
 

 

 

d) SUGALLATOKKAL BÁTORÍTASZ 

 

 

174. Isten, Aki kinyilatkoztatja magát  

 
Imádkozzuk a 99. számú éneket: 

 

 Ó alkotó Lélek jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el! 

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nékünk az Alkotó, 

 Te égő forrás, égi láng, szentkenet égből szállj le ránk! 

 

 A megvilágosodás imájának új fejezetéhez érkeztünk: Arról van szó, hogy az Úr 

sugallatokkal is bátorít. Sötétségünket ugyanis az Úr nemcsak a fény hozásával akarja felderíteni, 

nemcsak lelki érintésekkel ad jelzést Jelenlétéről, hanem szavaival már a lelkünk mélyére akar 

hatolni. Ez az igazi megvilágosodás, amikor értelmünk sötétségét tanítása világosságával oszlatja 

el.  

 

 János apostol mondja: Az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít – a világba 

jött. Ő az Ige, Aki testté lett és közöttünk lakozott (Jn 1, 9. 14). Ez olyan alapigazság, amely 

számunkra biztos elirányítást, eligazítást ad. Akármilyen éjszaka is van a lelki életünkben, mégsem 

maradunk sötétségben! Isteni biztosíték van arról, hogy lesz megvilágosodásunk! 

 

 I. Hogyan adja Isten az Ő szavát, az Igéjét?  

 

 Elsősorban a Szentírás szavaival. Amikor a Bibliáról beszélünk – vagyis arról a Könyvről, 

amelyben Isten kinyilvánítja, kitárja, kinyilatkoztatja Istenségét, az Ő isteni szeretetét –, akkor 

először a kinyilatkoztatás fogalmát kell jobban megvizsgálnunk:  

 

 1. Mit jelent a kinyilatkoztatás? Egyrészt Istennek egy kívülről jövő beavatkozása, 

amellyel megszólítja az embereket a prófétái által – ez az ószövetségi kinyilatkoztatás; illetve 

Egyszülött Fia, az örök Ige, Jézus Krisztus által, és az apostolokra bízta, hogy továbbadják nekünk 

(vö. Mt 28, 19-20) Istennek ezt a hozzánk érkező megszólítását, ez az újszövetségi kinyilatkoztatás. 

 a) Van természetes kinyilatkoztatás is: amikor a természet adottságaiból, a teremtett 

dolgokból következtetünk a Teremtőre. De ezen az úton igazán csak az analógia, a hasonlítás 

módján tudunk meg valamit arról az Istenről, Aki végül is még titok marad a természetes 

kinyilatkoztatást felismerő ember számára. Például, ha azt mondom: a teremtett világ szép, és akkor 

joggal gondolhatom, hogy a Teremtője is szép, akkor már valamit tudok Istenről, de igazán még 

elrejtett valóság marad számomra az Ő szépsége. Ugyanígy vagyunk a többi tulajdonságokkal is, 

amelyeket a természetből kiolvashatunk Istennel kapcsolatban: tudniillik, hogy Ő milyen nagy, és 

milyen mérhetetlen hatalmas értelem és akarás az, amellyel kigondolta és létrehozta ezt a világot. 

 

 A természetes kinyilatkoztatásból azonban még nem ismerjük meg egyértelműen Isten 

szellemi teremtményhez való alapvető viszonyát. A matériából, az anyagból természetes megismerő 

képességünkkel még nem derül ki számunkra Isten belső kiléte:  

 – Ki az, Aki a mi végességünket végtelen mértékben felülmúlja?  

 – Ki Az, aki végül is közli önmagát, de vajon nem akar-e egy bizonyos tartózkodással 

elhatárolódni tőlünk, mint valami előkelő nagy Úr a messze távolban? És hogyha bűnt követnénk el 

– mert a természet rendjében is megéljük, hogy a természettörvény Meghozójával szemben 



 

engedetlenkedtünk –, akkor még nem tudhatjuk, hogy megbocsátással akar-e válaszolni Isten az 

ember bűnére, vagyis arra a tettére, amellyel elutasítja a Teremtőt, vagy pedig elutasít magától?  

 b) A kinyilatkoztatás második fajtája a természetfeletti kinyilatkoztatás, vagyis Isten 

szellemi Lényének a feltárása, önkinyilatkoztatása. Az ember Isten szavából – amelyet a Bibliában 

írtak le a szent szerzők – Isten belső kegyelmi feltárulkozását ismerheti meg. Mintegy „függöny-

elhúzás” ez, hogy „vajon mi van mögötte?” Ilyen a kinyilatkoztatás is, amikor Isten emberi módon, 

szavakkal megfogalmazva, amennyire emberileg lehetséges, kimondja önmagát számunkra. Az 

ószövetségi kinyilatkoztatásnak az az egyetlen célja, hogy Krisztushoz, a megígért Messiáshoz, 

Isten Fiához vezessen el bennünket (vö. Gal 3, 24). Végül is, amit Isten az ószövetségi Bibliában 

emberi szavakkal közölt önmagáról, azt az Ő emberré levésében, a második isteni Személy 

megtestesülésében – talán mondhatjuk így – „cselekvés által” mutatta meg, nyilatkoztatja ki. Hogy 

ki az Isten, azt Jézuson keresztül ismerhetjük meg, hiszen ezt a tanítást kaptuk: Miután 

többféleképpen és különböző módon szólt Isten hajdan a próféták útján az atyákhoz, a végső 

korszakban a Fia által szólt hozzánk. Őt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a 

világot. Dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása Ő, Aki hathatós szavával fenntartja a 

mindenséget (Zsid 1, 1-3). Tehát Isten közelítése, Isten bátorítása, amellyel már nemcsak jelzést ad, 

hogy Ő van, és hogy ő egyre közelebb akar jönni hozzánk, hanem magát akarja adni nekünk. Ez a 

kinyilatkoztatásban az Egyszülött Fiú és a Szentlélek által történik. Ez a legnagyobb isteni önközlés.  

 

 2. Amikor a megvilágosodás imájában a belső megvilágosodást keressük, igényeljük és 

készülődünk rá, akkor megvan a reményünk, hogy ezt az isteni Fényt Krisztusban kapjuk meg. 

Hiszen a megvilágosodás imájában a világosság nem valami teremtett fény – mint például amikor a 

sötét szobában felkapcsoljuk a villanyt vagy beragyog a napfény–, hanem a teremtetlen Fényről, 

magáról Istenről van szó. Jézus világosan megmondja: Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében 

művelek, tanúságot tesznek Rólam (Jn 10, 25). Hogy mennyire Ő az Atya dicsőségének és lényének 

kisugárzása, ezt más szavakkal Jézus így fogalmazta meg: Én és az Atya egy vagyunk (Jn 10, 30).  

 

 3. Ha valaki ránk nevet, akkor annak mosolya belénk hatol és éltet minket. Ezzel a 

hasonlattal próbáljuk most átélni: mit jelent az Atya és a Fiú egysége, „egyetlensége”. Mondhatjuk 

így: a Fiú az Atya mosolya, vagy biblikusabb kifejezéssel: az Atya Szülöttje. Az utolsó vacsorán 

Fülöp kérte Jézust: Mutasd meg nekünk, Urunk, az Atyát! Ez elég nekünk. Jézus nagyon kegyesen 

tanítva így válaszol, de azért egy kis olyan íze is van a szavának: „Hát Fülöp, ezt azért már tudnod 

kellene!” Így mondja: „Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki egem lát, 

az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az 

Atyában vagyok, és az Atya énbennem?” (Jn 14, 8-10).  

 

 4. Amikor Isten felénk való közelítését tanulmányozzuk, hogy azután egyre jobban 

észrevegyük, ha Ő sugallatokkal bátorít, s a fülünkbe, a lelkükbe súgja szavait: – „Itt vagyok Veled, 

gyermekem” –, akkor megélhetjük: olyan kézzelfoghatóan vigasztaló számunkra a Szentírás szava. 

Tudnunk kell ugyanis, hogy a Biblia tulajdonképpen Jézus megtestesülésének egy formája. 

Ahogyan megtestesült a Szentlélek erejéből a Szent Szűz méhében, és emberi test-ruhát vett 

magára, úgy „megtestesül”, emberi szavak formájában, betűk „ruhájában” megfoghatóvá válik, 

hogy már ne csak kezünkkel tapinthassuk Őt (vö. 1 Jn 1, 1), hanem szemünkkel is érinthessük 

ezeket a drága szavakat, amelyek Róla beszélnek, de még inkább a szívünkkel, ahová befogadjuk. 

Érdemes Szent János apostolt bővebben is idézni: Amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, 

amit szemléltünk és kezünk tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Az Élet megjelent, láttuk, 

tanúságot teszünk Róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent 

nekünk. Azt hirdetjük tehát nektek, amit látunk és hallunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A 

mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal, tudniillik a Szentlélek 

által. Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen! (1 Jn 1, 1-4). A 

kinyilatkozás egész lényege megtalálható ezekben a sorokban! Szemléltük és ugyanakkor 

tapintottuk is az élet Igéjét, a megtestesült isteni Szót. Hirdetjük nektek az emberi ajak szavaival és 



 

az emberi értelmi tevékenység leírt szavaival, betűivel azért, hogy közösséget élhessünk meg 

Istennel és egymással. Ez tehát a kinyilatkozás lényege: a közösség Istennel. Isten nem elrejtezett 

Istenség akar lenni, Akit még csak a bölcs esze is csak halványan sejthet, de fel nem ismerhet, 

legfőképpen azt, hogy Ő Szentháromság-szeretetközösség – hanem Ő önmagát közlő Isten akar 

lenni a számunkra! Szent János apostol ezt így fogalmazza meg: Ha világosságban élünk, 

ahogyan Ő is a világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással is, és Fiának, Jézus 

Krisztusnak a vére megtisztít minden bűntől (1 Jn 1, 7). Ahová ez az isteni Világosság behatol, 

onnan nemcsak a sötétséget űzi el, hanem a lélek bűneit is kiégeti, megsemmisíti. A bűn az 

Istentől való elfordulásnak, az istennélküliségnek az állapota! Amikor Isten Önmagát ajándékozza 

nekünk, megigazulttá, vagyis Isten előtt kedvessé tesz – először a keresztség szentségében! –, akkor 

ezt az istennélküliséget szünteti meg, újjáteremt, új teremtménnyé tesz, akiben már nemcsak a kicsi 

teremtmény, az ember él, hanem a teremtő Isten is. Jézusnak tehát az egész Lénye az Atya 

kinyilvánítása. Az Atya azért adja a Fiút a megtestesülésben és a megváltásban, illetve a Szentlelket 

a megszentelődésben, hogy a Fiúban és a Szentlélekben is a lehető legtökéletesebb módon közölje 

magát velünk, nekünk ajándékozza, belénk adja Önmagát.  

 

 5. Itt meg kell állnunk, imádságos lélekkel el kell némulnunk, le kell döbbennünk, 

mozdulatlanná, inaktívvá, passzívvá, egészen befogadó képessé kell tenni magunkat! Mert Isten 

nemcsak egy szempillantás alatt akart eljönni hozzánk – mint amikor az Ige megtestesült –, hanem 

szüntelenül árasztja magát az Őt befogadó emberek lelkébe. Ez Isten titokzatos, misztikus 

cselekedete. Erre vágyódhatunk. Ez nem csupán egy-egy igazság közlése, hanem magának Istennek 

az önközlése.  

 

 II. Krisztusivá kell válnunk!  

 

Mivel Istennek ez a kitárulkozása nyilvános, vagyis mindenkinek szól, ezért ezt a 

kinyilatkoztatást egyetemes kinyilatkozásnak mondjuk (szemben a magán-kinyilatkoztatással, 

amelyben Isten egy-egy igazságot valamelyik gyermekének a lelkébe egyénileg még jobban 

belevés). Most egyelőre az egyetemes kinyilatkoztatással foglalkozzunk, amelyet Isten az Ő 

Egyszülött Fiában adott nekünk. Szent Pál azt mondja: A Mennyei Atya tudtunkra adta – jóságos 

tetszése szerint – akaratának titkát, amellyel elhatározta, hogy az idők teljességével Krisztusban, 

mint főben foglaljon össze mindent, ami van a mennyben és a földön (Ef 1, 9-10). Tehát erről a 

kinyilatkoztatásról, erről a tudtunkra adásról van szó.  

 

 1. Mit ismertet meg velünk? Akaratának a titkát. A szent titok görögül: misztérion, 

latinul: mysterium. Szent Péter azt mondja: Az üdvösségnek ebbe a titkába még az angyalok is csak 

vágyódnak betekinteni (1 Pét 1, 12). Ha Isten nem közölte volna velük az üdvösségünkről szóló 

szent akaratát, akkor ezt még az angyalok sem tudhatnák. A hittudósok szerint éppen ez a mennyei 

örök együttlét – hogy a teremtmény, a test-lélek ember is részesülhet Isten örök életében – volt az 

angyalok próbatétele. Akik nem fogadták el Istennek ezt az üdvözítő akaratát, hogy a Szentlélek 

erejéből a Szent Szűztől megtestesült Egyszülött Fia által az embereket bekapcsolja az örök életébe, 

azok ellene mondanak, nem szolgálnak Istennek, elbuktak. Akik viszont elvállalták a mi 

üdvösségünk szolgálatát, azok a szent és jó angyalok. Szent Pál úgy fogalmazza meg Isten 

akaratának titkát: Krisztusban akar összefoglalni mindent: mennyeieket is, és a földön élő 

embereket is (vö. Ef 1, 10). Végül is Jézus az angyaloknak is és az embereknek is Királya. Amikor 

kinyilatkoztatja, hogy Krisztus lesz a mindenek feje; a látható és a láthatatlan teremtmények Őhozzá 

tartoznak, mint a test tagjai a főhöz, akkor úgy nyilatkoztatja ki Örök Titkát, a Fiút, hogy a 

teremtmény felfoghassa.  

 

 Olyan ez, mint amikor az ember bemutatkozik valakinek, akivel először találkozik, akkor a 

nevük behatol a másik lényébe. Az illető szabad akarattal dönthet: nem fogadom el, és akkor 

elfordul, hátat fordít; vagy azt mondja: tisztelettel elfogadlak, és akkor létrejön a közösség. A 

bemutatkozó ember tehát valamiképpen benne lesz a másikban, akinek bemutatkozott, a lénye 



 

betölti. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát, illetve akaratának titkát, akkor azért szól, azért 

mutatkozik be, hogy az Egyszülött Fiú mintegy beletestesüljön az ember lelkébe, benne jelenvalóvá 

legyen. Tehát Isten nemcsak az emberen kívül mondja ki Önmagát, hanem úgy mondja ki, úgy 

nyilatkoztatja ki az Ő isteni Lényét, hogy az behatoljon az emberbe. Értelmetlen lenne Isten 

kinyilatkoztató tevékenysége, ha nem adná meg az embernek azt a képességet, hogy befogadhassa 

Őt. János apostol ezt így fogalmazza meg: Mindannak, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten 

Fiává legyen. Annak, aki hisz Őbenne (Jn 1, 12).  

 

 2. Talán kezdjük már egy kicsit érezni, átélni, felfogni, hogy mit akar Isten, amikor 

Önmagát akarja közölni?  

 Nemcsak kívülről elhangzó szavakat mond, hanem Önmagát ajándékozza belénk. 

Ahogyan a szó által az ismeret belénk hatol és bennünk marad, úgy Istennek ez az önmagát 

kinyilatkoztató Igéje is kívülről hatol a lelkünk mélyébe. Ezáltal jön létre az a krisztusi új 

teremtmény, akiről Szent Pál apostol beszél: Vessétek le a régi embert a szokásaival együtt, és 

öltsétek fel az újat, aki Teremtőjének a képmására állandóan megújul a teljes megismerésig (Kol 3, 

9-10).  

 

 3. Kit kell megismernünk? Istent, az Atyát a Fiú által a Szentlélekben. Azt az Istent, Aki 

jelenvalóvá akar lenni bennünk, emberekben. Ez az isteni szó – amellyel Isten közli önmagát – 

nemcsak azt hozza létre, hogy Isten jelenvalóvá válik az emberben, mintegy megtestesül az ember 

lelkében, hanem azt is, hogy az ember maga is beletestesül Krisztusba. Istennek ez az önmagát 

ajándékozó szeretete azt akarja, hogy az ember átlelkesüljön, krisztusivá váljon, hogy Krisztus 

titokzatos testének a tagja legyen, szellemi módon Krisztussá legyen.  

 

 III. Az Istent befogadó  emberben jelenvalóvá lesznek Isten gondolatai 

 

A kinyilatkoztatásnak tehát nemcsak az a célja, hogy Isten közölje magát velünk, 

emberekkel, hanem az is, hogy átalakítson minket Istenbe! Amikor tehát Isten szól az emberhez, 

és az ember hittel válaszol Isten szavára, vagyis elfogadja, befogadja azt, akkor ez közösséget hoz 

létre Istennel, összekapcsolódást, összekapcsoltságot, sőt merjük kimondani: Istennel való 

egységet, Istennel való egyesülést. Az emberben ugyanazok a gondolatok lesznek jelenvalóvá, 

amelyek Istenben vannak. Amikor Isten önmagát ajándékozza az embernek, akkor az Istent 

befogadó emberben jelenvalóvá lesznek Isten gondolatai, és az Isten Szívét betöltő szeretet-

lángolás! Ez tehát szellemi közösség, amely a megszólítás és a reá adott válasz által valósul meg. 

Előfordulhat, hogy valaki megszólít bennünket, de nem állunk vele szóba, hanem hátat fordítunk 

neki. Nincs közösség. De amikor Isten szólít meg, akkor a teremtménynek, Isten választott, 

fogadott gyermekének nincs nagyobb megtiszteltetése, minthogy igen-t mondjon ennek az isteni 

Szónak, és befogadja Őt. Abban a pillanatban, amikor az ember kimondja Istennek az igen-t, a 

szentháromságos isteni közösség lesz mintegy kézzelfoghatóvá, megtapinthatóvá, tetten érhetővé az 

emberben. Krisztusban az Igen valósult meg (2 Kor 1, 19), ahogyan Szent Pál apostol mondja. A 

kinyilatkozásra válaszoló emberben is ez a krisztusi stílus valósul meg. Ha fogalmazhatok így: A 

Fiú az Atya önismerete, tehát Ő az, Akiben az Atya felismeri magát: „Ez én vagyok, ez pedig az 

én Fiam, ez az én Egyszülöttem, szeretett Gyermekem” (vö. Mt 17, 5). Ha mondhatjuk, hogy Jézus a 

megszólított, akkor a kettejük közösségéből kikövetkeztethető az egymással való párbeszéd, az 

egymásnak adott válasz, az igent mondás, Aki a Szentlélek. A Szentlélek tehát az Atya és a Fiú 

egymás iránt való kölcsönös szeretete, közösség.  

 

 1. Amikor Isten kinyilatkoztatást ad a Bibliában, akkor az nem más, mint Isten a 

kapcsolatkeresése az emberrel. Megszólít bennünket. Amikor mi válaszolunk, akkor a válaszunk 

által kerülünk kapcsolatba Istennel. Amikor Isten kinyilatkoztatást ad, amikor Ő szól, akkor azt 

létre is hozza, amit mond. Ezért beszélhetünk teremtő szóról, amely a Teremtő ajkáról hangzik el, 

és így az Ő atyai szeretetének alanyaivá tesz bennünket. Létet ad nekünk, a létbe szólít. Te vagy az 



 

én gyermekem – mondja Isten nekünk.  

 

 2. De az Atya nemcsak létet adó Isten, hanem életet adó Isten is. A Fiúnak öröktől fogva 

örökké Ő ad életet, és így a Fiúhoz való hasonlóságunk miatt az időben nekünk is életet ad, amely 

azután örökké tart. Részesedhetünk az Ő atyai életében, mint a gyermek a szülő életében. Amikor 

Isten kinyilatkoztatást ad, akkor tehát nemcsak létet ad, hanem életet is. Ezért érdemes a Biblia 

szavait keresni, amelyek által éltet bennünket az Úr: életet ad, illetve gyarapít.  

 

 3. Kinyilatkoztató szavai közösséget adó szavak is. Tehát nemcsak létet ad önmagában, 

nemcsak életet ad a Fiúban, hanem közösséget is ad a Szentlélekben. Ezek azok a baráti szeretettel 

teljes szavak, amellyel már nem teremtménynek, nem szolgának mond bennünket, hanem barátainak 

(Jn 15, 14-15). Tehát amikor Isten közösséget teremt velünk, akkor szeretetének nemcsak alanyaivá, 

hanem – talán mondhatjuk így – szeretetének tárgyaivá is tesz bennünket, akikre szüntelenül 

rásugározhatja az Ő létet, életet és közösséget adó szeretetét.  

 

 IV. Az imádságban tehát nincs más dolgunk, mint befogadni ezt az isteni önközlést  

 

Egyrészt tehát a Szentírás szavai által, másrészt pedig az emberré lett második isteni 

Személy, a Fiú Isten által, Akiben befogadhatjuk Isten üzenetét, sugallatait. Ha nem emberi füllel, 

fizikailag hallható szavakkal szól is hozzánk, sugallata, gondolatának a közlése mégis megérkezik 

hozzánk, Ez már a szellem szférája, az a világ, amelyben a halált legyőző Krisztus él. Ez már a 

mennyei élet világa.  

 Dobbanjon meg a szívünk, mert akkor ez azt jelenti, hogy bár a testünk még itt van a földön, 

de a lelkünk már beér a mennyországba. Isten már „elhúzta” a függönyt, hogy a mennyei hazából 

érkező szavak sugallata akadálytalanul a lelkünk mélyére hatoljon. Ilyenkor az ember az 

imádságban már nem „itt” van, hanem „ott”, odaát! Ilyenkor már nem kell a szétszórtsággal 

nyüglődnünk, hogy gondolataink a földi tájakra kalandoznak el, mert Isten már magára 

irányította a figyelmünket. Amikor a gyermek fülébe súgunk valamit, azt mondjuk: „pszt, 

figyelj”; a gyermek minden idegszálával be akarja fogadni azt, amit szülője – akit szeret, és aki 

szereti őt – mond neki.  

 

 Az utolsó vacsorán főpapi imájában Jézus is erre tett ígéretet: Én igaz Atyám! A világ nem 

ismert meg Téged, de én ismerlek, és így ők is megismerték, hogy Te küldtél engem. Megismertetlek 

velük, és meg foglak ismertetni továbbra is, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen 

és én őbennük (Jn 17, 25-26). Micsoda isteni biztosíték, igazmondás ez arról, hogy Isten hajlandó 

megismertetni velünk önmagát, kinyilatkoztatni az Ő Lényét, Szeretetét, amellyel az Atya 

szereti a Fiút a Szentlélekben. Jézus vállal garanciát arra, hogy ez a szeretet – amellyel minket 

szeret – bennünk legyen, és mi Őbenne, tehát hogy ez a szentháromságos szeretet egyre jobban 

jelenvalóvá legyen a lelkünkben! 

 

Befejező ima gyanánt a 96. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerzene. 

 Ül Atyának jobb felöl, mindeneknek Ura lőn.  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

  

 Szólott nékik ekképpen: „Én felmegyek az égbe, 

 Én Atyámhoz felmegyek, ki Atyátok tinéktek.”  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

 
 


