
447. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertestvéreit V. Istentől 

tanuljuk, hogy szeressük egymást! (vö. 1 Tessz 4, 9) 

 

 

Imádkozzuk a 151. számú éneket:  

 

 Zengjük Jézus szent Nevének új éneket, keresztények.  

 Üdvözlégy, fény tengere: Jézus édes szép neve! 

 

 Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak:  

 Lelkünk ízes fűszere: Jézus édes szép neve!  

 

 Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz mondja: „Az Úr nem annyira tetteink nagyságát 

nézi, mint inkább azt a szeretet, amellyel végezzük” (Belső Várkastély 6. lakás). Amikor a 

lélek-menyasszony tele van vággyal, hogy isteni Uráért tegyen valami szépet és nagyot, 

akkor érzi a maga kicsinységét, érzi a tehetetlenségét. Tudja, hogy emberi erővel nem jut 

sokra. Ugyanakkor teljes bizalommal van, mert isteni Ura viszont mindenre képes, Ő a 

mindenható Isten! Nem a cselekedetek nagyságát kéri tőlünk számon, hanem azt veszi 

figyelembe, hogy milyen nagy szerető lélekkel vittük végbe a cselekedeteinket. Ha egy 

édesanya egy kis tűbe néhány cm cérnát fűz be azért, hogy a gyermeknek az elszakadt 

ruhácskáját megvarrja, és az Úr látja, hogy milyen nagy szeretettel teszi ezt, akkor az Úr előtt 

nagyon értékes az ilyen cselekedet, hiszen maga Jézus mondta: Bármit tesztek egynek a 

legkisebbek közül, azt nekem teszitek! (Mt 25, 40). Isten tehát a szeretetet sürgeti tőlünk. Ez 

Isten stílusa. Jézus világosan megmondja: Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint 

én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is! (Jn 13, 34).  

 Az ószövetségi szeretet parancs mértéke a helyes önszeretet: Én, aki szeretnék eljutni az 

üdvösségre, azt kívánom az embertársamnak, hogy ő is jusson el oda.  

 Az újszövetségi szeretet parancs mértéke pedig: Úgy kell szeretnünk az embertársat, 

ahogyan Krisztus szereti őt! Amikor tehát az ember – és most kifejezetten a lélek-menyasszonyra 

gondoljunk, aki már végleg elkötelezte az életét Istennek, visszavonhatatlanul az övé – szeretettel 

van embertársai felé, akkor végül is már nem csupán az ő szeretete működik, hanem sokkal 

inkább isteni Ura szeretete sugárzik át rajta. Jézus ilyen emberi erőt meghaladó feladatot 

parancsol nekünk: az Ő módjára szeretni embertársainkat! Úgy szeressük az embertestvért, 

mint amint Ő szeret bennünket! Nem valami tévedés vagy félrehallás az apostolok lelkében, 

mert Jézus ismételten is megerősíti ezt az óhaját: Ahogyan engem szeret az Atya, úgy szeretlek én 

is titeket… Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket! (Jn 15, 

9. 12). Jézus, mint második isteni Személy az Atya szeretetével, a Szentlélekkel szeret 

bennünket. Jézus, mint emberi Valóság – Akinek emberi természetében ott lakik a teljes Istenség 

– az Isten Atya szeretetével tud szeretni minket, embereket. Amikor Isten ezt parancsolja: - 

Szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket! -, akkor megerősíti: A keresztény 

léleknek Isten szeretetéből részesülve kell szeretni az embertestvért! 
 

 Úgy látszik, Szent János apostol, a szeretett tanítvány szívét is megfogta ez a jézusi 

parancs, mert első levelében hivatkozik rá: Ezt a parancsot kaptuk Tőle, hogy aki szereti Istent, 

szeresse testvérét is! (1 Jn 4, 21). A lélek-menyasszony szereti Istent. Urának vállalta el Őt, az 

isteni Vőlegény pedig ezt a szeretettől lángoló emberi lelket elvállalta választottjának, akit 

úgy szeret, mint a férj a feleséget, visszavonhatatlanul, elválaszthatatlanul. A lélek-menyasszony 



teljes lelki odaadással csüng isteni Ura akaratán. Ha egyszer parancsba kapta ő is az embertestvér 

szeretetét, akkor azt a leghűségesebb módon akarja megvalósítani. Ő, aki szereti Istent, szeretni 

akarja embertestvéreit is. Jézusnak ez a parancsa visszhangot vet az Őt szerető emberek 

lelkében.  

 

 Gabrielle Bossis, ez a XX. századi misztikus nő – akinek a könyvét az Ő meg én cím alatt 

magyarul is olvashattuk – leírja 1945 Mindenszentek napján az Úr üzenetét: „Kérd tőlem minden 

nap az életszentséget, hogy szentté tedd azokat, akik körülötted vannak! Nem adhatsz mást nekik, 

mint ami vagy. Az életszentség nem más, mint Istennel egyesült élet. Azt az embert mondjuk 

szentnek, akinek az életében a szent Isten uralkodott el. Az az ember – aki befogadta Isten 

uralmát a lelkébe – ezt a nagy kincsét meg akarja osztani másokkal is. Ha pedig erre külön is 

parancsot kap isteni Urától, Aki azt mondta: – „Tedd szentté azokat, akik körülötted vannak!” –, 

akkor még inkább kész erre a szeretet-gyakorlatra. A szeretet ugyanis ki akar áradni.  

 

II. A szeretet be akar áradni mások szívébe is! Ahhoz, hogy ezt a szentté tevő szeretetet 

mások felé sugározhassa a kiválasztott lélek, 

 

 1. Először az kell, hogy az ő szíve teljék el magával Istennel, vagyis szeresse Őt szívből 

lelke mélyén, figyelembe véve Őt, és viszonozza isteni Ura szeretetét! Amikor a lélek-

menyasszony szívből szereti isteni Urát, ez kitűnő irányulást hordoz magában. Kicsiny 

teremtményi szívéből isteni nagy Ura szíve szeretete felé irányul. Az ember mintegy kimegy 

önmagából, és behatol Isten szeretet-világába. De ugyanakkor ez a szívbeli szeretet azt is jelenti, 

hogy Istent a szívünkben kell szeretnünk! A lelkünk hajlékába kell Őt befogadnunk! Ott kell 

körülvennünk a gyengédség jeleivel, cselekedeteivel, kedveskedő szavakkal, cirógató lelki 

mozdulatokkal, Istent dédelgető emberi szeretettel. Az, hogy lelkünk mélyén kell szeretnünk 

Istent, azt jelenti, hogy életünk reáirányításával kell figyelembe vennünk Őt! Ez az Ő isteni 

szentháromságos Személyére való ráirányulást is jelenti. Egész életünk a szentháromságos egy 

Isten felé fordul, illetve ugyanakkor egész életünkbe befogadjuk a szentháromságos egy Isten 

jelenlétét. Amikor figyelembe vesszük isteni Urunkat, akkor ez a két szellemi képességünk 

alapján azt jelenti, hogy figyelünk a tanítására. Tehát az értelmünk keresi: „Mit üzensz nekem, 

Uram? Mit adsz az én értelmem táplálására? Mivel éltetsz engem, milyen gondolatokkal?”  

 

 2. Másrészt pedig Isten az ember vágyó vagy akaró képességét is táplálja önmagával. 

Az embernek az a dolga, hogy figyelembe vegye Isten szeretetét. Egész lényével ráirányuljon 

arra a szeretetre, amely az embert a létében fenntartja. Az ő tanításának és szeretetének 

figyelembevételből pedig az következik, hogy az ember kész viszonozni Isten ráfigyelő 

tekintetét, illetve megtenni szent akaratát. A szeretet az mindig viszonzást igényel. A szeretet 

vallomása nem egy légüres térbe kiáltott vallomás, hanem a szív mélyére hatoló kitárulkozás. A 

szerető ember mintegy kilép önmagából, hogy belépjen az őt szerető embertárs életébe, szívébe. 

Mennyivel inkább érvényesül ez, amikor Isten mondja az ő teremtményének: „Szeretlek! Neked 

ajándékozom magamat.” Ilyenkor az embernek is egyetlen válasza lehet: „Uram, meghallottam 

szavadat, felismertem szeretetedet, viszonozni akarom; és ezért szeretetből megteszem szent 

akaratodat.”  

 Amikor a lélek-menyasszony isteni Urára figyel, amikor a szemlélődő ember tekintete 

Krisztusra, isteni Urára irányul, akkor benne nemcsak a Szentháromság Személyeit látja 

feltükröződni a lélek szférájában, hanem Krisztus titokzatos teste tagjait is. Vagyis mindazokat, 

akik kapcsolatban vannak Krisztussal a megváltás révén. Krisztus minden ember Megváltója. 



 Amikor a lélek-menyasszony isteni Urának arcára néz, akkor látja az ő szeme ragyogását, 

amellyel szeretettel néz az ő titokzatos teste tagjaira, az ő többi gyermekeire (ére), az ő többi 

választottaira (jára), akik többé-kevésbé tökéletesen Krisztushoz kapcsolódtak már. Mert a 

keresztség és a szentségekhez való járulás az objektív rendben ad egy Istennel való 

összekötöttséget. Ténylegesen a megkeresztelt ember Isten gyermeke lesz. De hogy az ember 

mennyire fogadja el Istent Atyjának, mennyire éli életét Isten gyermekeként, ez az emberi 

erőfeszítéstől függ. Van, aki jobban igyekszik, van, aki kevésbé veszi ezt az isteni hívást, ezt az 

isteni szeretetet, amellyel a mennyei Atya Krisztusban a Szentlélekkel szereti az általa teremtett 

embereket, akiket Krisztus elfogadott testvéreinek, titokzatos teste tagjainak.  

 A szemlélődő lélek a szeretet által belsőleg kapcsolódik Krisztushoz, vagyis vele 

imádkozik, és vele hoz áldozatot a titokzatos test tagjaiért. Amikor Jézus figyelmeztet: Nem lehet 

a tanítvány különb a Mesterénél (Mt 10, 24) akkor arra is tanítja: a tanítványnak olyannak kell 

lennie, mint Mesterének! Ha Krisztus mindazokért imádkozik, és áldozatot hoz, akik őhozzá 

tartoznak, akkor a lélek-menyasszony is ezt a magatartásmódot valósítja meg. Krisztus a 

kereszten nemcsak a hóhéraiért imádkozott, akik ténylegesen a keresztre feszítést végezték; 

hanem mindnyájunkért, akik a bűneinkkel keresztre juttattuk őt, keresztre feszítettük. Krisztus 

mindnyájunkért kéri a mennyei Atyát: „Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” 

(Lk 23, 34). Micsoda gyengéd szeretet, milyen pártfogást kérő könyörgés ez, amellyel Krisztus 

mintegy enyhíteni kívánja a bíróság előtt a vádlottnak a bűne terheit. Mint egy jó védőügyvéd 

szempontokat keres: Atyám, nem tudták, mit cselekszenek. Ha Szent Pál apostol mert ilyen 

vallomást tenni: Én kész vagyok az életemet áldozni testvéreimért  (vö. Róm 9, 3 ?? 1 Jn 3, 16??), 

akkor ezt csak azért merte kimondani, mert Jézustól megtanulta: Nagyobb szeretete senkinek 

sincs annál, mint aki életét áldozza a barátaiért (Jn 15, 13).  

 Minél mélyebb a szemlélődő lélek a szeretetben, annál jobban belekapcsolódik a krisztusi 

megváltás művébe. Aki nemcsak mulatságot kereső külső szemlélőként van ott a nagypénteki 

eseménynél, a megváltás művénél, ahogyan Krisztus mindhalálig engedelmeskedve megszabadít 

bennünket, az Ő titokzatos teste tagjait az engedetlenségtől, hanem aki úgy van ott, mint aktív 

résztvevő, aki Krisztussal együtt fordul a mennyei Atyához, és kéri: „Atyám! Kezedbe ajánlom a 

saját lelkemet!” (Lk 23, 46)” is, meg az embertestvéreim lelkét is. Akkor az ilyen ember krisztusi 

stílusú ember. Ez az önzetlen magatartása kedves a mennyei Atya előtt. Azt mondja: Te egészen 

úgy cselekszel, mint az én isteni Fiam. Meglátszik (rajtad), hogy egészen átadtad életedet a te 

isteni Uradnak. Te együtt rezdülsz Jézussal az embertestvérek üdvösségéért, együtt fohászkodsz 

(dol), együtt szenvedsz vele. A szeretet űzi a lélek-menyasszonyt arra, hogy egyre jobban részt 

vegyen a megváltás művében, amellyel Krisztus az ő titokzatos teste tagjait megtisztítja, és 

ragyogó tisztává akarja tenni a keresztségben, az Istenhez tartozás kegyelmében.  

 A misztikus közlekedő-edények törvénye alapján minél több a szeretet a kiválasztott 

lélek-menyasszonyban, annál több szeretet ömlik a krisztusi titokzatos test többi tagjaiba is. 

Természetesen a lélek-mennyasszony isteni Urával van bensőséges kegyelmi összeköttetésben. 

Az a szeretet, amely őbenne lángol, az Jézus szívéből árad az ő kicsiny emberi szívébe, és rajta 

keresztül, és vele együtt a többi embertestvér szívébe. Milyen szépséges imamód, amikor az 

ember engedi, hogy Isten szeretete egyre jobban beleáradjon az ő kicsiny emberi lelkébe, és rajta 

keresztül a többi embertestvér szívébe. Minél tovább tart ez az imaállapot, annál több szeretet 

árad a lélek-menyasszony szívébe, és rajta keresztül a többi ember(ek) lelkébe.  

  

Elmélkedésünk második részében próbáljunk arra figyelni: (1. rész ??) 

 



II. Hogyan lehet fejlődni a felebarát iránti szeretetben, vagyis hogyan tudunk Isten szívéből 

egyre több szeretetet befogadni azért, hogy másoknak tovább adhassuk? 

 

 Lényeges szempont: meg kell különböztetünk, mi van Istentől az életünkben, és mi az, 

ami nem tőle jön, hanem a gonosz lélektől. A lélek-menyasszony észreveszi Isten dolgait, Isten 

jelentkezéseit, mert ő Istenre érzékeny szívvel bír. Észreveszi, amikor Isten építeni akarja az 

embert, és boldoggá (akarja) tenni. Illetve észreveszi, amikor a gonosz lélek rombolni akar, és 

örökre boldogtalanná tenni. Isten adta a lélek-menyasszony szívébe a vágyakozást és a keresést. 

Olyan ez, mint az azonos hullámhossz, az egymásra rezdülés kegyelmi állapota. Olyan ez, mint a 

gondolatoknak az egybe-csengése, a szavak(nak a ) együtt mondása, az érzéseknek az egysége. 

Ez a szellemek megkülönböztetésének tudománya, vagyis a mennyei Atya gondolatainak 

elkülönítése a máshonnan származó gondolatoktól. Illetve Isten Atyánk indításainak, akaratának 

felismerése a tőle eltéríteni akaró csábításoktól.  

 Szent János apostol (ezt) így fogalmazza meg: Isten Fia eljött, és érzéket (értelmet 

találtam ?) adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Istent. Ezzel az ő Fiában, Jézus Krisztusban 

vagyunk. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól! (1 Jn 5, 20-

21). Azzal, hogy Isten Fia kinyilatkoztatta nekünk a mennyei Atya szeretetét a Szentlélekben, 

vagyis képességet adott arra, hogy a hitben felismerjük őt, azzal János apostol azt is jelzi, mi 

növekedhetünk az igaz Isten megismerésében. Minél többet együtt vagyunk valakivel, annál 

jobban megismerjük. Minél jobban megismerünk valakit, annál jobban tudjuk szeretni. Aki tehát 

beengedi az életébe az igaz Istent, az megélheti azt is, hogy Isten – aki öröktől fogva örökké él – 

az ő örök életébe is beenged bennünket. Ezért mondja János apostol: Az ő Fiában, Jézus 

Krisztusban vagyunk. Ő az örök élet, ő az igaz Isten. Tehát ebből az következik: őrizkednünk kell 

a bálványoktól, vagyis a hamis istenektől, a hamis irányulásoktól, amelyek és akik – mert emberi 

személyekről is lehet szó – el akarnak téríteni Istentől, az igaz Istentől. Ha nekünk óvakodnunk 

kell az ilyen tév tanítóktól, tévútra hívó vezetőktől, akkor ezt csak azzal tudjuk megvalósítani, 

hogyha egyre jobban a mi Urunkhoz, Istenünkhöz ragaszkodunk, hozzá csatlakozunk, 

belekapaszkodunk. Belemenekülünk, mint egy biztonságot adó várba, ahol az ellenség 

támadásaitól mentesek a bennlevők.  

 Szent Pál apostol is az istenszeretet és az emberszeretet megtanulásáról beszél: A testvéri 

szeretetről nem szükséges írnom nektek, hiszen maga Isten oktatott ki, hogy szeressétek egymást, 

sőt, gyakoroljátok is Macedóniában minden testvérrel szemben! Inkább arra kérünk, testvérek, 

hogy gyarapodjatok is benne, igyekezzetek békében élni, törődjetek a magatok dolgával, 

dolgozzatok saját kezetekkel, amint meghagytuk nektek! Viselkedjetek tisztességesen a 

kívülállókkal szemben, és ne szoruljatok rá senkire! (1 Tessz 4, 9-12). Tehát az apostol úgy 

tekinti Krisztus titokzatos teste tagjait, mint akik a szeretetet Istentől tanulják, mint akik a minket 

mindhalálig szerető Krisztusra tekintve felismerik, neki is a végsőkig kell szeretniük 

embertestvéreiket a szeretet mindhalálig való gyakorlásával. Kifejezetten kér: Gyarapodjunk is a 

szeretetben! Növekednünk kell a testvérek iránti szeretésben! És arra is felhívta a figyelmünket, 

hogy a kívülállókkal szemben is vannak kötelezettségeink: a jó példaadás, az irántuk végzett 

imádkozás, a szeretetgyakorlás. És ebben szüntelenül növekednünk kell!  

 Nyugodtan fel lehet tenni a kérdést: „Uram, miért szeressük mi emberek egymást?” Az 

isteni Úrnak a válasza az ő választottjához bizonyára így szól: „Azért szeresse az ember az 

embert is, mert e nélkül a szeretet nélkül szegényebb lenne a világ. Tiszta, lángoló 

szeretettel szeressétek egymást! Lélekben örökre együtt akarjatok lenni, mert így lesz a ti 

világotok, az emberek világa alkalmas az isteni világra, a mennyországi létre.” 



 A lélek-menyasszonynak lehet ilyen élménye is: „A szentáldozáskor sokáig kezemben 

tartottam, és dédelgettem Jézust, az ő testét és vérét. Olyan édes, hogy téged, Uram, ezzel a 

kézzel szerethetlek, és olyan sürgető feladatot adsz, Uram, hogy ezzel a kézzel tegyek jót 

embertestvéreimnek is. Mert hiszen testvérek vagyunk annak a felfoghatatlan titoknak 

befogadásában, hogy szeret minket az Isten! Sorstársak vagyunk, kiválasztottak vagyunk, egy 

örökségünk van, maga az Isten!”  

 A lélek-menyasszony isteni Urával együtt kölcsönösen mondják egymásnak a szeretet 

szavait, és megélik: átlüktet rajtuk a lét élménye, amellyel a másikat szerethetik, illetve a másik 

szereti őt. De itt már isteni Urával együtt mondja a lélek-menyasszony az embertestvéreknek: 

„Szeretem érted a tieidet.” Nemcsak a lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény vallja meg 

egymásnak: „Szeretlek!”, hanem az embertestvérek is megélik, hogy Isten szereti őket.  

 

 A kontemplatív imát, vagyis az Isten iránt való szeretet állapotát növeli a szeretet 

gyakorlása. A Szeretet motiválja a lélek-menyasszony imáját és cselekedeteit, hiszen a feladata 

az, amit hivatásként vállal: isteni Urát, és mindazokat, akik hozzá tartoznak, önmagánál is jobban 

akarja szeretni! Tudja azt, hogy amit vállalt, azt minél inkább csinálja, annál inkább megáldja az 

Isten! Az a tudat, hogy isteni Ura szeretettel tekint reá és az embertestvérekre, segít még jobban 

Isten jelenlétének megéléséhez. Isten jelenlétében élve ugyanis megtapasztalhatjuk, hogy Isten 

megjutalmazza a mi szeretet-törekvéseinket. Örömet és további szeretetet ad, a lélek még jobban 

rámosolyog isteni Urára, erre a nagy Jelenlevőre. Istennek ugyanis tetszik, ha megtartjuk 

parancsait. Ő mondta: Aki szeret engem, megtartja parancsaimat. Az bennem marad, és én 

őbenne, amint én is megtartom Atyám parancsait (Jn 15, 9-11).  

 A szemlélődő lélek nem látja Istent, de érzékeli, mert szereti. A szeretetben tapasztalja 

meg ugyanis őt. Isten mondta: Aki őt szereti, az szentháromságos mivoltában, tehát létében, 

tudásában és szeretésében eljön, és kinyilatkoztatja magát neki (?   Iz 19, 21 nem jó). Ez a 

kinyilatkoztatás Istent is köti. Szeretetre tehát szeretettel kell válaszolni! És amikor a lélek-

menyasszony látja Krisztus testvéreinek szeretését, akkor azt is szemlélheti, hogy Isten 

szentháromságos szeretete hogyan tölti be őket is. Ővelük már – mivel az Úr és az ő kicsiny 

menyasszony elválaszthatatlanul együtt vannak - Istennek ez a szeretete együtt árad a lélek-

menyasszonnyal az embertestvérek szívébe. Olyan ez, mint amikor felforr a víz, és lobogni kezd. 

Minél nagyobb a tűz, a víz annál jobban lobog az edényben. Amikor a lélek-menyasszony 

szívében fellobog a szeretet, mert isteni Urával együtt szeretheti embertársait, akkor valahol azt is 

megélheti, hogy isteni Ura iránti szeretete is növekszik. Ilyenkor az kell (szükséges), hogy az 

ember ne csináljon semmit! Pontosabban: ne csinálni akarjon valamit, hanem engedje, hogy 

Isten tevékenykedjék benne és általa! Isten hozza létre benne azt, amit ő akar. Ez csendes, 

türelmes várakozást jelent, rendelkezésre állást, kitárulkozást Isten előtt az ő befogadására 

és a szeretet továbbadására. Ez tehát a szív felmelegedését jelenti, a találkozás örömére való 

készülődést, hogy Krisztus titokzatos teste tagjai is egyre bensőségesebben találkozhatnak ezzel 

az isteni szeretéssel. A szeretet felizzását jelenti ez, amelyet az Úr érkezése eredményez a 

lelkekben. A lélek lángolását jelenti ez, amelyet az Úr égő szeretetlángolása lobbant lángra az 

emberszívekben. Igazán ez az ember megistenülésének, Istentől átjártságának az útja. Isten és 

az ember titokzatosan egymásba hullámzik. A misztikus egyesülés egyre jobban 

elhatalmasodik Krisztus titokzatos teste tagjai és az isteni fő között. Ezt szinte szavakban nem 

lehet visszaadni, csak a szív érzi titkon, vagyis a beavatottak tudásával Isten kimondhatatlan nagy 

szeretetének a megtapasztalásával. Ez a földi szférából az isteni szférába való elragadtatást 

jelenti, amikor az ember már nem önmagánál van, hanem Istennél. Nem önmagában van, 

hanem Istenben és Isten őbenne. És ettől a misztikus egységtől Istennek a szeretet beleáradása 



egyre hatalmasabb lesz az emberiség nagy családjába. A lélek-menyasszony ilyenkor 

elmondhatja: „Egész nap gyönyörködtem benned, Uram, és gyönyörködtem testvéreidben. 

Boldog vagyok, hogy gyönyörködhetünk egymással (ban) a közös kölcsönös szeretésben.” 

Ez a Szentháromság életstílusa. A Személyek a szeretet egységében élnek. A Zsoltáros imája ezt 

így próbálja visszaadni: Irgalmad, Uram, lebegjen fölöttem, hogy éljek. … Ezen törvényed 

gyönyörűség nékem (Zsolt 118. 77. 92).  

 A lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban már a Szentháromság szeretet életének a 

kiáradását is tudja szemlélni. Meg tudja élni Isten Atyja jóságát nemcsak magában, hanem 

embertestvérei szívében is! Micsoda gyönyörűség ez, amikor valaki Istentől tudja megtanulni, 

hogy hogyan kell szeretnie embertársait!  

 

Befejezésül az 151. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak.  

 Örömünknek kútfeje: Jézus édes szép neve.  

 

 Szövétnekünk a sötétben, árnyékunk légy a hévségben. 

 Lelkünk nyugvó menhelye: Jézus édes szép neve!  

 


