
 

 

 

181. Isten csendesen megérinti a lelkemet 

 

 

Imádkozzuk a 132. számú éneket: 

 

 Üdvöz légy, édes Jézusunk! Erős hittel itt megvallunk,  

 E szentségben mi imádunk, Istenünknek magasztalunk. 

 

 Te vagy világ Megváltója, mennyországnak megnyitója. 

 Éhes lelkünk táplálója, bús szívünknek orvoslója. 

 

 Mondjuk még: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

 Mondjuk még egyszer, sokkal lassabban: Az A-tya, a Fi-ú és a Szent-lé-lek ne-vé-ben.  

Mondjuk még lassabban, magunkban, nagyobb áhítattal: Atya, Fiú, Szentlélek! Ámen, úgy legyen! 

Ne csak mondjuk, hanem lelkünk legszebb áhítatával ejtsük is ki ezeket a legszentebb neveket!  

 

 Amikor az ember valami nagyon szépet akar mondani, akkor elgondolkodik, hogyan is 

fogalmazza, hogyan is mondja nagy megilletődöttséggel azokat az ünnepi szavakat. A mondandó 

szöveg nagyságától való meghatódottsággal mondjuk ki mi is a Kimondhatatlan Szentháromság 

nevét: „Atyám!” Hagyjuk, hogy átlüktessen rajtunk ez a név, hogy átjárjon bennünket ez a valóság: 

„Atya!” Engedjük, hogy elbűvölje lelkünket az isteni Fönség, az Atya!  

 Amikor hittel megélhettük, hogy itt van az Atya, akkor kimondhatjuk ugyanazt, Akit Ő 

kimond: „Fiú!” A végtelen isteni Fönség, az Atya jelenvaló akar lenni a mi lelkünkben is Igéjével. 

Valljuk meg erős hittel: „Itt van a Fiú!” Általa az a Gyönyörűség lesz jelen az életünkben, amellyel 

az Atya kimondja magát a Fiúban. Ennek az örök isteni szeretetaktusnak minket, kicsiny embereket 

is részesévé tesz. Nincs más élet, csak Isten az Élet, meg az, aki részesedik Isten életében, az él!  

 Mondjuk ki a Szentlelket, kettejük Szerelmét, a Szent Szeretetet: „Szentlélek!” 

 

 I. A Szentlélek Élete úgy érint minket, mint a Teremtő ujja Ádámot 

 

A kinyilatkoztató Isten Szent Pál által üzeni: Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely 

Krisztus Jézusban volt! (Fil 2, 5). Ugyanaz a Szentlélek, ugyanaz az érzület, ugyanaz az élet. Nos, 

ez emberfeletti feladat. A teremtmény ezt magától nem tudja létrehozni. Ez csak Isten ajándéka 

lehet. Isten azonban szívesen ajándékozza nekünk önmagát.  

 

 1. A mi feladatunk az Úr érkezésének az észrevevése, a hozzánk közelítő Úr befogadása. 

Próbáljuk a lelkünket még jobban kitárni, a végtelen isteni Lét, a szentháromságos egy Isten 

szeretetközössége befogadására. Ezt a csendes kitárulkozást jelezhetjük kezünk kitárásával is, 

ölelésre kinyújtásával is. A kezek tartásában benne van a hívogatás is: Jöjj el, Uram, Jézus! Marana 

tha! (1 Kor 16, 22). Benne van az ölelésre kitárt lélek vágyakozása, és benne van a saját 

kicsinységünk teremtményi tehetetlensége: Mi, kicsiny emberek nem tudjuk befogadni a végtelen 

nagy Istent, de a végtelen nagy Isten mégis hajlandó nekünk ajándékozni magát. Ő mindent meg tud 

tenni, mert Ő mindenható! 

 

 2. Ahogyan Michelangelo a Sixtusi kápolnában zseniálisan megfestette az ember teremtését, 

Ádám kinyújtott ujjához közelít a Teremtő ujja. Amíg Isten nem érinti meg, addig csak anyag, attól  

kezdve azonban élő ember lesz. Így akar az Úristen érintése bennünket is élővé újjáteremteni, 

Istentől megérintett emberré tenni, olyan anyaggá, akiben nemcsak az emberi élet él, hanem az 

isteni, szentháromságos élet is: „Ez vagyok én, a föld pora, kicsiny ember, matéria, akit az Isten 

csendesen megérintett, és ebből élek!”  



 

 

 3. Az ég felé illatozó kis virág a földből kel ki. Az a mag, amely a földbe kerül, szintén 

anyag, a föld termése. Az állat is a föld növényével vagy a földön járó föld termésével táplálkozó 

másik állattal él, csak a matériának más összetettsége valósul meg benne Isten elgondolása szerint. 

Mindnyájunk teste, az emberek teste is a föld anyagának egy új átrendezettsége Isten elgondolása 

szerint. Ami bennünk testi, így a testi élet is, a föld anyagával rokon. Az apasejt, az anyasejt is 

matéria, amellyel a mi testünk élete elindul, élő anyag. Ezt az élő anyagi valóságot érinti meg 

fogantatásunkkor a teremtő Isten, és leszünk test-lélek ember, akit Isten megérint a maga 

önajándékozásával. Nincs más dolgunk, mint hagyni Istent, hogy közel jöjjön hozzánk, egyre 

közelebb nyújtsa éltető kezét, megérintse föld-pora létünket: föld anyagához, a testhez tapadt 

lelkünket, és az Ő életét lehelje belénk, az Ő Lelkét, a Szentlelket adja nekünk (Jn 14, 16).  

 

 4. „Ó, Szentlélek, járj át egyre jobban önmagaddal! Te, Aki az élő Isten Lelke vagy, érints 

életre bennünket!” Itt, erre az isteni létre való ráeszméléskor már nem az a kérdésünk: „Mit 

akarsz, Uram, hogy cselekedjem?” (Vö. Lk 18, 41), mert az Úr most még nem a cselekvést várja, 

hanem az legyen a törekvésünk: „Hogyan tárhatjuk ki önmagunkat egyre jobban Előtted, Uram, 

hogy betölts önmagaddal?”  

 A választ csendes vágyakozással várjuk! A csendben tud kinyílni a lelkünk Isten felé, mint a 

rózsa bimbója. Minél tovább marad lelkünk a csendben, annál kibontakozottabb lesz, annál inkább 

árad ki belőle az az illat, amely benne van. Isten azt mondja: Ha csendben maradtok, és bíztok, lesz 

majd erőtök (vö. Iz 30, 15). Ez a feladatunk: csendben maradni, mint a rózsabimbó, bízva 

abban, hogy majd ki tudunk tárulkozni Isten előtt, be tudjuk majd fogadni az Ő éltető 

szeretetsugárzását. Itt valósul meg a teremtés célja: Isten és az Ő teremtménye egymásban vannak 

anélkül, hogy összekeverednének, de mégis az Isten elgondolta egységben. Amikor Isten az Ő 

újjáteremtő kegyelmével csendesen megérinti a lelkünket, akkor az Ő teremtő akarata valósul meg: 

Ő mibennünk, mi pedig Őbenne (vö. 1 Jn 3, 24). 

 

 II. A szemlélődő imában nem cselekednünk kell, hanem befogadnunk Istent!  

 

Ebben az isteni állapotban próbáljunk elidőzni! Nemcsak a pillanat nagyszerűségét megélni, 

hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a szentháromságos egy Isten egészen közel jött mihozzánk, 

hanem annak az állapotnak a nagyszerűségét, amelyben Isten azt akarja, hogy bennünk, 

teremtményeiben éljen, mi pedig Őbenne!  

 

 1. Most időzzünk el hosszasabban ebben az állapotban! A csend a mi barátunk, a mi 

segítőtársunk segít, hogy Istennek ezt a közelítését, éltető érintését egyre jobban magunkba tudjuk 

fogadni.  

 

 2. Ebben a teremtő és újjáteremtő csendben valami nagyon fontos dolgot tudunk megtanulni: 

A szemlélődő imában nem cselekednünk kell valamit, hanem befogadnunk valakit, Istent! Ebben az 

imában nem az ember aktivitása az elsődleges, hanem az Isten cselekvése a legfontosabb. Benne 

egyetlen cselekvés van: a szentháromságos Lét teljessége: Az Atya és a Fiú kölcsönös 

önajándékozása egymásnak a Szentlélekben. És ez a szeretet bele akar áradni a világba (Róm 5, 5), 

bele akar áradni a mi szívünkbe.  

 Az ember csak némán, csendben áll Isten eme nagy szeretete előtt, csak szemléli, 

gyönyörködik benne, vagyis szeretettel nézi.  

 

 III. Az isteni Élet szeretettől lobog bennünk, és ki is csordul a testvéreink felé 

 

Aquinói Szent Tamás így határozza meg a szemlélődést: „Contemplatio est simplex intuitus 

veritatis.” Magyarra így fordíthatjuk: „A szemlélődés az igazság egyszerű szemlélete.” De ha a 

„veritas” szót, amely elsődlegesen az igazság-ot jelenti, magyarra a valóság szóval fordítjuk, akkor 

már jobban érzékeljük, hogy miről is van szó ebben a meghatározásban. A szemlélődés nem más, 



 

mint a Valóság egyszerű (vagyis nem elmélkedés által következtető) szemlélete. Mi a valóság? Ki 

a Valóság? Az egyetlen igazán létező Valóság: a szentháromságos egy Isten! A szemlélődő 

imában ezt az egyetlen, igazán valóságos Valóságot szemléljük. A skolasztika nagy mestere 

„simplex intuitus”-ról, egyszerű szemléletről beszél. Vagyis ezzel azt akarja mondani, hogy nem a 

fontolgató elmélkedéssel közelítjük meg Istent, amikor még mi emberek csinálunk valamit, hogy 

Isten felé fordulással találjunk az Úrra. Itt már az egyszerűségről, vagyis a gondolatok 

leegyszerűsödéséről, a szavak sokasága és a kutató, fürkésző, következtető elme elmélkedése 

nélküli Istenhez fordulásról van szó.  

 1. Az Doctor Angelicus, az „angyali bölcsességgel teljes” Szent Tamás azt mondja: a 

szemlélődés: intuitus simplex veritatis, vagyis az intuitus az igazságnak az intuícióhoz tartozó 

megközelítése. Az intuíció valami belső tudást jelez, amelyet az ember „csak” úgy „készen” kap 

Istentől. Ez az intuitus olyan rápillantást akar jelezni, amelyet a szerelmesek úgy élnek meg, hogy 

elég volt csak rápillantani a másikra, és már megszerették egymást. Erre mondják: „Szerelem az 

első látásra!”  

Isten Lénye – Akire az Ő ajándékából az ember rá tud figyelni, rá tud csodálkozni – ilyen 

szerelem az első látásra. Azt az égi szerelmet, azt az első látásra való szerelmet nem előzi meg 

hosszas ismerkedés, kérdezősködés – „Ki vagy, mi vagy, milyen vagy?” A lélek belülről tudja a 

Másikról: „Te vagy az, aki a számomra a Minden lettél!” Magyarázkodás nélkül, szíve legmélyéről 

tudja az ember erről a Másikról: „Te lettél az életem!” Ez az a szeretet, amely soha el nem múlik (1 

Kor 13, 8). Ez az a szeretet, amelyet boldogan befogadhatunk, és élhetünk belőle már itt a földön is, 

de a mennyországban örökre. Ez örökké tartó szeretet! (vö. Ezdr 3, 11). 

 

 2. A szemlélődő imában az embernek most nincs más dolga, mint ezt a szeretetet 

folytonosan befogadni. Isten ugyanis szüntelenül árasztja a lelkünkbe az Ő szeretetét.  

 

 3. Talán már ezt a három szent nevet: Atya, Fiú, Szentlélek sem kell kimondanunk. Mint a 

legszentebb három Személy lénye szavak nélkül is megtapasztalható, jelenléte átjár. Ez az, 

amikor a szemlélődő imában nem csinálnunk kell valamit, hanem csak befogadni Őt. Engedjük, 

hogy egyre jobban belénk áradjon Isten végtelen, szeretettel teljes lénye!  

  

 4. Ebben az imaszakaszban legyünk olyanok, mint az esőcsatorna a ház falán, amely levezeti 

a földre a fentről jövő esővizet. Engedjük, hogy a felülről hozzánk közelítő Úrtól áradó isteni Élet a 

mi nyitottságunkon keresztül áradjon bele a lelkünkbe! Az esőcsatorna keresztmetszete sokszor 

szűk, nem képes elnyelni az égből érkezett hatalmas vízmennyiséget. Istennek végtelen hatalmas 

szeretet-áradata van! Akkor növeljük lelkünk keresztmetszetét, vagyis befogadó képességét, hogy 

egyre jobban belénk áradjon Istennek ez az életet fakasztó csendes érkezése, érintése!  

 

 5. A szemlélődő imában „csak” kitárulkozunk Isten előtt, és engedjük, hogy az Úr kegyelme 

egyre jobban betöltsön, az Ő belénk áradó Élete, és új, istengyermeki, sőt Isten-jegyesi Életre 

érintsen! Ez az isteni Élet él bennünk, lüktet bennünk, szeretettől lobog bennünk. Olyannyira 

hatalmas élet ez a bennünk lüktető szeretet, hogy egyszer csak túlárad, túlcsordul testvéreink felé, 

akiket azért kapcsolt az életünkbe, hogy rajtunk keresztül is áradjon lelkükbe az Ő isteni szeretete. 

Ez a krisztusi titokzatos Test valósága, a tagok összekapcsoltsága (vö. Róm 12, 5). Most már a 

teremtmények nem vonnak el Istentől. Amikor ugyanis Istent látjuk lelki szemünkkel, akkor a 

teremtményeket is látjuk. Ilyenkor, ha a teremtményekre esik a tekintetünk és irányul a szeretetünk, 

akkor szüntelenül ott látjuk mögöttük a teremtő Istent, Aki Egyszülött Fiában „megvásárolt”, 

megváltott mindnyájunkat, és szent szeretetével megszentelt magának.  

 

 6. Olyan ez, mint a szimbiózis, a teremtmények együttélése, csakhogy ez már az Istennel 

való együttélés, Isten és az Ő teremtményeinek a szimbiózisa, egybekapcsolt élete. Az ember itt 

talán csak annyit tud kidadogni: „Elolvadok a gyönyörűségtől!”  

 

 Istenien gyönyörű ez az Isten megérintéséből fakadó élet! Sőt nemcsak Isten érinti meg a 



 

lelkünket, hanem mi is megérinthetjük édes Istenünk Lelkét!  

 Csoda-e, hogyha ebben a gyönyörűségben a lélek énekre fakad, és megvallja: „Édes Jézus, 

Neked élek, édes Jézus, Neked halok!” 

 

Ezt a 113. számú éneket imádkozzuk befejezésül:  

 

 Édes Jézus, Neked élek, édes Jézus, Neked halok, 

 Életemben, halálomban Tied vagyok! 

 

Engedjük eluralkodni lelkünkben ez a vallomást!  

  

Legyen ez a válaszunk Isten hozzánk közelítő szeretetére: „Tied vagyok!”  
 


