
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! 

 


