
 

 

 

 

271. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, V. 

„Műved, ha úgy tetszik, fejezd be, s tépd szét ez édes támadás függönyét!” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 5-6. sor) 

  

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, én Szerelmem, ó Mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, mily nagyon szeretlek! 

 Te vagy Kincsem és 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 misztikus imában Isten az, Aki el akar jönni a lélekhez, Aki a szeretetben való 

egyesüléssel és átalakulással be akar hatolni a lélekbe, amelyet előzőleg már megtisztított, 

feltüzesített a sötét éjszaka imaszakaszában. Most, amikor az emberi lélek belsejében lángol ez az 

édes, isteni Szeretet, akkor az ember, bár csak annyit tud: Te vagy az értelmem Világossága, 

amelynek segítségével nézni tudlak, Te vagy az akaratom ereje, amellyel szeretni és élvezni tudlak, 

hiszen egész valómat betöltötted isteni Szereteteddel, mintegy magadhoz hasonítottál!  

 

 I. Ebben a szeretetélményben mondja a lélek az 5. verssort:  

 

  Műved, ha úgy tetszik, fejezd be! 

 

 1. Mi ez a mű, amelynek beteljesedését az ember oly nagyon várja?  

 Keresztes Szent János azt mondja: „A Lélek itt azt kéri: Fejezd be műved, kösd meg már 

Velem véglegesen a lelki házasságot a Te boldogító látásoddal! (A lelki házasság, az Istennel való 

végleges szeretetkapcsolat megvalósulása, a boldogító színelátásban történik a mennyországban. 

Szeretetével az Úr ezen a mennyország felé vezető úton vonzza magához az embert!) 

 

 2. Minél inkább előrehalad a lélek a szeretet tökéletességében, annál inkább átalakul 

szeretetté, annál jobban megnyugszik Isten akaratában. Belül a lelkében mindennel meg van 

elégedve. A maga számára nem is tud, nem is képes már semmit sem kívánni, csak az Ő isteni 

Jegyesének érdekeit tartja szem előtt. Ezt Szent Pál apostol is mondja a Szeretethimnuszban: A 

szeretet nem keresi a magáét (1 Kor 13, 5). Mindazonáltal itt, a földi életben űrt érez magában. Ez a 

betöltetlenség azzal jár, hogy epekedik az isteni Vőlegény után. Édes és gyönyörűséges vágyakozás 

ez, mert az epekedést megédesíti az, hogy majd egyszer teljesen birtokolni fogja a fogadott 

istengyermekséget, hogy majd ott lehet a mennyben, ahol emberileg is teljes lesz a dicsősége, és 

akkor már megszűnik ez az epekedés. Azonban addig a lélekben itt a földön megmarad a 

kielégítetlenség. 

 

 3. Az epekedést ugyanis csak fokozza benne az, hogy már megérezte annak a mennyei 

dicsőségnek az előízét, a Szeretetnek azt a lángolását, Aki maga az Isten őbenne. Ha Isten nem 

viselné gondját az embernek, és nem védené meg a jobbjával a gyönge emberi természetet, mint 

tette Mózessel a szikla üregében azért, hogy meghalás nélkül láthassa Isten dicsőségét (vö. Kiv 33, 

22), egy-egy ilyen isteni Szeretettől történő fellángolásra össze is törne az ember szervezete, és 

szörnyethalna, mert ennek az alsóbb résznek, a testünknek nincs arra képessége, hogy kibírja az 



 

isteni dicsőségnek ezt a hatalmas és magasztos lángját. Ez az epekedés és ez a kérés éppen ezért itt 

a földön fájdalom nélkül való. Megédesíti vágyakozását a tudat, hogy majd birtokolhatja a 

mennyei boldogságot, mert hiszen egyrészt az ember már édes és élvezetes vágyakozással van tele, 

másrészt pedig az Úristen segíti őt, s így mind az érzéki része, mind a szellemi része, tehát teste-

lelke teljesen megegyezik Isten akaratával. Ezért is használja a megadás szavát: ha úgy tetszik, 

fejezd be művedet!  

 

 4. Az érzékszervekhez kötött törekvőképesség és a szellemi akarás az ilyen emberben immár 

eggyé lett Istennel: a lélek azt tartja saját dicsőségének, amiben Isten akarata beteljesedik. 

Mindazonáltal a dicsőségnek és a szeretetnek olyan csodás jelenségei sejlenek fel az isteni Lángnak 

ezekkel az érintéseivel, és annyira meglátszik, hogy már a mennyország kapujának küszöbénél áll, 

hogy megéli: ez a földi lét nem elég tágas az isteni Szeretet befogadására. Ezért csak azt tudja 

kérni, hogy bemehessen a szeretet befejezett tökéletességébe!  

 

 5. Továbbá azt is látja a lélek, hogy isteni Jegyesének ebben az élvezetes erőkifejtésében és 

közlésében maga a Szentlélek hívogatja őt abba a végtelen dicsőségbe, amelyet a szeme elé 

állított. Ezt olyan csodálatos módon, olyan édes dédelgetéssel teszi, ahogyan az Énekek éneké-ben 

olvashatjuk, amikor az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonynak ilyen szavakkal ad közlést: Kelj fel, 

siess, én barátnőm, galambom, szépségem és jöjj! A tél már elmúlt, a záporeső elvonult. Virágok 

jelentkeznek földünkön, a szőlőmetszés ideje eljött, a gerlice szava hallatszott földünkön. A fügefa 

megtermette első gyümölcsét, a virágzó szőlők kiárasztják illatukat. Kelj fel, én barátnőm, és 

szépségem, és jöjj! Én galambom, a szikla üregeiben, a kerítés hasadékában mutasd meg nékem 

arcodat! Zengjen szózatod fülemben, mert a te szavad édes, és arcod ékes (Én 2, 10-14).  

 Ezt az isteni vágyódást – amellyel az isteni Vőlegény kívánkozik választottjához – a lélek-

menyasszony érzi és tisztán meghallja annak a dicsőségnek a felséges érzetében, amelyet neki a 

Szentlélek mutat ebben a gyöngéd és édes lángolásban, hívogatván őt, hogy lépjen be abba a 

dicsőségbe. Erre az isteni hívásra felel a lélek, amikor azt mondja: Műved, ha úgy tetszik, fejezd be! 

Nem kér tehát isteni Jegyesétől mást, mint azt a két dolgot, amelyre maga Jézus tanított bennünket, 

tudniillik: Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10).  

 

 Amikor azt mondja: Művedet fejezd be, akkor tehát ezt kéri: Add meg nekem a Te 

országodat, vagyis édes uralmadat, de hozzáteszi: ha neked is úgy tetszik, vagyis legyen úgy, 

ahogyan Te akarod!” 

 

 II. A lélek vágya jut kifejezésre a 6. verssorban, amely így hangzik:  

 

  Tépd szét ez édes támadásnak függönyét!  

 

 „Mi ez a függöny? A függöny az, ami elzárja az utat, ami a belépésnél akadályt jelent. 

Akkor lesz könnyű eljutni Istenhez, ha megszűnik a választófal, ha elszakad a függöny, amely a 

lélek Istennel való egyesülését akadályozná.” 

 Keresztes Szent János három függönyről beszél, „amely miatt az Istennel való egyesülés 

nem történhetik meg addig, amíg a függöny el nem szakad: 

 

 1. Az egyik az ideiglenesség, vagyis a világ ideigvalósága, amely magában foglalja az 

összes teremtményt. Az embernek ugyanis a világ összes javairól le kell mondania olyan 

értelemben, hogy semmit se helyezzen Isten elé! 

 

 2. A második függöny a természetiség, amely felöleli az összes tisztán természetes 

működéseket és hajlamokat. Tehát ezeket a természetes vágyakat az embernek le kell győznie, 

hogy lelke természetes működései isteniekké váljanak. Ezt a most említett két függönyt már az 

eddigi lelki fejlődési szakaszban az embernek el kellett távolítania. A szellemi tisztulásban a lélek 



 

maga tolja félre ezeket a függönyöket, elszakítja. Csak ezután, ennek a munkának elvégzésének 

köszönhetően kerülhet a mostani állapotba, vagyis az Istennel való egyesülés útjára. 

 

 3. A harmadik függöny az érzékekhez kötött testi élet. Tehát a léleknek a testtel való 

egységét értjük ez alatt. Szent Pál erről mondja: Tudjuk, ha majd földi házunk, amelyben lakunk, 

leomlik, van épületünk az Istentől, nem kézzel állított, hanem örökké való házunk a mennyben (2 

Kor 5, 1).  

 Az első két függönynek már régebben el kellett szakadnia, mert különben a lélek nem 

juthatott volna az Istennel való egyesülés állapotába, vagyis a világ összes javairól le kellett 

mondania, illetve természetes vágyait le kellett győznie, s lelke természetes működéseinek 

isteniekké kellett válniuk. Amikor ezek a függönyök a szeretet Lángjának kínzó nyaldosására 

elszakadtak, az még szenvedést okozott a léleknek. A fent említett szellemi tisztulásban a lélek 

végez ezzel a két függönnyel, s elszakítja őket. Ennek köszönheti, hogy egyesült Istennel, és 

mostani állapotába jutott. 

 a) Ebben az imaszakaszban a lélek tehát arra vár, hogy elszakadjon a harmadik függöny 

is, tudniillik a testi élet. Az élő szeretetláng költeménye itt az első versszak 6. sorában azért beszél 

csak egy függönyről, nem pedig függönyökről, mert csak ez az egy függöny vár még elszakításra. 

Az Istennel való egyesülés állapotában ez annyira vékony, finom és átszellemült függöny, hogy az 

isteni szeretetláng nyaldosása, amellyel Istentől ez a szeretet beleárad az embernek a szeretettől 

megsebzett szívébe, már nem okoz kellemetlenséget és fájdalmat neki, hanem ellenkezőleg: édes 

lelki élvezetet okoz számára. Ezért mondja itt a találkozást édes-nek. Ez pedig annál édesebb és 

élvezetesebb, minél inkább úgy látszik, hogy a láng elszakítja az élet függönyét.  

 b) Innen van az (és ezt érdemes jól megjegyeznünk), hogy az imádság ezen a fokán levő 

embereknek a természetes halála, még ha külsőleg hasonlít is más emberek halálához – okát és 

módját tekintve egészen más. Mert míg a többiek betegségben vagy végelgyengülésben halnak 

meg, ezeknél (még, ha betegen, vagy késő aggkorban múlnak is ki a világból) a lelket a 

szeretetnek egy az előbbieknél erősebb és fenségesebb fellángolása szakítja ki a testből. Ez tépi 

szét a függönyt, és ez ragadja el drága ékszer gyanánt csillogó lelkét Istenhez.  

 Éppen ezért az istenszerető lelkek halála mindig igen szép és édes. Sokkal édesebb, mint 

amilyen édes volt egész életük folyamán számukra a lelki élet. A szeretetnek legfölségesebb 

buzdulatával, érzelmeivel halnak meg, úgy, mint a hattyú, amely legszebben akkor dalol, 

amikor haldoklik. Ezért is mondja Dávid: Drága dolog az Úr színe előtt az Ő szentjeinek a halála 

(Zsolt 115, 15). Itt ugyanis egyszerre összegződnek a lélek összes kincsei, és az ember átmegy 

velük az örökkévalóságba, hogy beletorkoltassa az isteni Tengerbe szeretetének örömeit, 

amelyek itt már olyan szélesek, és úgy megáradnak, hogy maguk is tengernek látszanak. Ebben a 

pillanatban ugyanis összegyűlnek lelki kincsei a legelsőtől a legutolsóig, hogy elkísérjék az igazat, 

aki elindul, s elmegy a mennyei országba. 

 c) Amikor tehát a lélek megéli Isten Szeretetének a beleáradását, vagyis amikor Isten Lelke 

dicsőségesen találkozik az ember lelkével, akkor a lélek már egészen indulófélben érzi magát oda, 

ahol majd teljesen és tökéletesen fogja bírni Isten uralmát. A lélek már gazdagnak érzi magát a 

lelki kincsekben, mert ebben az állapotban az Úr megengedi a léleknek, hogy láthassa Isten 

szépségét. Mindez csak fokozza az Isten iránti szeretetét és dicsőítést fakaszt belőle. Már csak az 

hiányzik neki, hogy elszakadjon ennek a természetes életnek gyenge függönye, amely gátolta, hogy 

szabadon szárnyalhasson Isten felé. Felgyullad benne a vágy, hogy megszabaduljon ettől a földi 

sátortól, és Krisztussal lehessen. A léleknek itt már csak egy fájdalma van, az tudniillik, hogy 

még itt lenn kell élnie, hogy még nem tud átmenni abba a magasztos és fönséges életbe, amely 

vár reá. Ezért kéri Istent, hogy tépd szét ez édes támadásnak függönyét! 

 d) Azért mondjuk ezt függönynek, mert  

   –  ez először is válaszfal a szellem és a test között,  

   –  másodszor válaszfal a lélek és Isten között, 

   –  harmadszor ez a válaszfal már nem olyan sűrű és áthatolhatatlan, hogy a mennyei 

Világosság át ne szűrődne rajta. Az a függöny, amely Isten és a hozzá induló lélek, illetve a lélek és 



 

a hozzá induló Isten között még van, már annyira át van szellemülve, annyira meg van finomodva, 

hogy az Istenség Fénye áttetszik rajta. A lélek érzi annak a másik életnek, az isteni Örök Élet 

hatalmas voltát! Ez a megélés készteti őt, hogy számára az összes földi dolgok semmik legyenek, 

ő maga is már csak semmi, csak Isten neki a Minden!” 

 

 4. Keresztes Szent János felteszi a kérdést: 

 „Miért kívánja a lélek a függöny széttépését, nem pedig azt, hogy Isten vágja el vagy 

semmisítse meg? Nem egyforma ez a három fogalom. 

 a) A széttépés itt találóbb kifejezés. Az ilyen találkozáshoz jobban illik a széttépés, mint az 

elvágás vagy megsemmisítés.  

 b) Másodszor azért beszélünk a függöny széttépéséről, mert a szeretet jellemző vonása az 

erős és szenvedélyes érintés. Már pedig ez jobban érvényesül a széttépésben, mint az elvágásban 

vagy a megsemmisítésben.  

 c) Harmadszor azért beszélünk a függöny széttépéséről, mert a szeretet gyors és hirtelen 

cselekvést kíván. Olyat, ami minél hamarább megtörténik. A szellemi cselekmények itt egy 

pillanat alatt jönnek létre a lélekben, mert azokat Isten önti beléje.  

 Innen van az, hogy a jól előkészült lélek sokkal több, és hathatósabb cselekményt képes 

rövid idő alatt létrehozni, vagyis többet érő imát végezni, mint a kevésbé előkészült lélek 

hosszú idő alatt. Sőt, mi több, nagyfokú előkészültsége folyamán a lélek a szeretet vagy 

szemlélődés egy-egy cselekményében hosszú ideig szokott megmaradni. Tehát a jól előkészült 

lélekbe minden pillanatban behatol az isteni Szeretet. Mert a szikra abban a jól kiszárított lelki 

anyagban minden érintésre lángot vet. Ezért kéri a szerelmes lélek inkább a függönynek hirtelen 

elszakítását, mint a hosszabb időt igénylő elvágást vagy megsemmisítést.  

 d) A negyedik ok – hogy miért kéri a lélek a függöny széttépését – az, hogy ily módon 

minél hamarább elszakadjon ennek az életnek a függönye! Mert az elvágás megfontolással, 

meggondolással történik. Az ember megnézi, hogy hol alkalmasabb elvágni egy anyagot. Már pedig 

a szerelmes lélek azt óhajtja, hogy minél hamarabb találkozzon isteni Jegyesével! Sürgeti, 

nincs ideje kivárni, hiszen Isten oltja bele szívébe a vágyat, és adja a kérést az ajkára, hogy minél 

hamarabb szakadjon el élete a szeretet valamelyik természetfeletti hatása vagy támadása 

következtében. Az Istennek adott lélek tudja, hogy Isten idő előtt szokta magához venni az olyan 

lelkeket, akiket nagyon szeret, és hogy e szeretet által rövid idő alatt hozza létre bennük azt a 

tökéletességet, amelyet rendes lépésben haladva csak hosszú idő alatt tudtak volna elérni. Azért is 

mondja az ószövetségi Bölcs: Istennek kedve telt az igaz emberben, és elragadta a bűnösök közül. 

Rövid idő alatt is kedves volt a lelke Istennek, ezért sietett őt kivinni a gonoszok közül (Bölcs 4, 10-

14). Ebben a szentírási szövegben elragadásról van szó, ami szintén ellenkezik minden halogatással. 

Ezért nagy fontosságú a lélekre nézve, hogy itt a földi életben gyakorolja magát a szeretet 

aktusaiban, hogy rövid idő alatt érjen el a szeretete a tökéletesség fokára. Nem akar késlekedni, 

hogy minél előbb megláthassa Istent.” 

 

 5. Ennek a 6. verssornak: – s tépd szét ez édes támadásnak függönyét – van még egy szava, 

amelyet Keresztes Szent János magyaráz: 

 „Miért nevezi támadásnak a költemény a Szentléleknek ezt a belső működését, amellyel 

közli az Ő szeretetét a lélekkel? Ennek az oka az, hogy a lélek végtelenül vágyódik Isten után, és 

földi életének befejezése után minél hamarább óhajtja elnyerni Őt. De látja, hogy még nem érte 

el a tökéletes szeretet fokát. Ehhez az kell ugyanis, hogy Isten tegye őt tökéletessé, tépje szét ez 

édes támadás függönyét, vagyis szabadítsa ki ebből a testi életből. Megérti, hogy ebből a célból 

bocsátja rá ezt az isteni dicsőítő lángot, és mint egy támadja őt.  

 A Szeretetláng eme perzselés célja, hogy általa a lélek megtisztuljon, és elváljon a 

testtől. Ezért helyesen mondhatjuk támadásnak azt a közelítést, amellyel Isten mind jobban behatol 

az emberi lélekbe, megdicsőíti a lélek állagát, vagyis a lélek lényegét, és azt istenivé teszi. Ezáltal 

az emberi lélek magába fogadja Isten Létét, amely meghalad minden létet. Ennek az oka az, hogy 

amikor Isten átdöfi az ember szívét a Szeretettel, vagyis a Szentlélekkel, ez a közlés olyan heves, 



 

mint amikor valakit megtámadnak. Csakhogy ez édes támadás! A lélek ebben a közlésben 

ugyanis élvezi Istent. Ezért mondják édes támadásnak Isten közelítését. Nem mintha más isteni 

érintések és támadások, amelyekből ebben az állapotban bőven kijut neki, nem volnának szintén 

édesek, hanem azért, mert ez messze felette áll a többinek. Isten ugyanis ezt azért teszi, hogy 

minél hamarább eloldhassa bilincseit, és megdicsőíthesse őt. Ezért kéri a lélek szárnyaló 

vágyódással: Tépd szét ez édes támadásnak függönyét!” (Keresztes Szent János: Az élő 

szeretetláng, 453-462. oldal). 

 

 III. Most olvassuk újra A lélek dala című vers első versszakát:  

   

Ó szeretetnek élő lángheve,  

  mely oly gyöngéden ütsz sebet,  

  hol lelkem legmélyebb központja van! 

  Minthogy kínzó voltod többé nem érzem,  

  műved, ha úgy tetszik, fejezd be,  

  s tépd szét ez édes támadásnak függönyét!  

 

 1. Ennek a versszaknak a tartalmát Keresztes Szent János így foglalja össze:  

 „Ó, lángja a Szentléleknek, mely oly bensőleg és oly gyengéden vered át lelkem állagát, 

lényegét, és égeted dicső tüzeddel, mivel már olyan jóságos vagy, s kedvet mutatsz arra, hogy az 

örök életben nekem add magadat: hallgasd meg kérésemet! Ha már nem jutottak el füleidhez 

eddigi esengéseim, amelyeket a szeretet epedő szenvedése csalt ajkamra, midőn érzéki részem és 

szellemem, sok tisztátalanságom, gyöngeségem és szeretetem csekély foka miatt nyögök alatta, ha 

már eddig hiába kértelek, hogy engedj meghalni és végy magadhoz, mert hiszen epedve eped 

Utánad a lelkem, s a türelmetlen szeretet nem engedte, hogy belenyugodjam a földi életbe, holott 

Te azt akartad, hogy tovább éljem azt, ha már a szeretet előbbi buzdulatai nem voltak elegendők, 

nem bírtak akkora erővel, hogy véget vessen életemnek, Uram, legalább most tedd meg! Hiszen 

már annyira megerősödtem a szeretetben, hogy érzéki részem és szellemem nemcsak ájuldozik, 

elalél Tőled, hanem ellenkezőleg, erőt merít Belőled, mert szívem és testem örvendezik az élő 

Istenben (Zsolt 83, 2), és összes részeim egyetértenek velük. Tehát, Uram, amiről azt akarod, hogy 

kérjem, azt kérem. Amit Te nem akarsz, azt nem kívánom, nem is tudom kívánni, nem is jut 

eszembe kívánni. Mivel tehát szemed előtt most már hathatósabbak, nyomósabbak kéréseim, 

minthogy Tőled indulnak ki, Te indítasz reájuk, élvezettel, örömmel a Szentlélekben kérlek, Tőled 

jöjjön ítéletem (Zsolt 16, 2), midőn ezeket a kéréseket értékeled és meghallgatod: tépd szét ez élet 

gyönge függönyét, és ne engedd azt elnyúlni addig a pontig, ahol a kor és az évek természetszerűen 

vágják el azt, hogy most ettől a pillanattól kezdve szerethesselek azzal a tökéletes és kielégített 

szeretettel, amelyet lelkem kíván vég és határ nélkül!” 

 

 2. Micsoda sürgető szeretet izzik ki ezekből a szavakból! Az isteni Szeretettől feltüzesített 

lélek tudja mondani azt, amit A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz és Keresztes Szent János is 

hangoztatott: „Uram, belehalok abba, hogy még nem halok bele!”  

 Csak a szerelmes szív tud ilyen szavakat megfogalmazni. De itt már nemcsak ez a 

megfogalmazás („Belehalok, hogy nem halok bele”) érvényes, hanem egyre inkább az is: „Élek, 

Uram, mert már Te éltetsz engem! Lobogva lángolok a szeretettől, mert Te lángolsz bennem, a 

Te Szereteted lobog a lelkemben!” Amikor ugyanis Isten a Szeretet nyilának édes támadásával 

megsebzi az ember szívét, hogy rajta keresztül behatolhasson a lélek legmélyére, attól kezdve eljön 

az ember számára Isten országa, megvalósul benne Isten uralma. Isten uralkodik el bennünk, Isten, 

Aki a szeretet (1 Jn 4, 16), aki a végtelen, lobogó Szeretetlángolás! Itt már az ember nem kíván 

másra gondolni értelmével, nem óhajt másra törekedni akaratával, csak a Jézustól ajándékozott 

beirányozottság lüktet egész lényében: „Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10). Legyen meg a Te 

akaratod! Ha Te, Uram, be akarsz jönni lelkem legmélyére az édes szeretet ilyen támadásával, 

lerohanásával, szívsebzésével, akkor én igent mondok Neked!” (vö. Lk 1, 38). Boldogító igen ez! 



 

Amikor az ember végre megadja magát Isten akaratának, és Isten ilyen nyíllövésszerű gyorsasággal 

betölti a lelkét, akkor már csak az istenszeretet édességét, Isten Lénye boldogító voltát éli meg, és 

valahogy megtapasztalja, hogy Isten szentháromságos boldogsága lett az ő boldogsága is.  

 

Ahogyan Isten nélkül nyugtalan az ember szíve (vö. Jn 14, 1), úgy Isten boldogságával, 

szeretetével betöltődve lesz boldog az emberi lélek! 
 

 Újra meg újra megfogalmazhatja vallomását Istennek: „Uram, Te lettél az én boldogságom! 

Te, a végtelenül boldog Isten lettél az én boldogságom!”  

 Isten boldogsága és az ember boldogsága – talán mondhatjuk így: – egy helyen lüktet, 

együtt van. Isten boldogsága és az ember boldogsága egyesült a szeretet élő, lobogó 

Szeretetlángolásában!  
 

  

Az ember egyre jobban megéli Isten szeretetvallomását, amellyel mondja nekünk:  

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

 

Most csak dúdolva ízlelgessük Istennek ezt a szeretetvallomását:  

 Hmm… 

 

Jézus tanításából az ember azt is tudja, hogy micsoda távlatai vannak még ennek az isteni 

Szeretetnek! Az ember mindig jogosult a gyermeki bizalommal való kérlelésre:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

Dúdolgatva mondjuk Neki szívünknek ezt a vágyát:  

 Hmm… 

 

Most még a dúdolgatás dallamát is elhagyva, csak a szívünkben éljük meg vágyunkat:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

Ezt a vágyódást már nem kell befejezni, hiszen Isten Lelke, a Szentlélek sóhajtozik bennünk 

kimondhatatlan vágyódással (Róm 8, 22), mert Ő az Atya és a Fiú közötti Szeretetáramlás! 

  
 


