
 

 

260. A lélek megadja magát Istennek, befogadja az Urat, Isten pedig őbenne él 

 

 

Imádkozzuk a 127. számú éneket: 

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom! 

 Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, 

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál! 

 

 A szemlélődő ima útjainál próbáltuk nézni, hogy a lélek hogyan kapja meg az 

összeszedettség kegyelmét Istentől, illetve hogyan teremt Isten békét az ember lelkében. Ezek 

az imakegyelmek előkészítik Isten lelkünkbe való érkezését. Tehát már nemcsak arról van 

szó, hogy Isten jelen van, hogy Isten közel jött a lélekhez, hanem sokkal inkább arról:  

 

I. Isten be akar jönni a mi gyarló, méltatlan lelkünk hajlékába!  Hová tudjuk befogadni? 
 

A Hittudomány arról beszél, és ezt Tankré: Aszkétika és Misztika című könyve 51. 

pontjától kezdve próbáljuk összefoglalni: az ember testből és lélekből áll, anyagból és 

szellemből (51). De ez a két Valóság egy természetben forr össze, egy személyt alkot az 

emberben. „A teremtett világ csodálatos összessége, mondja Nagy Szent Gergely pápa: az 

ember   – él, mint a növény,  

                                  – érez, mint az állat,  

– gondolkodik, mint az angyal.” 

 

1. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy az ember hova fogadja be Istent, próbáljuk egy kicsit 

nézni a saját mivoltunkat! Mennyire összetett, és mégis mennyire alkalmas arra, hogy Isten 

hajléka legyen az ember. Az ember először is létezik, mint a kő, amely nem érez, a helyét 

nem változtatja, „csak” létezik, de Isten gondolatát hordja. Az emberben van egy vegetatív 

létsík, mint ahogy(an) a növény is vegetál, a földből felszívott tápsókat és a nap éltető fényét, 

melegét életté alakítja. Él, és ez az élet is Isten gondolatának a tükröződése. Bennünk, 

emberekben is van vegetatív élet, amely működik. Sokszor nem is gondolunk rá, de nem 

tudnánk az oxigént, a táplálékot befogadni, hogyha nem volna az ember létében olyan létsík, 

amely hasonlít a növény vegetatív létsíkjához. Az állat már többlettel rendelkezik, mint az élő 

növény, mert szenzitív létsíkja is van, tehát érez. Egy kutya is milyen vadul tud reagálni, ha 

nem tetsző jelenséggel, vagy személlyel találkozik. Vagy egy kis cica is milyen aranyosan tud 

dorombolni, amikor jól érzi magát. Nyilván az állatvilág szaporodása fejlettebb, mint a 

növényvilág önreprodukciója.  

 

2. Az ember testében is vannak ilyen szenzitív vonások, amellyel érezzük az 

érzékszerveinken keresztül a külvilágot, és reagálunk rá. Testünk Isten csodálatos 

elgondolásának a keze-nyomát hordozza, amikor nemcsak az önfenntartás ösztöne 

működik bennünk, hanem a fajfenntartás ösztöne is. Az emberben azonban a létezés 

életsíkján, a vegetatív életsíkon, ill. a szenzitív életsíkon túl van egy negyedik létsík is, az a 

szellemi létmód. Az értelem megismerő, cognitív tevékenységében, és az akarat szabad-

akarati döntéseiben nyilvánul meg.  

 

3. Az értelem és a szabad akarat a lélek két nagy képessége. Az ember hasonló az 

angyalokhoz, még inkább Istenhez, mert hiszen Isten az Ő képmására, hasonlatosságára 



 

teremtett bennünket! (Ter 1, 27), ahogyan ezt a Teremtés könyve 1. fejezetében olvashatjuk. 

Mindezekből a létsíkokból összeáll az ember, mint egész. Ez az emberi természet 

harmónikus, nagyszerűen megkonstruált lény! Mondhatjuk, hogy az embernek kijár az, 

hogy létezzék, hogy vegetáljon, vagyis éljen a föld javaiból, érezzen, és gondolkodjon, illetve 

akarjon. Ezek az ember természetes ajándékai, amelyek nélkül az ember nem lenne teljes 

ember. Ha hiányzik belőle a lélek, az értelem és az akarat, akkor az csak egy állati test lenne. 

Isten azonban még valami többletet gondolt el az emberről, többlet-életet akart adni, ez 

pedig az isteni lét síkja. Ez már természet feletti adomány, ez már a természet feletti világ!  

 

II. Hogyan viszonyul egymáshoz az emberben a vegetatív, a szenzitív és a cognitív élet? 

 

Mielőtt ezt azonban egy kicsit részletesebben nézzük, tárgyaljunk arról, hogy mi az 

emberben a vegetatív, a szenzitív és a cognitív élet! A bennünk levő élet, a bennünk levő 

érzés, és a bennünk levő szellemi megismerés és akarás egyrészt egymás mellé van rendelve. 

A három létsík bennünk egy személyben létezik. Másrészt pedig egymás alá vannak rendelve. 

Ugyanazon célra törnek, vagyis az ember lehető legnagyobb tökéletességére. Az ember 

ugyanis az életet akarja megőrizni, amit kapott, illetve kibontakoztatni akarja. Alsórendű 

vágyó tehetségünk – tehát a vegetatív és a szenzitív képességünk az érzéki, az érezhető jóra 

törekszik. Viszont a magasabb-rendű vágyó tehetségünk, a szabad akarat az erkölcsi jót 

szomjazza. Amikor ez a két vágyódó képességünk bennünk összeütközésbe kerül, mert mást 

akar a szenvedély, mást a szabad akarat, akkor a szenvedély felett az akaratnak, a test felett 

a léleknek, az ember felett pedig Istennek kell diadalmaskodnia! (53). Az ember az 

engedelmesség által aláveti magát a Teremtőjének. Tehát a test felett a lélek legyen az Úr 

bennünk is, a lélek felett pedig Isten! Az ember ugyanis Istentől kapta a létét, Isten az 

abszolút Létező, Aki nem függ senkitől, nem kapta a létét; az ember, a teremtmény pedig a 

kapott lét birtokosa. Itt jön a gondolat tovább fejlesztése, kifejtése:  

 

1. Mi az ember? Isten az embert nem a tisztán természetes rend állapotára 

teremtette, tehát hogy létezzen, vegetálva éljen, érezzen, hogy ismerjen és akarjon, hanem a 

természetét meghaladó természet feletti rendbe hívta, tudniillik, hogy isteni élet is legyen 

bennünk. Ez az isteni élet nem jár ki az embernek. Ezért mondjuk természetfeletti életnek. 

Az isteni élet Jézus Krisztusban Személy szerint egyesült az emberi természettel. Benne egy 

Személy van az Isten Fiának Személyisége, de két természetben: isteni és emberi 

természetben (57). Ezt az egyesülést lényegi egyesülésnek, latinul unio hypostatikának 

mondjuk, vagy más, magyar szóval: személyi egyesülésnek (59A). Isten azonban az ő életét 

velünk, többi emberrel is meg akarja osztani. Ezt nem lényegi egyesülésnek, hanem járulékos 

egyesülésnek mondjuk. Járulékos módon egyesíti Isten az embert önmagával a megszentelő 

kegyelem által. Vagyis Isten meghagyja az embernek a tulajdon személyiségét, de 

változásokat idéz elő benne: 

 

2. Az ember istenszerűvé lesz! Istenhez hasonlóvá válik. Részesedik Isten 

természetében:  
a) először is létében, Aki az Atya, 

b) másodszor tudásában. Istenben a tudás teljessége a Fiú, 

c) harmadszor Isten szeretetében részesedik, Aki Istenben a Szentlélek.  

Ezt az isteni természetben való részesedést már itt a földi életben közvetve megkapjuk, 

az örökkévaló életben pedig közvetlenül. Ott ugyanis színről színre láthatjuk Istent, amint van 

(1 Jn 3, 2). Itt az áhítattól túlcsorduló lélekkel meg kell állnunk a gondolatsornál, szinte 

ledöbbenni! (59B)  

 



 

3. Ki vagyok én, ember? Mi vagyok én?  

Létezem, mint a kő, vegetáció van bennem, mint a növényben, érzek, mint az állat, s 

mégis több vagyok ezeknél, mert van bennem egy szellemi princípium, egy többlet, ami nem 

matéria szférájába tartozó valóság, mert tudok gondolkodni, és van szabad akaratom! 

Mindezen létsíkok mellé a természetes adottságaim fölé kapok még egy életsíkot, amely már 

nem az én életem, hanem Isten élete bennem. Ahogyan nem érezzük a vegetációt, sokszor 

nem figyelünk az érzékeléseinkre, ahogyan a gondolataink sokszor elszaladnak, és a vágyaink 

nincsenek kontrolljaink alatt, nem gondolunk rájuk, úgy az isteni életre  nagyon sokszor nem 

is gondolunk! De attól ezek a létsíkok vannak, és működnek bennünk.  

 

4. Milyen boldog az az ember, aki tudatosan élhet, arra használja az értelmét, 

amire az való, amiért azt kapta, tudniillik hogy Istent felismerje! Arra használja az akaratát, 

amire az való, tudniillik azt kapta, hogy Istent és a felebarátait szerethesse, szolgálhassa! 

 

5. Érdemes újra az emlékezetbe idézni a megszentelő kegyelem meghatározását. Az 

nem más, mint Isten önmagát ajándékozó szeretete, amellyel az embert új létrendbe, az 

istengyermeki létrendbe emeli, megszenteli. A segítő kegyelem pedig nem más, mint Isten 

ajándékozó szeretete, amellyel az Ő Világosságát és megerősítő erejét adja, hogy egyre 

jobban felismerjük, hogy kicsoda Ő, mik vagyunk mi, emberek; és egyre jobban szeressük 

Őt, meg mindazokat, akik Istenhez tartoznak. A természet feletti életben is érvényesül a 

természetes élet elve: Minél jobban megismerünk valamit vagy valakit, annál jobban 

megszeretjük. Minél jobban megismerjük Istent az Ő segítő, megvilágosító kegyelmével, 

annál jobban tudjuk szeretni és szolgálni Őt, Aki a lelkünk hajlékában lakik! Hagyjuk 

magunkra hatni ezeket a nagy igazságokat!  

 

6. Ki is vagyok én, létező lény, akit Isten a létbe szólított, hogy részesedhessem az Ő 

létéből? Éhező és szomjazó ember vagyok, akinek szüksége van ennek a földnek a kincseire, 

adományaira, hogy a vegetatív életem bontakozzék, fennmaradjon. Vannak bennem érzések 

az érzékszerveim által, és akarati törekvések, a szenvedélyek által, de ott van a magasabb-

rendű megismerni és vágyódó tehetség, a gondolat és a szeretet. Ebbe a szellemi létembe 

ajándékozza bele Isten önmagát. A matematika a parabolát nyitott szárnyú görbe vonalnak 

írja le, amelynek a szárai a végtelenbe tárulkoznak. Valahogy így lehetne szemléltetni: Isten a 

magasból, a végtelenségből lehajol, és belerajzolja magát, beleérinti, beleajándékozza magát 

az embernek a kicsi szűk, ellipszis létébe, annak a felső részébe. És a kettő, a felülről jövő 

nyitott-szárú parabola és az emberi lét szűkös ellipszise egymásba hatol. Egy helyen 

létezik a Isten végtelensége és az mi emberi létünk kicsinysége. Gyenge hasonlat, emberi 

dadogás, de segít megélni azt az isteni akaratot, amellyel Isten hajlandó az emberbe 

beleajándékozni magát, és így az embernek természetfeletti életet adni. Természetfeletti 

életünk legfőbb oka, vagyis létesítő oka, és minta-oka a Szentháromság. A hittudósok a 

bennünk lakó Istent teremtetlen kegyelemnek nevezik.  

7. Aquinói Szent Tamás szerint Isten három különböző természetes módon van 

jelen a teremtményekben:  
a) Először a hatalmával, hiszen minden teremtmény a hatalma alá tartozik,  

b) másodszor a jelenlétével, hiszen minden nyitva áll Isten ismerete előtt, 

c) harmadszor pedig a lényegével, vagyis hogy Isten az elégséges létalapja 

minden valóságnak. Nemcsak a mozgását kapja Tőle minden teremtmény, hanem, a 

létét is.  

 

8. Istennek azonban nemcsak természetes jelenléte van bennünk, teremtményekben, 

hanem természetfeletti jelenléte is. Ez sokkal nagyszerűbb, sokkal bensőségesebb, mint az 



 

előbb említett. Itt már nemcsak mint teremtő és fenntartó Isten van jelen, hanem mint a 

legfönségesebb, imádandó Szentháromság. Az Atya a Fiúistennel együtt száll a lelkünkbe, 

Aki vele egylényegű, és kettejük szüntelen Szeretete a hasonlóképpen egylényegű a 

Szentlélekkel a mi életünkben is, a mi lelkünkben is öröktől fogva örökké megvalósul! Az 

az életünk – amelyet Isten ad nekünk – részesedés az Ő isteni Életéből! A Szentlélekben való 

újjászületés, és a vízzel való megkeresztelkedés a megújítás fürdője által szül bennünket erre 

az élő reménységre az igazság Igéjével (Tit 3, 5-7). Isten nemcsak Urunk a természetes 

rendben, hanem Atyánk a kegyelmi rendben, Aki Barátunk akar lenni a Fiúval, és 

megszentelő Istenünk a Szentlélekkel! Az embert kiválasztja szeretete különleges tárgyává, 

Isten az emberi lélek Jegyese akar lenni (90-95. 97). Ez elkötelezettséget jelent a bennünk 

lakó Szentháromság iránt, ami azt jelenti, hogy gyakran kell Reá gondolnunk. Latinul így 

mondták: ambulare cum Deo intus, azaz: együtt járni Istennel belül.  

 

9. Más szóval: azzal a tudattal kell élnünk, hogy Isten bennünk van! Az a tudat, az 

a rágondolás három érzelmet fakaszt az emberben:  

a) Az első irányulás az, hogy imádjuk Istent (99), 

b) a második az, hogy szeretjük (100),  

c) a harmadik pedig az, hogy követjük, vagyis utánozzuk (101). 

 

III. Engedjük, hogy elhatalmasodjon bennünk az imádás érzelme! 
 

Szent Pál úgy mondja: Dicsőítsétek meg és hordozzátok Istent a testetekben! (1 Kor 6, 

20). Hogyan is volna lehetséges, hogy ne dicsőítsük, imádjuk, áldjuk isteni Vendégünket, 

Aki lelkünket valóságos szentéjjé alakítja át? Amikor Szűz Mária áldott méhébe fogadta a 

megtestesült Igét, egész élete szüntelen imádás és istenáldás, magasztalás lett. Nem véletlenül 

a Magnifikátban foglalja össze szíve érzéseit (vö. Lk 1, 46-55). Nekünk is ilyen örvendező, 

magasztaló érzésekkel kell tudatára ébrednünk annak, hogy Isten bennünk lakozik! 

Lelkünk az Ő templomává lett, ahol dicsőíteni kell Istent. Amikor az ember megnyitja – már 

nem is annyira az ajkát, inkább - a szívét az örvendezésre, akkor a lelkünk rááll Isten 

hullámhosszára. Ő, Aki a dicsőség Ura, szüntelenül sugárzik belőle a lét teljességének a 

dicsősége, elfogadja a mi parányi dicsőítésünket is, a kettő eggyé lesz. Amikor az ember 

ráébred annak a tudatára, hogy ez a végtelenül hatalmas Isten nekünk ajándékozza magát, 

akkor felfakad bennünk a másik érzelem, a szeretet érzete. Isten, ez a végtelen nagy Úr 

ugyanis a mi szívünket kéri: Fiam, add nekem a szívedet! (Péld 23, 26).  

 

 1. Lehet-e ellenállni a szeretet ezen isteni jelentkezésének?  
Az egyetlen helyes magatartás: megadjuk magunkat Istennek! Tudjuk, hogy Isten 

jóságos jótevőnk, életet adó Atyánk. Persze, hogy a szeretet mellett a hála is fellángol a 

szívünkben. Így a szeretet nem valami egyszerű érzelmi vonzódás, hanem nagylelkű 

önátadás. Isten nekünk adta magát, mi is Neki adjuk magunkat, szellemi voltunkat, 

gondolatainkat, akarásainkat.  
 

  2. Itt fakad fel bennünk a harmadik érzelem: a követés, az utánzás. Jézus világosan 

megmondja: Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes! (Mt 5, 48). Máshol 

pedig így folytatja: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat” (Jn 14, 23). Krisztus élete 

az, hogy szüntelenül a Mennyei Atya akaratát tegye! Ebben kell követnünk Őt! Már az 

Ószövetségben Isten törvényének a zsoltára ezzel a gondolattal kezdődik: Azok a boldogok, 

akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvényei szerint élnek. Azok a boldogok, akik az 

intelmeiket megfogadják, és akik Őt keresik teljes szívükből (Zsolt 118, 1-2). 

 



 

 3. Mi az Úr törvénye?  
Az, hogy legyen bennünk egy természetünket meghaladó élet, Isten élete mibennünk! 

Ő akarja, hogy ezt befogadjuk. Akkor nincs más megoldás, mint a készséges engedelmesség: 

„Uram, kitárom lelkem ajtaját Előtted, és ezzel jelzem, hogy kész vagyok befogadni 

Téged.” A Szűzanyának is igent kellett mondani az Úr akaratára (vö. Lk 1, 38). A szemlélődő 

imában ez nekünk is a feladatunk, hogy kitárulkozzunk a lelkünk a hozzánk közelítő 

Urunk előtt! Ő akar jönni, nekünk kell Őt hívogatni és befogadni: „Jöjj be lelkem 

hajlékába, Uram!” A léleknek tehát meg kell adnia magát Istennek, aki kopogtat lelke ajtaján 

(vö. Jel 3, 20). (Csengetés hallatszik.) Ha talán még nem érezzük Istennek ezt a sürgető 

kopogtatását, jelzését, hogy már az ajtóban állok, nem halljuk még a csengőnek a szavát, 

akkor is csak nyissuk ki az ajtót, és nézzük meg, hogy ott áll-e már. Ha nem nyitjuk ki az 

ajtót sokáig, akkor az berozsdásodik. Azután még a kulcsot is elveszítjük. De ha újra meg 

újra várakozó lélekkel kinyitjuk azt az ajtót, akkor is könnyű lesz kinyitni, ha már végre 

ott áll az isteni Vendég a lelkünk ajtajában. Már lehet gondolkodni azon, hogy mit fogunk 

Neki mondani ott az ajtóban. Talán nem hosszú köszöngetésekre van szükség, mert a lelkünk 

már régóta együtt van azzal, Aki el akart jönni hozzánk, Ő pedig már nálunk időzött akkor is, 

ha még nem láttuk az út kanyarulata miatt, ahogyan közelít hozzánk. Talán elég csak ennyit 

mondani az Úrnak: „Gyere! Jöjj beljebb, és szeress engem, Uram!” Kérlelhetjük talán így 

is: „Öntsd lelkembe szent kegyelmedet!” Az Úr pedig nem tud, mert nem akar ellenállni a 

jegyes, a választott lélek kérésének, és belesugározza szeretetét, örömét, békéjét az 

ember szívébe. Itt van az a pillanat, amikor az ember már nem tesz mást, mint megadja magát 

Istennek, befogadja az Urat, Aki őbenne, kicsiny teremtményében, választott jegyesében akar 

élni jobban, mint a napsugár fénye, és melege; árad a kegyelem, vagyis Isten közli az 

emberrel az Ő isteni létét, isteni tudását és isteni Szeretetét. Az Atya a Fiúval és a 

Szentlélekkel együtt egyre jobban elfoglalja a Neki kijáró helyet az ember lelkében. Ez az a 

létmód, amely részesedést jelent Isten természetében. Ez az a létsík, amelyben az ember 

istenszerűvé lesz! Ez az az életállapot, amelyben az ember él, de egyre jobban már nem ő, 

hanem Isten él benne (vö. Gal 2, 20).  

 

Énekeljük befejezésül a 139. számú éneket:  

 

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

 Mondjad csak egy szóval nékem, és meggyógyul az én lelkem!  

   


