
 

 

c) JELZÉSEKET ADSZ JELENLÉTEDRŐL 

 

 

167. Lelki érintésekkel jelzéseket adsz, hogy közelítesz felém 

 

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! 

 

  

 I. A szemlélődő ima eddig tanulmányozott útjai  
 

 1. Először vizsgáltuk a nyugalom, vagyis a lecsendesedés imáját, amelyben lélek 

lecsendesedik Isten színe előtt, és várakozik Isten érkezésére.  

 

 2. Azután tanulmányoztuk az összeszedettség imáját, hogy Istenhez emeljük a lelkünket. 

Arra az Úrra, Aki reánk nézett, és szeretetével magához vonja a lelkünket. Az ember tevékenysége 

és Isten cselekvése itt már jobban egybefonódik. Ez az imádság az aszkézis, tehát az emberi 

erőfeszítés területéről áthelyeződik a misztikának a világába, vagyis oda, ahol már Isten a 

kezdeményező. De nyilván a magunk erejével is kell törekednünk az összeszedettségre, az Istenre 

figyelésre.  

 

 3. Az imaélet harmadik szakasza a jelenlét imája, amikor a lélek észreveszi: Isten nemcsak 

ránk tekint, hanem el is jön hozzánk, kinyilvánítja a jelenlétét, zörget a lelkünk ajtaján (Jel 3, 20), 

mi pedig beengedjük őt, ahogyan ezt Jézus sürgeti. 

 

 4. Azután Keresztes Szent János tanítása alapján foglalkoztunk a sötét éjszaka imájával, 

amikor a lélek gyötrődve állapítja meg: „Nem látlak, Uram!” Csak a vágyat éli meg a szívében: 

„Szeretnélek látni, vágyódom Utánad!” A tisztulásnak ez az aktív szakasza, amikor az ember 

mintegy kimegy önmagából, mert már nem önmagában, nem evilágban, hanem Istenben szeretne 

élni. A tisztulás passzív szakasza pedig az, amikor Isten megkönyörül a hozzá vágyódó emberen, 

megtisztítja a testi-lelki megpróbáltatások által és segíti őt kimenni önmagából.  

 

 5. Az utóbbi elmélkedésekben pedig a megvilágosodás imaszakaszát kezdtük el 

tanulmányozni: milyen is az, amikor a sötétség véget ér, amikor Isten felderíti a sötétségünket, mert 

hiszen Ő fényt hoz azokhoz, akik sötétségben élnek (Lk 1, 79), ahogyan ezt Zakariás, a kis 

Keresztelő János édesapja is megénekelte a Messiást köszöntő énekében, a Benedictus-ban. 

 

 6. Azután néztük az imádság példáit: Nekünk is úgy kell várakoznunk az égi Fényözön 

befogadására, mint a természetben 

 – az éjszaka sötétjében a hajnalra váró szikla,  

 – az óceán egyre áttetszőbbnek kell lennie, hogy befogadhassa a fényt, az pedig átjárja őt,  

 – a fény felé forduló kicsiny virág,  

 – az ég felé növekedő fa,  

 – a szerelmes galamb pár, amely megtanít arra, hogy úgy kell ízlelgetnünk a fényhozó Isten 

nevét, ahogyan turbékolásukkal ők biztosítják egymást a kölcsönös szeretetükről,  

 illetve mint az emberek világában 

 – Ábrahám, aki a sötétség oszladozását és a Messiás érkezését várta.  

 – Mózes, aki a Sínai-hegy sivatagában a szeretet égő lángolása, Isten tüzes szeretete előtt 

kitárult lélekkel állt.  



 

 – Jézus, Akivel az imádságban Isten elé álltunk, és Vele együtt mondtuk az Ő imáját, amely 

ebben a vallomásban foglalható össze: „Atyám!” 

 – Szűzanya, aki befogadta, hordozta, és a világnak adta a világ Világosságát. 

 – János apostol, Jézus szeretett tanítványa, akitől megtanultuk, hogy az imádságban hogyan 

kell Jézus Szívéhez egészen közel hajolni, és „Jézusunk Szívén megpihenni (Ho. 154).” 

 

 Ezek a nagyszerű példák mind-mind mutatják: hogyan hoz Fényt Isten a mi sötétségünkbe. 

Mert Ő az ég és föld Ura, a sötétség és a nappal Teremtője, Aki a teremtés hajnalán megállapította 

minden egyes napról: ez jó. És elmúlt a sötétség, és jött a következő nap, amelyről szintén 

megállapította: ez jó (vö. Ter 1, 3. 8). Végül is Isten nemcsak kívülről akarja megvilágítani a 

lelkünket, hanem belső megvilágosodást is akar adni!  

 

 II. Megmentőnk fényjelzései már vigasztalásunkra szolgálnak  
 

Amikor a megvilágosodás útján az Isten felénk való közelítését próbáljuk átélni – mert hol 

vagyunk még attól, hogy Isten önközlését tapasztaljuk –, legalább figyeljünk a messze sötétbe! 

 

 1. Mint a sötét erdőben, egyszer csak észrevesszük: a távolból felvillan egy kicsiny fény. Az 

erdőben abból tudjuk, hogy ott valaki jön, hogy a zseblámpa fénye imbolyog, és egyre közelebb 

kerül hozzánk. Isten is ilyen biztató fényjelzéseket ad a lélek számára: nemsokára már nem lesz 

szükség erre a pislákoló kis fényecskére, mert érkezik a Hajnal, és egyre inkább felragyog a 

Világosság! Ha addig még sokat kell is várnunk a sötétségben, vagyis a nem látás állapotában, 

akkor is csak töltsön el bennünket a remény, hiszen kis idő, és viszontláthatjuk Őt (Jn 16, 16), 

ahogyan ezt Jézus megígérte. Most van ez a kis idő, most van itt a várakozás ideje, amikor már 

megkaptuk a jelzést: közelít a mi Urunk! Elmélkedő csendben próbáljuk megélni ezt az 

imádságos várakozást: Nem látjuk az Urat, Aki közelít hozzánk, hogy Világosságot hozzon, nem 

érezzük még az érintését, mert még távol van, de mégis ad már Fényjelzést: „Jövök hozzád!”  

 

 2. A sötétben könnyebb összeszedettnek lenni, mert az ember nem látja a teremtett világ 

zavaró objektumait, amelyek a Teremtő helyét akarják elfoglalni az értelmünkben vagy az 

akaratunkban. A sötétségnek az az előnye, hogy ott jobban tudunk koncentrálni a közelítő 

Fényre. A gyermek – aki úgy érzi, hogy elveszett a sötét erdőben – micsoda nagy 

megkönnyebbüléssel látja: jön az, aki megmenti őt. Még nem látja az arcát, nem hallja a lépteit – 

mert olyan messze van –, de a zseblámpa fénye biztató jelzést ad neki. 

 Amikor az imában még nem látjuk a mi Megmentőnk, a mi Jézusunk arcát, nem halljuk 

léptei neszét, ahogyan közelít, de mégis vigasztalásunkra szolgál: már adja a fényjelzéseket! Jön! 

Jön! Ha olyan nagy is a sötétség, ha akkora is a távolság, hogy a zseblámpa fénye nem tud áthatolni 

rajta, hogy megvilágítson bennünket, akkor is bizalommal töltsön el a tudat: Ő elindult a 

megmentésünkre, világító fényével már pásztázza a sötétséget: csak türelemmel kell várakoznunk: 

mikor esik ránk az Ő Szíve Lángolásából a felénk irányított Fénysugár?  

 

 3. Az autósok tudják, hogy a sötétben milyen nehéz észrevenni a fekete ruhába öltözött 

embert. De ha van fehér ruhánk, amelybe beleöltözhetünk, ha van fényt felfogó és fényt 

visszaverő, pirosan lobogó szívünk, ragyogó szemünk, akkor jobban megtalál a minket kereső 

Fény! Vegyük elő a megszentelő kegyelem hófehér lelki köntösét! Tehát ne csak valami kis 

zsebkendővel vagy zászlóval integessünk, mondván: „Itt vagyok, erre gyere, Uram!”, hanem tárjuk 

fel lelkünknek azt a kincsét, amelyet a keresztségben vagy a bűnbocsánat szentségében Tőle 

kaptunk, hogy szívünkön, mint valami tűzvörösen ragyogó prizmán az Ő Fénye visszaverődjék, 

vagyis visszajelzést adjon: „Észrevettelek, érzékellek, várlak s be óhajtalak fogadni, Uram!”  

 

 4. Nemcsak a föld, hanem a naprendszerben keringő többi bolygó is a központi helyen lévő 

naptól kapja a fényüket. De már a tavaszi alkonyban felragyogó Esthajnalcsillag, a Vénusz is azért 



 

tud káprázatos pompával tündökölni, mert befogadta, és visszaveri a naptól érkező fényt. A mi 

isteni Napunk, Jézus felénk küldött fényjelzését is így fogadjuk be, illetve tükrözzük vissza, 

jelzést adva Neki: „Itt vagyok! Erre gyere, Uram! Jöjj közelebb!”  

Amikor az űrhajós a messzi magasból szemléli a földgömböt, akkor látja, hogy a nap sugara 

megvilágítja a Földet, de a földgömb határain túl már éjszakai sötétség van, ugyanis nincs, ami 

visszaverje a nap fényét a legközelebbi bolygóig. De látja, hogy milyen szép a Föld, ez a kék 

bolygó, amikor ráragyog Isten napja! Mennyivel szebb az a lélek, akire ráragyog az Isten 

Szívéből felénk érkező Napfény! Lehet körülöttünk akármilyen sötétség, Isten Szívéből – mint a 

napnál tüzesebb kemencéből – árad reánk a Fény! (A föld évmilliárdokon keresztül nem unja meg 

befogadni a napból érkező fényt, hanem az Úr akarata szerint az élettelenből élő lesz, az Úr 

megteremti rajta az embert, hogy a tudatos döntésével élete Urának ismerje el a föld és az ég 

Teremtőjét, s befogadja a teremtő Isten akaratát, Aki a saját Lelkéből lehelt életet az emberbe.) 

Amikor ez az isteni Fénysugár a messzi távolból elérkezik hozzánk, amikor megvilágítja az 

arcunkat, akkor életet fakaszt bennünk is, mosolyt csal az arcunkra, és az élet egyre jobban 

bontakozik bennünk. Ha talán még nem érezzük lelkünk arcán Isten cirógató érintését, közelségének 

melegségét, mégis tudhatjuk, hogy az Ő Szívéből áradó Fény világosságba borítja lényünket. 

A Fényt – ezt az Isten szellemiségéhez közel álló Valóságot – érzékeli az arcunk is, nem csupán a 

szemünk, hiszen a vakok is megérzik a rájuk sugárzó nap fényességét, melegét. Most próbáljuk 

ilyen lelki napsütkérezésnek kitenni a lelkünket, és nyissuk ki ennek az isteni Fény-

sugárzásának, hogy egyre jobban életet bontakoztasson bennünk! Ahogyan a föld mélyén lévő mag 

megérzi a tavaszi napsugár cirógató melegét, fényét, és kidugja a kicsiny fejét a földből, és akár a 

fölötte elhelyezkedő leveleken is keresztültör; úgy próbáljuk lelkünket az ég felé irányítani, hogy 

Isten Fénye egyre jobban bontakoztassa ki bennünk az Ő Életét!  

 

 5. Ilyenkor az imádságban a léleknek már nincs más dolga, mint a csendes várakozás, 

kitárulkozás, a Fényesség beengedése, ahogyan Jézus kéri: Az ajtóban állok, és zörgetek, aki 

kinyit nekem, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg énvelem (Jel 3, 20). A lélek feladata tehát most a 

befogadás, az együtt örvendezés, Isten azon közelítő szeretetének átélése, amellyel Ő jelzést ad 

nekünk arról, hogy milyen lesz az, amikor egészen betölt a Jelenlétével, és mi örökre együtt 

lehetünk Ővele. Ha pedig az imádságban még nem is érezzük az Úr Fénysugarának a lelki érintését, 

akkor csak figyeljünk arra, hogy mikor juttatja az Úr az eszünkbe és a szívünkbe magát, vagyis  

  – mikor dobban rá a szívünk: „Uram, de jó, hogy közelítesz!”;  

  – mikor dobban rá a gondolatunk: „De jó, hogy közel jössz!”  

 Csendben figyeljük, hogy mikor rezdül rá a szívünk: „De jó, Uram, hogy közelítesz 

hozzám!” Amikor egy-egy gondolat, egy-egy szeretetélmény eszünkbe jut, vagy a szívünkben 

felfakad, akkor az a gondolat valóban ott van bennünk, az a szeretet valóban ott lobog a szívünkben. 

Amikor észrevesszük, hogy az Úr eszünkbe juttatja magát, amikor megrezdül a szívünk, mert az 

Úr a szívünkbe juttatja magát, akkor engedjük, hogy – amint a forrás felbuzog a földből – úgy 

fakadjon fel a lelkünkben az öröm, mert gyermeki bizalommal tudhatjuk: Közelít már felénk az 

Úr (vö. Jn 14, 28), előreküldi Szíve Fényének ragyogását, Szíve szeretetének lobogását. Annak 

hittel való megélése, hogy az Úr ránk gondol és szeret minket – minden sötétben eligazító biztos 

mécsesünk.  
 

 Most csendes imában engedjük, hogy az Úrnak ez a ránk gondolása, és a Szíve szeretetének 

ez a szívünkbe juttatása megérintsen bennünket, megcirógassa a lelkünket! 

 

 6. Budapesten néha eltörik egy-egy főnyomócső, és a víz-sugár eléri akár a Gellért-fürdő 

tetejét is, illetve elmossa az utat. De mindez csak kicsiny erő ahhoz a szívünkben felfakadt 

forráshoz képest, amely az isteni szeretet lobogó áradását hozza fel lelkünk mélységeiből. Ez nem 

pusztító áradat, hanem a szeretet építő lobogása. Az embernek nincs más feladata, mint a 

kontemplatív magatartás jegyében engedni, hogy Isten működjön a lelkünkben, buzogjon, 

lobogjon, egyre magasabbra szökjön az Ő szeretete! Nem romboló erő ez, mint a tűzhányó izzó 



 

lávafolyama, hanem életet tápláló gyengédség, mint az édes anyatej, amely nem más, mint a Jézus 

Szívéből a benne hívők számára az örök életre szökellő élő vízforrás (Jn 4, 14). Ez az, amiről a 

próféta azt mondja: Isten azt akarja, hogy beteljünk gyönyörűsége tejével (Iz 66, 11). A szamariai 

asszonnyal kell mondanunk: „Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam többé! Adj 

innom!” (Jn 4, 15). – És Jézusunk élő vizet ad nekünk.  

 

 7. Minél tovább várakozunk erre a hozzánk közelítő isteni Fénysugárra, minél jobban 

kitárulkozunk Előtte és befogadjuk, annál jobban kezdjük megismerni Isten ajándékát (vö. Jn 4, 

10). A vízvezetéken érkező víznél sem látjuk a forrást, ahonnan a vizet nyerték, de annak az életet 

fakasztó hatása mégis elérkezik hozzánk. Valahogy így tudja megélni az imádkozó ember is, hogy 

bár a kegyelem Forrása még messze van tőle, de lelkileg máris összeköttetésben van vele, s Neki 

ajándékozza az élő víz kellemes hatását, szomját csillapító édességét. A keresztvíznél sem látjuk 

annak Forrását, de a megkeresztelt ember mégis megélheti: az élete megváltozott, amikor az az élő 

víz megtisztította. Az imádságban, mint valami lelki vízvezetéken át szüntelenül az élő vizek 

Forrásával, Jézussal vagyunk összekötve. Szüntelen érkezik hozzánk a kegyelem harmata, a 

kegyelem vize, mint a Fény, mint az égből származó harmat. Akkor betölt Isten dédelgető 

szeretetének a békéje, a Jézus Szívéből fakadó vízforrás (Jn 19, 34) cirógató gyengédsége, Jézus 

Szívének békéje, az a béke, amelyet csak Ő tud nekünk adni. Vágyódjunk ennek a Jézus 

Szívéből származó vérnek és víznek a befogadására! Ezek a vér- és vízcseppek gyengéden 

érintik a lelkünket, cirógató gyengédségük örömmel töltenek el bennünket, mint ahogyan a gyermek 

is örül, amikor az édesanyja vagy édesapja megcirógatja. Hagyjuk magunkat sokáig cirógatni 

Istentől!   

 

 Micsoda nagyszerű imádság ez, amikor már nem nekünk kell erőlködnünk, szavak folyamát 

mondogatnunk, hogy lelkünk kapcsolatba kerüljön Istennel, hanem Isten az, Aki közelebb jön 

hozzánk, és jelzi: „Nemsokára még közelebb jövök!” Legfeljebb azt a vágyunkat suttogjuk el az 

Úrnak: „Szeretném, hogyha ez a lelkem mélyére hatoló szeretetjelzésed folyamatosan tartana, 

mindörökké áradna! Bárcsak már itt lennél egészen közel, sőt, egészen bennem!” Micsoda 

gyönyörűség lesz, ha egyszer majd ki tudjuk mondani: „De jó, hogy itt vagy!”  

 

Befejezésül a 105. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Szentháromságnak életem, halálom,  

 S testemmel együtt lelkemet ajánlom. 

 Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség!  

 

 

 


