
 

 

 

179. Hadd halljam, mit sugall a Lélek! (vö. Jel 2, 7) 

 
Imádkozzuk a 263. számú éneket: 

 

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 

 Vallom magam kereszténynek, hitelt adok mindeneknek, 

 Amit Krisztus hitén vallnak, mert mindezek Tőled vannak.  

 E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts! 

 

 A szemlélődő ima útjain az Úr sugallataira próbálunk figyelni, tanulmányozni azokat a 

nagyon finom isteni indításokat, amelyekkel az Úr bátorít. Nemcsak tudósítást ad jelenlétéről, 

közelségéről, hanem tudósítást, tudást is ad önmagáról. A Jelenések könyvének elején van a hét 

levél a kisázsiai egyházakhoz. Mindegyik levélnek ez a befejező mondata: Akinek füle van, hallja 

meg, mit mond a Lélek az egyházaknak (Jel 2, 7, 11. 17. 29. 3, 6. 13. 22). Ezt szeretnénk 

megtapasztalni, mit mond, mit sugall nekünk a Lélek; hiszen mi vagyunk az Ő háza, az Ő háza 

népe. Mi vagyunk azok, akiket bátorít. Mind a hét levél befejezésénél elhangzik a figyelmeztetés: 

Akinek füle van, hallja meg!  

 

 I. Tárjuk ki a lelkünket a hallásra! 

 

 1. Ez a vágyunk, tudniillik hogy meghalljuk az Ő szavát – az Ő akaratával találkozik. 

Szent János írja: Az a bizalom él bennünk Iránta, hogy bármit is kérünk akarata szerint, meghallgat 

minket. Tudjuk ugyanis, hogy minden kérésünket meghallgatja. És tudjuk azt is, hogy Ő sugallta 

mindazt, amit kérünk (1 Jn 5, 14-15). Ha ilyen kérések fogalmazódnak meg bennünk: szeretnénk 

hallani, mit mond a Szentlélek, akkor Isten üzenetéből joggal tudhatjuk: ezeket a vágyakat is Ő 

sugallja bennünk.  

 Elmélkedő csendben irányítsuk lelkünk fülét az Úr szózatára, sugallatára: „Mit üzensz, mit 

mondasz nékem, Istenem?” Az embernek el kell vonulnia lelke cellájának mélyére, belső 

összeszedettségre törekedve belső csendet teremtenie, mert ott hallj meg Isten szavát: Hadd 

halljam, mit szól az Úr, az Isten! (Zsolt 84, 9). Kempis Tamás pedig azt mondja: „Boldog a lélek, 

amely hallja a benne beszélő Istent, és szájából vigasztalást vesz” (Krisztus követése, III. könyv, 1. 

fejezet). Krisztus követőinek tehát nem szokatlan az élmény, hogy az Úr szól hozzájuk. 

 

 2. Amikor a Szentlélek szól a lélekhez, szavai világosságot, erőt és vigasztalást hoznak. A 

Szentlélek megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat és megvigasztalja a szívünket:  

 a) Ő tudja meghozni azt a világosságot, amelyre a sötét éjszakában vágyódunk. Értelmi 

világosságról van szó, hiszen a sötétség is szellemi sötétség, amelyet ebben az imaszakaszban a 

lélek elvisel. A lélek kap egy-egy ismeretet, felismerést. Kezdi tudni, hogy ki az Isten, a világ 

Világossága. Ez biztos eligazítást ad számára: Jó úton van, ha kitart a sötétségben, jó úton van, ha 

hallgat a Szentlélek sugallataira. Az ember mint gyönge teremtmény nem sokra képes. Amit mi 

nem tudunk elérni, azt maga a Szentlélek műveli bennünk. Ő hajtja végre bennünk a jó szándék 

megvalósítását is.  

 b) Amikor a Szentlélek beszél a lélekhez, akkor szavai erőt is adnak. Mindent elviselhetünk   

(illetve megtehetünk) abban, Aki megerősít minket (Fil 4, 13), mondhatjuk Szent Pál apostollal 

együtt. Amikor Jézus megígéri a Szentlelket, akkor úgy jellemzi Őt, mint Aki által erő tölt el 

bennünket majd a magasságból (vö. Lk 24, 49).  

 c) Harmadszor a Szentlélek vigasztalást hoz a léleknek, amikor szól hozzá. Ha az emberek 

között nincs meg a barátság, akkor nem szólnak egymáshoz, és ettől olyan szomorúak. Ha működik 

a felebaráti szeretet, akkor a másik szava mindig vigasztalásunkra szolgál. Mennyivel jobbn tud 

vigasztalni a Szentlélek, Akit Jézus Vigasztalónak küld. A Vigasztaló pedig, Akit az Atya a 



 

nevemben küld, megtanít benneteket majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam 

nektek (Jn 14, 26). Hagyjuk magunkat megvigasztalni, amikor a Szentléleknek az enyhe szellőnél is 

finomabb sugallatát, cirógató jóságát tapasztaljuk! Szükségünk is van erre a világosságra, erőre és 

vigasztalásra, mert az isteni Lélek nem kis áldozatot kér tőlünk. Legkisebb sugallatait is 

készségesen és nagylelkűen kell követnünk. Jézus, Akit az Atya a Szentlélekkel kent fel, azt 

mondja: Én mindenkor azt cselekszem, ami Neki (tudniillik a Mennyei Atyának) tetszik (Jn 8, 29). 

Ezzel megadja az eligazítást nekünk is, hogyan kell a Szentlélek sugallataival gazdálkodnunk. Jól 

kell azokat felhasználnunk! Ha megkeményítenénk a szívünket – mint ahogyan a pusztában a 

kísértés napján az ószövetségi választott nép tagjai próbára tették Istent, bár látták a cselekedeteit, 

nagy tetteit (vö. Zsolt 94, 8), –   akkor nem csodálhatjuk, hogy nem tölt be minket a nyugalom, Isten 

békéje. Akkor nem csodálható, ha nem kapunk újabb meg újabb sugallatokat, világosságot, erőt és 

vigasztalást, mert hiszen ki ad szívesen annak, aki az ajándékokat eltékozolja? De a tapasztalat azt 

mutatja: ha jól felhasználjuk a kapott ajándékokat, akkor még kapunk. Ez a kegyelem 

felhasználásának a titka is.  

 d) Szabad tehát gyermeki lélekkel hívogatni a Szentlelket: „Jöjj, Szentlélek, Úristen!” Mint 

ahogyan az apostolok az utolsó vacsora termében Pünkösd előtt együtt imádkoztak Máriával, Jézus 

anyjával (ApCsel 1, 14), és együtt hívták a Szentlelket. Maga a kinyilatkoztató Isten tanít arra, hogy 

szüntelenül hívnunk kell Jézust: Marana tha! Jöjj el, Uram Jézus (Jel 22, 20; 1 Kor 16, 22). A 

Zsoltárossal együtt pedig mondogassuk: Utaidat mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre! (Zsolt 

24, 4). Tehát a nagy lélektisztaság, a kapott kegyelmek felhasználására való készség lesz az a lelki 

magatartás, amely meghatja Isten szívét, és újra meg újra hajlandó sugallataival bátorítani.  

 

 3. Nagyon kedves keresztény szokás a napi ige befogadása, illetve Isten igéjéből egy-egy 

mondat megtalálása a Szentírás felnyitásával, vagy a napi igeliturgia anyagából merítve. Amikor 

Isten igéjéből egy-egy ilyen mondatot beengedünk a lelkünkbe, s az visszhangozni kezd, akkor a 

Szentlélek működik, ahogyan Jézus mondta róla: Eszetekbe juttatja azt, amit mondtam nektek (Jn 

14, 26). Ami Isten igéjével kapcsolatban eszünkbe jut, az már az Úristen ajándéka. De Isten igéje 

nemcsak az értelmünkben működik, hanem a szívünkben is munkálkodik. Nemcsak az eszünkbe, 

hanem a szívünkbe is juttatja magát. Ez az, amitől a lélek elolvad a gyönyörűségtől. Kezdi 

megtapasztalni, hogy Isten nemcsak kívülről sugallja az Ő üzenetét hozzá, hanem beköltözött a 

szívébe. Isten a szívébe juttatta magát. Itt meg kell állni a tevékenységünkkel, itt át kell adni a 

kezdeményezést Isten kegyelmének!  

 

 4. Amikor Isten sugallatokat küld – akár kívülről, akár annyira közelről, hogy már 

bennünk él –, akkor az ember feladata az, hogy engedelmeskedjék a kegyelemnek. Ez a 

magatartás a szemlélődő ima előfeltétele (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1315-1319). Mert a 

szemlélődés nem más, mint nézni, észrevenni Isten önmagát ajándékozó szeretetét, illetve 

befogadni, és amennyire emberileg lehetséges, viszonozni azt. Az ember megérti Isten sugallatát. 

Ez az értelem ajándékának a működése; hiszen tudjuk, hogy az értelem a Szentléleknek az az 

ajándéka, amellyel külön megvilágosító hatással mély bepillantást enged a kinyilatkoztatott 

igazságokba (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1344).  

 

 5. Az értelem (intellectus) főnév a latinban az intus legere (belül olvasni) szóból származik, 

ami azt jelenti, hogy nemcsak kívül fogjuk fel az olvasott dolgokat, hanem belül is megértjük. Az 

értelem, mint  Szentlélek ajándéka pedig arra képesít, hogy Istenről olyan tudásunk legyen, 

amelyet a magunk erejével nem tudnánk megtapasztalni: Belül, a lelkünk mélyében olvashatunk 

Isten Szívéből. Lám, micsoda hatása van a sugallatnak! Isten nemcsak szavakat, ismeretet sugall 

belénk, hanem a hangnál is hatékonyabb módon nekünk ajándékozza önmagát. Betölt önmagával, 

jelenlétével. Ez a kegyelem – amellyel Isten belesugallja önmagát a lelkünkbe, bár közvetlenül és 

elsősorban az értelemhez szól, mert ismeretet hoz létre – már az Istennel való egyesülés lényeges 

elemét is hozza magával: Értelmünk találkozik, sőt egyesül Istennel. Isten igéje műveli ezt.  

 



 

 6. Isten szavának hatékony ereje van. Amikor ugyanis Isten kimondja örök Igéjét, akkor 

önmaga ismeretét, képmását közli. A szentségek ezért rendelkeznek lelkünket megszentelő erővel, 

mert a szentségben jelzett „dolog” jelenvalóvá válik. Amikor Isten örök Igéjét nem a szentségek 

közvetítésével, hanem a szó egyéb megjelenése által kapjuk, akkor Isten nekünk ajándékozott igéje 

szintén hatással van ránk abban az értelemben, hogy az örök isteni Ige az Őt hallgató ember 

tulajdonává válik. Isten Igéje a miénk lesz: Maga Isten – Aki a szót kimondta nekünk – a miénk 

lesz! A szó ugyanis kinyilvánít valamit abból, aki kimondja azt. Lehet, hogy közvetlenül nincs jelen 

a beszélő – gondoljunk a rádión keresztül hallott hangra vagy levélben kapott üzenetre –, de mégis 

kapcsolatba kerülünk azzal, aki az üzenetet számunkra elküldte.  

 

 7. Továbbá belső ismeretet kapunk a szó által arról, aki nekünk azt kimondta, még ha talán 

nem is látjuk az illetőt. Mert a megfogalmazott gondolat kinyilvánítja az illető személyiségét. A 

kívülről jövő szó a lelkünkben belül hoz létre belső ismeretet. Így az Isten kinyilatkoztatott igéje 

nem más, mint híradás Isten létéről és cselekvéséről (vö. Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 322. 

684. oldal).  

 

 II. Mit mond ki Isten szava Istenről?  
 

Mi az, amit létrehoz lelkünkben, amit jelenvalóként megtapasztalhatunk?  

1. A Zsoltáros így fogalmazza meg: Kelj oltalmamra, és mondd lelkemnek: „Üdvösséged én 

vagyok” (Zsolt 34, 2-3). Isten tehát szól a lélekhez. A Zsoltárossal együtt kérhetjük mi is: „Mondd, 

sugalld, közöld velem is: Üdvösséged én vagyok!”  

 Mi az üdvösség? Az üdvözítő Istenben való részesedés, az Istennel való örök együttlét. 

Amikor Isten azt mondja a léleknek: – Üdvösséged én vagyok –, akkor ezt talán így is le lehetne 

fordítani: „Az életed én vagyok!” Vagy még világosabban talán így mondja Isten: „Gyermekem, 

ezentúl én vagyok a te életed!” Micsoda Istennel való egyesülés ez, amelyet az Úr szava hoz létre 

az emberben!  

 

 2. Zakariás, a kis Keresztelő János édesapja a Benedictus kezdetű imájában így fogalmazza 

meg ugyanezt a gondolatot: Meglátogat minket felkelő Napunk a Magasságból (Lk 1, 78). Ahogyan 

a sötétségben felkel a nap, és fényével beragyogja a világot, úgy, olyan titokzatos, szellemi, és 

mégis valóságos módon világítja meg Isten a lélek sötétségét, immár nemcsak kívülről, hanem 

belülről is! Belső megvilágosítást ad. Eljön lelkünk hajlékába, és belül kezd ragyogni. Itt már nem 

szavakat sugall Isten a mi bátorításunkra, hanem az Ő Lényéből fakadó Világosságot.  

 Amikor elmúlik a sötétség, és az ember a napfelkelte után már látja az erdőben az utat, akkor 

ez olyan biztonságot ad: Még nem vagyok otthon, de már látom az utat, amely hazafelé vezet! Szent 

Péter is ilyen élményt ír le, amikor visszaemlékezik a színeváltozás hegyének eseményére: Mi ott 

Jézus megdicsőülésének szemtanúi voltunk, mi láttuk és hallottuk az Atya szavát. Majd buzdít: Ti 

pedig figyeljetek a prófétai szavakra, mint sötétben világító mécsesre, míg fel nem virrad a nappal. 

és a hajnalcsillag fel nem kél a szívetekben. Figyeljetek, értsétek meg, a Világosság felvirrad 

számotokra is. Jól teszitek, ha figyeltek rá! (vö. 2 Pét 1, 17-19).  

 A hozzánk közelítő isteni Világosságra való figyelés is kontemplatív magatartás. Tehát 

figyelnünk kell Isten sugallatára, amellyel közli szavait, illetve önmagát. A szív tisztasága kell 

ahhoz, hogy behatolhasson lelkünkbe Istennek ez az üzenete, ez a ragyogó Világossága. A Szív 

csendje, nyugalma, békéje kell ahhoz, hogy lelkünkben maradéktalanul visszahangozzék az 

isteni sugallat. A Szűzanya magatartása szükséges, amellyel igent mondott Isten feléje közelítő 

igéjének (vö. Lk 1, 38). El kell hogy szakadjon az önzésünk szőtte háló, amellyel nem akarunk 

beengedni mást lelkünk hálójába magunkon kívül!  

 

 3. Így is idézhetjük a kis Sámuel imáját, amelyet az öreg Éli főpaptól tanult: Figyelj, Uram, 

beszélj, Uram, szolgád figyel! (1 Sám 3, 9). De ismernünk és vállalnunk is kell a történet folytatását 

is: Sámuel felnőtt, és vele volt az Úr, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon (uo. 3, 



 

19). Amit Isten mond, azt ajándékba adja. Amit Isten ajándékba ad, azt Ő komolyan kincsnek 

gondolja. Nem a semmibe elfoszló hangfoszlánynak, hanem életet fakasztó igének akarja!  

 

 Akinek az életében Isten szava megvalósul – mert befogadta az Ő sugallatait –, azt belső 

biztonság tölti el, és olyan öröm, amelyet csak az Isten szívéből fakadó szavak tudnak létrehozni 

bennünk. Ez az öröm lesz a mi bátorságunk forrása. Nehemiás ezt így tanítja: Az Úrban való öröm a 

mi erősségünk (Neh 8, 10). Nem a legyőzött várvédők szomorúsága tölti be ilyenkor az ember 

lelkét, hanem a jegyes öröme, aki szívesen hagyja, hogy szerelmese meghódítsa a szívét.  

 Ebből a szeretetből, ebből a nekünk sugallt, kinyilatkoztatott szóból: – „Szeretlek!” – már 

lehet élni!  

 Az Istennel való élet gyönyörűsége fakad abból a nyitottságból, amellyel a lélek befogadja 

Isten sugallatait. A lélek meghallja Isten szeretetteljes szavait, amellyel szüntelenül azt sugallja 

neki: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Befejező imádság gyanánt énekeljük ezt az isteni vallomást:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 

Isten nem egyszer mondja ezt, hanem százszor, ezerszer, szüntelen:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 

Válaszoljunk Istennek olyan szerelmes szívvel, amelyben már minden ellenállás megszűnt, s 

amellyel lelkünk mindig igényli isteni Urát, Urának szeretetét:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen!  

 

Még egyszer: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 Ez a szüntelen isteni szeretet már a mennyei boldogság előíze. Érdemes figyelni rá, 

érdemes szemlélni, érdemes befogadni és viszonozni!  

 
 


