
 

 

  

178. Szól az Úr! 

Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára! (Vö. Zsolt 94, 8) 

 

 

A 225. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Istentől jó minékünk üdvösség igéje, 

 Mindennek, amit hiszünk, Ő a szent szerzője. 

 Maga Isten megtanít minket minden jóra.  

 Boldog, aki figyelmez az isteni szóra.  

 Uram, irgalmazz! 

 

 Karl Rahner írja Isten Igéjéről: „Isten az Igében kimondja önmagát, vagyis közli az Atya 

önmagát a Fiúval a Szentlélekben” (Teológiai kisszótár, 322. oldal). Isten az emberi igében is közli 

önmagát. Isten igéje hatékony ige, mert a hozzá kapcsolódó kegyelemben maga a szóban forgó 

dolog válik jelenvalóvá, illetve az Ige hallgatójának tulajdonává. Isten – Aki a szeretet örök 

közössége, Aki állandóan közli önmagát – velünk, emberekkel is akarja közölni önmagát.  

 Amikor azt tanulmányozzuk, hogy Isten hogyan közelít hozzánk, hogyan bátorít, hogyan ad 

jelzéseket a jelenlétéről, akkor most foglalkozzunk Isten igéjével, Isten szavával, amely által Isten 

egészen közel jön a lélekhez, és szólni akar hozzá. Istennek igénye, hogy meghalljuk az Ő szavát. A 

zsoltárban szinte panaszkodva, szemrehányóan mondja az Úr: Népem nem hallgatta meg szavaimat, 

nem figyelt rám Izrael (Zsolt 80, 9). Tehát az Úr elvárja azt, hogy figyeljünk a szavára. Most ezt 

akarjuk tenni. Ez az Isten szavára való figyelés valódi kontemplatív magatartásmód.  

  

 I. Egyedül a hozzánk közel jövő isteni Vendégre figyeljünk! 

 

Amikor az emberek találkoznak egymással, akkor megkérdezik: „Na, mi újság, mi újság?” 

És figyelnek arra, ami történt, ami újdonság, ami az életüket színessé teszi. Legalább ilyen 

kíváncsisággal kell nekünk is óhajtanunk Isten szavát meghallani, ahogyan a Zsoltáros mondja: 

Téged szólít kiáltásom virradat előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem 

virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem (Zsolt 118, 146-147).  

 

 1. Tehát már ébredéskor, a nap kezdetekor legyen meg bennünk ez a vágyódás: 

„Szeretnénk meghallani Isten szavát, amellyel jelzést ad önmagáról nekünk!” Persze ezek a szavak 

leginkább nem emberi füllel érzékelhető szavak, bár Isten tud olyan szavakat is üzenni, amelyeket 

fizikailag is meghallunk. Sokszor azonban a lélek inkább csak hallgatásnak érzékeli Isten felénk 

irányuló önközlő szavát. A Zsoltáros is így mondja: Uram, ne hallgass tovább! Uram, ne maradj 

tőlem távol! (Zsolt 34, 22). De azért sürgethetjük: Szólj, Uram, hallja a Te szolgád! (1 Sám 3, 10).  

 

 2. Ugyancsak a Zsoltáros szavával kérhetjük: Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én 

azt mindig megtartom (Zsolt 118, 33). Itt azonban egy felelősségteljes magatartásra figyelmeztet 

bennünket az Ószövetség szent imádkozója: Nem elég csak meghallani Isten szavát – és azt 

elengedni a fülünk mellett –, hanem amit meghallottunk, azt meg is kell valósítanunk! Az 

emberek nagyon sokszor ezért nem akarják figyelembe venni Isten szavát, mert akkor szerinte 

kellene alakítaniuk az életüket.  

 3. Indítsuk fel lelkünkben a készséget: „Bármit mondasz, Uram, bármit tanítasz, 

elvállalom!” Hiszen éppen ez a vágy lüktet a lelkünkben: „Szeretném hallani a hangodat, Uram!” 

Ha az Úr látja, hogy üzenetét, igéjét elfogadjuk, befogadjuk, és próbáljuk megvalósítani, akkor 

szívesen szól még továbbra is hozzánk. Ez a készség találkozik az Ő akaratával, hiszen pontosan 

azért szól hozzánk, hogy átalakítsa az életünket, a saját képmására formáljon bennünket, Hozzá 

hasonlóak legyünk gondolkodásmódban is, lélekben is. Ha az életünk átalakítására, Isten szava 



 

szerinti formálására megvan bennünk ez a készség, akkor majd megtapasztaljuk, hogy az Úr 

valóban tanít. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Az istenfélő embert megtanítja az Úr, hogy 

melyik úton járjon (Zsolt 24, 12).  

 

 4. Mint ahogyan a barlangászok leszállnak az ismeretlen üregekbe, és feszíti őket a kaland 

izgalma, úgy lelkesítsen bennünket is a jövő megismerése: „Melyik lesz az az út, amelyet az Úr 

megmutat nekünk, hogy azon járjunk; illetve melyik az az út, amelyen Ő közelít felénk?” 

 Az imádkozó embernél tehát többről van szó, mint a felfedezés izgalmáról. Itt az istenfélő 

ember magatartása az Isten iránti szeretetet jelenti, hiszen félünk Őt megbántani, mert annyira 

szeretjük. A vallásos áhítatnak kell betöltenie a lelkünket: Milyen lesz az, amikor az Úr feltárja 

előttünk szívének mélységeit, illetve nemcsak eljön, hogy jelenlétével megörvendeztessen, 

együttlétével boldogítson, hanem sokkal inkább a lelkünk mélyére hatol, hogy önmagával töltsön be 

minket. Az Apostol figyelmeztet: Ti az Újszövetség közvetítőjéhez, Jézus Krisztushoz járultatok. 

Vigyázzatok, ne utasítsátok vissza azt, Aki hozzátok szól! (Zsid 12, 22. 24-25). Tehát a Mennyei 

Atya az Ő Egyszülött Fián keresztül tanít bennünket. Ő a közvetítő (1Tim 2, 5), Ő az út, az igazság 

és az élet (Jn 14, 6), Aki összekapcsol bennünket az Atyával a Szentlélekben. A dolgunk az, hogy 

ne utasítsuk vissza, hanem hallgassuk meg azt, Aki szól hozzánk! A vigyázás figyelmezést is jelent. 

Már nem földi újdonságokra viszket a fülünk (vö. 2 Tim 4, 3), hogy tudniillik a második, a harmadik 

vagy a sokadik szomszéd mit mond evilág dolgairól, hanem csak az egyetlen, a hozzánk egészen 

közeljövő isteni Vendégre figyelünk. Lessük az ajkát, hogy mikor nyílik szólásra, és készek 

vagyunk a szavait a legaprólékosabban megjegyezni, befogadni, beengedni a lelkünkbe. Tehát 

most arról van szó, hogy a lélek elhallgat az imádság csendjében. A Zsoltáros is erre bíztat: Bárcsak 

hallgatnátok ma az Ő szavára! (Zsolt 94, 8). Arra figyelmeztet, hogy ne legyünk kemény szívűek, 

vagyis legyünk nyitott szívűek, befogadó kész szívűek! 

 

 5. Ha még nem is halljuk az Úr szavát, ha még nem is látjuk Őt – mert a lelkünk még nem a 

ragyogó szemlélés világosságának, hanem a hitnek, a sötétségének állapotában van (vö. 2 Kor 5, 7) 

–, azért az Úr Jelenlétét mégis kezdhetjük már érzékelni. A hívő léleknek Isten valami csodálatos 

képességet ad, hogy megérezze az Ő közelségét, hittel megélje az Ő jelenlétét. Ahogyan az egyik 

ember megérzi a másik arcának melegét – ha egészen közel jön hozzá, még ha nem is ér össze az 

arcuk, de mert a meleg test már átsugárzik –, úgy a lélek is valami titokzatos módon megérzi, 

megéli, hogy Isten egészen közel jött már hozzá, és itt, ebben az intim közelségben elhangzik Isten 

örök igéje, vagy jobban mondva a fülünk rányílik az Ő szavának a meghallására, amikor azt 

mondja: „Szeretlek!” Istennek ez a szava megérinti és betölti az ember lelkét, Istennek ez a 

vallomása megtanít bennünket a legnagyobb igazságra: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), és Ő ezt a 

szeretetét nyilatkoztatja ki nekünk, embereknek.  

 Ha szükséges, az Úr újra meg újra figyelmeztet, mint a jó szülő a gyermekét: „Figyelj 

rám!” Ha a lélek ezt a tanító szót meghallja, akkor tanulékony lélekkel engedelmeskedjék neki! 

Könnyekig meghatódva, lelkünk mélyéig megrendülve kell megállapítanunk: Az Úr tekintetre 

méltatott bennünket is, mint az alázatos szolgálóleányát, a szép Szűz Máriát is (vö. Lk 1, 47). Ha az 

Úr arra méltat minket, hogy szóba áll velünk, teremtményeivel, és nemcsak szolgálójának vagy 

szolgájának választ, hanem barátjának vagy az isteni Vőlegény lelki menyasszonyának, akkor ez a 

tanító szó: „Figyelj rám!” – meg kell hogy változtassa az egész életünket! Ha szólt végre hozzánk az 

Úr, akkor ez azt eredményezze, hogy az egész lényünkkel Feléje fordulunk. Akkor Isten hozzánk 

szóló szavára: „Figyelj rám!” – ez legyen a válaszunk: „Rád figyelek, Uram!” Istennek ebből a 

tanításából („Figyelj rám!”) kitűnik, hogy Ő a kezdeményező, a minket meghívó Isten, Aki 

magához akarja vonni a lelkünket; és a mi válaszunkból: („Rád figyelek, Uram!”) kitűnik, hogy 

nekünk az engedelmesség a feladatunk: Az önmagunk hátrahagyása, az önmagunkból való kilépés, 

és az Isten világába, tehát magába Istenbe a belépés.  

 

 II. Hogyan érint bennünket Isten szava?  
 

1. Hogyan jut el hozzánk? Hogyan ér a lelkünkhöz?  



 

  Mózes így mondja: Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat 

(MTörv 32, 2). Ahogyan az eső finoman permetezve, ráhull a vetésre, s az eső szinte nem is látszik, 

de az ember mégis érzi az arcán annak a finom kis szemcséit, vagy ahogyan a harmat száll le a felhő 

nélküli égből nem láthatóan, de mégis megtapasztalhatóan, úgy érinti meg Isten tanítása az ember 

lelkét – titokzatos módon.  

 Ahogyan az ember egyszer csak azt veszi észre, hogy harmatos a fű, és itt van a harmat, úgy 

a lélek is egyszer csak azt veszi észre, hogy Isten ismeretet ad önmagáról. Akkor a lelke mélyén már 

„tudja”, hogy itt van az Úr!  

 

 2. De Isten még fokozni is képes az ismeret mélységét. Amikor önmagáról ad ismeretet, az 

olyan, mint a kívülről jövő harmat, amely még nem hatolt be a lélek mélyére. Amikor azonban Isten 

önmagából ad ismeretet, akkor ez a tudás a lélek mélyén jelenvalóvá teszi az Úrból származó 

ismeretet, sőt magát az Urat. Isten nemcsak a végtelen Lét, és a végtelen Ismeret teljessége, hanem 

a végtelen Szeretet teljessége is. Amikor közli önmagát a lélekkel, akkor ismeretet ad az Ő 

akaratáról is. A lélek – akihez Isten szól – belül kezdi el „tudni” Isten akaratát. Isten akarata az, 

hogy szentek legyünk! (Vö. 1 Tessz 4, 2).  

 

 3. Amikor Isten ismeretet ad önmagáról, akkor ezt az ismeretet három módon lehet felfogni: 

 a) a külső érzékek által, tehát az érzékszervek segítségével. 

 b) belső érzékeléssel, az ember megtapasztal, lelkében megérez valamit Isten létéről, Isten 

rólunk való tudásáról, és irántunk való szeretetéről. 

 c) közvetítés nélkül, amikor is a belső látás és hallás helyett már a tudás és a megértés 

szerepel. Az imádkozó ember belül, a lelke mélyén kezdi el „tudni”, hogy ki az Isten. Ha nem is 

hallja fülével a szavát – mert már nincs szüksége rá –, megérti az Ő üzenetét, amely Lélektől 

lélekig árad. Minél kevesebb az érzékek szerepe Isten e szavainak a megismerésénél, annál 

biztosabban állítható, hogy nem képzelődésről, hanem kegyelmi közlésekről volt szó (vö. Szentgály 

Kata: Boldog utak békessége, 95. 98. oldal).  

 4. Egyszer tehát már meg kell tanulnunk, hogy istenismeretünkben nem a szemmel való látás 

a legfontosabb közvetítő eszköz, nem a füllel hallható szavak fejezik Őt ki a legjobban, és nem a 

belső érzések lobogása a legfontosabb (hogy tudniillik érezhessük Isten irántunk való szeretetét), 

hanem a tiszta igazság nyilvánvalóvá válása bennünk. Ez a legsötétebb éjszakában is lehetséges, 

a leggyötrőbb szárazságban is lehetséges, a szenvedéssel teli keresztúton is lehetséges, és a 

keresztrefeszített Krisztussal való azonosult állapotban is lehetséges, mert Isten szüntelenül közli 

önmagát velünk, emberekkel. Akkor is közli önmagát, amikor ez már nem füllel hallható szó által, 

vagy az érzelmek segítségével megtapasztalható közlés által történik, hanem a szellemi valóságok, 

tehát Isten szellemi mivolta és a mi emberi lelkünk kölcsönös kicserélődésével. Ahogyan a másik 

ember szava behatol a fülünkbe, úgy (csak persze sokkal jobban) hatol be Isten önmaga kimondása, 

önmaga közlése az ember lelkébe. Isten szava ugyanis teremtő szó. Amit kimond, azt létre is 

hozza.  

 

 Isten képesít bennünket az igazságok belső tudására, felfogására, megismerésére. Ez az 

az igazság, amely szabaddá tesz bennünket, ahogyan Jézus mondta (vö. Jn 8, 32). Szabaddá tesz 

önmagunktól, szabaddá tesz evilágtól, szabaddá tesz arra, hogy Istent befogadjuk, és engedjük, hogy 

Ő uralkodjék el bennünk. A teremtmény alázatával, vagyis kicsinysége tudatával, illetve az Úr 

nagyságának tudatával, továbbá teremtményi készségünkkel minél inkább helyet adunk Istennek 

az életünkben (vagyis engedjük, hogy az Ő szava eluralkodjék bennünk), annál inkább megéljük 

a boldogságunkat. A Zsoltáros ezt így fejezi ki: Boldog az az ember, akit Te oktatsz, Uram, akit 

törvényeidre megtanítasz (Zsolt 93, 12). Mert minél inkább engedjük, hogy az Úr szóljon hozzánk, 

vagyis tanítson minket, annál inkább betölt bennünket az a végtelen boldogság, Akit úgy hívunk: 

Isten. Az ember ugyan megéli méltatlanságát: „Nem vagyok méltó, hogy Isten eljöjjön hozzám!”, de 

azért mégis csak szabad kérnünk: „Jöjj el, Uram, Jézus, töltsd be a mi szívünket egyre jobban 

szavaddal, szereteteddel, Istenségeddel!”  



 

 

Befejezésül a 139. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,  

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 

 

 

 

 

 


