
 

 

172. A lelki tapintás, érintés 

Eléje sietett, magához ölelte és megcsókolta (Lk 15, 20)  

 

Imádkozzuk a 164. számú éneket: 

 

 Ó Sion, templomod, ékesítsd csarnokod. Így fogadd Krisztusod. 

 Királyod, Pásztorod! Íme, itt jön Szűz Mária. 

 Karján lelkünk vigassága. Úristen Szent Fia! 

  

 A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta, Fiát bemutatja,  

 Simeon fogadja. A szentséges Szűz Mária. 

 Karján lelkünk vigassága. Úristen Szent Fia! 

 

 Az isteni érintések édes szellemi érzelmek, amelyeket Isten az ember akaratában közvetlen 

isteni érintéssel létesít. Mindenkor össze vannak kötve Isten az ember értelmében gyújtott nagy 

világossággal. Ezeket az isteni érintéseket a lelki érzékek fogják fel.  

 

 I. A lelki tapintásról   
 

Hogy van lelki tapintási élmény, Isten cirógatásának a megtapasztalása, azt a misztikusok 

egybehangzóan és félreérthetetlenül tanúsítják. Valamennyien állítják, hogy az Istennel való 

misztikus egyesülésükkor sokkal közelebb érzik magukat Istenhez, mint amikor csak hallják vagy 

látják Őt. A fizikai világban is a hallhatónál és a láthatónál csak a tapintható van közelebb hozzánk. 

Méltán beszélünk tehát a szellemi érintkezések között lelki tapintásról. (Tanquerey: Aszkétika és 

misztika, 1495c; Müller Lajos S. J.: Misztika, 55-56. oldal).  

 A pszichológusok beszélnek arról, hogy a kicsiny gyermek számára mennyire lényeges az 

édesanya és az édesapa testi közelsége. Ha valamely gyermeknek ez hiányzik az életéből, akkor 

hátrányokkal indul a szeretet életének megvalósításához.  

 

 1. Isten jóságos Atya, Ő a legjobb pedagógus. Ő mindent megtesz azért, hogy a gyermekei 

kiegyensúlyozott lelkületű, kiegyensúlyozott érzületű emberek legyenek. Az Úr a lelkünkhöz  

történő közelítésének, megcirógatásának sok-sok  megnyugtató jele van:  

 a) Jelenlétéről először is az isteni napfényt küldve ad tanúbizonyságot. Ahogyan a lélek 

egyre jobban előrehalad a szemlélődő ima útján, és a lélek sötétségét felváltja a már kezdődő 

világosság, nem kell egy sötétben felénk irányuló reflektorfény, hogy jelezze az Úr közelítését. Már 

kezdjük érzékelni, hogy ránk ragyog a napfény. Szent Pál azt mondja: Úgy éljetek, mint a 

világosság fiai! (Ef 5, 8).  

 b) Ahogyan a napfény, a felkelő nap sugara megérint, úgy jár át, és hat ránk az isteni Nap 

fénye, és gyümölcsöt érlel. Amikor Szent Pál biztat: Úgy éljetek, mint a világosság fiai –, akkor így 

folytatja: – mint a világosság gyümölcsei. A világosság csupa jóságban, igazságban, 

egyeneslelkűségben mutatkozik meg (Ef 5, 9). Az ilyen ember már azt keresi, ami kedves az Úrnak, 

az ilyen ember már a jócselekedetek gyümölcseit hozza. Ahogyan az emberek a tavaszi napsütésben 

meg-megállnak, hogy a felhők mögül ki-kikandikáló napfényt tudatosan befogadják, úgy tegyük ki 

most mi a lelkünket ennek az isteni napsugárzásnak, és hagyjuk, hogy megérintsen, átjárjon! 

Általában behunyt szemmel szoktunk napozni, mert nem bírunk a napba beletekinteni; de mégis 

érezzük a melegét, éltető erejét. Nem baj, ha még nem látjuk Istent, de  szerető Lénye ragyogását 

próbáljuk mégis lelkileg megélni, befogadni és örülni neki! A Szentlélek is megtermi bennünk az Ő 

gyümölcseit: a szeretetet, az örömöt és a békességet (vö. Gal 5, 22). Engedjük, hogy ez az öröm 

egyre jobban kiteljesedjék bennünk, beérjen, gyümölcsöt hozzon az életünkben!  

 c) Amikor az ember napsütkérezik, akkor nemcsak a fényt, annak melegét, az éltető hatását 

érzékeli, hanem az enyhe szellőt is, amellyel végül is a lélek megélheti: Isten cirógatja meg őt, 

mint Illést a Hóreben, a szent hegyen (vö. 1 Kir 19, 12).  



 

 

 2. Csukjuk be a szemünket, és engedjük ezt a szinte alig érzékelhető érintést, cirógatást a 

lelkünk mélyéig! Ha Jézus azt mondja Nikodémusnak: A szél ott fúj, ahol akar (Jn 3, 8), akkor mi 

ezt így érthetjük: A Szentlélek ott fúj, ahol akar. Márpedig akar a lelkünk mélyére hatolni, meg 

akarja cirógatni a lelkünket.  

 

 II. Isten beleölelkezik a lelkünkbe, a lelkünk Istenbe, ha engedjük 

 

A kontemplációnak, a belénk öntött szemlélődésnek ez a lelki közlés a lényege: Isten 

jelenvalóvá teszi magát, nyilvánvalóvá teszi Jelenlétét, belénk ajándékozza, belénk önti Lényét. 

Megélhetjük és kimondhatjuk az Úrnak: „Lényed átjár.” A lelki cirógatásnak tehát az a célja, hogy 

Isten belénk cirógassa magát. A kicsi gyermeknek nem kell sokat magyarázni, hogy hogyan történik 

ez a cirógatás az édesapa vagy az édesanya részéről. Amikor látja szülője kitárt karját, akkor ő is 

kitárja feléje mindkét kezét, hogy mind jobban befogadhassák, átölelve tartsák egymást.  Ha a lélek 

tudja, hogy Isten naphosszat kitárja a karját népe felé – mert Isten így tesz még a hitetlen és 

ellenszegülő néppel is (vö. Róm 10, 21) –, akkor nekünk, az Ő gyermekeinek sincs más dolgunk, 

mint kitárni a lelkünk karjait az isteni szeretet, az isteni ölelés befogadására!  

 

 1. Mózes is így tett, amikor népe harcolt Isten ügyéért: Ott fenn a hegyen a karjait kitárta 

imára, Isten ölelésére. Ez az imádság ugyanis: A lélek beleölelkezik Istenbe, Isten pedig a lélekbe. 

Amikor pedig a karjai elfáradtak, akkor Áron és Hur odamentek, és segítettek neki karját kitárni, 

segítettek neki az átölelni Istent (vö. Kiv 17, 12). 

 

 2. Boldogan tapasztalhatjuk, hogy nekünk is, – amikor imában Isten felé, az Ő ölelésére 

kitárjuk a karjainkat, de elfáradunk – mindig vannak társaink, akik segítenek: a szép Szűzanya, 

Szent József, az őrangyal, a védőszentjeink, a testvéreink a mennyben és a földön, hogy 

lankadatlanul tudjuk befogadni és viszonozni Isten ölelését. Amikor pedig Mózes a szent hegyen, a 

Sínai-hegyen találkozott Istennel, és lejött, nem tudta, hogy arcának bőre ragyogott, amikor az 

Úrral beszélt. De Izrael fiai tudták és látták, és féltek a közelébe menni. Ezért végül is Mózes 

befödte arcát. Valahányszor azonban az Úr elé lépett, hogy beszéljen Vele, levette a leplet (Kiv 34, 

29-30. 33-34). Micsoda isteni napfény, sugárzás lehetett, amely Mózes lelkén visszatükröződött, a 

bőre alá, a lelke mélyére hatolt! A lélek, a szív élménye kiverődött az arcára is. Szinte tapintható, 

kézzelfogható volt az isteni ragyogás Mózes arcán. Micsoda isteni cirógatás ez!  

 

 3. Habakuk próféta is hasonló élményről számolt be: Isten úgy tündöklik, mint a napfény. 

Kezéből sugárnyaláb ragyog, nagy ereje abban rejlik (Hab 3, 4). Tegyük ki magunkat mi is ennek 

az isteni Napfénynek, ennek az isteni Ragyogásnak! Érintse meg a lelkünket az a sugárzás, amely 

Belőle ragyog, és erősíteni, megerősíteni akar bennünket! Micsoda életet fakaszt az Ő ragyogásának 

az érintése bennünk!  

 

 4. A Zsoltáros pedig így fogalmazza meg az élményét: Lehelete füstölgő felhő volt, szájából 

pusztító tűz lövellt. Lehajlította az egeket és leszállt, lába sötét felhőn nyugodott (Zsolt 17, 9-10). A 

mi sötétségünket is elűzi az Úrnak ez a hozzánk való lehajlása. Ez azt jelenti, hogy az egeket 

egészen közel hozza, a mennyországot egészen kézzel foghatóvá teszi a számunkra. Ha a sötétségtől 

szenvedünk, ha nyüglődünk amiatt, hogy nem látjuk Istent, akkor gondoljunk erre a bájos jelenetre, 

ahogyan Isten lehajlítja az eget, hogy közel kerülhessen hozzánk, és megcirógatva minket elűzi a 

sötétséget, felragyogtatja a világosságot bennünk.  

 

 5. A szerelmeseknek ismerős élménye az, amikor egymásra tekintenek: beleremeg az egész 

bensőjük abba az édes pillantásba. Isten is így tekint ránk: Rátekint a földre, és az beléremeg. 

Megérinti a hegyeket, és azok füstölögni kezdenek (Zsolt 103, 32). Micsoda isteni érintés ez, a 

tapintásnak milyen szellemi formája! Elég, ha Isten csak rátekint a föld porából vett emberre, és a 

lelkünk beleremeg, és nemcsak füstölögni kezd, hanem tüzesen lobogni, lángolni! Engedjük, hogy 



 

egyre jobban átjárjon bennünket ez az isteni tekintet! Ahogyan a gyermek és az édesanyja, vagy 

ahogyan a szerelmesek nem tudnak betelni az egymásra nézés gyönyörűségében, úgy mondogassuk 

az Úrnak: „Gyönyörűségemet találom a felém irányuló tekintetedben! Bárcsak tetszésre találna 

Nálad is az én tekintetem, hogy ne csak én találjam Benned az örömömet, hanem Te is 

örömödet leld bennem, Uram!” (vö. Zsolt 103, 34).  

 

 6. Hogy milyen cirógató az atyai tekintet, és mennyire követi cselekedet az irgalomra indult 

nézést, azt a tékozló fiú történetéből tanulhatjuk meg. Amikor a fiú végre már felkelt a bűnből, és 

hazafelé indult, atyja már messziről meglátta őt, és megesett rajta a szíve, és irgalmazott neki. 

Micsoda érintés volt az az ölelés, amellyel atyja a nyakába borult, megölelte és megcsókolta (vö. 

Lk 15, 20)!  

 Most már ismerjük a receptet, hogy mit kell tenni a gyógyulás érdekében: felkelni; 

Atyánkhoz sietni; Előtte leborulni; megvallani méltatlanságunkat; és kitenni magunkat az isteni 

szeretettől való megérintettségnek!  

 A tékozló fiú is lélekben ezeket már, nem egyszer, nem is kétszer próbálta végig. Egész úton 

hazafelé ez az atyai ölelés vonzotta. De atyja is erre vágyott, hiszen már messziről észrevette, régóta 

várta, csalogatta, vonzotta szíve szeretetével. Amíg a tékozló fiú haza nem érkezett, nem tudhatta, 

hogy atyja hogyan fogja őt fogadni. Csak bizakodott abban, hogy atyai szeretettel fogadja majd. Mi 

már tudhatjuk, hogy a Mennyei Atyánk mekkora szeretettel fogad majd magához! Menjünk 

egyre közelebb Őhozzá, és meghatódottan fogjuk érzékelni, hogy Ő még nagyobb léptekkel, még 

sebesebben közelít hozzánk (vö. Jak 4, 8). Erre űzi Őt a szeretet. Ahogyan a tékozló gyermekben az 

ölelés pillanatában elpattant minden feszültség, megszűnt a bizonytalanság és a félelem érzete, úgy 

engedjük, hogy bennünk is elszakadjon minden, ami gátolná ezt az atyai érintést, ezt a 

szerető, önmagát ajándékozó ölelést! Amikor azután ilyen feltétel nélkül kitárulkozunk Előtte, 

akkor fenntartás nélkül engedhetjük be lelkünkbe az Ő szeretetét!  

 

 7. Még nagyszerűbb példaképünk is van: a tisztaságos, a bűn nélküli Szűzanya. Betlehem 

éjszakáján hogy ölelte magához isteni Fiát, és az isteni gyermek hogyan simult oda anyja kebelére! 

Mennyire gyönyörűségét találta Isten ebben a tisztaságos, szűzi lélekben! Minél jobban 

törekszünk a lelkünk tisztaságára, a bűntől való sértetlenségére, annál jobban megélhetjük a 

Szűzanyának és a szent Fiának ezt az egymást érintését, egymásba ölelkezését.  

 

 8. Vagy amikor a negyvennapos kicsi Jézust a jeruzsálemi templomba felvitték a szülei, az 

öreg Simeon és Anna prófétaasszony hogyan vették a karjaikba, ölelgetve dédelgették ezt a 

Gyermeket, a Messiást, Akit az Úr megígért az Ő népének, népe fiainak és leányainak! (vö. Lk 2, 

28. 38). Urunk bemutatásának, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepi liturgiája is kiemeli 

ezt a gondolatot: „Az öreg sietett a Gyermekhez, mert a Gyermek vonzotta magához az öreget.” 

Vágyódjunk erre az isteni érintésre, amelyre maga Isten vonz bennünket! Ezért érdemes egy 

hosszú életet is leélni a Messiásra való várakozásban, a Vele való szemtől szembe 

találkozásreményében.  

 

 9. De odamehetünk Jézushoz a tizenkét éve vérfolyásban szenvedő asszonnyal is, aki csak 

hátulról merte megérinteni Jézus köntöse szegélyét. Jézusból erő ment ki, amely meggyógyította 

annak az asszonynak a testét és a lelkét. Jézus megfordult, és ránézett arra, aki Őt bizalommal és 

hittel meg merte érinteni (vö. Mt 9, 20-22). Ha az az asszony attól az órától fogva egészséges lett, 

vajon a mi lelkünk milyen egészséges lesz az isteni érintésnek ettől az órájától? Csak érintsük 

meg hittel és szeretettel! 

 

 10. Tamás apostolt pedig maga Jézus szólította fel: érintse meg Őt! (vö. Jn 20, 27). Ó, 

mennyire meggyógyult ez a hitetlenkedő apostol a hitetlenkedés sebéből! 

 

 11. Feltámadása után Jézus közénk is eljön, nekünk is megmutatja kezét és oldalát, s 



 

felszólít: „Merjük megérinteni Őt!” Ő pedig békességet ad, nyugalmat ad, Szentlelkét, vagyis 

Isten megbocsátó szeretetét adja (vö. Jn 20, 22).  

 Rábízta az apostolokra a Szentlelket. Akit megérint Jézus titokzatos teste, az Egyház, az 

Jézus Lelkében részesül. Akit pedig Jézus Lelke érint meg, az Jézus titokzatos testének a 

részese lesz. A lélek egyre jobban megélheti: Isten nemcsak kívülről érint bennünket, hanem a 

titokzatos testévé cirógat, teste tagjaivá fogad be.  

 

 IV. Meghívást kaptunk arra, hogy beletestesüljünk Krisztus titokzatos testébe 

 

Ahogyan az első ember teremtésénél hallottuk, Ádám ezt mondta élete társáról: Most már 

hús az én húsomból, csont az én csontomból (Ter 2, 23).  

 

 1. A második Ádám, a mi Krisztusunk ránk is mondja: Ez az én testem tagja, test az én 

testemből, lélek az én Lelkemből. Él, de már nem önmagában, hanem Bennem, isteni Éltetőjében 

(vö. Gal 2, 20). Csoda-e, ha a lélek ilyenkor már így nyilatkozik: Lelkem szorosan átölel Téged, és a 

Te jobbod szilárdan tart engem (Zsolt 62, 9).  

 

 2. Nikodémus azt kérdezte: A gyermek visszamehet-e anyja méhébe, hogy újra eggyé 

legyen vele? (Jn 3, 4). Isten gyermeke azonban meghívást kap arra, hogy beletestesüljön 

Krisztus titokzatos testébe, hogy benne éljen Istenben, őbenne pedig Isten. Micsoda isteni 

érintés ez, a szeretetnek micsoda áradása! A lélek csak dadog, nem tudja kimondani azt a 

mérhetetlen boldogságot, amely átjárja. Talán az Énekek éneke Vőlegényének szavait mondja: Szép 

vagy, Kedvesem! Olyan kedves vagy! Fordítsd el a tekinteted, mert megigézel vele! (Én 6, 4-5). A 

lélek szinte nem bírja elviselni az isteni tekintetnek ezt az isteni érintését. De azért igényli: „Nézz 

rám továbbra is! Hatolj belém tekinteteddel! Járj át, igézz meg engem!”  

 

 3. Erre a merészségre Szent Péter apostol is biztat: Kívánkozzatok a hamisítatlan szellemi 

tej után, akár az újszülött kisdedek, hogy általa felnőjetek az üdvösségre, hiszen már 

megtapasztaltátok: Milyen jó az Úr! (1 Pét 2-3).  

 Az áldott anyai kebel érintése életet közvetít a gyermeknek. Az az isteni táplálék – 

amellyel Isten is Önmagával éltet bennünket – egyre jobban segít a felnőtté válásban, hogy 

felnőjünk az üdvösségre, vagyis hogy egészen be tudjuk fogadni Istent, hogy megtapasztaljuk: 

Milyen jó az Úr! Ahogyan a csecsemő nem tud betelni anyja kebelének édességével, úgy mi, Isten 

gyermekei is újra meg újra igényelhetjük ezt az isteni érintést. Ez az „újra meg újra” gyermeki 

telhetetlenségünk kedves a mi Isten-Atyánknak. Ő kelti bennünk ezt a mennyei éhséget, vágyat is, 

amelyet azután Önmagával csillapít, vagy Önmagával még inkább tüzesít. A próféta úgy mondja: 

Amikor Isten megérintette a lelkemet, mintha tűz gyulladt volna ki a tagjaimban (Jer 20, 9).  

 

 Ha vas érinti a kovakövet, az szikrát lobbant. Ha pedig már Isten gyullasztja fel bennünk az 

Ő tüzét, akkor nincs más dolgunk, mint óvni ezt az isteni tüzet! Ilyenkor a lélek már azt sem 

bánja, hogyha erősebb ütések kellenek a lángolóbb tűz kicsiholásához. Az az édes lobogás ugyanis, 

amelyet az isteni érintés hoz létre benne, megér neki minden fájdalmat, minden szenvedést.  

 A lélek boldogan megélheti azt is, hogy Isten maga óvja ezt a tüzet, amely az Ő isteni 

érintésére lobbant fel benne.  

  

Befejezésül énekeljük Isten vallomását:  

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

 

És válaszoljuk Isten-Atyánk előtt kedves gyermeki telhetetlenségünk szavával:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

Amikor pedig Isten-Atyánk még jobban szeret, akkor még hatékonyabban megérinti lelkünket, és 

még nagyobb lesz bennünk ez az isteni tűz! 


