
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! 


