
422. A lélek-menyasszony olyan ember, akinek Isten lett a legfontosabb, és akit egészen 

lefoglalt magának az Úr! 

 

 

Imádkozzuk a 102. számú éneket: 

 

 Szentlélek Isten, szállj le reánk, elmét derítő tiszta láng, 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmed!  

  

 Ó adjad ismernünk Atyát, és Egyszülötte Szent Fiát,  

 S Téged, ki tőlünk származol, valljon, mi ég- s földön honol!  

 

 Az Istennel való egyesülés, a lelki frigy imaállapota, vagyis a lelki házasság kegyelme 

olyan boldogságos imaállapot, amely az Úristen ajándéka. Az isteni Vőlegény látogatása ez, az 

Úrral való találkozás, amely a Szentlélek ajándéka. Olyan együttlétet eredményez, amelyből 

kizárólagos szeretet fakad, illetve egység, az Istennel való egyesülés születik. Isten akaratának 

megtevéséből gyönyörűség fakad. A kontemplatív ember, vagyis az Istent szemlélő lélek – 

mondhatjuk úgy is – „kukucskáló” ember. De nemcsak olyan, aki szeretne „betekinteni” a 

mennyországba, hanem sokkal inkább Istent látni kívánó ember, Istenre irányuló ember, 

Szerelmesét látni kívánó ember. Olyan ember, akinek Isten a legfontosabb, akinek most már 

Isten lett az élete, aki Szent Pál apostol szavaival: Él ugyan, de már nem is ő, hanem Isten 

őbenne (vö. Gal 2, 20).  

 Az istenszemlélő imának, a kontemplatív imának ezen csúcsfokozatán a lélek annyira 

átalakul, hogy elfelejti önmagát. Ezentúl nem gondol másra, csak Istenre, és annak dicsőségére 

(Tanquerey: Aszketika és misztika, 1474).  

 Átalakulásról van szó, szenvedőleges, befogadó jellegű állapotról, amikor nem az ember 

alakítja magát, hogy a saját erejével tudjon valami eredményt elérni az Istennel való egyesülés 

imaállapotában, hanem Isten műve, ingyenes ajándéka, hogy az ember kimegy önmagából, és 

belemehet Istenbe, és Isten pedig betölti az Ő Szeretetével, az Ő Szentlelkével a lélek-

menyasszonyt. Joggal mondhatjuk tehát, hogy a lélek-menyasszony olyan ember, akit egészen 

lefoglalt magának Isten. Olyan ember, akinek Isten lett a legfontosabb.  

 Ebben az imaszakaszban tehát Istennek ezt a mérhetetlen nagy szeretetét egyre jobban 

csodálja a lélek: „Hogyan tudtál, Uram, velem, kicsi emberrel ilyen nagy dolgot művelni?” (vö. 

Lk 1, 49). Ez a meghatódottság az Istentől történt megérintettségnek, de még inkább a Tőle való 

lefoglaltságnak kegyelme.  

 

I. Isten lefoglalja magának az embert, és megosztja vele a dicsőségét 

  

 1. Az Ószövetségben a Zsoltáros így nyilatkozik: Isten dicsősége felülmúlja az eget és a 

földet, Ő emeli fel népe homlokát, Ő teszi dicsővé minden szentjét (Zsolt 148, 13-14). Tehát az a 

dicsőséges Isten, Akit az ég és föld nem tud befogadni, mert a világmindenséghez képest ezek 

csak kicsiny porszemek, de még inkább a Világmindenséget teremtő nagy Istenhez képest, 

megosztja az Ő dicsőségét választottjaival, dicsővé teszi szentjeit, vagyis az Ő isteni 

dicsőségében részesíti az embert. Az, hogy felemeli népe homlokát, azt jelenti, hogy választottjai 

tekintetét irányítja egyre magasabbra, fölfelé, a mennyország felé, a dicsőséges isteni élet felé. 

Sőt nemcsak magára irányítja a lélek-menyasszony tekintetét, hanem részesíti is őt örök isteni 

dicsőségében.  

 



 2. Habakuk próféta is látta, hogy: Isten dicsősége elborítja az eget, és fölsége betölti a 

földet (Hab 3, 3). Micsoda imádságos élménye lehetett a Prófétának, aki láthatta Isten 

dicsőségét! Ahogyan a napfény felülről érkezve betölti fényével az eget és a földet, úgy, és még 

inkább az isteni Nap ragyogása betölti az eget és a földet: beborítja az angyalokat és az 

embereket.  

 

 3. Szent Péter, a legfőbb apostol is arról a dicsőségről beszél, amelynek részesei 

lehetünk: Ti tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, Aki a 

sötétségből meghívott benneteket csodálatos Világosságára (1 Pét 2, 9). Ez az örök Világosság 

ragyogása. Amikor a levegőt beszívjuk, és egyesülünk vele, ez éltet bennünket. Istennek ez a 

dicsőséges miliője jobban éltet minket, mint a levegő, és egyesít önmagával! Ő választott ki 

magának minket, az Ő szent tulajdona lettünk.  

 A pap különlegesen is olyan ember, akit Isten lefoglalt kizárólagos tulajdonául. A pap 

neve latinul: sacerdos. Ha ezt összetett szónak tekintjük, akkor alkotóelemei szerint 

kettébonthatjuk: sacer-dos. A sacer jelentése: „szent”, a dos jelentése pedig: „adomány, 

ajándék”. Könnyen megértjük, hogy a sacerdos, a pap nem más, mint „szent ajándék” Istentől, 

akit Isten kiválasztott, meghívott és lefoglalt magának. Akiket a szolgálati papság szentségi 

ajándékában részesít, azokat Krisztus főpapi megszentelő tevékenységének is részeseivé teszi. 

Szent Péter apostol itt azonban minden keresztényről mondja, hogy ők Isten tulajdonául 

kiválasztott népe. A papnak különösen is feladata az igehirdetés is, de minden megkeresztelt 

embernek is feladata, hogy Isten dicsőségét hirdesse, mert Isten minket, mindnyájunkat a bűn 

sötétségéből meghívott, kiválasztott, és elhelyezett szeretett Fia országába, a csodálatos 

Világosság, a Fényesség országába. 

 Ezért van az, hogy már az ószövetségi Zsoltáros is Isten papjainak dicsőségéről, 

fényességéről, ragyogásáról beszél: Igazságba öltözzenek papjaid, szentjeid ujjongjanak! Sion 

papjaira az üdvösség palástját terítem, s szentjei ujjongva ujjonganak! (Zsolt 131, 9. 16). Az 

üdvösség palástja nem más, mint az Istenbe öltözöttség. Isten azonban nemcsak a szolgálattevő 

papokat borítja be szentségével, hanem Sion lakósait is – akik szentek, mert maga az Úr 

szentelte meg őket.  

 

 4. Salamon király is a jeruzsálemi templom szentelési imájában hasonlót mond: Istenem, 

Uram, térj nyugvóhelyedre, Te és hatalmad ládája – tudniillik a jeruzsálemi templomban, 

amelyet építettem –, papjaid, Uram, Isten, öltsék magukra dicsőségedet, és szentjeid örüljenek 

jótéteményeidnek! (2 Krón 6, 41). Az imádkozó király tehát nem csupán a papok külső ruhájáról 

beszél, az istentisztelet díszes, külső ragyogásáról, hanem arról, hogy Isten dicsőségét, az 

üdvösséget, az Üdvözítőt, sőt magát Istent kell magukra ölteniük! Isten az Üdvösség! 

Üdvösségre eljutni nem más, mint Istenbe eljutni. Nyilván az ilyen kéréseknek az Úristen nem 

tud, és nem is akar ellenállni.  

 A Zsoltárosnál az Úr így folytatja: Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok. Fényességet 

hintek felkent királyomra (Zsolt 131, 16-17). Itt tehát Isten az, Aki cselekszik, Isten az, Aki 

meghallgatja a kérő imát, amelyet Dávid sarja, Salamon király mondott. Az Ő papjait, szent 

ajándékaival gazdagított választottait az üdvösségbe borítja be. A hatalmas sarjról szóló 

jövendölés csak kis részben vonatkozik Dávid fiára, Salamonra, sokkal inkább a hatalmas 

Utódról van itt szó, a Felkentről, a Krisztusról, a Messiásról, Akin keresztül ragyog majd az 

isteni dicsőség.  

 

 5. Dávid király ugyan saját magáról mondta: Igaz voltomban látom meg arcodat, és 

színed látása tölt el, ha felébredek (Zsolt 16, 15), de ez leginkább erre a hatalmas Utódra 



vonatkozik, Aki a halálos álomból harmadnapra, Húsvétvasárnapra felébredt, feltámadt, hogy 

emberi mivoltában is a Szentháromság dicsőségét láthassa.  

 Ez a jövendölés azonban mindnyájunkra is vonatkozik. Minél igazabbak leszünk, vagyis 

minél szentebbek, és minél inkább engedjük, hogy eluralkodjék bennünk Isten, annál inkább 

látjuk meg az Ő arcát! Ha majd Krisztus Urunkkal a halálos álomból felébredünk a mennyei 

valóság világára, akkor majd ennek a minket oly nagyon szerető Istennek a látása tölt el. Ezt 

Szent János apostol hiteles tanításából is ismerjük: Tudjuk, ha Krisztus Urunk megjelenik – 

tudniillik dicsőségesen a világ végén –, Hozzá leszünk hasonlóak, mert látni fogjuk, amint van 

(1 Jn 3, 2). Isten az Ő választottjaival megosztja a dicsőségét, megmutatja magát, megláttatja 

magát. Szemlélhetjük Őt! 

 

 6. Szent Pál apostol is erről beszél, amikor azt mondja: Dicsekszünk a reménységgel, 

hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk (Róm 5, 2). Micsoda reménysége van a keresztény 

embernek, aki az imádságban Istent keresi, aki nem tart vissza önmagából semmit sem, az 

imádságban Istennel egyesül.  
 

 II. Miképpen történik ez, hogy az embernek Isten lesz a legfontosabb? 
 

 1. Szent Pál apostol tanítja, hogy az embernek ezt az átalakulását Isten Krisztusban 

valósítja meg: Úgy tetszett az Atyának, hogy benne – tudniillik Krisztusban – lakjék az egész 

teljesség (Kol 1, 19), vagyis az Istenség egész teljessége. A Mennyei Atya – Aki kimondta 

önmagát öröktől fogva mindörökké, és mindent átadott a Fiúnak – ebben a teljességben akarja 

részesíteni az Ő választottjait is. Isten üdvözítő terve arra irányul, hogy önmagával gazdagítsa 

az embert, hogy az ő örök isteni életében részesítse kicsiny teremtményét. Ebben tetszését leli az 

Atya, vagyis gyönyörűségét találja abban, hogy teremtményeivel megossza önmagát. 

Egyszülött Fiáról is így nyilatkozik a kereszteléskor meg a Tábor hegyen: Te vagy az én szeretett 

Fiam, Akiben kedvemet, tetszésemet találom (Mt 3, 17). Egyszülött Fia miatt nekünk is mondja: 

„Te vagy az én szeretett gyermekem, akit a Szentlélekben szeretek; te vagy az én örömöm, 

hiszen azért teremtettelek meg, hogy ebben isteni életemben részesedjél!” Ez Istennek is 

gyönyörűség, embernek is gyönyörűség! 

 

 2. Szent Pál tovább fejtegeti ezt a témát: Isten jósága és emberszeretete megmentett 

minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus 

Krisztus által bőven árasztott reánk, hogy kegyelmével megigazuljunk, és az örök élet reménybeli 

örököseivé váljunk (vö. Tit 3, 4-7). Isten jósága műveli ezt, hogy az örök élet örökösei, részesei 

lehetünk. A jó Isten jót ad önmagából, a legnagyobb Jót, amikor Egyszülött Fiát és a 

Szentlelket ajándékozza nekünk. Az ember megszentelődését, vagyis hogy számára Isten 

legyen mindennél és mindenkinél fontosabb, maga Isten műveli. Üdvözítőnk, Jézus Krisztus 

által ad életet a Szentlélekben való megújulás által. Ő, Akiben benne lakik az egész teljesség 

(Kol 1, 19), nem szűkmarkúan adja az Ő életében való részesedést, hanem bőven árasztja reánk a 

Szentlélekkel (vö. Jn 3, 34). Milyen nagyszerű ez a megmérhetetlen szeretet! Milyen felemelő, 

hogy Krisztus által ebben az isteni szeretetben részesülhetünk! Mindez tehát Isten ajándéka.  

 

 3. Ezt hangsúlyozza Szent János apostol is. Evangéliumának bevezetésében mondja: Az 

Ige a tulajdonába jött. Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei 

legyenek. Ezek, Istentől születtek (Jn 1, 11. 13). Vagyis a Fiú nemcsak megmutatta azt, hogy 

hogyan lehetünk az Ő életének részesei, hogyan részesedhetünk az istengyermekség 

ajándékában, vagyis hogyan lehetünk az Ő testvérei, hanem ezt létre is hozta. Vele együtt 



lettünk gyermekei a Mennyei Atyának, és templomai a Szentléleknek (vö. 1 Kor 6, 19). Ezért 

mondja Szent Pál apostol: Krisztust öltöttétek magatokra (Gal 3, 27). Ő az Atya dicsősége. 

Amikor Isten a maga dicsőségében akar részesíteni minket, akkor Krisztus által műveli mindezt. 

Krisztusba öltözködhetünk, és így lesz életünk Krisztussal elrejtve Istenben (vö. Kol 3, 3).  

 Az a lélek, akit az Úr az Ő menyasszonyának választott, már nem önmagában él, hanem 

Krisztussal. Istenben elrejtve, Istenbe beleöltözködve. Ezért mondta Szent Péter apostol: Nem 

adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülhetnénk (ApCsel 4, 12), csak Krisztus Jézus neve. 

Ő életét adta értünk, illetve életét adta nekünk, ezért részesedhetünk az Istennel való 

legbensőbb, legszemélyesebb szeretetegyesülésben. 

 

 A választott lélek tehát Krisztus által kapja ajándékba Istennek ezt a dicsőséges életét. 

Isten mennyei életét kezdi el élni már itt a földön, és bontakozik ki egészen ez az élet a 

mennyországban, ahol a lélek-menyasszony isteni Urától kap otthont. Jézus készíti számára ezt 

az örök-lakást, amelyről beszél: Elmegyek, helyet készítek nektek, és amikor elkészítettem a 

helyet, akkor elviszlek magammal, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok! (Jn 14, 3).  

 Csoda-e, hogy a lélek-menyasszony, akit így magához ragad Isten szeretete, méricskélés 

nélkül mintegy kimegy önmagából, beletemetkezik Istenbe, és hagyja, hogy isteni Ura egészen 

lefoglalja magának őt, hogy már Istenben éljen. 

 Már megvalósul benne az Úr elvárása: Virul az igaz, mint a pálma, és termékenyen 

gyümölcsöt hoz (Zsolt 91, 13. 15). Szent Pál apostol világosan megmondja, hogy mi ez a 

gyümölcs: A ti gyümölcsötök a megszentelődés, jutalmatok az örök élet (Róm 6, 22), részesedés 

Isten örök életében. 

 

III. Hogyan élték meg a szentek, a lelki élet mesterei ezt az imaállapotot, amikor a lelkük 

egyesült Istennel, amikor egészen lefoglalta őket magának az Úr? 

 

 A sok nagyszerű példa közül most csak egy-kettőt idézzünk: 

 

 1. Nagy Szent Gergely pápa azt mondja: „Gyökeresen akkor szakad el az ember a 

rossztól, amikor Isten iránti szeretetből többé már nem akar vétkezni” (1. könyv 36. rész). 

Az ilyen embert ugyanis már lenyűgözi az istenszeretet. Nemcsak hogy elfordul a rossztól, 

hanem teljesen el is szakad a bűntől. Nem érdekli már a bűn, hanem csak Isten. Betölti őt az 

Isten iránti szeretet. Amit mi emberi erővel nem tudunk elérni, hogy ilyen gyökeresen ellene 

mondjunk a bűnnek, sőt a bűn vonzásának is, azt Isten maga hozza létre az emberben. Isten 

ugyanis beleönti az Ő választottja lelkébe a szeretetét. Ezért nincs már helye benne a 

bűnnek, a bűn utáni vágyódásnak, a szenvedélyek vonzásának, a földnek. Az Isten utáni 

vágyódás – Isten ajándékából – Istennel való találkozásban bontakozott ki. Az ember kimegy 

önmagából, és bemegy Istenbe nem a maga erejével, hanem Isten őt magához vonzó 

szeretetéből.  
 

 2. Prohászka Ottokár, székesfehérvári megyéspüspök (1905-1927), a magyarok 

apostola, nemzetünk tanítója, ez a misztikus léleknek ilyen vallomását tett: „Nehéz a kórók közt 

pálmának lenni. Csak az istenes férfiú teheti ezt meg, akinek a lelke valóságos fény, akarata 

valóságos szentség. Bennem megvan ez a forró vágy tönkresilányítani az énemet Isten 

nagyobb dicsőségére! Ha tudnék Előtte kedvesebbet, megtenném, de eddig nem tudok. Édes 

Istenem, tégy velem, mint jószággal szokás! Rendelkezzél, használj, amint Neked tetszik!” 

(1890. július 3. 5.) 



 De nézzük tovább Prohászka Ottokár tanítását: „A szeretet kitágítja a lelket, 

szellemibbé, élesebbé, behatóbbá teszi. Aki szeret, annak lelke hasonul a szeretett tárgyhoz, 

és a tárgy benne élni kezd, egyesül vele, nemcsak érti. A szeretet által új képességeket kap az 

ember úgy, mintha egy új világ nyílna ki számára. Az ember nem is tudja, hogy miképpen 

történik ez, csak látja, vagyis boldogan szemléli, micsoda kincset kapott, amikor isteni Ura 

így meggazdagította önmagával az Ő kis választottját.”  

 Az Istentől kiválasztott léleknek micsoda vallomása ez az imádság! Mennyire feltárja, 

hogy melyik az az út, amely elvezet az Istennel való találkozásra!  

 

IV. Foglaljuk össze az egyesülés imájáról eddig mondottakat! 

 

 Az imádság eddigi megfogalmazása így hangzott: Oratio est ascensio mentis ad Deum. 

Az imádság: a lélek felemelkedése Istenhez. Itt azonban inkább így kell fogalmaznunk: Oratio 

est elevatio animae in Deum. Az imádság: a lélek felemeltetése Istenbe – Isten ajándékából.  

 

 Amikor ezen az úton az ember egy lépést megy Isten felé, Isten ezerannyit jön az 

ember felé. A lélek-menyasszonynak szabad telhetetlennek lennie, vagyis határtalanul 

vágyódnia isteni Ura iránt, hiszen ő egyre kisebbedni akar, hogy isteni Ura növekedjék egyre 

jobban őbenne! (vö. Jn 3, 30). Ezért azután már nem törődik a földi gizgazzal, a nem igazi 

értékkel, hanem azokat hátrahagyja, és amint a pálmafa nyújtózkodik az ég felé, ő is egyre 

jobban az ég felé emelkedik. 

 

 Ahogyan az Énekek éneke menyasszonyával mondja: Alig mentem tovább – otthagyva a 

teremtményeket – megtaláltam, Akit szeret a lelkem. És ekkor, hogyan, nem is tudom, lelkem 

Vőlegénye beleültetett az Ő hintajába (vö. Én 6, 12). Az, amiért fohászkodott: – Vigyél 

magaddal, siessünk el innét! – immár megvalósult, mert lakosztályába vezette őt a Király. Ezért 

mondhatja: Te lettél örömünk és boldogságunk. Szerelmedet többre tartjuk a bornál, mert méltán 

megillet a szeretet (Én 1, 4). A lélek-menyasszony tehát boldogan konstatálja: Én a kedvesemé 

vagyok, utánam vágyódik (Én 7, 11).  

  

 A szerzett szemlélődés imaszakaszaiban, vagyis  

1. Az aktív nyugalom (a lecsendesedés) imájában a lélek csendben várakozik és 

vágyakozik Istenre, Akinek közelsége békességet áraszt. 

2. Az aktív összeszedettség imájában a lélek Istenre tekint, illetve felszítja magában az 

Isten iránt való vágyat. 

 

 A belénk öntött szemlélődés imaszakaszaiban, vagyis  

3. A jelenlét imájában Isten megmutatja jelenlétét, zörget a lélek ajtaján.  

4. A megtisztulás, a passzív (kapott) összeszedettség imájában, az érzékek és a lélek 

éjszakájában Isten megtisztítja a választottját. Elsötétedik számára a világ, mert már nem azt 

akarja nézni, hanem Istent, Aki megvilágosítja a lélek sötétségét, és egyre jobban betölti 

gondolatait és magához vonzza akaratát.  

5. A megvilágosodás imájában Isten közel jön a lélekhez, és belső megvilágosodást ad. 

6. Az Istennél való megpihenés, vagyis a passzív (kapott) nyugvás imájában Isten a 

lelket a szeretet puha kötelékeivel egyre közelebb vonja magához és engedi, hogy jelenlétében 

megpihenjen. A lélek egyre jobban engedi, hogy Isten szeretete hatalmába kerítse, s boldogan 

merül bele ebbe az isteni szeretetbe.  



7. Az Istennel való együttlét imájában, vagyis az Istennel való egyszerű, átmeneti 

egyesülés imájában Isten együtt van a lélekkel 

8. Az elragadtatás (eksztázis, az önkívületi egyesülés) imájában Isten a szeretetben 

magához vonja, és átölelve tartja a lelket. 

 A szívsebzés imájában a lélek megéli: „Istenem, én Neked adtam magamat, Te pedig 

elfogadtál engem. Szereteteddel megsebezted a szívemet!” Lefoglaltál magadénak; együtt 

vagyunk!”  

„A lélek röpte” imája által a lélek mintegy „kimegy” önmagából, és beleemeltetik Isten 

belső világába. Isten és a lélek gyönyörűségüket találják a másikban. 

9. A lélek-menyasszony – aki megélte, hogy Isten megigézte a szívét – most az Istennel 

való eljegyzés imájában engedi, hogy az imádságban Isten magához vonja őt.  

10. Az Istennel való lelki frigy, az egymásban levés, az átalakító egyesülés, vagyis a 

szeretetben Istennel való tartós egyesülés imájában Isten a házába vezeti a lélek-menyasszonyt, 

és részesíti isteni életében. A lélek megéli: „Én TEBENNED vagyok, TE pedig énbennem, 

Uram!” Az átalakító egyesülés imája a lelki frigy kiteljesedése: A lélek Istenbe alakul, eggyé 

lesz Vele! 
 

 Ebben az Istenben való elmerülés imaállapotában tehát Isten már magához vonzotta a 

lelket képességeivel együtt. Értelme már nem kószál feleslegesen szerteszét a teremtmények 

mezején, hanem csendesen megpihen Istenben a hazatérés és az otthonlevés boldogságával. 

Akarata már nem vágyódik meg nem engedett módon a teremtett dolgok után, hanem enged 

az isteni szeretet nyugalmas vonzásának, a feléje kitárt karok hívogatásának, a számára feltárt 

isteni Szívbe való belépése hívogató mélységes szeretetnek. Az isteni értékre való rátalálás 

biztonságérzetével szédül bele az isteni szeretetnek ebbe a mérhetetlen örvényébe. Ezért 

tudja maga mögött hagyni az Istentől elvonni akaró teremtményeket. Hagyja, hogy a végtelenül 

nagy Létező „tömegvonzása” magába vonzza. Már nem kívül él, hanem belül, az odaát való 

Létezőben, a transzcendens Istenben!  

 Ez a belesemmisülés élménye az Istennel való szeretetegyesülés gyönyörűségének 

megtapasztalásában azonban életté válik. Szeretett isteni Ura az Ő örök Szeretetének lobogását, 

a tiszta Szeretet-aktussal (actus purus), vagyis magával az Istennel való egyesülés örök 

szeretetlobogását konszekrálja bele hitvesébe. Itt olyan a lélek-menyasszony állapota, mint 

amikor az ember egy új létközegbe kerül. Vagy ahogyan a tűzbe helyezett vasat kezdi átjárni a 

tűz melege, s egyszer csak felizzik. Így a Bárány hitvese is eggyé lesz azzal az izzó Tűzzel, Aki 

átjárta őt! 

 

Itt már tudja isteni Ura vallomását:  

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

 

Telhetetlen vágyódással, a szeretet határtalanságával mondhatja:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


