
 

  

 

176. Isten a lelkiismeretünk szaván keresztül tanít 

 

 
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 nekünk az Alkotó, 

 Te éltető forrás, égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk!  

 

 Te hét ajándok kútfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, 

 Az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.  

 

 A megvilágosodás imájának útján azt tanulmányozzuk, hogy Isten hogyan adja a belső 

megvilágosodást. Sugallatokkal bátorít, jelzéseket ad magáról, az Ő közelítéséről. A Szentírás 

lapjain keresztül kinyilatkoztatást, üzenetet ad: hogyan készítette elő az üdvösséget az 

Ószövetségben, hogyan teljesedett az be az Újszövetségben. De az egyetemes kinyilatkoztatás 

mellett az Egyház ismeri a magánkinyilatkoztatást is, ahogyan Isten szól a választottaihoz, üzenetet 

ad számukra.  

 Ma keressük azt a módot, hogy Isten hogyan közeledik minden ember felé, hogyan ad jelzést 

az Ő szeretetéről, amellyel közelít hozzánk, amellyel meg akarja hódítani a szívünket. Péter apostol 

ugyanis azt mondja: A Szentlelket Isten megadja azoknak, akik engedelmeskednek Neki (ApCsel 5, 

32). Mondja ezt akkor, amikor az apostolokat üldöztetés éri Krisztus miatt, mivel a feltámadt Jézust 

hirdetik! Péter nyilván tapasztalatból beszél. Az első Pünkösd élménye oly egyértelmű, oly világos 

volt a számára, annyira tele volt a lelke a Szentlélekkel, hogy nem félt a főtanács előtt sem. Ő már 

tudta, hogy érdemes engedelmeskedni a Szentléleknek.  

 

 Tehát a mi dolgunk is az, hogy engedelmeskedjünk a Szentléleknek, és akkor Isten 

megadja önmagát nekünk, kinyilvánítja közelségét.  

 

 I. Kicsoda ez a Szentlélek? 
 

 Ő az Atya és a Fiú Lelke, Akiben az Atya és a Fiú „súgják” egymásnak magukat. Ezért 

mondjuk Sugallatnak is, Szent Sugallatnak a Szentlelket. Ő az, akivel Isten az imádkozó ember 

lelkét bátorítja.  

 1. Szent János azt mondja: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8). Más szóval így is mondhatjuk: Isten a 

közösség, a szeretetközösség, a közlés. Istennek ez a stílusa: a három Személy kölcsönösen adja 

magát egymásnak, és nekünk, embereknek is.  

 

 2. Pál apostol pedig ezzel bátorít: Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben 

éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, amelyben ezt kiáltjuk: Abba, Atya! Maga a 

Szentlélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk (Róm 8, 15-16). A Fia Lelkét adta 

nekünk, embereknek. A Fia az, Aki bennünk is a Szentlélek által mondja Neki a szeretet szavát: 

Abba, Atya, Atyám, Atyácskám! (Róm 8, 15). Az Atya pedig a Szentlélekben, a fogadott fiúság 

Lelkében minket is gyermekeinek szólít. Azt mondja: Gyermekem! (Jer 31, 20). Ezt a szót nem a 

fülünkkel halljuk, hanem a lelkünkkel. Ezt a nekünk mondott szavát: „Gyermekem!”  sugallatnak is 

mondhatjuk. Isten a lelkünkbe sugallja ezt a tényt: „Te vagy az én szeretett gyermekem!” Tehát 

nemcsak gyermekének szólít, hanem gyermekeként szeret is! Micsoda bátorítás ez a sötétségből 

a megvilágosodásra vágyódó emberi lelkünknek!  



 

 Amikor Istennek eme sugallatára: „Gyermekem!” – azt válaszolhatjuk: „Atyám!” –, akkor a 

közösséget mondhatjuk ki és élhetjük meg Vele: „Te vagy Atyám, és én a gyermeked vagyok!” A 

gyermek akkor igazán jó, ha engedelmeskedik. Szent Péter eligazításának megfelelően: Minél 

jobban engedelmeskedünk Istennek, Ő annál jobban adja a Szentlelket.  

 

 3. A Hittani Kongregáció tanítja: „Isten a szent Eucharisztiában, és hasonlóan a többi 

szentségben, valamint cselekedeteiben és szavaiban ajándékozza nekünk önmagát, és így isteni 

természetének anélkül tesz részesévé, hogy ezzel megszüntetné a mi teremtett természetünket, 

amelyben Ő maga is részt vett a saját megtestesülésével” (Eligazítás a keresztény elmélkedés 

néhány szempontjáról 1991). Tehát Isten nemcsak a Szentlélekben, nemcsak az Eucharisztiában és 

a többi szentségben, nemcsak cselekedeteiben (tehát a teremtésben, a megváltásban és a 

megszentelésben), hanem a szavaiban is közli magát. Isten elküldi az Ő szavait hozzánk. Ez nem 

egy jámbor kitalálás, nem egy gyermeki óhaj: – „Milyen jó lenne, ha Isten szólna hozzánk, 

emberekhez” –, hanem ez szent valóság. Isten szól hozzánk!  

 

 4. A II. Vatikáni Zsinat is tanítja Istennek ezt az önközlését. „Az emberi méltóság mélyebb 

értelme az Istennel való egyesülés hivatásában áll. Az ember a születésénél fogva meghívást kap 

az Istennel való párbeszédre. Nem létezne ugyanis, ha Isten nem szeretetből teremtette volna meg. 

Ő szeretetből tartja meg a létben. És az ember nem élne teljesen az igazságnak megfelelően, ha azt 

nem ismerné fel szabadon, és nem bízná rá magát a Teremtőjére” (Gaudium et spes – lelkipásztori 

konstitúció, 19. pont). Zsinati tanítás, tehát katolikus tanítás az, hogy emberi létünk legmélyebb 

értelme: meghívást kaptunk az Istennel való egyesülésre. Isten párbeszédre hív. Ő szól hozzánk, 

és várja, elvárja, hogy mi válaszoljunk Neki. Isten megszólít, mint ahogyan Fiát is szüntelenül 

megszólítja. Nekünk is azt mondja: „Te!” Az ember pedig válaszol, mint ahogyan a Fiú is válaszol 

Atyjának, és azt mondja neki: „Te!” Ugyanazt a szót mondják egymásnak. Állandó én-te viszony 

ez, örökös párbeszéd, egymásban levés.  

 Amikor az imádságban szeretnénk meghallani Isten szavát, akkor ezt az örök isteni szót 

engedjük a lelkünkre harmatozni, amellyel nekünk személyre szólóan atyai szeretettel mondja: 

„Te!” Mi pedig gyermeki szeretettel viszonozzuk ezt a szót imádság gyanánt Istennek: „Te!”  

 

 5. Most csendben próbáljuk az Úrral egymásnak mondogatni ezt a gyönyörűséges imaszót, 

„Te!”, amellyel a másikat szólíthatjuk meg, a másikat fejezzük ki!  

 

 6. Ha a sötétben egymást kereső emberek még messze vannak egymástól, akkor a keresés 

szavát kiáltják: „Te hol vagy?” Mire azután közel kerülnek egymáshoz, rátalálnak egymásra, akkor 

a találkozás örömével egymást átölelve súgják a másik fülébe: „Te! De jó, hogy megtaláltalak!” 

Mivel az Úr már ennyire közel jött hozzánk az imában – bár a sötétségünk miatt még nem látjuk, de 

hittel tudhatjuk, hogy Ő már átölelt bennünket –, akkor higgyük el, hogy a szívünkbe súgja a 

szeretetének ezt a vallomását, amellyel így szólít: „Te!” Mi is a szeretetünk bizalmával súgjuk 

Isten szívébe a vallomásunkat, amellyel kimondjuk: „Te! De jó, hogy rám találtál!”  

 

 II. Hogyan adja belénk ezt a világosságot Isten, 

 

 Aki már egészen közel jött hozzánk, hogy a lelkünket evilág sötétségében megvilágosítsa az 

Ő jelenlétével, szeretetével? Lelkiismeretünk szaván keresztül. 

 

 1. A lelkiismeret jelenti eszünknek cselekedeteink erkölcsi értékére (azaz megengedett vagy 

meg nem engedett voltára vonatkozó) esetről esetre megnyilatkozó közvetlen belátását, és a 

kötelességre vonatkozó gyakorlati ítéletét.  

 A lelkiismeret szava egy az értelmünkben megjelenő tudás, az ész eredménye, tehát értelmi 

felismerés, még ha ezt kísérik is érzelmi elemek, például félelem, nyugtalanság (ha meg nem 

engedett bűnös dologról volt szó), vagy megelégedés, béke (hogyha az Isten-szerinti cselekedet 

volt). Ezt nem kell különösebben bizonyítani, mert mindnyájan kisgyermek korunktól kezdve 



 

megtapasztaljuk az értelemnek ezt a cselekedeteinkkel kapcsolatos állásfoglalását, belátását, belső 

tudását. Szent Pál azt mondja: Isten beírja akaratát az ember szívébe, amiről a lelkiismerete 

tanúskodik, és önítélete is, mely hol vádolja, hol felmenti (vö. Róm 2, 15). Ebből a szentírási 

tanításból nyilvánvalóvá válik, hogy a lelkiismeretünk szava Isten ajándéka.  

 

 2. Ha azt keressük, hogy Isten hogyan adja az imádkozó ember tudomására az Ő 

közelítő szeretetét, közelségét, akkor tanulmányoznunk kell a lelkiismeret működését. Hol van ez 

belső ismeret a lelkünkben, hogyan működik?  

 a) Karl Rahner tanítja: „A vallásos ember elfogadja Istent, mint az őt alkotó és irányító, 

eleve adott Valóságot.” (Teológiai kisszótár, 448. oldal). Amikor tehát Urunknak valljuk Istent, 

akkor elfogadjuk azt, hogy Ő irányíthat, parancsolhat; hogy Ő előbb volt, mint mi, Ő pedig tőlünk 

függetlenül létezik, de mi Tőle függünk létünkben is, és cselekedeteinkben is.  

 

 b) Szent Pál azt mondja: Ami nem meggyőződésből fakad, az mind bűn (Róm 14, 23). Ha 

valamiről meg vagyunk győződve, hogy azt Isten üzeni nekünk, és ha meg is tesszük azt, akkor a 

lelkiismeretünk tiszta marad, nem vádol a bűnről. Amikor az ember reflektál Isten szavára, vagyis 

egy meggyőződés születik meg benne: ezt vagy azt Isten üzente nekünk, és igent mondunk Isten 

szavára, akkor tulajdonképpen az életszentség útján járunk. Így is mondhatjuk: Isten szavának 

követése – út  Isten szemlélésére. Amikor ugyanis Isten szavát befogadjuk a lelkünkbe, 

akaratunkkal elfogadjuk, és cselekedeteinkkel követni akarjuk, akkor Istenre tekintünk, akkor 

valamit látunk, amit szemmel nem lehet látni, csak lélekkel. A tiszta lelkiismeret ad egy olyan belső 

tudást, amely Istenre vonatkozik. A tiszta lelkiismeretűséget mondhatjuk tisztaszívűségnek. 

Ehhez pedig Jézus ígérete kötődik: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent (Mt 5, 8). 

Karl Rahner azt mondja: „A lelkiismeret a szabadság élményének az a mozzanata, amelyben az 

ember tudatára ébred felelősségének. A lelkiismeret tehát a felelős szabadság tudata.” (Teológiai 

Kisszótár, 447. oldal). Istennek szabadon, önként, szeretetből vagyunk felelősek. A lelkiismeret 

szavára való figyelés tehát azt eredményezi, hogy az ember nemcsak a szabadságát és a felelősségét 

éli meg, hanem Istent is, Akinek felelős a szabadsággal. Az imádság, vagyis az Istennel való 

kontaktusunk itt egyre jobban mélyül.  

 

 3. Amikor az ember figyel Isten szavára, akkor kezdi megérteni, hogy Isten közvetlenül 

irányítja a lelkét, isteni sugallatokkal vezérli. Ezért meg kell tanulnunk engedelmeskedni:   

a) Először is Isten parancsainak. Ezek megtartása ugyanis legyőzi a kevélységünket, segít az 

alázatra, mert elismerjük Istent Úrnak magunk felett, mert Ő a nagyobb.  

 b) Másodszor a kegyelemnek, hogy Isten egyre jobban eluralkodjék a lelkünkben.  

 Ezért a lelki életben előbb van az aszkézis útja, amikor az ember a maga erejével hozzátöri 

akaratát Istenhez. Azután következik a misztika útja, amikor Isten magához szelídítgeti az ember 

lelkét. Amikor az ember küzd a világ szellemisége ellen, akkor Isten szellemiségét, a Szentlelket 

próbálja diadalra juttatni magában. A Szentlélek pedig a belső összeszedettségre segít, vagyis Isten 

jelenlétének észrevételére, Aki már egészen közel jött hozzá. Azután segít a Szentlélek meghallani, 

hogy mit szól Hozzá az Úristen (Zsolt 84, 9). Kempis Tamás erre az Istenre hallgató, figyelő lélekre 

utalva mondja: „Boldog, aki hallja a benne beszélő Istent, és szájából vigasztalást vesz.” (III. könyv, 

1. fejezet). A Szentlélek tehát beszél a lélekhez, értelmi világosságot ad, az akaratnak pedig erőt és 

vigasztalást (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1316-1317).  

 

 4. Isten nemcsak képességet ad az embernek, hogy a lelkiismeretén keresztül belátása, 

ismerete legyen Isten üzenetéről – amellyel egy dolgot vagy cselekedetet jónak vagy bűnösnek 

minősít –, hanem Ő maga alakítja a lelkiismeretünket.  

 a) A Zsoltáros ezt így mondja: Fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétségben (Zsolt 17, 

29). Ebben a tanításban azt a gondolatot találjuk, amely idáig is vezérelt bennünket. A lélek – amely 

még nem a szemlélés világosságában, hanem a hit állapotában él (vö. 2 Kor 5, 7), vagy mondhatjuk 

úgy, hogy a sötét éjszaka imaszakaszában van – megéli, hogy Isten felderíti ezt a sötétséget. Isten, 

Aki már egészen közel jött a lélekhez, Fényének sugarával biztatást ad, s az Ő lényének 



 

világosságát sugározza belénk. 

 b) Most a gyermek örömével – aki a sötét erdőben elveszett, de végre az édesapja már 

rátalált, és nemcsak messziről világít reflektorfénnyel, jelezve, hogy mindjárt ott lesz nála, hanem 

egészen közel jött hozzá, sőt már átölelve tartja, és a fülébe súgja: „Édes gyermekem, szeretlek!” – 

próbáljuk átélni Istennek ezt az atyai jóságát, amellyel minket a világ sötét nagy erdejében elveszett 

gyermekeit az Ő Szent Fiával, Jézussal megtalált, közel jött hozzánk, átölelt, és a szívünkbe súgja 

atyai szavát: „Édes gyermekem, szeretlek!”  

 c) Ahogyan a gyermek az atyai karok szerető ölelésében biztonságban érzi magát, úgy mi is 

ezzel a biztonságtudattal hagyatkozzunk rá Isten-Atyánk szeretetére! Ha még nem is halljuk 

Isten-Atyánk szavát, szeretete vallomását, de ha hittel átéljük szerető ölelését, akkor ez bátorsággal 

tölt el.  

 d) Az imádságnak ez az a szakasza, amikor Isten nem szavakkal, nem sugallatokkal közli 

önmagát, csak ezzel a szerető átöleléssel, micsoda biztonságérzetet ad ez! Engedjük növekedni a 

lelkünkben ezt a biztonságérzetet! Az Istenre hagyatkozás megerősíti az Ő gyermekét. A gyermek is 

bár talán egy szót sem szól, mégis visszajelzést ad szüleinek, mert egyre nagyobb biztonságtudattal 

belefészkeli magát édesanyja vagy édesapja ölelő karjaiba. Isten-Atyánknak ezen szerető öleléséből 

felénk sugárzó bátorítás által érezhetjük magunkat feljogosítva arra, hogy Isten-Atyánk szívén 

otthonra találjunk, otthonosan elfészkelődjünk benne. Az édesanyák és az édesapák olyan nem 

tanult, de mégis magától értetődő módon tudják ringatni gyermeküket a karjukban. Isten is ért 

ahhoz, hogy gyermekét – akit evilág sötét éjjelén végre már megtalált és a karjaiba zárt – a szívén 

dédelgesse. Szinte lélegzetvisszafojtva, moccanás nélkül maradva engedjük, hogy Isten 

ringatgasson minket az Ő szívén! Ha látnánk az arcát, ha láthatnánk a szeme ragyogását, akkor 

látnánk azt is, hogy hogyan mosolyog ránk. De a világ sötétsége miatt még nem látjuk, azonban 

tudjuk, hogy ránk mosolyog, elveszett, de megtalált gyermekeire.  

 

 Akkor most mosolyogjunk vissza rá! Ő a sötétben is látja lelkünk mosolyát. Neki a 

sötétség és a világosság egyre megy (vö. Zsolt 138, 12). De jó lenne kitartani ebben az egymásra 

mosolygásban, a szeretet egymás felé irányulásában, lelkünk egymás felé áramlásában, 

szeretetünk egymásba sugárzásában! Mi befogadjuk Őt emberi szívünkbe, Ő pedig befogad isteni 

szívébe minket. Ilyenkor megnyugszik a lélek, a lelkiismeret ujjong, békességet, megelégedettséget 

él meg. Megtapasztalhatjuk, hogy az ember boldogsága itt a földön a lélek békéjében áll, 

amikor már nem vagyunk adósai Istennek, amikor megtesszük azt, ami Neki kedves, Ő pedig 

önmagával jutalmaz meg bennünket.  

 

 Befejezésül a 194. számú éneket imádkozzuk, hiszen Mária szíve volt az a fészek, amelyben 

az ég Ura lakást vett: 

 

 Ó Mária szent Szíve, szűz virág! Harmata, illata imádság. 

 Várja Fiát, égi Urát, virrasztva, epedve éj s napon át.  

 

 Ó Mária szent Szíve, tiszta kert! Benne az ég Ura lakást nyert. 

 Fészek e szív, mely haza hív, mikor a földi baj ostroma vív.  

 

 


