
428. Isten az Ő üdvözítő tetteiben részesíti az Ő választottját  

  

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

 

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 

 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget!  

 

 A XI. fejezet az együttszeretés vagy az együttmunkálkodás, az együttszenvedés imája. Isten 

az ő üdvözítő tetteiben részesíti a lelket. A kiválasztott lélek pedig azt mondja: „Megteszem a Te 

szent akaratodat, Uram!” 

 

 Az első tíz fejezet címei:  

   I. Az aktív nyugalom, vagyis a lecsendesedés imája 

  II. Az aktív összeszedettség imája 

 III. A jelenlét imája 

 IV. A sötét éjszaka (vagyis a megtisztulás, a passzív összeszedettség) imája 

  V. A megvilágosodás imája 

 VI. Az Istennel való megpihenés, a passzív (kapott) nyugvás imája 

          VII. Az Istennel való együttlét imája, vagyis az Istennel való átmeneti egyesülés imája 

         VIII. Az elragadtatás (az extázis) imája 

 IX. Az Istennel való eljegyzés imája 

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

szeretetben Istennel való tartós egyesülés) imája  

 

 A XI. fejezetben most azt nézzük, hogy a lélek-menyasszony – akit az Úr az Ő házába 

vezetett és a Szívébe fogadott – hogyan részesül isteni Ura szeretésében, amellyel az embereket 

szereti, illetve a kiválasztott lélek hogyan tud együtt munkálkodni Istennel az emberiséget üdvözítő 

tevékenységében!   

 

I. A lélek-menyasszony kedvéért érinti meg Isten a lelkeket 

 

Ha kedves vendégeink érkeznek ide a Sziklatemplomba, és még nem voltak fenn a Szent 

Gellért-hegyen, akkor szívesen felmegyünk velük együtt. Az első néhány kanyar után már majd 

elámul a szemük, hogy milyen nagyszerű a kilátás a Gellért-hegyről! Mennyire más élmény 

felülről nézni ezt a várost, milyen nagyszerű a távlatokat is értékelni! Aki felülről nézi a fővárost, 

az valahol nemcsak kontaktusba kerül vele, hanem felelősséget is érez: Ez a mi városunk, közünk 

van egymáshoz.  

 Ez a bevezető hasonlat segít megérteni Keresztes Szent János, a karmelita egyháztanító 

élményét, amelyet ő le is rajzolt, a felfeszített Jézust belülről szemlélte. Általában mi a földön 

állva föltekintünk arra, Akit keresztre feszítettek értünk. Keresztes Szent János pedig a 

Mennyei Atyával együtt nézte a Szentlélekben szeretett Fiát – mondjuk így: – az égi 

magasságokból. Milyen más a távlat, milyen más az irányulás! Isten szíve irányulását tudja 

érzékelni az ember.  



 Mit akar Isten? Üdvözíteni az Ő teremtményét, az embert. A Katekizmus első kérdése 

így hangzott: „Miért vagyunk a világon?” Olyan biztos eligazítást ad a válasz: „Azért vagyunk a 

világon, hogy Istent megismerjük, megszeressük, Neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk.” 

De ennek a nagy igazságnak van folytatása is. Nem felejthetjük el: Nem egyedül fogunk 

üdvözülni. Azért is vagyunk a világon, hogy általunk és velünk mások is egyre jobban 

megismerjék Istent, egyre jobban megszeressék, egyre jobban szolgáljanak Neki, és velük 

együtt jussunk el az üdvösségre.  

 

 Tehát az Istennel való együtt-szeretés imája az az ima-mód, amikor az ember – aki 

befogadta Istent, illetve akit befogadott Isten az Ő szíve hajlékába – ezt az élményt meg akarja 

osztani embertestvéreivel. A minden embert üdvözíteni akaró Isten (vö. 1 Tim 4, 10) nem 

nélkülünk, hanem velünk akarja az embertestvéreket, az Ő gyermekeit az üdvösségre vezetni.  

 Igazán ez az ima-szakasz is a kontemplatív ima szférájába tartozik. A kontemplatív imát 

jellemzi a befogadó magatartás vagy a passzivitás, amikor az ember kapja a tudást Istenről. 

Kapja a szívébe Isten szeretetét, amikor a lélek-menyasszony együttműködik isteni Urával az 

együtt szeretés imájában, akkor isteni Urának a tevékenységét hagyja érvényesülni. Isten az, 

Aki általunk is meg akarja ismertetni magát az emberekkel. Általunk is meg akarja gazdagítani az 

emberszíveket. Itt a lélek-menyasszony az Úr közreműködését kéri: Csodáidra nyisd fel nemcsak 

az én szemeimet, hogy a törvényeidet csodálhassam, hanem embertestvéreim szemét is! (Vö. 

Zsolt 118, 18). 17? 

 Az ember a hitoktatásban, vagyis a hit továbbadásában beszélhet, és kell beszélnie 

Istenről, valami tudást közöl a szentháromságos egy Istenről. De a belső élményt, a belső tudást, 

ezt a misztikus ismeretet Isten tudja csak adni önmagáról az embertestvéreknek is.  

 Ha azt szeretnénk, hogy embertársaink is egyre jobban megismerjék Istent, akkor 

kérhetjük, hogy az ő szemüket is nyissa fel az Úr. Ha valaki lát, akkor befogad valami 

élményt, szép tájat, eget, földet attól függően, hogy mire irányult a tekintete. Akiknek a szemét 

Isten nyitja fel a látásra, azok lelki tekintettel tudják észrevenni Istent, Aki a látást adta. A 

Zsoltáros ezt így mondja: Amint meglátták, elámult a szemük (Zsolt 47, 6). Igaz, hogy elsősorban 

a szent városról van szó, de ez a város is csak Isten miatt szent. A zarándokok, akik Jeruzsálembe 

mentek azon csodálkoztak, hogy milyen hatalmas lehet az az Isten, Akinek a tiszteletére ilyen 

szép város épült, ilyen hatalmas templom. Ezért is folytatja a Zsoltáros: Jóságodról elmélkedünk, 

Istenünk, templomod belsejében (Zsolt 47, 10). Ha Isten fel is nyitja a szemünket, ha el is ámul a 

lelkünk Isten nagyságán, ez nem jelenti azt, hogy Isten színelátására jutottunk.  

 Mi itt a földön csak elmélkedhetünk Isten jóságáról, amelyet a szellemünkkel, az 

elménkkel megláttunk, de nem magát Istent látjuk. Mégis Isten nagyságát tudjuk felismerni, 

Isten szentsége érinti meg a lelkünket: itt van az Úr nagyon atyai tevékenysége, amellyel 

rávilágít a mi emberi gyarlóságunkra, illetve felragyog előttünk az Ő szentsége. A Zsoltáros ezt 

így fogalmazta meg: Szemed előtt állnak gonoszságaink. Titkos bűneinkre arcod fényt derít (Zsolt 

89, 8). Ha az ember egy ragyogóan kivilágított templomban van, akkor minden részletet lát. Ha 

Isten dicsőséges szentéjében, az Ő szeretete hajlékában vagyunk, akkor az Ő arcának a 

ragyogásában látjuk a magunk kicsinységét, gyarlóságát. Megérinti Isten a lelkünket, megtisztít a 

bűneinktől, mint ahogyan a templomban is ha a fényben látunk valami kis szemetet a padlón, 

akkor felvesszük, s nem hagyjuk ott, mert az nem méltó Isten házához. Istennek ez a ragyogása, 

amely az Ő arcáról olyan szelíden, de határozottan árad, egy belső biztonságérzetet ad az 

embernek: Isten megsegít engem, Ő az oltalmazója az életemnek (Zsolt 53, 6).  

 Ha a magunk kicsiny emberi erőnkkel nem tudunk nagytakarítást csinálni a templomban, 

ahol Isten lakik, akkor Isten maga jön a segítségünkre, megtisztít, megoltalmaz. Ezért boldogan 



mondhatjuk a Zsoltáros vallomását is, amely így hangzik: A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik. Ő a 

mi segítőnk, a mi oltalmunk (Zsolt 32, 20), tudniillik:  

  

–  Itt van Isten és megsegít,  

  –  itt van, és törődik velünk. 

  –  itt van, és megérinti a lelkünket, hogy megtisztuljon. 

 

 A lélek megtisztulása nagyon fontos ahhoz, hogy észrevegye Isten megszentelő 

tevékenységét. Erről a lélek-tisztaságról a Zsoltáros ezt mondja Isten ajkára adva a szót: Akinek 

útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten dicsőségét (Zsolt 49, 23). Akinek a 

szemébe belemegy a por, az nem lát jól. Akinek a szemüvege piszkos, az nem lát élesen. 

Idetartozik az Ószövetség tanítása is: Az Úr a tiszta-szívűeket szereti (vö. Péld 22, 11). Jézus 

pedig kifejezetten boldognak mondja a tiszta-szívűeket, mert ők meglátják Istent (vö. Mt 5, 8).  

 Minél tisztább valakinek a szíve, vagyis minél jobban Istenhez kapcsolódik, annál 

tisztábban látja Istent Istennek. Amikor Jézus megkérdezi: Kinek tartják Őt az emberek, akkor 

Simon Péter így válaszol: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!” (Mt 16, 15). Péter és az apostolok 

egyre jobban kezdték meglátni a Názáreti Jézusban a Messiást, Aki az élő Isten Fia. Ennek a 

vallomásnak a megerősítése volt a táborhegyi jelenet, amikor meglátták Őt isteni dicsőségében, 

isteni mivoltának ragyogásában. Ez már a mennyei boldogságnak az elővételezése volt, hiszen az 

üdvözültekről írja János, a látnok: Látni fogják az arcát, és a homlokukon lesz a neve (Jel 22, 4). 

Amikor az ember megtisztul, amikor a szemét megérinti az isteni Orvos, és azt mondja: Effeta, 

akarom, nyílj meg! (Mk 7, 34), láss, a szemed is, nemcsak az ajkad, akkor a lélek megtisztulása, 

Isten érintése a lélek megtisztulását eredményezi. A lélek boldogan tekint fel arra, Aki az ő 

látását megtisztította Isten érintésével. 

  

II. Azok a boldogok, akik az Úr törvényei szerint élnek (Zsolt 118, 1). 

 

Ebben a leghosszabb zsoltárban már láttuk az előbb, hogy Isten felnyitja az ember 

szemét, megérinti az ember szívét, hogy törvényeit csodálhassa.  

 

 Most arról gondolkodhatunk, hogy mit eredményez, ha valaki nemcsak meglátja Isten 

törvényeit, hanem meg is tartja. Amikor Szent Pál apostol Agrippa király előtt volt, mert 

fellebbezett a császárhoz, és a király előtt elmondta a damaszkuszi jelenetet, hogyan is történt az, 

amikor Isten megnyitotta a szemét, akkor arról is szól, hogy Jézus küldetést ad neki: Elküldelek, 

hogy megnyisd a szemüket, és visszatérjenek a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából 

Istenhez, és a bennem való hit révén elnyerjék bűneik bocsánatát, és helyet kapjanak a 

megszenteltek (vö. ApCsel 26, 17-18), vagyis a szentek között. Szent Pál ezért azután hirdette 

Krisztust, akár alkalmas volt, akár alkalmatlan (2 Tim 4, 2), akár szívesen hallgatták, akár nem 

hallgatták. Pál nem hallgatott, mert Krisztus szeretete sürgette. Az ő apostoli szavára – mert 

hiszen Isten választott edénye volt ő – Isten szeretete beleáradt az embertestvérek értelmébe, a 

szívébe (Róm 5, 5) és a cselekedeteibe. Isten tehát meg akarta világosítani az Ő választottja által 

az emberek értelmét. Ezért mondja: Elküldelek, nyisd meg a szemedet!  

 A szellemi megismerés, a szellemi látás a megértésből fakad. A Zsoltárosnál így 

olvashatjuk: Látták Isten nagy csodáit az igazak és örvendeztek. Ki olyan bölcs, hogy felfogja ezt, 

és megértse az Úr szeretetét? (Zsolt 106, 42-43).  

 Amikor az ember kezdi felfogni és megérteni az Úr szeretetét, akkor az értelme 

valamiképpen megvilágosodik. Rálát olyan valóságra is, amelyet addig nem látott. Ezért nekünk 



is szabad így fohászkodnunk: Döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődnöm! 

(Zsolt 118, 27).  

 A szemlélődés szóban benne van a szem is, amellyel nézni akarjuk Isten szeretetét. A 

lélek-menyasszony – ahogyan Szent Pál apostol is választott lélek – már több ismerettel 

rendelkezik az isteni Vőlegényről, már sokat szemlélte Őt. Már csodás tettein elmélkedve egyre 

nagyobb szeretetre gyúlt.  

 A választott lélek, akit Isten küld az Ő gyermekeihez – ebből a kincséből tud … A 

szemorvos is, aki új szemüveget ír fel, az ő szemlencséjével továbbadja, hogyan, melyik 

lencsével lát a jó látást igénylő ember jobban. Isten munkatársa is ilyen, segítséget nyújt a 

helyesen látni kívánó embernek. A maga élményeit, a maga tapasztalatát megosztja, ráirányítja a 

figyelmet. Hogyan nézzen, min keresztül nézzen, hogy jobban lássa Isten csodás tetteit, és azt 

megértse és szemlélje. Isten szeretete beleárad nemcsak az értelmünkbe, hanem másodszor a 

szívünkbe is. Ebben is a választott lélek segítségére tud lenni. Ahogyan az Ószövetségben kaptuk 

a tanítást: Szívetek legyen maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké! Éljetek Isten törvényei szerint, 

és tartsátok meg parancsait (1 Kir 8, 61), úgy a választott lélek is arra készteti embertestvéreit, 

hogy a szívük egyre jobban kapcsolódjon bele Isten szeretetébe. Vagyis a szeretet egybeolvadjon, 

szeretetből tegye meg az ember Isten akaratát. Isten és az emberek akarata, szeretete eggyé 

legyen!  

 

III. Isten szeretete nemcsak az értelmünkbe és a szívünkbe árad bele, hanem a 

cselekedeteinkbe is 

 

A zsoltárban ezt imádkoztuk: Azok a boldogok, akiknek tökéletesek az útjaik, akkor 

jelentkezik a vallomás az ember részéről: Amit elrendeltél, azt megtartom. Pontosan követem 

tanításodat (vö. Zsolt 118, 1. 4-5 ). Mert az istenszeretés nemcsak egy elméleti magatartás, 

hanem cselekedetekben nyilvánul meg. Ezért bíztat Szent Pál apostol is: Törekedjetek mindig jót 

tenni egymással és mindenkivel! (1 Tessz 5, 15). A szüntelen jócselekedeten van a hangsúly. Mint 

ahogyan Jézus sürgeti a szüntelen imádságot (vö. 1 Tessz 5, 17), hogy szívünk Isten felé 

forduljon, könyörögjünk az Ő irgalmáért, hálálkodjunk az Ő irgalmas szeretetéért, ahogyan a 

Jézus imában tettük; itt, az együttszeretés imájában a jócselekedetek szüntelen gyakorlását 

sürgeti az Úr. Hangsúlyozottan mondja az apostol: Ne fáradjatok bele a jótettekbe! (2 Tessz 3, 

13). A szeretet-gyakorlat mindig aktuális, mindig kötelező! Krisztus szeretete a szeretet 

gyakorlására is sürget bennünket. Az ember tudja azt, hogy mennyire gyenge. Ezért az Egyház, 

mint jó Édesanya imádkozik: „Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy 

mindenkor szereteted tüze hevítsen minket! Osztatlan szívvel szeressünk Téged mindenek felett, 

testvéreinket pedig Teérted Krisztus, a mi Urunk által!” (Az imaórák liturgiája 2. szombat déli 

imaóra könyörgése). Az Egyház nagyon jól tudja, hogy cselekedeteinkkel mi nem tudjuk elérni 

azt a szüntelen imaállapotot, amikor szüntelenül cselekszünk, megtesszük a jót embertársaink 

felé. Ezért azután kérjük Isten szeretete tüzének a lobogását a lelkünkben, hogy az hevítsen 

mindenkor a jócselekedetek gyakorlására!  

 Szent Péter apostol is hasonlóan sürget bennünket a szeretet tökéletes gyakorlására. Azt 

mondja: Ahogyan szent, Aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek egész életmódotokban! 

Mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én is szent vagyok!” (1 Pét 1, 15-16; Lev 11, 44). 

Isten az Ószövetségben is, az Újszövetségben is sürgeti: Legyetek szentek! Váljatok szentté a 

jócselekedetek gyakorlása által! Mert a szent Isten mindig a jót teszi   Ha mi is szüntelenül 

gyakoroljuk a szeretet tetteit, és kerüljük a rosszat, s szeretetlenséget, a bűnt, akkor leszünk 

szentek, akkor árad bele egyre inkább a szent Isten szeretete a cselekedeteinkbe.  



 Az Istenért való szeretet gyakorlása pedig örömet hoz az ember szívébe. A Zsoltáros így 

imádkozik: Ujjongjatok az Úrnak, szolgáljatok az Úrnak vidámsággal, vagyis örvendező szívvel! 

Járuljatok az Úr színe elé! Ott majd megtudjátok, vagyis megtapasztaljátok, hogy az Úr az  Isten, 

Övé vagyun. Őt magasztalva – folytatja a Zsoltáros – lépjetek be kapuján! Énekelve vonuljatok 

hajlékába! Áldjátok nevét, adjatok hálát Neki, mert jó az Úr, irgalma örökre megmarad, hűsége 

nemzedékről-nemzedékre megmarad (Zsolt 99, 1-5).  

 Aki megengedi, hogy Isten szeretete egyre jobban átjárja a cselekedeteit, az 

megtapasztalja a szent cselekedetek örömét. Azt a boldogságot, amellyel Isten létezik öröktől 

fogva örökké, és szüntelenül a jót cselekszi. Ő szüntelenül a szeretet cselekedeteit gyakorolja. 

Ezzel a 99. zsoltárral egy nagyon jó eligazítást kapunk: Isten kapuján kell belépnünk! Istenbe kell 

belépnünk. Isten hajlékába kell vonulnunk! Ez Isten elgondolása rólunk, emberekről. Ez lesz a mi 

örömünk: Istennek szolgálni – azt jelenti: – Ott lehetünk, ahol a mi Urunk van. Ha megtesszük 

az Ő parancsait, ha a törvényei szerint élünk, vagyis szolgálunk az Úrnak, akkor okunk lesz 

az örvendezésre. Miért? Mert ez az üdvösség öröme. Isten szentségét tapasztalja meg a mennyei 

boldogságra hívott ember. Aki hajlandó megadni magát Isten akaratának, vállalni Isten 

törvényeit, az megtapasztalja, hogy már nem az én akaratomat valósítom meg, hanem az Ő 

akaratát. Elismerem Istent Úrnak magam fölött, már nem a magamé vagyok, hanem az Övé. 

Ez a mennyei boldogság lényege. Isten kiválasztott magának, meghívott a Vele való örök 

boldogságra, és nekünk ajándékozza magát. Ezért van az, hogy a mennyei hazában az angyalok is 

énekelnek, a szentek is énekelnek. Háromszorosan is szentnek mondják Istent. Nem győzik 

énekelni Isten kiválóságait, himnusszal áldani, hogy jó az Úr! Amennyiben megtapasztalja, hogy 

az az Isten, Akit elismert élete Urának, az számára a legjobb, Ő a végtelenül nagy Jóság! Aki 

beengedi Isten szeretetét a cselekedeteibe, az tulajdonképpen Istent engedi be az életébe. 

Fordítva is érvényes, mert hiszen Isten magához akarja emelni az embert, Isten is beengedi az 

embert az Ő életébe. Jó az Úr, az ember számára a legnagyobb Kincs: Isten. Ez az a Kincs, 

amelyért érdemes mindent elhagyni. Jézus tanítja a példabeszédben: Amikor kincset talál a 

földben, így majd kincsed lesz a mennyben. Mennyei boldogság, amikor az ember rátalál Istenre, 

a legnagyobb Jóra a mennyben (vö. Mt 13, 44-46).  

 A mennyország polgárai nemcsak az Úr jóságáról énekelnek, hanem az Úr irgalmáról 

is. Az az irgalmas szeretet, amellyel Isten megkönyörült az Ő kicsiny teremtményén, amellyel 

megtisztogatta, amellyel életet ajándékozott neki, amellyel a tágas útra vezette, amellyel a 

mennyország zöld mezein ad neki örök legelőt, amelyen az örök élet vizével, és az örök élet 

kenyerével tud táplálkozni, ez az irgalmas szeretet örökké megmarad. Isten nem vonja vissza az 

Ő szeretetét az Ő választottaitól. Amikor a lélek-menyasszony megéli azt az örömet a maga 

részére, persze hogy azt kéri isteni Urától, hadd részesülhessenek ebben a többi testvéreim is!  

 Ha egy családban csak egy családtag üdvözülne, igencsak boldogtalan lenne az örök 

boldogságban, hogy a többi hiányzik nekem, miért nincsenek itt. Uram, segíts, hogy ők is ide 

jussanak! A lélek-menyasszonynak is ez a vágya: Mindazok, akik Isten családjába tartoznak, 

hadd legyenek örökké velünk! Az én isteni Urammal és én velük, hiszen ők is a mi családunk 

tagjai. Ez a szentek közbenjárásának az alapja: Akik Istennél vannak a mennyei örök 

boldogságban, ezt az örök boldogságot szeretnék másokra is kiárasztani! Közbenjárnak 

értünk, hogy az Ő irgalmát befogadva, megtisztulva mégis eljuthassunk abba a mennyei hazába. 

Amikor az együtt-szeretés imáját gyakoroljuk, akkor a szentek társai vagyunk, a szép 

Szűzanyának, az angyaloknak és a szentek Királynőjének a közelségébe kapunk meghívást, hogy 

ott a mennyei hazában Istennek az irgalmát szüntelenül énekelhessük. Erre a szüntelen 

együttujjongásra, éneklésre, mennyei boldogságra azért van megalapozott reményünk, mert a 

Zsoltáros azt is mondja Istenről: Hűséged nemzedékről nemzedékre megmarad (Zsolt 118, 90).   



 Ha a házastársak között érvényes a mondás: A hűség nem más, mint a megharcolt 

szeretet, akkor Isten hűsége is ebbe az irányulásba áll bele, így értelmezhetjük: Isten és az Ő 

Egyszülött Fia megharcolta a szeretet harcát értünk. Minden nemzedéket ebben a szeretetben 

akar részesíteni. Minden nemzedék szívébe bele akarja vinni az Ő üdvözítő szeretetét. Az 

emberek pedig megélik Istennek ezt a hűséges szeretetét. A hűtlenség  nagyon fájdalmas, a hűség 

boldogságos. Isten az, Akinek a hűsége nemzedékről nemzedékre megmarad, Aki nem csalja meg 

az Ő választottját sohasem. Akinek a szeretetének az állhatatosságára lehet számítani. Ez 

belső békességet, biztonságérzetet ad.  

 Az ember ilyenkor csak azt kéri, hogy még jobban áradjon be a szívébe Isten szeretete! 

Akkor a szeretet átjárja az értelmünket is, meg a cselekedeteinket is. Átjárja a földi életünket is, 

meg az örök életünket is. Ezért fakad föl az ember szívében a dicsőítő ének, amelyet a Zsoltáros 

sürget: Dicsőítsenek Téged, Uram, az egész földön! (Zsolt 56, 6). Aki ilyen tiszta szívvel tudja 

szeretetből dicsőíteni Istent, az az angyaloknak a társa. Az angyalok is dicsőítették a 

Magasság Istenét karácsony éjszakáján is (vö. Lk 2, 14). Minél hűségesebbek vagyunk Istenhez, 

minél hűségesebben őrizzük a szívünkbe beleáradt isteni szeretetet, annál hatékonyabb lesz a 

dicsőítés. Van alapja. Nemcsak mondja az ember ezt a dicsőítést, hanem az életével zengi a 

dicsőítést Istennek.  
 Milyen jó annak, akit megérint Istennek ez a szeretete. Milyen jó annak, akinek a szívébe 

beleárad Istennek ez az örök szeretete! Isten élete uralkodik el az ilyen ember szívében. Milyen 

boldog tehát az, aki az Úr törvényei szerint él! Milyen boldog az, akit megérint Istennek ez a 

szeretete!  
 A kiválasztott lélek, Istennek ez a kedves menyasszonya ebben a hűségben, a szeretetben 

való kitartásban tud segíteni az embertestvéreinek. Így az ő imaállapota egyre inkább az 

együttszeretés imája lesz. Jól tudjuk Clairvaux-i Szent Bernáttól: A szeretetnek az a mértéke, 

hogy nincs mértéke. Szüntelenül növekedik a szeretet, szüntelenül bontakozik, szüntelenül 

tágul a választott lélek belső világa, egyre nagyobb lesz benne a szeretet! 

 Ez az a szeretet, amely az Isten szívéből áradva egyre jobban lángba borítja a 

világot a szeretet lángolásával.  
  

A 104. számú éneket imádkozzuk befejező imának:  

 

 Dicsőség a Szent Atyának, ki semmiből teremtett, 

 Dicsőség Ő egy Fiának, Ki vérével megmentett,  

 Kettőtől származó Szentlélek Istennek, Háromságban Egységnek!  

 


