
 

 

 

 170. Megérintette ajkamat (Iz 6, 7)  

 

Imádkozzuk a 86. számú éneket: 

 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség a feltámadt Úrnak, 

 Húsvéti Báránynak dicsőség, szent áldás, tisztessé!.  

 

 A halál és élet harcra szállt. Meghalván az Élet  

 A halálon Úr lett. A halál és élet harcra szállt.  

 

 Mit láttál, szent asszony, a sírnál? Sírnak ürességét. 

 Krisztus dicsőségét. Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 

 

 Fényes nap! Úr adta ékes nap! Isten adta nékünk,  

 Azért örvendezzünk. Fényes nap! Úr adta ékes nap! 

 

 Mária Magdolna az üres sírnál először nem látta Jézust. Úgy látszik, nekünk is ez az utunk: 

Jézust nem látva hűségesen, szeretettel várakozzunk! Húsvét hajnala a sötétség elmúlását 

mutatja. Azután jön a fényes nap, az Úr adta ékes nap. Az Úr adja magát, vagyis a feltámadt Jézus 

megismerteti magát Mária Magdolnával. Mivel ez az Ő stílusa, bizalommal várhatjuk: Isten 

hajlandó lesz nekünk is megmutatni magát, a szívünkbe ajándékozni, közölni önmagát.  
 

 Az új teológus, Szent Simon, a görög remete-szerzetes mondja: „Az ajkak hallgatása, a 

szemek behunyása és a fülek süketsége a lelki életben kezdők számára gyors mód az erényszerzésre, 

mert ezek által ad nyugalmat Isten a léleknek.” – idézi Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a szent 

hegy sivatagjában (20. és 42. oldal). Ha előre akarunk haladni a lelki életben, akkor ezt a módszert 

kell újra meg újra alkalmaznunk: Ajkunk hallgasson el, szemünk ne lássa evilág hívságait, amelyek 

magukhoz hívnának bennünket, fülünk ne hallja evilág csábító szirénhangjait! Mondhatjuk: 

Lelkünk minden érzékszerve hangolódjon rá Istenre, Aki közelíteni akar felénk!  

 A léleknek is vannak ugyanis érzékelései. A misztikus élményben a lélek tapasztalati 

ismereteket szerez Istenről és a mennyei dolgokról, és ezek közvetítésével megy végbe az ő 

egyesülése Istennel. (Müller Lajos jezsuita: Misztika, 55. oldal). A lelki élet mesterei ezt a „lelki 

érzékek, érzékelő képességek” kifejezést ismerik és használják. Ahogyan a test érzékelő szervei a 

színekről, hangokról, ízekről, illatokról és a tárgyakról a tapintás által kapnak információt, illetve 

adnak szellemünknek, ugyanígy a léleknek is van valami belső érzékelő képessége hasonló 

ismeretszerzésre. De ennek a tárgya már nem a materiális világ, hanem a szellemi szféra. A lélek is 

a testi érzékszervekhez hasonló módon lát, hall, szagol, ízlel és tapint. De ez a lelki érzékelés 

egészen más, mint a testi érzékelés. Hitigazság: Istent egykor meglátjuk az égben. Halljuk az Ő 

szavát, a szentek kommunikációját, gondolatkicserélődését. Van szó a lelki tapintásról, valamint 

arról, hogy a lélek csodálatos módon illatokat tud érezni Isten világából, és ízleli, hogy milyen jó az 

Isten. Szent Péter apostol ezt így mondja: Ti már megtapasztaltátok, milyen édes az Úr (1 Pét 2, 2; 

Zsolt 34, 9).  

 

 I. Ma a lélek ajkának a működését tanulmányozzuk!  

  

 Az ízlelés a tapintás egyik alfaja. De itt még inkább csak a szavakról van szó, amelyek az 

ajkunkon születnek meg, de már nem annyira emberi erőfeszítésből, hanem Isten ajándékából. Itt 

ugyanis már annak a megismerésére vágyódunk, hogy Isten hogyan ad jelzéseket az Ő 

közelítéséről?  

 

 1. A Zsoltárossal mondhatjuk: Beszédes ajkamon szüntelen a Te ajkad igéit ismételgetem 



 

(Zsolt 118, 13), tehát az Istentől kapott tanítást, leginkább Isten nevét ízlelgetjük ajkunkon. A 

magunk részéről, a magunk erőfeszítésével, a magunk tevékenységével itt kell kezdenünk. Isten 

nevének kimondásával a cukornál is finomabb lelki édességet ízlelhetünk. Nem véletlenül mondjuk 

imáinkban: „Édes Istenem! Édes Jézus!” Ez nem csak szavak összessége, hanem valóság! A 

valóság ugyanis az, hogy Isten maga a földön túli Édesség. Ha egész imaóránk alatt mást sem 

tudnánk tenni, csak Isten édes nevét ajkunkon ismételgetni, akkor is már megélhetünk valamit 

abból, hogy a lélek hogyan ízleli magát Istent.  

 

 2. Amikor Isten meghívja Izajás prófétát, akkor a próféta megrendülten felkiált a jeruzsálemi 

templomban: Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, mégis szememmel láttam a 

Királyt, a Seregek Urát. Akkor az egyik szeráf odarepült hozzá, a kezében izzó parazsat tartott, 

megérintette vele az ajkát és így szólt: „Azáltal, hogy ez megérintette az ajkadat, eltűnt 

gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd” (Iz 6, 5-7). Nekünk, tisztátalan ajkú embereknek, akik a 

tisztátalan ajkú nép között élünk, ugyanezt a megrendültséget kell érezzük: Isten hajlandó 

megtisztítani az ajkunkat! Megérint! Van olyan gyermek, aki elfordítja a fejét, amikor az 

édesanyja mossa az arcát. De van olyan gyermek is, aki szívesen odatartja. Mi is ilyen gyermeki 

jóindulattal tartsuk oda a lelkünket, hogy az Úr érintse meg ott, ahol az imádságot kimondjuk, ahol 

az Ő szent neve megszületik az ajkunkon: „Érintsd meg, tisztítsd meg, Uram!”  

 

 3. Jeremiás próféta meghívásánál is hasonló a próféta élménye: Akkor az Úr kinyújtotta 

kezét, megérintette ajkamat és így szólt hozzám: Nézd, ajkadra adom szavaimat (Jer 1, 9).  

 Az Úr nemcsak megérinti és megtisztítja az ajkunkat, hanem ugyanazokat az igéket adja a 

szánkra, amelyek az Ő ajkán voltak. Micsoda érintés ez, micsoda szellemi cirógatás, azonosulás, 

egyesülés Istennel az Ő szava által! Engedjük, hogy az Úr újra meg újra ajkunkra adja szavait, 

hiszen Ő nemcsak egyszer mondja el: „Szeretlek!”, hanem szüntelenül! Próbáljuk ízlelgetni ezeket 

az isteni szavakat!  

 

 II. Isten belső tudást adott nekünk, mely Lélek és Élet 
 

Ha még nem láthatjuk a hozzánk érkező Urat, de a szava már akkor is ajkunkon lehet, 

belénk hatol és megszületik bennünk. Ha lelkünkben még nem is érezzük annak édességét, de 

hitünkkel már képesek vagyunk elhinni! A lélek „érzékelése” ugyanis több, mint a testi érzékszerv 

ízlelési élménye az édességről. Valami olyan finomságot kap az ember, amit szem nem lát, fül nem 

hall. Nekünk azonban a Lelke által kinyilatkoztatta Isten (1 Kor 2, 9-10). Megmondta, vagyis nem 

csupán kívülről üzente, hanem belül, a lélek mélyén jelenvalóvá tette a szavait, belső tudást adott, 

szavakat, amelyek már nemcsak betűk, hanem Lélek és Élet! (Jn 6, 63). 

 

 1. Micsoda lelki érintések, micsoda jelzések ezek az Úr egyre bensőségesebb közelségéről, 

egyre intimebb Jelenlétéről! Már nem kell szüntelenül ismételgetnünk ajkunkon Isten igéit, ahogyan 

a Zsoltárostól tanultuk (vö. Zsolt 33, 2), hanem egyszerűen engednünk kell, hogy Isten 

nyilatkoztassa ki bennünk az Ő szavait, jelenvalóvá tegye önmagát, öröktől kimondott isteni 

Szavát! Ez az örök isteni Szó szüntelenül árad, és a nyitott lélekbe bele is árad. Mint ahogyan az 

ajkunkon keresztül a levegő belénk hatol, úgy a lélek ajkát, kitárulkozását egyre nagyobbra tárjuk,                        

hogy mind jobban belénk áradjon! Itt érvényes a Zsoltáros szava: Mint dús lakomával teljék be a 

lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen Téged! (Zsolt 62, 6). A dús lakoma a zsíros, a legjava 

falatot jelenti. Az áldozatot bemutatók ugyanis részesültek a bemutatott áldozat hájából, 

legfinomabb falatjából. Ahogyan azt ízlelve élvezettel töltődik be az ember szája, úgy az imádkozó 

ember azt szeretné, hogy így teljék be a lelke Istennel, és akkor ajka örvendezhet, ujjonghat, 

dicsőítheti Őt!  
 

 2. A lélek még többet kap az Ő Istenétől. Az Énekek éneke ezzel a gyönyörűséges 

kifejezéssel kezdődik: A menyasszony mondja: Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed 

édesebb a bornál (Én 1, 1-2). Ezt a merészséget, amellyel arra vágyódunk, hogy Isten megcsókolja a 



 

lelkünket, az ember magától nem merné megfogalmazni. Ezért amikor Isten a kinyilatkoztatásban 

ezt üzeni nekünk, akkor egyben feljogosít arra is, hogy kérhessük ezt a hallatlan merészséget. Tehát 

a jegyes bizalmas biztonságérzetével nyilvánítsuk ki ezt a vágyunkat: „Az én Uram, isteni 

Vőlegényem, lelkem Jézusa csókoljon meg a szája csókjával!” Ahogyan az édes bor kellemes a 

szájnak, úgy az Istenbe szerelmes lélek az édes bornál is édesebbnek élheti meg Isten iránta való 

szerelmét! Ezt a gondolatot az Énekek éneke menyasszonya, a lélek megismétli: Szád bor a 

legjavából. Oly simán csúszik le a kedvesem torkán, szelíden ömlik el az alvók ajkán (Én 7, 10). A 

kívülállók ezt nem értik, ezért mondták gúnyolódva az első Pünkösd napján is: Teleitták magukat 

édes borral (ApCsel 2, 13). De nem bortól, hanem Isten Szentlelkétől voltak ezek megrészegülve, 

betöltődve, átszellemülve!  

 

 3. Bárcsak simán, vagyis akadálytalanul tudna a Szentlélek tüzes szeretete beleömölni 

lelkünk száján keresztül lelkünk legmélyére! Ehhez kell az aszkézis, a test és a lélek tisztasága, 

hogy Isten működésének, önközlésének semmit se tegyünk elébe! Minél nagyobb egy cső 

keresztmetszete, annál nagyobb a beáradás, a befogadás mértéke. A lélek pedig ujjongva megélheti: 

Milyen istenien édes a Szentlélek érintése az ajkunkon, amikor belénk árasztja Önmagát! Itt 

már azt az imaszót sem kell dadogni: „Édes!” A lélek szavak nélkül is tudja, tapasztalja: Milyen 

édes az Úr!(Zsolt 33, 9) A léleknek ez a gyönyörűséges élménye Isten tüzes szeretetéről, megérinti 

Isten szívét is, ezért még inkább kívánkozik eljönni hozzánk. Nemcsak szeretetének édességét 

akarja nekünk ajándékozni, hanem Önmagát is egészen. Ezért mondja az isteni Vőlegény: Húgom, 

mátkám, máris megyek a kertembe, szedem a mirhámat balzsamommal együtt; egyenest a lépből 

eszem mézemet, megiszom boromat a tejemmel együtt. Barátaim, egyetek, igyatok, ittasodjatok meg, 

kedveseim! (Én 5, 1).  

 

 4. Készítgessük a szívünket az Úrnak erre az érkezésére, hogy majd eljön a kertjébe! 

Barátainak, kedveseinek mond bennünket, és feljogosít, hogy együnk és igyunk Belőle, egészen 

töltődjünk be Ővele a szerelmes lélek megittasodásával, vagyis a másikkal történő betöltődéssel. A 

szeretetet nem lehet megunni! Itt szabad telhetetlennek lenni, mint ahogyan a Jézus imában kértük: 

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! Mondjuk az Énekek éneke menyasszonyával: Bár 

testvérem volnál, és szoptad volna az anyám emlőjét! Ha utcán lelnélek, ott megcsókolnálak, akkor 

nem vethetne meg érte senki (Én 8, 1). Az isteni tejjel való betöltődés a lélek ajkának a funkciója. 

Szent Péter is erre hivatkozik: Kívánkozzatok a szellemi hamisítatlan tej után, akár az újszülött 

kisdedek, általa növekedjetek az üdvösségre, hiszen már megtapasztaltátok, milyen jó az Úr (1 Pét 

2, 2-3). Ez a szellemi, valódi, az anyatejnél is táplálóbb táplálék az üdvösségre bontakoztat ki 

bennünket, az Istennel való betöltődöttségre, az Istenből való életre. Szent Péter és a többi 

apostol számára is maradandó élmény volt: Mi Jézussal együtt ettünk és ittunk a halálból való 

feltámadása után (ApCsel 10, 41). Nyilván ott elsősorban a földi táplálékról volt szó, mert Jézus 

bizonyítani akarta, hogy valóságos az Ő feltámadt teste. De ahogyan lehet „inni”a kedves szavát, 

úgy ennek a kedves Jézusnak a Lényét hogyan ihatták, ehették magukba az apostolok nemcsak 

Húsvétvasárnapján, hanem az Eucharisztiában azóta is. Amit a szentáldozásban a testi száj 

érzékel, az csak halvány visszfénye annak, amit a lélek ajka érezhet az imában. 

 

 II. A Van lélegzés is fontos funkciója a szájnak 

 

 1. Amikor Isten megteremtette az embert a föld porából, akkor az orrába lehelte az élet 

leheletét (Ter 2, 7). Tehát a szájában is az Istentől kapott lehelet van, ez élteti. Amikor majd egyszer 

befejeződik a földi életünk, akkor az utolsó leheletünket is ezen az Isten által alkotott orron és 

szájon keresztül adjuk ki.  

 

 2. Addig is minden lélegzetvétellel törekedjünk önmagunkat önmagunkból kilehelni, 

hogy egyre jobban betöltődhessünk Istennel, Aki az ajkunkra adja magát! Jézus is, amikor a 

kereszten kilehelte lelkét, akkor Istennek, az Ő Atyjának a nevét mondta ki az ajkán. Héber nyelven 

„Éli”-nek mondta: Éli, éli, lamma szabaktani? Vagyis: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 



 

engem? (Mt 27, 46), és Atyjának nevezte: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23, 46).  

 3. De Istennek a héber nyelvben van még egy elnevezése: „Jahve”. Jézus is ugyanígy 

mondta ezt a nevet, amelyet Isten Mózesnek nyilatkoztatott ki: Én vagyok, Aki vagyok (Kiv 3, 14). 

Ha a „Jahve!” szó kimondásakor a benne rejlő „h” betűre figyelünk, akkor észrevehetjük, hogy 

amennyi „lehelés”, annyi „lehelet-áramlás” van, milyen szentlelkes „moccanás” van ebben a 

szóban. Érdemes imaszóként is mondogatni: Jahve!  

 Vég nélkül, befejezés nélkül kellene mondanunk, vagy még inkább csak lehelni. A „h” 

betűnél ajánlatos megállni a szó mondásával: Jah-ve, és arra gondolni, hogy amikor majd egyszer 

kileheljük lelkünket, ez a „Szó”, ez a „Név”, ez a „Jahve”, ez „a mi Istenünk” vezet át minket ebből 

a földi életből az Ő örök életébe! 

 

 Így tárjuk fel ajkunkat az Úr előtt, vigyük oda Hozzá, nyissuk ki Neki: „Érintsd meg, add 

ajkunkra Önmagadat, Jahve, mi édes Istenünk!”  

 

Befejezésül a mi édes Istenünknek a Jézus imánkra adott válaszát imádkozzuk:  

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

 

Azután kérjük:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

És szüntelen, újra meg újra:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

  

 
 


