
 

   

 

173. Isten ismeretének jó illata (2 Kor 2, 14) 

 
Imádkozzuk a 117. számú éneket: 

 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon! 

 

 Áron zöld vesszőjét, csodáknak szerzőjét ez magában foglalja. 

 Itt száraz fa zöldül, és annak szíve zsendül, ki igazán imádja. 

 Az Úr Jézus hatalmát, hozzánk való irgalmát ember itt feltalálja. 

 

 A lelki érzékek, vagyis szellemünk azon képességeinek tárgyalásánál, amelyekkel 

valamiképpen Istent megtapasztaljuk, elmélkedjünk most a lélek azon képességéről, ami a test 

számára az orr, amely az illatok érzékelését teszi lehetővé ! 

 

 I. Mit jelent Isten ismeretének jó illata? 
 

 1. Ha az orrunkra, mint érzékszervre gondolunk, akkor elsősorban a belélegzés a konkrét 

tapasztalásunk. Az illatok belélegzése azonban nemcsak a tárgyak, dolgok, hanem a más konkrét 

személyek illatának belélegzése kapcsán is gyakori élményünk. A másik illatának a befogadása 

tulajdonképpen a tapintásnak egyik alfaja.  

 Imatapasztalatunkban – amikor Isten belső megvilágosodást, jelzéseket ad az Ő jelenlétéről, 

akkor valami nagyon szellemi módon valósul meg az Ő belélegzése: A lélek magába szívja Istent, 

Aki viszont szívesen közli, „beleárasztja” a lélekbe Önmagát.  

 

 2. A szentek életéből ismerünk ilyen rendkívüli, misztikus jelenségeket: Valami csodálatos 

jó illat árasztja el a helységet, ahol egy-egy szent, vagyis Istennel betöltött ember jelenik meg. 

Néha a szentek testéből már az életük folyamán, de akár még a haláluk után is illatok fakadnak, 

amelyek szépen jelképezik az erények illatát (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1520).  

 a) Így például beszélnek arról, hogy Assisi Szent Ferenc sebhelyeiből, a stigmákból néha 

kellemes illatok áradtak.  

 b) Azt is feljegyezték, hogy amikor a Jézusról elnevezett Szent Teréz Avilában 1582. 

október 15-én meghalt, akkor az a víz, amellyel a testét megmosták, édes illatot lehelt. Sőt a sírjából 

kilenc hónapon keresztül titokzatos illat áradt. Amikor a szentté avatással kapcsolatban a sírját 

felnyitották, illatos olaj folyt ki a testéből.  

 c) A mi Szent István királyunkról is feljegyeznek hasonlót: 1083. augusztus 20-án, amikor 

Szent László király és a pápa küldöttének a jelenlétében felnyitották a sírját a székesfehérvári 

bazilikában, akkor azt a kő szarkofágot csodálatosan illatos folyadék töltötte be. Tulajdonképpen 

abból emelték ki Szent István ereklyéit, amelyek közül a Szent Jobb mind a mai napig sértetlenül 

megmaradt. Ezek az illatok az említett szentnek az Istennel való betöltődöttségéről beszélnek. 

 

 3. A lelki élet mesterei azonban ismernek olyan élményeket is, amikor a lélek magának 

Istennek az illatát érzékeli.  

 a) A Megtestesülésről nevezett Mária anya szerint a misztikus egyesülésben a lélek Istent 

úgy szívja magába, mint a szivacs a vizet. (Müller Lajos S. J.: Misztika, 56. oldal) 

 b) A lelki élet mesterei beszélnek az Istenbe mártott, az Istenbe merült, Istenben úszó 

lélekről, aki ebben az élményben kifejezhetetlen örömöket élvez.  

 c) Szent Ágoston pedig így szól: „Mit szeretek, Istenem, mikor Téged szeretlek? Testi 

szépséget, múló bájt, ezt a barátságosan szemembe ragyogó fényt, sokféle hangnak összesimuló 



 

édes zengedezését? Virágok, kenetek, fűszerek illatát, mannát, mézet? Ölelésre hívogató karokat? 

Nem ezeket szeretem, amikor Istenemet szeretem, de mégis valami fényt, hangot, illatot, valami 

eledelt, és valami ölelést szeretek, amikor Istent szeretem; mert Ő fény, hang, illat, eledel és ölelés 

az én belső világomban. Ott olyan Fény ragyog rá a lelkemre, amelyet semmi hely be nem 

fogadhat. Van ott hang olyan, hogy idő szárnyán el nem száll. Van ott illat, de azt szellő el nem 

ragadja. Van íz, amelyet semmi falánkság meg nem ront. Van ragaszkodás, amelyet megunás szét 

nem tép. Ez az, amit szeretek, amikor Istenemet szeretem” (Vallomások, X. 6. fejezet).  

 d) De la Puente Lajos: Elmélkedések című könyvének bevezetésében így nyilatkozik: 

„Amint a külvilágot az érzékeinkkel ismerjük meg, úgy szellemünk két tehetségének (az értelemnek 

és az akaratnak) is megvan a maga öt érzéke, amely a külső érzékeknek felel meg. Ezekkel vesszük 

észre azt, ami Istenben láthatatlan és szeretetre méltó. Lelkileg érezzük azt. Ezáltal keletkezik 

bennünk fogalom vagy ismeret Istenről, amely mindazt, amit az ok és okozat összefüggésének 

felismerésére (az ész segítségével) szerzünk, messze felülmúlja. Éppen úgy, mint a méz édességét – 

ha bármilyen csekélységet is élvezünk belőle – jobban megismerjük, mint hogyha hosszasan 

fejtegetnék előttünk az édesség természetét.” 

 

 4. Tehát a szentek tanúsítják: az Istenről való illat-élmény kifejezetten kellemes, 

ugyanakkor kifejezhetetlen öröm is, amely szellemi tapasztalást, szellemi birtoklást eredményez, 

és lelki – vagyis nem materiális – élvezetet hoz létre. Gondoljunk csak a jó levegőre, mely felüdíti 

a testünket. Vagy a vadvirágos tarka rét balzsamos illatára, amely a jó levegőt még kellemesebbé 

teszi. Felüdíti a testünket, de a lelkünket is. Nehezen megfogalmazható jó hangulatot eredményez. 

Az Istenről való illat-élmény nem a testi orral élhető át, hanem a lélek érzékelése a hamarosan 

bekövetkező találkozás öröméről. Körülbelül olyan ez, mint amikor a frissen tálalt étel, amely még 

nincs a szánkban, illatával már betölti az orrunkat. Vagy az ital, amelyet mielőtt a szánkkal 

ízlelnénk, már az orrunkkal próbálunk befogadni, megtapasztalni, hogy milyen kellemes. Ilyen az 

Úr érkezése is. Hasonlít a megvilágításhoz, amely a nap vagy a lámpa felöl kívülről ér, és hat ránk. 

A tüzes napkorong vagy a lámpa fénye és melege nem érint, de mégis kellemes közérzetet 

eredményez. A Szentlélektől jövő illat valami ilyen módon hat: kívülről érkezeik, de befelé 

tevékenykedik, a lélekben fejti ki a hatását. Ez már nem az anyag jelenlétének a kiáradása, 

emanációja – ahogyan latin szóval mondjuk –, hanem Isten Jelenvalóságának a jele. Olyan ez, 

mint az öreg Izsák, aki már nem látott jól, de megérezte Ézsau ruhájának illatát, bár az Jákobon 

volt, és csalárd módon adott információt az elsőszülött fiúról. Vagy olyan, mint amikor Sámson, az 

Ószövetség hős harcosa, aki a szamár álkapcsát érintette, és abból a méz édes illata áradt, mert 

vadméhek vertek benne tanyát.  

 

 5. Ha az illat jelzést ad földi dolgokról és személyekről, akkor mennyire inkább jelzi Isten 

illata az Úr jelenvalóságát, egyre közelítő jelenlétét. Hiszen ha már érezhetjük illatát, akkor ez 

azt jelenti, hogy már nincs messze. Csak most még nem láthatjuk világosan – mert a sötét éjszaka 

állapotában vagyunk ebben a földi életünkben, hiszen még nem a szemlélés, hanem a hit 

sötétségében élünk (2 Kor 5, 7), de az az édes Illat – Aki nem más, mint maga az édes Úr – már 

érzékelhető a lélek érzékszervével.  

 

 II. Isten természetfeletti illatával szeretnénk betöltődni! 

 

A Zsoltáros mondja: Mindenek szeme bízón Rád tekint, és Te enni adsz nekik alkalmas 

időben (Zsolt 144, 15). Akkor ennek az isteni eledelnek az illata – amellyel Isten önmagát kínálja 

lelkünk eledeléül – bizalmat tud bennünk ébresztetni. Ha az Úr azt kéri: Csak nyisd ki szádat, és 

én betöltöm (Zsolt 80, 11), akkor ez az isteni ajándékozás az illat érzékelésére is vonatkozik: „Csak 

kezdj el figyelni Rám, érzékeld közelségem édességét, jelenlétem illatát!”  

 

 1. Ez most a feladatunk az imádságban: kitárulkozni ezen isteni illat előtt, amely csak a 

szívünkkel és a lelkünkkel érzékelhető. Nem baj, ha orrunk semmit sem érzékel. Ez is 

hozzátartozik ennek a világnak sötétségéhez, vagyis testi érzékérzékszervünkkel jelenleg nem 



 

érezzük Isten jelenlétének illatát, de a lelkünkkel, a hitünkkel már igen. Ha egy illat kellemes, akkor 

szinte nem győzünk betelni vele, és még kívánjuk élvezni. Igen jó imamagatartás az, ha Istennek 

ezt a természetfeletti illatát szeretnénk egyre jobban befogadni, betöltődni vele és élvezni.  

 

 2. Amikor hat nappal húsvét előtt, a betániai vacsora alkalmával, Mária vett egy font valódi 

nárduszból készült drága olajat, megkente vele Jézus lábát, és hajával megtörölte, akkor a ház 

betelt az olaj illatával (Jn 12, 1. 2. 3). Az imádságban valami ilyesféle dolog történik, csak fordított 

módon: Jézus az, Aki a drága kenettel megérinti a lelkünket. Ez a drága kenet nem más, mint 

maga a Felkent, vagyis a Szentlélekkel felkent Krisztus, a Messiás. Ő illeti lelkünket önmagával, 

közli az Ő felkentségét, szent Kenetét, Szentlelkét a mi lelkünkkel. De jó lenne, ha egyre jobban 

betöltődne a lelkünk ezzel a szent Illattal! Csak nyissuk ki egyre jobban a lelkünket, s az Úr 

betölti azt! (vö. Zsolt 80, 11).  

 

 3. Szent Pál Krisztusnak erről a jó illatáról mondja: Ez az élet éltető illata (2 Kor 2, 16). 

Tehát Szent Pál szavával: Nem halált jelentő halotti szag, amely igen kellemetlen, járványokat és 

halált okoz, hanem életet fakasztó, minket éltető isteni illat. Akit ez a Felkent, ez a Krisztus érint, 

az egyre inkább élni fog! Akibe behatol ez az illat, az Krisztus életében részesedik.  

 Akkor valósul meg az, amit ugyancsak Szent Pál mond: Mi Krisztus jó illata vagyunk Isten 

számára azok között, akik üdvözülnek (2 Kor 2, 15). Ha átjár Krisztus illata, ha a lelkünk át tudja 

venni ezt az isteni illatot, akkor a Mennyei Atya az Ő saját gyermekére ismer bennünk, mint 

ahogyan az édesanyák is megismerik a gyermekük illatát.  

 

 III. Isten szeretetének bora mennyei mámorba ejti a szvünket 

 

Szent Pál arról is beszél, hogy Isten az Ő ismeretének jó illatát mindenütt elterjeszti általunk 

(2 Kor 2, 14). A keresztény, a krisztusi ember, vagyis a Felkenttel, a Krisztussal megjellegzett 

ember akárhová is megy, mindenütt ezt az Istenhez tartozás illatát árasztja. Isten Családjának a 

tagjaként megy oda, és az egy családhoz való tartozás illata sugárzik róla.  

 

 1. Ha mi Krisztus jó illata vagyunk Isten számára azok között, akik üdvözülnek (2 Kor 2, 15), 

akkor ez komoly feladatot is jelent, mert Krisztus áldozattá lett értünk. Az Ószövetség ismerte az 

illat-áldozatot (holocaustum), amikor a tömjént az izzó parázson elégették, s annak a füstje, mint az 

imádság szállt fel az égre Istenhez. Szent Pál ezért mondja Krisztusról: Ő jó illatú áldozati 

adományként ajánlotta fel magát értünk Istennek (Ef 5, 2). Ez arra buzdít bennünket, hogy – mint 

Isten kedves gyermekei – mi is ilyen jó illatú áldozati adomány legyünk Isten számára.  

 Önmagunk feláldozása kell tehát! Holocaustum ez is, vagyis égő áldozat, de itt a régi 

ember (Róm 6, 6) feláldozásáról van szó: Égjen ki belőlünk a bűn minden salakja, minden olyan 

önző magatartás, amellyel a régi ember önmagát keresi, hogy azután csak a tűzben tisztult Krisztusi 

új ember, a Szentlélek tüzével feltüzesített krisztusi ember maradjon meg, aki a maga lényét jó 

illatú áldozati adomány gyanánt mintegy „elégeti” az istenszeretet oltárán. Itt már egész lényünk 

imádsággá transzformálódik, változik át. Most nem a szavak áldozatát (Zsid 13, 15) adjuk oda 

Istennek, hanem egész lényünket. Nemcsak a szavunk hatol Isten fülébe, mint könyörgő imádság, 

hanem a szellemivé tüzesített lényünk, istenivé hasonult, és Krisztusba kapcsolódott bele, 

Krisztusivá alakult át egész életünk is. Ez kedves áldozat Isten Atyánk előtt!  

 

 2. Engedjük, hogy a Szentlélek egyre jobban átjárja, lobogóvá izzítsa a lelkünket, és 

diffundálódjon, párologjon el ezen a tűzön minden, ami bennünk evilági, földies, és csak az 

szálljon belőlünk az ég felé, ami szellemi, ami lelki, ami mennyei!  

 

 3. Ez a földről az ég felé szálló lelki illat csupán előíze annak a csodálatos mennyei illatnak, 

amely az égből, Istenből árad felénk. Vajon milyen lesz az, amikor Isten szeretetének bora mennyei 

mámorba ejti a szívünket? Ha ezt itt a földön talán még nem ízlelhetjük, az a mennyei illat azonban 



 

már most a jövendő lelki mámor gyönyörűségét jelzi a lelkünk számára. 

 

 4. Tehát vágyódhatunk arra a gyönyörűségre, amely Istenből fakad. Sík Sándor A 

Mindennevű című versében ír az egyszerű parasztasszonyról, aki a fején kosárban illatos kenyeret 

visz. Azt mondja a költő: „Teli a levegő kenyérillattal.” Ebből az élményből az imádkozó ember ezt 

fogalmazza meg: – Uram, „teli a lelkem illatoddal!” Ezt az isteni illatot szívjuk be magunkba! 

Engedjük, hogy egyre jobban betöltsön Isten önmagával! Esedezve vágyódjunk Utána: „Tölts 

be, Uram, még jobban önmagaddal!”  

 Talán már tapasztaltuk az imádságban: Csak rágondoltunk az Úrra, és már tele is lett a 

lelkünk örömmel.  

 A rágondolás mellett valljuk meg Neki ezt is: „Vágyódom Utánad, Uram!” Az Úr szívesen 

teljesíti az ilyen kérést. Az imádkozó ember megélheti: „Tele lett a lelkem Veled, Jelenléted 

örömével, közelséged gyönyörűségével!”  

 

 5. Amikor a lélek így gyönyörködik Istenben, akkor ezt az imaszót is mondhatja Neki: „Te 

vagy az én Gyönyörűségem!”  
 Ahogyan az illatot nem látjuk, úgy Istent sem látjuk, de egészen személyre szólóan 

mondhatjuk neki: „Gyönyörűm!” Ez az az imaélmény, amelyben elmondhatjuk Istennek: 

„Közelségedtől megremeg a szívem!” Te eljöttél az én lelkem kertjébe (vö. Én 2, 8). Ugyanakkor 

Isten beenged az Ő paradicsomi kertjébe, hogy élvezhessük az Ő illatát.  

 

 6. Az Énekek éneke menyasszonyával megvallhatjuk: Eljött az én isteni Vőlegényem, és 

ujját bedugta a rácson át (vö. Én 2, 9). Tehát bár még itt van az elválasztó vonal a túlvilág és a mi 

földi világunk között; s nem érzékeljük Urunk ujjának érintését, de jelenléte illatát máris 

megélhetjük.  

 

 7. Az illatok áradásának országhatárok nem szabhatnak határt. Persze, hogy az Úr ezen 

közelsége miatt megremeg a szívünk a gyönyörűségtől. Isteni Lénye kiárad önmagából, és belénk 

hatol.  

 Olyan ez, mint amikor egy fiú és egy leány találkoztak és szeretettel átölelik egymást. Mivel 

az élet útján tovább kellett menniük – mert hiszen még nem voltak házasok – akkor a leány hazulról 

telefonon megkérdezi a fiút: „Mondd, mi volt rajtad?” Azt a kellemes illatot akarta tudni, amit 

akkor érzett, amikor a szerelmese átölelte. A fiú csak ennyit válaszolt: „Te voltál rajtam!” Nem 

valami illatosító szer, hanem a másik lénye volt az a csodálatosan kedves élmény, amelyet ha nem is 

láttak, de megéltek, s ez az élmény a távolság ellenére is tovább tartott.  

 Az imádkozó lélek pedig nem csupán múlt időben mondja: „Te voltál rajtam, Uram!”, 

hanem jelen időben is boldogan megvallhatja: „Te vagy rajtam, Uram, szüntelenül; Te vagy ez 

az istenien kedves, finom illat.” Ha Jézus elmondhatta: Az Úr Lelke rajtam, Ő kent fel engem (Lk 

4, 18), akkor az Ő ajándékából a királyi méltóságára, vagyis az istengyermekségre eljutott lélek is 

vallhatja ezt: az Úr felkente őt az öröm olajával a társai közül (vö. Zsolt 44, 8).  

 

 Az imádságban tehát merjünk vágyódni annak az illatnak, annak a lelki finomságnak, annak 

az isteni édességnek megélésére, amelyet az Úr közelítése, sőt jelenléte ad jelzés gyanánt, 

bátorításképpen, hogy Ő át tud hatolni azon a sötétségen, amely még elválaszt minket Tőle: 

Jelenlétének édes illatával belső megtapasztalást ajándékoz kedves választottjának. 

  

Befejezésül imádkozva énekeljük a 117. számú éneket:  

 

 Nagy Szentség, áldassál, felmagasztaltassál, minden jóval tölt edény, 

 E kisded kenyérben és a bor színében tisztán tündöklő napfény.  

 A halandó embernek, elbágyadozott szíveknek üdvösségre nagy remény!  

  

   


