
 

 

  

250. Isten, miután kinyilvánította jelenlétét, betölt a szeretetével 

 

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

 

Imádkozzuk a 157. sz. éneket:  

Szeretlek szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj. 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe, 

 Jézus legyen írva minden levelében, 

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében. 

 

 I. Az együttlét imáját tanulmányozva ma azt nézzük, hogy Isten hogyan hozza létre az 

imádkozó ember lelkében a vele való együttlét örömét és imáját.  

 

 Fontoljuk meg a tényt, hogy Isten be akar hatolni a lelkünkbe azért, mert nekünk akarja 

ajándékozni önmagát. A misztikus imában, vagyis abban a titokzatos imamódban, amelyet Isten 

hoz létre az ember lelkében, Isten a kezdeményező, ő az elsődleges cselekvő, aki nekünk 

ajándékozza magát. Nézzük kicsit részletesebben, hol adja magát nekünk Isten? 

 

 1. Először is a teremtésben. Amikor Isten az eget és a földet megalkotta, benne az 

angyalokat, a láthatatlan teremtményeket, és benne az embert, ezt az Isten képmására és 

hasonlatosságára alkotott embert (Ter 1, 1. 26), akkor azt akarta, hogy a Fény uralkodjon el. 

Nemcsak a külső fény, a nap és a többi izzó csillag ragyogásával, hanem a belső fény, a szellem 

világossága, Isten ragyogása a lélekben. Olyan fönséges a teremtés! Isten az az elgondolása az 

emberről, hogy olyan lény legyen, akit eláraszt és betölt Isten Fényessége! Az ember bűne – 

amelyet Ádám és Éva elkövetett – ezt a Fényt, a szeretetnek ezt az áradását, ezt a ragyogását oltotta 

ki.  

 

 2. Ezért azután Isten új teremtést határozott el irgalmas szeretetében, hogy visszaadja az 

embernek Isten képére, hasonlatosságára való létét. Másodszor tehát a karácsony misztériumában 

adja nekünk önmagát a betlehemi barlangban, amikor a názáreti Jézus emberségébe beleköltözve a 

világba is beleköltözik.  

 

 3. Harmadszor a kinyilatkoztatásban, a tanításban adta nekünk magát, amelyet már az 

Ószövetségben elkezdett, de a krisztusi eseménnyel teljesen nekünk ajándékozott.   

 

 4. Negyedszer Nagycsütörtök misztériumában, az Eucharisztiában, ebben a csodálatos 

Oltáriszentségben immár lelkünk hajlékába ajándékozza magát, nemcsak a betlehemi, hideg és sötét 

barlangba, nemcsak a világba, amely Isten nélkül olyan kilátástalan és vigasztalan volt. A mi 

lelkünk is Isten világává lett.  

 

 5. Ötödször Nagypéntek és Nagyszombat eseményében ajándékozta magát az Úr a sírba 

temettetés és a sírban nyugvás napjaiban. A mi szívünkbe akar eltemetkezni, a mi lelkünkben akar 

nyugodni.  



 

 6. Hatodszor Húsvét vasárnapján adta nekünk magát. Krisztus feltámadásával az ő 

mennyei világa jelenvalóvá vált a földi világban. A feltámadt Krisztusban megjelent a mennyei 

Ember, az Istennel egészen betöltött ember, az Isten dicsőségében részesedő ember.  

 

 7. Hetedszer Pünkösd titkában adta magát Isten nekünk, amikor Lelke élteti Krisztus 

titokzatos testének tagjait (ApCsel 2, 4). Ahogyan lélek nélkül a test halott matéria csupán, úgy 

Isten Lelkével Krisztushoz tartozó tagok élni kezdenek, mert Isten él bennünk.  

 

 8. Nyolcadszor Isten a szentségekben adja nekünk magát, ezekben az általa rendelt 

megszentelő, szent cselekményekben. Minden egyes szentséghez járulás azt eredményezi, hogy 

Isten élete egyre jobban eluralkodik az emberben. Milyen fölséges Isten elgondolása, nemcsak létbe 

szólít bennünket, mint a szülők szerelme a csecsemőt, hanem táplál is, és a szentségek által 

bontakoztatja az ő életét bennünk. A szentségek objektív cselekvései Istennek, vagyis valóságosan 

létrejön az isteni ajándékozás, mert Istent köti az ő ígérete. A szent cselekmény létrehozza a Szent 

Istennel való találkozást, vagy a vele való fokozottabb betöltődést.  

 

 9. A kilencedik mód pedig, ahogyan Isten nekünk ajándékozza önmagát: az imádság, és ez 

már inkább egyéni, személytől függő, az ember befogadó készségétől, lelki nyitottságától függő 

betöltődés. Isten az imádkozó ember lelkébe egészen akarja ugyan adni magát, de a mi befogadó-

készségünktől, rendelkezésre állásunktól függ, mennyire vesszük észre ezt az isteni Szeretetet, 

amellyel ő be akar tölteni minket, imádkozó embereket. Az imádság azonban olyan nagyszerű 

lehetőség, amely mindig rendelkezésünkre áll. Isten itt is, most is nekünk akarja adni önmagát! 

 

 Amikor Jézus sürgeti: szüntelen imádkozni kell, és abba nem szabad belefáradni (vö. Lk 18, 

1), akkor ezzel azt is tanítja: Isten szüntelenül kontaktust keres az imádkozó emberrel, szüntelenül 

kinyilvánítja jelenlétét, mert egészen közel jött hozzá, és be akarja tölteni a Szeretetével.  

 

 Most csendben, meghatódott lélekkel álljunk meg Isten ezen önmagát ajándékozó Szeretete 

előtt! A lélek meghatódottsága forrásozhat abból a gondolatsorból, hogy Isten mekkora utat tett 

meg értünk, a paradicsomkertben elvesztett gyermekeiért, a nyájától elkóborló báránykáiért, az 

atyai házból messze, idegen földre elindult tékozló gyermekeiért. A teremtés, az újjáteremtés műve, 

Karácsony, Húsvét és Pünkösd, mind-mind csak miattunk van, hogy merjük kimondani egyes szám 

első személyben: „Ez mind énmiattam történt!” Micsoda imádandó isteni akarat ez a 

szentháromságos egy Istenben, amellyel „minden követ megmozgat csak azért, hogy nekünk 

ajándékozhassa önmagát.”  

 

 Mint amikor a számunkra kedves, szeretett emberi személy messziről megérkezik, és még 

nem vagyunk olyan közel egymáshoz, hogy magunkhoz ölelhessük, de a szemünk már egymásra 

villan, és arcunkon felderül az öröm jele, a mosoly, úgy most az imában mosolyogjunk vissza arra 

a végtelen Szeretetre,  

  – aki már egészen közel jött hozzánk,  

  – aki már kitárta ölelésre a karjait,  

  – aki nemcsak eljön hozzánk, hanem be akar jönni lelkünk hajlékába, 

  – aki önmagát akarja nekünk ajándékozni, hogy isteni Lényével gazdagítsa kicsiny 

teremtményeit.  

Lehet-e a továbbiakban úgy élni, hogy a szívünket ne járja át a meghatódottság Istennek 

ezen minden távolságot legyőző szeretete miatt? Egy kis hittanost szeretnék idézni. Amikor 

megkérdeztem tőle: „Szoktál-e esténként imádkozni?” Akkor olyan magától értetődően azt mondta: 

„Szoktam, és olyankor sírni is szoktam.” Kérdésemre, hogy: „Miért sírsz olyankor?”, azt válaszolta: 

„A boldogságtól.” Ó, de boldog is az az ember, aki megéli, hogy Isten eljött hozzá, és betölti őt 

Szeretetével. Persze, hogy meghatódik az ember szíve, amikor megéli, hogy Isten Szeretete tölti be. 

 



 

 II. Hogyan adja magát Isten az imában az embernek, hogyan tölti be Szeretetével? 

 

 1. A befogadáshoz az első lépcső: Az imádkozó ember kitárja a kezét és kimondja Isten 

nevét. A Zsoltáros ugyanis erre tanít: Uram, magasztallak egész életemben, a te nevedben tárom 

imára kezemet (Zsolt 62, 5). Amikor pedig imára tárjuk a kezünket, akkor annak a nevét mondjuk, 

akihez száll az imánk.  

 Mondjuk ki tehát az Úr nevét: „Ó Istenem, te hű Vezér!” Benne van ebben a 

megszólításban, hogy ő a nagyobb, ő vezeti minden léptünket. Benne van a készségünk 

kinyilvánítása is, hogy szívesen várunk reá, várjuk az érkezését. De ugyanakkor benne van az a 

bizalomteljes tudás is: Isten szívesen kinyilvánítja és közli jelenlétét a belénk áradó öröm által. 

Amikor az imádkozó embernek a szíve megrezdül az örömtől, mint ahogyan megrendül az ágacska, 

amikor madár száll reá, úgy rendüljön meg a szívünk az örömtől, hogy az Úr elérkezett hozzánk, 

hogy bejött lelkünk hajlékába. Ettől kezdve csak őreá irányuljunk, csak vele foglalkozzunk, csak 

tárulkozzon ki még jobban előtte, és mondjuk neki: Uram, jöjj közelebb hozzám, és légy 

védelmezőm! (vö. Zsolt 68, 19). Ebben a kérésben: – jöjj közelebb hozzám – benne van a 

vendéglátó gazdának a figyelmessége, hogy „Tessék még beljebb jönni a kedves Vendégnek 

előkészített, feldíszített hajlékba. Már annyira vártunk!” Ő pedig szelíden – mint az 

Esthajnalcsillag fénye – belénk árad. A messzi távolból egészen közel jön hozzánk, mint ahogyan 

a végtelen messzeségből a csillagnak a fénye szemünkön át a tudatunkba hatol. Az ember annyira 

igényli a Fény szelíd, gyöngéd cirógatását, békességes, pihentető, nyugtató hatását!  

 Isten nemcsak szelíden, hanem hatékonyan is belénk árad, mint a Nap melege. Nemcsak 

kívülről ölel át, hanem belül is jelen van. Az ember tudja, belül megéli: Isten az ő sugárzó Szeretete 

áradásával betöltötte a lelkét. Ez a belső tudás a misztikus élmény, titokzatos valóság, vagyis Isten 

megtapasztalása. A lélek nemcsak Istennek a közelségét, a jelenlétét éli meg, hanem azt is: Isten 

neki adta magát.  

 

 2. Isten szeretetének befogadáshoz az imában másodszor az is kell, az ember hogy kitárja a 

lelkét. Amikor Szent Ambrus püspök a 118. zsoltárt magyarázza, akkor így buzdít: „Tárd ki a 

lelkedet az Úr előtt, mutasd meg neki szíved mélységét, hogy lássa nagy őszinteségedet, békességed 

gazdagságát, és kegyelme iránti szeretetedet! Tárd ki szívedet az örök Fény Napja előtt!”  

 Amikor a házigazda már beengedte a kedves vendéget a legbelső szobába, akkor leülteti, és 

a beszélgetés, a kölcsönös feltárulkozás egymás előtt olyan mélységeket nyit meg, amelyet 

különben az ember nem tapasztal, vagy nem tud mások felé feltárni.  

 Amikor ez az isteni Vendég helyet foglal szívünk trónusán, mert hiszen a legelőkelőbb 

helyet készítettük neki, és adtuk oda neki, akkor a rágondolás által csak elég kitárni előtte a 

lelkünket, lelkünk mélységeit. A gondolati közlés, a szíveknek a közössége olyan szellemi 

kontaktust hoz létre, amellyel Isten látja az embernek a szívét, az ember pedig szemlélheti, vagyis 

szeretettel nézheti Isten Szívének a Szeretetét. Szabadon járnak, kelnek egymás lelkében, mint 

ahogy a Szentlélek összeköti az Atyát és a Fiút, ez az ő Lelkületük, a Szeretetés áramlása. Az 

imádkozó ember is megélheti az isteni Szív és az emberi szív között áramló szeretetet. Kölcsönös 

szeretet ez. Bár Isten megmarad Istennek s az ember megmarad embernek, az isteni Szeretet és az 

emberi szeretet mégis eggyé válik.  

 

 3. Isten szeretetének az imában való befogadásánál a harmadik fokozat az, amikor az ember 

befogadja Istent.  
 Clairvaux-i Szent Bernát, a mézajkú doktor az Énekek éneke magyarázatánál erről így 

beszél: „Az Ige eljött hozzám, belém jött. Bár gyakran meglátogatott már, nem tudom pontosan 

meghatározni a pillanatot, hogy mikor érkezett, de éreztem, hogy itt van. Néha előre megéreztem, 

hogy jönni fog, de sohase tudtam, hogy mikor fog jönni vagy távozni. Megtapasztaltam, hogy 

valóban benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Boldog az, akiben ő lakik, aki tőle 

mozdíttatik és általa él! Honnan tudtam meg, hogy jelen van? Mivel ő az élet és az erő, mihelyt 

megjelenik, felébreszti elaludt lelkemet, megvilágítja bennem azt, ami sötét, felmelegíti azt, ami 



 

hideg. Amikor isteni Jegyesem belém jön, nem valami külső jelekkel teszi érezhetővé jövetelét, 

hanem szívem megmozdulásából ismerem fel jelenlétét, meglátom, vagyis felfedezem és siratom 

bűneimet, ugyanakkor megtapasztalom jóságát és édességét. Bensőmnek újjászületése megérteti 

velem az ő szépségét (Sermo in Cant. LXXXIV). 

 Micsoda élményei lehetnek a misztikusoknak, amelyeket számunkra meg is tudnak 

fogalmazni, mert Isten indítja őket, hogy leírják a mi okulásunkra!  

 Nyújtogassuk a lelkünk készségét Isten befogadására! Várakozzunk a tűz lobbanására, 

hiszen az fellobban, amint a fa eléri a gyulladási hőfokot. Figyeljünk szívünk moccanására, örömtől 

megdobbanó fellángolására, ahogyan a Szűzanya szíve ujjongott, mert eljött hozzá, tekintetre 

méltatta alázatos szolgálóleányát az Úr (vö. Lk 1, 46-47).  

 

 Abban a ragyogó fényességben, amelyet az ő Szeretetlángolása hoz létre az ember szívében, 

meglátszik minden hűtlenség, mindegyik bűnünk, mint ahogy az éles napsütésben a legapróbb 

porszem is észrevehető, de most már ne az elmúlt dolgokkal törődjünk, hanem a bűnbocsánatból 

fakadó újjászületésünk felett örvendezzünk! Most már csak az az isteni Szeretet nyűgözze le a 

szívünket, amellyel Isten hajlandó volt újjáteremtésünk érdekében ekkora utat megtenni a 

paradicsomkerti bűnbeesés óta. Most már ne a megtett út részleteit elemezgessük, ne azt 

mondogassuk neki: – „Mesélj, mi történt az úton?” –, hanem töltődjünk be egészen Jelenlétének 

örömével, megérkezésének a gyönyörűségével! Szemléljük az ő arcának szépségét, Szeretetének 

ragyogó áradását!  

 

 4. Hogyan tölt be Isten az ő Szeretetével? Nemcsak úgy, hogy az ember vágyakozóan 

kitárja kezét Isten felé és kimondja az ő nevét, nemcsak úgy, hogy kitárja a lelkét, hogy Isten 

bemehessen hozzá, nemcsak úgy, hogy befogadja lelke hajlékába az Urat, hanem negyedszer úgy, 

hogy a lélek engedi: Isten beborítsa őt örök Szeretetével.  

 

 Ha már az imádkozó lélek megtapasztalta Isten Szeretetáradását, akkor engedje, hagyja, 

kívánja, hogy el is borítsa lelkét ez a Szeretet, mint a tengerben úszó embert a víz hullámzó árja! 

Amint a fürdőzők boldogan merülnek bele az óceánba, úgy az imádkozó ember is boldogan hagyja, 

hogy ez az isteni Szeretetáradat beborítsa, egy ütemre ringjon vele, körülvegye, felemelje. Engedje, 

hogy ez az isteni Szeretetáradat az ő kicsiny teremtményének a lelkében éljen. Megélheti most már, 

hogy Isten – aki eljött hozzá, és betöltötte lelke legbelsejét– immár élteti is őt.  

 

 Ez az Istentől jövő Élet valahogy olyan, mint amikor két reflektorfény egybefonódik, és már 

csak egyetlen fénysugár látszódik, hiszen ugyanarra a pontra világítanak. Itt azonban mégis a 

felülről jövő Fény, és az ember szívében alulról fakadó fény találkozásáról van szó.  

 Isten Szeretetének ez az éltető tevékenysége valamiképpen olyan, mint amikor a mag a 

földből kikel, s az ég felé nyújtózkodik, mert az égből a Fény és a langyos eső kicsalogatta, illetve 

vonzza egyre jobban fölfelé. De hát hol van még az a kis növény az ég magasában lakó Úrhoz 

képest?  

 Ezt a mérhetetlen távolságot Isten és az imádkozó ember között Isten azonban átlépte, mert 

eljött az ő kicsiny teremtményéhez.  
 Micsoda távlatai vannak Isten és az ember együttléte imájának!  

 Vajon hova bontakozik még ez az ég felé irányuló, Istentől éltetett élet?  

 

 Addig is, amíg ezek a távlatok jobban, világosabban láthatóvá válnak, az ember hallhatja 

Istennek a bíztató szavát:  

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

 

Az ember pedig már tudja, hogy mit kell válaszolnia:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen!  

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


