
 

 

 

 

282. A lélek gyönyörűségét találja a Szentlélekben, Akit az Atya és a Fiú küld neki 

 

 

Imádkozzuk a 99. számú éneket:  

 

 Ó alkotó Lélek, jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el! 

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó, 

 Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk! 

 

 Azt próbáljuk tanulmányozni, hogy a szentháromságos egy Isten és az imádkozó lélek 

hogyan örül a másiknak. A szemlélődő ima útjain most a Szentlélekről, a harmadik isteni 

Személyről szeretnénk több információt, mélyebb ismereteket kapni, mert a szeretet mindig a 

megismerésből fakad. Ő ismer bennünket. A mi feladatunk az, hogy növekedjünk az ismeretben, 

és akkor növekedni tudunk a kölcsönös szeretetben is. Így azután majd egyre nagyobb lesz az 

imádkozó lélek gyönyörűsége a Szentlélekben.  

  

I. A Szentlélek éltet minket 

 

 Isten teremtő Lelke már a teremtés hajnalán ott lebegett a vizek felett (Ter 1, 2). Ugyanez a 

gondolat tükröződik vissza az ószövetségi választott nép leánya, Judit imájában is: Te elküldted 

Leheletedet, és minden létrejött (Jud 16, 14). Az, hogy van bennünk élet, az az Isten teremtő 

szeretetének műve. Amikor Isten megalkotta Ádám testét, akkor lelket lehelt belé, mintegy 

megosztotta az Ő megszentelő, éltető Lelkét az emberrel. Ámuljunk el ezen a nagy igazságon: 

Isten az Ő Szentlelkével éltet bennünket! Azért élünk, mert Isten nekünk ajándékozta a Lelket, az Ő 

Lelkét, Aki azután a mi lelkünk is lett, nyilván emberi módon, amennyire mi, testben élő emberek 

be tudjuk fogadni az Istentől alkotott emberi lelket.  

 Amikor az édesanya vagy a nagymama becézgeti a gyermekét vagy az unokáját, akkor 

gyakran így szólítja: „Életem!” Mi is, amikor becézgetni akarjuk a harmadik isteni Személyt, 

merjük ugyanezt az imaszót mondogatni Neki: „Életem!”  

 Az Újszövetségben Szent Pál apostol ilyen tanítást ad: Isten az, Aki minket veletek együtt 

megerősít, és felken Krisztusban, pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a 

Lelket (2 Kor 1, 21-22), a Szentlelket. Itt az Apostol már nemcsak az egyes emberről beszél – mint 

aki találkozik Isten teremtő Lelkével, Aki életet ad neki –, hanem mint a krisztusi titokzatos test, a 

misztikus közösség tagjairól. Mindnyájunkat ugyanaz az egy Lélek (1 Kor. 12, 4) jár át. 

Nemcsak éltet, hanem megerősít és felken Krisztusban, Krisztushoz tesz hasonlóvá. Amikor 

Jézus nyilvánosan fellépett Názáretben, és Izajás próféta könyvtekercsét olvasta, akkor a 

Szentléleknek tulajdonította az Ő felkentségét, vagyis, hogy Ő a Krisztosz, a Messiahu, a Felkent 

(vö. Lk 4, 18; vö. Iz 61, 1). Ugyanez a Szentlélek – Aki Krisztust emberi mivoltában megjellegezte, 

megjelölte, hogy Ő a Messiás, Ő a megígért Megváltó, a Szentlélektől átjárt, és a Szentlélektől 

küldött Istenember – bennünket is átjár, és hasonlóvá tesz a Felkenthez, Krisztushoz. Testi 

mivoltunkban nemcsak szellemi teremtett lélek van bennünk, hanem már az Úr Lelke is rajtunk van. 

Ő az, Aki által Krisztusban részesültünk, és Aki minket is felkent Krisztussá, és eltörölhetetlen 

pecsétet vésett a lelkünkbe a keresztség és a bérmálás szentsége által. (A harmadik ilyen 

eltörölhetetlen pecsétet adó szentség az egyházi rend!) Vagyis akinek van szeme, az látja rajtunk, 

hogy mi Isten Szentlelkével megjellegzett emberek vagyunk. Rajtunk van az Istennek való 

lefoglaltság pecsétje.  

 Az emberek sokszor nyüglődnek amiatt, hogy olyan egyedül vannak. Mi pedig most 

örvendezhetünk, hogy Isten Szentlelke, az Atya és a Fiú Lelke velünk van, és a megszentelő 



 

kegyelem állapotában élhetünk. Nem vagyunk magányosak. Ha az embertárssal való 

szeretetközösség örömre derít bennünket, az Isten Lelkével való szeretetközösség még inkább 

gyönyörűséggel tölt el. Így akkor ne csak azt a szót mondjuk Neki: „Életem!”, hanem azt az 

imaszót is: „Gyönyörűségem!” Isten ugyanis az ő Szentlelkével éltet bennünket, s ez 

gyönyörűséges élet!  

 

II. Isten új Lelket ad nekünk, Akinek örvendezhetünk 

 

 Amikor Szent Pál a Szentlélek gyümölcseiről beszél, akkor a szeretet után a második helyen 

az örömet említi (Gal 5, 22). A Szentlélek nemcsak a szeretetet lobogtatja fel bennünk, hanem az 

örömet is. Akkor tehát ennek a teremtő Léleknek – Aki bennünket újjá teremt Krisztusban – 

kezdjünk el örülni! Mérhetetlen nagy ajándékot kapunk, isteni örömet.  

 A Zsoltáros még nem tud a Szentháromság titkáról, mert azt a Mennyei Atya Krisztusban, a 

Szentlélek által szeretett Egyszülött Fiában nyilatkoztatta ki nekünk, de a szabadító Istenben való 

örömről már tud. Ilyen vallomást tesz: Uram, én hűségedben bízom. Hadd örvendjen szívem, hogy 

megszabadítasz. Énekelek majd Neked, Uram, mert gondomat viseled (Zsolt 12, 6).  

 Örvendjen tehát a szívünk, kezdjen el lángolni az örömtől! Mint amikor az égő 

gyufaszálat a gyertyához érintjük, és az lángra kap, úgy engedjük, hogy az égő Szeretetlángolás, a 

Szentlélek bennünket is járjon át a tüzével! Halljuk meg a Zsoltáros buzdítását: Örvendjetek, 

igazak, az Úrban, és áldjátok szentséges nevét! (Zsolt 96, 12). Vagyis igazán a tiszta szívűek, az 

igazak tudnak örvendezni az Úrban. A szent a szenthez, a hasonló a hasonlóhoz vonzódik. Az 

igaz Isten magához vonja az embert, és megigazulttá, igazzá teszi. Persze, hogy ettől az isteni 

érintéstől örvendezni kezd az emberi lélek! Ez már nemcsak teremtő érintés, mint ahogyan a 

teremtő Isten megérintve Ádám testét, életre cirógatja azt, hanem újjáteremtő érintés. Nemcsak 

emberivé lesz az ember, hanem immár istenivé is. Ó, de gyönyörűséges ez! Persze hogy felfakad 

az ajkunkon az áldás. A Zsoltáros hebraizmussal, vagyis héber nyelvi szófordulattal azt mondja: 

Áldjátok szentséges nevét! Ez a mondat igazán magát Isten szentségét jelenti. Mint ahogy a 

Miatyánkban Jézus arra tanít: Szenteltessék meg a Te neved! (Mt 6, 9), vagyis Atyánk, Te magad 

légy megdicsőítve az emberek szent cselekedetei által, hogy isteni voltodat a kívülállók miattunk ne 

átkozzák, hanem áldják, ugyanígy itt is a név magát a szent Istent jelenti, és Istenben a szentség a 

Szentlélek, az Atya és a Fiú Szentsége. 

 Hogyan tudjuk Őt áldani? Hogyan dicsőíthetjük az Ő szentségét? Egyrészt dicsőítő 

énekkel, imával, nyelvünk szavaival, még inkább szívünk szeretetével, de leginkább szent 

cselekedeteinkkel. Szent Pál apostol először egy negatív tanítást ad: Ne okozzatok szomorúságot 

Isten Szentlelkének, Akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára! (Ef 4, 30). Ezt pozitív 

megfogalmazásban így kell hallanunk: Okozzatok örömet Isten Szentlelkének, Akivel meg 

vagytok jelölve! Az Apostol felszólít az egymásnak való örvendezésre. Az emberi lélek és Isten 

Lelke, a Szentlélek örvendeznek egymásnak, mint jó barát a jó barátnak. Gyönyörűségüket 

találják egymásban, mint a szerető szív az őt szerető szívében.  
 Az Egyház nagyon jól tudja, hogy mennyire szükségünk van erre a Szent, megszentelő 

Lélekre, örömünk Teremtőjére. Így imádkozik: „Urunk, Istenünk, mindenható Atyánk, 

meghódolunk Fölséged előtt, és kérünk, öntsd belénk a Szentlélek Világosságát!” (Az imaórák 

liturgiája, I. hét szombat, Napközi imaóra, délelőtti könyörgés). Az Egyház tehát megtanít arra, 

hogy hódolattal boruljunk le Istennek eme nagy szeretete előtt, amellyel kész nekünk adni az Ő 

szentségét. Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34), hanem bőven árasztja ránk, belénk önti. 

A lelki élet mesterei beszélnek a belénk öntött szemlélődésről. Az Egyház itt pontosan ezt kéri: 

Isten, a mi Atyánk öntse belénk azt a Világosságot, amelyben megláthatjuk a Szentlelket, az Atya és 

a Fiú Lelkét. Aki meghódol Isten szentsége előtt, aki leborul Isten nagysága előtt, Aki imádja Őt, 

Aki Urának, Istenének vallja, ahhoz Isten a maga szentháromságos szeretetével lehajol. Hiszen 

pontosan ezért teremtett minket, hogy Önmagát ajándékozhassa nekünk. Ezt megtapasztalni a 

legtisztább misztikus élmény. De a Szentlélek nemcsak megvilágosít, hanem meg is erősít a szeretet 

által, vagyis felszítja bennünk a szeretet tüzét. A próféta beszél ilyen élményről: Mintha tűz járta 



 

volna át tagjaimat (Jer 20, 9). Aki leborul Isten előtt, aki odahajol Istenhez, akihez Isten nemcsak 

közel jön, hanem kicsi teremtménye lelkébe beleönti saját isteni lényét, Világosságát, szentségét, 

azt tűz, a Szentlélek tüze járja át, a szeretés tölti be. Szent Pál tanítja: Senki sem mondhatja: 

„Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által (1 Kor 12, 3). Vagyis ez a meghódolás, amellyel Istent 

elismerjük Urunknak, a Szentlélek segítségével történik meg a lelkünkben. Ha kimondjuk a 

vallomást: „Uram, Jézus, szeretlek!”, akkor ez azt jelenti: „a Szentlélekben szeretlek, illetve a 

Szentlélekkel szeretlek!” Ez az, amikor bennünk a Szentlélek sóhajtozik, vágyakozik az Atya és a 

Fiú felé, vagyis imádkozik, szavak nélkül irányul az Atyára és a Fiúra, és összekapcsol Vele. Szent 

Pál apostol itt a Szentlélekről beszél: A Lélek tesz tanúságot a lelkünkben arról, hogy Isten fiai 

vagyunk. Ő nemcsak elmondja, hogy Isten gyermekei vagyunk, hanem bizonyítja is azt. És ahogyan 

a felnőtt segítségére siet a járni tanuló gyermeknek, ugyanúgy a Szentlélek is gyöngeségünkben 

segítségünkre siet, mert még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkoznunk, vagyis 

kapcsolatba kerülnünk Istennel. A Szentlélek azonban maga jár közben értünk, vagyis esedezik 

miérettünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal (Róm 8, 26. 16. 26), fohászkodásokkal. 

 

III. A Szentlélek Önmagával itat át bennünket 

  

 A Zsoltáros áldja Istent, mondván: Gyönyörűséged patakját adod italul nekik (Zsolt 35, 9). 

Ő maga az a gyönyörűség, amelyet magunkba ihatunk. Az imádkozó ember gyönyörűsége tehát az, 

hogy Isten az Ő életével, az Ő Szentlelkével itat át minket. Jézus világosan megmondja a 

szamariai asszonynak, hogy nem is annyira „mi” ez az ital, hanem „ki” ez az ital: Ha ismernéd Isten 

Ajándékát (nagy A-val, mert itt már a Szentlélekről van szó), és tudnád, ki mondja neked: „Adj 

innom”, inkább te kérnéd Őt, és Ő élő vizet adna neked. – Majd így folytatja: – Az a víz, amelyet én 

adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne (Jn 4, 10. 14). Az Apostol világosan megmondja: 

Jézus az élő vizek forrása alatt a Szentlelket érti (vö. Jn 7, 39). Akkor szabad, hogy a mi lelkünkben 

is megfogalmazódjék a szamariai asszony kérése: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne kelljen 

szomjaznom! (Jn 4, 15). Isten, Aki az Ő gyönyörűségének patakját, áradatát akarja italul adni 

nekünk éltető forrásnak, szívesen hajlik szomjazó gyermeke kérésére. Melyik az az atya – 

kérdezi Jézus – aki, ha gyermeke kenyeret kér tőle, követ adna neki? (Mt 7, 9). Mennyei Atyánk 

olyan, hogyha mi Tőle az élő vizet, a Szentlelket kérjük, akkor Ő szívesen megadja nekünk. Kérjük 

gyermeki bizalommal, gyermeki szent telhetetlenséggel: „Istenem, szeress még jobban engemet! 

Istenem, add nekem még jobban a Te Szentlelkedet!”  

  

IV. A Szentlélek az imádság Lelke 

  

 Már az Ószövetségben üzeni Isten: Azon a napon Dávid házára és Jeruzsálem lakóira 

kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét (Zak 12, 10). Az a nap pedig a Pünkösd napja, a 

Szentlélek kiáradásának a napja, amely nap azóta is tart. Mondhatjuk a teremtés nyolcadik 

napjának, az újjáteremtés napjának, a Szentlélekkel, az Atya és a Fiú Lelkével való betöltődés 

napjának is. Az a Szentlélek ösztönöz bennünket az imádságra.  

 Amikor a 40 napos kicsiny Jézust szülei elvitték a jeruzsálemi templomba, akkor az igaz és 

istenfélő Simeont, aki várta Izrael vigaszát, a Messiást, és akiben a Szentlélek lakott, a Szentlélek 

arra ösztönözte, hogy menjen fel a templomba (Lk 2, 25-27).  

 Vegyük észre a Szentlélek indítását,  

  – amikor imádságra noszogat,  

  – amikor az Istennel való találkozásra sürget,  

  – amikor azt mondja: most menj oda az Úr templomába, most vonulj be lelked 

templomába, s találkozni fogsz lelked Vigaszával, isteni Megváltóddal, az Atya szeretett Fiával, a 

Szentlélekben szeretett Fiával. A Szentlélek ugyanis bennünk is kimondhatatlan sóhajtozásokkal 

irányul az Atya és a Fiú felé (Róm 8, 26), és ennek az isteni szeretésnek a részeseivé tesz. 

Szemlélhetjük, megtapasztalhatjuk a Szentlélek által, az imádság Lelke által az Atya és a Fiú 



 

közötti szeretetáramlást. Micsoda misztikus élmény ez, mekkora isteni ajándék! Micsoda 

gyönyörűség!  
 Ha Tóbiás, az Ószövetség hűséges szentje, aki Isten szolgálatában, törvénye megtartásában 

szenvedte el a megvakulás gyötrelmét, és Rafael angyal szolgálatával megtapasztalta Isten gyógyító 

erejét, tud ilyet mondani: Én magam is egész szívvel Őbenne örvendezem! (Tób 13, 10), akkor az 

Isten törvényeit hűségesen megtartani akaró újszövetségi választott lélek – aki szintén még nem lát 

eléggé, bár szeretné Istent szemlélni – mennyivel inkább számíthat arra, hogy Isten elküldi angyalát, 

elküldi az angyalok Királynőjét, a Boldogságos Szűzanyát, elküldi a Szentlélek erejével Szűz 

Máriától megtestesült Szent Fiát, az angyalok Urát, hogy láthassuk Őt, és elmondhassuk az öreg 

Simeonnal együtt: Szemeim már meglátták az Üdvözítőt! (Lk 2, 30). Persze, hogy akkor örvendezik 

a szívünk, gyönyörködik a lelkünk Isten Szeretetében, a Szentlélekben. De jó lenne szüntelenül 

örvendezni egymásnak! Az egymásnak való kölcsönös öröm ugyanis nem más, mint a szeretet.  

 

V. A Szentlélek harmadik gyümölcse a békesség (Gal 5, 22) 

 

 A békesség akkor születik meg, amikor Isten és a lélek egymásban gyönyörködnek. A 

kölcsönös gyönyörködés tehát békességet teremt, s ez isteni aktus, cselekedet. A Szentháromság 

szeretete, vagyis az Atya és a Fiú egymás iránti kölcsönös szeretete, egymásban való kölcsönös 

gyönyörködése öröktől fogva örökké van. De amikor Isten az idők folyamán lehajol kicsiny 

teremtményéhez, ráárasztja szeretetét, a szeretet Lelkét, akkor az ember számára jelenvalóvá 

lesz, mintegy emberi módon felfogható léptékben „megteremtődik” a Szentháromság szeretete. 

Gyönyörűséges élet ez! Kezdete van – mert az emberi lét is időben elkezdődik az ember 

megteremtésekor –, de vége nincs, mert a földi életből áthajol, belenövekszik a mennyei életbe. Az 

egymásban való gyönyörködés Isten és a lélek között örökké fog tartani. Ebben a gyönyörűségben 

az imádkozó lélek tehet ilyen vallomást: – „Örülök, hogy elküldted Szentlelkedet!” –, de ha az 

egymásban való kölcsönös gyönyörködéstől elalél, és meg sem tud szólalni, akkor elég, ha Isten 

szerető karjainak ölelésében tudja: Én magam is egész szívvel Tebenned örvendezem (vö. Tób 13, 

10). Illetve az imádkozó lélek tudhatja Isten szavak nélküli közlését, vallomását: „Én magam is, a te 

Istened egész szívvel tebenned örvendezem, gyönyörködöm, kicsiny teremtményem, édes 

gyermekem, választott jegyesem!”  

 

Persze, hogy a lélek boldogan hallja Isten Lényének a muzsikáját, amellyel egész isteni mivoltával 

belezengi az imádkozó ember életébe Önmagát:  

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

 

Gyönyörködjünk ebben a vallomásban, hagyjuk magunkra hullani ezt a gyönyörűséget, hogy 

egészen beborítson: 
 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 

Amit mi emberi erővel nem tudunk elérni, azt kérjük, könyörögve kolduljuk Istentől: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Nagy-nagy vágyódással csak dúdolgatva kérjük Tőle:  

 Hmm… 

 

Még egyszer dúdolva:  

 Hmm…  

 

 


