
440. A lélek-menyasszony jutalma: Részesedés Isten üdvözítő tervében 

 

 

Imádkozzuk a 105. számú éneket: 

  

 Szentháromságnak életem, halálom, s testemmel együtt lelkemet ajánlom. 

 Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség! 

 

 Méltó dicséret légyen az Atyának, kit vall a föld és vall az ég Urának! 

 Szüntelen dicsérünk, Érted ég mi szívünk: Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy 

Fölség! 

 

 A szemlélődő ima útjainál az Istennel való együtt-szeretés imaszakaszában ma azt nézzük, 

hogy Isten hogyan jutalmazza az Ő kis választottját, a lélek-menyasszonyt az isteni 

tevékenységben való részesedéssel. Isten tevékenysége az ember üdvösségére irányul. A 

házasságban is a férj és a feleség mindent együtt tesznek. Ebben a lelki frigyben, amelyben Isten 

az Ő választottját részesítette, szintén ez a lelki egység valósul meg. A Bárány hitvese is azt 

akarja tenni, amit isteni Ura.  

 

Az első gondolatunk: 

 

I. A Szentháromság bevonja a lélek-menyasszonyt az Ő  üdvözítő tervébe 
 

 Az üdvösség célja: az ember eljusson a végtelen szent Istenbe, mert nincs más 

üdvösség, csak az, hogy Istenben legyen a mi életünk! Akkor jutunk el az üdvösségre, ha 

Istenben élünk. Már az Ószövetségben mondja Isten: Legyetek szentek! (Lev 20, 26). Istennek ez 

a. parancsolata a kiválasztáson alapul. Én, a ti Szent Istenetek kiválasztottalak és lefoglaltalak 

benneteket, hogy ti is szentek legyetek! Az ember nem a maga erejével lesz szent, hanem 

azáltal, hogy a szent Istenhez tartozik. A lélek-menyasszonynak sincs más vágya, minthogy Jézus 

testvérei és az ő testvérei szentek legyenek. Ő már megélte azt, amit Szent Pál mondott: Isten 

Krisztusban választott ki minket, hogy szentek legyünk. A lélek-menyasszony megélte, hogy Isten 

szeretete őt már betöltötte, eluralkodott benne Isten szentsége, egészen visszavonhatatlanul, 

felbonthatatlanul Istennek adta az életét. Ezt a lelki közösséget szeretné ő is a testvérekkel együtt 

megélni. Nincs más vágya, mint hogy a testvérek is szentek legyenek (vö. Ef 1, 4; 2, 22).  

 Most az elmélkedő léleknek szabad megállnia, és boldogan arra gondolnia, hogy Isten 

akarata az, hogy én is, mi is szentek legyünk! Ez az isteni terv.  

Ha egy varrónő egy ruhát akar megvarrni, akkor szabásmintát készít, és annak az alapján jól meg 

tudja varrni az általa óhajtott ruhát. Isten az Ő Egyszülött Fiát adta nekünk mintának, hogy 

őszerinte “szabjuk” az életünket. Akkor lesz jól sikerült a mi életünk. Ezért azután ahogyan a 

lélek-menyasszony szereti isteni Urát, úgy nekünk, mindnyájunknak is az a feladatunk, hogy 

nagyon szeressük a mi isteni Mesterünket, példaképünket! Szeressük azokat is, akik Őt 

közvetítik nekünk. Szent Pál apostol buzdít: Becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradoznak, 

vezetnek és intenek titeket az Úrban! (1 Tessz 3, 12). Nekünk, akik az isteni Mesterre tekintünk, 

ugyan értékelnünk kell azokat, akik segítenek abban, hogy Jézus szerint alakíthassuk az 

életünket! Ebben a szentpáli figyelmeztetésben: – Becsüljétek meg azokat, akik körötökben 

fáradoznak – benne van a lélek-menyasszony tevékenysége is burkoltan: azokat, akik Isten 

barátai. Isten választottai, akiket Isten eljegyzett magának, akiket lefoglalt magának, nagyon 



értékelnünk kell az Egyház közösségében, hiszen sokat tehet az igaz odaadó imája (Jak 5, 16), 

ahogyan Jakab apostol mondja. Értékelnünk kell, hogy az Egyházban mindig vannak olyanok, 

akik nem kímélik magukat testvéreik üdvösségéért. Számíthatunk a pártfogásukra, közbenjáró 

imájukra. Mert az ilyen választott lelkek abban lelik örömüket, hogyha az ő isteni Uruknak 

az akarata megvalósul, hogy szentek legyünk.  
Az ember lépten-nyomon tapasztalja, hogy mennyire nem könnyű feladat ez. Jézus világosan 

megmondja: az életszentség útja a kereszthordozás: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg 

magát minden nap, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem!” (Lk 9, 23). Úgy legyen egyre 

hasonlóbb énhozzám! Isten választottai tudnak közbenjárni, vagyis kegyelmet kieszközölni, hogy 

Jézus testvérei hűségesen előre tudjanak haladni a keresztúton, hogy egyre jobban 

hasonlíthassanak Krisztushoz. Ide is érvényes a Zsoltáros vallomása: Ha gyötrelmek közt járok is, 

Te éltetsz engem Uram! (Zsolt 137, 7). Örökké tart a szereteted! Nyilván, hogy a keresztutat 

leginkább, mint a gyötrelmek útját éljük meg. Nehéz a kereszt, fájdalmasak a sebek. Még hogyha 

Jézus viszi is a keresztünk nagyobb részét, akkor is úgy érzi az ember, hogy éppen elég az a 

teher, amely rám nehezedik.  

 – Ilyenkor jó azt tudni, hogy az Úr éltet bennünket! 

 – Ilyenkor jó azt tudni, hogy az Úr választottja, a lélek-menyasszony segít ebben az élet-

bontakozásban. Ahogyan az édesapának és az édesanyának a feladata az élet adása és annak a 

kibontakoztatása; úgy a lélek-menyasszony is segít isteni Urának, hogy az Ő élete Isten 

gyermekeiben egyre jobban kibontakozzék.  

 A Teremtés könyvében olvashatjuk: Isten az élet Leheletét lehelte (Ter 2, 7; Bölcs 15, 11) 

az ember testébe. Isten éltet bennünket, teremtményeit. Merjük boldogan ezt az isteni életet 

felismerni magunkban, ápolni és bontakoztatni! Legyünk hálásak, hogy mindig vannak olyanok, 

akik imádkoznak értünk, vagyis esdekelve közbenjárnak, az Úrtól kegyelmet, vagyis erőt, 

segítséget kérnek a mi számunkra. Így növekedik a mi lelki életünk, Istennel élt életünk Isten 

életének befogadásában. Isten szentsége egyre jobban átjár minket. A lélek-menyasszonynak 

éppen ezért nincs más vágya, minthogy az embertestvérek egyre közelebb kerüljenek Istenhez. 

Az Istennek az életét már egészen odaadó lélek-menyasszony a maga életpéldájával, 

közbenjárásával, Isten előtti kedvességével közelebb viszi az emberiséget Istenhez. Csodálatos 

nagy jótevői ezek a választott lelkek az emberiségnek! Istennel teszik gazdagabbá a földön élő 

embereket. Milyen alapon van erre joga a lélek-menyasszonynak? Isteni Ura akarata alapján. Az 

apostoloknak azt mondta: Amint Mennyei Atyám, Te küldtél a világba, úgy küldöm én is a világba 

őket. Jézus a küldetését a világban élő emberek megszentelésére megosztja az Ő tanítványaival, 

az Ő választottaival. Azokkal, akik közel kerültek az Ő szívéhez, akiket átjár az Ő szívének az 

üdvözítő vágya, hogy az emberek a szentháromságos egy Istenbe betagozódjanak, hogy a 

szentháromságos egy Isten átjárja és éltesse őket. A lélek-menyasszonyra is vonatkozik tehát 

Jézusnak ez az óhaja: „Mennyei Atyám, az én választottamat is küldöm a világba, mint ahogyan 

Te küldtél engem, hogy megszenteljem az embereket” (Jn 17, 18). A lélek-menyasszony örömét 

találja abban, hogy isteni Ura akaratát teljesítheti. Minél jobban szolgálja Isten akaratát, 

vagyis az emberek megszentelődését, annál több lesz benne a boldogság. Tulajdonképpen annál 

jobban eluralkodik benne Isten, aki a végtelen boldogság. Minél többet ad a lélek-menyasszony a 

szívében élő Istenből az embertestvéreknek, annál több lesz az ő szívében az istenszeretet. A 

lélek-menyasszonyt az a jézusi végakarat is lelkesíti, amelyet mennybemenetele előtt mondott: 

„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28, 19). Nyilván hogy ez elsősorban az 

apostolokra vonatkozik, de érvényes mindazokra, akik Jézushoz tartoznak; ki-ki a maga 

hivatása szerint, a maga hatáskörében.  



 Az, hogy valaki Jézus tanítványa lesz, az azt jelenti, hogy megtanulja, hogyan kell szent 

életet élni a szent Istennel. A lélek-menyasszony már nagy lépcsősort járt meg ezen az úton. Ő is 

tanítvány, Istenhez hasonló életet akart élni, mint választotta az Úrnak. Engedi, hogy Isten élete 

uralkodjék el benne. Megtanulta, hogyan kell Isten szerinti életet élni. Megtanulta, hogyan kell 

engedni Istent, hogy eluralkodjék a lelkünkben. Így valósul meg Isten uralma, vagyis Isten 

országa egyre jobban a lélek-menyasszony szívében is, életében is, de az embertestvérek életében 

is. Jézus meghagyja: mindarra tanítsák meg az apostolok az embereket, amiket parancsolt (vö. 

Mt 28, 20). A lélek-menyasszonynak éppen ezért a vágya: Parancsaid útján vezess engem, Uram, 

mert kedvem telik bennük! (Zsolt 118, 35). A lélek-menyasszony eddig is Isten parancsainak az 

útján járt, ezért tudott Istennel együtt lépni, Istennel együtt lenni, Istenhez eljutni, Isten szívében 

lakást kapni; mert Isten parancsainak az útja Isten belső világába vezeti az embert. Ott, 

abban a belső isteni világban – ahol az élet szentháromságos módon lobog – az Atya önmagát 

adja teljesen a Fiúnak, és együtt szeretik a Szentlelket a szentháromságos létükben. A lélek-

menyasszonyra is átsugárzik, az ő élete is egyre inkább életadó létezéssé válik.  

 Az édesanyának, az édesapának is ilyen a hivatása, Istenhez hasonló hivatása van. 

Önmagukat adják az új életnek, a születendő gyermeknek. Az édesanya pedig azután önmagából 

táplálja gyermekét, önmagával gazdagítja Isten csodálatos ajándékából. A lélek-menyasszony is, 

mint lelki anya az Istentől kapott képességgel tudja táplálni Isten gyermekeit. Önmagából 

Istent adja, mert Isten ajándékozta meg ezzel a képességgel, hogy a benne élő Isten szeretetével 

gazdagítsa, éltesse Isten gyermekeit.  

 Miért tud a lélek-menyasszony ilyen kiváltságos feladatot ellátni: Istent, Isten szeretetét 

adni az embertestvéreknek? Mert az ő isteni Ura, mint a világ Üdvözítője a Mennyei Atyát adja a 

Szentlélekkel az embereknek. Szent János apostol ezt így fogalmazza meg: Mi láttuk és 

tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül (1 Jn 4, 14). Micsoda 

élménye a tanítványnak, hogy láthatta az Atya Fiát! De János volt az, aki Jézus 

keresztelésekor hallotta a Mennyei Atya szavát, meg a Színeváltozás hegyén is: „Ez az én 

szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” (Mt 17, 5), mert Ő tud benneteket üdvösségben részesíteni. A 

lélek-menyasszony is látta lelkének szemével az Atyától elküldött Fiút. Szemléli, szüntelenül 

gyönyörködve nézi lelke tekintetével. Szereti az Atya Fiát. Egész élete betöltődik ezzel az Isten 

Fia iránti szeretéssel. Minél jobban betöltődik az ember Istennel, annál inkább részesedik az 

üdvösségben. A lélek-menyasszony már visszavonhatatlanul kitárta a lelkét Isten Egyszülött Fia 

előtt, hogy betöltse őt, és ezt a betöltöttség örömét akarja továbbadni az embertestvéreknek. 

Minél jobban ők is betöltődnek a szentháromságos Isten irántuk való szeretetével, annál jobban 

részesednek az üdvösség nagy ajándékában.  

Isten az Ő üdvözítő tervét nemcsak feltárja az emberek előtt, hanem részesíti is az embereket 

abban. A lélek-menyasszony ezt az isteni tervet szolgálja. Nem a maga erejével, hanem isteni 

Ura erejével. Jézus jogosítja fel erre a tevékenységre. Azt mondja: Bármit kértek majd az én 

nevemben az Atyától, megadom nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek 

és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! (Jn 16, 23-24). A lélek-menyasszony hallatlan 

merészséggel mer kérni. Isteni Urának a szeretete jogosítja fel erre: Kérjetek és kaptok! Ő nem a 

maga számára kér már, hanem Jézus testvérei javára. Minél jobban befogadják Jézus hívei az 

Üdvözítő szeretetét, a lélek-menyasszony öröme annál teljesebb lesz. A lélek-menyasszony 

nemcsak egyszer kér, hanem a szeretetnek a sürgetésére újra meg újra zörget isteni Ura szívén 

(vö. Mt 7, 7). Jézus pedig örömét találja abban, ha az Ő választott jegyese kérését teljesítheti. Az 

örömünket akarja bontakoztatni, az Istennel való betöltöttség örömét. Az ember a látható 

teremtésen keresztül is felismeri a hozzá szóló Istent. Az egész anyag-világban a láthatatlan 

Teremtő nyomait veszi észre. A nappal és az éjszaka, a szél és a tűz, a víz és a föld, a fa és a 



gyümölcsök Istenről beszélnek. Az embernek megjelenítik Isten nagyságát, közelségét, szellemi 

mivoltát, tanítja a Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) az 1147. pontban.  

 Minél jobban figyel az ember a teremtő Istenre, annál jobban észreveszi Őt. Ez a 

figyelem nemcsak az értelem irányulása, hanem a szívnek is kitárulkozása. Amikor az ember a 

Teremtő szépségeit észreveszi, akkor a lelke is elkezd örvendezni az Ő Teremtőjének! Felismeri 

Isten üdvözítő jóságát, mert a teremtmények mind csak azért vannak, hogy mi emberek a 

teremtmények Teremtőjéhez eljuthassunk. Az anyagi javak a szellemi Istenre irányítanak 

minket. A lélek-menyasszony is ezen az úton járt, és ezt az utat nemcsak ajánlja az 

embertestvéreknek, hanem segíti is őket. Ő, aki megtalálta a Teremtőt, ő, aki Istenének adta az 

életét, és ettől boldog, azt akarja, hogy az emberek is egyre jobban felismerjék Isten nagyságát és 

Isten közelségét. Azt akarja, hogy az embertestvérek öröme is egyre teljesebb legyen, vagyis 

Istent egyre jobban befogadhassák.  

 – Így lesz a földön élő emberek élete egyre teljesebb Istennel.  

 – Így tölti be őket egyre jobban Isten.  

 – Így valósul meg egyre jobban a Szentháromság terve, amely az ember üdvösségére 

vonatkozik.  

 

A második pont:  

 

II. Isten a választott lélekkel is megszólítja az embereket 
 

 A földön élő emberek nem tudják kikerülni Istent. Vagy mellette foglalnak állást, vagy 

harcolnak ellene, tagadják. Mennyire emberhez méltó döntés, amikor az ember elfogadja Istent, a 

végtelenül létezőt, Aki végtelenül intelligens, vagyis bölcs, és végtelenül szeret a Szentlélekben! 

Ha mindezt az ember nem akarja észrevenni, mennyivel szegényebb lesz Isten nélkül. Ugyanez 

történik, amikor valaki egy sok pénzzel teli pénztárcát lát a földön, felismeri, hogy pénztárca, 

felismeri, hogy dagad a pénztől, de nem akarja felvenni. Amikor a szentháromságos egy Isten 

pedig a létével , szavával és a szeretetével feltárulkozik az ember előtt, akkor mindenféle földi 

értéknél nagyobb kincset akar adni az embernek. Így szól: „Veled vagyok, ismerlek és szeretlek!” 

Az, aki elfogadja Istennek ezt az önközlését, tehát amikor a létét, a tudását és a szeretetét 

ajándékozza az embernek, az részesedik Isten életében. Az Isten választottainak az életét éli 

meg. A lélek-menyasszony pontosan ezt az utat járta és válaszolt Isten hívására, Aki azt kérdezte 

tőle is: „Akarsz-e befogadni, hogy velem légy gazdagabb?” A lélek-menyasszony Istennek ezt 

a megszólítását, ezt a kérdését visszhangozza az emberek felé.  

 Az ember egyik alapvető igénye a siker-élmény. Valami, amire olyan nagyon törekedett, 

az végre az övé lesz. Valamit, amit eddig nem tudott megtenni, most meg tud cselekedni. Az 

ember mindig elismerésre és szeretetre vágyik. Micsoda sikerélmény, amikor Istentől kapja 

meg az elismerést és a szeretetet. A lélek-menyasszony Istennek ebbe a tevékenységébe 

kapcsolódik bele. Buzdítja Jézus testvéreit: „Ti is hallgassatok a minket megszólító Isten 

szavára!” Az Ő hívásából fakad a mi hivatásunk, hogy igent mondjunk Istennek. Ahogyan a 

lélek-menyasszony boldogan válaszolt Isten szavára, úgy az embertestvérek is boldogok lesznek, 

hogyha igent mondanak Isten megszólítására. „Akarsz-e befogadni, hogy gazdagabb légy 

velem?”  

 A lélek-menyasszony olyan, mint a jó édesanya, aki a saját tapasztalatából tudja, hogy mit 

érdemes a gyerekének is megvalósítania, melyik úton érdemes járnia. A lélek-menyasszony – aki 

Istennel együtt él, aki engedte Isten uralmát diadalra jutni az ő életében – ezt a boldogító 



tapasztalatot osztja meg az embertestvérekkel. Isten megszólításának, hívásának a célja mindig 

az, hogy az embert elvezesse a szeretethez:  

 Szeretni Istent, vagyis Isten felé szeretettel irányulni, illetve Isten szeretetét 

befogadni és abból élni!  

Ebből következik az, hogy Isten szeretetét az ember tovább akarja adni, vagyis az 

embertársakat is szeretni fogja!  
 A lélek-menyasszony azért van ilyen kiváltságos helyzetben, mert engedte, hogy isteni 

Ura szeretete eluralkodjék benne. Az isteni Vőlegény pedig az Ő kicsi választottját befogadta az 

Ő szívébe, szeretete központjába. A lélek-menyasszony otthon érezheti magát Istenben. Akit 

Isten megszólít, és az illető követi Isten hívását, az is eljuthat ezen az úton Isten szíve szeretete 

legbelsejébe. Persze hogy a lelki életnek, vagyis az Istennel együtt élt életnek elsődleges 

jellemzője az ember erőfeszítése, küzdelme, vagyis az értelem és a szív megtisztításáért 

folytatott harc, hogy Isten uralkodjék el az ember szívében. Ahhoz, hogy Isten egyre jobban az 

emberben éljen, illetve az ember Istenben éljen, kell: – a törekvés, – a Krisztus által adott igaz 

tanítás, és helyes magatartás, tehát  

– a hit és az erkölcs vállalása, Krisztus tanításának befogadása.  

– Ez még az aszkézis területe. De ez az a szilárd alap, amelyen a lélek-menyasszony is 

tovább tudott építkezni, persze már nem a maga erejéből. Isten jelenlétének és 

önközlésének felismerése ugyanis már a misztika szférája, amikor is az ember 

befogadja Istennek önmagát ajándékozó szeretetét, illetve beolvad ebbe az isteni 

szeretetbe és egyesül vele! A lélek-menyasszony példájával hívja Istent, az 

embertestvéreket, hogy ők is  tudjanak gazdagodni, kibontakozni ebben az isteni 

életben.  

 Vianney Szent János nagyon egyszerűen fogalmazza meg ezt a magatartást: „Az ember 

legszebb műve az imádság és a szeretet. Tehát amikor az ember hódolattal, imádó lélekkel 

leborul isteni Ura előtt, és a szeretettel – amelyet Tőle kapott – irányul az embertestvérek 

szolgálatára is, akkor Istennek a legszebb elgondolása bontakozik ki az ember életében. Isten 

erre a szeretetben való gazdagodásra hívja az embert. A lélek-menyasszony mintegy menedzser 

segít, hogy az ember ilyen gazdag nyereségre tegyen szert. A közbejáró imának tehát ilyen 

kibontakozása van: Az ember egyre jobban gazdagodik Istennel, mint a lélek-menyasszonynak is 

Isten lett az igen nagy gazdagsága.  

 

A harmadik gondolat:  

 

III. A lélek-menyasszony hirdeti és közvetíti az Atyát, mint ahogyan azt az Egyszülött Fiú 

tette 

 

 Szent Pál apostol is ilyen önzetlen szeretettel mondja: Urunk, Jézus Krisztus, Aki szeretett 

minket, és kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg 

szíveteket, és erősítse meg szóban és tettben minden jóra! (2 Tessz 2, 16-17). Az apostol azt a 

kegyelmet, azt a mérhetetlen isteni szeretetet – amelyet kapott ajándék gyanánt – tovább akarja 

adni az embertestvérek számára. Ahogyan az ő szívét megvigasztalta és megerősítette az Úr, ezt a 

szívbeli örömet, ezt a lelki biztonság-tudatot akarja továbbadni az embertestvéreknek.  

 A lélek-menyasszony számára is ez az igazi stílus: a Mennyei Atya szeretetét – Aki 

Krisztus – továbbadni az embereknek.  

 – Ez fogja az embereket is megvigasztalni.  

 – Ez fogja Krisztus testvéreit is megerősíteni.  



 – Ez segíti őket, hogy minden viszontagság ellenére ki tudjanak tartani a szeretetben, sőt 

növekedni az Isten és az ember iránti szeretésben.  

 Ha Szent Péter apostol azt mondja: Kiválasztott nép …vagytok, hogy annak dicsőségét 

hirdessétek, Aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos Világosságára (1 Pét 2, 9), akkor 

a lélek-menyasszony még inkább hirdeti: „Én Isten választottja vagyok, és annak dicsőségét 

hirdetem, Aki meghívott az Ő isteni világába!”  

 A lélek-menyasszony tehát egyrészt hirdeti a Mennyei Atyának ezt a kézzelfogható 

szeretetét, Aki az Egyszülött Fiúban lett nyilvánvalóvá az emberek és az angyalok előtt, másrészt 

részt vesz Isten szeretetének közvetítési munkájában is. Azt a világosságot, amelyet ő megkapott, 

azt tovább akarja sugározni.  

 János nápolyi püspök mondja az egyik beszédében: Világosságom és üdvösségem Isten. 

Kitől félnék? (Zsolt 26, 1). Milyen okos volt az a szolga, aki megértette, hogy honnét és miként 

világosodott meg, és hogy önmaga milyen volt azelőtt. Látta a fényt. Nem azt, amelynek alkonya 

is van, hanem azt, amelyet szem nem láthat (vö. 1 Kor 2, 9).  

A lélek-menyasszony ez után az isteni fényesség után vágyódva Isten ajándékából el is jutott oda, 

hogy elmondhassa: Világosságom és üdvösségem Isten! A megvilágosult embernek ezt a 

boldogságát akarja megosztani az embertestvérekkel is. Ahogyan Isten neki ajándékozta 

önmagát, és ő Istennek adta teremtményi létét, úgy Jézus testvérei is akkor lesznek boldogok, 

hogyha ebben az isteni Világosságban járnak, hogyha a sötétség tetteit elhagyva Isten 

csodálatos világosságára jutnak. Ez az a kincs, amely édes. A menyasszony ugyanis szívesen 

beszél isteni Uráról, mert az nemcsak a szájának jelent édességet, hogy Isten nevét kimondhatja, 

hanem a szívének is (vö. Jel 10, 9). Ugyanazt az Igét mondhatja ki, Akit az Atya mond. Ugyanazt 

a Személyt mondhatja ki az ajkán és a lelkében, Akit a Fiú: Atyám! Hordozhatja a szívében a 

Szentháromság teljességét, mert ezt az isteni szeretetet akarja közvetíteni az emberek felé. 

Isten ugyanis önmagával jutalmazza meg választottját. Amikor neki ajándékozza 

szentháromságos isteni mivoltát, akkor ezt úgy ajándékozza, hogy tovább adhassa. Így részesedik 

a választott lélek Isten üdvözítő tervének a megvalósulásában (János nápolyi püspök: IL III. 107-

108; Sermo 7: PLS 4, 785-786). 

 

Befejezésül a 105. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Az Istenember áldassék mitőlünk, Akinek hulló vére által élünk,  

 Mert csak Érte juttat testi, lelki jókat, Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség!  

 

 Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat, Hozzá emelvén szívünket, szavunkat. 

 Adja bő kegyelmét, lángoló szerelmét, Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség! 

 


