
 

 

 

175. Isten szól az Ő szentjeihez – Magánkinyilatkoztatás 

 

 

Imádkozzuk a 261. számú éneket: 

 

 Hallottuk, Isten, a Te szent igédet,  

     Szívünkbe véssük sok kegyes intésed. 

 Azt fogjuk követni, soha meg nem vetni,  

 Csak Te add szent malasztod, legyen rajtunk áldásod! 

 

 

Az egyetemes kinyilatkoztatást Isten a Bibliában és a Szent Hagyományban közli velünk. Ez 

Istennek az az önfeltárása, amellyel tanít bennünket önmagáról, az üdvösség útjáról. Egyszülött Fia 

által mindent elmondott nekünk. Ezért Anyaszentegyházunk tanítja, hogy nem várhatunk újabb 

kinyilatkoztatást, tehát valami olyan ismeretközlést Isten részéről, amit eddig még nem tudtunk 

volna a hitben.  

 

 I. Az Isten iránti vágyódás az ember szívébe van írva 

 

Az ember szívében Isten tud újra meg újra szólni. Ezeket az isteni közléseket mondjuk 

magánkinyilatkoztatásnak. Ezek a magánkijelentések személyre szólóan, mintegy „aprópénzre 

váltva” közlik azt, amit Isten az egyetemes kinyilatkoztatásban mindenkinek mondott. Éppen ezért 

az ilyen magánkinyilatkoztatásokban csak az köteles hinni, aki azokban maga részesült, és azok 

valódiságáról teljesen meggyőződött. A többiek, aki hallják a magánkinyilatkoztatásban részesült 

ember üzenetét – nem kötelesek az egyetemes kinyilatkoztatásnak kijáró isteni hittel fogadni a 

személyre adott kinyilatkoztatásokat.  

 

 1. „Az Isten utáni vágyódás az ember szívébe van írva. Hiszen Isten teremtette az embert, az 

ember Istenért teremtetett. Isten szüntelenül vonzza őt önmaga felé, ezért az ember csak Istenben 

talál rá az igazságra és a boldogságra, amelyet állandóan keres.” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 

27). Az ember keresi, hogy Isten hogyan szól, hogyan hozza létre a Vele való személyes életet hozó 

kapcsolatot.  

 

 2. A Zsoltáros fogalmazza meg leghitelesebben az Istent kereső ember élményét: Azok, akik 

az Urat keresik, azoknak örül a szívük (vö. Zsolt 104, 3). A szív örömében, belül a lelkünk 

legmélyén ismerhetjük fel: Isten szól hozzánk, emberekhez. Isten úgy teremtette meg az embert, 

hogy „adottságai révén képes legyen felismerni a személyes Isten Létét, Aki lelki kapcsolatba akar 

lépni az emberrel. A kinyilatkoztatás az egyetemes tanítás mellett mindig személyre szóló belső 

eligazítást is ad. Isten az embernek személyre szólóan is hajlandó kinyilatkoztatni önmagát és 

megadja a kegyelmet, hogy az ember befogadja a hitben ezt a kinyilatkoztatást”, ezt az isteni 

önfeltárást. (Katolikus Egyház Katekizmusa, 35). Istennek ezen közlésének az az alapja, hogy Ő ki 

akarja nyilatkoztatni jóságos üdvözítő tervét. Amikor Jézus Krisztusban eljött közénk, és közölte 

önmagát, akkor úgy adta nekünk Egyszülött Fiát, hogy közöttünk akar maradni és közöttünk akar 

lakni: Az Ige megtestesült és közöttünk él (Jn 1, 14). „Isten, Aki megközelíthetetlen fényben lakozik 

(1 Tim 6, 16), mégis közölni akarja saját isteni életét az emberrel. Amikor Isten kinyilatkoztatja 

önmagát, akkor képessé is teszi az embert arra, hogy meghallja Istennek ezt a szavát, hogy Neki 

válaszoljon. Ne csak megismerje Őt, hanem szeresse is!” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 52).  

 Ez az isteni akarat mindig meghatja az ember szívét. Amikor az ember felismeri, hogy Isten 

közölni akarja magát velünk, akkor ebben a felismerésben már megszületik az imádság, vagyis a 

kapcsolat, a kontaktus Istennel, Isten és az ember között. Azt is fel kell ismernünk: Isten az, Aki 

képesít bennünket az Ő felismerésére és a Neki adott válaszra.  



 

 

 3. Most hagyjuk, hogy az imádságban Isten egyre közelebb jöjjön a lelkünkhöz, hiszen az 

egész megvilágosodás imájában ezt szeretnénk felismerni! Nemcsak mi emberek ágaskodunk 

Istenhez, hanem Isten az, Aki egyre közelebb jön hozzánk. Nemcsak lelki érintésekkel ad jelzést 

közelségéről és jelenlétéről, hanem sugallatokkal is bátorít. Megsúgja nekünk, gyermekeinek: „Én, 

a Te Atyád képesítelek arra, hogy engem, Istent felismerj, nekem válaszolj, engem viszontszeress!” 

 Ez a meghatódottság – hogy Isten ilyen gondolatokat sugall a lelkünkbe – legyen most az 

imádságunk tárgya! Hagyjuk, hogy elbájolja lelkünket Istennek ez a nagy szeretete, 

közvetlensége, amellyel személyre szólóan kinyilatkoztatja magát nekünk! Ha azok, akiket Isten a 

házasságban egymásnak teremtett– egymásra találnak, és egymás fülébe súghatják: „Szeretlek”, 

akkor ez a mondat, ez a vallomás, ez a kinyilatkoztatás, ez az önfeltárás a fülükön keresztül egészen 

a lelkük legmélyére hatol be. Ez a szó megváltoztatja az életüket, egymásra irányítja őket. A másik 

lénye elbájolja őt, a másikkal gazdagabb lesz.  

 

 II. Isten természetfeletti szavakat sugall a lelkünkbe 

 

 1. Először is vannak testi füllel hallható, fizikai szavak, amelyeket külső érzékszerveinkkel 

foghatunk fel. A lelki élet mesterei szerint ezeket nem közvetlenül Isten okozza bennem akaratával, 

illetőleg beleegyezésével, hanem a jó vagy rossz angyalok eszközlik. Az ember tehát kívülről hall 

szavakat.  

 

 2. Másodszor vannak képzeletbeli, imaginatív szavak, amelyeket az ember nem a külső, 

hanem a belső érzékeivel hall. Itt sem Isten szokott a közvetlen ok lenni, hanem angyal vagy ördög. 

 Míg a természetes rendben a külső érzékek benyomásai sokkal élesebbek szoktak lenni, mint 

a belsőké, például a fantáziáé, a természetfeletti rendben éppen az ellenkezője érvényes. A belső 

benyomások sokkal elevenebbek, mert hatalmas szellemi lények csodás erejükkel eszközlik azokat. 

Az ember meg tudja különböztetni ezeket a képzeletben megjelenő szavakat a saját gondolataitól. 

Ezeket legtöbbször még aznap elfelejtjük, másnap már nem is emlékezünk rájuk. Azok az üzenetek 

– amelyeket az Úristen angyala által művel bennünk, emberekben – megmaradnak, azokat az ember 

nem felejti el. Olyan hatalmas szellemi impresszió, benyomás az, amely élénken világít az ember 

lelkében. Az ember újra meg újra meg tudja fogalmazni, és ugyanúgy mondja el akár tíz év múlva 

is. Mert amit Isten ajándékoz, az ilyen hatalmas, kitörölhetetlen lelki élmény.  

 

 3. Harmadszor vannak tisztán szellemi szavak, amelyeket az ember úgy hall, amint az 

angyalok hallanak. Ilyenkor nincsen artikulált szó, megformált hang vagy jel. Ezeket a közvetítő 

eszközöket Isten pótolja, helyettesíti. Ezt csakis Ő tudja megtenni. Csupán Ő teheti meg, hogy 

szellemünk a test bilincseiben is úgy működjék, mintha azoktól már szabad volna.  

 Egyébként a természetfeletti szavak gyakoribbak, mint a látomások. Ennek az oka az, 

hogy Isten céljának – ami a felvilágosítás, az oktatás – a természetfeletti szavak természetszerűen 

inkább megfelelnek. Szent Pál is mondja: A hit hallomásból van (Róm 10, 17). A természetfeletti 

szavak között pedig a második típus, a képzeleti, imaginatív szavak a leggyakoribbak, mert Isten – 

megtartva az általa megállapított rendet – a képzelőerő által tud leginkább az akaratra hatni. A 

harmadik típus: a szellemi szavak – amelyek a legcsodálatosabbak – aránylag ritkák.  

 

 III. Az Úristen titka, hogy kivel, mikor, hogyan közli önmagát 

 

 „A keresztény századok folyamán az Egyházban mindig is léteztek olyan tanítások, 

amelyeket magánkinyilatkoztatásoknak nevezünk. Némelyiket az Egyház tekintélye is elismerte, 

mégsem tartoznak a hit letéteményhez, vagyis a kötelezően nekünk hinni adott tanításhoz. Ezeknek 

a magánkinyilatkoztatásoknak ugyanis nem az a szerepük, hogy »javítsák« vagy »kiegészítsék« a 

Krisztustól kapott végérvényes kinyilatkoztatást, inkább abban segítenek, hogy ezt mélyebben éljük 

meg egy adott történelmi korszakban” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 67). Például: III. Jenő pápa 

jóváhagyta Szent Hildegárd kijelentéseinek egy részét; IX. Bonifác pápa Szent Brigittáét; XI. 



 

Gergely pápa pedig Sienai Szent Katalinét.  

 Ezeket a magánkinyilatkoztatásokat a misztika rendkívüli jelenségeinek szokták mondani. 

Ha valaki egy életen át egyetlen természetfeletti szót sem kap Istentől, attól még a misztika rendes 

útján járhat, vagyis Isten befogadása, az Istennel való lelki egyesülés még megvalósulhat az 

életében. Mindenesetre az Úristen titka, hogy kivel, mikor, hogyan közli önmagát.  

 

 IV. A természetfeletti szavak létre is hozzák azt, amit közölnek 

 

 1. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz, a téma szakavatott mestere azt mondja: „Ezek a 

természetfeletti szavak az embert egészen váratlanul lepik meg. Sokszor olyankor, amikor nem is 

gondol rá” (Önéletrajz, 25. fejezet). Megtörténik, hogy ezek a szavak az ember lelkébe nyomulnak 

az extázison kívül is, de sohasem olyankor, amikor az extázis a tetőfokán van. Ilyenkor ugyanis a 

lélek egészen le van foglalva. Ezek a szavak olykor mintha a magasból, olykor mintha távolból, 

olykor mintha közelből, sőt a szív belsejéből jönnének. Értelmük határozott, tiszta, világos. Minden 

szótag annyira hallható és érthető, hogy lehetetlen abból bármit is hallatlanra venni.” Szent Teréz 

így folytatja: „Ezeknek a természetfeletti szavaknak csodálatos erejük van. Az akaratunk mit sem 

tehet ellenük. Amit kifejeznek, azt eszközlik is, létre is hozzák. Ha Isten bátorságot, békét ígér, azt 

nyomban meg is adja a léleknek”.  

 1558-ban, amikor Szent Teréz először részesült az elragadtatás kegyelmében, akkor a 

lelkében ezeket a szavakat hallotta: „Azt akarom, hogy ezentúl ne társalogj az emberekkel, hanem 

az angyalokkal!” És megvallja: „Ezek a szavak mélyen a szellemembe hallatszottak, és be is 

teljesedtek. Valóban sohasem tudtam többé tartós barátságokat kötni, vagy ilyenben örömet találni. 

Attól kezdve megvolt bennem a bátorság arra, hogy Istenért mindenről lemondjak” (Önéletrajz, 26. 

fejezet, 249-250. oldal. 

 

 2. Másodszor e természetfeletti szavaknak az a hatása, hogy nagy biztonságot adnak a 

léleknek arról, hogy nem téved. „A szózat – mondja Szent Teréz – semmi kétséget nem hagy, sőt az 

ember kész volna meghalni annak a kinyilatkoztatásnak az igazságáért, különösen abban az esetben, 

ha olyan ügyről van szó, amely nagy javára válnék a lelkeknek, és nagy dicsőségére szolgálna 

Istennek” (Belső várkastély, 6. lakás, 3. fejezet, 273. oldal).  

 

 3. A természetfeletti szavak harmadik hatása a nagy lelki béke, az édes összeszedettség, az 

Istent szerető lélek lobogása. Az embernek vágya van dicsérni Istent (Belső várkastély, 6. lakás). 

Itt is érvényes a jézusi tanítás: Gyümölcseiről ismerni fel a fát (Mt 7, 20). „Ezek a szavak sokkal 

tartalmasabbak minden emberi szónál. Belső világosságot gyújtanak, amelynek fénye mellett az 

ember sokkal többet megért, mint hónapokra szóló tanítás által” (Önéletrajz, 25. fejezet).  

 

 4. Végül ezek a természetfeletti szavak felejthetetlenek. Aki ezeket a kinyilatkoztatásokat 

kapja, az a részleteket is tudja akár évek, évtizedek múltán is. Ahogyan a harmadik fatimai látnok, 

Lúcia nővér később is újra meg újra ugyanúgy mondta el azokat a szavakat, tanításokat, próféciákat, 

amelyeket kapott. 

 

 5. Mi a célja a természetfeletti szavaknak? 

 

 a) Ezen természetfeletti szavak elsőrendű célja a lélek megvilágosítása és Istenhez 

fordítása. Ahogyan például Saullal történt Damaszkusz kapuja előtt (vö. ApCsel 9, 3).  

 b) Második céljuk a tökéletességre való segítés. Például amikor Isten Ábrahámhoz szól, azt 

mondja: Járj előttem, és légy tökéletes! (Ter 17, 1). Keresztes Szent János megjegyzi: „Ez az isteni 

szó a nagy pátriárkát egy pillanat alatt magas tökéletességre emelte. Isten létrehozta azt, amit neki 

szóban mondott.” Ábrahám egész élete mutatja, hogy Istennek milyen hűséges barátja lett belőle.  

 c) A harmadik cél az, hogy Isten a hit valamelyik titkára világítson rá, például a 

Szentháromság misztériumára, vagy a Szentírás egyes helyeinek értelmére, vagy az erények 

kiválóságára. 



 

 d) Előfordul, amikor Isten különös gyengédséggel a választott és kitüntetett lélek 

kívánsága felől érdeklődik. Ilyenkor bizonnyal Ő maga sugallja azoknak a Neki kedves feleletet is.  

 

 – Például amikor Aquinói Szent Tamást megkérdezte a Teológia foglalatáról írt hatalmas 

műve befejezésekor: „Tamás, jól írtál rólam, mit kívánsz jutalmul?” Akkor Tamás ezt felelte: 

„Semmi egyebet, Uram, hanem csupán Téged!”  

 – Hasonlóképpen Keresztes Szent Jánost is megkérdezte: „Mivel jutalmazhatná meg az Érte 

vállalt annyi munkáért?” A misztikus szent csupán ennyit válaszolt: „Uram, jutalmam: szenvedni és 

megvettetni Érted.”  

 – Alacoque Szent Margit, a Szent Szív látnoka pedig egészen az Urra bízta a választ. Csak 

egyet kívánt, azt tudniillik, ami leginkább Isten dicsőségére válik.  

 e) Végül van olyan eset is, amikor az Úr igéi a jövendőnek egyik-másik titkáról lebbentik 

fel a fátyolt. Ma már tudjuk például, hogy a harmadik fatimai titok egy ilyen bepillantás volt 1917-

ben a jövőbe, amely 1981-ben a pápa elleni merénylet alkalmával történt, valósult meg.  

 

 6. A természetfeletti szavakat óvatosan kell fogadnunk.  

A lelki élet mesterei azt mondják, hogy az ilyen szavakat szakemberekkel kell 

megvizsgáltatnunk: vajon Istentől valók-e, vagyis a katolikus tannal megegyeznek-e? Szent Pál a 

korintusiakhoz írt levelében – amikor már felsorolta a különböző lelki adományokat, köztük a 

prófétálás karizmáját is – akkor azt mondja: Törekedjetek a jobb, a tökéletesebb, a nagyobb 

adományra (1 Kor 12, 31), vagyis a szeretetre, mert az mindezeknél tökéletesebb karizma!  

 Tehát a lelki vezető joggal taníthatja a tanácskérőt – aki ilyen hallomásokat emleget – álljon 

pozitíve ellen neki, utasítsa el magától azokat. Nem kell félnünk, hogy ezzel Istent megbántjuk, sőt 

éppen alázatosságunk és engedelmességünk folyamán Isten kedvében járunk, és akkor még nagyobb 

ajándékokat érdemlünk.  

 

 7. Továbbá meg kell figyelni az ilyen szavak hatását!  

 Ha a hatás, a gyümölcs jó, vagyis a lelki előrehaladást mozdítja elő, akkor a kiválasztott 

lelkek köszönjék meg Istennek a kegyelmeket. De maguktól a hallomásuktól nyugodtan fordítsák el 

a tekintetüket, a figyelmüket. Ne azokra figyeljenek, hanem Istenre! A jó hatást úgysem tudják 

megakadályozni. Ezt Isten akaratunk közreműködése nélkül, sőt annak ellenére is előidézi. A lelki 

vezető pedig főleg azt kéri az ilyen tanácskérőktől: amit hallottak, ne fecsegjék ki! Aki szinte 

passzióval társalog arról, hogy mit hallott, vagy mit látott, az leginkább a saját fantáziáját mondja, 

nem Isten szavát, hanem a maga gondolatait. Ezt (Avilai) Szent Teréz is megerősíti (Kármelhegy 

útja, II. kötet, 27. fejezet, 277. oldal). 

 

 V. Mária jelenések 

 

Leo Scheffczyk és Anton Zigenaus: Mária az üdvtörténetben című könyvében kifejezetten 

ad tanítást arról, hogy Szűz Máriának – Isten és az Egyház Anyjának – milyen a tisztelete a 

keresztények hitéletében (315. oldal).  

 1. A Mária-jelenésekről szólva pedig kifejti, hogy az Egyház életében mi ezeknek a szerepe. 

Főleg az elmúlt két évszázad során a Mária-jelenés kifejezetten a Mária-tisztelet javára szolgált. A 

Mária-jelenések a vallástörténetnek egészen egyedülálló jelenségei. Nem egy szerzetesrend Mária 

üzenetével – látomás vagy hallomás alapján – értelmezi keletkezését. A mexikói indiánoknál 

például láthatjuk, hogy a guadalupei Mária-jelenésnek milyen óriási jelentősége van. 1830-tól 

számítjuk azt az időszakot, amelyben a Mária-jelenések egyre nagyobb befolyásra tettek szert az 

Egyház életében. A párizsi csodás-éremre gondoljunk, Lourdes-ra majd Fatimára. A pápák pedig 

azzal fejezték ki az elismerésüket, hogy többször meg is látogatták ezeket a kegyhelyeket, és 

ünnepléseiket felvették az egyetemes Egyház kalendáriumába (307. oldal).  

 Az a tény, hogy a lourdes-i jelenés: február 11-e, vagy a fatimai jelenés: május 13-a, vagy a 

guadalupei jelenés: december 12-e egyházi ünneplés lett, nem annyira a magánkinyilatkoztatás 

hitelességének az aláhúzását akarja jelenteni, hanem voltaképpen az abban megjelenő hittitkot 



 

kívánja megerősíteni: például Lourdes esetében a szeplőtelen fogantatást, Fatimánál a Szűzanya 

szeplőtelen Szívének tiszteletét, amely szintén a Szeplőtelen Fogantatás megfogalmazása, 

Guadalupéban a Szent Szűz anyai gondoskodását. A Mária-jelenés és természetfeletti szó közlése 

„csupán” olyan „mellékes esemény”, amely hozzájárul a dogmatikailag biztosított tisztelethez, 

megerősíti a hittételt. A Szentszék és a Hittani Kongregáció az egyes jelenések kapcsán a helyi 

püspökségek illetékességét hangsúlyozza. Nyilvánvaló, hogy az Egyház legfelsőbb szervei az ilyen 

kérdésekben nem kívánnak előtérbe kerülni.  

 

 2. Az Egyház igen helyesen jár el, amikor a jelenések valódiságának elismerésében nagy 

óvatosságot mutat. Hiszen az elismerésekkel tanúsított úgynevezett „nagylelkűség” – vagyis 

engedékenység – megszüntetné a jelenések kivételes jellegét, és ezzel kisugárzását is. Viszont 

éppen az egyházilag megerősített Mária-jelenések mutatják azt, hogy az Egyház ismeri ezeket a 

természetfeletti szavakat. Ezek valóságos üzenetei a mennynek. Nyilvánvaló, hogy amikor a 

jelenések tényét és üzenetét megfelelő kritikával illeti, akkor éppen a hitelességet akarja 

nyilvánvalóvá tenni: Megbízható az, amit guadalupei látnok, Juan Diego, vagy a lourdes-i látnok, 

Bernadett, vagy a párizsi Labouré Katalin, vagy a fatimai gyermekek hallottak és láttak. Ezt tehát a 

boldoggá, illetve a szentté avatásukkal is valamiképpen kifejezi az Egyház.  

 

 3. Maga az üzenet tárgya is a természetfeletti szavak igaz voltát bizonyítja. Amikor 

megtérésre, engesztelésre, imádságra hív, akkor ez nem ellenkezik az egyetemes kinyilatkoztatással. 

Pontosan korunknak egy olyan hiányára figyelmeztet az ég, amely az ember kárát eredményezi. A 

bűn ugyanis szorongást, komorságot, lelki meghasonlást eredményez. A megtérés pedig Istennel és 

az embertársakkal való megbékélést, a szeretetben való kibontakozást adja meg. Aki belegondol 

abba, hogy korunkban mennyire visszaszorult a bűn romboló jellegének tudata, aki felidézi az 

erőszak és a bűnözés terjedését, aligha vitatja el a megtérésre és az engesztelésre való felszólítás 

időszerűségét. A kis látnok gyerekek ezt maguktól kevésbé tudták még. Felnőttek életének 

megváltoztatása az, amit angyalai szolgálatában az Úr az égből üzenni akar a Szűzanya vagy a 

szentek által.  

 

 VI.  A magánkinyilatkozás megerősíti az egyetemes kinyilatkoztatást  
 

Amikor tehát Isten magánkinyilatkoztatást ad, akkor úgy szól az Ő választottaihoz, hogy 

azzal meg akarja erősíteni az egyetemes kinyilatkoztatást. Ráirányítja a figyelmet egy-egy olyan 

pontra, ahol az emberiség beteg gócpontja van, amelyet az Úr maga akar javítani, gyógyítani, 

orvosolni.  

 

 Így próbáltuk a magánkinyilatkoztatások jellegét kissé jobban megismerni, hogy lelkünk 

egyre tájékozottabb legyen Isten stílusában, hogy Ő hogyan adja sugallatait a gyermekeinek.  

 

 Az egyetemes, illetve a magánkinyilatkoztatások mellett ugyanis van a sugallatoknak 

harmadik fajtája is, amikor Isten közvetlenül szól az emberhez, és a lelkében ismereteket létesít, 

tudást ad önmagáról. Ezekről a sugallatokról majd a következőkben elmélkedünk.  

 

 Addig is készítsük  lelkünket a kis Sámuel prófétának adott tanács szerint. Mondogassuk 

Istennek: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! (1 Sám 3, 10). Nyitogassuk a lelkünket az Úr 

sugallatának a befogadására!  

 

Befejezésül a 192. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat, 

 Bölcs Salamonnál zeng Neked a hangzat. 

 



 

 


