
 

 

 

177. Isten megtanít minket útjaira (vö. Iz 2, 3) 

 

  

Imádkozzuk a 233/c számú éneket: 

 

 Boldog, akit tanítasz, ó megváltó Jézusom!  

 Bízva megy Tefeléd utadon. 

 Üdvösségre nincsen út, nincs máshol, csak Tevéled,  

 Te vagy Út, Igazság és Élet. 

 

 Egyik felnőtt testvérünk beszámolt arról, milyen felszabadító érzés volt számára az, amikor 

lelki-atyja megmagyarázta nekik, hogy az imádság nem monológ, hanem dialógus, vagyis nem 

egyirányú, hanem kétirányú közlekedés Isten és a lélek között, ahol a Szembejövőnek, Istennek van 

elsőbbsége. Gyermekként ugyanis azt tanulta, hogy mondani kell a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, 

meg a reggeli és esti imát, befejezésül keresztet vetni, és kész az ima. Elmondta ugyan Istennek a 

maga imaszavait, de nem tapasztalta, hogy Isten válaszolna is az imájára.  

 Mindnyájunknak szíve vágya megélni, hogy szól Isten hozzánk, hogy jelzést ad a 

közelítéséről, hogy bátorít bennünket sugallatokkal, „belső szavakkal”. 

 

 I. Boldog az az ember, aki megtapasztalja az imában, hogy Isten szól hozzá:  
 

 – nemcsak a mindenkihez szóló egyetemes kinyilatkoztatás Szentírásban található szavaival, 

amelyekről joggal gondolhatjuk azonban, hogy számunkra is személyre szabott üzenet,  

 – nemcsak a választott szentekhez intézett magánkinyilatkoztatások által, amelyekről azt 

gondoljuk, hogy talán csak a kiváltságosok kapnak ilyet,  

 hanem szól mindnyájunkhoz nemcsak a lelkiismeret szaván keresztül, de az imádságban, az 

Istentől eredő szavakkal is, amelyekkel tudniillik válaszol a mi könyörgő, esdeklő kéréseinkre.  

 

 1. Az imádkozók eszményképe, a Zsoltáros is ilyen vágyakkal fordul Istenhez: Téged kutat 

szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem (Zsolt 118, 48). Ennek a vágynak a 

megfogalmazása nemcsak azt mutatja, hogy korán reggel, virradat előtt érdemes imádkozni, amikor 

az éjszakai pihenésben az emberi lélek kisimul, lecsendesedik, alkalmasabb lesz az imádkozásra, 

hanem azt is, hogy most a lélek sötétségében vagyunk, vagyis abban az állapotban, amikor még nem 

látjuk Istent. A virradat előtti állapot ugyanis feljogosít arra a reményre, hogy előbb-utóbb egyszer 

elmúlik a sötétség, és látjuk azt az Istent, Aki már egészen közel jött hozzánk, Aki a ragyogó 

Világosság, Akinek a Fényét majd meglátjuk felvirradni.  

 

 2. Nyilván hogy a Zsoltáros nemcsak a leírt szentírási szavakban ismerte fel Isten üzenetét, 

hanem a lelke mélyén ráismert olyan szavakra, amelyekről belül, a belső tudással tudta, hogy ez 

nem az ő gondolata, hanem ez Isten üzenete. Ezt az élményt így fogalmazta meg: Te közel vagy, 

Uram, minden szavad igazság (Zsolt 118, 151).  

 Ha még nem is virradt meg, ha még nem is láthatjuk az Urat, de a Zsoltárossal tudnunk kell: 

közel van! Az Úr nemcsak a jelenlétét teszi nyilvánvalóvá, hanem bizonyságot is ad a közelségéről 

is: Amit mond, amit a lelkünkbe sugall, az igaz, arra lehet számítani, abban nem fogunk 

csalatkozni. Isten nem csapható be, de Ő sem fog becsapni bennünket (vö. Jak 1, 13). Ő végtelenül 

igazságos, és Ő mindig az igazat üzeni a léleknek.  

 

 3.Tanuljunk még valamit a Zsoltáros magatartásából: Hogyan kell Isten szavát fogadni: 

Uram, elmémet segítsd, és megtartom törvényedet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel (Zsolt 118, 

34). Az  elménket gondolatokkal megvilágosító Úr elvárja, hogy valósítsuk is meg azt, amit 

üzent. A lelki élet mestereitől azt úgy tanuljuk, hogy a kegyelem felhasználásának titka: hűségesen 



 

befogadni Isten üzenetét és megcselekedni azt, mert akkor az Úr azt mondja: Érdemes ennek a 

léleknek további bőséges kegyelmet adni, mert jól felhasználja. Akiről pedig látja, hogy nála a szava 

olyan, mintha lyukas zsákba dobálnának kincseket, vagyis kihullik a lelkéből, akkor nem lehet 

csodálni, hogy Isten meggondolja, hogy adjon-e még az olyan koldusnak, aki azt nem akarja jól 

felhasználni.  

 

 4. Most így indítsuk fel a hűségünket: „Uram, amit adsz, azt jó lélekkel elfogadom. Bármit 

adsz, azt befogadom. Nyújtogatom a készségemet: Uram, nem fogsz csalódni bennem. A 

Zsoltárostól tanult magatartással, teljes szívvel akarok Hozzád és a tanításodhoz ragaszkodni!”  

 Ez a készség meghatja Isten szívét, és további kegyelmi ajándékozásokra indítja. Mi pedig 

készítgessük a szívünket ennek az isteni útmutatásnak a befogadására!  

 

 5. Amikor Izajás próféta az örökké tartó békéről kap látomást, akkor hallja, hogy a népek 

egymást biztatják: Menjünk fel az Úr hegyére, hadd tanítson minket útjára, hogy járni tudjunk 

ösvényein, mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr igéje (Iz 2, 3). Az Úr hegyére 

akarunk felmenni az imádság útján mi is, a hegyre, ahol Isten honol (vö. Zsolt 25, 8) a 

mennyország magasában. Szent ez a hegy, szent az Istennel való találkozás helye. Mivel a hegyre 

legbiztosabban felvezető ösvényt a hegyi vezetők ismerik a legjobban, ezért kérhetjük: tanítson 

Isten minket az Ő prófétáin keresztül!  

 De nagy merészen azt is kérhetjük: tanítson meg útjaira közvetlenül Ő maga, hiszen 

megígérte: Sion szent hegyéről jön a tanítás. Az Úr igéje onnan hangzik felénk. Mi nem akarunk 

balga turisták lenni, akik a hegyi vezető szavára fittyet hánynak, és egymással traccsolva 

elmulasztják a megfelelő instrukciók, útmuttások meghallgatását, és eltévednek.  

 

 6. Dávid király is átadta fiának, Salamonnak a maga tapasztalatát. Nekünk is ez az üzenet: 

Tartsd szemed előtt, amit az Úr, a Te Istened neked parancsol! Járj az Ő útjain, tartsd meg 

parancsait, rendelkezésit és törvényeit! Kövesd sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel (1 

Kir 2, 3). Isten parancsait, rendelkezéseit és törvényeit a Szent Könyvben találjuk leírva. De hogy 

mit sugall nekünk, azt az Egyház és az Ő sugallatai vezetésével közvetlenül a lelkünkbe is bele 

akarja írni.  

 

 7. Ennek a sugallatnak a felismerésére készítgessük a szívünket, amikor Isten közvetlenül ad 

ismeretet lelkünkbe, illetve belénk leheli a szeretetet. Az Anyaszentegyház jól ismeri azt a 

csodálatos élményt, amikor Isten arra méltatja az embert, hogy a lelkébe sugallja a jó vágyát, 

ismeretét és szeretetét. Ezért mondja a Jézus neve litániában a fohászt: „Sugallataid 

elhanyagolásától ments meg minket, Jézus!”  

 Érezzük át, hogy milyen fontos dologról van szó! Isten személyre szólóan megmutatja, 

melyik a legjobb út, amelyen eljuthatunk Hozzá! Próbáljuk felidézni magunkban – akár csak az 

elmúlt napok történéseiből – hol vettük észre Isten sugallatait, amelyekkel szólt hozzánk, hogy a 

rosszat kerüljük, és tegyük a jót! (vö. Zsolt 36, 27).  

 Minél inkább előrehalad valaki a lelki élet útján, annál alkalmasabb, begyakorlottabb 

lesz Isten sugallatainak felismerésére. Ahogyan a hegyre menet elmaradnak a lenti élet zajai – és 

a fölséges csendben a szellő legkisebb rezdülést is érzékeli az ember –, úgy az Isten hegyére való 

felmenetelünkben is egyre begyakoroltabb lesz a lelkünk Isten hozzánk szóló szavának 

meghallására.  

 

 8. Itt érdemes eltanulnunk egy magatartásmódot a kicsiny gyerekektől. Amikor édesanyjuk 

odavezeti őket egy ismeretlen felnőtthöz, és mondja: „Köszönj szépen a bácsinak vagy a néninek!”, 

s akkor a gyermek nem meri felemelni a szemét a felnőttre, nem nyitja meg a száját, hanem 

szégyenlősen elfordul. Valami ilyen gyermeki magatartás kell, hogy legyen az imádkozó ember 

lelkében, amikor a végtelen nagy Isten színe elé vezet minket Egyházanyánk. Ha nem is tudjuk 

kimondani, de belül így fogalmazhatjuk meg: „Uram, nem vagyok méltó, hogy szólj hozzám. Nem 

merem felemelni a tekintetemet Hozzád, de azért itt állok Előtted Egyházanyám kezét fogva, és 



 

már alig várom, hogy szólj hozzám.” Méltatlanságunk tudatának átélése segít arra, hogy még ha 

nem is látjuk ennek a nagy Istennek az arcát – mert emberi kicsinységünk szégyenlősége miatt még 

nem tudunk Feléje fordulni – de azért már meghallhatjuk a hangját.  

 A gyermek Sámuel prófétával együtt merjük mondani az Istentől kapott szavakat: Szólj, 

Uram, mert hallja a Te szolgád! (1 Sám 3, 10). Minél tisztább a gyermeki lélek, minél tüzesebb 

az imádkozó szív, annál készségesebb az Úr az ilyen könyörgés meghallgatására. Az Úr elküldi 

világosságát és hűségét, ahogyan azt a Zsoltáros megtapasztalta (vö. Zsolt 42, 3). Az ember tehát 

nem szavakat hall, hanem belső világosságot lát, az ember belül kezd látni. Ez az, amit Jézus a 

Mennyei Atyáról mondott nekünk: Meg foglak ismertetni velük (Jn 17, 26).  

 

 II. Minél nagyobb a csend a lelkünkben, annál többet tudunk megismerni Isten 

szaváról 
 

Az imádság útján az ember valami megismerést, nyilvánvaló tudást kap Isten üzenetéről. Ezt 

mondjuk az ismeret szavának. Az ember tudja, hogy mit mond neki a Szentlélek (vö. Jel 2, 7).  

 

 1. Vannak olyan dolgok, amelyeket az ember nem tud az értelmével, mégis átjárja az egész 

lényét. Ilyen volt a makkabeusi korban annak a hét fiúnak az édesanyja, aki végignézte gyermekei 

vértanúságát, mert nem akartak az Úr törvénye ellen véteni. Erős lélekkel viselte, bízva az Úrban. 

Mindegyiket atyái nyelvén buzdította, nemes érzelmekkel eltelve. Asszonyi érveit férfiúi bátorsággal 

toldotta meg. Ezt mondta nekik: „Nem tudom, hogyan öltöttetek testet méhemben. Nem én 

ajándékoztam nektek a lelket és az életet, nem én fűztem össze elemeiteket csodálatos módon, hanem 

a mindenség Teremtője, Aki az emberiséget alkotta, és létet adott mindennek. Ha most törvényeiért 

semmibe veszitek, irgalmában visszaadja nektek a lelket és az életet” (2 Mak 7, 20-23). Az 

imádkozó lélek is sokszor így van. Nem tudja, hogyan öltenek a gondolatok benne „testet”, hogyan 

jönnek létre, csak azt tudja, hogy a mindenség Teremtője adja ezeket az ismereteket. Az 

imádkozó ember világosan meg tudja különböztetni a lelkében a saját gondolatait Isten 

gondolataitól.  

 

 2. A szemlélődő imának nagyon biztos útja ez, amikor nem hagyatkozunk a szemünkre, 

hiszen nem láthatja Istent, mert még a hit állapotában vagyunk, és nem a szemlélésben (2 Kor 5, 7), 

de a lelkünk mélyén már ráfigyelünk Isten hozzánk irányított szavára, amellyel megtanít minket 

útjaira, amellyel belső ismeretet ad önmagáról. Nagyobb bizonyosságot ad, mint amikor az ember a 

saját füleivel hallja a másik ember szavát; mert ott lehet tévedés, fennáll az úgynevezett elhallás 

veszélye, mást hallunk, mint amit ő mond. De amikor Isten közli a lélekkel az Ő üzenetét, azt Ő 

egyértelműen nyilvánvalóvá teszi a számára.  

 Szentgály Kata mondja: „Isten legértékesebb ismerete nem az okoskodó elmélkedésből, 

hanem egy bizonyos megérzésből, megtapasztalásból származik, amelyet a szeretet és a Szentlélek 

működése hoz létre bennünk” (Boldog utak békessége, 95. oldal). Isten nyilvánvalóvá teszi magát az 

imádkozó ember számára. Ezt a nyilvánvalóságot, ezt a megérzést, ezt a megtapasztalást mondjuk 

misztikus élménynek. A léleknek ez olyan találkozása Istennel, amelyet a maga erejével nem tud 

létrehozni, mert az ember a maga képességeivel nem tudja Istent arra késztetni, hogy kinyilvánítsa, 

kinyilatkoztassa magát neki. De Isten az Ő szeretetével, önközlésével tud olyan megtapasztalást 

adni az embernek, amely meghaladja az emberi értelmet. Isten békéje, amely minden értelmet 

meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban (Fil 4, 7).  

 Szent Pál ismételten beszél erről a fölséges ismeretről. Azt mondja: Szüntelenül hálát adok 

értetek, és megemlékezem rólatok imádságomban. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja 

adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek Őt. Világosítsa meg 

lelki szemeiteket, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, milyen gazdag a szentek 

fölséges öröksége, és milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma fölöttünk, akik hívőkké lettünk (Ef 1, 

16-19). Isten hajlandó megismertetni magát velünk. Istennek ez az önközlése, amikor ismeretet 

és szeretet közöl velünk, emberekkel, ez a szemlélődő ima. Más szóval így is mondhatjuk: A 

szemlélődésben Isten megismerteti és közli önmagát az emberrel a szeretetben. Amikor Isten 



 

közli önmagát, vagyis megismerteti szeretetét a lélekkel, akkor az Őt hallgató ember szíve felizzik, 

és felismeri Őt, mint ahogyan az emmauszi tanítványok is felismerték a hozzájuk csatlakozó 

idegenben Jézust (vö. Lk 24, 13-32).  

 

 3. Az imádságnak ebben a szakaszában az a feladatunk, hogy rendelkezésére álljunk 

Istennek:  
 – Már ne a mi gondolatunk vagy szándékunk legyen a fontos, hanem egyedül és kizárólag az 

Övé!  

 – Ne a magunk képére és hasonlatosságára akarjuk alakítani Istent, hanem engedjük, hogy Ő 

irányítson bennünket!  

 – Engedjük, hogy az Ő szava behatoljon a lelkünkbe, és ott visszhangot verjen! Azzal, hogy 

Isten az Őt még nem látó, de a sötétben Őutána tapogatózó léleknek sugallatokat ad, azzal végül is 

nemcsak szavakat ad az emberbe, hanem Önmagát, Aki az Ige, Aki és a végtelen Szó. Amikor 

valaki mond nekünk egy-egy információt, az belénk hatol, de ez nem azonos az információt adó 

személlyel. Amikor pedig Isten ad tudást, szavakat Önmagáról, akkor az a szó belénk hatol, és a 

lélek egyre jobban megérti: Isten él benne, Aki szólt hozzá.  

 

 Itt kell elszakadnia minden emberi fenntartásunknak – amellyel önmagunkhoz ragaszkodunk 

–, és át kell adnunk lelkünkben a helyet Istennek. Ez a készséges magatartás – amellyel 

kimondjuk: „Istenem, Te vagy a legfontosabb a számomra!” – Istent a szíve legmélyéig 

meghatja, és ezért még bőségesebben árasztja belénk Önmagát. Az imádkozó ember megélheti, 

hogy szinte már nem neki kell mennie az úton Istenhez, mert Ő nemcsak az út végén vár reá, 

hanem Ő eljött hozzá. Az utak Ura jelenvaló lett! Már nemcsak útjaira tanít meg minket (vö. Iz 2, 

3), hanem egyre jobban kezd megtanítani Önmagára is. Micsoda bátorítás ez Istentől, Aki – 

hajlandó felderíteni a mi sötétségünket, és azzal az örömmel, amelyet a jelenléte vált ki bennünk – 

jelzi a további ajándékokat, amelyekkel Ő még kedveskedni akar szíve választottjának. Ilyenkor 

persze hogy énekel a szív, mert az Úr szívétől megérintve a tudás, a bizalom és a reménység 

tölti be! 
 

 Mi is az irgalmas Jézustól tanult fohásszal, Szent Fausztina imájával fejezzük ki lelkünknek 

ezt a nagy-nagy reménységét: 

 

 Jézusom, bízom benned! (Jézu, ufam Tobie)  

 Jézusom, bízom benned! 

 Jézusom, bízom benned! 

 

 

 


