viszik. A Pannonhalmi Főapátságban 

van egy hatalmas méretű festmény, amely Remete Szent Pál apotheosisá-t ábrázolja. Igazán 

itt Isten és a lélek misztikus egyesüléséről van szó. Nem ama végső mennyországi 

magasságba való felemelkedésről csupán, hanem arról, hogy Isten és a lélek misztikus 

módon, vagyis titokzatosan egyesülnek már itt a földön. Isten megőrzi a saját 

szubsztanciáját, lényét, mivoltát, s az ember is megmarad önálló szubsztanciának, amely 

létében persze Istentől függő szubsztancia, lény. De a kettő eggyé válik – körülbelül úgy –, 

mint amikor a fény átjárja a levegőt. A napsugár feltündöklik a levegőben. A levegő 

megmarad levegőnek akkor is, ha a fény átjárta. De az a napfény benne van a levegőben.  

 Szent Iréneusz püspök mondja az apotheosis szó magyarázatánál:”Isten átment az 

emberbe, hogy az ember is eljusson Istenbe.” Ez csodálatos megfogalmazása a misztikus 

egyesülésnek. Isten átmegy az emberbe, az ember pedig eljut Istenbe!  

 

 7. A lelki élet mesterei ezt a misztikus egyesülést sokszor megfogalmazzák: 

 



 a) Keresztes Szent János A Kármelhegy útja című könyvében részletesen kifejti ezt a 

misztikus egyesülést, vagyis a teljes, maradandó és állandó egyesülést (1. könyv, 11. fejezet, 

illetve 2. könyv, 3. fejezet). Ilyenkor a lélek annyira közel kerül Istenhez, illetve Isten a 

lélekhez, hogy a lélek a szeretet lángjává alakul, és ebben a lángban az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek odaadják magukat neki. Így a lélek az ő isteni Ura boldogságából élvez 

„valamit”, tudniillik a Szentlélek lobogását. Ez élteti, ez járja át, ez érezteti meg vele Isten 

életét. Erről a témáról Az élő szeretetláng című költeményében is részletes tanítást ad.  

 

b) A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz (A belső várkastély című művében 5. 

lakás, 3. fejezet)  tanítja, hogy a léleknek az a dolga, hogy elkötelezze magát a szeretet 

útján, mert itt valódi egyesülés történik. Isten és a lélek az Ő lényegükkel egyesülnek 

egymással.  

 Amikor az Énekek énekét magyarázza, ezt mondja: „Isten szent békét önt a lélekbe. 

Általa az ember akarata oly szorosan egyesül Istenével, hogy többé nincs közöttük 

különbség, hanem a kettő teljesen egy akarattá lesz. Ez az egység nemcsak szavakban és 

óhajokban nyilvánul meg, hanem a tettekben is. Mert a lélek-menyasszony már nem tekinti 

saját érdekét, hanem azt keresi, ami isteni Jegyese kedvére van. Szent Teréz azt tanácsolja: 

„Feledkezz meg magadról! Azt keresd, ami örömet szerez isteni Jegyesednek! – Majd 

folytatja: „Ha egyszer ebben az imaállapotban vagyunk, akkor a lélek már teljes uralomra tett 

szert a test felett, mert akarata teljesen egyesült Istenével. Így a test Istentől elhúzó irányulása 

már nem juthat szóhoz.” (3. fejezet, 361. oldal).  

 

 8. A misztikus szeretet imájában még egy szempontot érdemes tudatosítanunk. 

Ahogyan a házastársak osztoznak egymás gondjaiban, és együtt hordozzák azokat, úgy az 

isteni Úr is osztozik választott kicsiny jegyese gondjaiban, és együtt hordozzák azt. 
Együtt oldják meg a problémákat. Ahogyan a házastársak kiegészítik egymást, úgy az isteni 

Úr is segítségére van a lélek-menyasszonyának. Amit az ember a maga erejével nem tud 

elérni, azt az isteni Úr a maga hatalmas erejével megteszi neki.  

 

IV. Mi következik ebből a titokzatos nászból? 

 

 A misztikus egyesülésnek az a gyümölcse, hogy a két szeretet eggyé lett. Ebben az 

imaszakaszban a lélek-menyasszony gondolatai isteni Ura körül járnak. Szeret Reá 

gondolni, Vele van, szüntelenül örömét találja Benne. Édes számára az Úrral való együttlét 

(vö. 1 Pét 2, 3). Szívesen dédelgeti lelkében Őt.  

 

 1. Olykor megtörténik, hogy az Urára való rágondolás közben, amikor még be sem 

fejezte szeretetének megvallását, amikor még csak a mondat közepénél tart, hirtelen 

„belerobban” szívébe isteni Urának, Isten Ura jelenlétének édes tudata! Olyan gondolat 

járja át az embert, amelyről bizonyossággal tudja: ezt nem ő találta ki, ez nem tőle származik. 

A lélek teljesen biztos abban, hogy isteni Ura itt és most jelen van őbenne! Ez a megélt 

valóság édes örömmel tölti el, engedi, hogy egyre jobban eluralkodjék benne az Úr. 

Szívesen átadja neki a helyét. Boldog, hogy befogadhatta őt. Tudja ugyanis, hogy isteni 

Ura mennyire várta: mikor ajándékozhatja magát kicsiny menyasszonyának ilyen kedvesen 

és boldogítóan. 

 

 2. Ebben az imakegyelemben az Úrnak sem kellett már kérdeznie az Ő kis 

választottjától: „Bejöhetek-e?” Nem kellett zörgetnie a lélek ajtajánál: „Beengedsz-e?” (vö. 

Jel 3, 20). Egyszerűen csak bejött, mert nyitva találta kedvese ajtaját. Látta ugyanis a 

lélek nyitottságát, és szívesen akarta teljesíteni menyasszonya vágyát. Hiszen az Úrnak 

gyönyörűsége az emberekkel lennie (vö. Péld 8, 31). Ő a végtelen szeretet (vö. 1 Jn 4, 8), Aki 



szüntelenül árad, és szívesen belesugározza a szeretetét a lélekbe, amely szívesen 

befogadja Őt.  

 

 3. Micsoda szerelmi vallomás, amikor így szól a lélek-menyasszony: „Ó édességes 

Istenem!” Isten pedig azt válaszolja: „Ó édességes jegyesem!”  

 A lélek-menyasszony talán már csak ennyit tud sóhajtani: „Ó végtelen Szeretet! Ó, 

felfoghatatlan Valóság! És most Téged mégis befogadhattalak, mert nekem adtad magadat! 

Ó, mennyei élet ez Veled, Uram!”  

 Az isteni Vőlegény pedig így szól választottjához: „Szüntelenül Reám figyelj! Ne 

máshova kalandozz el szíved gondolatával! Legyen az mindig nálam, mert én mindig itt 

vagyok veled és benned! Szeress engem, mert én szeretlek téged, jegyesem! Szíved szeretete 

belém merüljön el, az én isteni szeretetembe! A te kicsiny szívedben és az én isteni nagy 

szívemben boldogan megélheted, hogy a két szeretet egybelüktetett! Én tebenned vagyok, 

te énbennem. Én szeretlek téged, te szerethetsz engem!” 

 A lélek mondja Istennek: „Szeretlek!”  

 Isten mondja a léleknek: „Szeretlek!” A mi szeretetünk eggyé lett, egymásban marad, 

ahogyan én kértem: Maradjatok bennem, az én szeretetemben! (Jn 15, 9), és én bennetek 

maradok. Kicsi jegyesem, időzz el bennem, én pedig tebenned tartózkodom! Időzz el az én 

szeretetemben, az én szeretetem pedig tebenned lobog. Élj bennem, én pedig benned 

élek! Ó, micsoda isteni szeretet ez!  

 Mit is válaszolhatna a lélek-menyasszony az ilyen isteni vallomásra? Talán csak 

ennyit: „Uram, imádom isteni szeretetedet! Lelkem legteljesebb hódolatával elfogadom ezt a 

szeretetet. Elismerem, hogy Te vagy a nagyobb a szeretetben is, amellyel bennem is létezel. 

Úgy örülök Neked!” 
 Az isteni Úr visszalitániázza ezt a vallomást: „Jegyesem, úgy örülök neked!”  

 Micsoda sugárzás, micsoda ragyogás ez! Ó, ez már az örök Fényesség ragyogása! 

 

Az isteni Úr szava micsoda mélységekből/magasságokból zeng Szíve választottjának:  

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

 

A lélek-menyasszony pedig boldogan, lelke egész vágyával énekli:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  



                                                                                                                   

 

 

425. Szereteted lángolása betöltötte a lelkemet 

 

 

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!  

 

  Az Istennel való lelki frigy, vagyis az egymásban levés, az átalakító egyesülés imája a 

témánk továbbra is. Ez az imafokozat a legtökéletesebb fokozat az imádság lépcsőjénél, 

ebben ugyanis az ember akarata egyesül Isten akaratával. Az Istennel való egyesülés a lélek 

képességeiben, az értelemben és az akaratban történik. Itt az ember akarata, vagyis a 

szeretete lesz eggyé Isten szeretetével. A lélek-menyasszonynak a stílusa az önátadás, a 

rendelkezésre állás. Meghívást kapott ugyanis az isteni Báránytól a menyegzőre. Boldog, 

mert részt vehet Isten Báránya menyegzős lakomáján is. Ahogyan egy finom étel be tudja 

tölteni az ember mivoltát, nemcsak a testét, hanem az egész lényét is örömmel. A finomság, a 

gyönyörűség, az az embern egész lényét járja át olyankor, úgy Isten szeretete is be tudja 

tölteni az Ő választottját, akit immár nem csupán menyasszonyának tekint, hanem 

hitvesének. Az Istennel való eljegyzés imájában ugyanis még nincs meg az a véglegesség, 

amely az Istennel való lelki frigy, lelki házasság imaszakaszában van. Itt ugyanis már a 

véglegesség, a teljes elkötelezettség érvényesül. Az ember – akit Isten meghívott erre az 

imádságos, belsőséges együttlétre – annyira Istené, hogy nem is akar már másfelé 

irányulni. Legfeljebb egy vágya van: még jobban, még többet szeretne Istenből! A 

mennyei örök boldogságnak is ez lesz majd az élménye: „Minden nap” tudunk még többet 

befogadni Istenből. Ő olyan nagy, végtelen Úr, hogy soha nem fogunk ráunni az Ő szeretete 

befogadására. Újra és újra közli önmagát, és minden egyes alkalommal többet tudunk 

befogadni belőle, minden nap az égen ragyogó napkorong fényességéből, melegségéből, 

életadó erejéből, és tudunk többet befogadni; és bontakozik az életünk.  

 

I. Hogyan éli meg a lélek Istennek ezt az egyre nagyobb szeretet-lángolását? 

  

 Talán a Zsoltárostól tanulhatjuk meg a választ, aki így imádkozik: Aki a kerubokon 

trónolsz, jelenj meg ragyogva! (Zsolt 79, 2)3?. A kerub angyalokról van itt szó, akik Isten 

legbelső udvartartásába tartoznak. Az ószövetségi látomásokban többször van a prófétának 

ismerete Isten háza-népéről, a kerubokról. Isten nem valami trónszéken ül, hanem a kerubok 

fölött létezik. Az angyalok szüntelenül látják Istent, ezért boldogok. A próféta pedig azt 

óhajtja, hogy még többet láthasson Isten ragyogásából. Isteni Ura szeretete örvendeztesse 

meg még jobban a választott lelket is! Ez a kívánsága Isten választottjának is. Ebben szeretne 

növekedni. Ezt a vágyát szabad szüntelenül nagyobbra szítani. Hogy mennyire hajlandó az 

Úristen az Ő ragyogását velünk közölni, azt a Zsoltáros így fogalmazza meg: Boldog a nép, 

amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram, szüntelen (Zsolt 88, 16).  

 Itt az ószövetségi választott nép élményéről van szó. Az Istenben hívő emberek 

közössége az istentiszteleten ünnepel. Isten szeretetét, Isten jóságát tapasztalják meg. 
Nem látják ők sem Istent, Isten láthatatlan szellemi lény (vö. 1 Jn 4, 12), de mégis az 

ünneplő lélek rá tud rezonálni Isten szeretetének az áradására. Az ember lelkében valami 

fényesség gyullad fel. Az az ember, aki le tud borulni Isten előtt, az örvendezve, boldogan 

bontakozik ebben az ünneplésben. Növekszik. Amikor a gyermek látja, hogy édesanyja, 



édesapja arca mosolyog, amikor rátekint, akkor olyan biztonságban van, olyan békesség van 

a kis szívében. Amikor az isteni Úr arca ragyog rá az Ő választottjára, akkor a lélek-

menyasszony ilyen benső boldogságban tud élni. Isten arcának fényében jár szüntelen. 

Tudja, hogy otthon van Istenben, Isten szívében. A Zsoltáros is megfogalmazza ezt az 

élményt: Aki az Úrban bízik, azt Ő szeretettel veszi körül (Zsolt 31, 24), tudniillik aki az 

Úrban van, azt az Úr szeretettel veszi körül. Jobban, mint ahogyan bennünket a levegő 

körülvesz. Jobban élünk Istennek a szeretetéből, mint ahogyan a test a légzés által tud a 

levegőből élni. A Zsoltáros az Úrban való bizalmat hangsúlyozza, vagyis a teljes 

ráhagyatkozást az isteni Úrra.  

 A házasságkötéskor a házasulandók kiszolgáltatják az életüket a másiknak. 

Rábízzák az életüket arra, akinek majd egyik fele akarnak lenni. A másik pedig majd a 

felesége lesz. Ez a ráhagyatkozás a másik szeretetére örömet bontakoztat a házastársak 

életében. Aki Istennel köt házasságot, vagyis örök szeretetet, aki megmarad ebben a 

lefoglaltságban, az örülhet. A Zsoltáros ezt ugyanebben a zsoltárban így fogalmazza meg: 

Igazak, vigadjatok és ujjongjatok az Úrban, és örvendjen minden tisztaszívű! (Zsolt 31, 7-8). 

A lélek tisztasága kell tehát ahhoz, hogy az ember észrevegye, hogy milyen isteni 

miliőben él, ahogyan ezt Teilhard Chardin megfogalmazta. Isten körülvesz bennünket, ez 

a mi örömünk forrása! Minél tisztább a szívünk, annál méltóbbak vagyunk arra, hogy 

Isten átöleljen. 
 Ha egy kis gyermek maszatos, akkor az édesanyja előbb megtisztogatja, és azután 

ölelgeti meg. A lélek-menyasszony pedig az eddigi isteni vonzásnak engedelmeskedve már 

megkapta a tisztaságot. Isten a sötét éjszaka megpróbáltatásaiban segített neki, hogy 

megtisztuljon a bűntől, illetve a bűn gyökereitől, a rendetlen szenvedélyektől, a 

ragaszkodásoktól, bármitől, ami elvonná Istentől. Ez az egymásra-találás az Úrral. A lélek 

észrevette Urának feléje áradó szeretetét, az Úr pedig lehajolt az Ő kis választottjához, 

felemelte nemcsak magához, hanem magába is ölelte. Ez a szüntelen öröm forrása. A 

kontempláció tulajdonképpen mindig kommunikáció, vagyis közlés, Isten közlése, Isten 

akciója. Önmagát akarja közölni velünk. Mondhatjuk úgy is, hogy a kontempláció, latin 

szóval abszorpció, vagyis elmerülés, belemerülés Istenbe. A kontemplatív imában a lélek–

menyasszony hagyja, hogy a léte, gondolatai és szíve minden vágya egészen Istenbe 

merüljön. Ez az Istennel való kommunikáció, vagyis egymás felé az önközlés, és az 

abszorpció, vagyis hogy egymásba belemerülnek; azt eredményei, hogy Isten él az Ő 

választottjában, Isten hitvese pedig isteni Urában. Nem a bűnben él, ezt már elhagyta a 

megtisztulás útján. Tehát nem a sátán hatalmában van, nem is a világban. Azt már elhagyta a 

megvilágosodás útján, amikor Krisztus erényeibe akar beleöltözni. Most már nem 

önmagában él, hanem Istenben él. Ez az Istennel való egyesülés, a via unitiva imaszakasza. A 

lélek-menyasszony megéli, hogy Isten magához vonta a szívét, önmagába belekapcsolta; 

lelke Istenben időzik, mint szőlő-vessző a szőlőtőn.  

 Bennünk is mindig jogosan merül fel a kérdés, hogy mi hogyan tegyük ezt.  

 

II. Mit tanácsol nekünk a mi isteni Urunk, hogy a kontemplatív ima útján előre 

haladhassunk? 

 

 1. Először is az evangéliumi tanácsokat adja nekünk:   

  

a) a szegénységet, amely a lélek szegénysége mindattól, ami nem vezeti az embert 

közelebb Istenhez, hogy Istenben gazdagodjék.  

 

b) A tisztaság tanácsát adja, ez az állapotunknak megfelelő odaadottság, megtartani 

azt, amit az Úr Isten a hivatásban ad, és azt a legszentebb módon megélni. 

 



c) Az engedelmesség a szegénység és a tisztaság mellett a harmadik evangéliumi 

tanács. Nemcsak a szerzetes elöljárónak kell engedelmeskedni. Elsősorban Isten 

parancsainak: a tízparancsolat, az Egyház öt parancsolata által felvázolt elvárásoknak 

akarjunk engedelmeskedni. De még több lehetőségünk van az engedelmesség gyakorlására, 

amikor a főparancsolatot fogalmazza meg az Úr: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 

elmédből, akaraterődből… Szeresd felebarátodat! (Mt 22, 37. 39). Aki az Úr Jézus tanácsait 

meghallja és vállalja – ahogyan azokat az evangéliumban elénk adta –, az minden nap 

előbbre juthat nemcsak az Istenhez vezető úton, hanem Istenben, az Ő szívében egyre 

mélyebbre.  

 

 2. Tehát amikor azt keressük, hogy mit kell tennünk a kontemplatív ima útján való 

előrehaladáshoz, mit tanácsol nekünk az Úr, akkor nemcsak az evangéliumi tanácsokat adja, 

hanem másodszor a puszta csendjébe hív, hogy ott a szívünkhöz szóljon (vö. Oz 2, 16), és 

egészen közel legyen hozzánk, mint ahogy ezt már Ozeás prófétánál is az Ószövetségben 

üzente. De itt már a puszta az az Istennel való találkozás helye, nem a kietlen földi sivatag, a 

szomjúság és a meleg, vagy éjszaka a hideg szituációja; hanem Isten szívének a bensőséges 

otthona. Abba hív bennünket az Úr és ott szól szív a szívhez, Isten szíve az Ő választottja 

szívéhez.  
 

 3. Harmadszor az Úr azt tanácsolja, hogy az ember fogadja be azt a nagy Ajándékot, 

Aki maga a szentháromságos egy Isten. Itt már  nemcsak azt akarja, hogy gyermeke 

legyünk, mint a keresztségkor, hanem választottjának akar, menyasszonyának, 

hitvesének, aki visszavonhatatlan szeretettel odaadta az életét Istennek. 
 

 4. A kontemplatív imában az előrehaladáshoz Isten negyedszer azt tanácsolja: légy a 

Fiam mása, Akiben kedvem telik! (vö. Mt 3, 17). Aki velem van az imádásban nemcsak a 

hegyen, amikor éjszakánként Jézus elvonult, hogy a Mennyei Atyával legyen, hanem 

szüntelen. Jézus elmondhatta: Én és az Atya egyek vagyunk (Jn 10, 30), tudniillik a 

szeretetben, a létünkben, az egymásnak adottságunkban, az istenségünkben; úgy az Istentől 

kiválasztott lélek is elmondhatja: „Én szüntelenül isteni Urammal vagyok. Isteni Uram van 

bennem, én pedig Őbenne. Így lesz az ember is az Egyszülött Fiú mása, vagyis Isten szeretett 

gyermeke. Istennek szeretett mása, akire ha az Úr rátekint, akkor Egyszülött Fia vonásait 

látja felragyogni benne.  
 

 5. A kontemplatív ima útján az Úr még az ötödik tanácsot is adja: Vidd el az 

emberekhez a szeretet-közösségemet! Tehát ezt az örömet, hogy Isten téged kiválasztott, 

magához emelt, lefoglalt, szívére ölelt, szívébe fogadott, ezt oszd meg embertestvéreiddel 

is! A Zsoltáros, Dávid király mondja: A vétkeseknek megmutatom az utadat, és a bűnösök 

Hozzád térnek (Zsolt 50, 15).  

 Az ember az Istennel való találkozását sohasem magának őrzi meg csupán, hanem azt 

mindig meg is akarja osztani.  

 

 Nézzük elmélkedésünk következő fő gondolatában:  

 

 III. Hogyan tudjuk ezt az istentapasztalást másoknak is továbbadni?  
 

 Jézus azt mondja: Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja 

nyilatkoztatni (Lk 10, 22). Tehát a Fiú – Aki egy az Atyával a Szentlélekben – ezt a szeretet 

mivoltot, ezt a szeretet-életet másoknak is ki akarja nyilatkoztatni, tovább akarja adni.  

 Az apostol kérte Jézust: Mutasd meg az Atyát! (Jn 14, 8), vagyis arra vágyódott, hogy 

ő is megtapasztalhassa Istent az imádságban, mint ahogyan Jézus emberi mivoltán is 



átragyogott az, hogy Ő a Mennyei Atyával van. A Színeváltozás hegyén ezért volt az a 

csodálatos, mélységes ragyogásos élménye. Isten tehát kész arra, hogy kinyilatkoztassa 

magát, nemcsak a választott léleknek, hanem rajta keresztül a többi embertestvérnek is, 

hiszen az embereknek ősi vágya: egy lenni Istennel. A lélek-menyasszony imaszakaszában, 

amikor ez a végleges elkötelezettség a lelki házasságban megvalósul, akkor a lélek-

menyasszony már tudja, hogy egy az ő isteni Urával. Latinul ezt identitásának mondjuk: 

azonosság, együvé válás. Ez csak az élő Istenben lehetséges. Ahhoz, hogy a lélek-

menyasszony továbbadja ezt az élményét, először tehát neki magának kell betöltődni egészen 

Istennel. Ilyenkor a kiválasztott lélek megéli: már nem önmagamra gondolok, nem az e-

világra, a mammonra, nem bűnösen a testre, vagy a felebarátra. Istennel vagyok tele, Ővele 

vagyok egy. Nem a személyiségünkben, még a Szentháromság Személyei megtartják a 

különálló személyiségüket, de a szeretetben egyek.  

 Jézus, a mi példaképünk, kiüresítette önmagát. Ez a minden más elhagyása, amely 

zavarná az Istennel való kapcsolatunkat, a lélek sötét éjszakája imaszakaszának a feladata 

volt. Ilyenkor az ember megtanul mindent elhagyni, ami őt zavarná az Istennel való 

kapcsolatában, akkor megtanulja, hogy csak Istent válassza, és Istenhez ragaszkodjék! 

 Megtanulja, hogy ő is mindent odaadjon, mint ahogy Jézus is kiüresítette önmagát, és 

nekünk adta a Mennyei Atya stílusát, az önmagát árasztó szeretetet. Aki ezt az isteni stílust el 

tudja sajátítani Isten ajándékából – mert az embernek ez lehetetlen, de Istennek minden 

lehetséges (Mt 19, 26) –, az megtapasztalhatja, hogy a béke jó érzése tölti be, vagyis Isten 

tölti be, belülről jelentkezik életében Isten. A lélek-menyasszonynak az identitás-tudata, tehát 

önmagáról való azonosság tudata, hogy ki vagyok én, talán így fogalmazható meg:  

 – Egynek lenni az Egyetlennel!  

 – Egy lenni az egyetlenből! 

 – Egy lenni az egyetlenben, és örökre együtt lenni az Egyetlennel! 

– Egy lenni Istennel!  

Isten tölti be választottját, a lélek-menyasszonyt. Ez azt eredményezi, hogy a lélek-

menyasszony megéli: „Isteni Uram, lényed egyre jobban elvarázsol. Te egyre jobban 

beengedsz az életedbe, én is egyre jobban beengedlek a lelkembe. Te ismersz engemet, 

Előtted minden gondolatom, vágyaimnak minden moccanása ismert. Most már én is kezdelek 

Téged isteni Uram egyre jobban ismerni. Ráhangolódom a te gondolataidra. Egy ritmusra 

dobban a szívünk, egyre jobban szeretlek. Szereteted lángolása egyre jobban betölti a 

lelkemet, isteni Uram.”  

 

 Mit tudok én, kicsiny, gyarló ember nyújtani Neked? Kicsinyke szeretetemet, 

egész mivoltomat, egész létemet. Mivel a magunk erejével nem tudunk sokra menni, ezért a 

mi mennyei Atyánk segítségünkre siet. Szent Pál (ezt) így fogalmazza meg: Urunknak, Jézus 

Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás 

Lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen 

reménységre hívott meg bennünket, és milyen gazdag az ő fölsége, amelyet ő a szentek között 

meg akar adni (Ef 1, 17-18).  

 A kontemplatív imádságban Isten az elsődleges cselekvő. Ő az, aki feltárja isteni 

lényét, dicsőségét. Az ember csak ámulva szemléli, gyönyörködik benne, a szeretettől egyre 

jobban átjárva éli meg a mivoltát. Isten egyre jobban betölt az ő bölcsességével, az ő 

Szentlelkével, a végtelen szeretettel, az ő világosságával. 

 Isten azt akarja Szent Pál szavai szerint: hogy megértsük azt a nagy reménységet, 

amelyre a mennyei dicsőségben hivatott a Szentháromságban. Micsoda fölséges örökség ez: 

A Szentháromság életében részesedni! Talán így fogalmazza meg a lélek-menyasszony az 

élményét: Isten egyszer csak eljött a legváratlanabb pillanatban, a leghétköznapibb 

gondolatsor közepette eszembe jutott. A lelkem csak örvendezni tudott neki. Itt vagy? De jó, 

micsoda nagy kincset adtál, amikor önmagadat, a Te dicsőségedet, a Te ragyogásodat, 



Fényességedet közölted velem, amikor szereteted lángolásával töltötted be a lelkemet! 

Szeretnék mindinkább kitárulkozni Előtted, Uram, hiszen Te szüntelenül, egyre 

belsőségesebben öntöd a szeretetedet a lelkembe. A szívbeli öröm hullámzása ez. A lelkek 

egymásba hullámzása ez, a lelkek egyesülése.  

 A kontemplatív imában, vagyis az Istent szemlélő imában a lélek tehát teret biztosít 

Istennek, és engedi, hogy Isten benne is kimondja önmagát. „Én vagyok” (Ter 15, 7?). 

Isten az Ő teljes létével jelen van a választott kicsiny teremtménye lelkében, de Isten 

folytatja: Én itt vagyok. Ahogyan a menyasszony tud örülni vőlegényének, úgy a lélek-

menyasszony is isteni Urának. „De jó, hogy itt vagy!” Isten folytatja önmaga közlését, mert 

így szól: „Én itt vagyok veled!” Ó mennyire rárezonál az emberi lélek, amikor Istennek ezt az 

önközlését megélheti, és Isten még fokozza a kinyilatkoztatást, az önmaga feltárását a 

választott lélek számára, és azt mondja: „Én itt vagyok veled, és szeretlek!” Ez a vallomás 

az, amelyben a lélek megéli: „Uram, a Te szereteted lángolása betöltötte a szívemet!” És ő 

is válaszol isteni Urának, azt mondja: „Atyám, imádlak, hiszen a gyermeked vagyok, és Te 

élsz bennem, mint ahogy a szülők élete folytatódik a gyermek életében. A Te életed jelen van 

bennem, Uram. A Fiúistennek pedig ezt mondja: „Uram, isteni Uram, szeretlek!” A 

szeretetek egymásba lángolása ez! 
 A lélek-menyasszony is mondhatja isteni Urának: „Te vagy az én választottam, 

Akiben kedvem telik (vö. Mt 3, 17).” Az isteni Vőlegény is ugyanezt mondja: „Te vagy az én 

választottam, akiben kedvem telik. Kedvesem, veled vagyok!” És a Szentlélek is, Akinek 

temploma, én a megszentelő kegyelem állapotában levő kiválasztott lélek azt mondja: Te 

vagy az én választott edényem (ApCsel 9, 15), választott hajlékom. A lélek-menyasszony 

pedig kéri: „Tölts be még jobban Önmagaddal! Jöjj, jöjj, Szentlélek Úristen!” A Szentlélek 

pedig szívesen meghallgatja az ilyen kéréseket, hiszen ez a Jézus nevében intézett kérés 

meghallgatásra talál. Azt mondja: „Kedvesem, betöltöm szívedet az én isteni 

szeretetemmel.”  

 Az ember ilyenkor csak nagyot tud sóhajtani. Mi a levegőt leheljük ki magunkból, 

Isten pedig még nagyobb Lehelettel közelít felénk. A Lelkét leheli belénk.  

 

Te – én ima  
Amikor az imádságban azt az imamódot gyakoroltuk, hogy kilélegezéskor az én 

szót mondjuk imaszó gyanánt, hogy önmagunkat akarjuk kiüresedni, mint a levegővel a 

tüdő, illetve a belélegzéskor Istennek mondtuk azt, hogy Te, meg hogy Veled jobban 

betöltődjem, mint a levegővel, akkor ebben a Te–én ima egymásra irányulásában a 

Szentháromság önmaga kimondása dereng elő a lélek számára. Még az Atya is kimondja 

önmagát a Fiúban. Én. A Fiú is kimondja magát az Atyában, azt mondja Neki: Te, és 

kettejük között titokzatos erővel ott feszül a szeretet áramlása, az egység Lelke, a 

Szentlélek!  
 Amikor Isten szeretetének a lángolása egyre jobban betölti az Ő választottjának a 

lelkét, akkor a lélek-menyasszonyban is ott van ez az élmény: Uram, Te énbennem vagy, és 

én, a kicsiny Tebenned vagyok! Ez tehát az egymásban levés imaszakasza, a kölcsönös 

önközlés imája, a szív-csere élete. Isten magához vonja, fölemeli, elragadja a választott lelket 

egyre közelebb önmagához, egyre beljebb önmagába, szentháromságos életében.  

 A lélek-menyasszony talán így is fogalmazhat: Én belélegezlek Téged, Uram, Te 

pedig lehelsz engem. Ez utalás lehet a Teremtés könyvének 2. fejezetére, amikor Isten azt 

mondja,  ––Ádám testében, amelyet megformált – a föld porából, lelket lehel, az élet lelkét 

(Ter 2, 7). Az édesanya is azért dédelgeti, szeretgeti, nézi szeretettel, tehát szemléli a 

gyermekét, mert az ő élete folytatódik a gyermekben. A gyermek pedig visszanéz 

édesanyjára és édesapjára, és gyönyörködnek egymásban és egymással.  

 Amikor a lélek így tud imádkozni, ez már nem a szavak imája, nem a beszélgetés 

szakasza, amikor szólnak egymáshoz, nem az elmélkedési imaszakasza, amikor az ember 



gondolatai a szeretett isteni Úr felé szállnak, hanem ez a nézelődés imája, amikor Isten és a 

lélek egymásra tekintenek. Ez az egymás felé fordulás imája, amikor egymás felé 

irányulnak, mert örömüket találják az egymásnak való megajándékozásban. Örömüket 

találják a másik szeretetében. Ez a szeretetben való egybeolvadás imája. Ez az egy szeretetté 

lángolás imája. Ilyenkor gyönyörűségüket találják a másikban. Szabadon járnak, kelnek 

egymás lelkében.  

 Persze, hogy az Isten és a lélek ilyen egybekapcsoltsága, kontaktusa az ima 

szakaszában az emberi szív megrendül Isten előtt. A lélek leborul isteni Ura előtt. 

Ragyogni kezdenek a szemek, és az egymásra mosolygás édessége tölti be a lényüket.  

 

     Ez az egymásra hangoltság harmóniája: 
– Ez az egymást szerető szívek találkozásának, kicserélődésének öröme.  

 – A tekintetek egybefonódásának imája.  

 – Az egymás előtti kitárulkozás nyitottsága.   

 – A kölcsönös önajándékozás lelket gazdagító befogadása, az egymás lelkétől 

átjártság belsőséges érzése.  

 – A lelkek egymásban levésének, egyesülésének gyönyörűsége.  

 – A szívnek a szeretettől való átjártságából fakadó lobogása.  

   

 A lélek ilyenkor talán azt is megéli, hogy a lelkében hirtelen, mintha egy tűzgömb 

izzott volna fel, amely nagyon szelíden szeretetet és békét sugárzott magából. Szelíd 

fénye betöltötte a mindenséget, szelíd fénye betöltötte a lelkemet. Lelkembe az otthonlevés 

belső biztonságérzetét hagyta, az egymásban-levés boldogságát.  

 Az ember jól tudja, Isten végtelenül több az Ő teremtményénél, és mégis a lélek-

menyasszony most megélheti: Isten az Ő külön valósága ellenére is teljesen belül valónak 

mutatta magát. Ő az én lelkemben van, én pedig Őbenne (vö. Jn 14, 20). Mindezt olyan lelki 

békességgel, lelki ízzel valósította meg, hogy lelkemet egészen magához vonzotta. 

Nemcsak Nála voltam, hanem Benne is! Nemcsak nálam volt, hanem bennem is. Nem 

tudtam, és nem is kívántam másra gondolni, vagy másra irányulni. Ugyanakkor mégis ott 

voltak az én Uram isteni színe előtt mindazok, akiket lelkem gondjaira bízott, hogy 

képviseljem őket színe előtt. Milyen jó, milyen édes az Úr! (1 Pét 2, 3), mennyire szívesen 

közli ezt az édességet választottjával.  

 A szerelmesek telhetetlenségével kérheti isteni Urától még jobban szíve szeretetének 

a tüzét, járj át egyre jobban a Te életeddel, ahogyan a tűz lángja magába vonz mindent, 

amihez elér, úgy vond magadba Uram, az Irántad való szeretettől lángolni vágyó 

lelkemet! Ez a tűz – amely Benned lángol, ahogyan egy fa a tűzben – annál jobban lángol, 

minél tovább van a tűzben; úgy a lélek is annál jobban lángol a szeretettől, minél jobban 

kitárulkozik isteni Ura tüzes szeretete előtt.  
 

Uram, ez nem pusztító fájdalmas lángolás, hanem életet bontakoztató édes 

szeretetlobogás! Élet, a szeretet élete, a szeretetek egymásba lángolása, egymástól való 

átjártsága, szívek egyesülése. Egy ugyanazon helyen levés. Olyan szeretetlángolás ez, 

amelynek mintája és ősforrása a Szentháromságos Személyek egymásban levése, amelyet a 

teológia cirkum acessio névvel jelez. A személyek a Szentháromságban egymásban egy 

Istent élnek. Isten az emberben, ember az Istenben él. Lángol, lobog, Isten lángolása tölti 

be, ahogy egy fa a tűzben, annál jobban lángol, a Lélek is egyre jobban lángol a szeretettől, 

minél inkább kitárulkozik isteni Ura tüzes szeretete előtt. kész befogadni Őt, és engedi, hogy 

szeretetével átjárja. Bár két különálló lángolásról van szó, de Isten és a lélek szeretetének 

lángolása már egybeölelkezik, egymásban vannak.  



 A lélek-menyasszony szívében megszűnt a kínzó hiány érzete, átalakult az Istenben 

levés boldog élményével. Belülről tudja, hogy Isten benne van, ő pedig Istenben. Isten 

utáni vágyódása az isteni szeretet édes megtapasztalásává változott. 

 Istennek az ő kicsiny lelkében való szeretet lángolása eloltotta a lélek Isten iránt 

való szomját, mert már betöltötte őt Önmagával! A lélek ilyenkor már nemcsak azt tudja, 

hogy Isten szerető tekintete rajta nyugszik, hanem azt is, hogy az Ő szeretetének édes 

lángolása beléje áradt, benne lobog, betölti őt.  

 

Istentől hallja az Ő szeretet-vallomását:  

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

 

A lélek pedig szerelmes szíve bátorságával meri könyörögve, esdekelve mondani:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

                                                                                                                  

 

 

 

426. „Uram, én olyan boldog vagyok Veled!” Az Úr így válaszol: „Kicsi választottam, és 

is gyönyörűségemet találom benned!” 

 

 

Imádkozzuk a 124. számú éneket: 

 

 Jézus, édes étkem, nagy gyönyörűségem, 

 Aki hozzám szálltál szerelmedből,  

 Ne tekintsd én bűnöm, add, hogy sebem szűnjön,  

 Töröld el én vétkem kegyelmedből! 

 Most fogadást tészek, már Hozzád hív lészek,  

 Légy kegyelmes hozzám, ó Jézusom! 

 Mennynek s földnek Ura, légy orvosom!  

 

 A szemlélődő ima útjai tárgyalásánál, a X. fejezetnél, az Istennel való lelki frigy 

imájáról elmélkedünk. Ez az átalakító egyesülés, vagyis Istennel való tartós egyesülés imája.  

A lelki eljegyzés imája  még előkészület volt az Istennel való lelki frigy, a lelki 

házasság imaszakaszára. Azt az Istennel való lelki eljegyzés imáját az Istennel való egyesülés 

egyszerű, vagyis átmeneti szakaszának mondjuk. Mert itt Isten már együtt van a lélekkel, a 

lélek megéli azt, hogy együtt van Istennel: „Uram, nekem adtad magadat!” De még 

nincsenek szüntelen, elszakíthatatlan szeretetegységben.  

A lelki házasság vagy lelki frigy imaszakaszában tehát az ember nemcsak ideig-

óráig, hanem habituálisan, azaz állapotszerűen egyesül Istennel az értelem és a szív 

odairányulásával. Vagyis Istenre és a Vele kapcsolatos dolgokra való szeretetteljes 

rágondolás által, azaz az élet minden eseményeit átjárja a természetfeletti lelkület. A hit 

igazságai szerinti magatartásmód. Ez az egész imaszakasz a Szentlélek ajándékainak indításai 

alatt áll. Itt a lélek-menyasszony megéli: isteni Ura mindig ott van vele és benne. Isten 

betölti teremtményi lelke ürességeit. Eddig Istent hiányolva élt, mindig hiányérzete, 

lélekszomjúsága volt Isten után. Most pedig Isten úgy van jelen a lélekben, hogy azt a 

lélek-menyasszony megéli. Isten közli a szeretetet, illetve igényli az embertől az ő 

szeretetét.  
 Ezt az imaszakaszt mondhatjuk „elvarázsolt világ”-nak, vagyis Istentől átjárt 

imaállapotnak. Isten és a lélek, ez a két különálló valóság az átalakító szeretet által két 



természetben megmaradva egy Lélekké lesznek (vö. 1 Kor 12, 13). Ezt Keresztes Szent János 

különösen is a Szellemi páros ének magyarázatában tanítja, amikor a 12. vers 5. sorát, illetve 

a 28. vers 2. sorát magyarázza. Ezeket már részletesebben is tanulmányoztuk. A lélek-

menyasszony számára itt már az a lényeges élmény: „Egy lehetek Istennel, egy lelkület jár 

át!”  

  

 Tegyük fel tehát először a kérdést:  

  

I. Miért lehetséges, hogy Istent és a teremtményt egy Lélek járja át? 

 

 A válasz Istenben rejlik: Isten akarja ezt a szeretet-egységet az Ő választott 

teremtményével. A Zsoltáros ezt az imaélményt így fogalmazza meg: Minden oldalról 

körülfogtál, és kezedet rajtam nyugtatod. Csodálatos ezt tudnom, oly magasztos: fel sem 

foghatom (Zsolt 138, 5-6). Akit Isten minden oldalról körülölel, aki megéli Isten kezének 

szerető érintését, abban nagy-nagy nyugalom keletkezik. Ahogyan az egymást szerető 

emberek is ráteszik a kezüket a másik kezére, akkor a szeretet nyugalma költözik beléjük. 

Érzik a másik keze melegét, amely kívülről befelé, leginkább a szívük felé irányul.  

 

 Az Istennel való lelki frigy az egymásban levés imaállapota. Amikor Isten szeretettel 

ráteszi a kezét a választottjára, a lélek-menyasszonyra, és körülöleli; akkor a választott 

léleknek is ez az élménye lehet: ő is átölelheti Istent, hogy ő sem csak a kezét, hanem az 

egész lelkét ráteheti Istenre, rajta nyugodhat, mint ahogyan Tamás apostol is ama 

Húsvétvasárnap este, amikor megérinthette Jézus kezét és oldalát (vö. Jn 20, 27). A Zsoltáros 

ezt az élményt olyan magasztosnak mondja, hogy ezt mi emberek szinte fel sem foghatjuk, de 

mégis működik. Itt ugyanis megvalósul az ember legnagyobb vágya: Istenhez tartozni! 

Nemcsak kívülről van ez az Istenhez tartozás öröme az emberben, hanem lelke mélyén is, 

lénye egész valójával tudja: nemcsak valakihez, Istenhez tartozik, hanem az a Valaki, az az 

Isten benne is van! Nemcsak Isten karjaiban létezik a teremtmény, hanem Isten szerető 

szívében is lakozhat a kiválasztott lélek-menyasszony. Ez az imaállapot tehát a szeretés 

állapota. Az ember élete átalakult szeretéssé, mert Isten lakik benne, Aki a végtelen 

szeretet! (1 Jn 4, 8). Persze, hogy a lélek-menyasszony ilyenkor elmondja: „Uram, olyan 

boldog vagyok Veled!” A lélek-menyasszony vallomására isteni Ura mindig azt válaszolja: 

„Kicsi választottam, én is gyönyörűségemet találom benned. Én lettem a te életeddé, az én 

szeretetem lett a te szereteteddé.”  

 

 A kereszt mindig a szeretet jele. Itt is van kereszt, mint a menyasszony és a 

vőlegény házasságkötésekor. Ezt a keresztet az isteni Vőlegény hozta, hiszen kereszthalálával 

Krisztus Urunk szerezte meg nekünk az életet, a szeretetben való élést. Valahányszor 

rátekintenek a házastársak a házasságkötési keresztjükre, mindig gyarapodnak az Isten iránti 

szeretetben és az egymás iránti szeretetben. A lélek-menyasszony is valahányszor rátekint 

a kereszthalált érte vállaló isteni Urára, növekedik benne a szeretet. Növekedik benne az 

élet. 
 Itt is vannak virágok, mint az esküvő alkalmával a templomban. Itt a lelki virágzás a 

Szentlélek illetésére bontakozik ki. Amikor a Lélek megragadja az embert, akkor az ember 

gondolatai kivirágoznak. Amikor a Szentlélek magába öleli az ember akaratát, akkor az 

emberi szabad akarat a jócselekedetek virágait hozza. Vannak, akik az esküvői csokor 

virágját megőrzik, lepréselik. Örökre meg akarják őrizni. Itt pedig a lélek-menyasszony az, 

aki a lelkében kivirágzott Istenre irányuló gondolatokat és szeretést, az akarat virágját 

szüntelenül tudja bontakoztatni. Ez élő virág, a Szentlélek élteti, bontakoztatja.  

 Itt is van jegyesi egyesülés. Amikor a lélek-menyasszony megélheti, hogy ő immár 

isteni Jegyese szívében van, az isteni Úr pedig az Ő választottja lelkében. A lélek-



menyasszony megéli: isteni Ura részesíti az Ő isteni Életében. A lélek-menyasszony pedig 

egészen megadja magát isteni Urának. Odaadja az életét. Az élményét így fogalmazhatja 

meg: „Uram, én Tebenned vagyok, Te pedig, isteni jó Uram, énbennem (vö. Jn 14, 20).” Újra 

csak azt tudja eldadogni isteni Urának: „Én olyan boldog vagyok Veled!” Isteni Ura sem 

marad adós a válasszal, újra meg újra elmondja: „Kicsi választottam, én is gyönyörűségemet 

találom benned!” Ez azért lehetséges, mert valahányszor a lélek-menyasszony kimondja: – 

“Uram, én olyan boldog vagyok Veled!” –, az isteni Vőlegény mindjárt válaszol, és még 

jobban a lélek-menyasszony lelkébe önti az Ő örök isteni boldogságát. A lélek-

menyasszony tehát megélheti: Ez a vallomásom, hogy boldog vagyok Veled és Benned, nem 

marad visszajelzés nélkül. Te Uram, Aki magad vagy az örök boldogság, részesítesz engem, 

kicsiny teremtményedet a Te isteni boldogságodból! Olyan ez, mint amikor a nap fénye 

árad rám. Annak a teremtett napnak a sugárzásába, tüzes lobogásába sem lehet 

beletekinteni, de életet fakasztó fényét, cirógató melegét mégis szemlélhetem, azaz 

gyönyörködve tapasztalhatom. Én pedig, a Te választottad mondhatom Neked, isteni Napom: 

„Ragyogj rám még jobban, mert igénylem szereteted belém áramlását!  

 

 – Te lettél az én boldogságom! 

 – Te lettél szívem kincse! 

 – Te lettél az én életem!  

 – Ó, hogy átalakítottad az én kicsiny életemet!  

 – Ó, mennyire egyesítetted az életemet a Te életeddel!  

 – Ó, mennyire magadhoz vonzottál engem!  

 – Ó, milyen biztonságot adó otthont készítettél nekem a Te szívedben!” 

 

 A Zsoltárosnál olvastam: A veréb is fészket talál Nálad, a Te oltárodnál, Uram (Zsolt 

83, 4). Én meg, a Te dédelgetett galambocskáddá lettem, aki szíved rejtekében pihenhet. Az 

Énekek éneke szavával: Magasba nyúló sziklák hasadékaiban fészkelő galambod lettem, 

akinek rejtekhelyeden, ahová a mennyei magasságokhoz vezető szirtek között halad a 

meredek és szűk ösvény, megmutatod arcodat, és hallatod hangodat. Oly szépen cseng a 

hangod, és oly bájos az arcod!  (vö. Én 2, 14). Uram, Te így szólsz hozzám: De szép vagy, 

kedvesem, igen szép vagy! Szemeid, mint a galambok a fátyolod mögött (Én 4, 1). Így 

folytatod az Énekek éneke szavával: Megigézted a szívemet, jegyesem, húgocskám! 

Megigézted a szívemet szemednek egyetlen pillantásával, nyakadnak egyetlen láncával. 

Milyen vonzó húgom, mátkám, a te szerelmed! Mennyivel édesebb a te szerelmed a bornál. 

Keneted illata, vagyis a Szentlélektől átjártságod felülmúl minden balzsamot (Én 4, 9-10). Az 

isteni Vőlegény így folytatja: Galambom, gyöngyöm, csak egy van, anyjának egyetlenje, 

szőlőjének kedveltje (Én 6, 9). Magammal vittelek és bevezettelek anyámnak házába. Itt 

tanítgatlak, és megitatlak fűszerezett borral, gránátalma musttal, vagyis a szerelem italával. 

Balkezed a fejem alá tetted, jobboddal meg átkaroltál (vö. Én 8, 2-3). Még mindig folytatja 

ez az isteni Vőlegény az Ő vallomását, amellyel gyönyörűségét találja kicsiny 

választottjában: A halálnál is erősebb a te szerelmed… Nyila, mint a tüzes nyíl, az Úrnak 

lángja (Én 8, 6), vagyis az én isteni szívemből kapott égő szeretet-lángolás van benne.  

A menyasszony is szerelmes szavakat suttog isteni Urának mind-mind az Énekek 

éneke kinyilatkoztatott igazságaival: A Kedvesem az enyém, és én az Övé vagyok (Én 2, 16). 

Amit kerestem, de nem találtam Őt, Akit szeret a lelkem. Addig éjszaka volt (vö. Én 3, 1). De 

most már megtaláltam, Akit szeret a lelkem. Belekapaszkodom, és nem engedem el (vö. Én 3, 

4). Ez a vallomás: – nem engedem el – mutatja, hogy itt már a lelki frigynek tartós szeretet-

kapcsolata van. A szeretet átalakult végleges szeretetté. A menyasszony is folytatja: Ott 

ajándékoztalak meg szerelmemmel (vö. Én 7, 13). Tengernyi víz sem olthatja el szerelmem 

lángját, egész folyamok sem tudnak elsodorni (Én 8, 7). Ez is a szeretet végleges állapotát 

tükrözi: Senki és semmi sem szüntetheti meg! A lélek-menyasszony szereti mondogatni: Én 



az isteni Kedvesemé vagyok, és Ő az enyém (Én 6, 3). Ekkor mondja a lélek-menyasszony: 

Hogyan, nem tudom. Beültetett az én isteni Uram az Ő lelke hintajába (vö. Én 6, 12). Én a 

Kedvesemé lettem, és Ő az enyém! (vö. Én 6, 3). Ott, az isteni Vőlegény szíve legbelsejében a 

lélek-menyasszony újra megvallja: „Uram, én olyan boldog vagyok Veled!”  

 

Elmélkedésünk második részében nézzük:  

 

II. Hogyan tud jelentkezni ez az édes Úr a lélek-menyasszony szíve belsejében? 

 

 1. Tehát belül, a választott lélek legmélyén Isten nagyon finoman, vagyis először is 

nagyon gyengéden lobbantja fel jelenlétének boldogító megtapasztalását. Itt nem valami 

édes sütemény finomságáról van szó. Az csak hasonlít ehhez. Nem az emberi szeretet csók-

szerű édes leheléséről van szó. Az is csak gyenge hasonlat. Itt Isten jelenlétét gyengéden 

közli. A szeretet boldogító valóságáról van szó. Ő jelentkezik, Ő kinyilvánítja magát isteni 

finomsággal, isteni módon, az isteni szeretet gyengédségével.  

 

 2. Másodszor Isten nagyon édesen ad jelzést, hogy benne lakik az Ő választott 

menyasszonyának szíve legmélyében. Az egymásban levés öröme ez a kegyelem, az 

Istennel való egység öröme: Te Uram, énbennem vagy, és én, kicsiny teremtményed 

Tebenned. Az átalakító egyesülés ajándéka azt jelenti: az ember átalakul, belső 

mentalitásában Isten kerül az első helyre. Gondolataiban már nem önmagával foglalkozik, 

hanem Istennel. Érzelemvilágát már az Isten iránti szeretet tölti be, nem az önszeretet. 

Istennek ez a szeretete a lélek-menyasszony számára nyilvánvalóan magán viseli az ajándék 

jelleget, vagyis a lélek tudja: most nem ő indította fel az Isten iránti szeretetet, mint máskor, 

amikor ő emelte fel a szívét Istenhez; hanem most kapta a szívében a jelenleg lobogó 

istenszeretetet úgy, mint amikor az embernek önkéntelenül egy-egy gondolat eszébe jut 

anélkül, hogy annak felidézésére törekedett volna. Valahogy úgy van az, mint a szemlélődő 

imában Isten „csak” eljön a legváratlanabb pillanatban, a leghétköznapibb gondolat-sor 

közepette is. A lélek csak ámul, csak örül, csak csodálkozik: „Itt vagy, jó Uram? De jó!” 

Minél jobban kitárulkozik Előtte, Isten annál bensőségesebben önti a szeretetét a 

lélekbe. A szívbeli öröm hullámzása ez, a lelkek egymásba-hullámzása. 

 

 3. Az Úr harmadszor úgy jelentkezik a választott menyasszonya lelkében, hogy 

nagyon erőteljesen, vagyis teljes bizonyossággal tudatja jelenlétét a választott lélekben 

való benne-lakásával. Mint ahogyan az emberben benne van az én-tudat, az önmagáról való 

tudás, úgy az a választott lélekben minél határozottabban, teljes bizonyossággal benne van a 

tudás, hogy Isten betöltötte jelenlétével a lelkemet. Végtelen szeretete bennem lobog, jobban 

átjárja a lelkemet, mint a testet az életet adó étel, ital vagy orvosság. Átjár szeretete tüzével, 

bár tudom, hogy méltatlan vagyok erre a nagy isteni ajándékra. A Te ajándékod tehát: 

Téged, az élet vizét boldogan ihatlak magamba. Életem isteni forrásából szüntelen 

meríthetek. Nem mintha oltanád az Irántad való szomjamat az első korty után, hanem azért, 

mert Te folytonosan szeretet, folytonosan áradó szeretet-forrás vagy, Aki szüntelenül áradsz 

belém. Egyre jobban betöltesz, egyre hatékonyabban éltetsz, mert a Te végtelen életedet 

árasztod belém.  

 Uram, olyan boldogan adok Neked helyet az életemben! Egyre jobban kisebbedni 

akarok, hogy Te növekedj bennem (vö. Jn 3, 30). Fenntartások nélkül, egyre jobban átadom 

Neked önmagamat. Már nem töröm a fejemet azon, hogy méltatlanságom ellenére miért 

szeretsz engem ennyire. Már nem önmagamon van a nézésem, hanem Téged akarlak szeretni, 

Aki lefoglaltál magadnak, és életem Ura lettél, Aki eluralkodtál bennem, és magadra 

fordítottad gondolataimat és szívem szeretetét. Ó, hogy átalakítottál a magad képére és 

hasonlatosságára, ahogyan a Teremtés könyvében olvashatjuk (vö. Ter 1, 27). Egyre jobban 



a Te vonásaid verődnek ki rajtam, mint ahogyan a szerelmesek is egymáshoz alakulnak. 

Én, a Te kicsiny választott menyasszonyod szinte elmondhatom: „Én Te lettem, Te pedig, 

isteni Uram, én lettél! Így is megvallhatom Neked, Uram: Te lettél az én életem!  

 

 4. Negyedszer az Úr jelentkezésének a stílusa az öröm. Amikor a választott lélek 

megéli, hogy Isten átjárta őt önmagával, akkor azt is megtapasztalja, hogy 

kimondhatatlan öröm hatja át. Ezt az igazi örömet csak az tudja, ismeri, Aki érzi. Csak az 

tudja ezt a szív-örömet megfogalmazni, de nem tudja kimondani, mert maga Isten az, Aki 

kinyilvánítja önmagát az Őt szerető léleknek az ujjongás, az éneklés, az öröm 

harmóniájában (vö. Zsolt 95, 2-3). Persze, hogy a lélek-menyasszony nem győzi 

mondogatni: Uram, én olyan boldog vagyok Veled! Benned megtaláltam azt, Akit szeret a 

lelkem. Hogyan is tudnék élni Nélküled? Immár Te lettél az én életem!  

 

Elmélkedésünk harmadik része:     

 

III. A lélek-menyasszony elmerül Isten gyönyörű szeretetében 

 

 Az angyalok és a szentek – akik látják ezt az isteni frigyet, a Lélekisten és a lélek-

menyasszony eggyé-válását – azt mondják: beleveszett a tengerbe, az élet vizének óceánjába. 

Ezért a lélek-menyasszony elmondja: „Igazában azóta élek, amióta magadba öleltél engem, 

én jó Uram, Istenem! Szerelmes vagyok Beléd, Uram! Mindent és mindenkit odahagyok, 

csakhogy Veled lehessek örökre. A lelkünk összeért, Te lettél az én életem! Életem éneke 

belecsatlakozott a Te isteni életed harmóniájába. Együtt, egy ütemre, egy dallamra zeng 

az életem! Életem tavasza a Te örök nyaradba fordul. Beérett, mint aratásra a búza, hiszen 

Te lettél életet értelő magom. Te lettél az életem, Te lettél a szerelmem, éltető erőm! Velem 

vagy, és én Veled vagyok! Nemcsak tudom, de érzem is, hogy velem vagy! Végre 

ráébredtem a Valóságra, mit érne minden, ha nem lennél velem, ha nem lehetnék Veled, 

Uram! Boldogságomban, hogy velem vagy, és én Veled lehetek, könny szökik szemembe. 

Elmúlt a sötétség, amikor nem láttalak, Uram. A hajnal, amely jelezte, hogy közelítesz, 

immár déli verőfénnyé vált. Meghatódottság jár át, Uram, hogy reám tekintettél!”  

 A Zsoltáros is így mondja: Isten rátekint a földre, és az beléremeg (Zsolt 103, 32). 

Uram, reám tekintettél, és beleremegett a szívem. Reám mosolyogtál, elfogadtál, 

magadhoz emeltél, szívedre szorítottál, hogy egyek legyünk a Te szeretetedben! Ó, de 

csodás ilyen emelkedett lelkülettel élni! Nemcsak karjaidba zártál, hanem a szívedbe. Én 

pedig befogadhattalak, és szabadon járhatunk-kelhetünk egymás szívében (vö. Dán 3, 24). 

Uram, nemcsak Te vagy a múltam, akitől mindent kaptam: létet, életet, mindent, hanem Te 

lettél a jelenem és a jövőm is! Most már tudhatom, hogy miért vagyok itt a földön. Ez a 

jelenem, és tudom, hogy hová megyek. Ez a jövőm. A Te életed borít be. Átjársz örök 

szereteted harmóniájával. Felém hullámzik a szférák zenéje, sőt, a szférák zenéjénél is 

csodálatosabb, megnyugtatóbb életed zengése, amellyel égi magasságokba emeltél. 
Elragadó lényedbe ragadtál! Szüntelenül átadom magamat isteni vonzásodnak, és nem 

akarom, hogy valami is elszakítson Tőled! Ó, milyen csodálatos, amikor lelkem szemeivel 

láthatom, hogyan árad a kegyelem,  

 – amikor részese lehetek a szívedből fakadó szeretet-folyamnak,  

– amikor egyre jobban átjársz a Te életeddel,  

 – amikor szívemben a Te szíved dobog, Uram,  

 – amikor (Szent Pállal elmondhatom): Élek, de már nem is én, hanem Te énbennem! 

(Gal 2, 20). 

 Bárcsak sose múlna el ez! Hiszen Te adtad nekem a reményt, hogy ez örökké fog 

tartani. Veled alszom el, rólad álmodom, Uram. Veled ébredek, Veled vagyok éjjel-nappal. 

Szüntelenül átölelve tartod a lelkemet, és én magamba ölelhetlek, isteni Uram! Ez nem 



álom, hanem valóság, amely örökké tart. Ez már nem a múlandóság világa, hanem az a másik 

világ, amely sohasem ér véget. Ahol arra ébredek, hogy a Rólad való álmom: – mert Te 

lettél az én Istenem – valósággá vált!  

 Boldogan szédülök bele ebbe a valóságba, hogy Te szeretsz engem. Szeretsz? 

Szeretsz! Szeretsz! – Ez nagyon jó imamód! A lélek-menyasszony él ebben az Istenbe 

szédült állapotban. Szeretsz! Szeretsz! Én pedig viszontszeretlek Téged, Uram! Tele van a 

szívem örömmel, mert betöltöttél örömöddel. Teli van a szívem boldogsággal, mert 

betöltöttél a Te gyönyörűségeddel. Uram, nem győzöm mondani Neked: „Ó, de boldog 

vagyok Veled, mert Te lettél az én Boldogságom!” Isten pedig – ez a hatalmas Úr – ugyanezt 

mondja kicsiny választottjának: „Te lettél az én boldogságom! Én is gyönyörűségemet 

találom benned!”  

 

A lélek-menyasszony szüntelenül hallja már isteni Ura vallomását:  

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

 

A lélek-menyasszony is az Isten szívében való otthon-levés boldogságával, 

biztonságtudatával kérheti: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Az ilyen kérésnek az isteni Vőlegény nem tud ellenállni, újra meg újra elmondja:  

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

 

A lélek-menyasszony is mondogatja: 

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

A szavak elfogyhatnak, a szeretet nem! Ha az isteni Vőlegény csak ennyit mond: 

 Hitvesem, te most már tudod…, 

erre a lélek-menyasszony tudja azt az isteni szeretetet. Tehát most csak ennyit énekeljünk: 

 Hitvesem, te most már tudod… 

 

A lélek-menyasszonynak is elég csak ennyit mondania:  

 Én Uram, szeress még jobban! 

 

Ha az isteni Vőlegény szíve csak ennyi jelzést dobbant a választottja felé: 

 Hitvesem, 

akkor ebben is benne van minden. Csak ennyit énekeljünk: 

 Hitvesem!  

 

A lélek-menyasszony is egy szóval fejez ki mindent: a teljes önátadást, a teljes szeretetet, 

isteni Urának szeretete eluralkodását. Csak ennyit mond:  

 Én Uram! 

 

Itt megáll a szó, csak a szeretet lüktet, és szavak nélkül csak belül halljuk meg az Úr szavát, 

amely üzen:  

 Hitvesem! 

 

A lélek-menyasszony pedig csak ennyit mond az Úrnak: 

 Én Uram!  

 

Belül teljes odaadással, csendben valljuk meg! Ezt felváltva, szavak nélkül is üzenik 

egymásnak:  



 Hitvesem!   –   Én Uram!   Hitvesem! …Én Uram! 

 

A lélek-menyasszony újra és újra elmondja isteni Urának:  

 Uram, én olyan boldog vagyok Veled! 

 

A lélek-menyasszony tudja, ismeri isteni Ura válaszát: 

 Kicsi választottam, én is gyönyörűségemet találom benned! 

  



                                                                                                                   

 

 

l) Isten közli magát Egyszülött Fia választottjával a Szentlélekben 

 

 

427. Részesedés Isten szentháromságos életében már itt a földön 

 

 

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!  

 

 Dicsőség a Szent Atyának, ki semmiből teremtett, 

 Dicsőség Ő egy Fiának, ki vérével megmentett,  

 Kettőtől származó Szentlélek Istennek, Háromságban Egységnek! 

 

 Az ifjú házasok is úgy vannak, hogy egymás családja tagjai egyre behatóbb 

ismeretére jutnak. Minél többet vannak egymással, annál jobban megismerik a családtagokat 

is. Az isteni Jegyes is minél jobban bemutatja az Ő Szentháromságos Családjának tagjait. 

 Az ősbűn lázadás volt Isten ellen. Azt mondta az ember: „Jó nekem Isten nélkül.” A 

lelki frigy pedig csatlakozás Istenhez. „Jó nekem Istennel lennem!” A családtagok egyre 

behatóbb ismerete azt jelenti: Isteni Urunk, Jézus által kérjük a Mennyei Atyát a Zsoltáros 

szavával: Árassza rám az irgalmát az Úr naphosszat, Neki zeng éjjel háladalom, és áldom 

éltető Istenemet (Zsolt 41, 9). Isten jóságos Atya, Aki az Ő egyszülött Fia választottját is 

gyermekének tekinti. Nem úgy van, mint az egyszerű anyós vagy após, aki nem tudja 

elfogadni, hogy az ő gyermekét az a „jött-ment” elvette tőle, hanem szeretettel hív, hogy 

részesedhessünk az Ő örömében Egyszülött Fia által. Már Malakiás prófétánál 

megjövendölte: Nektek, akik félitek nevemet, felragyog az igazság napja. Sugarai üdvösséget 

fognak árasztani (Mal 3, 20). Egyre jobban feljön a nap az égen, egyre jobban ragyog az 

igazságosság napja, maga Isten az Ő választott teremtménye számára. Isten egyre jobban 

megláttatja magát az emberrel. Ez a szemlélődés. Kapjuk a látást, a szeretetteljes ránk-

tekintést. Isten önmagát ajándékozó szeretetével nemcsak a jelenlétéről ad megtapasztalást, 

hanem a Vele való közösségről, a Vele való egységről, a Vele való egyesülésről. Ez lesz 

majd az örökkévalóságban is a szüntelen szemlélődésünk témája. Isten már az 

Ószövetségben tanítást ad arról: Ő az istenfélőket barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük 

(Zsolt 24, 14): Itt pedig már nemcsak barátul fogadta az Ő választottját, hanem élete 

társául. Már Istenségét tárja fel az Őt szerető lélek előtt. Tehát ez olyan ajándék, amelyet 

már itt a földön elkezdhetünk gyakorolni. 

 Van egy szólás-mondás: A szemlélő számára például nyilvánvaló ez az eset, ez a 

téma. Jó a fogalmazás, mert szemlélőről beszél. Az imádság ezen fokozatán azonban a 

szemlélődő lélekről kell beszélnünk, vagyis nem is annyira az ember az, aki irányul a 

nézéssel, a szemléléssel isteni Urára; hanem kapja a szemlélődés ajándékát. Isten feltárja 

előtte a szeretetét. Persze, hogy a lélek válasza a Zsoltáros szavával is megfogalmazható: 

Mindig Veled akarok maradni, hiszen megfogtad jobbomat, szándékod szerint vezérelsz 

engem, és végül is befogadsz a dicsőségbe (Zsolt 72, 23-24). Milyen nagy kitüntetés a 

Lélek-Vőlegény választottja számára, hogy Isten az Ő szentháromságos dicsőségébe 

befogadja. Ennek következtében a lélek már úgy él itt a földön, hogy mindenben észreveszi 

Istent. Minden az Ő Uráról beszél. Mindennek mondanivalója van a szentháromságos egy 



Isten családjáról. Neki csak örömmel  kell rárezonálnia: „De jó, Uram, Veled lennem!” 

De jó, Uram, hogy Te velem vagy! A rezonálást az ember az örömből tudja megélni. Egy 

hullámhosszon lángol a szeretetünk. 
 

I. Nézzük a Szentháromság irányulását a választott lélek felé! 

  

 Szent Pál apostol mondja: A törvény (vagyis a mózesi törvény) teljessége a szeretet 

(Róm 13, 10). Tehát aki Isten törvényét megtartja, az a törvényeket irántunk való 

szeretetből adó Istennel találkozik. Isten gondolatát és akaratát fogadja meg. Ezért van az: 

Aki megtartja Isten parancsait, azt a Fiú az Atyával együtt szeretni fogja, sőt lakást vesz nála 

(Jn 14, 23). Ahol ez a szeretet megvalósul az ember életében, ott van a teljes 

Szentháromság. Ahhoz, hogy Istennek ezt a szentháromságos önajándékozását az ember be 

tudja fogadni, ahhoz kell a kitárulkozás. Ismeretes a Zsoltáros buzdítása: Emeljétek föl 

fejeteket kapuk, templomajtók, táruljatok föl örök kapuk! A dicsőség Királya bevonul! (Zsolt 

23, 7). Az embernek tehát az a feladata, hogy egyre jobban rendelkezésére álljon annak 

az Istennek, Aki már itt a földön az Ő szentháromságos életében akarja részesíteni.  
 

 Honnan tudjuk ezt, hogy működik ez az isteni akarás? Magától a megtestesült 

Istenembertől. Szent Pál így mondja: Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész 

Teljessége, és Benne lettetek ennek a Teljességnek részeseivé (Kol 2, 9-10). Ha Krisztusban 

lakik az Istenség egész Teljessége, és mi ennek az isteni Teljességnek, tehát az Atya, Fiú és 

Szentlélek szeretet-közösségének részesei lehettünk, akkor már itt a földön Krisztus 

mintájára valamit mi is megtapasztalhatunk a Szentháromság életéből. Az Atya a Fiú felé 

hajol, és öröktől fogva örökké kimondja: Te vagy az én Fiam (vö. Jel 21, 7). A 

szentháromságos egy Isten lehajol az Ő teremtményéhez, és kimondja neki is: „Te vagy 

az én gyermekem. akit Egyszülött Fiam által megváltottalak. Az Atya és a Fiú belső élete 

a Szentlélekben egymás felé irányuló élet. A kiválasztott léleknek pedig az a boldogsága, 

hogy a Mennyei Atya a Fiúval együtt a Szentlélekben szereti őt. Fölemeli a természetfeletti 

élet színvonalára, és nemcsak azt akarja, hogy együtt legyenek, hanem azt is, hogy 

egymásban legyenek. Ez az egymásban levés egy nagyon fontos teológiai kifejezés.  

 Szent Edit Stein, a Jézusról nevezett karmelita apáca mondja A kereszt tudománya 

című könyvének 144-145. oldalán: „A háromszemélyű egy Isten háromféle módon van jelen. 

Ugyanazon az az Istenség van jelen a kiválasztott lélekben, de mégis más-más módon 

alakítja, és ezáltal  

 

II. Isten benne lakása is változik az ember lelkében         
 

 1. Az isteni jelenlét egyik fajtája az, amikor az ember elismeri az isteni Léttől való 

függését, és aláveti magát Isten tudásának, hatalmának. Igazán ez még nem a sajátos 

bennünk lakása Istennek, mert ez mindkét részről egy sajátos benső lét is hozzátartozik, 

vagyis egy olyan létezés, amely belülről fogja át magát, és képes arra, hogy más létet is 

befogadjon anélkül, hogy a befogadó és a befogadott lét önállósága megszűnne. Tehát ez a 

létbeli egység. 

 

 2. A második mód, ahogyan a szentháromságos egy Isten bennünk lakik, az a 

kegyelmi bennünk lakás. Isten létének, tudásának és hatalmának öntudatosan és szabad 

akarattal aláveti magát az ember, és igent mond neki, mint ahogyan a Szűzanya Názáretben 

(vö. Lk 1, 38). Az ilyen ember, Egész lényét áthatja az isteni lét. Ez az aki Istennek igent 

mond, befogadja magába Istent.áthatolás azonban még nem tökéletes. Ez csak addig terjed, 

ameddig az illető lélek befogadóképessége megengedi.  

 



 3. A harmadik mód az, amikor az embert tökéletesen átjárja az isteni Lét. Ebben 

áll ugyanis a tökéletes szeretet-egyesülés. A léleknek tehát ki kell üresednie mindentől, 

ami teremtmény, illetve elfoglalja Isten helyét az életében. Ez a legteljesebb módon 

beteljesült szeretet, kölcsönös, szabad önátadásban való eggyé-válás. Ez a Szentháromságon 

belüli isteni élet.  

A várakozó, vágyakozó teremtményi szeretet, latinul ámor, görögül: érosz, 

valamint Isten teremtményekhez leereszkedő szeretete, latinul: karitász, görögül: agape. 

Ahol ez a két szeretet egymással találkozik, ott csakhamar létrejön az egyesülés, 

miközben a lélek feláldozza mindazt, ami még útját állná az egyesülésnek. Olyan mértékben 

valósul meg ez a szeretet-egység, amilyen fokban ez az akadály elhárul. Az emésztő isteni 

szeretet tüzében passzívan, vagyis befogadó jelleggel megtapasztalt tisztuláskor az isteni 

akarat egyre jobban áthatja az emberi akaratot, és Isten az Ő jelenlétét is megérezteti az 

emberrel.  

 

 4. Isten a bennünk lakás negyedik módján, tehát amikor a szeretetben tökéletesen 

egyesül a kiválasztott lélekkel, akkor személyesen találkozik az emberrel, a legbelsőbb 

érintkezésben feltárja a kiválasztott léleknek az Ő saját isteni belső világát, és tanításokat, 

különleges felvilágosításokat ad neki isteni természetéről, és titkos terveiről. Vagyis emberi 

értelemmel meg nem ismerhető misztériumairól. Isten tehát itt a tartós együttlétben, a lelki 

nászban ajándékozza magát az embernek.  
 

III. Hogyan közli magát Egyszülött Fia választottjával a Mennyei Atya? 

 

 Szent János apostol mondja: Az örök élet az Atyánál volt, és megjelent nekünk (1 Jn 1, 

2). A Mennyei Atyának ez az isteni teljessége Egyszülött Fiában jelent meg, Akit a 

Szentlélekben szeret, de itt a Mennyei Atya a kezdeményező.  

János apostol így folytatja ezt a témát: Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya 

elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad 

Isten, és ő is Istenben (1Jn 4, 14-15). A Mennyei Atya nemcsak elküldte a Fiát a világba, 

hanem közöttünk is él (Jn 1, 14). Ő az Atya Fia nem valahol a levegő-égben, kőben, fában, 

vagy egyéb teremtményeiben akar lakni – teremtő erejével mindenben benne van, de 

kegyelmi életével, szeretetével, tüzes, lángoló szeretetével sokkal inkább bennünk, 

emberekben vesz lakást. Közénk jött Egyszülött Fiában, és bennünk él. Itt a lélek-

menyasszony talán így fohászkodhat: 

 „Közöttünk élő és bennünk lakó Istenem, Atyám; ha kimondom édes nevedet, Téged 

mondalak ki magamban! Isteni Lényed édessége, lám, betölti a lelkemet. Fellobog bennem 

a szeretet! Ó, én kicsiny ember, hogyan jövök ahhoz, hogy kimondjalak, mint ahogy az Atya 

kimondja öröktől fogva a Te örök létedet? Köztetek ott lobog a végtelen szeretet-lángolás. 

Micsoda megtiszteltetés ez, hogy engem, kicsiny gyermekedet belekapcsolsz ebbe az isteni 

örök életedbe, szentháromságos boldogságodba! Hiszen Atyám, Te azért küldted a Fiadat, és 

adtad  

Szentlelkedet, hogy általa ezt mondhassuk Neked, Atyám: Nevedet kimondani édes, 

segítségül hívni biztos menedék!.”  

 Most próbáljuk a Fiú tevékenységét közelebbről szemlélni! Az apostolok mondták 

Jézusról: Neked örök életet adó igéid vannak (vö. Jn 6, 68). Amikor a Fiú az igéket mondja, 

akkor a Mennyei Atyától kapott tanítást közvetíti, de nekünk adja az Ő szavait. Mint ahogyan 

a házasságban is a férj és a feleség egymásnak adják magukat, ebben a szent lelki frigyben is 

mindenestől egymásnak adják magukat, Isten. a lélek Vőlegény és a lélek-menyasszony.  

 Szent Pál apostol a bennünk élő Krisztussal kapcsolatban mondja: Vizsgáljátok meg 

magatokat, hogy a hitben éltek-e. Tegyétek csak próbára magatokat, felismeritek-e, hogy 

bennetek él Jézus Krisztus? (2 Kor 13, 5).  



 

IV. Hogyan tudjuk megélni azt, hogy Jézus Krisztus bennünk van? 

 

 Az egész keresztény élet valósága és egysége erre mutat. A bennünk élő Krisztus 

sokrétű emberi valóságunkat azáltal egységesíti, hogy belevonja a természetfeletti rendbe. 

Emberi természetünk már részesévé lett az isteni természetnek a megtestesült igében. Úgy 

annyira, hogy az Ő emberi életéről állíthatjuk a szó igazi értelmében: „Ez az egyedi emberi 

élet, krisztusi, Isten élete a világban. Amint az emberi természet eggyé lesz az istenivel 

azáltal, hogy a második isteni Személy magáévá teszi – latinul: unio hypostatica -, vagyis a 

Személyek egysége egyetlen Személy lesz, Isten Fia Személye, két természete; ugyanúgy a 

keresztény eggyé lesz Istennel. Részesedik az isteni természetben a kegyelem által, vagyis 

Isten ingyenes ajándékából kifolyólag. Az isteninek és az emberinek kölcsönös egymásba 

maradásából fakad Jézus istenemberi élete. A mi istengyermeki életünk forrása viszont Jézus 

élete, kereszthalála és feltámadása. Ez a hétköznapi keresztény élet misztikája. Milyen 

fönséges az, amikor a lélek nemcsak azt élheti meg, hogy Ő Isten gyermeke, hanem azt is, 

hogy Istennek választott jegyese, sőt örökre elkötelezett hitvese.  

 A kegyelme a közénk született Krisztusnak karácsony csendjében ismerhető föl. Az éj 

sötétjében szállást keresve egyszer csak belopta magát a szívünkbe a szeretet. Fellobbant a 

lángja, mint Prometeusz tüze, az égből kapott tűz. Ez azonban az az isteni láng, amelyről 

Jézus mondja: Tüzet jöttem hozni a földre. Mi mást akarok, minthogy égjen? (Lk 12, 49). Ez 

az isteni Tolvaj – ahogyan a Jelenések könyvében Jézus önmagáról mondja – nem elvenni jött 

valamit, hanem hozni a lelkünkbe azt, ami az Övé, ami Ő, a szeretet (vö. 1 Jn 4, 8). Ilyenkor 

a lélekben megszületik a vágy:  

 – „Ó, bárcsak lelkem hajléka még méltóbb lehetne, még tisztább lehetne az én isteni 

Uram fogadására!  

 – Bárcsak lelkem fókusza még alkalmasabb lenne a szeretet fellobbantására, mint 

ahogyan a nagyító fókusza begyűjti a nap fényét!  

 – Bárcsak lelkem alkalmas tűzhely lenne az Ő szent szeretet tüzének tartós 

lobogásának megőrzésére! 

 Isteni Uram óhajára, a Boldogságos Szűz Mária példájára szüntelenül igent mondok. 

Engedem, hogy a Szentlélek erejéből bennem is jelenvalóvá váljék, sőt, életem Ura legyen 

Isten nekünk ajándékozott Fia! 

 Amikor Isten így beleárasztja az Ő tüzét a kiválasztott lélekbe, akkor nemcsak 

megtisztítja, hanem sokkal inkább vigasztalja, és örömre gyújtja, illetve lángoló vágyat kelt 

benne.  

 Amikor az isteni tűz megtapasztalásából fakadó ima egyre magasabb fokra ér az isteni 

Vőlegény tulajdonságainak imádásában, ez lángoló imádság. Ez a szemlélődés, ahogyan a 

kerub lények, az angyalok (vö. Ez 10, 12) tekintenek Istenre úgy, hogy ők Isten természetét 

érzékelik. Leborulnak Előtte, az Ő isteni erejében részesülnek. Ezeket az angyalokat lobogó 

tűznek is nevezzük (vö. Ez 1, 13), jelezve, hogy az isteni természet éltető módon átjárja őket. 

Amikor pedig a lélek-menyasszonyt járja át ez a lobogó tűz, akkor az ember is megélheti, 

hogy őt az isteni természet átjárja és élteti. Szívünket tehát lángra lobbantja ez az isteni 

Tűz, amelyet a Fiú ad a lelkünkbe. Így azután az ember szüntelenül képes dicsőíteni a 

Mennyei Atyát. 

 

V. Hogyan részesíti a Szentlélek az embert már itt a földön a Szentháromság életében? 

  

 1. Először is azáltal, hogy bennünk lakik. Szent Pál mondja: Ti nem a test, hanem a 

lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, 

azok nem az övéi. Szent Pál a keresztény embert úgy tekinti, mint akiben benne lakik a 

Szentlélek. Így folytatja a gondolatot: Ha bennetek lakik annak Lelke, az Atya Lelke, Aki 



feltámasztotta Jézust a halálból, Ő, Aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, 

halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által (Róm 8-9. 11). Nyomatékosan 

hangsúlyozza: Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok (1 Kor 6, 

19). Így tekintsen magára a keresztény ember, és még inkább az Isten által kiválasztott lélek-

menyasszony.  

 Takács János Gaál Ferenc előtt volt a Hittudományi Akadémia dogmatika tanára.  

Amikor Takács József a Dogmatika című könyvében – amelyet Bátonyterenyén adtak ki 

2005-ben az Örökmécs kiadónál, a 676. oldalon ezt írja: „A megigazulásban az ember 

teremtetlen Ajándékot is kap, a benne lakozó Szentlelket. Teremtett ajándékok: az 

öröm, a békesség, ami Isten ajándéka (vö. Gal 5, 22), de nem maga Isten. A teremtetlen 

ajándék az, hogy az igaz ember, a megszentelő kegyelem állapotában élő ember Isten 

templomává válik (vö. 1 Kor 3, 16). Maga a Szentlélek tanítja: Isten fiai vagyunk (Róm 8, 

16). Isten bennünk lakozása Istennek valamiféle jelenléte az igaz ember lelkében, valamiféle 

egyesülés Isten és az igaz ember között. Tehát nem pusztán a bennünk működő isteni erő 

jelenléte, hanem maga Isten van jelen, Aki eljött az igaz ember lelkébe.”  

 670. oldalon írja: „Ez nem a személyek egyesülése módján történik, mint ahogyan a 

Szentháromság Személyei egyesülve egyetlen Istenként léteznek, hanem a részesedés útján. 

Mind a három isteni Személy együtt kibocsátják azt a megistenítő erőt, amely az 

igazakban mutatkozik meg. Mégis ennek a megistenítő erőnek a kibocsátását a harmadik 

isteni Személynek lehet tulajdonítani, mert a Szentlélek közli az isteni Életet a teremtett 

személyeknek; akik így Istenből születtek (Jn 1, 13).”.  

 671. oldalon írja: „Különbség van a jelenlét és a lakás között. Az ember például 

jelen lehet a színházban, de a saját lakásában lakik. A lakás tulajdonjogot foglal magában, ő 

az ura mindennek, ami a lakásban van. Isten minden dologban jelen van, mint létünk oka, 

de az igazakban benne lakik, vagyis az igazak Őhozzá tartoznak, Övéi; hiszen Isten 

barátai, fiai, jegyesei. Isten ugyanis nemcsak Uruk és Teremtőjük, hanem egyúttal saját 

boldogságuk is, minthogy Isten úgy van jelen számukra, hogy önmagában kell megismerni 

és szeretni. Az igaz ember Istent már ebben a földi életben birtokolja kezdet módján. Ez a 

szakkifejezés azt jelenti: már elkezdődött az emberben Isten birtoklása, ami majd Isten 

boldog színe-látásában és birtoklásában teljesedik be a mennyben. Ezért mondjuk: A 

Szentlélek örökségünk záloga (Ef 1, 14), vagy inkább jegyajándéka. A zálogot vissza lehet 

adni, a jegyajándékot nem kell később sem visszaadni, hanem ez inkább a beteljesedés 

várakozását jelenti.”A házasság felbonthatatlan, szilárd szeretetegységét.  

 A megigazulásban, vagyis az ember megszentelődésében, vagyis az Istennel való 

betöltődöttségében együtt van a bűn megbocsátása, a belső megszentelődés és megújulás, az 

isteni természet közlése, az Isten-fiúvá való fogadás, és a kegyelem közlése, és a Szentlélek 

benne lakása a lélekben. Ennek milyen csodálatos kibontakozása, amikor a lélek azt is 

megélheti: Ő Isten választott jegyese! (667-672. old.) 

  

1. Az imádás következik belőle. Az ember leborul isteni Ura előtt, hódol neki. Ez az 

imádság, ez az imádás az Istennel való kontaktus, életegység. Ez a leboruló lélek-

menyasszony Krisztussal, a Fiúval gyermekeként szemléli, a Szentlélekben pedig szereti a 

Mennyei Atyát, Akit a Fiúval együtt a Szentlélekben az Atyának, vagy ahogyan Jézus 

mondta: Abba (Mk 14, 36), Abbának szólíthat, hiszen Tőle kapott mindent. Ez az Isten 

nagysága előtt leboruló lélek-menyasszony gyengéd engedelmességgel válaszol Isten 

üzenetére, Aki őt szüntelenül megszólítja, hívja, és közli önmagát vele isteni szeretetében. 

Mint ahogyan az Atya is mindent átadott a Fiúnak (Jn 5, 20 ?) és ő, a kicsiny teremtmény, 

és a szentháromságos egy Isten szeretik egymást a Szentlélekben.  
 

 Hogy mennyire meg tud valósulni az imádás lelkülete az emberben, ezt a II. János Pál 

pápa által boldoggá avatott Elisabeth Kátéről ismerhetjük fel. Karmelita szerzetesi nevén ő a 



Szentháromságról nevezett Erzsébet. 1984. november 25-én volt a boldoggá avatása. 1880-

ban született Franciaországban. Már gyermekkorában örömmel töltötte el, amikor 

megtudta, hogy az Erzsébet név, az Elisabeth annyit jelent: Isten háza. Isten  betlehemi    

házának a szavából ismerős. Erzsébet boldog volt, hogy az ő lelke is hajléka az Úrnak. Ez 

az isteni bennünk lakás lett titka későbbi egész életének a magva. 21 éves korában lépett be a 

vizsoni karmelita nővérek zárdájába. Rövid öt év alatt mégis hosszú életet élt, és a lelki 

élet magaslataira jutott el, amikor 1906. november 9-én magához szólította őt az isteni 

Jegyes. Élete a Szentháromság állandó imádása volt. Karmelita hivatásának megfelelően 

szüntelenül Istennek engedelmes és örökimádó lélek volt. Számára az Istennel való 

egyesülés volt a minden. Megtalálta az egyetlen szükségest: a szeretetet, a Fényt, Istent, 

Aki van (vö. Ter 15, 7). Itt, az imádság világában mindenkit és mindent szeretett Urához 

vitt, és így igazi apostollá is vált. Mélységes hívást érzett, hogy élete szüntelen adorálás, 

imádás legyen. A belső élet keresése, a Szentháromsággal való kapcsolata magától 

értetődően az imádásra késztette őt. Számára Isten volt a szeretett Lény egészen az imádásig. 

Szíve mélyén ezt a magtartást őrizte, és újra meg újra átélte szép imájának mélységeit, amely 

így kezdődött: „Szentháromságos Istenem, akit én imádok!”  

 

 2. A második következmény az, hogy kölcsönösen megőrzik egymás felé a hűséget. 

A Zsoltáros így beszél erről: Isten megőrzi hűségét mindörökre (Zsolt 145, 6). Micsoda 

kibontakozás ez a kölcsönös önátadás vonalán! Isten hűséges az önátadásban. Ez az önátadás 

a Fiúval a Mennyei Atyának a Szentlélek által valósul meg. Isten ingyenes szeretetből adja 

önmagát a keresztségben a megszentelő kegyelem által, és a megszentelő kegyelem 

növekedésével növekszik Isten és a lélek között ez a szellemi összekapcsoltság is. 

Szenvedése előtt Jézus tesz egy ilyen ígéretet: Nem iszom addig a szőlőtő borából, amíg majd 

az újat nem iszom a mennyei hazában (Mt 26, 29). Ez az isteni Vőlegény az Ő kiválasztottját 

erre az isteni lakomára hívja, ahol a lélek Istenből táplálkozhat, Őt eheti magába, Őt ihatja 

magába. Szent Pál ezt így mondja: Vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad (2 Kor 

13, 4).  

 

 3. A következő hatás a szentháromságos Isten életében való részesedés imájában az: 

Határtalanul szeretik egymást. Már nem a halálra ítélt ember könyörgése kell, hogy 

zörögjön, zörgessen a kegyelmet adó „Hatóság” ajtaján: „Kegyelmet kérek!”, hanem itt az a 

boldogság tölti be a kiválasztott lelket: „Kegyelmet kaptam!” Életet kértem az én 

Uramtól, nagy Királyomtól, kértem: „Önts lelkünkbe szent kegyelmedet!” az Úrangyala 

imádságban. A magam életét kértem Tőled, Uram, hogy ne csapj agyon, mint ahogyan én 

teszem a kellemetlenkedő szúnyoggal. Hogy ne a megbántásodra, hanem a dicsőségedre 

éljek. A Te Életedet kértem és kaptam meg. Teremtményi alázattal kértem, hiszen nem 

vagyok méltó rá. A beteg reménykedésével kértem, mint ahogyan számára a vérátömlesztés 

az életet jelenti. Gyermeki bizalommal kértem, akinek az életében a szülei élete folytatódik. 

A választott jegyes lángoló szeretetével kértem, akinek isteni Jegyese önmagát, egész Életét 

hajlandó volt már odaajándékozni nekem. Fölkent a keresztségben Krisztussal, a Felkenttel. 

Pecsétjével megjelölt, és mint jegyajándékot szívünkbe  (2 Kor 1, 22) árasztotta a Szentlelket. 

Ó milyen gazdag a szentek fölséges öröksége! (Ef 1, 18). Ez az élmény, hogy határtalanul 

szerethetik egymást, még nagyobb epekedést szít fel a lélek-menyasszony lelkében. Olyan ez, 

mint amikor rőzsét rakunk az alig parázsló tűzre, és az mindjárt lángot vet, és még nagyobb 

lesz a tűz. Isten szeretete még jobban feltüzesíti az ember szívét. Egyre jobban lobog 

benne a vágyakozás: Egyedül lenni az Egyedül-valóval! Vagyis csak Isten töltse be a 

szívét! Minden más legyen lényegtelen számára! Ne akarja elfoglalni Isten helyét! Semmit 

sem akar beengedni a szívébe, ami nem Isten vagy Istené! S ekkor valósul meg őbenne is a 

szeretet párbeszéde: Isten csak egyetlen szót mond ki az Ő végtelen szeretetében – ezt 

mondja neki: – TE! Uram, nem vagyok méltó…(Mt 8, 8)). Ez az imádság tehát a 



Szentháromság közösségében a Személyek egymásra irányulása, egymásban levése. Az 

imádság ugyanis szeretet-kapcsolat. Bennünk a Szentlélek imádkozik kimondhatatlan 

vágyódásokkal (vö. Róm 8, 26), tudniillik az Atya és a Fiú felé. Így tehát a választott lélek és 

az isteni Jegyes szívből örvendeznek egymásnak! Egymás szívében vannak, határtalanul 

szeretik egymást. Olyan ez, mint amikor a derült égboltot látjuk magunk fölött, határtalan 

tágasság, Isten és a lélek között akadálytalan közlekedés. Egymás lelkében az ég és a föld 

összeér. Misztikus egység. Személyek egy helyen levése, önkicserélődése, egymásban 

levése! Nincs határ, megszűnt a határ: 

 

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

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  


