
 

262. Isten és a lélek kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat 

 

 

Imádkozzuk a 79. számú éneket: 

 

 Áhítattal készülődjünk, testvérek,  

Emlékére ama titkos estének, 

Hol a piros borbul Krisztus vére csordul, 

S lesz a kenyér áldozata testének. 

 

 Dicsőség a magasságban Istennek, 

 Jézus és a tanítványok így zengtek. 

 A húsvéti ének szállott fel az égnek, 

 Zengje velük buzgó szava mindennek! 

 

 Áhítattal készülődjünk az imára! Jézus is ezt mondta: Vágyva vágyom elkölteni veletek ezt a 

húsvéti lakomát (Lk 22,15). Milyen imádság, milyen mélységes találkozás az, amikor Isten és a 

lélek kölcsönösen egymásnak tudják ajándékozni magukat! Készülődjünk! Az áhítattal való 

készülődésben benne foglaltatik az is, hogy áhítja a lelkünk ezt az Istennel egymásnak 

ajándékozást. Vágyódunk rá! Ha egy imádságban öt percig, tíz percig, egy óráig, egy életen át nem 

tudunk mást megtapasztalni, mint csak azt, hogy áhítattal vágyódik a lelkünk az Istennel való 

kölcsönös önajándékozásra, akkor tudhatjuk, hogy ez már jó imádság.  

 

 Izajás – akit az Ószövetség evangélistájának is szoktunk mondani – ilyen vallomást tesz: 

Urunk, neved dicséretére vágyódott a lelkünk, Utánad vágyódik a lelkem éjjelente! Teljes szívemből 

kereslek Téged! (Iz 26, 8b-9a). Néha úgy felfakad az imádkozó ember lelkéből – főleg amikor az 

Eucharisztia előtt hódol –, de jó lenne egy szép éneket zengeni az Úrnak! Amikor a lélek énekben 

tör ki, akkor ezzel jelzést ad Isten felé, hogy mekkora vágy van benne: szeretne most is 

ugyanolyan mélyen, boldogan imádkozni, mint amikor valaha ezt vagy azt az éneket oly boldogan 

énekelte. Most, az ének elimádkozásával kiteszi magát a lehetőségnek, hogy újra felfakadjon a 

szívében az az istenélmény!  
 Az ószövetségi Bölcsnek is hasonló élménye volt: Esdekeltem és leszállt rám a bölcsesség 

lelke (Bölcs 7, 7). Isten utáni vágyódásunkat szabad megtoldani esdekléssel, könyörgéssel, kéréssel 

és zörgetéssel! Ha úgy érezzük, hogy a vágyunkkal még nem értük el az Istennel való 

találkozást, akkor esdekeljünk. Az Egyház is így könyörög: „Királyunk és Üdvözítőnk, tanítsd 

Egyházadat, hogy szüntelenül magasztalja Fölségedet!” (Az imaórák liturgiája, Évközi III. hét, 

kedd, Reggeli dicséret fohászai). Tehát szabad nekünk is esdekelnünk: Uram, taníts meg minket 

imádkozni! (Lk 11, 1).  

 

I. Hogyan tudunk egyre mélyebbre behatolni Isten Szeretetének a titkába. 

amellyel önmagát akarja nekünk ajándékozni az imában? 
  

1. A Zsoltáros idevonatkozóan azt tanítja: Zengjetek zsoltárt az Úrnak, Aki áthalad az egek 

egein, az ősi egeket! Íme, hallatja szavát, hatalmas szózatát (Zsolt 67, 33b-34). Tehát amikor az 

Isten után esdeklő szavunk énekre gyullad, akkor megalapozott a reményünk, hogy az Úr elindul 

az égből, áthalad az egeken, és eljön hozzánk! Ebben az imaállapotban az Urat kérjük, lelkünk 

vágyódik a Vele való találkozásra, az Úr pedig elindul. Íme, szava már hallatszik is. Amikor 

valakinek a szavát halljuk, az azt jelenti, hogy az illető már itt van a közelben. Mivel hozzánk szól, 

a szavából ki tudjuk olvasni az irántunk való szeretetét is. Amikor Isten, ez a hatalmas Úr eljön 

az ősi egekből, az örökkévalóságból, akkor Létében, Szavában és Szeretetében közli Önmagát 

velünk. Hallatja önmagát, Aki itt van. A Lét teljessége az Atya, a Szó teljessége a Fiú, a Szeretet 



teljessége pedig a Szentlélek. Amikor Isten közli magát, akkor mindig szentháromságos módon 

közli ugyanis magát.  

 

 2. Mit tud mondani erre az ember? Válaszunkat a Zsoltáros így fogalmazta meg: 

Rendelkezéseid csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem (Zsolt 118, 129). Ha végre megdobban a 

szívünk, mint ahogyan „megrezdült a bokor, mert madárka szállott rá” (Petőfi), ha végre rádobbant 

a szívünk Isten érkezésére, akkor már ne másra figyeljünk, csak Őrá, a Létére, a Szavára, a 

Szeretetére. Ezzel az Istenre figyeléssel tárjuk ki a lelkünket Isten érkezése előtt! Hiszen azért 

jön, hogy lelkünk mélyére hatolva nekünk adja magát, illetve elfogadja a Neki szóló 

önajándékozásunkat. Ha ebben az imádságban vágyó képességünk az Isten utáni vágyódással, és 

megismerő képességünk az Istenre való figyeléssel ki tud tárulkozni az Úr érkezése előtt, ha az 

imádkozó ember megkapja azt a gyönyörű élményt, hogy Isten itt van, lát engem, vagyis ismer a 

Fiúban, és szeret a Szentlélekben, akkor ez csodálatos kegyelmi ajándék! De éppen azért, mert ez 

kegyelem, emberi erővel mi magunk ezt nem tudjuk létrehozni, csak készítgethetjük a lelkünket a 

tűz befogadására, amelyet Isten csihol ki belőlünk, amikor hozzáérinti az Ő Lelkét a mi 

lelkünkhöz, mint ahogyan a kovakő és az acél egybecsengése szikrát vet.  

 

 II. De mi van akkor, amikor az ember nem érzi élményszerűen Isten érkezését?  
 

 1. Embertestvéreinktől mindig azt kérdezzük: „Hogy vagy? Hogy érzed magad?” Az érzések 

még a testi világ szférájába tartoznak. A lelki ember számára azonban nem az érzések a 

legfontosabbak, neki az érzések világából felül kell emelkednie az emberi szellem szférájába, 

oda, ahol a gondolatok és a jót önzetlenül akaró szeretet uralkodik el az életünkben. Ahol már nem 

az érzések dominálnak, az a szellem világa. A lelki embernek ebbe a világába merül bele felülről 

az Istentől érkező Fény és jóság, az Istentől származó tudás és Szeretet, vagyis maga a 

szentháromságos Lét, Tudás és Szeretet, Isten Élete,  

  – Aki bennünk is élni akar,  

  – Aki minket is az Ő Élete részesévé akar tenni, 

  – Aki közölni akarja magát velünk. 

 

 2. Egy egyszerű rádiókészüléken hiába akarjuk fogni az ultrarövid hullámú adásokat, ha 

azon csak középhullám van. Az embernek is hullámsávot kell váltania: Az érzések világát maga 

mögött hagyva átkapcsolni a szellem hullámsávjába! Az isteni Valóságot, az Ő szellemi Lényét, 

közelségét, önajándékozását ugyanis ebben a hullámsávban kapjuk, nem az érzések világában. Isten 

pedig közölni akarja magát velünk, hiszen ezért teremtett meg minket. A teológus azt mondja: az 

emberi lét: „esse participatum”, vagyis az Ő isteni Létéből részesedett lét, kapott lét. Mi tehát Isten 

Létéből részesedett létezők vagyunk, az Ő Lényéből részt kapott lények, az Ő Szívéből sarjadzott 

gyermekek vagyunk. Az Atya életéből Isten-gyermek fiak vagyunk a Fiúval a Szentlélekben. 

Amikor Isten megalkotott bennünket (vö. Ter 1, 27), akkor olyan remekművet alkotott, amely 

képes az ultrahang-tartomány feletti sugárzás vételére, a természetfeletti istenérkezés befogadására. 

Amikor Isten az Ő létéből adott nekünk, akkor alkalmassá tett arra, hogy az Ő sugárzását, 

önközlését be tudjuk fogadni. 

 

 3. Isten azért merül bele az ember világába, hogy újjáteremtse, új lénnyé, istenszerű 

emberré teremtse, akit betölt az Isten Szeretete, illetve aki oda tudja adni önmagát Istennek a 

Szeretetben. Nem volna teljes az Istentől elgondolt ember, ha Isten csak befogadni volna képes, de 

ő maga nem volna arra képesítve, hogy odaadja magát Istennek. Tehát amikor Isten embert 

teremtett, akkor olyan lényt alkotott, aki lábával a földön áll, de fejével már a mennyben jár, és 

szívével Istennél van, Istenben él, Isten pedig őbenne.  
 

 4. Az is kegyelem, vagyis Isten műve bennünk, tehát ajándék, hogy az ember Istennek 

ajándékozhatja önmagát. Nem magától értetődő, nem természetes dolog az, hogy az ember az 



isteni dicsőség részese (vö. 2 Pét 1, 4) legyen, vagy másképpen mondva: az Istenség részese 

lehessen. A dicsőség mindig Isten Lényét jelenti, a Fölségest, a Kimondhatatlant, a csodálatos 

Lényt. Ezt Szent Péter apostol, az első pápa tanításából tudjuk: Nem veszendő magból születtetek 

ugyanis újjá, hanem Isten élő és megmaradó igéje által (1 Pét 1, 23). Szent Pál apostol is mondja: 

Az isteni dicsőség részesei lettetek (Róm 5, 2). Szent Péter tovább buzdít: Legyetek lélekben 

készségesek, legyetek józanok! Mindenestől reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus 

Krisztus megjelenésekor kaptok! (1 Pét 1, 13). Tehát az apostolok arról beszélnek, hogy ez a 

dicsőséges Isten eljön hozzánk, megjelenik. Isten és az ember találkozik, Isten az embernek 

ajándékozza önmagát, az ember pedig Istennek.  
 A teológia meghatározása szerint: „A megszentelő kegyelem nem más, mint a megdicsőült 

Krisztus szentháromságos életének lelkünkbe való kiáradása, vagyis az isteni életben való 

részesedés a keresztség által.” A segítő kegyelem pedig nem más, mint természetfeletti 

megvilágosítás és megerősítés a megszentelő kegyelem előkészítésére, illetve megtartására. 

Mindkettő célja – tehát a megszentelő kegyelem és a segítő kegyelem célja – az ember 

megszentelése, azaz Isten életébe való bekapcsolása. A kegyelem tehát Isten ingyenes ajándéka, 

jóindulatú lehajlása teremtményéhez, Isten Szeretetének természetfeletti jele, amely személyes 

választ, közreműködést igényel (Előd István: Dogmatika, 360-361. oldal).  

 

 5. Mi mit válaszolunk? „Urunk, ha Te nekünk ajándékoztad magadat, akkor mi is Neked 

adjuk magunkat!” Ez az önátadás nem lehetetlen vállalkozás, mert nem a magunk erejéről, hanem 

Isten mindenhatóságáról van szó. Pál apostol így mondja: Urunk, Jézus Krisztus által, a hit 

segítségével utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk Isten fiai dicsőségének 

reménységével (Róm 5, 2). Amikor a felnőtt ember segít a kisgyermeknek, az meg tudja tenni azt, 

amit gyermeki erejével magától nem tudott volna megtenni. Mi is megélhetjük a saját 

kicsinységünket, tehetetlenségünket: Mi sem tudjuk önmagunkat egészen odaadni Istennek. Akkor 

Ő, a nagy, az Atya segít nekünk, kicsi gyermekeinek: Idősebb Testvérünk, az Egyszülött Fiú 

által segít nekünk, kicsiny gyermekeinek. Reményt ad, hogy részünk lehet Isten fiainak 

dicsőségében, vagyis az isteni dicsőséges természetében részesülhetünk.  

 Boldogan, örvendezve engedjünk ennek az isteni akaratnak! Istennek ugyanis az volt a 

terve, hogy a felfoghatatlan Fényesség, az örök Ige, az Atya dicsőséges képmása 

megtestesüljön, emberré legyen,  

  – emberileg felfoghatóvá legyen,  

  – értelemmel elgondolható,  

  – akaratunkkal követhető,  

  – és szívünkbe befogadható legyen!  

 

 6. Az egész üdvtörténet erről az isteni akaratról ad tanítást. Ez az imádság tehát nem más, 

mint olyan létállapot, amelyben az ember kiteszi magát a lehetőségnek, hogy Isten nekünk 

ajándékozza magát, illetve Ő képesít, hogy viszonozzuk ezt az önátadást, és Neki adjuk 

magunkat egészen! Isten úgy látszik, azt akarja, hogy  

  – ez a nem ragyogó fényességű ember átlelkesüljön, istenstílusúvá legyen,  

  – gondolataival bekapcsolódhasson Isten gondolataiba, 

  – akaratával belesimuljon Isten akaratába,  

  – szeretetével pedig horgonyt vethessen Isten szívében!  

 Ez az a szellemi mód, amellyel Isten és a lélek kölcsönösen egymásnak ajándékozzák 

magukat. A szellemi szférában, vagyis Isten világában ez a nemcsak testből, hanem lélekből is álló 

ember tud találkozni Istennel, képes Isten önajándékozását befogadni, illetve önmagát Istennek 

ajándékozni. Az ember számára ez az a világ, amely egyrészt körülöleli az Ő földi létét, másrészt 

pedig segíti is, hogy a földön álló kicsiny önmaga világából felemelkedhessék a lelki szférába, 

Isten világába.  
 Ez még nem a levitáció, a lebegés, a föld fölötti állapot imája, vagyis nem az a rendkívüli 

esemény, amely egyes misztikus szenteknél jelentkezik, de nagyon is jó út Istenhez. Ha a mi Isten-



Atyánk tekintetre méltat (vö. Lk 1, 48) minket is, és hívogat: – „Gyere, kicsim, gyere!” –, akkor 

merjük önfeledt lélekkel magunkat Isten karjaiba vetni, Istennek ajándékozni!  
 Ez a kölcsönös átöleltség az együttlétnek olyan imája, az Istennel való közösségnek olyan 

megvalósulása, amelyet az ember újra meg újra szívesen igényel, sőt szeretné, ha sokáig, sőt 

mindörökké tartson! Itt, ebben a bensőséges szeretetölelésben az ember hallja azt, amit Jézus 

mond: Én Atyám! Ő maga emlékeztetett bennünket arra a mennybemenetele előtt: „Felmegyek az 

én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz” (Jn 20, 17). Az imádkozó lélek itt gyönyörűséges örömmel 

tudhatja, hogy az az Isten, Akit Jézus így szólít: én igaz Atyám (Jn 17, 25), az ugyanakkor a mi 

Atyánk (Mt 6, 10) is. Az Atya pedig kimondja az örök Igét: Fiam! És amikor az imádkozó ember 

megélheti az Istennel való kölcsönös önajándékozás gyönyörűségét, akkor hallhatja Isten 

rávonatkozó szavát: „Gyermekem! Gyermekem, én vagyok! (Kiv 3, 14), tudniillik veled.” A 

Szentháromságban ez a vonatkozás, hogy az Atya a Fiúval van: a Fiú öröktől fogva örökké való 

születésének az elve is. De a Mennyei Atya nemcsak azt mondja: „Én vagyok, tudniillik veled, örök 

Egyszülött Fiam!”, hanem azt is: „Én vagyok Veled és Benned a Szentlélekkel, a Szentlélek által!” 

Istennek ez a kinyilatkoztató szava számunkra is érvényes, mert megkaptuk a gyerekké fogadás 

Lelkét, Akiben és Akivel ezt kiáltjuk: „Abba, vagyis Atyánk!” (Róm 8, 15). 

Az imádkozó ember Isten és a lélek egymásnak ajándékozása imájában ilyenkor Istent 

mondja ki önmagában. 

 

 III. Merjük mi is kimondani ezt az Istenbe kapcsoló szót: Atya!  
 

 1. Emiatt a személyes jelleg miatt imájában a teremtmény nemcsak Istent mondhatja ki, 

vagyis azt, Aki önmagában létezik: Atya!, hanem azt is, Akinek vonatkozása van hozzánk: Atyám! 

Mennyi mélység van ebben a Szóban, ebben a Névben, ebben a Valóságban! Ahogyan a gyermek a 

földi életét édesapjától és édesanyjától kapja, úgy Isten gyermeke, az istengyermeki létet a Mennyei 

Atyától kapja. Az „Atyám!” imaszóban benne van annak elismerése, hogy Tőle kaptunk 

mindent!  
 

 2. Mivel nemcsak egy szál egyedül én élek itt a földön, hanem Isten többi gyermekével 

együtt, ezért van jogalapja annak a megszólításnak, amelyet Jézustól tanultunk: Atyánk! Mi Atyánk! 

Ebben a gyönyörűséges, végtelen nagy isteni névben benne van a teljes Szentháromság és az 

általa alkotott teremtett világ is. Amikor Isten odaadja magát az embernek, illetve az ember 

odaajándékozza magát Istennek, ez olyan, mint amikor Jézus a mennybe ment, hogy emberi 

természetével is részesedjék az isteni dicsőségben. Amikor látták, hogy belemerült a felhőbe, akkor 

embersége belemerült az Istenségbe, a mennyei dicsőségbe, az örök nyugalomba. Ezért érthető, 

hogy az Istennel való egyesülés előfoka az Isten nyugalmában való részesedés imája. Amikor a 

lélek-Isten és az ember-lélek kölcsönösen egymásnak ajándékozták magukat, akkor már nincs más, 

amire vágyódnának, s ezért megszületik az imádkozó emberben az áldott béke, Isten békéje, 

amelyet csak Jézus adhat nekünk. Erről mondja Izajás próféta: Urunk, Te adod nekünk a békét, mert 

a Te műved mindaz, ami velünk történt (Iz 26, 12).  

 Álljunk meg áhítattal a nagy esemény előtt, készülődjünk Isten önajándékozásának a 

befogadására, és vágyódjunk azt viszonozni! S ha a magunk erejéből nem is tudjuk magunkat 

egészen Istennek adni, de az Ő irgalmából mégis megtapasztalhatjuk, hogy Isten műve mindaz, ami 

velünk történt a kölcsönös önajándékozás imájában.  

 

Énekeljük Isten üzenetét:  

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

 

Így válaszoljunk:  

„Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! Szüntelen, szüntelen!” 



  

 


