
 

 

 

168. Isten és a lélek érintkezése 

  

Imádkozzuk a 189. számú éneket: 

 Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, 

 Meg ne utáld ínségben hívedet, 

 Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 

 

 A szemlélődő ima útján a sötét éjszaka után Isten a megvilágosítást adja. Ez a 

megvilágosodás imája, amely már jobbára Isten ajándéka. Először kívülről hozza a fényt nekünk, 

akik sötétségben ülünk (Lk 1, 79). Isten azonban nemcsak kívülről, közvetve, a teremtményein 

keresztül, hanem közvetlenül is akar világosságot adni nekünk a Vele való imádságos 

kapcsolatról. Ez a misztika jellemző vonása: Isten a tevékenykedő, Isten az elsődleges cselekvő.  

 Legutóbb azt figyeltük, hogy Isten úgy ad jelzéseket távolról, mint amikor valaki a sötétből 

érkezik. A felvillanó reflektorfény egyrészt az Őcc közelítését jelzi, másrészt pedig fénye már ránk 

talál, s biztat: „Jövök, egyre közelebb jövök hozzád!” 

 

 I. Amikor imádkozunk, akkor az értelmünket és a szívünket is emeljük fel Istenhez! 

 

Ma Szent Edith Stein: A kereszt tudománya c. könyve (183-187. oldal) alapján nézzük, hogy 

hogyan talál egymásra a lélek és az Isten, vagy Isten oldaláról nézve: hogyan történik Isten és a 

lélek érintkezése. Elemi vágyunk ugyanis az, hogy felismerjük Istent! De hol tudunk Vele 

találkozni? Hol történik az imádság, a lélek és az Isten egybekapcsolódása?  

 

 1. Az ember test és lélek. A lélek nem materiális, hanem szellemi valóság. Éppen ez az a 

szféra, ahol az isteni Szellemmel találkozhatunk. A lélek lényege az a belső világ, aki a 

személyiség, aki az „én” vagyok. Isten annyira Személy, hogy az Ő isteni mivoltában három 

Személy is létezik: Ő az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközössége. Nincs még egy ilyen a 

világon, ezért Isten a legnagyobb. De ez az immanens, vagyis önmagában élő Isten mégis 

transzcendens, vagyis kifelé is hat, kilép önmagából, és közelít hozzánk. Az emberi lélek is bár 

önmagában, lénye legmélyén van, mégis ki tud lépni önmagából, éppen képességeinek természetes 

működése által.  

 

 2. Amikor elhatározzuk, hogy kezünkkel például egy könyvet lapozni fogunk, akkor ez a 

testhez, az érzékekhez kötött cselekvés a lélek parancsára történik. A lélek az, amely érintkezik a 

külvilággal, amikor a betűket olvassuk, a betűből az információt szellemileg átéljük. Vagy amikor 

személyekkel találkozunk, amikor rájuk reagálunk, az végül is a szeretet által történik, ahogyan azt  

Úr Jézus parancsba adta (vö. Jn 13, 34). Tehát a lélek ki tud lépni a rajta kívül létező világba, de 

ugyanakkor be is fogadja, be is engedi a világot. A teremtett dolgoknak ez a lelkünk mélyére 

való beengedése nagyon jó segítség kicsit megérteni azt, hogy a dolgok Teremtőjét, Istent is hogyan 

tudjuk beengedni a lelkünkbe. A külvilág ugyan behatol az emberi mivoltunkba, hatással van ránk, 

a lélek azonban dönthet, hogy elfogadjuk, tehát beengedjük, vagy pedig elutasítsuk a külvilág 

hatását, tehát távol tartjuk magunkat a világtól.  

 

 3. Ezek az általunk is ismert szellemi döntések segítenek tudatosítani, hogy mi is megy 

végbe bennük az imádságban. Az evilágon túli világgal, vagyis az Istennel való kapcsolatunk is 

ilyen: az ember mintegy „kilép” önmagából, és „belép” Isten világába. Amikor imádkozunk, akkor 

ne csak a kezünket és a tekintetünket, hanem az értelmünket, a szívünket és a lelkünket is emeljük 

fel Istenhez! Az emberi léleknek egy istenadta természetes képessége az, hogy tudunk felfelé 

irányulni, Istenhez imádkozni, mert Ő ilyennek teremtett bennünket. Amit pedig a saját erőnkből 

már nem tudunk elérni, azt Isten hozza létre bennünk. Tehát nemcsak a lélek emelkedik fel 



 

Istenhez, hanem Isten is lehajol hozzánk, hogy felemelje magához a lelkünket. 

 

 4. Voltaképpen ezzel a felemelkedéssel jut el az emberi lélek igazán a saját belsejének a 

mélységébe is. Ez a kép talán ellentétesnek tűnik – hogy tudniillik a magasság, ahová az Úr felemel, 

egyben a lélek mélyét jelenti –, de mégis ez a valóság. Ez fejezi ki a lélek viszonyulását Istenhez. 

Az emberi léleknek ugyanis ősképe, mintaképe, létrehozó oka maga az Isten, a Teremtő. Vagyis azt 

a titokzatos valóságot, aki az emberi lélek, csak úgy lehet igazán megérteni, ha észrevesszük 

benne Istent! Isten ugyanis a mi emberi létünk titka, létrehozó oka. Nem lennénk, ha Isten nem 

szólított volna a létbe. Itt van a találkozás, itt valósul meg az együttlét: Ugyanott lehetünk, ahol 

megvalósult Isten teremtő tevékenysége. Ott vagyunk, ahol Isten, a mi teremtő Atyánk van. 

Részesedünk az Ő szellemi Létében. Éppen ez a szellemi azonosság, ez az „isteni fazonú” emberi 

lélek eredményezi azt, hogy rá tudunk rezonálni Isten végtelen Létére a megismerés és a 

szeretés által. Isten jön egyre közelebb hozzánk, hogy megismertesse önmagát, és feltárja az 

irántunk való szeretetét. Mondhatjuk úgy is: istenismeretünk mértéke szerint egyre jobban 

megélhetjük az istenszeretetünket. Ezt az ismeretet is, ezt a szeretetet is Isten oltja belénk.  

Szent János apostol mondja: Tudjuk, hogy Isten minden kérésünket meghallgatja, és tudjuk 

azt is, Ő sugallta azt is, amit kérünk (1 Jn 5, 15). A szívünknek azt a vágyát is, hogy egyre jobban 

megismerjük, és szeressük Istent, maga Isten ajándékozza nekünk. De minél jobban megismerjük és 

minél jobban szeretjük Őt, mégis azt tapasztaljuk: Isten mindig titok marad a számunkra, vagyis 

még az örökkévalóságban is mindig lesz olyan, amit feltár nekünk önmagából, közli magát, újabb és 

újabb kinyilatkoztatást ad szeretetének mérhetetlen mértékéről. Az örökkévalóságban ez lesz a 

boldogságunk: szellemi létünk egyre több ismeretet és szeretetet tud befogadni Istentől. Minél 

jobban megismerjük Istent, minél többet befogadunk Istenből, annál jobban megélhetjük azt, hogy a 

teremtett emberi lélek hasonló Istenhez, Istennek a képmása. Ismer és szeret. Ez a létünk 

legnagyobb jellemzője: hiszen az örökkön létező Atya ismeri önmagát a Fiúban, illetve az Atya és a 

Fiú szeretik egymást a Szentlélekben. De ez az istenképmásságunk mégis véges valóság, és éppen 

ezért ellentéte a Végtelen Valóságnak, Aki az Isten. A gyermek is hasonló édesanyjához, 

édesapjához, de kicsi, és nem olyan nagy, mint a felnőtt. Bár  mondhatjuk, hogy „tisztára apja vagy 

anyja” ez a gyerek, de mégis azok ellentéte, hiszen ő rászorul szülei gondoskodó szeretetére.  

 5. Ez az Istenhez való hasonlóságunk, és a Tőle való különbözőségünk végül is azt 

eredményezi, hogy többé-kevésbé felfoghatjuk, ki is az Isten. Felfoghatjuk tehát, hogy mi egy kicsit 

olyanok vagyunk, mint Ő; és felfoghatjuk azt is, hogy mégsem vagyunk olyan, mint Ő, nagyon is 

különbözünk. De ez az azonosság, illetve különbözőség mégis egy kölcsönös egymásra irányulást 

hoz létre, tudniillik a személyes önátadást: Isten adja magát a léleknek, a lélek pedig adja magát 

Istennek. Az Istennel való egyesülés tehát a lélek mélyén valósul meg, ahol kölcsönösen, szabadon 

és személyesen közlik önmagukat, egész lényüket odaadják a másiknak. Ez az önátadás, ez az 

önmagunkból való kilépés azt eredményezi, hogy „felülemelkedünk” önmagunkon, túlnövekszünk 

magunkon, egészen Őhozzá, bele az Ő isteni világába. Amikor a lélek felemelkedik Istenhez, 

vagy – ami ugyanaz – belemerül Istenbe, akkor kerül a nyugalmi állapotba.  

 

 6. Keresztes Szent János szerint a lélek nyugalmi pontja maga Isten. Kora 

természettudományos felfogását kölcsönözve arról beszél, hogy minden test a föld középpontja felé 

gravitál, mint a legerősebb vonzáspont felé. Hogyha egy kő bejutna a föld belsejébe, akkor ott a 

centrumban nyugalomba kerülne, hiszen nincs semmi, ami elvonná a központtól. A lélek is így 

találja meg Istenben az ő végső és legmélyebb nyugalmi pontját, amennyiben minden erejéből 

megismeri, szereti és élvezi Istent. Ismeretével belehatol, és már nem kíván mást ismerni; érzi, 

hogy a helyén van, amikor Isten Szívében van, hiszen Ő a centrumunk. Amikor az ember Istent 

mindenekfelett szereti, akkor mindent elhagy, minden fölé emelkedik, csakhogy Istent szerethesse. 

Akkor a vágyódó képességünk is nyugalmi állapotba kerül. De már nem nyugtalan a szívünk a 

másfelé irányulással, hanem megnyugszik Istenben, az Ő Teremtőjében, ahogyan ezt Szent 

Ágoston olyan klasszikusan fogalmazza meg: „Nyugtalan a szívünk, Uram, bennünk, amíg csak 

meg nem pihen Tebenned!” Az élvezet is Istenben találja meg a maga végső nyugalmi pontját, 



 

vagyis amikor már birtokolja a Jót.  

 Amikor valamilyen jó még távol van, akkor csak reménykedhetünk abban, hogy elérjük. Ez 

a remény. Ha a jó már közel van – sőt megszerezhettük azt –, akkor az öröm tölti be az ember 

szívét. Ha pedig már nem kell félnünk, hogy a megszerzett jót elveszíthetjük, hanem biztosak 

lehetünk abban, hogy birtokolhatjuk – mert ő is nekünk akarja ajándékozni magát, mi meg 

befogadhatjuk –, akkor ez a gyönyörűség: a megragadott jó birtoklása. Amikor a szenvedélyekről 

elmélkedtünk (65-71. imaóra), akkor részletesebben is néztük az emberi léleknek ezeket az 

irányulásait. Isten elszakíthatatlan birtoklása az ember legnagyobb gyönyörűsége! De ez majd 

csak a mennyországban valósulhat meg. A jelenlegi életben azonban ez a nyugalmi állapotunk 

sohasem valósul meg tökéletesen, mert az ember akármennyire is úgy érzi: „Jaj, de mélyre jutottam 

Isten szeretetében!”, még mindig van lehetőségünk arra, hogy még mélyebbre hatoljunk Isten 

Szívében. Mindennap fejlődnünk kell! 

 

 7. A szeretet – amellyel Isten vonz bennünket – egyre jobban megérinti a lelkünket, 

illetve Isten egyre jobban magához ragad bennünket, ahogyan egyre jobban átadjuk magunkat 

Neki. Amint a létra fokain felfelé tudunk haladni, a lélek úgy emelkedik fel az ismeret, a szeretet 

és az Istenben való gyönyörködés útján Istenhez a Vele való végső és elszakíthatatlan lelki 

egyesüléshez. Ha Isten felé törekszünk, illetve megélhetjük, hogy Isten vonz magához minket, 

akkor tulajdonképpen rá kell jönnünk: lelkünk legmélyére jutottunk, mert az Istennel való egyesülés 

a lélek legmélyén teljesül be. Igazán csak dadogunk a magasságról és a mélységről. Szent Pál így 

beszél erről: Sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény nem szakíthat el minket Isten 

szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van (Róm 8, 39). De igazán nem tudjuk 

kifejezni ezt az élményt, mert ebből a teremtett világból vett semmilyen hasonlat sem megfelelő 

annak megvilágítására, hogy a Lélek-Isten és az emberlélek hogyan találkozik, hogyan egyesül. Ám 

ha figyelünk Istenre, és észrevesszük az Ő érkezését, ha beengedjük és befogadjuk a szívünk ajtaján 

zörgető Jézust (vö. Mt 7, 8), akkor valamit mégis meg tudunk tapasztalni abból, hogy Isten hogyan 

érintkezik az emberi lélekkel, hogyan tud kapcsolatot létesíteni vele.  

 Most tehát imádságos csendben az ismeret és a szeretet, valamint a gyönyörködés 

lépcsőfokain próbáljuk megélni Isten és a lelkünk érintkezését, kontaktusát, kapcsolatát! 

 

 II. A jó lelki vezető számára nyitott könyv a lelkünk   
 

Isten jelen van a lélek mélyén, és ez a mi nagy-nagy szerencsénk, boldogságunk és 

örömünk, mert akkor semmi sem marad Előtte rejtve belőlünk. Viszont a teremtett szellemek nem 

képesek önmaguktól belépni vagy betekinteni a lélek eme zárt kertjébe.  

 

 1. Teremtett szellemeknek nevezzük egyrészt az angyalokat, tehát a jó vagy rossz 

szellemeket, akiknek nincs testük, továbbá az emberi lelket is, aki viszont testben él. Keresztes 

Szent János aránylag keveset beszél az emberi lelkek egymás közötti érintkezéséről, de egy tanítását 

mégis kiemeljük: Az embernek a lelki vezetőjéhez való kapcsolatát.  

 

 2. A lelki atya előtt ugyanis az ember feltárja a lelkét, beengedi a lelke mélyére, a szentélybe, 

ahol Isten lakozik. Beszámol a bűnök esetében az Istennel való találkozás kudarcairól, vagy az 

erény gyakorlása esetén az Istennel való találkozás gyönyörűségeiről, és megerősítést kap: Hogyan 

kerülje a rosszat, vagyis a bűnt, illetve hogyan tegye még jobban a jót, s fogadja be a végtelen 

jót, magát Istent.  
 

 3. A lelki írók beszélnek a lélekbe látásról, amikor a másik embernek a lelke nyitott könyv a 

lelki atya előtt. A XX. században Szent Páter Pio atyánál ismerjük ezt az adományt. De apró kis 

jelekből mi is felismerhetjük, hogy mi van a másik ember lelkében. Ahogyan mosolyra húzódik az 

arca, vagy egy apró kis fintor jelenik meg az arcán, vagy ahogyan a szeme rezdül, illetőleg merev a 

nézése, az a másik ember lelke belsejére utal. Tehát a testi kifejezésmódok, szavainkban az érzelmi 



 

hangsúlyok, tetteink lendülete, cselekvésünk irányulása akár tudatosan, akár tudattalanul, akár 

akaratlagosan, akár akaratlanul kinyilvánítják, hogy mi is játszódik le a belsőnkben. A lelki vezető 

nyilván csak addig juthat be a lélekbe, ameddig az bensőleg feltárul előtte. A lelki vezető ugyanis 

mindig a lelki vezetett javát akarja. Igazában mindketten Istenre tekintenek. A lelki atya csak azt 

mondja, hogy az illető hogyan kövesse még jobban Isten utasításait, hogyan kerülje el még jobban a 

gonosz lélek kelepcéit. 

 Összefoglalva tehát mondhatjuk: Az emberi lélek mélyén mindig marad valami 

titokzatosság. Amíg ezt mi nem nyitjuk ki, addig más emberi tekintet nem hatolhat bele a maga 

erejével.  

 

 III. Milyen kapcsolatban van az emberi lélek az angyalokkal és az ördöggel?  

 

A kérdés azonban most már az, hogy az emberi lélek milyen kapcsolatban van a tiszta szellemekkel, 

tehát a nem testben élő szellemekkel: az angyallal, illetve az ördöggel?  

 

 1. Keresztes Szent János úgy gondolja, hogy az ember angyal által, angyal közvetítésével is 

részesülhet Istenről való ismeretben, Istenből jövő szeretetben. Tehát valami belső 

megvilágosodást közvetíthet az angyal.  

 

 2. Azonban Keresztes Szent Jánost inkább a közvetlen egyesülés érdekli Isten és az emberi 

lélek között: Hogyan tud az ember felmenni Isten hegyére, illetve Isten hogyan ereszkedik bele 

az ember lelke mélyébe? A bukott angyal áskálódásaira Keresztes Szent János igenis figyel és 

figyelmeztet. Szent Péter apostol szavából ugyanis tudjuk: Az ördög, mint az ordító oroszlán 

körüljár, és keresi, kit nyelhet el. Isten erejével azonban van erőnk ellenállni neki a hitben (1 Pét 

5, 8). A lelki életben az ember megtapasztalhatja a gonosz szellem ármánykodását, aki le akarja 

téríteni Isten útjáról. Keresztségi fogadásunk óta a mennyországba való hazaérkezésünk pillanatáig 

újra meg újra ellene kell mondanunk az ördögnek, és Istent kell választanunk! Ebben a lelki 

harcban az ember megtapasztalja a bukott angyal gonoszságát. Ez végül is azért jó, mert egyre 

jobban megszületik bennünk az ellenállás, amellyel kimondjuk: „Nem neked szolgálok, te gonosz 

lélek, hanem egyedül az élő Istennek!”  

 

 3. Imádságainkban – amikor megélhetjük Isten jelenlétét, vagy legalább vágyódunk arra – 

tudnunk kell, hogy ez az ég felé lobogó magatartás nem maradhat rejtve a gonosz lélek előtt. 

Ahogyan a test legkisebb moccanásaiból tudunk következtetni a felebarát lelki állapotára, úgy a 

gonosz – ez az intelligens, bukott angyal – is tud következtetni, hogy valamely lélek most 

imádkozni akar, vagy netán a bűn útján valami istenellenes tettet elkövetni. Azonban ne 

nyugtalankodjunk, ha a gonosz lélek észreveszi a mi imádságos irányulásunkat Isten felé! Jézust is 

észrevette a negyvennapos pusztai imájában és böjtjében (vö. Mt 4, 2-3). Jézus is „lerázta”, és azóta 

megadta nekünk is a hatalmat, hogy Isten gyermekei lehessünk, akik nem testből és vérből születtek, 

nem a férfi indulatjából, hanem Istenből (Jn 1, 12. 13). Ahol Isten van, ahol az isteni 

megérintettség kiverődik a lelken, onnan menekül az ördög, mert nem bírja elviselni Isten 

szentségét. Nekünk – akik befogadjuk az Ő Fiát – Isten hatalmat adott, hogy mi magunk is Isten 

gyermekei lehessünk. Hatalmunk, Istentől kapott hatalmunk van a gonosz felett! 

 

 4. Bár a gonosznak is van hatalma, csakhogy az más jellegű, korlátozott hatalom. A tiszta 

szellem – a jó vagy bukott angyal is – képes arra, hogy az ember előtt látható módon megjelenjen, 

vagy hallható szavakkal kifejezze magát. Ám a lelki élet mesterei figyelmeztetnek, hogy ez sokszor 

csalóka, veszélyes mód az istenismeret útján, mert érzéki csalódás vagy a fantázia szüleménye is 

lehet. Szent Pál apostol azt mondja: A gonosz a Világosság angyalának tetteti magát (2 Kor 11, 14), 

csakhogy megnyerjen magának bennünket. Persze a másik véglet az lenne, hogyha valaki a mennyei 

jelenéseket – tehát Isten, a Szűzanya, az angyalok, a szentek látható vagy hallható jelentkezését – 

éppen úgy elutasítaná, mint az érzéki vagy ördögi csalódásokat. Meg kell vizsgálni, hiszen a 

gyümölcseikről ismerjük fel őket (Mt 7, 16), hogy valóban a jó Istentől jönnek-e, vagyis hogy Hozzá 



 

akarnak-e közelebb vezetni, vagy Tőle elszakítani akarnának-e.  

 

 5. Amikor Isten és a lélek érintkezésére készülve bővítjük ismeretünket, hogy hogyan is 

történik ez, akkor még feltehetjük azt a kérdést is: Vajon a teremtett tiszta szellemnek lehetséges-

e érzékelhető módon behatolnia az ember lelke legmélyébe?  
 a) Jób, az Ószövetség nagy szenvedője, illetve Tóbiás elbeszéléseiből tudjuk azt, hogy a 

gonosz szellem is figyeli az ember külső magatartását. A gonoszt éppen Jób életszentsége irritálta, 

és kérte ki Istentől őt, hogy próbára tehesse. Tóbiás és jövendő felesége, Sára lelke mélyéből az 

Isten trónja elé felszálló imája – hogy adjon neki az Úr hozzá méltó társat, hiszen ők a szentek 

ivadékai – meghallgatásra talált, és Isten elküldte jó angyalát, Rafaelt (vö. Tób 4, 12).  

 b) Keresztény hitünk tanítása tehát ez: Az angyal rendelkezik az érzékelhető anyagi világ 

ismeretével és az ember ismeretével is. Az angyal azonban olyan hatalmas szellemi kapacitás, hogy 

neki nincs szüksége testi érzékszervekre az anyagi világ megismerésére, mint ahogyan nekünk meg 

kell érintenünk egy tárgyat ahhoz, hogy megtudjuk, vajon az hideg-e vagy meleg, puha-e vagy 

kemény. Számára az érzékelhető dolgok az érzékek nélkül is felismerhetők. Most azonban nem 

annyira a testünkből, tehát a külsőnkből kiolvasható és a belsőnket, a lelkünket mintegy eláruló 

megnyilvánulásokat akarjuk tanulmányozni – mert hiszen ezek a másik ember számára is 

megismerhetők –, hanem inkább azt a módot keressük, hogy a jó angyalnak hogyan van lehetősége 

a mi belső életünk megismerésére, lelkünk azon mélyének megértésére, ahol az Istennel való 

kapcsolatunk megvalósul.  

 c) A jó angyalok – különösen az őrangyal – imádságunk belső szavait is észrevehetik, mert 

ők szüntelenül Isten jelenlétében, Isten színe előtt (vö. Mt 18, 10) állnak. Ha lelkünk az 

imádságban Istennel találkozik, akkor ugyanabban a szférában vagyunk, ahol a jó angyalok 

vannak. A gonosz lélek nincs ott! Lázadása óta ugyanis Mihály és angyalai letaszították a 

mennyországból (Jel 12, 9), Isten jelenlétéből őt. A pokoli állapot éppen az, hogy valaki nem lehet 

Istennel. De a gonosz lélek a lelkünk rezdüléseiből, tehát a kifelé való megnyilvánulásaiból tud 

következtetni a belső állapotunkra, amelyeket felhasználhat a kísértésre.  

 

 6. Az angyaloknak megvan a lehetőségük arra, hogy az emberi lélekkel szellemi úton tegyék 

magukat észrevehetővé:  

 a) Ennek az első módja a hangtalan szavak közlése, amelyeket külső érzékelés nélkül 

továbbítanak a lélek mélyébe. Miután ez az emberi szívbe hatol, az ember belsőleg érzékeli a ki 

nem mondott szavakat is.  

 b) Másodszor olyan hatásokat is felhasználnak, amelyeket az ember önmagában, belül érez, 

bár esetleg kívülről erednek. Mint például a hangulati változások, az időjárás ránk hatása, a másik 

ember szomorúsága vagy örvendezése bennünket is szomorúvá vagy örvendezővé tehet. Így az 

angyal is tud hatásokat sugallni kívülről, amelyeket az ember a lelke mélyén, belül élhet meg.  

 c) Harmadszor pedig tudják ösztönözni az akaratunkat. Olyan akarati moccanások jönnek 

létre bennünk, amelyeknek nincs külső vagy belső kiváltó oka. Egyszer csak megszületik bennünk 

egy döntés – leginkább Istennel kapcsolatosan, az Istennek adottságban –, amely nyilván, hogy az 

angyal segítő tevékenységének is az eredménye.  

 Keresztes Szent János a szellemi képességeinkről beszélve az emlékezetet, az értelmet és az 

akaratot említi. De azt is tudatosítanunk kell, hogy ezek a szellemi tevékenységeink még az 

érzékekhez vannak kötve, az érzékszerveinkhez, testi képességeinkhez. Agy nélkül nem tudnánk 

emlékezni és gondolkodni, és a szívnek nevezett belső irányulásunk döntési mechanizmusa nélkül 

nem tudnánk az akaratot kicsiholni magunkból. Tehát ezek a testi életünkhöz vannak kötve, az 

érzékszervek által valósulnak meg.  

 De van a léleknek egy olyan belső világa is, ahová semmiféle teremtett szellemnek sincs 

bejárása: Ez a tisztán szellemi szféra bennünk, a lélek csúcsa vagy a lélek legmélye. Ami itt 

történik, az nem más, mint a léleknek az Istenből fakadó élete, illetve az Istenben beteljesedő élete, 

ahol – talán mondhatjuk így is – a lélek szüntelenül születik Istenből, mint ahogyan a Fiú öröktől 

fogva örökké születik az Atyától. Ez olyan isteni szféra, amely egyedül Istennek van fenntartva. 

Amikor Isten közli önmagát, akkor itt, a lélek legbelsejében közli magát velünk, emberekkel. 



 

Megérinti az emberi lelket. De jelenlétével Isten nemcsak megérinti az emberi lelket, hanem át is 

járja azt.  

 Feladatunk nem más, mint hagyni, hogy Isten szabadon járhasson-kelhessen a 

lelkünkben. Feladatunk az, hogy befogadjuk Istent, és engedjük, hogy mindjobban eluralkodjék 

bennünk, s megvalósuljon az Ő uralma, vagyis eljöjjön az Ő országa közénk, és bennünk 

megvalósuljon! 
 

Befejezésül a 139. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,    

Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem! 

 

 Most a szöveg mondása nélkül, csak dúdolva imádkozzuk, és vágyódjunk arra, hogy Jézus 

ne csak megérintse a lelkünket, hanem minden méltatlanságunk ellenére be is költözzön lelkünk 

hajlékába!  

 
 


