
430. Az Atya szereti a Fiút, és mindent átadott Neki (vö. Jn 3, 34. 35) 

  

 

Imádkozzuk énekelve a Miatyánkot:  

 

 Miatyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! 

 Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,  

 Miként a mennyben, úgy a földön is! 

 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,  

 És bocsásd meg a vétkeinket,  

 Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!  

 És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mt 6, 9-13) 

 Mert Tied az ország, a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Ámen.  

  

 Az együttszeretés imájában most a Mennyei Atyára vetjük a tekintetünket. Isten, a Bárány 

hitvesét kitünteti, az Ő családi szeretet-közösségébe belevonja. Helye van a választott lélek 

szentháromságos egy Isten szeretetközösségében.  
 

I. A Bárány hitvese a Mennyei Atyával szereti a Fiú testvéreit 
  

 Amikor a fiatalok házasságot kötnek, akkor az új házastársak belekerülnek a másik 

családjába, elvállalják a másik rokonságát is. Olyan megható, amikor megkérik egymás szüleit: 

„Hadd mondhassalak Téged én is anyukának és apukának!” Olyan bensőséges vonatkozás jön létre, 

nem anyósnak és apósnak tekintik őket. A szülők pedig boldogok, mert gyermekük házastársa 

nem veszi el tőlük a gyermeküket, hanem annak személyében még egy gyermeket kapnak. 

Mindnyájan gazdagabbak lesznek a másik által szeretett személyekkel.  
 Amikor a gyerekeknek a hittant kezdjük tanítani, akkor a Mennyei Atya szeretetéről 

szólunk, mert éppen a szülők szeretete miatt ez olyan kézzelfogható a számukra. Az óvodások és 

az első áldozás előtt álló gyerekek hittankönyvének a címe is ez: A Mennyei Atya szeret minket! Ez 

olyan téma, amelyről nemcsak egy évig lehet tanulni a tanórán, hanem egy életen át tanulhatjuk, 

hogy a Mennyei Atya micsoda szeretettel van az Ő választottai iránt, Egyszülött Fia testvérei 

iránt! Itt pedig, az imádságnak ezen fokozatán azt nézzük, hogy a Mennyei Atya az Ő Egyszülött 

Fia választottját, jegyesét, hitvesét milyen szeretettel veszi körül. Megosztja vele a szeretetet a 

Fiú iránt, illetve a Fiú testvérei iránt.  
 A választott lélek könyöröghet a Mennyei Atyához, mint ahogyan az Ószövetség hősnője, 

Eszter fohászkodott: Szabadíts meg minket karoddal, és siess segítségemre, mert magam vagyok, 

és rajtad kívül nincs senkim, Uram! (vö. Eszt 4.t). A lélek-menyasszony már tudja: egyedül Isten 

a Szent, egyedül Isten az Úr! (vö. 1 Tim 6, 15). Egyedül Isten az erős, nélküle semmire sem 

menne. Ezzel a szeretet-kontaktussal – amellyel lelkét Istennek ajánlotta, Isten pedig elfogadta, 

és magához kapcsolta –, mintegy joga van az embernek isteni Ura segítségét kérni.  

 Amikor a Jézus imában kértük az Úr irgalmát: – Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! (vö. Lk 18, 13) –, akkor a bűnös „jogán” kértük az Úr 

irgalmas szeretetét. A választott jegyes, a Bárány hitvese pedig meghallja az ő isteni Ura válaszát. 

A jegyes jogán van lehetősége Istentől ilyen üzenetet kapni: Jegyesem, hitvesem, te most már 

tudod, hogy’ szeretlek én! Ez ugyanis Isten válasza az irgalmat kérő bűnös, bűntől szabadulni akaró 

lélek imájára. Gyermekévé fogadja, sőt, jegyesi házába, mennyei otthonába vezeti. Ez azért van: 

mert népében kedvét találja az Úr (Zsolt 149, 4). Istennek kedves az a lélek, aki egészen átadta 



magát az Ő Egyszülött Fiának. Ezért azután mindent kedvezményesen akar nyújtani neki. 

Egyszülött Fia választott jegyesében ugyanis a Mennyei Atya szívesen gyönyörködik. „Fiamnak 

teremtettelek téged, és te kedves lettél az én Fiam számára. Milyen bensőséges a megszólítás, 

amikor az isteni Úr ezt mondhatja az Ő választottjának: „Kedvesem, kedvemet találom benned.” 

Ezért azután a lélek-menyasszony a Zsoltárossal mondhatja: Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, 

hogy veled mennyi jót tett (Zsolt 102, 2). Ahogyan Mózessel megismertette útjait, hogy Ő 

könyörületes Úr, és jóságos; úgy velem is megismertette az Úr az Ő jóságát. Közölte a jóságát. A 

Zsoltáros így folytatja: És ahogyan az Atya megkönyörül fiain,… úgy könyörül az Úr azokon, akik 

félik Őt…. Az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van! (Zsolt 102, 8. 13. 17).  

 A lélek-menyasszony tehát megéli azt, hogy a Mennyei Atya szereti őt is, meg a többi 

istenfélőt, vagyis istenszerető embert. Ebbe a szeretésbe a Mennyei Atya bevonja ezt a lélek-

jegyest. Persze, hogy magasztalásra nyitja ajkát a Bárány hitvese, és hívja a többi teremtményt is: 

Áldjátok az Urat, mert jó, magasztaljátok fölséges nevét! (Zsolt 134, 3). Az a választott lélek – aki 

a mennyei haza magasságából a Mennyei Atyával együtt fordul a Fiú testvéreihez – erre az 

istendicsőítésre is hívja a testvéreit.  

 Ebben a szeretet-kapcsolatban: – mondjuk így – családi kapcsolatban Isten és a választott 

lélek és az összes többi ember között nincs veszekedés, nincs viszálykodás, nincs versengés, itt a 

szeretet uralkodik. Itt Jézus szava valósul meg. Ő azt mondta: Aki teljesíti Atyám akaratát, az jut 

be a mennyek országába (Mt 7, 21).  

Itt, a mennyei hazában olyanok vannak tehát,  

 –  akik vállalták a Mennyei Atya akaratát,  

 –  akiknek az akarata egybeolvad Isten akaratával,  

 –  akik engedik, hogy a Mennyei Atya eluralkodjon bennük, 

 –  akik készek arra, hogy Isten szeretete rajtuk keresztül is áthullámozzék, 

belehullámozzék ebbe a világba, pontosabban az ebben a világban élő testvérek lelkébe.  

 Itt már nem annyira arról van szó, hogy tegyük meg a Mennyei Atya akaratát, mert az ember 

már megtette a maga részéről, amit megtehetett. Tehát most Isten hívása nem annyira arra szólítja 

az embert, hogy tegyen valamit, hanem arra készteti, hogy az ember engedjen Isten akaratának! 

Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10). „Legyen nekem is a Te igéd szerint!” (Vö. Lk 1, 38), 

ahogyan a Szűzanya mondta ezt a vallomást. Itt pedig már akkor Isten az elsődleges cselekvő. 

Isten az, Aki a lélek-menyasszonyon keresztül, mint valami húros hangszeren csodálatos 

dallamokat hoz létre. Harmóniát, mert a lélek-menyasszony készségesen engedelmeskedik az 

isteni Művész ujjmozdulatainak. Jézus a Szentlélekről mondja: Ő Isten ujja (vö. Lk 11, 20).  

 Jézus szereti azt, aki mesteri módon tud szólót játszani, tehát egyedül is, az Ő 

vezénylésével a mennyei harmóniát tudja kicsalni az Ő szívéből. Ezért olyan kedves számára 

az a választott lélek. De az igazi karmester az énekkar és a zenekar élén állva még több harmóniát 

tud kibontakoztatni. Ezért kérte Jézus: Szent Atyám, tartsd meg őket a Te nevedben, hogy egyek 

legyenek, mint mi! (vö. Jn 17, 22). A Fiú tehát a Mennyei Atyát kéri, hogy vezérelje, vezényelje 

övéit, akik Őhozzá tartoznak, hogy egyetlen mennyei zenekar legyen, egyetlen kórus, akik 

azután az angyalokkal együtt zengik a dicsőítés énekét. Sőt, Jézus azt mondja: Egyek legyenek 

(Jn 17, 11) az én énekes és zenés társaim úgy, mint ahogyan mi egyek vagyunk Atyám, a 

Szentlélekben!  

 A lélek-menyasszony tehát egy csodálatos hivatást kap, hogy a Mennyei Atyával együtt 

szerethesse a Fiút és a Fiú testvéreit. Mindazokat, akiknek a Fiú részt ad ebben a mennyei 

harmóniában, ennek a harmóniának a megvalósításában.  

  

II. A Bárány hitvese a Mennyei Atyával együtt örül a Fiú testvéreinek 



  
 Tehát nemcsak együtt szereti a Fiú testvéreit a Mennyei Atyával, hanem a Mennyei Atya 

örömében is részesül, amely örömben a Mennyei Atya gazdagabbá teszi Egyszülött Fia 

testvéreit. Isten ugyanis az áradó jóság. Isten – talán mondhatjuk így – olyan, mint egy 

sokgyermekes édesapa. Nagyon sok gyermekét szereti az Édesanyával együtt, a választott 

jegyessel együtt. Isten örül, hogy sok jó gyermeke van. Ebbe az örömbe meghívja a választott 

jegyest. Ez a mi családunk stílusa. Örülünk mindazoknak, akik a mi családunkhoz tartoznak.  

 Az együtt-szeretés imája tehát az együtt-örülés imája is lesz. A választott lélek részt 

vehet Isten áradó jóságában, örömében, amellyel a teremtményekhez, Egyszülött Fia testvéreihez 

fordul. A lélek-menyasszony eddig is megélte Isten ajándékából azt az örömet, amelyet így lehet 

megfogalmazni: A Neked való öröm betöltötte lelkemet. Ettől olyan boldog a lélek-

menyasszony, mert isteni Ura lett az ő örömének forrása és oka. Most pedig már így fogalmazhat 

a lélek-menyasszony: „Atyám, a Veled, Nekik való öröm tölti be már a szívemet! Mennyei Atyám, 

Veled örülök a testvéreimnek, a mi nagy családunk tagjainak.” A szeretet az mindig az öröm 

miliőjében valósul meg. Akit szeretek, annak örülök, akit örömmel veszek körül, azt szeretem 

is. A lélek-menyasszony talán így is szólhat a Mennyei Atyához: „A bennem való szentháromságos 

jelenléted örömével megörvendezteted a lelkemet, betöltöttél. Most arra hívsz, hogy szeressük 

együtt a Te gyermekeidet, a Fiú testvéreit, vagyis örömmel forduljunk Feléd. Uram, a Neked való 

öröm élménye eddig is boldogított engem, mint ahogyan a gyermek tud örülni a szüleinek. Most 

pedig a Veled nekik való örvendezés élete őket is megörvendezteti. Megosztjuk az örömünket. 

Mint ahogyan a szülők is örvendeznek gyermekeiknek. Istenem, milyen csodálatos ima az, 

amikor részt vehetek a Te atyai örömödben! Egyrészt Veled szerethetem a Te Egyszülött 

Fiadat, másrészt pedig Veled szerethetem a Te gyermekeidet.”  

 Nem véletlenül mondja Szent Pál apostol: Ugyanaz a lelkület, ugyanaz az érzület legyen 

bennetek, amely Jézus Krisztusban volt! (Fil 2, 5). Ez az üzenet: – Ugyanaz az érzés legyen 

bennetek, amely Krisztus Jézusban volt! – felhívás a keringőre, vagyis meghívás arra, hogy 

ugyanolyan érzület legyen bennünk is, mint ami a Mennyei Atyában van Egyszülött Fia felé, 

illetve fogadott gyermekei, sőt, választott jegyesei felé! Itt nemcsak az akaratok egyesülnek, Isten 

és az ember akarata, hanem az érzésvilág is, a szeretet eggyé-lángolása is: ugyanazt szeretni, 

ugyanúgy szeretni, emberileg isteni módon szeretni. Micsoda kiválasztás, micsoda kitüntetés, 

micsoda öröm! Az ember együtt örülhet a Mennyei Atyával a Fiú testvéreinek!  

 Nem véletlenül mondja a Zsoltáros is Istenről: Keletnek és nyugatnak Te vagy az öröme, 

minden ujjong és dalol színed előtt (Zsolt 64, 9). Ez az öröm, amelyet a lélek-menyasszony 

megélhet a Mennyei Atyával, egyre univerzálisabb lesz, egyre jobban kiterjed. Nemcsak keletre és 

nyugatra, hanem északra és délre is. Nemcsak a választott menyasszony szívét tölti be az öröm, 

Isten öröme, amellyel a gyermekeinek örül, hanem Isten gyermekei szívét is északtól délig, kelettől 

nyugatig betölti Isten öröme, amellyel a Fiúval és a választott lélekkel együtt örül a Fiú 

testvéreinek.  

 A szeretet nemcsak néhány betű vagy szó erejéig tart, amíg kimondom: – Szeretlek! – 

az egy folyamat, az maga az élet. A szeretés élete. Ebben az életben, ebben a szeretésben egyre 

nagyobb távlatok bontakoznak ki. Az öröm egyre jobban fokozódik. A kölcsönös öröm egyre 

jobban betölti a szíveket. Isten öröme az ember-szíveket, az ember pedig Isten örömére tud lenni.  

  

III. A Bárány hitvese eggyé válik isteni Urával a testvérek szeretetében 
  

 Isten Egyszülött Fiát adta szeretetből, hogy a világnak élete legyen: Így szerette Isten a 

világot (vö. Jn 3, 16). De a második isteni Személy, a Fiú is szeretetből engedelmes lett 



mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2, 8). A Bárány hitvese egyre jobban megéli isteni 

Ura szeretetét, amellyel az embereket szereti. Mindenben együtt rezdül isteni Urával. A földi 

életben a szerelmesek és a házaspárok egymás mellett járják az utat, míg egy elágazáshoz érnek, 

és nem tudják, merre menjenek, akkor egymásra néznek, és amerre a másik elindul, arra megy az 

egyik is; mert ők együtt akarnak menni az úton. Eggyé váltak a szeretetben. Gyakorlatilag az ő 

számukra mindegy, hogy melyik úton járnak, csak együtt menjenek az úton!  

 A Mennyei Atya is a kezünkbe tette az Ő Egyszülött Fiát, Aki megtestesült a Szentlélek 

erejéből, született Szűz Máriától. S attól kezdve Jézus a mienk, a mi kezünkbe tette Egyszülött 

Fiát. Dédelgethetjük Őt, mint a Szűzanya kicsi gyermek Jézuskáját. Szerethetjük Őt, mint a 

fájdalmas Anya, amikor levették halott fiát a keresztről. A temetés előtt még elsiratta, becézgette, 

dédelgette. Vagy amikor a feltámadása után Jézus megfogta a Szűzanya kezét, és a Szűzanya érezte 

egész lényében Egyszülött Fiának az életét. A Mennyei Atya nekünk, embereknek is egészen a 

kezünkbe adja az Ő Egyszülött Fiát. Gondoljunk csak a szentáldozásra! Nincs szó, amely ki 

tudná igazán fejezni ezt a hatalmas nagy misztériumot. Isten az Ő Egyszülött Fiát a mi kezünkbe 

adja, és eggyé válhatunk Krisztussal! A szentáldozásban betölt bennünket, eljön hozzánk, él 

bennünk. Megélhetjük az Ő feltámadt életének a lüktetését.  

 

 Mit mond Jézus? Hányszor kezdte az imát ezzel a megszólítással: Atyám! (Mt 6, ...). 

Akkor mi is kimondhatjuk Jézussal ezt a megszólítást: Atyám! A mi isteni Urunk Atyja nekünk, 

embereknek is Atyja akart lenni. De ezt a bensőséges megszólítást Jézus szeretetével kell 

mondanunk! Eggyé válni abban a gyönyörűségben, amely szeretettel Jézus, a Fiú szereti az 

Atyát. Jézus ugyanis a Szentlélekben felujjongva mondta: Áldalak Téged, Atyám! (vö. Zsolt 134, 

13). Az isteni Bárány választotta is eggyé lesz isteni Urával. Azonban nemcsak a Mennyei Atya 

szeretetében, hanem a testvérek szeretésében is, akit betöltött a feltámadt Jézus élete. Aki 

betöltődött a feltámadt Úr lelkületével, a Szentlélekkel, az tud a Szentlélekben ujjongva az 

embertestvérek felé is fordulni és mondani: „Testvérem, testvéreim!” Ahhoz, hogy a másik 

embernek kimondhassuk: –„Testvérem!” –, egészen Jézussá, jézusivá kell lennünk. Jézus módjára 

élt emberré, akit egészen betölt a Szentlélek, a fiúság lelkülete, akiben együtt mondhatjuk Istennek: 

Abba, Atyánk! (Róm 8, 15). Ezért sürgeti a kinyilatkoztató Isten Szent Pálon keresztül, ahogyan az 

előbb is idéztük: Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban volt (Fil 2, 5). 

Jézussal együtt fordulni az embertestvérekhez – micsoda kitüntetés ez az emberek számára! 

A választott lélek-menyasszonyon keresztül Isten szeretete árad belénk. 

  Izajás próféta meghívásánál Isten még kérdezte: Kit küldjek? (Iz 6, 8). Itt már nem kérdezi, 

mert tudja, hogy a lélek-menyasszony itt már véglegesen elkötelezte magát isteni Uránál. Kész az 

isteni Báránnyal menni akárhová: „Követlek Téged, bárhova mégy!”  

 A szülő legdrágább kincse a gyermek. A Mennyei Atyának is a legnagyobb kincse az Ő 

Fia. Fiát adta nekünk (Róm 8, 32). A Fiú kincse pedig a Mennyei Atya. A Fiú Őt adja nekünk. A 

Mennyei Atya és a Fiú közös kincse a Szentlélek. Nekünk adják a szentháromságos létüket, 

szeretetüket. Ezért azután a választott lélek is a Szentháromsággal egyesülve tud a testvérek 

felé fordulni a szeretetben.  
 Milyen más ez a találkozás Isten és az embertestvérek között. Nem valaki ismeretlen 

közelít az emberekhez, hanem az ég és föld teremtő Ura, a szentháromságos végtelen szeretés! 

(vö. 2 Jn 2, 8). Ebben a szeretet-közelítésben – amellyel a lélek-menyasszony közelít a 

Szentháromsággal együtt a testvérekkel együtt a szeretetben, a Szentháromság még jobban feltárja 

magát az embereknek. Minden személy külön-külön egyéniség. Istenben pedig – mondjuk így: 

– három karakterben valósul meg a három Személy. Ez a lényege: egy mint Isten, de három 

mint Személy.  



 Jézus, mint Fiú tele van az Atyával, folyton róla beszél. Mindenütt a Mennyei Atya szerető 

gondviselését látja. Arra szánta földi életét, hogy elmondja nekünk, embereknek a Mennyei 

Atyát, Aki olyan csodálatos Személy, hogy érdemes róla beszélni. Azt mondja Jézus: Az Atya 

mindent átadott a Fiúnak (Mt 11, 27). Az Atya tehát olyan, Aki örül annak, hogy adhat, hogy 

kiáraszthatja a létét, az Istenségét a Fiúnak és a Fiú testvéreinek. A Bárány hitvese ebben a 

szeretet-áradásban kap részt.  
 Vannak olyan emberek, akikhez nem lehet alkalmatlan időben betoppanni. Bármikor lehet 

menni hozzájuk, mert örülnek annak, hogy fogadhatnak bennünket, ha adhatnak, ha kínálhatnak 

minket. A Mennyei Atya még inkább ilyen. A Mennyei Atya szüntelenül sugározza önmagát, 

befelé a Fiú felé Istenségében, kifelé a teremtmények felé olyan mértékben, ahogyan a 

teremtmény azt fel tudja fogni.  
 Annyi szépség van a teremtett világban, amely Isten szeretetéről beszél! Egy 

csodálatosan virágzó liliom, egy szépen trillázó madárka; de amikor elszáll belőle az élet 

lehelete, elhullásában már nem szép, már elhervad. Akkor derül ki, hogy milyen kis értéktelen 

anyag, milyen semmi az a matéria, amely liliom volt, vagy madárka. De ha ránéz a Mennyei Atya, 

és kibontakoztatja az új és új generációkat a liliomba, a madárka vagy az ember világában; akkor 

ez a kis semmi matéria tündökölni, ragyogni kezd, mert rajta tükröződik Isten. A lélek-

menyasszony így néz isteni Urával együtt a teremtményekre, és így szereti bennük Isten gondolatát, 

Isten gondolatának a megvalósulását.  

 Isten csak azért engedte meg a világ bűnbeesését a teremtés hajnalán, mert tudta, hogy még 

többet fog adni a világnak, Egyszülött Fiát és a Szentlelket. Kiárasztja a szeretetét 

természetfeletti módon a teremtett világra. A lélek-menyasszony az, aki látja, hogy a Mennyei 

Atyától, mindig valami kellemes meglepetés éri a Bárány testvéreit. Minden egyes kegyelem tehát 

Isten önmagát ajándékozó szeretete, akármilyen formában nyilvánul is meg. Tehát nemcsak a 

megszentelő kegyelem új létrendbe emelő ajándékában, hanem az értelmet megvilágosító és 

megerősítő, segítő kegyelem formájában mindig új. Isten mindig valami újat tud adni az 

embernek. Istent nem lehet megunni. Isten mindig tudja úgy szólítani az embert, hogy az ember 

meglepődik. Ő az áradó jóság. Ebbe a jóság áradatba Isten Atyánk szívesen belekapcsolja a Bárány 

hitvesét, hiszen egy az isteni Báránnyal. Akkor legyenek eggyé a testvérek szeretetében is! A 

teremtmények egyre jobban megélhetik, hogy Isten szeretete feléjük irányul, átragyog a lélek-

menyasszony szeretetében Isten Fényessége, mint ahogyan a napfény az üveg-ablakon. Rájuk száll 

Isten Szentlelke, hogy örömhírt vigyen Azt. az örömhírt, hogy Isten megajándékoz bennünket 

önmagával. A választott lélek boldogan megélheti, hogy a Mennyei Atya őt áldássá tette. 
Minden a tiétek, ti meg Krisztuséi vagytok. Krisztus áldását tudja közvetíteni a választott lélek. 

Az isteni Bárány hitvese így lesz a Fiúval együtt ajándék az emberek számára. Az ilyen választott 

lelken keresztül felragyog a Mennyei Atya arca. Valami többlet ragyog át az ilyen kiválasztott 

lélek valóján. Az isteni miliő, az Istentől való betöltöttség világa, és szépül, megszentelődik ez 

a földi világ, az emberek lelkének a világa!  
  

IV. A Bárány hitvese eggyé válik isteni Urával a Mennyei Atya szeretetében 
  

 Tehát a választott menyasszony nemcsak a teremtmények felé irányul isteni Urával való 

szeretetben, hanem Vele szereti a Mennyei Atyát is. Erről Jézus beszél, amikor a főpapi imáját 

mondja szenvedése előtt Nagycsütörtök éjszakáján: „Atyám, megismertettelek velük, és meg is 

foglak ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én őbennük!” (Jn 17, 

26). Az isteni Bárány tehát azt akarja, hogy az Ő szeretete, amellyel a Mennyei Atyát szereti a 

Szentlélekben, az Ő kis választottjában is benne legyen. Egyesüljenek az Atya szeretésében! 



Micsoda isteni terv ez! Olyan ennek a megvalósulása, mint amikor a felhő nem magasan az ég 

messzeségében gomolyog, hanem már itt lenn, a földi tájakon, mint ahogyan a költő tud közel 

jönni. Az isteni Bárány is az Ő földön élő kicsiny jegyeséhez sokszor hirtelenül, váratlanul eljön, 

de nem egyedül, hanem a Mennyei Atyával és a Szentlélekkel. 

 A ködben nem lehet messze látni. Az imádságnak ebben a homályában is a lélek-

menyasszony nem látja isteni Atyjának az arcát, de tudja, hogy az Atya van itt, mert csak így 

tudja szólítani: Atyám! A Szentlélek mondja ki benne ezt a szót a Fiúval. A Fiú szereti benne 

most a Mennyei Atyát a Szentlélekben. Amint a köd beborítja a földi tájat, és az ember nem lát 

semmit, csak annyit tud: őt is beborítja ez a láthatatlan Valóság, ez az átláthatatlan Valóság, illetve, 

hogy belélegzi ezt a páratelt levegőt, úgy a lélek-menyasszony sem látja ugyan, hanem tudja, hogy 

itt van a Mennyei Atya. Tudja, hogy őt jobban körülveszi, mint az embert a köd. Isten jobban 

betölti jelenlétével és szeretetével, mint a belélegzett levegő, amely csak a testet tudja betölteni.  

 Az ember olyan jól érzi magát ebben az isteni boldogságban. Boldog, hogy Isten is jól érzi 

magát kicsiny választottja szívében. Egymásban vannak, egymásra gondolnak. Szívük szeretete 

eggyé lüktet. Az Atya szíve mindig a Fiúban lüktet a Szentlélek által. Így a választott 

menyasszony szíve is isteni Urával a Szentlélek által a Mennyei Atyában lüktet. Ebben az 

isteni miliőben az ember bár nem látja, mégis tudja, hogy a Mennyei Atyával itt vannak az Ő 

gyermekei is. Ezért már nemcsak így szólítja: „Atyám!”, hanem azt mondja Neki: „Atyánk, Mi 

Atyánk!” (Mt 6, 9). Ez a vallomás szakad ki a szívéből: 

 

 – „Mi Atyánk, Veled szeretem őket.  

 – Miattad szeretem őket.  

 – Általad szeretem őket.  

 – Benned szeretem őket.  

 

 Ez az együtt-szeretés lett most már a választott lélek imaállapota. Vajon milyen lesz az, 

amikor felszáll a köd? Megvalósul, amit a zsolozsma himnuszában imádkozunk: „Napoknak 

Napja, Istenünk, Fényedben lát szemünk” (Imaóráknak liturgiája II. péntek, Reggeli Dicséret 

himnusza).  

 Akkor csak várjunk, míg fel nem emelkedik a köd, míg föl nem emelkedik a lélek Isten 

magasába, Isten szívéhez, és ott találkozhat szív a szívvel, lélek a lélekkel! Ott megvalósul az: 

Az Atya szereti a Fiút, és mindent az Ő kezébe, sőt, a szívébe adott. Ebben a mindenben benne 

van a választott lélek is! Milyen jó: a Fiú szívében lenni, mint olyan valaki, akit a Mennyei Atya 

a Szentlélekben szeret! 

  

Felcsendül az isteni Jegyes éneke, a lélek-mennyasszony pedig boldogan hallgatja: 

 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

A lélek így válaszol:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


