
 

 

 

171. Isten, az Úr megnyitotta a fülemet (Iz 50, 5) 

 
Imádkozzuk az 50. számú éneket: 

 

 Mintha köztünk Jézus járna, elhallgat itt minden lárma. 

 Néma csendben, áhítatban, örvendünk, mert az Úr itt van! 

 

 Itt megenyhül, aki szenved, aki fáradt, megpihenhet. 

 Így szól Jézus a szívéhez: én vagyok az Örök Élet!  

  

 Egy alkalommal majd megszakadt a szívem, amikor egy anyósmama azt mondta: „Ha csak 

egy jó szót szólna hozzám a menyem, úgy elolvadna a szívem!” Hogy vágyódik az ember a jó 

szóra! A lelki élet mesterei arra tanítottak, hogy mi is vágyódhatunk jó szóra Istentől, ezért az 

Istennel való kapcsolatunk mélyítéséhez tegyük magunkat vakká, vagyis hogy ne lássunk mást, mint 

Istent, illetve azt, ami és aki Istenünkhöz tartozik; továbbá arra is tanítanak, hogy ne akarjunk mást 

hallani, mint amit Isten üzen, vagyis mintegy tegyük magunkat süketté! 

 

 I. Ma Isten szavát szeretnénk hallani a lelkünk fülével,  
 

ugyanis a léleknek is vannak belső érzékei, amelyek immár nem csak a külvilágból jövő 

ismeretek megszerzésére segítenek, hanem sokkal inkább a belső világ, a szellemi világ, az Isten 

világából jövő információk megtapasztalására is.  

 

 1. Itt tehát nem füllel hallható hangról van szó, amely az információt a levegő 

megrezegtetése segítségével közvetíti, hanem a lelkek közötti valami csodálatos kapcsolatról, a 

gondolatok kicserélődéséről. Isten a gondolatközlő, Aki ajak nélkül beszél, üzen valamit; a lélek 

pedig a gondolat, az üzenet felfogója, aki meghallja Isten üzenetét. A Szentlélek ajándéka, az 

értelem ajándéka segít mintegy meghallani, megérteni Isten üzenetét.  

 Kérjük a Szentlelket, töltsön el bennünket az értelem ajándékával, a megértéssel, hogy 

üzenetét felfogjuk, és hitünkkel jobban megértsük!  

 

 2. Akit mi látunk, azt valamiképpen be is fogadjuk. Még ha be is csuknánk a szemünket, 

akkor is megélhetnénk, hogy az illető valamiképpen bennünk van. De még inkább ez a helyzet a 

hallással: Akit hallunk, azt be is fogadjuk. Nemcsak a szava jut el a fülünkön át a tudatunkba, 

hanem az ő lénye is elkezd bennünk motoszkálni, tevékenykedni, vagyis hatással van ránk az, aki 

mondta azt a szót.  

 

 3. Amikor Jézus megszólította Mátét a vámnál és hívta: „Kövess engem!” – akkor az 

azonnal felkelt és követte (Mt 9, 9). A Jézus ajkáról elhangzott szó átalakította Lévi, Máté életét. A 

szó nemcsak a fülét érintette meg annak a vámosnak, hanem sokkal inkább a lelkét. Isteni érintés ez. 

Gondoljuk végig: Isten minket is nevünkön szólított. Engedjük egészen lelkünk legmélyére ezt az 

isteni hangot!  

 

 4. Amikor Salamon király a jeruzsálemi templom felszentelésekor imádkozott, akkor az Úr 

szemére és fülére hivatkozott: A Te néped, és a te tulajdonod vagyunk. Tartsd nyitva a szemed 

szolgádnak és népednek könyörgésére, és hallgass meg minket mindenben, amiért csak Hozzád 

kiáltunk! Hisz kiválasztottál minket magadnak a föld népei közül! (1 Kir 8, 52-53). Az ember 

legelemibb kívánsága az, hogy amikor a földről az ég felé kiált, kiáltása Isten fülébe hatoljon (Vö. 2 

Sám 22, 7). Aki kéri, hogy Isten hallgassa meg őt, az már össze is kapcsolódott Istennel.  

 



 

 II. Miből tudja meg az ember, hogy Isten meghallgatta?  
 

Az Úr válaszából. Nem fizikai füllel hallja meg az Úr üzenetét, hanem a lelke belső 

érzékelésével.  

 

 A Zsoltáros is ugyanezt az élményt fogalmazza meg: Az Úr szeme az igazakra tekint, és f üle 

meghallja kiáltásukat (Zsolt 33, 16). Kik az igazak? Akik lélekben szentek. Az ember tud hang 

nélkül is kiáltani Istenhez, belül kiáltani, lelke szavával kiáltozni, vagyis Istenbe szavak nélkül is 

bele tud kapcsolódni. Szent az, aki a Szent Istenbe kapcsolódik bele. Az Istenhez kiáltás tehát a 

megszentelődés útja. 

 

 III. Lelkünk szavával kiáltsunk most az Úrhoz!  

 

 1. Érdemes ellenőrizni: mi vajon milyen szóval kiáltottunk az Úrhoz?  

 Érdemes megfigyelni: Vajon Isten milyen szót adott az ajkunkra, amellyel Őhozzá 

fordulhattunk, vagyis amely a fülébe hatolt? (2 Sám 22, 7) Az Istennel való imakapcsolatunk 

ugyanis nem monológ, tudniillik, hogy mi, emberek kiáltunk csak az Úrhoz, hanem dialógus, mert 

az imában Ő is szól hozzánk.  

 

 2. A kis Sámuel próféta meghívásával kapcsolatban megtanultuk, hogy mit kell mondanunk 

az imádságban: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! ... Beszélj, szolgád figyel! (1 Sám 3, 9. 10).  

 Nem elég Isten szavának meghallásához az, hogy mi csendben maradunk és figyelünk Rá, 

mert mi emberek csak gyenge teremtmények vagyunk. Szabad kérnünk is az Urat: Segíts! Ha 

kérhetjük azt: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 50, 17), akkor 

szabad azt is kérni: „Nyisd meg, Uram, fülemet, hogy meghalljam üzenetedet!” Ennek az 

esengésnek, ennek a könyörgő gyermeki szónak olyan hatása van, hogy Isten Szíve megesik rajtunk, 

megnyitja a fülünket a hallásra.  

 

 3. Isten Szolgája, a Messiás megvallja: Isten, az Úr megnyitotta a fülemet. S én nem álltam 

ellen, és én nem hátráltam meg (Iz 50, 5). Szolgáltassuk ki magunkat Isten felénk lehajló 

szeretetének, amellyel megnyitja a lelkünk fülét! Lényeges magatartás az, hogy ne álljunk ellene, ne 

menjünk másfelé, földi szirén-hangokra hallgatva, ne kalandozzunk el földi tájakra, hanem Isten 

szavára legyünk szomjasak, a lelkünk legyen készséges igéinek befogadására! Nyújtogassuk a 

gyermeki készségünket, hogy Isten-Atyánk egyre jobban kitágítsa a lelkünk fülét az Ő szavának 

meghallására: „Nyisd meg, Uram, fülemet, hogy a Te szavadat meghallhassa az én lelkem!” (Vö. 

Zsolt 50, 17). Mondogassuk ezt sokszor!  

 

 4. Az Urat köti az Ő ígérete. Rólunk is mondja: Majd magamhoz édesgetem, kiviszem a 

pusztába, a csend helyére, és ott a szívére beszélek (Oz 2, 16).  

 Engedjük, hogy az Úr magához édesgesse a lelkünket, gyengéden magához ölelje, hogy 

karonfogva vezessen a hallgatás helyére, ahol meghallhatjuk a szavát, amellyel a szívünkhöz beszél. 

Mózes szava is érvényes, aki azt mondja: Körülvette és tanítgatta, mint a szeme fényét, úgy őrizte az 

Ő népét (M Törv 32, 10). Engedjük tehát, hogy az Úr körülöleljen, hogy átölelve tartsa a 

lelkünket, és szerelmes szavakat suttogjon a fülünkbe! Azt a szeretetáradást – amelyet az isteni Szó 

közvetít – nem lehet megunni. A gyermek is, ha jobban akarja hallani, hogy édesanyja mit súg neki, 

akkor jobban odadugja, közelebb viszi hozzá a fülét. Így próbáljuk mi is Isten felé fordítani a 

lelkünk fülét!  

 

 5. A Lélek-menyasszonyról mondja a Zsoltáros: Figyelj reám, nézz, fordítsd ide a füledet… 

A király kívánja szépségedet! (Zsolt 44, 11. 12). Ha észrevesszük, hogy az Úr akar mondani 

valamit, akkor csak hajlítsuk egyre közelebb hozzá a lelkünket! Egész odaadással közeledjünk 

Feléje, s figyeljünk: mit üzen nekünk a mi Urunk, Istenünk?  



 

 

 IV. Az Istenre figyelés nagyon lényeges  

  

 Bár érvényes a Szentírás szava: Istent nem látta soha senki, de ugyanakkor ezt a tanítást is 

kaptuk: Az Egyszülött Fiú – Aki az Atya keblén nyugszik – nyilatkoztatta ki Őt nekünk (Jn 1, 18). 

 

 1. Tehát, ha nem is látjuk Istent, azért az Ő a szavát felfoghatjuk, ahogyan Jézus 

Nikodémusnak mondta: Arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit láttunk (Jn 3, 11). 

Mint a fülbe súgott szó, úgy érintse a lelkünket ez az isteni fuvallat! Isten azért nyitja meg a 

fülünket, hogy meghalljuk üzenetét, azt az üzenetet, amelyet fül ugyan nem hallhat, de Isten 

azoknak készíti, akik szeretik Őt (vö. 1 Kor 2, 9). Amit tehát a testi fülünk nem hallhat meg, azt a 

lelkünk füle fel tudja fogni.  

 

 2. „A szeretetnek az a mértéke, hogy nincs mértéke” – mondja Szent Bernát. Isten is ilyen 

mértéken felül szeret bennünket. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: A szépséges Sionból 

ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, és nem hallgat (Zsolt 49, 2-3). Jön és szól. Nem 

látjuk még, de a szavát már halljuk. Előre üzeni: – „Jövök, jövök, gyermekem!”  

 

 3. Micsoda kitüntetés az, ha az imádságban így is meghallhatjuk Isten hozzánk érkező 

szavát: – „Jövök, jövök, választott jegyesem!” – Húgom, mátkám, máris megyek a kertembe (Én 

5, 1). Minél inkább beszél hozzánk Isten, annál inkább hallgasson a lelkünk! Ez a készséges 

figyelem jelzést ad az Úrnak: mennyire fontosnak tartjuk minden szavát, és mennyire fontosnak 

tartjuk Őt, Aki szól hozzánk. 

 

 4. Minél jobban elcsendesülünk, mozdulatlanul várakozunk Rá, annál inkább meghalljuk 

szavát. Minél jobban figyelünk Rá és hallgatjuk Urunkat, Ő annál inkább szól hozzánk.  

 

 5. De ha talán még nem halljuk a szavát, a felénk közelítő lépteinek neszét, akkor is csak 

tartsunk ki állhatatosan a várakozásban! Idézzük fel a Bibliából, az egyetemes 

kinyilatkoztatásból azokat a szavakat, amelyekkel Isten már megérintette a lelkünket! Egy-egy 

mondat – például: Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki 

hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3, 16) – úgy fel tudja szítani a lelkünk 

lobogását, mint amikor a tábortűzre újabb meg újabb gallyakat teszünk. Az Úr azért akarja 

megnyitni lelkünk fülét, hogy meghalljuk ezt az üzenetét: – „Szeret bennünket!”  

 Ha ezt csak egyszer mondta volna is el ezt életünk folyamán, ha csak egyszer is 

meghallottuk volna ezt az üzenetét, akkor is ez már elég ahhoz, hogy egy életen át lángoljon a 

szívünk az Iránta való szeretettől!  

 

 Az Úr szüntelenül küldi szavát (vö. Jer 7,13) – ebben biztosak lehetünk –, hiszen ez a 

szeretetvallomásának a szava.  

 Addig is már előre örülhetünk annak,  

  – Aki elküldte Szavát a földre (Zsolt 106, 20), 

  – Akinek Igéje gyorsan fut (vö. Bölcs 18, 14), 

  – s Aki alig várja már, hogy a lelkünk mélyére hatoljon!  

 

Befejezésül a 131. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejteken hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat, hull a szent malaszt.  

 

 Látja, aki árva, aki elhagyott, börtönében látja a szegény rabot. 

 És ha a fáradt ember kínban elmerül, azt susogja Neki: „Nem vagy egyedül!” 

 


