
 

 

 

253. A lélek tudja: Isten eljött hozzá 
   

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

 

Imádkozzuk a 166. sz. éneket:  

 Mennyből követ ma küldetett Máriának köszönni, 

 Világ Ura s Megváltója Anyává kijelölni.  

 Ő oly törzsök, kit az örök Végzés maga kiválasztott, 

 tiszta méhe rejtekébe isteni Sarjat oltott.  

 

 A tiszta Sarj megtermi életünknek gyümölcsét,  

 Biztosítja és megadja lelkünk örök életét. 

 Leborulva, porba hullva üdvözöllek, ó Szűzanyám! 

 Hő szívemből, hő lelkemből fogadd forró, nagy hálám. 

 

 A Szűzanya az a kiváltságos lélek, aki megélhette, hogy az Úr elküldte Hírnökét, s aki 

„Igen!”-t mondott az angyal szavára Istennek (vö. Lk 1, 38), és Isten eljött hozzá. Istennek ez a 

stílusa az imádságban számunkra is adott: Isten szívesen eljön, és nekünk ajándékozza önmagát.  

 

 I. Amikor „az Istennel való együttlét imáját” tanulmányozzuk, azt szeretnénk jobban 

megismerni, hogy a lélek miként éli meg Isten eljövetelét, aki szívesen beköltözik az ő hajlékába.  

 

 1. A Zsoltáros ad ehhez is autentikus tanítást. Megvallja: Kerestem az Urat, és ő 

meghallgatott. Tehát nekünk is keresni kell azt az Urat, aki bennünket keres! A Zsoltáros így 

folytatja: Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a Fény benneteket (Zsolt 33, 5. 6). Amíg a keresés 

állapotában vagyunk, még nem látjuk a másikat, akivel találkozni szeretnénk, de lélekben már 

rátekinthetünk.  

 Ugyanakkor azt is tudnunk kell: Isten – aki közelít hozzánk, hogy bejöjjön lelkünk hajlékába 

– szintén néz bennünket. A Zsoltárossal mi is kérhetjük: Tekints rám, Uram, és irgalmazz nekem! 

(Zsolt 24, 16). Tehát az Istennel való találkozásunk megelőző élménye az egymásra tekintés 

lelki, szellemi módon.  

 

 2. Most próbáljunk meg lélekben Istenre tekinteni, és megélni azt, hogy ő reánk tekint!  

 Ha azonban a várakozás szakaszában még úgy éljük meg, hogy nem tudunk az Úrra 

tekinteni, illetve nem érezzük magunkon az Úr tekintetét, ne búsuljunk, inkább a találkozás örömére 

gondoljunk!  

 Amíg az egymást szerető lelkek nem tudnak találkozni, s nincsenek még együtt, addig 

üzenetet váltanak egymással. A Zsoltárossal mi is kérhetjük Istentől, aki úgy tűnik, hogy még távol 

van: Kelj oltalmamra, és mondd lelkemnek: „Üdvösséged én vagyok!” (Zsolt 34, 2-3). Isten tehát 

megüzeni nekünk: Üdvösséged én vagyok! Olyan mélységes üzenet ez, amelyet az ember az első 

pillanatra szinte nem is tud felfogni.  

 

 3. Mi az üdvösség? – tesszük fel sokszor a kérdést, de ez nem az igazi kérdésfeltevés. 

Inkább úgy kell kérdeznünk: Ki az üdvösség? Mert az üdvösség nem más, mint maga Isten, Isten, 

aki befogad az ő Életébe bennünket, és nekünk ajándékozza önmagát.  
 

 A Biblia szava mindig egyetemes isteni tanítás: amit Isten mond, az minden embernek szól, 

de az egyes ember számára is érvényes. Így tehát az isteni üzenetben – amelyet akkor kapunk, 

amikor Istent még nem látjuk – egyénileg is abszolút biztos eligazítást kapunk: „Isten az én 

Üdvösségem, Isten az én Életem! Isten nekem ajándékozza az ő Életét!” 



 

 Amikor megélhetjük, hogy az Úr nekünk is üzeni: Üdvösséged én vagyok!, akkor a lélek 

már valami előzetes megtapasztalást kap arról, hogy milyen lesz az a belső élmény, amikor majd 

szilárd tudással elmondhatja: „Isten eljött hozzá”. 

 

 4. Olyan ez, mint egy építendő ház tervének a felvázolása: a mérnök megmutatja a 

megrendelőnek: „Ilyen lesz a ház!” A jövendő házigazda még nem látja a házat, de a terv alapján 

már van benyomása arról, hogy mi fog majd megvalósulni. Amikor Isten elárulja nekünk az ő 

tervét, hogy ő akar lenni a mi üdvösségünk, akkor már ott van az a jól megalapozott, szilárd 

reménység: lesz üdvösségünk, ő lesz a mi üdvösségünk, mint ahogyan az építtető tulajdonos is a 

terv alapján már tudja, hogy milyen lesz az ő háza, és elkezdhet örülni a terv megvalósulásának. 

Ilyen isteni ígéret hallatán is a lélek már most elkezdhet örülni Isten terve megvalósulásának, 

tudniillik, hogy ő nekünk akarja ajándékozni önmagát.  

 

 II. Hogyan tudja a lélek megélni azt, hogy Isten kész eljönni hozzá?  

 

 1. Figyeljünk az ószövetségi bölcs tanítására: Az isteni Bölcsesség már előre megmutatkozik 

azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradoznia, mert ajtajánál 

ülve találja (Bölcs 6, 12-14). Mint ahogyan a házat építtető ember vágyódik arra, hogy láthassa már 

a felépült házat, úgy az imádkozó bölcs ember is vágyódhat arra, hogy meglássa vágyódásának 

tárgyát, Istent. Ez a vágyódó lelkület a legjobb előkészület. Kitárulkozást jelez, kinyitottságot, és 

készséget eredményez a befogadásra. Fontos ez a kontemplatív befogadó magatartás, mert az 

ember a maga erejéből nem tudja megszerezni Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét, 

amellyel bejön lelkünk hajlékába. De keresni lehet! Utána vágyódni nem hogy csak szabad, hanem 

kell is!  

 Az ószövetségi bölcs – aki megtapasztalta Istennek ezt az érkezését – velünk is közölte 

élményét: Ha vágyakozunk Isten hozzánk érkezésére, ha keressük őt, akkor egyszer csak 

megkapjuk, egyszerűen észrevesszük: Ott ül lelkünk ajtajánál. Az ószövetségi bölcs nem azt 

mondja, hogy ott áll az ajtónál, hanem ott ül. Úgy látszik: Azért ül az Úr lelkünk addig bezárt 

ajtajánál, mert régóta várakozik arra, hogy kinyissuk neki. Arra vágyódik, hogy minél hamarabb 

kitárjuk neki! Az ember is elfárad a hosszas várakozásban. Érezzük meg az Úr sürgetését: Az ő 

Szíve arra vágyódik, hogy minél hamarább kinyissuk neki lelkünk ajtaját! Ne várakoztassuk sokáig! 

 

 2. Legyen meg bennünk a gyermekek szent telhetetlensége, nemes vágyakozása, ahogyan a 

Mikulás érkezésére készülnek! Este alig tudnak elaludni a boldog izgalomtól: „Reggelre 

megtaláljuk az ajándékokat, amelyeket ő hoz”, és szinte még nem is pirkad, de már rohannak az 

ablakhoz. Éljen bennünk egyre tüzesebben a vágy, hogy az éjszaka elmúltával, a nem-látás 

időszakának az elmúlásával pirkadjon végre számunkra is a reggel, a Fény érkezése, hogy 

megláthassuk Urunkat, ahogyan lelkünk ajtajában arra vár, hogy kinyissunk neki, és befogadjuk őt! 

 Addig pedig a bekövetkező találkozás örömével várakozzunk a nem-látás sötétségének a 

múlására, hogy „reggel”, a világosság eljövetelével észrevegyük őt lelkünk ajtajában!  

 

 3. Amikor egy nagy király érkezik, akkor fogadására a város ünnepi díszbe öltözik. Az 

emberek kivonulnak a fölséges vendég köszöntésére. A vár kapuit kitárják, hogy befogadhassák ezt 

az előkelő vendéget. Amikor az Isten-király érkezéséről van szó, akkor a Zsoltáros hasonló élményt 

ír le: Emeljétek fel fejeteket, kapuk, táruljatok fel örök kapuk, a dicsőség királya bevonul! (Zsolt 23, 

9). A várkapura gondoljunk, amelynek szárnyai nem kétfelé nyílnak, hanem csapóajtó jelleggel 

felül van rögzítve. Amikor az ajtót felemelik, feltárul a bejárat. Így kell nekünk is lelkünk ajtajának 

ezt a sokszor becsapódott lezártságát kinyitni, és akkor ő szent Fölsége isteni tetszése szerint 

bevonul. Az időpontot ő határozza meg. A mi dolgunk a készenlét, a nyitottság a befogadásra. De 

már boldog örömmel tudhatjuk, hogy ez dicsőséges Király – aki a dicsőség Ura, akinek léte maga a 

dicsőséges Lét, aki a Lét teljessége, aki a Szellemi valóság, aki a legtisztább, legragyogóbb Lélek-

Isten – be akar jönni lelkünk hajlékába (vö. Jel 3, 20). 



 

 

 III. Hogyan is láthatnánk testi szemeinkkel Istennek a lelkünkbe való megérkezését?  

 

 1. Az ő fölséges bevonulása lelkünk hajlékába talán olyan, mint amit a kiválasztottak már az 

Ószövetségben megtapasztalhattak: Amikor Mózes elkészítette a szent sátort, akkor a felhő behatolt 

oda, beborította a találkozás sátorát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot (Kiv 40, 34-35). A 

salamoni templom felszentelésekor pedig az Úr házát felhő töltötte be, és minden jelenlevő pap 

megszentelődött, de a felhő miatt a papok nem is tudták szolgálatukat tovább ellátni, mert az Úr 

dicsősége betöltötte a templomot (vö. 2 Krón 5, 11-14). Vagy olyan, ahogyan meghívásakor Izajás 

próféta a jeruzsálemi templomban látta az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya 

betöltötte a templomot. Még a küszöbök alapjai is megrendültek a szeráfok harsány hangjától, és a 

templom tele lett füsttel (vö. Iz 6 1-6), – hiszen az áthatolhatatlan felhő és a füst is a láthatatlan Isten 

jelenlétének jele. Isten, ez a felfoghatatlan Lény úgy jön be lelkünk hajlékába és tölti be azt, 

ahogyan a felhő megfoghatatlanul és mégis valóságosan vonul az égen.  

 Nem baj, ha akkora köd van, hogy az ember nem látja testi szemével ennek a fölséges 

Királynak isteni Lényét, dicsőségét, ragyogását, amikor bevonul a lelkünk várának legbelső 

hajlékába. De amint az ember látja a felhő és a füst jelenlétét, ugyanúgy az imádkozó ember is 

ebben az imaszakaszban kezdi tudni a csodálatos nagy valóságot: Isten, a Lét teljessége eljött 

hozzá, hogy betöltse az ő kicsiny teremtményi létét.  

 Imádságunkban most szelíden engedjük, hogy ez az isteni Felhő lelkünk feltárt kapuján 

egyre jobban behatoljon, belénk hömpölyögjön! A szellő cirógatását az ember érzi arcán, a köd 

hömpölygését már kevésbé, hiszen inkább csak tudja, hogy a ködfelhő ott áramlik. Istennek, ennek 

a legfönségesebb szellemi Lénynek a belénk áradását pedig, ha nem is érezzük, de hisszük. Ez a 

hit képesít arra, hogy a felfoghatatlan Valósággal találkozzunk, átéljük isteni Jelenlétének és 

bennünk való Létének Valóságát.  

 

 2. Annak megértéséhez, hogy hogyan jár át minket a Láthatatlan Valóság, segít egy 

hasonlat. Azt mondják: „Az olasz kultúrát egészen átitatják a keresztény értékek.” Látjuk a 

kultúrát? Nem, csak annak megnyilvánulásait. Az emberek meglátják bennük a keresztény 

gondolatokat, amelyek olyan megfoghatatlanok, de mégis olyan szépek, áhítatot gerjesztenek, lelket 

nemesítenek, szívet cirógatnak és harmóniát sugároznak. Az értékek megnemesítik az embert. 

 Valami ilyesféle lehet az is, amikor Isten egészen átitatja a lelket az ő Jelenlétével. Az 

ember nem látja Istent, mivel a Végtelen Értéket sem lehet látni, de mégis megtapasztalhatjuk 

jelenlétének hatását: a lélek megnemesedik, az érzések megszentelődnek, a szívet harmónia tölti el. 

Az imádkozó ember egyre jobban tudja: Isten eljött hozzá. Lényével átjárja őt, Szeretetével betölti.  

 

 3. Igényeljük ezt a feltöltődést! Szívjuk magunkba egyre jobban Istennek ezt az édes 

Jelenlétét! Hányszor tapasztaljuk, hogy a kedves vendég fogadásakor megszépülnek a 

vendégfogadó arcának a vonásai. Az öröm, a szeretet kiül az arcra. Nem hiába mondják: „A szem a 

lélek tükre.” A legkedvesebb isteni Vendég fogadása alkalmával, most engedjük, hogy ő átjárja az 

érzéseinket! Úgy szokták mondani: az érzések a testi szférához tartoznak. De engedjük, hogy a 

hozzánk érkező Úr betölts gondolatainkat és akarásainkat, szellemi szféránk képességeit, hogy a 

bennünket Jelenlétével betöltő Isten átjárja a „test-lélek embert”! Mint ahogyan a rekkenő hőségben 

az enyhet adó szellő simogatásával nem tudunk betelni, enyhülést hozó cirógatását nem unjuk meg, 

úgy a lélek is állandóan egyre többet tud befogadni Istennek enyhületet eredményező érkezéséből.  

 

 4. Ez a vágy – hogy minél többet fogadhassunk be Istenből – azt eredményezi, hogy Isten 

egyre jobban betölt bennünket Jelenlétével és Szeretetével, egyre több lesz bennünk Istenből, 

egyre jobban átitat minket. Mint ahogyan anyja kebelén a kisded egyre többet szeretne magába 

szívni édesanyjából, úgy az Isten gyermeke ember is egyre többet szeretne befogadni éltető 

Istenéből.  



 

 Ha azt a kifejezést használjuk: ”Szívjuk magunkba ezt az igazságot!”, akkor ezzel még 

keveset mondtunk. Talán jobb megfogalmazás, ha ezt mondjuk: „Szívjuk magunkba a 

Valóságot!” A legnagyobb Létező, a legnagyobb Való pedig Isten. Minél többet tudunk befogadni 

ebből az örökkön-örökké élő Istenből, annál több lesz bennünk az Élet.  

  

 IV. Akik a szent Istent befogadják, egyre jobban megszentelődnek. 
 

 1. Tanuljunk bölcsességet megint csak az ószövetségi bölcstől, aki azt mondta: Akik a 

szenttel szentül bánnak, megszentelődnek (Bölcs 6, 10), vagyis akik engedik, hogy átjárja őket a 

szent Isten, azok egyre szentebbek lesznek. A keresztény tapasztalat mutatja, hogy az 

életszentségnek nincs más útja, mint engedni, hogy a szent Isten egyre jobban eluralkodjék 

bennünk. Ezért imádkozunk a Miatyánkban is: Jöjjön el a te országod (Mt 6, 10), jöjjön el a te 

uralmad, vagyis egyre jobban bennünk is te uralkodjál, Atyánk!  

 

 2. Az imádkozó lélek pedig meglepve veszi észre: Nem veszít semmit sem azzal, hogy 

beengedte Istent a lelke hajlékába. Nem úgy van, hogy „adj szállást a tótnak, és kiver a házadból”, 

hanem itt az valósul meg: Minél inkább szállást adunk ennek a legkedvesebb Kedvesnek (nem 

akárki idegennek!), annál jobban otthon vagyunk saját magunkban is. Annál mélyebben 

megélhetjük: Isten otthon van bennünk, mi pedig otthon lehetünk Istenben (vö. Jn 6, 56).  

 

 3. Amikor az ember az imádságban így kinyitja lelke ajtaját Isten előtt, és ő bevonul, és 

elfoglalja az ember szívét, akkor az valósul meg, amit Isten Ezekiel prófétánál ígért: Új szívet adok 

nektek, új lelket öntök belétek (Ez 36, 26). Attól kezdve ugyanis Isten Szíve dobog bennünk!  

 Attól kezdve, hogy beengedtük Istent lelkünk hajlékába, és helyet adtunk neki, új Lélek van 

bennünk. Nemcsak a mi emberi lelkünk él mibennünk, hanem sokkal inkább az az új Lélek, aki 

nem más, mint Isten Lelke, a Szentlélek. Isten az ő Szentlelkét önti belénk.  

 Micsoda fönséges élménye ez az imádkozásnak: egyszülött Fia miatt Isten eljön, beköltözik 

lelkünk hajlékába, és közli önmagát velünk. Ahogyan az ember lelke, amíg ebben a földi 

valóságban élünk, szüntelenül élteti a testünket, úgy az Atya és a Fiú Lelke is szüntelenül éltet 

bennünket, amíg beengedjük a lelkünk hajlékába, amíg le nem zárjuk a sorompót, amíg ki nem 

űzzük őt onnan a halálos bűnnel.  

 

 Ebben az imádságban a lélek – mivel kezdi megélni: Múlóban a sötétség, a nappal pedig 

közel (Róm 13, 12) – boldogan konstatálhatja azt is: Eljött hozzánk felkelő Napunk a Magasságból 

(Lk 1, 78).  

 Micsoda boldogság az, hogy az örök Boldogság bennünk van!  

 Micsoda élet az, hogy az örök Élet bennünk van!  

 Micsoda imádság az, hogy imádásunk Tárgya, ez az imádott három isteni Személy bennünk 

van, és bennünk a Lélek, a Szentlélek imádkozik (Róm 8, 26), vagyis a harmadik isteni Személy 

szereti bennünk is az Atyát és a Fiút. Az ő isteni Életük bennünk is Van, Lüktet és Lángol! 

 Az ember ebben az imafokozatban megélheti, hogy amikor a nagy Isten eljön kicsiny 

választottjához, akkor az ő véges teremtményi szíve szeretete eggyé lesz a végtelen, teremtő 

Isten Szíve Szeretetével!  

 

Mit is hall ki a gyermek édesanyjának szíve dobogásából? Az életet, a szeretetet. Isten Szíve 

dobogásából is Isten gyermeke mi mást hall ki, mint azt, hogy Isten az Élet, hogy ő a Szeretet (1 Jn 

5, 20; 4, 8). Minden szívdobbanásával ezt üzeni: 

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

A két szeretet egybeolvad, eggyé lesz, s akkor gyermeki szívünk szeretetével így esenghetünk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

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



 

 

Ha Máriával mi is igent mondunk Isten szent akaratára, akkor hozzánk is eljön az Úr 

Aki keresi az Urat, meg is találja, a két kereső találkozik 

Ha még nem érzem magamon az Úr tekintetét, lélekben már reátekinthetek, előre örülhetek a találkozásnak 

Isten a mi üdvösségünk, aki befogad minket az ő Életébe, nekünk ajándékozza magát 

A kinyilatkoztatott Igazság mindig egyetemes, minden embernek szól 

Már előre örülhetek, az Úr tervezi, hogy nekem is odaajándékozza magát 

A vágyódó lelkület a legjobb előkészület az Istennel való találkozásra 

Vágyódni Isten után, keresni őt nemcsak szabad, kell is!  

Már a lelkünk ajtajában ülve várakozik ránk az Úr, gyorsan tárjuk ki előtte lelkünk kapuját! Ne várakoztassuk! 

A gyermekek szent telhetetlenségével vágyakozzunk a pirkadatra, amikor már megláthatjuk az Urat! 

Engedjük le a szívünk kapujának a láncait, hogy Isten a tetszése szerint időben bejöhessen hozzánk! 

Nem baj, ha még nem látjuk a felhőben, a füstben hozzánk érkező Urat; elegendő, ha megérezzük szeretetét 

A hitünk képesít a Valósággal való találkozásra 

A keresztény értékeket sem látjuk, de tudjuk: áhítatot keltenek, nemesítik a lelket, cirógatják a szívet, és harmóniát 

sugároznak 

A kedves vendég betoppanásakor kiül az arcunkra az örömünk; a szemünk, a lelkünk tükre ragyog  

Engedjük, hogy az isteni Vendég átjárja az érzéseinket (testi szféra), a gondolatainkat és az akarásainkat (szellemi 

szféra) 

Minél jobban vágyakozunk az Úrra, ő annál jobban betölt jelenlétével és szeretetével, átitatja a lelkünket 

Egyre többet szeretne befogadni Isten gyermeke éltető Istenéből 

Minél többet be tudunk fogadni magunkba az örökké-örökkön élő Istenből, annál több lesz bennünk az Élet  

Ha a szenttel szentül bánunk, megszentelődünk, szentté válunk 

Az életszentség egyetlen útja: engedni Istent eluralkodni bennünk 

Ha szállást adunk magunkban Istennek, mi is otthonosabban érezzük magunkat magunkban 

Kérjük: Jöjjön el a te országod! Engedjük Istent eluralkodni magunkban! 

Isten otthon van bennünk, mi Istenben – Te énbennem, én tebenned 

Már Ezekiel prófétának is új szívet ígért az Úr, nem kőszívet 

Isten az ő Szentlelkét önti belénk, ő éltet minket szüntelenül, ha beengedjük, és nem űzzük el bűneinkkel 

Nagy öröm, hogy az örök boldogság, az örök élet bennünk van, a Lélek imádkozik bennünk 

Bennünk lüktet, lobog, lángol az isteni Élet, szívünk eggyé lesz a hatalmas Isten szíve Szeretetével 

A két szeretet egybeolvad. 

 


