
 

 

 

254. A lélek tudja: „Itt vagy bennem, Istenem!” 
 

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

 

Imádkozzuk a 127. sz. éneket: 

 Ó szentséges, ő kegyelmes, édességes Jézusom! 

Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, 

Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál. 

 

 Az embernek örök vágya, szeretetének igénye, hogy Isten bennünk legyen. Hajmeresztő 

elgondolni is, hogy micsoda nagy valóság ez: A pirinyó ember, a kicsi teremtmény a hatalmas 

Istent, a Teremtőt kívánja befogadni! Nem úgy, hogy birtokolni és befolyásolni akarja, hogy „majd 

én megmondom, mit csináljon Isten nekem”, hanem olyan szent szeretettel, szerelmes vágyódással, 

mint ahogyan az egymást szerető emberek kívánják, hogy „az, akit szeretek, bennem legyen, és én 

meg őbenne!” Isten maga jogosít fel erre, ezért vágyódhatunk ilyen merészen. Egyszülött Fiát 

ajándékozza, hogy ő bennünk legyen, mi pedig őbenne (vö. Jn 6, 56).  

 

 A szemlélődő ima útjainak tanulmányozásában eddig azt néztük, hogy hogyan jön Isten 

egyre közelebb a lélekhez. Most próbáljunk mélyebbre evezni, ahogyan Jézus mondta apostolának: 

Evezz a mélyre! (Lk 5, 4).  

 

 I. Mi történik a lélekben, amelyhez Isten nemcsak eljön, hanem benne is van?  

 

 1. A bennünk levő édes sütemény élménye csak halvány tükre annak az édességnek, amelyet 

az ember megtapasztalhat, amikor megéli, hogy Isten benne van. Az imádkozó embernek már az 

Ószövetségben is volt ilyen élménye, belső tudása Istenről. A Zsoltáros így imádkozott: Amikor 

segítségül hívlak téged, Uram, tudom, valóban Istenem vagy nekem (Zsolt 55, 10). 

Megtapasztalhatjuk Isten segítségét, de nemcsak úgy, hogy rajtunk kívül segített valamiben, például 

megoldódott egy probléma, megszűnt egy gond, beteljesedett egy vágyunk, hanem úgy is, hogy 

belül, a lelkünk mélyén valami tudást nyertünk Isten hatalmas erejéről. Ez a tudás nem más, mint a 

misztikus tapasztalás. Titokzatos módon – ha nem is magát Istent megtapasztalva, de – Isten erejét 

belül „tudni”, vagyis a lélek mélyén megismerni: misztikus élmény.  

 Ez a tudás, ez az Istenről való titokzatos tapasztalat megnyugvást, belső békességet 

eredményez, a bizonyosság élményét adja, mert amikor az imádkozó embert különféle 

megpróbáltatások érik, akkor Istenhez fohászkodva újra meg újra tapasztalást nyer Isten erejéről. A 

Zsoltáros így mondta: Csak Istenben keress megnyugvást, lelkem, mert tőle kapok reménységet. 

Mert ő az én Istenem, szabadulásom, sziklaváram ő, nem fogok meginogni (Zsolt 61, 6-7).  

 

 2. Ha valaki mocsárba kerül, és az elnyeléssel fenyegeti, nincs szilárd talaj a talpa alatt, 

milyen kétségbeejtő a helyzete, mert tudja, hogy elmerül és belefullad. Ha pedig a láp fölé, a 

hétköznapi világ ingoványa fölé tud emelkedni, szilárd sziklára, sőt a szikla tetejére épített várba – 

amely védelmet is nyújt –, micsoda reménysége keletkezik. Ezek a külső élmények – a mocsárba 

merülés vagy a sziklavárban levés – segítsenek a belső élményhez. Aki megtapasztalta, hogy Isten 

az ő sziklája (vö. Zsolt 93, 22), védelmet nyújtó oltalma (vö. Zsolt 56, 22), annak nem kell 

nyugtalankodnia, mert van reménysége. Amikor a megnyugvást tapasztalja, akkor valamit megél 

Isten békéjéből. Ez az immanens istenélménynek, vagyis a bennünk levő Isten segítő jelenlétének 

megélése, míg a sziklavárba való bejutás gondolata inkább a transzcendens istenélményt juttatja 

eszünkbe, amikor is az ember bele menekülhet az Istenbe. 

 



 

 II. Hogyan jön el Isten a lélekhez?  
 

 1. Erről is van élménye az imádkozó embernek: Meglátogatod a földet, és megöntözöd, 

elhalmozod áldásoddal (Zsolt 64, 10). Az ég lehajol a földhöz, a mennyország Istene a földön élő 

emberhez. A magasságból felkelő Napunk elküldi világosságát, melegét, éltető erejét, amellyel elűzi 

a sötétséget, a félelmet a szívünkből (vö. Lk 1, 78-79). Isten meglátogatja az embert! 

 2. Ha a föld keményre van döngölve, akkor az égi harmat nem tud behatolni, hogy 

megöntözze a földből kisarjadni akaró növényeket. Ha lelkünket porhanyóssá tesszük, vagyis a 

befogadó készségre nyitogatjuk, ha vágyakozunk arra, hogy Isten kegyelmének harmata 

behatoljon a lelkünkbe, akkor lesz termés. Jézus is sürgeti a jó termőtalajt az isteni Magvető 

számára, hogy harmincszoros, hatvanszoros vagy százszoros termést hozzunk (vö. Mk 4, 20). Isten 

a termőföldet esővel, lelkünket pedig a kegyelem harmatával öntözi, hogy még több erényvirágot 

teremjen, még több jócselekedetet gyümölcsözzön. Mivel Isten bőségesen adja a Szentlelket (vö. Jn 

3, 34), gazdagon elhalmozza az embert az ő áldásával. Ez az áldás hat, életet fakaszt, ez 

bontakoztatja bennük is a jó élet termését. Ahogyan a Szűzanya Istentől áldott méhében a 

megtestesüléskor Isten Fia kivirágzott a Szentlélek erejéből, úgy a neki kitárulkozó és igent 

mondó embert is Isten Fia önmagával gazdagítja. Isten jelenvalóvá lesz benne elsősorban a 

megszentelő kegyelem által, amelyet a keresztségben kapunk, továbbá a segítő kegyelem által, 

amellyel nemcsak az új, vagyis természetfeletti létet ajándékozó Szeretete lesz bennünk jelen, mint 

a megszentelő kegyelemnél, hanem az ő a segítő ereje is, amellyel megvilágosítja az értelmünket és 

megerősíti az akaratunkat.  

 

 III. Mi a teendője most az imádkozó embernek? 

  

 1. Az a feladata, hogy kitárja lelkét a hozzá bejönni kívánkozó Isten előtt.  

 a) Amint áldáskor a megáldott ember a keresztvetés jelével és az Igen „Ámen” szavával 

jelzi, hogy lelke kész befogadni az Egyház papja által Isten jóságát, úgy lelkünk készséges 

kitárulkozásával adjunk jelzést a mi jó Úrnak, aki önmagával akar megáldani minket. 

 b) Amint a talajt porhanyóssá teszik, vagyis fellazítják, hogy minél több esőt tudjon 

befogadni az égből, úgy az emberi szívnek is valami ilyen fellazulási, ellazulási készséget kell 

nyújtogatnia. Elsősorban a bűnök kötelékét kell elvágni, a keményre kérgesedett emberszív burkát 

kell mélyszántással, vagyis szabad akarati döntésekkel fellazítani: „Nem fogok ellene mondani 

Istennek, hanem mindig „Igen”-t fogok mondani az én Uramnak!”  

 c) Amint a Szűzanya mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te igéd 

szerint! (vö. Lk 1, 38), úgy nekünk is érdemes mondogatnunk ezt az imádságot. Ahogyan a 

termőföldet a borona porhanyósítja, úgy ez a Szűzanyától tanult imádság a mi szívünket is 

készségessé teszi Isten befogadására.  

  

 2. A rágondolás és az Isten utáni vágyódás által minél tágasabbra nyílik a lelkünk ajtaja, 

annál alkalmasabbak leszünk arra, hogy ne csak az Úr hozzánk érkezését éljük meg a hitben, 

hanem azt is megélhessük, hogy ő bennünk van: a mennyei Atya ugyanis nekünk adta egyszülött 

Fiát, aki azt mondja: Én bennetek vagyok, és ti énbennem (Jn 14, 20). Itt elakad a szó, s az áhítat 

csendjében az ember csak annyit tud boldogan megállapítani: „Isten engemet is tekintetre méltatott 

– akárcsak alázatos szolgálóleányát, a Szűzanyát –, és bennem van!” 

 

 3. Egész vallásos életünknek itt a földön ez a programja: Helyet adni a hozzánk érkező, 

lelkünk hajlékába bejönni kívánó Istennek.  
 a) Ez az, amiről azt mondja Jézus: Elérkezett hozzátok Isten országa (Mt 12, 28), vagyis az 

Isten uralma, amikor már Isten uralkodik el az ember lelkében. Ha ebben az áhítatos csendben 

ráemeljük lelkünk szerető tekintetét Jézusra, az Isten Fiára, akkor látjuk az Atyát is. Jézus ugyanis 

így mondta: Aki engem lát, az látja az Atyát is (Jn 12, 45). Lelki nézésről, vagyis szemlélésről van 

szó. Nem a fizikai látás számít, mert amit ezzel a testi szemmel láthatunk, az nem a láthatatlan 



 

Isten. Itt a hit „szemüvege” segít. Minél több „dioptriás” a hitünk, annál jobban látunk, látjuk a 

Láthatatlant.  

 b) Ahogyan szívesen tekintünk arra, akit szeretünk, és aki szeret minket, s rámosolygunk, 

úgy boldogan, hosszasan hitünk tekintetével nézzünk rá az Úrra! A földi szem is ismer olyan 

élményt, hogy a szemével majd beissza az ember azt a másikat, akit szeret. A gyermekek élménye 

is ismerős: Ha meglátják az édes süteményt, majd felfalják a szemükkel, mielőtt a szájukba 

kerülhetne az. Ugyanígy lehetünk mi is Istennel, akit lelkünk szemével szemlélhetünk: 

Vágyakozzunk beinni őt a lelkünkbe! Sőt neki is ez az ő vágya! Olyan ennivalóan édes a mi 

Urunk; édes, jó Istenünk. Hát akkor csak nézzük, és igyuk magunkba ezt az édes Istent!  

 c) Amikor hosszú szomjazás után az ember italhoz jut, akkor betöltődik a vágya. A lélek is 

gyönyörűséggel tud betöltődni, amikor magába ihatja az élő Istent, a minden víznél éltetőbb 

Istent. Szomjúsága oltása után a gyötrődő ember megvigasztalódik, felüdül, erőre kap. Amikor tehát 

a lélek megtapasztalja, hogy Isten felüdítette őt azzal, hogy a lelkébe méltóztatott bejönni, akkor ez 

a mi vigasztalódásunk.  

 d) Az Úristen jósága azonban határtalan. Nemcsak azt mondja: Mint anya a gyermekét, úgy 

vigasztallak én is titeket (vö. Iz 66, 13), hanem még fokozni is akarja a vigasztalást. Jézus ugyanis 

azt ígéri: A mennyei Atya más Vigasztalót ad nektek, az Igazság Lelkét, aki mindörökké veletek 

marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, és nem ismeri, de ti megismeritek őt, mert 

nálatok marad, és bennetek lesz (Jn 14, 16-17).  

 e) Ha Isten fokozni akarja a vigasztalást, akkor mi engedjük fokozottan megvigasztalni 

magunkat Istentől! Jézus azt hirdeti a Szentlélekről: Ő az Igazság Lelke. Ez tehát az igazság: ő a 

Vigasztaló. Azzal vigasztal, hogy velünk marad nemcsak kis időre, hanem örökre. Ami nem örökké 

tart, az csak ideig tartó vigasztalás. Ha egy édesanya vigasztalni akarja síró gyermekét, akkor 

megcirógatja egyik kezével, ha nem elég, akkor két kézzel dédelgeti. Isten pedig nem is csak két 

kézzel, hanem a maga három Személyével akar bennünket vigasztalni. Belülről cirógatja meg a 

lelkünket a Lényével, Szentháromságos mivoltával.  

 f) Jézus biztosít arról, hogy mi megismerhetjük a Szentlelket, az Atya és a Fiú Lelkét. Ahol 

a Szentlélek van, ott van az Atya és a Fiú is. Tehát belső tudás keletkezik bennünk Istenről. Ez az 

az élmény, amelyet a lelki élet mesterei misztikus élménynek mondanak, ez a Titokzatos 

Valóságnak a „tudását” jelenti. Jézus úgy mondta: A Vigasztaló nemcsak nálatok marad, hanem 

bennetek lesz. A Szentlélek ugyanis belül való Lángolás. Mint a tüzet, úgy a Lelket is ki ne oltsátok 

(1 Tessz 5, 19), halljuk Isten figyelmeztetését. Ez tehát azt jelenti: Vágyódjunk arra, hogy egyre 

jobban lángoljon bennünk a Szentlélek, az Atya és a Fiú iránti Szeretet! Amikor a lélek már 

tudja: „Istenem, te itt vagy bennem!”, akkor éppen a kinyilatkoztatásból azt a biztos eligazítást is 

megkapja, hogy ez a benne levő Isten szentháromságos Lény, vagyis Szeretetközösség! A 

Szentlélek – talán úgy szemléltethetjük, hogy – középen van, két kezét jobbra-balra kinyújtja az 

Atya és a Fiú felé, és összekapcsolja őket. Ezt műveli a mi emberi lelkünkben is. Persze, hogy 

megvigasztal bennünket, mert ő a nagy Vigasztaló Valóság! 

 

 IV. Mit kell tennünk, hogy megtaláljuk lelkünkben Istent, akit nem látunk? 
 

 1. Nagy Szent Gergely pápa az evangéliumokról mondott szentbeszédeiben Mária 

Magdolnával kapcsolatban így tanított: „Húsvétvasárnap reggel kereste Jézust, de nem találta. 

Állhatatos maradt a keresésben, így végül is elérte, hogy megtalálja. Az történt tehát, hogy 

sokáig nem teljesedtek vágyai, de ezáltal csak fokozódtak azok, és így érte el, hogy megtalálta az 

Urat. A szent vágyakat ugyanis a késedelem csak növeli. De ha a késedelemben azok megszűnnek, 

akkor nem is voltak igazi vágyak. Ilyen szeretet lángolt mindazokban, akik találkozhattak az 

Igazsággal.” (Hom. 25, 4).  

 a) Nagy Szent Gergely pápának e szavai a mi szívünk szeretetét is serkentsék nagyobb 

lángolására. Van úgy, hogy nem kell sokat várni a tűz fellobbanására. De ha már ég, akkor is lehet 

még tovább szítani, hogy jobban elűzze a sötétséget és több meleget adjon.  



 

 b) Ha viszont még nem érezzük a lángolást, ha még nem ismerjük fel az ő bennünk való 

Létét, akkor csak várakozzunk állhatatosan, mint Mária Magdolna. Ez azt eredményezi, hogy a 

mi vágyaink is egyre jobban fokozódnak.  

 c) De nemcsak mi tevékenykedünk annak érdekében, hogy ő bennünk legyen, mi pedig 

őbenne, hanem a Szentlélek is cselekszik. A Vigasztaló – mondja az Úr Jézus –, akit az Atya az én 

nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14, 

26). Az, hogy a Szentlélek tanít, hogy eszünkbe juttat mindent, amit Jézus a mi üdvösségünkre, 

vagyis Istennel való örök együttlétünk érdekében mondott, – belül történik. A Szentlélek belül tanít. 

Belül teszi jelenvalóvá bennünk Isten szavát.  

 Milyen más az elméleti tudás, amikor például egy sütemény alkotórészeit ismerni, és milyen 

más a gyakorlati tudás, amellyel tudjuk a sütemény ízeit, mert már bennünk van. Isten sem csupán 

szavakat mond nekünk önmagáról: – „Ennyire szeretlek benneteket, gyermekeim!” –, hanem közli 

is velünk önmagát. Az imádkozó embernek nemcsak elméleti tudása, hanem belső tapasztalása is 

van tehát Istenről, aki benne lakik! Tudás, mert a Szentlélek eszünkbe juttat mindent, amit Jézus 

mondott önmagáról, az Atyáról meg kettőjük Lelkéről. A szív – amely ezen belső tudás által 

rádobban Isten jelenlétére, hogy Isten benne jelen van – már nem azt imádkozza esengő szóval: Jöjj 

el,, Uram, Jézus! (1 Kor 16, 22), hanem szelíden így kérleli: „Jöjj be lelkem hajlékába. Bár nem 

vagyok méltó, méltóztass mégis bejönni!” Már nemcsak befogadni kívánja az ember Istent, hanem 

belül őrizheti, mint legféltettebb drága Kincsét.  

 d) Egy drága gyűrűt sem az tesz igazán értékessé, hogy milyen a foglalatja, hanem a 

drágakő, amelyet sokszor talán hitványnak tűnő kis foglalat őriz. A mi sokszor silány embervoltunk 

mégis értékessé lesz a drágakőnél is drágább Isten bennünk jelenvalósága által. Ahogyan egy 

drágakövet elragadtatással lehet nézni, ahogyan egy kis drága újszülött felé odahajol mindaz, aki 

találkozik az édesanyjával, amint gyermekét viszi, és gyönyörködik benne, és értékeli őt, úgy 

hajlítsuk mi is az imában arcunkat a lelkünkben lakó Isten felé! A gyűrűben a drágakövet csodáljuk, 

a kicsi emberben az Isten adta életet, önmagunkban pedig az életet adó Istent. 

 

 2. Irányuljunk tehát egyre jobban befelé!  

 a) Mondjuk Istennek: „Szüntelenül észre akarlak venni!” Tehát nemcsak egy rövidke 

pillanatra észrevenni, hanem „Szüntelenül reád akarok figyelni!”  

 b) Az értelmi tevékenység mellett legyen meg bennünk az akarati munka is: „Uram, téged 

akarlak megőrizni szívem trónján, vagyis mindenben elsőbbséget adok neked!”  

 c) De leginkább a szívünk lángoljon, talán ilyen szavak kíséretében: „Örülök neked, Uram, 

mert befogadhattam a belőled sugárzó örömet! Áhítattal akarok élni lelkem templomában, amelyet 

betöltöttél jelenléteddel, ahogyan ezt Izajás próféta is megélte Jeruzsálemben: Amint akkor isteni 

jelenlétedtől megrendültek a templom küszöbei (Iz 6, 4), nekem is megrezdül a lelkem, mert te, a 

háromszor szent Isten itt vagy, s az én lelkemben is az a mennyei liturgia folyik, amelyben a próféta 

részesedhetett. Itt vannak az angyalok és a szentek. Velük együtt én is vég nélkül dicsőítelek: Szent 

vagy, háromszorosan Szent vagy, mindenség teremtő Istene, aki itt vagy énbennem!”  

 

 Itt az az öröm járja át az embert, amelyet csak a végtelen nagy Isten tud megadni az ő 

parányi teremtményének azáltal, hogy ott lakik lelke hajlékában. Az ember megtapasztalhatja, 

vagyis belülről tudhatja: Isten nemcsak eljött hozzá, hanem benne is van, él és élteti őt.  

 A drágakő sugara behatol az emberek szemébe, és gyönyörködteti őket. A picinyke 

csecsemő mosolya beleárad a felnőttek szívébe, s örömre hangolja őket. A lelkünkbe költöző és 

bennünk levő Isten öröme, békéje, szeretete még inkább betölt örömmel, békével, szeretettel.  

 

Befejezésül énekeljük a 139. sz. éneket: 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem. 

 

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



 

Az ember örök vágya, a szeretet diktátuma, hogy Isten bennünk legyen, a pirinyó ember szerelmes vágyódással akarja 

befogadni a hatalmas Istent, a menny és a föld Teremtőjét 

Jézus felszólítására mi is próbáljunk a mélyre evezni! 

Titokzatos módon, belül nyerünk tudást Isten hatalmas erejéről, s ez megnyugvást, belső békességet eredményez 

Ha megtapasztaljuk: Isten a mi kősziklánk, akkor nem kell nyugtalankodnunk, mert békességet érzünk, Istenbe 

menekülhetünk 

Ha vágyakozunk arra, hogy a felporhanyított lelkünkbe belehatoljon Isten kegyelmének harmatja, akkor lesz termés, 

szüretelhetünk 

Isten a kegyelem harmatával öntözi a lelkünket, hogy még több erényvirágot hozzon, még több jócselekedetet 

gyümölcsözzön 

Isten Fia a neki igent mondó, neki kitárulkozó embert lelke mélyén önmagával gazdagítja 

Feladatunk: tárjuk ki a lelkünket a hozzánk kopogtató, bejönni kívánkozó Úr előtt! 

Fel kell lazulni, el kell lazulnia a szívünknek, a keményre kérgesedett szívünk burkát fel kell lazítanunk! 

A Szűzanyától tanult imádság: - Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint – alkalmassá teszi a 

szívünket Isten befogadására  

Minél tágasabbá nyitjuk szívünk ajtaját, annál alkalmasabbak leszünk az Úr befogadására 

Az áhítat csendjében elakad a szó, boldogan konstatálhatjuk: Az Úr engem is tekintetre méltatott, befogadott 

Vallásos életünk programja ez legyen: Adjunk helyet Istennek a lelkünk hajlékában! 

A hit szemüvege segít. Minél erősebb dioptriás a hitünk, annál jobban látunk, láthatjuk a láthatatlant 

Vágyódjunk beinni az édes Jézust, akit lelki szemünkkel szemlélhetünk  

Ki tud elégülni a lelkünk, a gyönyörűséggel betöltődik, ha magába ihatja a víznél éltetőbb Istent 

Az a mi megvigasztalódásunk, ha megtapasztaljuk Isten lelkünkbe költözését, mellyel felüdített 

Engedjük megvigasztalni, belülről megcirógatni magunkat Istentől, a nagy Vigasztalótól! 

Ő nem 1 vagy 2 kézzel cirógat, hanem a 3 Személyével 

A lelket ki ne oltsátok! Akarjuk, vágyódjunk arra, hogy a Szentlélek egyre jobban lángoljon bennünk! 

Ha állhatatosak maradunk a keresésben, végül is megtaláljuk Jézust 

A késedelem csak növeli a szent vágyakat. Ha eközben megszűnnek, akkor azok nem is voltak igazi vágyak 

A szentek serkentik szívünk szeretetének lángolását 

Szítani kell a tüzet, várni a fellobbanására, s ha lángol, akkor majd elűzi a sötétséget, és meleget is ad 

Türelmesen várakozzunk és vágyakozzunk, míg fel nem fokozódnak eléggé a vágyaink! 

A Szentlélek belül tanít, jelenvalóvá teszi bennünk Isten szavát, mindent eszünkbe juttat 

Az imádkozó embernek nemcsak elméleti tudása van Istenről, hanem belső tapasztalása is 

Már ne csak befogadni akarjuk az Urat, hanem őrizzük is legféltettebb Kincsünk gyanánt! 

Embervoltunk értékessé lesz a drága Isten bennünk jelenvalósága által 

A gyűrűben a drágakövet, az újszülöttben az Isten adta életet, önmagunkban az életet adó Istent csodálhatjuk 

Egyre jobban befelé irányuljunk! Mondjuk:  

- Uram, szüntelenül észre akarlak venni, reád akarok figyelni! 

- Téged akarlak őrizni a szívem trónján! 

- Örülni akarok neked, vagyis befogadni a belőled sugárzó örömet!  

- Áhítattal akarok élni lelkem hajlékában, melyet betöltöttél jelenléteddel!  

A háromszorosan szent Isten, a világ Ura itt van énbennem!  

Belülről tudhatjuk: Isten nem csupán eljött hozzánk, hanem bennünk is van, él és éltet, betölt örömével, békéjével és 

szeretetével! 

 


