
 

           

 

200. Úgy imádkozzunk, mint a Szentlélektől, vagyis Isten Szeretetétől átjárt ember! 

 

Imádkozzuk az Úr halászáról szóló éneket, hiszen csak a Szentlélek ereje képesít erre:  

  

„Szeretnék lenni én, erőtlen és szegény, az Úr szolgálatában halász! 

 Ez a munka csodás, oly szép a halfogás, ezért ég bennem a munkaláz. 

 A hálóm én vinném, a mély vízbe vetném, hogyha benne csak egy is akad, 

 Még azt is kivenném, az Úrhoz így vinném: Uram, hoztam Neked egy halat!  

   

Már kora hajnalon kis halászcsónakom ott ring a hullámzó tengeren. 

 Halfogás oly nehéz, vad a hullámverés, de az Úr ad erőt énnekem. 

 Halász akkor örül, fogás, ha sikerül, nekem is ez a vágyam, nem más! 

 Uram, add meg nekem, hogy a bűntengeren, hadd legyek én is egy jó halász! 

 

 Lesznek tán napjaim, hogy a víz partjain szétszakadt hálóim foltozom. 

 Bánat arcomra ül, mert a hal elkerül, mit tegyek, Uram, Te jól tudod.  

 Akkor Ő hozzám lép, a szívemre beszél: „Lesznek még ragyogó hajnalok! 

 Jöjj te, bús Péterem, jöjj, halássz Énvelem!” Akkor újra Vele indulok. 

 

 Szeretnék lenni én, erőtlen és szegény, az Úr szolgálatában halász! 

 Ez a munka csodás, oly szép a halfogás, ezért szívemből száll a fohász: 

 Uram add meg nekem, hogy ifjú életem bűnöst hozzon Hozzád, melyre vársz! 

 Lelked erejével, kezemben Igéddel, hadd legyek én is emberhalász!” 

  

Próbáljunk egy kicsit elcsendesedni a hajnal, a ragyogó fény érkezésére váró csendes 

figyelmezés módján! Az ember a tavasz közeledtekor már szemmel is érzékeli a nappalok 

hosszabbodását. Kicsivel korábban virrad, kicsivel tovább tart a fényesség, rövidül az éjszaka. Ez 

az élmény segítsen bennünket Isten Szeretete Fényének várására! Imádkozva kérjük: Könyörülj 

rajtunk, tekints reánk, mindenség Istene, Szereteted Fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 1) 

 

 I. Mi ez, ki ez a Szereteted Fénye? A Szentlélek!  
 

 1. Ahogyan előrehaladunk a megvilágosodás útján, úgy a lélek számára is több lesz a 

fényesség. Nem szemmel látható fényről van szó, mert az még mindig csak materiális jelenség 

lenne, hanem Isten szellemi Lényéből áradó Valóság, a Szeretet ragyogása ez!  

 

 2. A földi szeretet megnyilvánulásai szerelmes és szerelmes között, vagy szülő és 

gyermekek között valami ragyogást csal az emberek arcára, valami fényesség ragyog fel arcunkon. 

Különösen, amikor a minket szerető Isten arca tekint ránk, jár át Szent Szeretetével, a Szentlélekkel, 

Micsoda ragyogás támad akkor a lelkünkben!  

 

 3. Ezért mondhatjuk a Zsoltáros szavát: Istenünk, Szereteted a mi nagy Kincsünk! Szárnyad 

árnyékában nyernek oltalmat az emberek (Zsolt 35, 8). Aki megtapasztalja Isten Feléje forduló 

szeretetét, az elmondhatja: „Gazdag vagyok Istennel, Nélküle olyan szegényes, olyan sivár lenne az 

életem.” Olyan kincs ez, amelyet mi emberek a magunk erejéből nem tudnánk megszerezni, de 

Isten mégis bőven akarja adni nekünk a Szentlelket (vö. Jn 3, 34).  

 Amint valaki egy nagy kincs megtalálásakor örvendezik, úgy ennek az isteni Kincsnek mi is 

örvendezhetünk, mert Isten Szeretete járja át a szívünket! Ahogyan a Fényesség egyre jobban 

árad ránk Isten Szeretetéből, úgy egyre nagyobb lesz bennünk az öröm is. Ahogyan egyre jobban 

virrad lelkünk életében Isten Fényessége, úgy engedjük, hogy egyre jobban járjon át bennünket az 



 

öröm! Mert végül is a megvilágosodás nem más, mint az Istentől való átjártság. Az világosodik 

meg belülről, akire ráragyogott Isten az Ő szeretetével, s aki beengedte Őt a lelke mélyébe.  

 

 4. A hajnali nap sugarában még nem lehet napfürdőt venni, még nem érvényesül a meleg, de 

a fény már igen. A sötétség után olyan jó magunkba inni a világosságot! Amikor a lélek éjszakája 

után Isten arcának Fénye már jobban ragyog ránk, mint a felkelő napkorong világossága, akkor 

még több lesz a lelkünkben az öröm, egészen az ujjongásig.  

 

 5. Ennek a felkelő Napnak (vö. Lk 1, 78) a Fénye olyan finom, olyan szelíd, hogy szinte 

öröm belenézni. Próbáljunk beletekinteni a lelki életünk horizontján az egyre magasabbra emelkedő 

isteni Napsugárzásba! Nem szemet roncsoló vakító fény ez, hanem a lelki élet sérüléseit gyógyító, 

lelkünket éltető sugárzás, a szerető arc ránk ragyogása, amely éltet, amely boldoggá tesz, amely 

ünneplésre késztet.  

 Milyen bensőséges imádság az, amikor az ember ujjongani képes Urának feléje irányuló 

szeretete felett! A Világosság győzelmének az öröme ez a sötétség felett. Az éjszaka elmúlt, 

tovaszállt, lám, valami új valósult meg (2 Kor 5, 17): az új nappal, amelyet az isteni Napnak a ránk 

ragyogása hozott meg számunkra. Milyen jó, hogy már nem kell szívszorongva várnunk az éj 

elmúltára! Már nem töltenek el rettegéssel az éji árnyak, a sötétség hatalma visszaszorult. Ahogyan 

a nagy küzdelemből, a győztes csatából a hős harcos megérkezik – mert megvédte családját és 

hazáját –, és ünnepléssel van tele a lelke, úgy a mi szívünk is örvendezhet megváltó Istenünk jósága 

felett: A Magasságból felkelő Napunk Ő, Aki Fényt hozott a sötétségben és a halál árnyékában 

ülőknek! (vö. Lk 1, 78-79). Igyuk magunkba egyre jobban ezt az isteni Fénysugarat! A küzdelemtől 

kifáradva, talán izzadtan, csatakosan, a küzdelem hevében kimerülve most a megpihenés ideje 

következhet, a Fényben való megfürdés imaszakasza!  

 

 6. De az sem baj, ha még nem érezzük a déli nap csontokig hatoló melegét! A 

hajnalhasadáskor azonban már van reményünk arra, hogy az is elérkezik. Addig viszont a Fénnyel, 

ezzel a csodálatos Valósággal töltődjünk be, amely legyőzte a sötétséget! A Fény belénk áradása 

Istentől, illetve a mi részünkről a Fény befogadása ebben a sötétség feletti győzelemben részesít 

minket. Minél jobban kitárjuk az ablakot és az ajtót, annál több fény lesz a házban. Ugyanígy, 

minél jobban a lelkünk legmélyére engedjük Isten Fénye sugarát, annál több lesz bennünk is 

a Világosság, annál jobban átjár minket Isten, annál több lesz bennünk a megvilágosodottság. 

Minél több bennünk a Világosság, annál jobban látunk, nemcsak részleteket a lakásban, vagyis 

lelkünk talán homályos sarkaiban, mert a Fény onnan is elűzte már a sötétséget, hanem látjuk 

magát a Fényt, a Világosságot! Akik a szobában vannak, azok talán nem észlelik a napot, 

amelyből  a világosság árad, és behatolt a szobájukba, de már a világosságban élhetnek. Ugyanígy 

mi is a lelkünk hajlékában lakozván, ha nem is látjuk az igazi Fény forrását, magát Istent, de azt a 

Világosságot, amelyet csak Ő tud belénk sugározni, már hitünkkel tudjuk érzékelni. Elhisszük, 

hogy ez a szellemi Világosság az Őtőle jövő megvilágosítás. Elhisszük, hogy ez a tudás – amelyet 

már a Biblia tanításával és az Egyház szolgálatával kaptunk – Istentől jön. Növekedjünk tehát az 

isteni Fény befogadásának vágyával, csendben várakozzunk, mint virradatkor, hogy a lelki 

életünkben  a Nap egyre magasabbra hágjon, hogy ragyogó sugarával mindent aranyba öntsön! 

Minél tovább várakozunk, annál több ideig árad ránk a Fény!  

 

 7. Igyuk magunkba lelkesen a Szentlélek tüzes sugárzását! Az élő vizek forrásával (Jel 7, 

17) való töltekezést nem lehet megunni. Minél többet iszunk magunkba a Szentlélekből, annál több 

lesz az Élet, Isten Élete bennünk! Ha úgy érezzük, hogy ez a Fény vonz a Fény forrása felé, ha 

indíttatást kapunk az Úrtól, hogy menjünk ki magunkból, hogy lelkünk irányuljon egyre jobban 

maga fölé, és emelkedjék Istenhez, akkor engedjünk ennek a vonzásnak! Nemcsak belenézhetünk 

ebbe az isteni Napba, hanem engednünk is kell, hogy egyre jobban magához vonzzon bennünket!  

Nem időutazás, nem a tér és az idő függvénye, hanem az isteni dimenzió érvényesülése, a 

szellemvilág tágassága, a föld lehúzó erejétől szabadult ember szellemi mozgása, szabadsága ez. 



 

 

 8. Az Úr arra akar indítani bennünket, hogy úgy imádkozzunk, mint a Szentlélektől, az 

Isten Szeretetétől átjárt ember!  

 Isten akarata és ajándéka volt az, hogy az Ige megtestesülése a Szentlélek erejéből történjék. 

Emberségében Ő a Szentlélekkel lett felkenve és betöltve. Azokat, akik Krisztus testvérei a 

keresztség jogán, megajándékozza Szentlelkével, vagyis az Isten Szeretetétől való átjártsággal. 

Szent Pál tanítja: Isten temploma vagytok, s az Isten Szentlelke lakik bennetek (vö. 1 Kor 3, 16). Ez 

nem kézzel épített templom, ezt maga Isten alkotta mibennünk a maga számára. Micsoda 

felmagasztaltsága az embernek, hogy Isten lakik benne! A kinyilatkoztató Isten szinte nem 

győzi ezt a nagy igazságot a szívünkbe vésni. Újra elmondja Pállal: Testetek a bennetek lakó 

Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok (1 Kor 6, 19). Milyen fennkölt gondolkodásra vall, ha 

valaki fel tudja ismerni saját testét Isten templomaként! És fel tudja ismerni a másik ember testében 

is Isten templomát, amelyben, akiben a Szentlélek lakik. Nem sárga csillaggal, pejoratív, hátrányos 

megkülönböztetéssel megjelölt emberek járnak az utcákon, hanem Isten szeretetétől megjelölt, a 

Szentlélektől átjárt emberek viszik a Fényt, sugározzák bele Isten Világosságát a világba. 
Csoda-e, hogy Isten gyönyörűségét találja az Ő teremtményeiben?   

 Ahol eláradt a bűn, csoda-e, hogy ott túlárad a kegyelem? (Róm 5, 20). Az emberi 

szeretetlenség tengere felett Isten szeretetének az áradata foglal helyet. Amikor a Szentlélek a 

teremtés hajnalától betölti a világot, csoda-e, hogy az első Pünkösd csodájától kezdve még 

különlegesebb módon is betölti? Akkor ez azt jelenti, hogy Isten Világossága eluralkodik a 

lelkekben. Isten szeretete betölti az emberek szívét, Isten ugyanis a mi lelkünket, testünket 

választotta ki magának lakóhelyül. Ha valaki ezt nem látja, akkor még sötétségben tapogatózik. Aki 

ezt kezdi már felismerni, annál múlóban az éjszaka (Róm 13.12). Aki engedi, hogy Isten 

Szeretete, Fénye egyre jobban átjárja, annak az élete már kezd előrehaladni a 

megvilágosultság útján, az Istennel való betöltöttség, az Istentől való átjártság imaszakaszában! Ez 

a kiválasztottság – hogy Isten Lelke lakik bennünk – segít nekünk is úgy imádkozni, ahogyan a 

Szentlélek imádkozik bennünk (Róm 8, 26).  

 

 II. Hogyan imádkozik bennünk a Szentlélek? 

 

 1. Az Atya imája a Fiú felé így hangzik: „Te!”. Mindenben egyek, csak a személyiségük 

különbözik. A Fiúnak is ez az imája az Atya felé: „Te!”. Megszólítják egymást. A Szentléleknek 

pedig ez az imaszava: „Mi! Ő egyszerre mondja ezt az Atyának is meg a Fiúnak is. Ha az imádság 

összekapcsolódás Istennel, akkor ez mind-mind a Szentléleknek ebből az isteni magatartásából 

forrásozik, ahogyan Ő kapcsolódik az Atyához és a Fiúhoz, és megszületik bennünk is az öröktől 

fogva örökké való három isteni Személy egységének Szeretetközössége, a „Mi! egyek vagyunk 

egysége! 

 

2. A Szentlélek kimondhatatlan sóhajtozásokkal, szavakba nem foglalható sóhajokkal 

imádkozik (Róm 8, 26). Azt a vágyódást, amely a Szentlélekben van az Atya és a Fiú felé, 

emberileg nem tudjuk elmondani, szavakba önteni, de a közösséget valamiképpen megélhetjük. Az 

emberi szeretetközösségben, a családban is ez az egymáshoz tartozás, a „mi” élménye valósul meg. 

A bennünk lakozó Szentlélek azt eredményezi, hogy az Atyával és a Fiúval is összetartozunk, 

egymás felé irányulunk. Kimondhatatlan sóhajtozásokkal egymásba kapcsolódunk a szeretetben.  

 

 3. A Szentlélek, Akivel betöltődtünk, Aki átjár minket, úgy imádkozik bennünk, hogy 

Ővele, mint a fogadott Fiúság Lelkével ugyanazt mondhatjuk, amit Ő: Abba, Atyánk! (Róm 8, 

15). Ebben a vallomásban – Abba, Atyácska! – benne van a gyengédség, a gyermeki szeretet, létünk 

függőségének az elismerése és a hála. Benne van a gyermek irányulása, kapcsolódása atyjához. Ezt 

csak a Szentlélek által tudjuk kimondani. Maga a Szentlélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten 

fiai vagyunk (Róm 8, 16). A Szentlélek tanúsítja, hogy van Atyánk a mennyben, és a Szentlélek 

tanúsítja, hogy ennek a Mennyei Atyának a gyermekei vagyunk már itt a földön, és majd egyszer 



 

örökké Vele a mennyben is. Ez már nemcsak olyan imádság, ahol a szavak kapcsolódnak egybe, 

mint a szóbeli imánál, nemcsak olyan, ahol a gondolatok fonódnak össze, mint az elmélkedő 

imában, hanem itt az életek kapcsolódnak egybe. 

 A szemlélődő imának ez a stílusa: Isten ajándékozza magát nekünk, mi, emberek pedig 

magunkat a Szentlélek erejével nyújtogatjuk Istennek Krisztus Urunk által. Ettől olyan kedves  

a mi létünk a Mennyei Atya előtt, mert Szent Fiának vonásait látja felragyogni bennünk, 

gyermekeiben! 

 

 4. Bennünk a Szentlélek tüzesen izzó, égő Szeretetlángolással imádkozik. Micsoda Fénye 

van ennek a Szeretetlángolásnak! Akkor engedjük, hogy a Szentlélek megvilágosító Fénye és 

Szeretetének az ereje töltsön be bennünket! Ez a megvilágosodás útja. 

  

Micsoda mélységes imádság, ha csak ennyit mondunk:  

 

 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  


