
A kedves kertbe blvta,
ím a menyasszonyt vágya odaaalta:
ott illatát beszívja,
szerelmesére hajtja
fejét, s 6t édesen OleU katja.

Az almafa tiJvében,
ahol (jr(jkre én lettem a mátkád,
kezem neked ígértem,
sebednek gy6gyulását
lelted, ahol anyádat meggyalázták.

A bels6 borosbázban
V6legényemnek itaJdból ittam,
a nyájam nem találtam,
mikor kijiJttem onnan,
most új mez6ketjárok szakadatlan.

Bevezetés és magyarázat
Részlet

Mivel ezek a szakaszok az Isten iránti szeretet hevében fogantak, akinek bölcsessége oly
mérhetetlen, hogy "elér pedig az egyikvégétől a másikig" (Bölcs 8, 1) az Iránta érzett
szeretettőleltöltött és az Általa lelkes lélek Hozzá hasonlatossá válik gazdagságban és
erőben, mikor is megszólal. Aligha tudnám én az Ö szeretetétől megindult lélek énekét
teljességében és mélységében megmagyarázni. Ostobaság volna azt hinni, hogy a
szeretetről és misztikus beláwról szóló költemény szavakkal megmagyarázható. Az Úr
lelke, mely"segélli a mi erőtlenségünket",ahogyan azt Szent Pál.a Rómaiakhoz írott
levelében mondja (8, 26), bennünk lakoZVán kimondhatatlan sóhajokkal könyörög
értünk, melyet mi sem kellőképpenfelfogni, sem szavakba önteni nem vagyunk képesek.
Világos, hogy erre senki sem képes, és akivel megtörténik, az sem tud számot adni róla,
ezért folyaniodik képekhez, hasonlatokhoz, utalásokhoz, és tartóztatja meg magát a hideg
fejtegetésektől a túláradó lélek, mert az őt csordultig betöltő titok és titokzatosság
mindennél ékesebben szól. E leírások, ha nem gyermeki szeretettel és természetességgel
olvassuk, hagymazas, oktalan szövegnek tűnnek. Hasonlatosak ezek a salamoni Énekek
Énekéhez és a Biblia más szent helyeihez, ahol a Szentlélek érZelmeinek bőségét nem
tudta köznapi és szokásos szavakba foglalni, ezért titokzatosan, küíönös hasonlatokkal és
~ beszélt. Ezért van ~, hogy a szent és tudós atyák bár sokat írtak s még sokat
írnak majd róluk, nem tudják magyarizatba foglalni azt, mert nem szavakba foglaltatott a
bennük rejlő tartalom.

A szeretetről szólva jobb teljes bőségébenközölni mindent, hogy mindenki lelkének
milyensége, nagysaga szerint éljen vele, mintsem hogyazt a máSfAjta ízlés elvesse magától.
Nem kell mindenkinek követnie azt a magyan1zatot, amelyet adunk, hiszen a misztikus
tudás maga a szeretet, melyr61 ezeka versek is beszélnek, azaz nem kell teljes mértekben
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megértenünk, anélkül is hat a lélekre és odaadást ébreszt benne, hasonlatos tehát a hithez,
melyben Istent szerétjük anélkül, hogy megértenénk Öt.

Szerelmern, hova letté~

mért hagytál ny6gve engem egymagamra ?
Szaroasom, megsebezté~

futottál, meg se hallva,
szólítlok, mentél egyedül utadra.

Számot vetvén azzal a lélek, hogy mit kell tennie, belátván, "hogyaz asszonytól született
ember rövid életű" (job 14, 1), hogy "az igaz is alig tartatik meg" (1 pl 4, 18), s "felette
nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!" (Préd 1, 2), hogy a berekesztett és elhagyott is
mind semmi (2 Kir 14,26), az elszámolás ideje szűk, elveszni könnyű, megmenekülni
fáradságos; ismervén másrészt adósságát, mellyel Istennek tartozik, amiért önmagának őt

fölnevelte. miért is egész éleren át szolgálnia kell Istent, mignem megfizet "az utolsó
tallérig" (Mt 5, 26), amikor az Úr "megmotozza majdJeruzsálemet SZövétnekkel" (Szof 1,
12), és hogy akkor már késő, és talán "az utolsó órán jön el" (Mt 20, 6), hogy annyi kínt és
gonoszságot jóvátehessen, érezvén nagyon is, hogy haragos és elrejtőzködő az Úr,
mivelhogy a Lélek a teremtmények közt élvén feledni akarta Ot, rettegésés fájdalom járja
át belsejét, fölismervén a veszteséget és a reá leselkedő veszélyt, lemond mindenről,

ügyeit elejti, nem veszteget többé napot és órát, sóváran, Isten szeretetétőlmegsebzett
szívéből szakadó nyögéssel, Őt szerelmesen szólongatva mondja:

Szereimem, hova lettél

Mintha ekképp szölna: Ige, Vőlegényem, fedd föl rejtekhelyedet! Azaz isteni lényegének
jelét kéri, mert 0, aki elrejtőzött, Szentjános szerint "aki az Atya kebelében van" (1, 18),
az isteni lényeg, mely a halandó szemnek idegen, az emberi észtől elrejtezett, ahogyan
Izajás mondja Istennel beszélvén, "Bizony te az elrejtőző Isten vagy" (45, 15).

Szaroasom megsebeztél

A menyasszony a Vőlegényt az Énekek Énekében szarvashoz, hegyi kecskéhez
hasonlítja, mondván: "hasonlatos az én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához"
(2,9), nem csupán azért, mert szereti a magányt, az egyedüllétet és kelilli a társaságot,
akára szarvas, hanem azon képessége miatt is, hogy hirtelen mutatkozik megés tfinik el,
akára Vőlegény, amikor az őt szerető lelket látogatásával megajándékozza és megörven
dezteti, és látogatása után hiányával és távollétével megpróbálja, megalbza és tanítja őt,

sokszoros fájdalmat okozva neki, megsebz/.

Pásztorok, kéroe kérem,
míg nyájatok a hegyi lege16njár,
ha látjátok, kt ne1lem
kedvesebb bárki másnál,
mondjátok, vágytó~ kfnt6l meghalok már.

Pásztornak nevezi vágyait, érzéseit, nyögéseit.. Pasztorok, akik a lelki javak legelőin

legeltetik a lelket. pásztor, azaz legeltető. így társalog Isten a lélekkel, mert nélkülük nem
nyilatkozik meg.

mondjátok, vágyt6~ kfntól meghalok már

A lélek e sorban három szorongattadsltt sorolja föl, a Wgyat, a kinl6dast és a halált.
Ugyanis az lsten-szeretet bizonyos CS11CWa nW' eljutott lélek lsten dvollétében a
megértés, az akarat és az emlékezés hármas adotts1gától szenval. szenved a megértés,
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lIU3hOem látja Istent, akit hogy értse a lélek, látnia kellene, szenved az akarat, mert nem
~olja Istent, mely az akarat számára píhenés, felüdülés és gyönyörűség, kibuny az
emlékezés, mert az Isten látásából fakadó megértés áldásaitól meg van fosztva s az akarat
gyönyörűségeítöl, azaz az Ő birtoklásától, és könnyen meglehet, hogy elveszti Őt

míndörökre, s e gondolattól akárha haldokolna.

Ó, rengeteg, nagy erdIJ,
Szerelmesem keze ültette dús fák,
6, lege16k, zölde1l6k,
virágok, fényl6 tiszták,
mondjátok meg, ha kör6tökben ittjárt!

virágok, fénylő tiszták

Virágon az angyalok és szent lelkek értendők, akiknek rendeltetett ez a hely, olyanok ők,

mint a fénylő bevonat a nemes, arany poháron.

mondjátok meg, ha kör6tökben ittjárt!

Azaz mondjátok meg, hogy milyen kiváló tulajdonságokkal ruháZott fel titeket.

Kitűntettekegyével
e berkeket, hol elbaladt sietve,
alig tekintve széjjel,
s csupán alakja tette,
szépségét minden önmagára vette.

Ebben a szakaszban a lélek kérdéseire válaszolnak a teremtmények. Ahogyan ezt Szent
Ágostonnál olvashatjuk, e válasz nem egyéb, mint az őket szemlélő lélek kérdéseire tett
tanúságtétel. Isten nagy könnyűséggel és igen rövid idő alatt teremtett minden dolgot,
arcának lenyomatát hagyva rajtuk, s így nemcsak hogy a semmiből hívta elő, de ezernyi
szépséggel föl is ruházta őket, a bámulatos rend és a kölcsönös függés által megszépítve
mindegyiküket.

csupán alakja tette,
szépségét minden önmagára vette.

Ahogyan Szent pál mondja, az Istennek fia az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő
valóságának képmása (Zsid l, 3). Thdnivaló ugyanis, hogy Isten csakis fiának alakjában
tekint le a dolgokra, rajta keresztül hívja életre, árasztja el kegyelmével és természetes
adományaival, teszi befejezetté és tökéletessé őket, ahogyan ez a Teremtésről szölö
fejezetben áll: "És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó." Őket igen
jónak látni azt jelenti, hogy igen jónak teremtette őket a Fiában.

Ki gy6gyíthat meg engem?
Mutasd meg végre igazi val6dat!
Minek is epekednem?
Ne küldj ma bírhoz6kat,
hiába kérdem, hallgatnak terólad.

Minél inkább Urára ismer a lélek, annál inkább nő benne a vágy, hogy lássa Őt, s mivel
fájdalmát csak látása és jelenléte csillapítja, arra kéri Őt, hogy teljes és tökéletes
szerelemben adja át magát végre neki.

Ne küldj ma bírhoz6kat
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Mintha azt mondanánk, ne akard, hogy Téged ezentúl csak a felőled hírt ooiékMiJtal
ismerjelek, idegenek nekem ők és távoliak ahhoz képest, ahogyan 'Ieutánad VágYU _dl

lelkem; mert a hírhozók, tudod jól, Vólegényem, csak növelIk kínomat, mert híreikkel
sebemet felújítják és mert annak, aki a küldőnek jelenléte után eped, érkezésük azt
mutatja, hogy Szerelmese késlekedik

Hiába kérdem, hallgatnak terólad

Nem tudnak ők elmondani Téged, mert sem a föld, sem az ég dolgai nem tudják azt
jelenteni, amire az én lelkem vár, amit akarok. E hírhozók helyett inkább jelentesd meg a
hírt, Te, aki e hír jelentése vagy.

Kik közeledbe járnak,
és szépségedr61 nekem számot adnak,
csak sebeimbe vájnak,
engem halódni hagynak,
és nem tudom, magukban mit dadognak.

Eddig a Vőlegénye iránti szerelemtőlbeteg és sebzett lélek mutatkozott, kinek híreket
az ésszel nem bíró teremtmények hoztak, most az értelemmel bíró, az eddigieknél
nemesebb lények, az angyalok és emberek hoznak szerelmese felől fontosabb híreket.
Nem tudom, mi az, amit mondani akarnak, hirtelen jel, ami megmutatkozik a léleknek
Isten nyomán, Isten olyan megvilágosító fölismerése, amit kimondani nem lehet. Azért áll
itt az, nem tudom, magukban mitdadognae. mert ha az, amit értek, megsebez és belém
mar, e másik, amit érteni képtelen vagyok, megöl.

Jelenj meg énelőttem!

Ha szépséged meglátnom végzetes lesz,
ne fuss akkor se tólem!
Kínjára szerelemnek
csak kedves társaságod hozhat enyhet.

Ugyanez történt Mózessel Sínai hegyén, amikor két ÍZben is kérte az Urat, hogy
dicsőségétláthassa, szólván ekképpen: "Azt mondtad nekem: név szerint ismerlek téged,
és kedvet találtál szemeim előtt. Most azért, ha kedvet találtam szemeid előtt,mutasd meg
nekem a te utadat, hogy ismerjelek téged, hogy kedvet találhassakelőtted" (Kiv 33, 12
13). Ez az Isten szeretetének tökéletességére való eljutást jelenti. Ám az Úr ekképp
válaszol: "Orcámat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén" (Uo. 20).
Mindez azt jelenti, hogynehéz dolgot kíván tőle Mózes, mert akkora orcájánakszépsége és
a látásából fakadó boldogság, hogy nem képes a lélek elviselni azt e földi életben.

Ó, kristályospatak, te,
arcoknak másátformázza ezüstöd,
szemét sóvárgom egyre,
jelentesd meg közöttük,
a bennem élőtfölmutassa tükröd.

Kristályosnak nevezi a forrást két okból is, először is, mert Vőlegényének,Krisztusnak.
hitére vezet el, másodszor is, mert a kristály tulajdons4gait őrzi magában, igazsiigaiban
tiszta, erős és világos, a tévedésektől, a földi látszatoktól mentes.

arcoknak másátformazza ezüstOd

A hit számunkra rendelt tételeit, cikkelyeit ezüst areoknak nevezi. A hit igaz. és
tartalma aranyhoz hasonlatos, mert a hit ezüstjébe burkolt ésfoglalt lényegben hiszünk
ma,és a hit leplezetlen, tiszta aranyát látjuk és élvezzükmajd a nWviIágon. .
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a bennem él6t fölmutassa tükröd

Azt mondja, hogy a benne élőt, azaz a lelkébe rajzolt képet, melyet értelme és akarata
vázol föl. Ez csupán vázlat, nem magaa tökéletes képmás. A hit által közvetített igazság
nem a megismerés maga. Ahogyan ezt az Apostol (l Kor 13, 10) megfogalmazza: "De
minek utána eljövend a tökéletes teljesség, eltöröltetik az, ami rész szerint vagyon." Azaz
ha eljön majd a színröl színre való látás ideje, akkor nem lesz szükség a hit szerinti
megismerésre. De a hit rajzolta kép mellett a lélekben a szeretet akarat színezte rajzolata is
jelen van, mely oly szemléletes és eleven, hogy a menyasszonyt Vőlegényéhez, s a
Vőlegényt menyasszonyához hasonlatossá teszi.

Szerelmesem, ba nézel,
elhágy a lélek!

Vőlegény:

Térj vissza, galambom!
A szarvas száz sebével
márfölbukkant a dombon,
röptödet issza, hogy meggyágyulbasson.

Nagy vágyak és szerelmi Iángolások közepette, melyekrőlaz előző szakaszokban a Lélek
beszámolt, a Vőlegény szerelmesét meg-meglátogatja. Mivel a Lélek, ahogyan azt az előző

szakaszban hallottuk, oly igen kivánta az isteni szemek látását, hogy Szerelmese nagysága
és isteni mívolta egy-egy sugarát rávetette. E sugarak oly fenségesen, oly erővel irányultak
rá, hogy tőlükönkívületbe esett. Ez kezdetben gyakorta előfordulés a szervezetet nagyon
megviseli.

Térj vissza, galambom!

Boldogan hagyta volna el a lélek a testet e szellemi számyaIásban, arra gondolván, hogy
így életének vége szakad, és végre Jegyesével lehet és maradhat mindörökre. De
Vőlegénye röptét szegte e szavakkal, térj vissza, galambom! azaz, galambom, e magas és
könnyű szárnyalással, mellyel a szemlélődés röpít fel téged, szereteted lángjával,
egyszerúséged útján haladva nem tudsz engem utolérni. Nem jött el még ideje e magas
tudásnak, elégedj meg a megismerés alacsonyabb fokával, melyet ezúton közlök veled:

a szaruas száz sebével

A Vőlegény szarvashoz hasonlítja magát. Thdnivaló, hogy a szarvas magas hegyekre hág
föl, és amikor megsebesül, friss vizekben hűsöl. Ha párja nyögését hallja, annak sebeiről

tudomást szerez, vele marad, kedveskedik neki, ekkép cselekszik most a Vőlegény is, mert
őt is megsebzik menyasszonyának szerelmi sebei, mert a szerelmesek egymás sebétől

sebesülnek.

már fölbukkant a dombon

azaz a szemlélődés magaslatán, melyre röptödben emelkedtél.

röptödet issza, hogy meggyógyulbasson

a Szentlelket, aki magaa szeretet, a Szentírás fuvallathoz hasonlítja.

Szerelmesem az erdő,

magányos tisztás benne számolatlan,
folyók folyása, zeng6,
titkos sziget, szokatlan,
szerelmes szél lágy szava, lankadatlan,
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éjje~ ki hoz nyugalmat,
és bajnal 6, keletrlJlf61vi/ágít,
muzsika, ami hallgat,
magány, mi bangot ád itt,
vacsora Ó, mi szerelemre csábít.

A fenti szakaszok értelmezése előtt meg kell jegyeznünk, hogy a szellemi elragadtatás
ban, melyről előbb szóltunk, a szerelem magas fokán történő egyesülés következik be,
melyre a lélek hosszú lelki gyakorlatok után jut el. Isten fontos dolgokat közöl a lélekkel,
nagy, fenséges szépségbe öltözteti, adományokkal, erényekkel árasztja el, Isten ismereté
vel és tiszteletével felruházza, akár a menyasszonyt szokás megajándékozni eljegyzése
napján. E boldog napon véget érnek a lélek heves vágyakozásai, szerelmes panaszkodásai,
felékesítik őt minden adománnyal. A béke, a szerelem gyöngéd, édes ideje jön el.

Istenben végtelen mindez a tökéletesség, ha a lélek Istennel egyesül, úgy érzi, hogy
minden dolog Istennel azonos.

Szerelmesem az erdIJ

A hegyek magasak, gazdagok, hatalmasak, szépek, kecsesek, virágzók és illatosak, mint
számomra a szerelmesem.

magányos tisztás benne számolatlan

A magányos völgyek nyugalmasak, kellemesek. húsítők, árnyékosak, édesvizekkel
gazdagok, fái változatosak, madarai édesen szólnak, pihentetnek és gyönyörködtetnek
minket.

titkos sziget, szokatlan

A titkos szigeteket tenger övezi és tengereken túl találhatók, távol esnek az emberektől
és háborítatlanok. Igen nagyváltozatosságú, ember nem látta dolgok teremnek, születnek
ott, az őket szemlélőben bámulatot keltő erények virágzanak. Isten csak a magaszámára
nem rendkívüli, nem új.

szerelmes szél lágy szava, lankadatlan

Hogy jobban megértsük a fenti sort, meg kell jegyeznünk, hogy a szélben két dolog is
érzékelhető, lágy érintése és szavának suttogása. A Vőlegény két dolgot közöli a
gyönyörűség és a megértés érzését. A szél legyintését a tapintás révén érzékeljük,
suttogását a fülünkkel halljuk. AVőlegény erényeit a lélek kitapintja, felfogni hallószerve,
az értelem képes. A hallás magasabb fokú élvezetet kelt, mint a tapintás, mert szellemibb
érzékelés. Ahogyan a szél hangja élesen belehatol a fülbe, a tapintás érzését kelti benne,
gyöngéden megsebzi, ily enyhületre vágyó várakozását mintegy kielégíti, mivel minden
járulékostól mentes, tiszta lényeget fog föl.

Az ilyen megismerés - a bölcselők szerint - szenvedő és lehetséges, mert a lélek
mintegy elszenvedi a megismerést, cselekvően nem tesz semmit érte, ez az, amit a
teológusok az Isten látása fölötti gyönyörúségnek neveznek. E lényegre való ráérzés
példájának tartják közülük egyesek azt, ami Illés atyánkkal történt a hegyen, amikor negy
halk, szelíd hang hallatszék" ...

muzsika, ami ballgat

A muzsika édessége és a csönd nyugalma, mely a szavak lármájától mentes, melyben
egyszerre élvezhető a szavak lármájától mentes édes muzsika és a hallgatás nyugalma.

magány, mi bangot ád itt
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azaz, a hallgató zene, mely nem hallható a földi érzékelés és képességek számára, de
nagyon is érzékelhető a lélek képességei számára. A teremtmények és a dolgok képesek
arra, hogy Istennek válaszoljanak, mert bennük az, ami Isten, hangot ád. Ezt hívjuk a
muzsika hallgatásának, a hangok zajnélküliségének, benne a csönd nyugalmának lágy
zenéje szól. Ezt észlelte Szent János a Jelenések Könyvében említett látomásában: "és
hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájokkal hárfáznak vala" (14, 2). Mindenki a maga
nyelvén dicséri az Urat, és ez zenévé lesz a szeretet összhangja által.

vacsora 6, mi szerelemre csábít

A vacsora a szerelmeseket pihenteti, jóllakatja és szerelemre gyújtja. Hogy jobban
megértsük, mit jelent a lélek számára a vacsora, mely nem egyéb, mint a szerelmese,
érdemes felídézní a Vőlegény szavait, mely ajelenések Könyvében található meg: Jme, az
ajtó előtt állok és zörgetek Aki hallja az én szómat és megnyitja nekem az ajtót, bemegyek
hozzá és vele vacsorálok, s ő énvelem." (3, 20) E szavak megvi1ágítják,hogya lélek Istennel
eggyé válik, Isten saját kincseit megosztja az eljegyzett lélekkel, amikor önmagából
kegyesen és hosszan részesíti azt.

Észak szele csitulj le,
jö.ffdéli szél most, szerelembe ejt6!
Fú.ff végig kertemen, te!
Szerelmesem közelg6,
virágok közt legeltet Ó, ha elj6.

Az északi szél igen hideg, a virágokat és növényeket kiszárítja és elhervasztja, vagy
legalábbis arra kényszeríti őket, hogy megrettenve összezárják ke1yhüket. A lelki
szárazság, a gyöngéd szerelmes távolléte ekképpen hat a lélekre, az erények édességét,
zamatát és illatát elveszi.

A déli szél esővel hinti be, növekedésre serkenti a füveket és növényeket, a virágokat
kinyitja, illatukat szerteszórja.

Fú.ff végig kertemen, te!

A kert maga a lélek, benne teremnek és növekszenek az erények A menyasszony nem
azt mondja, hogy fújj végig kertemben, hanem fújj végig kertemen, ugyanis nagy a
különbség, hogy Isten a lélekben vagy a lelken árad-e végig. A lélekben eláradó Isten
kegyelmet, adományokat, erényeket önt belé, míg a lelken eláradó Isten megérinti és
megmozdítja a már megadottat, csodálatos illattal és édességgel tölti el.

virágok közt legeltet 6, ha elj6

AVőlegény természete szerint való, hogy a lélekkel a törékenyvirágok közt egyesüljön.
E körülményeket sorolja elő a menyasszony az Énekek Énekében, amikor a következőket

mondja: "Az én szerelmesem elment az ő kertébe, a drága füveknek táblái közé, hogy
lakozzék a kertekben és liliomokat szedjen." (5, 18) És másodjára: "Én a szerelmesemé
vagyok, és az én szerelmesem enyim, aki a liliomok között legeltet." (5, 19), vagyis
táplálékot és gyönyörűséget talál lelkemben, az Ó kertjében erényeim, tökéletességeim és
kegyelmeim közt.

Nimfáifúdeának,
virágkebelyre, rózsalugasokra
most ámbraillat árad,
kívüllakozzatok ma!
Lábatok küszöbünket ne tapossa!
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Ebben a szakaszban a menyasszony beszél, aki tapasztalván a Vőlegény által őbelé, a
lélekbe helyezett nagy és bőséges javakat, s látván, hogy az alsóbbrendű, az érzékelés
szférája meggátolhatja és megzavarhatja őt azok birtoklásában, kéri, hogy ne lépjék túl
körük határát, és ne nyugtalanítsák a lélek felső, azaz szellemi részét.

Júdeának nevezi a lélek alsóbb szféráját, mert gyönge, érzéki és magában véve vak, mint
maga a zsidó nép is.

kívüllakozzatok ma!

Azaz Júdea külvárosaiban, mely, ahogyan azt említettük, a lélek alsóbb, érzéki része, az
emlékezet, a képzelőerő, melya tácgyakformája, képe és képzete elraktározására alkalmas.

A kedves kertbe hívta,
ím a menyasszonyt vágya odacsaita.
ott illatát beszílja,
szerelmesére hajtja
fejét, s 6t édesen öleli karja.

A menyasszony megtette mindazt, amit tehetett, hogy a rókákat megfogják, a nimfák
elnyugodjanak, ugyanis ezek útját állták, megzavarták a lelki frigy gyönyörrel teli
beteljesedését. Hívására a Szentlélek fuvallat formájában megjelent. E megvalósuló frigy
jóval több, mint az eljegyzés, ez a Szerelmesével való teljes eggyéválás. Ekkor mind a két
rész teljesen birtokába adja magát a másiknak, a szerelmes egyesülésben feloldódik, a lélek
istenivé, maga is Istenné válik, már amennyire ez a földi életben lehetséges.

Az almafa tövében,
ahol örökre én lettem a mátkád,
kezem neked ígér/em,
sebednek gyógyulását
lelted, ahol anyádat meggyalázták.

Ebben a szakaszban a Vőlegény elmondja a léleknek, hogyan szabadította meg, váltotta
ki őt az emberi természetbőlfakadó romlás és rontás hatalmából. Ádám a paradicsom
tiltott fája alatt megrontotta, Ó a kereszt fája által megváltotta és meggyógyította.

sebednek gyógyulását
lelted, ahol anyádat meggyalázták.

Anyádat, az emberi természetet ősszüleidbűnébenérte a gyalázat az almafa tövében. Te
a Kereszt fája alatt gyógyultái meg. Ilyen értelemben anyád a fualatt halált, én életet adtam
neked. Eversszak értelmét az Énekek Énekében aVőlegénymenyasszonyának a következő
szavakkal mondja el: Sub aroore malo suscitavi tej fbi cOTTU/Jta est mater tua, ibi violata
est genitrlx tua, azaz .,Azalmafa alatt költöttünk fel téged, ott szült téged a te anyád, ott
szült téged a te szülöd", (Én 8, 5)

A belső borosbázban
V6legényemnek italób61 ittam,
a nyájam nem találtam,
mikor kijöttem onnan,
most új mezőketjárok szakadatlan.

Hogy erről a belső borosházról beszéljek, eImagyarázzam, mit akar mondani vele a
lélek, a Szentléleknek kell a.kezemet fognia és vezetnie a tollamat. Ez a belső borosház a
szerelem utolsó, legszűkebbhelyisége, melyhe a lélek ebben az életben eljuthat.
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Thdnunk kell, hogy sok lélek jut el, és lép az első borosházba, attól fiiggóen, hogy a
szeretetnek melyik fokára jutott el. Ebbe a legbelső, utolsóba csak nagyon kevesen lépnek,
mert ebben az Istennel való teljes eggyéválás már végbemegy, a lelki házasság itt
megköttetik. Amit itt közöl Isten e szoros eggyéválásban, az szavakkal elmondhatatlan.
Magáról Istenről sem lehet elmondani azt, ami Ö. Isten csodálatos dicsőségébe, a lelket
önmagába foglalja, önmagává alakítja. Ök ketten eggyé válnak, ahogyan az üveg a rajta
átszúródő napsugárral egy, a tűzzel a sz én,a csillagok egyek a nap fényével, bárha nem oly
tökéletesen és véglegesen, mint ahogyan az a túlvilágon lesz.Alélek, hogy megértesse, mi
az, amit az egyesüléskor e belső borosházban kapott, nem mond, és szerintem nem is
mondhatná másképpen csak így:

V61egényemnek italából ittam

Ahogyan az ital sz étömlík és elárad a test minden tagjában és ereiben, akképpen árad el
Isten közlése a lélekben, a lelket magát Istenné teszi, ennek az átváltoZásnak köszönhe
töen Istenét magába issza a lélek "Az én lelkem megindult az ő beszédén." (Én 5,6)

( oo . )
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