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Ježišu, si mojím ženíchom... Tak hlboko blízky ako nikto z ľudí... Poznáš ma ako nik z
milujúcich okolo... Tvoja láska je tak nežná a intímna, akú nedokáže dať svojej neveste žiaden
ženích na svete... Nikto ťa, môj milovaný nenahradí v tvojej láske ku mne... Nik nemá väčšiu
lásku, ako ty... obrovskejšiu než vesmír, hlbšiu než oceán, nežnejšiu než matka túliaca svoje
dieťa k svojim prsiam, bláznivejšiu než láska zamilovaného, ktorý kvôli milovanej urobí všetko
možné aj nemožné, len aby si ju získal, prejde cez najväčšie nebezpečenstvá, riskuje vlastný
život, aby obohatil život tej, bez ktorej si nevie predstaviť svoj život...

Všetko toto, si Ty, môj Milovaný, všetko toto si do nás vložil ty. Ak by si nám to nevtlačil do
duše, nedokázali by sme nič z toho... Preto to všetko musíš mať v prehojnejšej miere v sebe ty
sám.

Teším sa na nebo, kde si ťa naplno vychutnám – silu tvojej lásky, tvojej bláznivej lásky, ktorá
kvôli mne neriskovala svoj život ale ho úplne stratila, ktorá prešla tie najkrutejšie temnoty
ľudskej i diabolskej zloby, len aby ma zachránila od večného zabudnutia, nekonečného
zúfalstva... Nedokázal si, môj Pane, len tak sedieť a prizerať sa mojej sebaskaze, môjmu
úplnému sebazničeniu. Vrhol si sa do toho najbolestnejšieho a najbláznivejšieho riskovania – v
nádeji, že ma svojou láskou presvedčíš, že sa ti oplatí znova dôverovať, znova ti ponúknuť
srdce a nechať sa tebou úplne premeniť, vytiahnuť až do tvojho stredu, milovaná Trojica, do
ohňa, do stredu Slnka Lásky, do centra, z ktorého vyžaruje Dobro, Pokoj, Radosť, Múdrosť,
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Odvaha, LÁSKA... do Žriedla Lásky, z ktorého v celom vesmíre Láska vyviera ako z
blahodarného prameňa oživujúceho všetko, čoho sa dotkne... Až tam, do úplnej intimity
samotného Boha, kde si len ty, Otec a Svätý Duch... Medzi vás troch, vyzdvihnutý nad všetkých
anjelov a všetky duchovné bytosti, ktoré si tvoril od nepamäti... Hlboko ukrytý v Tebe, naveky sa
nechávať prežarovať, presahovať, prestupovať a napĺňať Tebou samým, úplne sa ti odovzdajúc
ako nevesta svojmu ženíchovi, v tej najhlbšej dôvere a totálnej odovzdanosti...

Tak veľmi by som chcel byť, Ježišu môj, úžasným spevákom, pri ktorého speve sa všetky srdcia
počúvajúcich rozlejú v blaženom šťastí a naplnení, lietajúcim orlom s tebou do najvyšších
výšok, výrečným rečníkom, ktorý rozpáli aj najchladnejšie, rozbije aj najtvrdšie a najotupenejšie
srdcia a primä ich k rozhodnutiu zanechať všetko a úplne sa ti odovzdať, silným a odvážnym
záchrancom, ktorý sa vrhne aj do najnebezpečnejších situácií, riskne svoj život, len aby
zachránil topiacich sa, horiacich, zavalených, ohrozovaných nielen telesne ale najmä
duchovne... Dodal odvahu k mučeníctvu a sám podstúpil aj najväčšie muky kvôli Tebe,
milovaný, kriesil manželstvá z prachu odcudzenia, znovu rozohnil tlejúce srdcia rehoľníkov a
kňazov láskou k tebe, môj milovaný... a omnoho viac, ako si vôbec dokážem teraz predstaviť.
Tým všetkým by som chcel byť, môj Ježišu... všetkým... Viem, že sa mi to nepodarí. Ale ty si na
to prišiel, ty si mi pošepol, ako to môžem urobiť, ako sa môžem stať týmto všetkým. Ak sa
stanem Tebou... Ak ma ty sám, môj Pán, premeníš v seba – Lásku – ak si nič neponechám a
úplne sa premením v Teba... Viem, že mi časť mňa ponecháš, budem to vždy ja, ale budeš to
viac Ty ako ja... Hoci cez obal mojej duše a tela, prežarovať budeš ty – črty tvojej tváre, tvojho
úsmevu, tvojho hlbokého milujúceho pohľadu, tvojich silných ale aj jemných rúk, tvoja
upokojujúca chôdza, tvoje roztvorené náručie. Chcem sa stať úplne Tebou... o jediné Ťa, teraz,
môj Ježišu prosím a žiadam – nič iné mi nemusíš dať, len toto jediné – premeň ma úplne celého
v Teba – LÁSKU... Ak sa ti úplne darujem, ak sa úplne celý darujem iným, nájdem seba... Kto
som, prečo som bol stvorený. Iba toto je cesta...

A viem, že ťa môžem zľúbať svojimi bozkami, objať nežným objatím milujúceho priateľa, privinúť
k sebe, spočinúť na tvojej hrudi a načúvať tlkotu tvojho srdca... zaspať na tvojom ramene, tvojou
dlaňou prikrytý, hladený, upokojený v tvojom milujúcom objatí s nežnosťou ženícha, obklopený
tvojím vášnivo zamilovaným pohľadom s úsmevom, ktorý za nič na svete nevymením, istý o
tvojej láske, ktorá ma nikdy neopustí, nezraní, ani nezradí, a vždy bude pri mne stáť... Toľko si
pre mňa urobil, Ježišu! Žiadny zamilovaný na celej zemi by to pre svoju milovanú nedokázal, čo
si ty podstúpil namiesto mňa, aby si ma ochránil pred úplným sebazničením. Zachránil si mňa,
padajúceho do žeravej lávy tmy a zúfalstva a sám si sa miesto mňa nechal roztaviť, odstrčil si
ma spred drtiča mojej duše, ktorý by ju rozdrvil na tisíc kúskov a sám si sa nechal rozdrviť na
prach, hodil si sa predo mňa v okamihu, keď ma mala guľa z kanóna zatratenia rozmetať do
zabudnutia a sám si tú strelu prijal za mňa a pred mojimi očami si bol rozmetaný do tmy. To, čo
mi zostalo, je tvoje milované telo, ktoré držím v rukách, ty, môj milovaný priateľ, ktorého
prijímam do svojho vnútra vo chvíli prijímania, tvoja krv, čo som nazbieral po kvapkách na zemi
po tvojej obeti, nevynechajúc ani jednu, pijem z kalicha doň vytlačenú. Si tak unavený, môj
milovaný, nepochopením tvojej lásky od nás... tvojich milovaných. Opri si svoju tvár o moje
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rameno, zohrievaj dychom svojich úst moje skrehnuté srdce. Odpočiň si v mojom náručí, pospi
si na mojom ramene, budem sa na teba dívať... s hlbokým pokojom v srdci silným a pevným
ako bralo. Ježišu, nikdy ťa už nechcem opustiť, nikdy zraniť tvoju lásku, veď nikde nepocítim
takú nežnosť ako od teba, žiadne stvorenie ma nikdy nebude milovať tak vrúcne a obetavo ako
ty, môj milovaný ženích, priateľ, spriaznená duša... Úplne celý sa ti odovzdávam, urob so mnou,
čo chceš, milujem ťa, Ježiš. Milujem, milujem, milujem...
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