
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 kedvesebbek, mint a friss 
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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! 

 


