
 

 

 

199. A Szentlélek szeretetétől átjárt ember 

(Úgy izzítja fel a Szentlélek a lelkünk tüzét, mint kovács a vasat) 

 

 

Imádkozzuk a 102. számú éneket:  

 

Szentlélek Isten, szállj reánk, elmét derítő tiszta Láng, 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet,  

 Kit Isten, mint Vigasztalót nekünk ajándékul adott. 

 Minden javak bő kútfeje, lelkünk világa s élete! 

 

 A megvilágosodás útjának a szakaszán a lélek valahogy úgy töltődik be Isten 

Világosságával, a Szentlélekkel, mint ahogyan egy kovács a vasat a tűzbe teszi. Először csak sötét a 

vas állaga, majd egyre jobban felmelegszik, s befogadja a tüzet. Végül ő maga is tüzessé válva 

világítani kezd.  

 Ma elmélkedjünk arról, hogy a Szentlélek hogyan járja át az embert az Ő szeretetével! Az 

imaórák liturgiája zsolozsmáskönyvben van egy szép fohász: „Istenünk, Világosság Atyja, Aki a 

dicsőségesen feltámadt Krisztus Fényével elárasztottad a világot, világosítsd meg elménket a hit 

Fényével! Aki feltámasztottad Fiadat, és általa elküldted a világba a Szentlelket, gyújtsd fel 

szívünket a szeretet tüzével!” (Húsvét II. hete, hétfő, Reggeli dicséret). Ennek a fohásznak hármas 

tagozódása adja imaóránk hármas gondolatsorát: A Mennyei Atya elárasztja Fénnyel a világot, 

megvilágosítja értelmünket, illetve a szeretettől lángolóvá teszi a szívünket.  

 

 I. A Mennyei Atya az Ő Fényével árasztja el a világot  
 

 Most a lélek világosságáról beszélünk, nem a nap fényéről. A világ alatt itt a világban élő 

embereket értjük.  

 1. Isten a világosságot emberi mivoltunk számára a szentségek által adja.  

 a) Már Szent Jusztínusz vértanú II. század elején a keresztények érdekében írt első 

védőiratából olvashatjuk: „Azon ember felett, aki újjá akar születni (a keresztségben), és már 

megbánta bűneit, elhangzik a mindenség Atyja és a mi Urunk, Istenünk neve. Csak az Ő nevét 

mondjuk ki afelett, akit odavezetünk a fürdőhöz, a keresztség medencéjéhez. Ezt a fürdőt 

megvilágosításnak is nevezzük, mert értelmükben megvilágosodnak azok, akik mindezt 

megtanulják. De az ilyen megvilágosultat leöntik a keresztvízzel a Poncius Pilátus idején keresztre 

feszített Jézus Krisztus nevében is, meg a Szentlélek nevében is.” (Cap. 61. PG 6, 419-422). Az 

Ősegyház az apostoli hagyományt gyakorolta, s a Szentháromság nevében keresztelte meg az 

embereket. Az a tény, hogy egy ember ismerheti Isten nevét – Aki háromszorosan szent, Aki az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközössége – nagy felismerés, nagy tudás, nagy megvilágosodás a 

lélek számára. Szent Jusztínusz úgy mondta: „értelmükben világosodnak meg azok, akik ezt 

megtanulják.” A megkeresztelt ember tehát olyan tudással rendelkezik, amely tudást különben nem 

birtokolhatná. Ez a tudás ugyanis a hit fénye. Hiszünk a három személyű egy Istenben!  

 b) A Zsoltáros, aki ezzel a tudással még nem rendelkezhetett, mégis tud már Fényességről 

beszélni az Istent befogadó emberrel kapcsolatban: Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta 

szívűekre (Zsolt 96, 11). Ki az igaz ember? Az, aki Isten előtt kedvessé lett, aki elhagyta a bűn 

cselekedeteit, és Isten akarata szerint él. Ilyennek a szívére mondjuk: tiszta. Vagyis amikor a bűn 

nem szennyezi be az ember lelkét, akkor valami megkönnyebbültség élményt tapasztalhat meg. 

Isten megbocsátásából és a szív megtisztulásából fakadó öröm átjárja az ember egész lényét.  

 

 2. Honnan van ez a megvilágosodás, hogyan virrad rá ez a Fényesség az igaz emberre? 

  Nem az ember tevékenységéből, hanem Isten ajándékából fakad. Az Egyház így 

fohászkodik: „Szentséges Atyánk, Aki szeretett Fiadat, Jézus Krisztust a halál sötétjéből átvezetted 



 

dicsőséged Fényébe, add, hogy mi is eljussunk a csodálatos Világosságodra!” (Az imaórák 

liturgiája, Húsvét VI. vasárnapja, Reggeli dicséret). Ha mi elhagyjuk a bűnt – ha a megtisztulás 

útján elnyerjük Isten megbocsátását, azt a szeretetét, amelyért a Jézus imában fohászkodtunk: 

„Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek”; ha Krisztussal akarunk 

járni az élet útján, a keresztúton és a megdicsőülés útján, – akkor a Mennyei Atya Vele együtt 

átvezet bennünket a sötétségből a Világosság országába (vö. Kol 1, 13). Jézus világosan mondja: 

Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek az én szolgáim is! (Jn 17, 24). Jézus, Aki a halál és a 

sír sötétségéből Húsvétvasárnap hajnalán dicsőségesen felkelt, bennünket is ki akar ragadni a halál 

sötét völgyéből (vö. Zsolt 22, 4). Hiszen éppen ezért jött, hogy megváltson, megvásároljon, 

megszabadítson minket a pokol, a sötétség, a halál hatalmából. Ha létünket átjárja a világosság, ha 

keresztény mivoltunkat beragyogja Isten dicsősége, ez csak azért lehetséges, mert Krisztus mint 

ember is a Fényességében, Istenségnek az örök dicsőségében van, a megdicsőült állapotban van 

feltámadása óta. Az, amit az apostolok egy villanásnyira láthattak a Színeváltozás hegyén, csak 

rövidke felragyogása volt az örök dicsőségben élő Krisztusnak, amellyel kinyilvánította Istensége 

mérhetetlen ragyogását. Krisztus, a megdicsőült Jézus ebbe az isteni létbe akarja meghívni a mi 

emberi létünket.  

 

 3. A keresztény ember nem ölbe tett kézzel várja a kegyelem belénk áradását, hanem 

előkészíti magát az Istentől jövő ajándék befogadására, hogy amikor majd Isten méltóztatik 

önmagát ajándékozni, vagyis kegyelmet adni, akkor ez a kegyelmi ajándék maradéktalanul beléje 

áradhasson. Ebbe az előkészületbe beletartozik a szív tisztasága, a kérés, a könyörgés és az 

imádkozás is. Az Egyház ezért imádkozza a zsolozsmában Urunk születésének hírüladása 

főünnepén: „Áraszd belénk Világosságodat, hogy lássuk égi arcodat!” (Az imaórák liturgiája, 

március 25. Reggeli dicséret himnusza). Ez az ima Urunk megtestesülése ünnepén különlegesen is 

jogos. Amikor Isten a Boldogságos Szűz Mária „Igen!” szavára elküldi Egyszülött Fiát, akkor 

kinyílnak az ég kapui, s nekünk ajándékozza Istenségét, hogy Ő közöttünk emberré legyen, akkor 

kérhetjük: „Áraszd belénk Világosságodat, a világ Világosságát!” A bennünk élő Világosság 

képesít arra, hogy meglássuk Isten arcát az égben.  

 

 4. Ez Istennek már egy olyan hozzánk való lehajlása, ahol az elmélkedő szónak meg kell 

állnia, ahol az Istenre szomjas léleknek ki kell tárulkoznia, ahol a misztikus magatartással, a 

szenvedőleges magatartással befogadjuk az égből érkező Tüzet és Világosságot, mint a vasdarab a 

kovácsmester tüzét: Isten hajlandó belénk, föld porából gyúrt anyag-lélek teremtményébe 

beleárasztani isteni Világosságát, Istenségének Ragyogását, lényének tüzes, dicsőséges Szeretetét! 

 

 5. Az imádságban adjuk meg most magunkat Isten akaratának, amellyel kész belénk áradni! 

Az ember élete az édesanya és az édesapa szerelmének a tüzében fogan. Isten ekkor teremti meg 

számára a lelket, amely alkalmas lesz a szeretet befogadására.  

 a) Az Istent befogadó ember lelkülete is ilyen titokzatos, de mégis valóságos módon Tűzben, 

az isteni Szeretet Lobogásában fogan, attól kezdve az ember a szeretet Tüzében égve él! 

 b) Ha a kovácsmester egy rozsdás vasdarabot tesz a tűzbe, akkor az eloxidálódott fémréteg 

lepereg az izzó vasról, vagyis megtisztul. Az ember, akit Isten beléje áradó szeretete tesz tüzessé, 

szintén megtisztul, Isten a bűn salakját égeti ki a lelkéből. 

 c) Nem baj, ha fájdalmas ez az akció. Nem baj, ha a lélek érzi, hogy a nem helyes szeretet, a 

bűnhöz vagy az evilághoz való ragaszkodások kiégnek belőle. Nem baj, ha ebben a tűzben 

elhamvad az emberben az önzés, mert annak helyét Isten tölti be. 

 

 Minél jobban kiüresedik a lélek önmagával, annál jobban tudja betölteni őt Isten 

Lelke. Minél többet tudunk önmagunkból odaadni Istennek, annál jobban tud átjárni minket 

Isten az Ő tüzes, szentlelkes Szeretetével! 

 

 6. Ebben a lobogásban – a tűz lángjainál is jobban – felragyog a lélek számára Isten arca, 

a láthatatlan, a kimondhatatlan, a lerajzolhatatlan arc, vagyis az a szellemi Valóság, Aki az Isten.  



 

 a) Szent Pál az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek 

mondja Urunkat (1 Tim 1, 17). Mégis ez az örök Isten hajlandó az embernek egyre jobban feltárni 

az Ő lelki mivoltát, Istenségének az archoz hasonlítható személyiségét: látni fogják arcát (Jel 22, 

4).  

 b) Nyilván a Zsoltáros is hasonlót élhetett meg, amikor ilyen vallomást tett: Istenünk, 

Tenálad van az Élet Forrása, és a Te Fényedben látjuk az igazi Fényt! (Zsolt 35, 10). Nem a nap 

sápadt fénysugaráról van szó, hanem az igazi Fényről, az Istenség ragyogásáról. Isten akarja az Ő 

Létével átjárni a mi létünket, Lényével a mi szellemi Lényünket. Prófétája által üzeni: A vakokat oly 

útra  

vezetem, amelyet nem ismertek, oly ösvényen járatom, amelyről nem tudtak. Világossá teszem 

előttük a sötétséget, és az egyenetlen utat egyenessé (Iz 42, 16).  

 c) Teremtményi tehetetlenségünket beismerve – mint a vakok – esedezve kérjük az Urat, 

vezessen bennünket ezen az úton, amelyet még nem látunk, de amelyre már annyira szeretnénk 

rálépni, és amelyen egyre inkább kívánunk előrehaladni, mert hiszen ez az imádság útja! Ezen az 

úton tudunk eljutni az Ő erejével a mi sötétségünkből az Ő Világosságába. Ez az az út, amelyen az 

Ő ingyenes kegyelméből el tudunk jutni önmagunkból Őhozzá. Ez az út, amelyet Fia által adott, és 

amelyen angyalai által segít előrehaladni, hogy kőbe ne üssük a lábunkat (vö. Zsolt 90, 12), hogy 

akadálytalanul haladhassunk az Ő kedves isteni Lényének a vonzásában, mint ahogyan a leányok 

futnak az isteni Kedves illata után (vö. Én 1, 3). 

 d) Hagyjuk, hogy megbabonázza szívünket, magához édesgesse lényünket, betöltse 

lelkünket szeretete Tüze lángolásával! A tüzes vas izzása csak kicsiny hő-fokozat ahhoz a nagy 

melegséghez képest, amellyel Isten akarja átjárni az imádságban Neki ajtót nyitó lelkeket. Ez az 

isteni Tűz nem roncsol, mint az izzó vas az ember tenyerét, hanem lobogóvá teszi a lelket: az Atya 

és a Fiú Szeretete járja át az embert. Az ember szinte nem is érti, hogy hogyan történhetett meg 

benne Istennek ez a nagy szeretetével való átjártság! 

 

 II. A Mennyei Atya a Szentlélek tüzes szeretete által világosítja meg az értelmünket  

 

 1. Isten világossá teszi a gondolkodó elme előtt az Ő mérhetetlen nagy Szeretetét, amellyel 

minket olyan bensőségesen át akar járni. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy 

csodáit (Zsolt 102, 7). Mózes is a lángoló Tűzben lobogó csipkebokornál találkozott először 

személyesen Istennel, Aki feltárta neki önmagát és attól kezdve úgy beszélt vele, mint barát a 

barátjával. Mózes megértette Isten akaratát, értelmével átlátta azt a mérhetetlen nagy feladatot, 

amelyhez az Ő emberi ereje kevés. Ezért átengedte életében a vezetést Istennek. Izrael fiai is 

megismerték Isten hatalmát, amellyel vizet tudott nekik fakasztani a kősziklából (vö. Szám 20, 11), 

kenyeret adni az égből, és fürjek húsát táplálékul a pusztában (vö. Kiv 16,12). 

 

 2. Milyen jó, hogyha az emberi elme állhatatos az Istenre való gondolásban, ha 

rendíthetetlen a bizalma a megpróbáltatások közepette is! A lázadozó nép még Mózest is 

kicsinyhitűségbe vitte: kétszer is ráütött a sziklára, hogy vajon fakaszt-e Isten a lázadozó népnek 

vizet a kősziklából (vö. Szám 20, 11). A nép is olyan nehezen tanulta meg, hogy Isten nemcsak át 

tudja őket vezetni a Vörös-tengeren, nemcsak ellátja őket élelemmel és itallal, hanem 

megtapasztalhatták azt is, hogy a ruha nem szakadt le róluk, lábbelijük nem kopott el a negyvenéves 

pusztai vándorlás során (vö. MTörv 8, 4). Azok mehettek be Isten vezetésével a megígért földre, 

akik hűségesek maradtak. Azóta is minden húsvétkor a szolgaság házából való menekülést, a 

sötétség hatalmából való szabadulást ünneplik, hiszen a kilencedik csapás az volt, hogy Egyiptom 

földjén sötétség honolt, csak Izrael területén volt világosság (Kiv 10, 22-23). 

 

 3. De jó lenne, hogyha értelmünkkel mi is egyre jobban megismerhetnénk Isten útját, 

amelyen közeledik hozzánk a lángoló szeretet vagy a szenvedés csipkebokrában (amelyből már a 

Húsvétvasárnap Fényessége is felragyog), illetve hogy Isten az üldöző ellenség karmai közül a túlsó 

partra, s ennek a földi életnek sivatagjából a megígért mennyei országába vezet minket! Akkor a 

szellemi megismerés örömével örökre vallhatjuk: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen, 



 

irgalmasságod szerint járok, kelek! (Zsolt 24, 3). 

 

 4. A Szűzanya is az elméjében fontolgatta mindazt, amit hallott Jézusról (Lk 2, 19). 

Ugyanígy kell nekünk is az értelmünkkel újra meg újra át kell elmélkednünk Isten nagy tetteit! 

Mondhatjuk azt is: Szemem mindig az Úrra tekint (Zsolt 24, 15), tudniillik az Úr magához vonzotta 

tekintetünket, mert kinyilvánította a jelenlétét, mert hajlandó volt eljönni hozzánk a szeretetével, és 

átjárni az Ő Szeretetlobogásával a lelkünket.  

 

 5. Ahogyan egy számunkra kedves személy mindig magára vonja a tekintetünket, mert jelen 

van, ugyanúgy az Úristen is magához akarja vonni a gondolatainkat, kinyilvánítja, hogy itt van, 

hogy bennünk él, hogy átjár szeretetével és átlüktet rajtunk. Ahogyan az áldott édesanya tudja, hogy 

a kicsiny magzata ott van benne, így az az Istentől áldott lélek is tudhatja, hogy Isten ott van vele, 

sőt benne él az Ő Szeretetével! 

 

 6. Micsoda élményei lehettek Szent Pálnak, aki ilyen imádságot tudott mondani: A Dicsőség 

Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, vagyis a Fiút és a Szentlelket, hogy 

megismerjétek Őt! Gyújtson lelketekben Világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott 

meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet Ő a szenteknek szán! (Ef 1, 17-18). 

Csoda-e, hogy Isten Szeretetének megismerésére Isten Bölcsessége, a megtestesült Istenember, a Fiú 

vezet?  

 Hagyjuk, hogy felgyújtsa lelkünkben a Világosságot, az Ő szeretettel teljes Lényének a 

lobogását, hogy a Szentlélekkel átjárja lelkünket! 

 

 III. A Mennyei Atya a szeretettől teszi lángolóvá a szívünket! 

 

 1. Ő gyújtja fel a szívünket a szeretet Tüzével. Ahogyan a gondolatot, az ismeretet adja 

belénk, úgy a szeretetet is belénk tudja konszekrálni. Már az ószövetségi ember is így imádkozik: 

Könyörülj rajtunk, tekints reánk, mindenség Istene, Szereteted Fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 

1). Jaj, hogy tudja az ember koldulni a szeretetet a másiktól! Mennyire életigénye az, hogy szeretve 

legyen! Amikor pedig a mi irgalmas Istenünk hajlandó ezt a szeretetét nekünk kinyilatkoztatni, 

micsoda öröm támad az ember szívében! Nemcsak kívülről mutatja meg, mintegy elhúzva a 

mézesmadzagot a szeretetre éhes ember előtt, hanem a bensőnket be is tölti ezzel a szeretettel. János 

apostol így tanít: Isten a Világosság, és nincs Benne semmi sötétség. Majd így folytatja: A 

Világosságban élünk, ahogy Ő is a Világosságban él, akkor közösségben vagyunk egymással! (1 Jn 

1, 5. 7). Amikor Isten belénk sugározza az ő Szentlelkét, akkor ezzel olyan ajándékot ad, amelyet az 

ember nem képes eléggé felfogni értelemmel. Talán a szívével jobban, a hitével még inkább tud 

ráébredni, hogy nemcsak Isten Világosságában élünk, hanem Isten belénk ragyogta Önmagát. 

Átjár Szentlelkével, mint ahogyan a testet átjárja az emberi lélek.  

 

 2. Nincs más feladatunk, mint engedni, hogy Isten szeretete belénk áradjon, mint ahogyan a 

Fénnyel belénk árad az élet is! Akkor nemcsak Isten felénk irányuló Szeretetáradásában élhetünk, 

mint a nap fényében, hanem Isten lángoló Szeretete be is tölt, átjár bennünket! Az Egyház nem 

győzi ajánlgatni az Isten Szentlelkétől átjártság imáját. Így fohászkodik: „Dicsőítsük Krisztus 

Urunkat, Aki a világ Világosságaként megjelent közöttünk, hogy ne sötétségben, hanem az élet 

Világosságában járjunk! Könyörögve kérjük: Gyújts Világosságot utunkon Szent Igéd által, hogy 

igazságot cselekedve mindinkább eggyé legyünk Veled a Szeretet által!” (Az imaórák liturgiája, 

Nagyböjt V. csütörtök, Reggeli dicséret fohásza). Eggyé lenni Istennel a Szeretet által, a Szentlélek 

által! Tehát nemcsak a kinyilatkoztatást adó szavai által, nemcsak a megtestesült örök Ige, a 

második isteni Személy által, hanem a harmadik isteni Személy, a Szentlélek által is! Ő az 

egységesítő Princípium az Atya és a Fiú között. Ő az, Aki megadja az egységet nekünk is az 

Atyával és a Fiúval. Nem véletlenül mondja Pál apostol Őt a gyermekké fogadás Lelkének. Őbenne 

tudjuk kiáltani az imádkozó gyermek szavát Isten felé: Abba, Atya, Atyám! (Róm 8, 15). De ezt a 

Fiúval együtt kell mondanunk, mert csak a Vele való összekötöttségünk miatt mondhatjuk Istent 



 

Atyánknak.  

 

3. Szüntelenül kiáltsuk Isten felé a gyermekek szavát, hiszen a bennünk levő Tűz 

szüntelenül lobogni akar, vagyis mi se hagyjuk abba a Szeretetlobogást, amelyet Tőle 

kaptunk! 

 

 Most ez a feladatunk: Engedjük, hogy egyre jobban lobogjon bennünk a Szentlélek, 

hogy egyre jobban átjárjon minket a szeretetével, és így egyre jobban eggyé legyünk Istennel 

a szeretet által! 

 

Isten az Ő szeretetéről biztosít minket, amikor ezt üzeni: 

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

 

Nekünk pedig csak annyit kell mondogatnunk, hogy szeretete még jobban átjárjon bennünket:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 
 


