
 

 

 

255. Isten lakást vesz a lélekben, nem csupán látogatóba jön 
 

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

 

Imádkozzuk 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. 

 

 Csendben hívogassuk az Urat! A csend az áhítat miatt kell, hogy észrevehessük az Úr 

érkezését. 

 

 I. Hogyan veszi észre a lélek, hogy lakást akar venni nála? 

 

 1. Borromeo Szent Károly, milánói püspök szívügyének tekintette az 1541–1560-ig tartó 

Trentói zsinat határozatainak a megvalósítását. Ezen zsinat egyik legfontosabb kívánalma a 

papnevelés volt. Ekkor kezdték el szemináriumokat felállítani, hogy a fiatalokat egységesen 

neveljék a papságra. Az utolsó egyházmegyei zsinatán, tehát amikor a papokat hívta össze, hogy az 

egyházmegye dolgait megtárgyalják, a lelkiséget szítsák, vagyis amikor a püspök már már 

előrehaladt az életszentség útján – mert hiszen minden nappal közelebb jutunk végső célunkhoz, 

Istenhez –, azt mondta papjainak:  

 „Ha az isteni Szeretet valami kis szikrája már meggyulladt benned, ne kívánd, hogy ez 

rögtön melegítsen! És ne tedd ki a szélbe se, mert akkor a szél elfújja, hanem őrizd lelkedbe zárva, 

nehogy lehűljön, és elveszítse melegét! (Azaz amennyire csak lehet, kerüld el a szórakozottságot!) 

Maradj összeszedetten Istennel! Kerüld az üres fecsegéseket!” 

 Az áhítatnak, az isteni Szeretet megélésének e kicsiny szikráját tehát megtapasztalhatjuk 

lelkünkben, de egyrészt őrizni kell, hogy ki ne aludjék, másrészt bontakoztatni, hogy egyre nagyobb 

lánggal lobogjon! Nyilván ez a szent püspök a saját tapasztalatából beszélt, s papjainak is szívükre 

kötötte, hogy kerüljék a kifelé irányulást az imádság közben, illetve sürgette a lelkük legmélyére 

való irányulást, hogy figyeljenek lelkük isteni lakójára.  

 

 2. A szentek írásait azért érdemes tanulmányoznunk, hogy azután követhessük azt, amit 

nekünk tanítanak. Ők előttünk jártak az úton, s megmutatják, hogyan haladhatunk mi is előbbre az 

életszentség útján. Most ebben az imádságos csendben próbáljuk mi is kerülni a kifelé figyelést, 

bezárni a lelkünk ajtaját – mint ahogyan az ablakot is bezárjuk, hogy a világ zaja kívül maradjon –, 

és szeretettel figyeljünk lelkünk isteni Lakójára! A befelé figyelésnél a hangsúly a szeretettel 

történő figyelésen van. Figyeljünk tehát lelkünk Urára, illetve éljük meg a szeretetet! Elsősorban 

azt, amellyel ő szeret minket, azután azt, amellyel mi viszonozzuk Isten szeretetét! 

 

 a) Amikor az Ószövetség hiteles imádkozója, a Zsoltáros megélte azt, hogy Isten közöttük 

lakik a szent városban, a Jeruzsálemi templomban, akkor ujjongani kezdett a lelke: Dicső dolgokat 

mondanak rólad, Isten városa! (Zsolt 86, 3). Mert benne lakik az Isten! 

 

 b) A mi szívünket is csak töltse be az öröm: Isten bennünk lakik! Az örömnek ez az érzete 

olyan, mint a kicsiny szikra. Óvnunk kell, és rakni rá a szeretet apró forgácsait, hogy a tűz még 

nagyobb legyen, az örvendezés még lobogóbb bennünk! A szeretet apró kis forgácsai például az 

egyszavas vallomás, amellyel Istennek mondjuk: „Szeretlek!” Ahhoz, hogy a tűz tartósan 

lángoljon, nem elég csak egy-egy forgácsot rátenni. Mondogassuk újra meg újra Istennek: 

„Szeretlek!”  



 

 c) Az Újszövetség autentikus és nagy imádkozója, Szent Péter apostol is eligazítást ad: Isten 

legszebb és legnagyobb ígérete az, hogy az isteni természet részesei lehetünk (vö. 2 Pét, 1, 4). Szent 

Pál pedig tanítja, hogy az ember, ez a testből és lélekből álló lény Isten temploma (1 Kor 3, 16. 17). 

 A test-lélek összetettségű ember Isten legszebb gondolata! Az ember azért lett olyan szép, 

mert Istent befogadhatta. A főapostolnak ez a tanítása visszautal a teremtés napjára, amikor Isten az 

ember testébe lelket lehelt (vö. Ter 2, 7), s az az lélek is Istenből származott. Itt pedig Isten a saját 

Lelkéből, a saját természetéből ad nekünk, embereknek.  

 

 d) Ha az ószövetségi igaz örvendezett (vö. Zsolt 86, 3), mert Isten az ő templomában lakott, 

akkor mennyivel inkább kell, hogy örvendezzék az újszövetségi megigazult, vagyis 

megszentelődött ember. Mert Isten eljött, és nemcsak valami kőből épített hajlékot keres magának, 

hanem az ember hús-vér szívét, érzékelő és érző belső világát akarja templomának. Isten ugyanis 

gondoskodott arról, hogy az ember felismerhesse őt. Nemcsak a teremtett világ szépségeiben, tehát 

a rajta kívül eső világban, hanem önmagában, az emberben is. Az ember felismerheti és ujjong: 

„Isten legszebb elgondolása valósult meg bennem!” Az öröm felső foka ugyanis az ujjongás.  

 

 e) Valami olyasféle élménye lehet annak az embernek, akinek lelke hajlékába Isten 

beleköltözött, mint a Szűzanyának. Ő is magasztalja Istent, és ujjong üdvözítő Istenében! (vö. Lk 1, 

46). Mert Isten benne van a megváltott ember lelkében, mint ahogyan Isten benne volt a Szűzanya 

áldott méhében is. Az édesanyák, akik gyermeküket kilenc hónapon keresztül a szívük alatt 

hordozzák, tudják, hogy micsoda ujjongás forrása az Istentől ajándékozott gyermek élete őbennük. 

Amikor az ember hittel felismeri, hogy Isten neki ajándékozta önmagát, és már az ő lelke 

hajlékában lakik, mekkora öröm tölti be az ember szívét!  

 

 f) Hogy mennyire nem egyéni képzelgés Isten bennünk lakásának örvendezni, arról maga 

Jézus ad biztosítékot. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne 

fogunk lakni (Jn 14, 23). Itt el kell, hogy némuljon az ember: mekkora kitüntetés, megbecsülés ez 

Isten részéről! Amikor egy előkelő vendéget fogadunk, akkor igyekszünk a lakást a vendég számára 

nagyon kedvessé tenni. Jézus megmondja lelkünk széppé tevésének a módját is: Aki szeret engem, 

megtartja parancsaimat (uo). Tehát Isten akaratának az elvállalása, megvalósítása széppé teszi 

Isten számára a lelkünket.  

 

 II. Jézusnak ez a szava: benne fogunk lakni, mindig is mélyen megérintette tanítványai 

lelkét.  

 

 1. Origenes a III. században így tanít: „A szentek mindegyikében Isten uralkodik, és minden 

szent engedelmeskedik Isten szellemi törvényeinek, aki szentjeiben lakik, mint jól kormányozott 

városban. Az ilyen tökéletes lélekben ott van az Atya, és az ilyenben az Atyával együtt uralkodik 

Krisztus, eme szavai szerint: Hozzá megyünk, és lakást veszünk nála.” Origenes a szentekről beszél, 

vagyis olyan emberekről, akik engedték, hogy eluralkodjék bennük a szent Isten. Olyan emberekről, 

akik mindenben megteszik Isten akaratát, engedelmeskednek neki. Az ember minél jobban 

megteszi Isten akaratát, minél jobban engedelmeskedik neki, annál inkább megszentelődik, és annál 

inkább eluralkodik benne Isten. Ha az ember szabad kezet ad az életében Istennek, Isten áldó keze 

szentté teszi azt az embert. Az ilyenben – ahogyan Origenes mondta – az Atyával együtt uralkodik 

Krisztus. És ahol az Atya meg a Fiú van, ott van kettejük Lelke is, a Szentlélek. Amikor az ember 

szívét nem a gyűlölet uralja, nem a türelmetlenség tölti be, nem az önakarat keresése vezérli (vö. 

Mk 7, 22), akkor az ember megtapasztalja, hogy Isten az ő csendjével, az ő békéjével eluralkodik 

benne. A belső csend ugyanis akkor valósul meg, ha az embernek már nem kell semmi, csak az 

Úr, vagyis, amikor Isten annyira betölti az ember szívét, hogy már nem kívánkozik másfelé, csak 

Isten felé. Olyan ez, mint mikor a kedves vendég megérkezik, amikor befogadjuk őt a hajlékunkba, 

már nem törődünk mással, ha nem csak vele. Amikor az isteni Vendéget fogadjuk, akkor ő 

uralkodik már el az életünkben, s megszületik a harmónia, a szépség és a csend a lelkünk 



 

hajlékában. Élvezzük ezt a csendet, amelyben Isten örök szeretete lüktet! Vigyázzunk, nehogy 

valami összetörje ezt a csendet, és megzavarja Isten szeretetének akadálytalan áradását lelkünkben.  

 

 2. Fontoljuk meg, ha a Zsoltáros azt mondja: Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe 

helyeznem bizakodásomat (Zsolt 72, 28), akkor milyen jó lehet az, amikor Isten nemcsak velem 

van, hanem már bennem van. Isten jelenlétének, bennünk létének a nagy, titokzatos valósága 

áhítatos csendet eredményez, az ember elnémul ekkora szeretet láttán. Ebben az áhítatos csendben 

születik meg az áhítat, vagyis az Istennel teli csend. Minél tovább hallgatjuk ezt az Istennel teli 

csendet, annál jobban megéljük, hogy milyen gyönyörűséges csend ez. Lényünket átlükteti Isten, 

kivirágzik bennünk a szeretet, az öröm, a békesség, vagyis a Szentlélek gyümölcsei (Gal 5, 22). 

 

 3. Nyilván, egy ilyen istenélmény után mondta a Zsoltáros is másokkal megosztani akarván 

élményét: Magasztaljátok az Urat, Istenünket! Boruljatok le lába zsámolyához, mert ő valóban 

szent! (Zsolt 98, 5). Ünneplő, örvendező, békességgel, szeretettel teljes lélekkel leborulni Isten 

előtt, meghódolni Isten előtt, aki a lelkünk hajléka lakója lett, milyen boldogság! Mint a 

szerelmeseknek, vagy a szülőnek és a gyermeknek boldogsága, amikor egymásra találhatnak. A 

szeretett személy feletti boldogság, az egymásba ölelkezésnek, az egymáshoz odahajolásnak az 

öröme ez.  

 

 4. A Zsoltáros a következő versben buzdít: Hívjuk segítségül Isten nevét (uo. ,6). Hát 

mondjuk ki mi is lelkünk áldott Lakójának, szerelmes Istenünknek a nevét: „Istenem! Uram!” 

Mind a két megszólításban benne van a teremtménynek a legteljesebb rászorultsága a Teremtőre, az 

életet adó „Ős-tenem”-re, ahogyan a régi magyarok mondták Is-ten nevét: Ős-tenüknek, 

Teremtőjüknek ismervén el őt; illetve lelkünk szerelmes Urának nevét is újra meg újra kimondani 

milyen öröm, milyen nagy boldogság!  

 

 5. Minél tovább vagyunk félhomályban, szemünk annál inkább megszokja a sötétséget, és 

egyre jobban látunk. A lélek is minél tovább van Isten nem látásnak homályában, annál „élesebb” 

lesz az odahallgatása Isten igéire, mert várakozásának eredményeképpen jobban érzékeli Isten 

szavát. Ilyenkor meghallhatjuk: Ő is a nevünket mondja ki, azt a nevet, amellyel a létbe szólított. 

Azt a nevet, amelyet csak ő ismer, azt a nevet, amellyel ő a létben fenntart (vö. Jel 3, 12).  

 Milyen öröm az embernek a saját nevét attól hallani, aki őt szereti! A másik személy 

ugyanis nevünk kimondásával egész lényünket igényli, igent mond rá. Amikor az ember megélheti 

Istennek ezt a szavát, amellyel őt, a kicsiny, de mégis Isten szeretetében naggyá lett teremtményét 

kimondja, akkor kezdjük megérteni, mit mond Isten nekünk. Világossá kezd lenni számunkra, hogy 

kicsoda ő, – nem más, mint a lelkünk Ura, aki hajlékot akar venni nálunk; és világos lesz 

számunkra az is, hogy kik vagyunk mi, – olyan emberek, akik hajlékot adhattunk az Úrnak.  

 S ha még vagy már nem halljuk Isten szavát, amellyel bennünket kimond, akkor is tudnunk 

kell, hogy a kegyelem Ura szavak kimondása nélkül is adhat belső megvilágosodást, amellyel 

megértjük: „Mit üzensz, Istenem. Mit mondasz magadról nekem, Uram?” 

 

 6. Az emmauszi tanítványok azt mondták: Ugye, lángolt a szívünk? (Lk 24, 32). Akkor most 

lángoljon a mi tanítványi szívünk is! Jézus ugyanis itt már nem csupán a szentírási szavak 

értelmét világosítja meg számunkra, hanem saját magát ajándékozza. Ha Hierotheos Vlachos: Egy 

éjszaka a szent hegy sivatagjában című könyvében azt mondja az Áthosz-hegyi szerzetesről: 

„Szavai izzanak a kegyelemtől”, vagyis átlángol rajtuk Isten üzenete, akkor mennyivel inkább 

lángol Isten, a lobogó tűz (Iz 4, 5) a mi lelkünk hajlékában.  

 

 7. Ha a Zsoltáros azt mondja Isten igéjéről: Ragyogó lámpás szavad lépteim előtt (Zsolt 118, 

105), akkor vajon micsoda ragyogás a szavaknak Ura, az élő Isten lelkünknek hajlékában! A 

lélek itt már érezve „érzi” a szavak nélküli közléseket, vagyis Isten önközlését. Ekkora szeretet 

láttán –, a lélek már elnémul, és megszólalni sem tud, hogy kimondja: „Neked adom én is magamat, 



 

Uram”, – csak lényének kitárulkozásával, Isten szeretetének befogadásával, a dicsőség Ura 

dicsőséges lénye lobogásának befogadásával válaszol! Ha eddig a kölcsönös önajándékozással 

mondták egymásnak Isten és a lélek: „A tied vagyok”, most már mondani sem kell ezt, mert a lélek 

mindezt már a megtapasztalás élményével tudja!  

 

 8. Ebben a bensőséges együttlétben az ember már nem képes megkülönböztetni – mert nem 

szavakkal történik a közlés –, ki az, aki mondja a másiknak: „Veled vagyok!” Mert Isten is ezt 

mondja a léleknek, és a lélek is ezt mondja Istennek: „Veled vagyok, nem tudok, és nem akarok 

nélküled élni! Ahol te vagy, hadd legyek én is ott vagyok! Nincs más vágyam, mint veled lenni!”  

 A Zsoltáros ezt az élményt talán így fogalmazta meg: Lelkem ujjong az Úrban, örvendezik, 

mert szabadulást hozott (vö. Zsolt 34, 9). Akkor mi is mondhatjuk: „Lelkem, ujjongj az Úrban!” , 

illetve: „Uram, ujjongj a lelkemben!”  

 

 9. Vagy más megfogalmazásban így mondja a Zsoltáros: Örvendjen az ég, és ujjongjon a 

föld az Úr előtt, mert eljött! (vö. Zsolt 95, 11. 13). Az ég és a föld öröme lelkem hajlékában 

egybeölelkezik.  
 Az örök isteni szó – amely az Atyát és a Fiút összeköti – hangzik el a mi lelkünkben is. Az 

Atya ugyanis ezt mondja a Fiúnak: „Szeretlek!”, és a Fiú pedig ugyanezt mondja az Atyának a 

Szentlélekben: „Szeretlek!”  

  

 Micsoda gyönyörűséges imádkozás ez, amikor az imádkozó ember lelkében csak ez az 

egyetlen, örök, isteni, végtelen Valóság zeng: „Szeretlek!”  

 Már nem kell boncolgatni, ki mondja kinek, elég az, hogyha a két szeretet egymásba 

fonódik, egymásban van, egyesül.  

 

 Csak ez az isteni Valóság zeng végig az emberi lélek kicsiny univerzumán és a végtelen 

nagy Isten mindenségén: „Szeretlek! Szeretlek!” 

 

Hallgassuk Isten üzenetét:  

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

 

És Istent megszólítva mi is ugyanezt énekeljük:  

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

 

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



 

 
Borromei Szent Károly már a XVI. sz-ban figyelmeztet: „Őrizd a szívedben meggyulladt kis szikrát, nehogy lehűljön! 

Ne kívánd, hogy azonnal melegítsen! Kerüld a szórakozottságot, a fecsegést!” 

Érdemes a nagy testvéreink, a szentek írásait tanulmányoznunk, mert ők előttünk járnak, útmutatást adnak az 

életszentség felé vezető utunkon 

Szeretettel figyeljünk a bennünk lakó Úrra! Éljük meg az ő szeretetét, és azt, mellyel mi viszonozhatjuk azt! 

Az emberek ujjonganak Isten városa, Jeruzsálem felett, mert benne lakik Isten 

Öröm töltse el a szívünket, mert Isten bennünk lakik!  

Kis szikra örömérzetünkre azzal tegyünk apró szeretet-forgácsokat, hogy mondogassuk: Szeretlek, Uram!” 

Péter apostol írja: Az isteni természet részesei lehetünk 

Isten legszebb gondolata, Isten temploma vagyunk Szent Pál szerint is 

A világ teremtésekor Isten lelket lehelt az emberbe, tehát Istentől származik 

Isten nemcsak a kő-templomban, hanem a mi szívünkben is hajlékot keres 

Nem csupán a Szűzanya áldott méhében volt jelen, hanem bennem is jelen van, s ezért ujjonghatok a boldogságtól 

Az áldott állapotban lévő nők megélik, micsoda ujjongás az Istentől ajándékozott gyermek bennük 

Jézus is megígéri: Aki szeret engem, és megtartja parancsaimat, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne 

fogunk lakni 

Isten akaratának elvállalása, megvalósítása széppé teszi számára a lelkünket 

Origenes a III. sz-ban így tanít: „A szentek mindegyikében Isten uralkodik, és ők engedelmeskednek Isten 

törvényeinek” 

Minél tökéletesebben megtesszük Isten akaratát, ő annál jobban eluralkodik bennünk 

Ha szabad kezet adunk az életünkben Istennek, akkor az ő áldott keze boldoggá tesz minket 

Akkor valósul meg bennünk a csend, ha már egyedül Istent akarjuk 

Élvezzük a csendet, melyben Isten örök szeretete lüktet! 

Isten jelenlétének, bennünk létének hatalmas, titokzatos Valósága áhítatos csendet eredményez, és ekkora szeretet láttán 

elnémulunk 

Minél tovább hallgatjuk ezt az Istennel teli csendet, annál jobban kivirágoznak bennünk a Szentlélek gyümölcsei: a 

szeretet, az öröm, a békesség… 

Nagy boldogság meghódolni a bennünk lakó Isten előtt, és kimondani szerelmes Urunk, Istenünk szent nevét 

Idővel élesedik lelkünk Isten szavára hallgatása, a várakozásunkkal érzékelhetjük őt 

Ha még nem halljuk Isten szavát, a kegyelem akkor is adhat megvilágosodást, megérthetjük Isten üzenetét 

Az emmauszi tanítványok és Hierotheos Vlahos is ír a szív lángolásáról  

A Zsoltáros ragyogó lámpás-nak mondja Isten szavát a léptei előtt 

A lélek érezve érzi Isten szavak nélküli üzenetét, önközlését, és elnémul 

Ki kell tárulkoznia, Isten szeretete lobogásának befogadásával kell válaszolnia!  

Ne legyen más vágya szívünknek, egyedül Isten!  

Gyönyörűséges imádkozás: lelkünkben az egyetlen, örök, isteni, végtelen Valóság zeng: „Szeretlek!” 

A két szeretet egymásba fonódik, egyesül. Csak az isteni Valóság zeng végig a lélek kicsiny univerzumán, Isten 

végtelen nagy Mindenségén: „Szeretlek!” 

 

 


