
A lélek hit által egyesül Krisztussal

A hit harmadik, példátlan ajándéka az, hogy a lelket egybeköti 
Krisztussal, mint menyasszonyt a vőlegénnyel, úgyhogy ezzel a 
szentséggel, —  amint az apostol tanítja — , Krisztus és a lélek 
egy testté lesz. Ha pedig egy test, és igazi házasság, sőt minden
nél sóikkal tökéletesebb házasság jön létre köztük, —  minthogy 
az emberi házasság gyenge hasonlat ehhez az egyedülállóhoz — , 
akkor mindenük közös lesz: a jó is, a rossz is, úgyhogy ami Krisz
tusé, azzal mintegy a magáéval rendelkezhet és dicsekedhet a hi
vő lélek, és ami a léleké, azt Krisztus magának igényid, mintha sa
játja volna. Beszéljük meg ezt a viszonyt és felbecsülhetetlen- 
nek fogjuk látni. Krisztus tele kegyelemmel, élettel és üdvös
séggel, a lélek tele bűnökkel, halállal és kárhozattal. ( 55 )  Már
most közbejön a hit, és az történik, hogy Krisztusé a bűn, a ha
lál és a pokol, a léleké pedig a kegyelem, az élet és az üdvösség. 
Mert ha ő a vőlegény, kell, hogy egyúttal vállalja azt, ami a 
menyasszonyé, viszont ami a magáé, abban részesítse menyasszo
nyát. Aki testét és önmagát odaadja neki, hogyan ne adná oda 
mindenét? És aki vállalja menyasszonya testét, hogyan ne vállal
ná mindazt, ami a menyasszonyé.

Csereviszony Krisztus és a hivő között

Szép látványa következik ebből nemcsak a közösségnek, hanem 
az üdvösséges harcnak és győzelemnek, üdvösségnek és megvál
tásnak. Mivel ugyanis Krisztus Isten és ember egy személyben, 
aki nem vétkezett, nem hal meg, és nem kárhozik el, de nem is 
vétkezhet, nem halhat meg, nem kárhozhat el, és igazsága, éle
te és üdve felülmúlhatatlan, örök és mindenható: mivel tehát 
ez a személy a menyasszony bűnét, halálát, poklát a hit jegy
gyűrűjéért közössé, sőt sajátjává teszi, és ezekhez úgy viszonyul, 
mintha övé volnának, mintha ő vétkezett volna; mivel szenved, 
meghal és a pokolra száll, hogy mindezeket legyőzze, és mivel 
őt a bűn, a halál és a pokol el nem nyelheti, ezért szükségképpen 
azok nyeleinek el ebben a bámulatos harcban. Mert az ő igazsá
ga minden bűnnél nagyobb, élete minden halálnál hatalmasabb, 
üdvössége minden pokolnál legyőzhetetlenebb. Ebből következik,
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