
 

 

 

180. A természetfeletti szavak 

 
 

Imádkozzuk a 117. számú éneket:  

 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon!  

 

 Előzőleg arról elmélkedtünk, próbáltunk ismeretet mélyíteni és szeretetet kibontakoztatni, 

hogy Isten hogyan adja a belső megvilágosodást. A legutóbbi imaórákban az Úrtól jövő 

sugallatokkal foglalkoztunk. Most pedig a természetfeletti szavakkal ismerkedjünk: Hogyan szól 

hozzánk Isten, amikor már nemcsak sugallatokat, hanem szavakat, belső ismereteket ad a lélekben.  

 

 I. Kérhetjük Istent, hogy szóljon hozzánk!  
 

 1. Erre a gyermeki bizalommal teli magatartásra a Zsoltárostól kapunk bíztatást. A 

kinyilatkoztatott imádságban, a zsoltárban így fordul Istenhez: Téged hívlak, Uram, Istenem; ne 

fordulj el tőlem szótlan! (Zsolt 27, 1).  

 A gyermek bizalmával, de a jegyes biztonságtudatával is kérhetjük az Úrnak ezt a 

kegyességét: Méltóztassék ne csak tekintetre méltatni bennünket, mint ahogyan a Szűzanya vallotta 

(vö. Lk 1, 48), ne csak sugalljon gondolatokat a lelkünkbe, hanem szóljon is a szívünkhöz, mint 

ahogyan Ozeás prófétánál ígérte: Választottamat a sivatagba vezetem, és ott a szívéhez szólok (Oz 2, 

16). A Zsoltáros imádsága tele van ilyen bizalomteljes esdekléssel. Például így fohászkodik: Látod, 

Uram, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj tőlem távol! (Zsolt 34, 22). Az Istenre hűségesen 

várakozó lélek bizalommal igényelheti: szóljon már hozzá az Úr. 

  

 2. Ugyanezt a gondolatot megtaláljuk a Zsoltáros másik fohászában is: Dolgaimat eléd 

tártam, és Te meghallgattál engem. Taníts meg, Uram, rendelkezéseidre! (Zsolt 118, 26). A 

gyermek esdeklésére, a jegyes kérésére lehet-e érzéketlen az édesapa vagy az édesanya szíve, 

maradhat-e a jegyes ajka szóltan? Isten is olyan jóságos Atya, és hűséges Jegyes, aki a prófétája által 

már megígérte válaszát, szól hozzá: Igaz beszéd hagyja el ajkamat, meg nem hiúsuló ige (Iz 45, 23). 

Az Úr szívét is meghatja gyermeke, kedves választott jegyese esdeklése.  

 

 3. Amit Isten mond, az természetfeletti szó, vagyis nem jár ki a természetünknek, illetve 

meghaladja a mi természetes befogadóképességünket. Istennek ugyanis egyetlen Szava van: öröktől 

fogva örökké a Fiú. Amikor Jézus azt mondta: Mindent átadott nekem az Atyám (Mt 11, 27), akkor 

ebben benne van az Istenség teljessége. Ezért az a szó, amelyet Isten nekünk, teremtményeknek is 

mond, meghalad minket, kicsiny embereket. Az Úr mégis nemcsak sugallatokat ad, nemcsak újra 

meg újra jön közel, hanem szól is hozzánk! Az a Szó, amelyet Isten kimond öröktől fogva 

örökké a Fiúnak, az a Szeretet szava a Szentlélekben! Nekünk is ugyanezt a szót mondja: 

„Szeretlek!” Amennyire teremtményi mértékkel lehetséges, egy örök életre való meghívást 

kaptunk, hogy ezt az isteni vallomást, természetfeletti szót, természetünket meghaladó szót 

meghalljuk, befogadjuk és viszonozzuk!  

 

 4. Amikor Illés próféta a lélek teljes sötétségében Acháb király és Izebel királyné jogtalan 

haragja előli menekülésében kifáradva szinte már a halálát kívánta, amikor emberi erővel nem bírta 

tovább, akkor a pusztában az Úr angyala megérintette (1 Kir 19, 4-5). Isten angyala érinti Isten 

szolgája, Illés lelkét. Ettől az érintéstől, ettől a megerősítéstől – mert hiszen az angyal kenyérrel és 

vízzel táplálta Isten emberét – végig tudott menni az úton egészen a Hórebhez, az Úr hegyéhez. Ott 



 

a hegyen az Úr hallatta szavát (1 Kir 19, 9). Illés próféta pedig meghallotta azt a szellő 

cirógatásánál is kevésbé érzékelhető, sugallatszerű, de hatékony szót, amellyel küldetést adott neki: 

Menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé, illetve kend fel magad helyett Elizeust prófétává, és Jehut, 

Nimsi fiát királynak népem számára! (1 Kir 19, 16).  

 Erre a természetfeletti szóra mi más lehetne a mi válaszunk is, mint Illés prófétáé: Emészt a 

buzgalom az Úrért, a Seregek Istenéért! (1 Kir 19, 14). Mindig buzgó lélekkel mondjunk igent 

Isten hozzánk érkező szavára!  
 

 5. Péter apostolról is tudjuk: Amikor börtönben volt, akkor az Úr angyala megérintette Péter 

oldalát (ApCsel 12, 7). Péter felkelt, és minden akadályt, börtönajtót, falakat, emberi hatalmakat 

áthaladva ment Isten útján (vö. ApCsel 12, 10). Amire Isten szava meghív, arra képesíti is az 

embert!  
 

 6. A Szűzanya is igen-t mondott Istennek, amikor szólt hozzá Gábor főangyal által. Isten 

sugallatára indult útnak, hogy Erzsébetet meglátogassa (vö. Lk 1, 38-39). Az Egyház a  

Szűzanyának ezt a magatartását követendő példának állítja elénk, amikor július 2-án, Sarlós 

Boldogasszony napján így könyörög: „A Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával 

együtt mindig magasztaljunk téged!”  

 

 7. A Szűzanyától tehát tanuljuk meg: hogyan kell Isten sugallataira figyelni; igéjét 

befogadni, s engedni, hogy éljen bennünk; szavát követni; Istent magasztaló lélekkel menni azokhoz 

a testvéreinkhez, akikhez küld. Kérjük a Szűzanyát, segítsen nekünk is mindig hűségesen követni a 

Szentlélek indításait!  

 

 8. Vegyük észre, hogy az Úr ismeretet és szeretet ajándékoz a szavával, vagyis beleadja az Ő 

szavait a mi lelkünkbe! Istennek ezt az Igéjét úgy hívják: Fiú, ki beleajándékozza, belesugározza a 

lelkünkbe a Szeretetét. Ezt a Szeretetet úgy hívjuk: Szentlélek. Kamatoztatnunk kell ezt az isteni 

ajándékot!  

 Amikor Isten ismeretet és szeretet közöl, emberi dadogással mondhatjuk így is: „Szól 

hozzánk!” De ez már nem amolyan emberi szó, amelyet füllel hallhatunk, hanem Isten önközlése, 

kinyilatkoztatása. Szent János, a szeretett tanítvány, vagyis a kérdés szakértője mondja: Istent nem 

látta soha senki, de az Egyszülött Fiú kinyilatkoztatta, Aki az Atya ölén van (Jn 1, 18). Ő, aki Jézus 

Szívén pihent, megtapasztalta, mit jelent ez a jézusi önkinyilatkoztatás. Micsoda isteni szó az, 

amely elhangzik felénk: „Szeretlek!” Ebben az isteni vallomásban benne van a teljes 

Szentháromság szeretetközössége.  

 

 9. A kicsi gyermek számára egy világ felfedezéssel ér fel, amikor tudatosul benne, hogy 

hogyan hajthatja oda a kis fülét szülei szívére, és meghallja az édesanyai vagy az édesapai szív 

dobogását. Kinyilvánul számára az a folyton dobogó szív, amely szüntelen lüktet a szeretettől. Ilyen 

gyermeki vagy jegyesi szeretettel kell a szívünket odahajtani Jézus Szívéhez, és engedni, hogy 

Jézus kinyilatkoztassa az Ő Szíve szeretetét nekünk is! Ígéretet is tesz erre: Aki szeret engem, azt 

Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki (Jn 14, 21).  

 

 II. A kitárulkozás  
 

Lehet szótlan, mint amikor egy ajtót kinyit az ember, és ez a gesztus belépésre bíztat: szavak 

nélkül is feltárul a befelé vezető ajtó.  

 De amikor az isteni Vendégfogadó még szól is, és azt mondja: „Tessék, lépj be, jöjj be Urad 

örömébe!” (Mt 25, 21). Amikor kinyilatkoztatja, hogy az Ő öröme vár az Istent kereső lélekre, 

akkor az ember szinte nem is tud mást tenni, mint a szeretet rabjaként engedelmeskedni, és a 

szeretettől elbűvölten, elragadottan menni egyre beljebb ebbe az isteni Szeretetbe. Szent Pál is 

megtapasztalta ezt: Krisztus engem már magához ragadott (Fil 3, 12). Ő is engedte, hogy ez a 

Krisztus mondjon neki olyan szavakat, amelyeket emberileg nem lehet kidadogni, de amelyekkel 



 

Isten betöltötte őt (vö. 2 Kor 12, 4). 

 

 1. A természetfeletti szavakkal Isten önmagát mondja ki a választott lélekben. A 

Kimondhatatlant fogalmazza meg az ember számára megélhető, megtapasztalható módon. Ez az 

istentapasztalás a misztikus élmény lényege. Isten kinyilatkoztatja, megtapasztalhatóvá teszi a Létét, 

a Jelenlétét és a Szeretetét, vagyis szentháromságos mivoltát, ahogyan az Atya öröktől fogva szól a 

Fiúhoz, és kimondja magát Benne, és kölcsönösen szeretik egymást a Szentlélekben. 

  

 2. Most erre az isteni szóra kitárulkozó lelki füllel, hittel hallgassuk az örök csendben 

megszólaló Atyát! Amikor kimondja a Fiúnak: Te vagy az én szeretett Fiam (Mt 17, 5), akkor 

merjük elhinni, hogy ebben a vallomásban mi is ott vagyunk az Ő választottjaként, az Ő 

gyermekeként! Amikor pedig kimondja: Te vagy az én Szentlélekben szeretett Fiam, akkor merjük 

elhinni, hogy ebben a vallomásban mi is ott vagyunk, mint Isten szeretettje, szerelmese, aki ott – az 

Atya és a Fiú kölcsönös szeretetáramlásában az Atyától és a Fiútól átjárva – a szeretetben létezik.  

 

 3. Azt, hogy Isten hogyan szól a lélekhez, azt nemcsak a Zsoltárostól, vagy a prófétáktól, 

vagy a Szűzanyától ismerjük, hanem az Ő szentjeitől is. Csak néhány példa: 

 a) Bizonyára többeknek ismerős a Lucie Christine Naplója, amelyben egy XX. századi négy 

gyermekes francia családanya lelkivilága tárul elénk. Ebben Jézus beszélgetése van leírva az Ő 

választottjával.  

 b) Vagy ismerjük Bossis Gabriella lelki naplóját, amely Ő meg én címmel 1989-ben 

magyarul is megjelent. Ezt írja a bevezetésben: „A mi isteni Lelki-vezetőnk, Jézus vágyódik vezetni 

a lelki életünket, ahogyan Ő akarja irányítani kegyelmi fejődésünket, krisztusi növekedésünket, 

gazdagodásunkat. Ezekkel a tanításokkal Ő akarja, hogy Hozzá vezessék a Benne hívőket a valódi 

isten- és emberszeretet útján fel a legszorosabb Jézus-kapcsolatig, a legmagasabb Isten-birtoklásig, 

a legbelsőbb szeretetegyesülésig, egész megváltott valónk Jézussal, és általa a Szentháromsággal 

való egyesüléséig.” (21. oldal). Az 1944. november 16-i feljegyzésből kitűnik, hogy ezek a tanítások 

ugyanolyan hathatós, lélekalakító kegyelmeket közvetítenek az olvasóhoz, mint amilyenekben maga 

Bossis Gabriella részesült minden alkalommal, amikor Urunktól az egyes intelmeket, 

útmutatásokat, ezeket az isteni ta  c) Hogy Isten mennyire szól az Ő szentjeihez, választottaihoz, 

azt Szent Fausztina Kowalsk nővér naplójából is ismerjük, amelyet az Isteni irgalmasság üzenete 

címmel 1998-ben magyarul is kiadtak.  

nításokat kapta.  

 d) Az Egyház A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Terézt egyháztanítóvá nyilvánította, mert 

az életszentség tudományában olyan  hiteles ismereteket kapott az Úrtól, amelyek Isten keze 

nyomát, sugallatát viselik magukon. Önéletrajzának 25. fejezetében fejtegeti: miképpen érti meg a 

lélek – anélkül hogy hallaná – azokat a szavakat, amelyeket az Úristen intéz hozzá. Az Úr először is 

megszólításokat ad, ahogyan megígérte: Neveden szólítalak (Iz 45, 3), azon a néven, amelyet csak 

az Úr ismer. A lélek tudja azt, hogy ki szól hozzá. Ezek az Istentől eredő szavak teljesen tagoltak, 

bár nem testi hallószervünkkel fogjuk fel, az ember mégis sokkal világosabban megérti azokat, 

mintha hallaná azokat a fülével. És bárha igyekeznék is, nem képes azokat süket fülre venni. Oda 

kell hallgatnunk. Értelmünk megnyílik annak befogadására, amit Isten értésünkre akar adni.  

 

 Boldog és szent, vagyis boldoggá lesz és megszentelődik az az ember, aki meghallja Isten 

hozzá intézett szavát és követi azt!  

 

 III. A gonosz a Világosság angyalaként szeretne minket becsapni 
 

Lehetnek megtévesztések is, vagyis amikor saját értelmünk játékát, gondolatait mondjuk 

Isten szavának, vagy pedig a gonosz lélek akar  bennünket eltéríteni, becsapni.  

  

 1. De világosan meg lehet állapítani, vajon Isten Lelke szól-e hozzánk. Aki igazán részesül 

hallomásban, vagyis Isten közli vele az Ő szavát, az azonnal tisztában lesz vele, hogy amit most 



 

hall, az nem képzelődés, nem az emberi értelme „gyártja” a szavakat, nem önmagával beszél. Az 

Istentől jövő szavak felemelik a lelket, erőt öntenek bele, meghatják, felvilágosítják, vigasztalják 

és megnyugtatják. Ha pedig szárazságban, vagy lelki nyugtalanságban, sötétségben szenvedett, 

akkor ez olyan, mintha kézzel vennénk le róla, sőt gyakran nyomban meg is szűnnek ezek a 

gyötrelmek. 

 

 2. Úgy látszik, az Úr meg akarja mutatni, hogy milyen hatalmas, hogy a szavai egyben 

cselekedetek is, vagyis létrehozzák azt, amit Ő mondani akar. Ezeket a szavakat teremtő 

szavaknak nevezi a teológia. Olyan, mint amikor Isten a teremtésnél mondta: „Legyen világosság”, 

és akkor lett világosság (Ter 1, 3). Ha Isten egy lélekhez így szól: – Ne félj! (Lk 1, 30) –, akkor 

megteremti benne a nyugalmat. Ha pedig valami igazságot közöl vele, akkor létrehozza benne a 

minden kétséget kizáró meggyőződést aziránt, hogy az a dolog úgy van, illetve úgy volt, vagy úgy 

lesz, ahogyan Isten mondta. (Az imádkozó lélek nem akkor részesül ilyen szavakban, amikor az 

elragadtatás tetőfokán egészen egyesülve van Istennel. Akkor ugyanis nem lát, és nem hall mást, 

csak Istent. Ilyenkor teljesen az Ő hatalmában van. Tehetségei: az értelme és az akarata úgyszólván 

nem is működnek, mert el vannak merülve Istenben.) 

 

 3. Az Úrnak gondja van arra, hogy az Ő által adott szavak mélyen belevésődjenek az 

emlékezetbe, és azok ne tudjanak feledésbe menni. A természet rendje szerint az emberben felötlő 

gondolatok csak olyanok, mint a tenger felszínén a hullámok: jönnek és mennek, eltűnnek. Amit 

Isten mond, azt az ember soha sem felejti el. Nem az emlékezőtehetségen múlik a dolog, hanem 

azon, hogy azt a szót Isten adta bele az ember lelkébe. Isten szavától az ember boldog lesz, lelkét 

nyugalom, békesség tölti be.  
 

 4. Ha az ördög csempészné bele a szót az ember életébe – mint ahogyan ez kétszer vagy 

háromszor A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Terézzel is előfordult – az Úr egyrészt azonnal 

értésére adja, hogy ez az ördög műve volt, másrészt pedig utána nyugtalanság marad a lélekben. Az 

Úr megenged ilyen megpróbáltatásokat is, amikor az ember megérzi a gonosz lélek jelenlétét. De az 

ördögtől eredő szavak semmi édességet sem hagynak maguk után, hanem inkább sajátságos 

ijedtséget és undort keltenek. Míg az Istentől eredő szavak Jézus békéjét közvetítik, amelyet csak 

Ő adhat: Én a békémet adom nektek (Jn 14, 27), amelyet sem a világ, sem az Isten ellenes szellem 

nem adhat. Jézus az Ő békéjét adja nekünk!  

 

 5 Amikor az ember nem tudja eldönteni, hogy kitől jönnek a lelkében megjelenő szavak, 

akkor menjen oda Jézushoz – ha lehet, a kápolnába, a szentségház elé – onnan ugyanis menekül a 

gonosz. Az Úr, a mi egyetlen, igazi jó barátunk pedig megmutatja a hatalmát. Aki az Ő pártfogását 

kéri, és Hozzá menekül, annak segít. Ha háborog a lelkünk, akkor Jézus – Aki tud parancsolni a 

tenger háborgásának is (vö. Mk 4, 39) – a mi lelkünk viharát is elcsitítja. Ahogyan a tenger, a szél 

elcsendesedett, úgy Isten egy pillanat alatt tud parancsolni az összes tehetségünknek: tehát az 

értelemnek, az akaratnak és az érzelemnek.  

 

 6. Isten – világosságot tud teremti a legnagyobb sötétségben is, meg tudja lágyítani a 

legkeményebb kőszívet is, édes könnyeket tud fakasztani ott, ahol már hosszú ideje szárazság volt a 

lélekben. Le tudja csendesíteni a lélek háborgását is, és be tudja tölteni azokat a vágyakat Isten után, 

amelyeket maga Isten oltott a lélekbe.  

 Ha az embernek nincs módja a szentségi Jézushoz elmenni, akkor legalább a feszületet 

vegye a kezébe, vagy a lelkét emelje fel Hozzá, és kiáltsa oda Jézusnak: „Én az Úr szolgája, 

szolgálója vagyok! (vö. Lk 1, 37). Nem tudtok ellenem tenni semmit, gonosz hatalmak, mert az én 

Uram erősebb mindennél és mindenkinél!”  
 

 7. Ha azzal, hogy a szívünkhöz szorítjuk a keresztet, jelzést adunk arról, hogy Isten kedvéért 

mindenről lemondtunk, akkor ettől a jeltől és ezektől az igazságoktól – tudniillik hogy Isten a mi 

szívünk Ura – menekül a gonosz. Mint Hóreb hegyén Illés a mennydörgés, a földrengés, a tűzvész 



 

után a csendes szellő szavában meghallotta Isten szavát, úgy a lélek is megtapasztalja a beállt 

csendben: Isten az, Aki itt jelen van, Aki szól hozzá, Aki a szavai által közli önmagát az emberrel.  

 

 8. Szent Teréz ad még egy jó tanácsot: A kapott szavak megítélésénél a legbiztosabb eljárás, 

amikor az ember közli a gyóntatójával azt, amit az Úrtól kapott. Mondja el neki azokat a 

kegyelmeket, amelyekben ő részesítette. Maga az Úr Jézus parancsolta ezt Szent Teréziának is. 

Megtörtént az is, hogy a belső ima folyamán az Úr valamit meghagyott Teréznek, a gyóntatója 

pedig valami ellenkezőt parancsolt. Akkor az Úr újra meg újra kijelentette, hogy Teréz 

engedelmeskedjen a gyóntatójának. Azután Isten úgy intézte a dolgot, hogy a gyóntató nézete 

megváltozott, és ő is azt parancsolta, amit az Úr. Volt úgy, hogy Teréznek némely spanyol nyelven 

írt könyv olvasását eltiltották. Akkor az Úr azzal vigasztalta: „Ne szomorkodjál, én majd élő 

könyvet adok neked.” És maga az Úr akkora szeretettel foglalkozott Terézzel, oktatta minden 

elképzelhető módon, hogy maga Isten lett Teréznek az igazi Könyve, amelyben megismerhette, és 

szemlélhette az igazságokat.  

 

 9. Minél tisztább egy lélek, annál áttetszőbb, és átengedi a fényt. Minél szentebb, vagyis a 

bűntől megtisztult és elcsendesült az ember lelke, annál inkább be tudja fogadni Isten 

sugallatait, üzeneteit és szavait. Ezek a szavak szüntelenül bátorítják az embert, biztonságérzettel 

töltik el, mert olyan szeretetet közvetítenek, amely megmenti, vagyis nem engedi elveszni a gonosz 

lélek hatalmában, hanem megerősíti, hogy az isteni szeretet rabja lehessen, hogy Isten Szíve 

dobogását érzékelhesse. Ilyenkor már nem csak Isten jelenlétét tapasztalhatja meg, hanem az Ő 

önajándékozásával is betöltődik!  

 Az Egyház így fohászkodik: „Köszönjük, Urunk, hogy Fiad által elküldted nekünk a 

Világosságot! Add, hogy egész nap bőven áradjon reánk az Ő fényessége!” (Az imaórák liturgiája, 

II. hét, csütörtök, Reggeli dicséret fohásza). Isten szüntelenül a Világosságra hív, a Világosságba 

von be, és a Világossággal tölt be.  

 

 Az embernek az a feladata: egyre jobban kitárulkozzék Istennek e megvilágosító 

tevékenysége előtt, befogadja a sugallatait, befogadja szavait, befogadja magát Isten!  
 

 Befejezésül azzal a vágyakozással énekeljük a Jézus-imát, hogy Isten egyre jobban betöltsön 

minket, szegény bűnösöket az Ő irgalmával, irgalmas szeretetével, önmagával: 

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 

 Nyissuk ki a lelkünket az isteni irgalom bőséges áradata előtt: „Tölts be, Uram, irgalmaddal, 

szavaddal, önmagaddal!” Ahogyan a víztározó gátja elszakad, és a mögötte levő víztömeg lezúdul a 

mélyen fekvő részekbe, úgy engedjük mi is elszakadni a lelkünkben levő gátakat Isten kegyelmének 

beáradása előtt!  

 

Addig is mondjuk Neki még egyszer:  

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

 

Most csak csendben vágyakozzunk, várakozzunk arra: mikor szól hozzánk az Úr, és mikor mondja:  

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

 

Bizalommal kérjük, kérleljük újra meg újra:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 
  


