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e) ISTEN MEGÉRINTI A LELKET 
 
 

381. Az isteni érintés 
 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Imádkozzuk a 150. sz. éneket: 
 Uram, Jézus! Légy velünk, mi egyetlen Örömünk! 
 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.  
 Ó egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk.  
 
 „Az Istennel való lelki frigy imájának” van nagyon kedves szakasza az, amelyet a lelki élet 
teológiája „isteni érintés imájának” mond. A karmelita Keresztes Szent János a lélek lényegének 
érintéséről tanítja, hogy a lélek ezekben az érintésekben Istent felséges és gyönyörűséges módon 
érzi meg. (A Kármelhegy útja 2. könyv 30. fejezet). Ezek az érintések azonban nem a lélek 
tevékenységének eredményei. Az ember ugyanis ezekre csak felkészülhet, de önerejéből nem 
szerezheti meg. Csupán passzív módon, vagyis a befogadásukkal jut el a lélek „az érintés 
imaszakaszában” az Istennel való egyesülésre. Keresztes Szent Jánosnak tanítja, hogy itt még csak 
átmeneti egyesülésről van szó, amely a lelki frigynek, vagyis az Istennel való tartós egyesülésnek 
az előíze. Az isteni érintés tehát rövidebb-hosszabb részesedés Isten ajándékaképpen a belénk öntött 
szemlélődés kegyelméből (vö. Szent Edith Stein: A kereszt tudománya, 142. oldal). 
 Egy jezsuita lelki író erről így ír: „Az isteni érintés rövid közlése annak az ajándéknak, 
amely a belénk öntött szemlélődést létrehozza. Tehát különbözik a szemlélődő ima állapotától, 
azaz a szemlélés életétől, amely a szemlélésnek, vagyis a mentális (belső) imának többé-kevésbé 
már állandósult módja” (De Guibert, Iosephus S. J.: Theologia spiritualis ascetica et mystica, 1939. 
387. oldal).  
 Pater Gabriel a Santa Magdalena karmelita pedig A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 
példája alapján tanítja: „Mindazok a lelkek, akik nagylelkűen felkészülnek, legalábbis isznak 
valamennyit az élő vizek forrásából (vö. Jel 7, 17), vagyis a szorosan vett misztikus kegyelmekből, 
de ebből még nem következik, hogy mindnyájan a belénk öntött imádság útján járnak is. A két út 
(az emberi erőfeszítés, illetve az ingyenes ajándékok útjának különböző szakasza) továbbra is 
megmarad, s a lélek gyakran még nem tudja megkülönböztetni a mély megrendüléseket vagy „az 
összeszedettség imájának” más momentumait az Istentől származó kegyelmi érintésektől, azaz a 
tőle kapott vigasztalásoktól” (La voie contemplative, in: Etudes Carmelitaines, avril 1939, p. 35). 
„A Szentlélek ugyanis gyakran nem rendkívüli sugallatokkal vezeti az embert. Amikor pedig Isten a 
lelket a belénk öntött szemlélődés rendkívüli útjára hívja, akkor annak egész belső életét átalakítja, 
azaz a tudatos passzivitásnak, vagyis az isteni érintés befogadásának útjára tereli” (De 
Guibert, Iosephus S. J.: Theologia spiritualis ascetica et mystica, 1939. 388. oldal).  
 
 A domonkos Tanquerey: A tökéletes élet (Aszkétika és misztika) című könyvében ezt tanítja: 
„Az isteni érintések édes szellemi érzelmek, amelyeket Isten az ember akaratában létesít 
közvetlen isteni érintkezéssel, és amelyek mindenkor össze vannak kötve nagy világossággal, 
amelyet Isten az ember értelmében gyújt ki.” 
 Kétféle van: a közönséges isteni érintés és az állagi, vagyis az emberi lényeget érintő érintés, 
amely olyan mélyen hat a lélekre, hogy úgy tetszik, mintha a lélek lényegét érintené. Innen a 
misztikusoknak az a kifejezése, hogy a misztikusok lényegükkel érintkeznek az isteni lényeggel. 
A valóságban ezek az érintések az akaratnak és az értelemnek finom élén történnek, ott, ahol ezek a 
képességek belegyökereznek a léleknek a lényegébe. De Aquinói Szent Tamás véleménye szerint a 
képességek részesülnek az érintésben, nem pedig az emberi lényeg. Az akaratnak ezt a finom élét a 



381/2

misztikusok az értelem csúcsának, az akarat csúcsának, vagy más megközelítésben a lélek 
mélyének is nevezik (1495. szám).  
 Jézus megígéri azoknak, akik őt szeretik és megtartják parancsait, hogy szeretni fogja őket, 
az Atya is szeretni fogja, és kinyilatkoztatja magát nekik (vö. Jn 14, 21). Isten tehát nem valamit 
akar kinyilatkoztatni, amikor megérinti az ember lelkét, hanem valakit, vagyis önmagát. Ezért 
mondjuk ezt misztikus érintésnek, mert olyan titokzatos módon valósul meg, mint amilyen 
titokzatos maga Isten.  
 
 I. Mi az az élmény, amelyet az Úristen „a lelki frigy imájában”, vagyis az Istennel való 
lelki egyesülés, „a lelki házasság imájában” a lélekkel közölni akar.  
 1. A lélek-menyasszony tudja, hogy a kontemplációban Isten cirógatta meg a lelkét. Istent 
nem látjuk (vö. 1 Jn 4, 12). A saját lelkünket sem látjuk. Bár Istent nem érezhetjük, de ez a tőle jövő 
cirógatás mégis megélhető, valamiképpen megtapasztalható. Ennek előfeltétele az volt, hogy az 
ember a maga részéről egyre jobban birtokba akarta venni a lelkét, vagyis előkészítette az Úr 
számára. Mint ahogyan a kisgyerek is odatartja arcát, hogy anyukája megcirógassa. Ha pedig az 
édesanyja még nem cirógatja meg, a gyermek jelzést ad: „Már nagyon várom! Érints meg gyengéd 
szereteteddel!”  
 Az a körülmény, hogy az ember tud ismerni és gondolkozni, már nem az érzések világába 
tartozik, hanem a szellemi szférába. Ha az ember meg sem moccan, s nem érzékel „semmit”, a 
gondolata akkor is tud működni. Ez a szellemi szféra élménye. Ezzel megtapasztaljuk, hogy van 
tisztán szellemi akarásunk, moccanásunk is, amelynek nem olyan a hatása, mint amikor az indulat 
az érzékszerveinkben, a testi valóságunkban jelentkezik. Ahogyan a szenvedélyek az ember testét 
valami ösztönös mozdulatra indítják, úgy a szellemi vágy arra irányul, hogy az embert Isten 
szellemi módon szeresse, megérintse vagyis megcirógassa.  
 
 2. Ebben az imaszakaszban világossá válik, hogy Isten transzcendens Létező, vagyis az 
érzékelhető világ feletti Valóság. Meghaladja az érzékszerveinkhez kötött világunkat, de ez az 
Isten mégis közölni akarja magát a lélekkel: nekünk akarja ajándékozni önmagát, még ha 
jelenleg talán csak egy gyengéd cirógatás erejéig is. Mert ebben az imaszakaszban most ezt az 
Istentől érkező szelíd mozzanatot nézzük. 
 
 3. Az ember a maga részéről megteheti, hogy figyel arra az Istenre, aki van, aki itt van, aki 
körülveszi, aki a jelenlétével átöleli, illetve aki benne él, illetve vágyódhat arra, hogy – Isten 
ajándékából – megélhesse a benne jelenlevő Úrnak való örömet. Isten ezen külső-belső jelenlétének 
megélése olyan édes (vö. 1 Pét 2, 3), mint a cirógatás. Erre az isteni érintésre éjjel-nappal 
vágyódhatunk.  
 A Zsoltárossal mondhatjuk: Uram, még fekvő helyemen is rád gondolok, hajnalig rólad 
elmélkedem (Zsolt 62, 7). Hányan vannak úgy, hogy amikor éjszaka felébrednek, Istenre 
gondolnak, és ez a rágondolás örömmel tölti el a szívüket. Amikor reggel felébrednek, még talán a 
sötétben is szívük első gondolata Istenhez száll fel, hajnalig róla elmélkednek. És napközben 
bármennyit is tevékenykednek, újra majd újra Istenre emelik lelkük tekintetét (vö. ). Az imádkozó 
ember azonban érzi, hogy ez mennyire nem elégséges. A mi tekintetünket korlátozzák a fák 
lombjai, a néhány száz vagy ezer méteren úszó felhők, de még a csillagvilág is; pedig mi Istenre 
szeretnénk tekinteni, és készíteni a szívünket arra, hogy észrevegyük, amikor ő meg akarja érinteni 
a lelkünket. Ezért azután meg kell fordítanunk az irányulásunkat.  
 
 4. Azt kell szemlélnünk, hogy Isten hogyan tekint le ránk (vö. Zsolt 24, 16). Isten ugyanis 
szívesen rátekint övéire, örömét leli műveiben. Rátekint a földre, és az beleremeg, megérinti a 
hegyeket, és füstölni kezdenek (Zsolt 103, 32). Ez már a szerelmeseknek a stílusa. Amikor a jegyes 
észreveszi, hogy a vőlegénye reá tekintett, megremeg a szíve az örömtől. Ez a föld-pora-ember 
pedig, aki mi vagyunk, rárezonál a szerető Lélek-Isten tekintetére. Amikor Istennek csupán a 
tekintete érinti meg a földi hegyeket, akkor azok füstölögnek, azaz az ég vonzásának megfelelően a 
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pára fölfelé szállva felhővé áll össze. Az eső vagy a harmat tehát elhagyja a földet, és az ég felé 
emelkedik. János a Jelenések könyvében látja, hogy a szentek imája hogyan száll az ég felé, mert 
Isten vonzza magához a szentek szívéből fakadó imát az angyalok szolgálatával (vö. Jel 8, 13). Ez 
nem csupán a szóbeli imának a felfelé emelkedését, nemcsak az elme gondolatainak az ég felé 
irányítását jelenti, de sokkal jobban a szív szeretetének szabad szárnyalását az ég Ura, Istene felé.  
 Az Ószövetség embere még úgy élte meg, hogy ő Isten szolgája, és neki Istenre úgy kell 
figyelnie, amint a szolga szeme gazdája kezére figyel (Zsolt 122, 2). Az Újszövetségben Isten az ő 
megváltottait barátainak fogadja (Jn 15, 15), sőt még kiváltságosabban azt mondja: Veletek vagyok 
(Mt 28, 20). Úgy tekintelek benneteket, mint vőlegény (Mt 9, 15). Milyen lelket cirógató érintés 
az, amikor szerető tekintetével az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyra néz! 
 
 II. A választott lélek hogyan érzékeli, hogyan tapasztalja meg, hogy Isten őt megérinti? 
 Az ószövetségi bölcs a receptet könyvének elején adja: Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, 
és keressétek szívetek egyszerűségében! Mert azok, akik nem kísértik, megtalálják; és azoknak, akik 
nem bizalmatlanok iránta, kinyilvánítja magát (Bölcs 1, 1-2). 
 
 Hogyan nyilvánítja ki magát Isten? Az isteni érintésben a lélek számára:  
 1. Először is kegyelmével élteti őt (vö. Zsolt 118, 88). Isten adja az ember számára az 
életet, éspedig ingyen. Már az az érintés is, amellyel a föld agyagából formált emberi testet élővé 
érintette a teremtés hajnalán, micsoda remekmű! (vö. Ter 2, 7). Mennyivel több a lélek-embernek 
az élete, amelyet a második Ádám oldalából vett, amikor a kereszten megnyílt az ő szent Szíve, és 
mi életre születtünk vízből és Szentlélekből. Isten Lelke él bennünk az újjáteremtés, a keresztség 
szentségében való újjászületés óta. 
 2. Isten nemcsak élteti, hanem be is ragyogja szívünket az ő jóságával, gyengéd 
szeretetével. Az Egyház ismeri Istennek ezt a stílusát, amikor Az imaórák liturgiájában így 
könyörög: „Ragyogd be szívünk rejtekét jóságod gyógyító kegyelmével! Ne engedd, hogy sötét 
vágyak tartsanak hatalmukban minket, akiket új életre vezetett mennyei kegyelmed fényessége!” (I. 
hét, kedd, Reggeli dicséret). Tehát ahol Isten élete eluralkodik az emberben, mert az ő kegyelmével 
élteti, ott az ő gyógyító szeretete, az ő isteni élete felragyog az emberben. Nemcsak a biológiai 
szférában cirógatja életre, hanem kegyelme érintésével isteni életre is kelti a kegyelem világában.  
 3. Harmadszor úgy nyilvánítja ki magát Isten, hogy irgalmas szeretettel ránk tekint: A 
fölséges Úr irgalommal tekint a gyöngére (Zsolt 137, 6). Az édesanya is, amikor a kicsiny 
gyermekét kezébe akarja venni, hogy dédelgesse, még mielőtt megérintené, már szeretettel reá néz. 
Tudja, hogy hol fogja majd megérinteni, átölelni, karjaiba emelni, dédelgetni. Istennek a tekintete is 
ilyen anyai gyengédséggel teli irgalmat sugároz az ő kicsiny választottjára. Először a tekintetével 
cirógatja meg az embert.  
 4. Vagy olyan ez, mint a jó barátoknak a stílusa. Elmondható, hogy „a barát az, aki a 
szívedet érinti meg, amikor a kezét nyújtja feléd.” Még nem fognak kezet, de az a moccanás, hogy 
az egyik majd meg fogja érinteni a másik kezét, már átjárja a szívüket. Isten pedig barátainak 
vállalt el bennünket. Persze, hogy a választott lélek szíve az örömtől rezdül, amikor Isten már 
nemcsak a tekintetét veti ránk, hanem a kezét is nyújtja, mint barátja felé.  
 Ez a kézkinyújtás azonban Isten részéről egyes kiváltságosok esetébe még a barátságnál is 
gyengédebb. Olyan, mint a vőlegénynek a kézkinyújtása választott jegyese felé. A lélek-
menyasszony is megvallja: Az én isteni Kedvesem benyújtotta a kezét az ablaknyílásán, s erre 
megremegett a bensőm (Én 5, 4). A levegő s a fény az ablakon át jön be a hajlékba, Isten szellemi 
fuvallata és ragyogó világossága – amellyel meg akarja érinteni szívünket –, lelkünk kitárt ablakán 
keresztül hatol szívünk hajlékának a legmélyébe. Micsoda gyönyörűséges megborzongás, milyen 
finom érintés ez, olyan, mint a tavaszi szellő és napsütés cirógatása. A szellő nem látható, de mégis 
valóságosan érinti az embert, a napsütés sem fogható meg, de gyengéden mégis átjárja az embert. 
Istennek a felénk nyújtott kezet a tavaszi szellőnél és napsütésnél is gyengédebb és hatékonyabb!  
 5. Ha a tavaszi napsütésben arcunkat a fény felé fordítva napsütkérezünk, és be akarjuk 
fogadni a régóta várt fényt és meleget, vagy ha a tavaszi szellő cirógató érintését boldogan 
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konstatáljuk, akkor mennyivel inkább türelmesen várunk, míg a tél elvonul, amíg bontakozni 
kezdenek a rügyek, és nyílnak a virágok (Én 2, 11). A lélek-menyasszony – aki már mozdulatlanná 
tette magát az evilág vonzásai, kihívásaival szemben – türelemmel vár. Megtanulta: Isten a 
szelídeket magához emeli (Zsolt 146, 6). A lélek tehát nagy türelemmel, nagy szelídséggel vár 
erre a cirógató isteni érintésre, a tél sötétjének elmúlására, a hideg enyhülésére, a tavasz 
kibontakozására. A tavaszi zsongás idején a fák virágai, a mezők virágai mind-mind kitárulkoznak 
a napsütés felé. A lélek is szelíden hagyja, hogy Isten őt megérintse. Ahogyan a rügy ki tud pattanni 
a napfény melegének cirógatására, a lélek is kitárulkozik Istennek ezen édes megérintő hatására. Ez 
nem megy gyorsan, egy másodperc alatt. De ha a kertész a következő napon megnézi a kis virágját, 
akkor már látja, hogy mennyit bontakozott az előző nap óta. A lélek is csak azt veszi észre magán, 
hogy „az én isteni Kertészem milyen gazdagon megcirógatta már lelkem kelyhét, hogy a magamba 
zártságból kibontakozzam, és lelkem szirmait az én isteni Napom felé tárjam, s hogy 
erényvirágjaimnak illata szabadon szálljon az ég felé.  
 6. Amikor a kertész egy nagyon szép virágot talál a kertjében, akkor azt nem leszakítani 
akarja, hanem kicsit megcirógatva dédelgeti: „Sokáig maradj itt nálam, legyél az én 
gyönyörűségemre!” Szinte átöleli, dédelgeti, kezének melegével érlelgeti, szemének ragyogó 
tekintetével bontakoztatja. „Az isteni érintés imaszakaszában” a választott lélek is elmondhatja 
isteni Kertészének, Urának: Magadhoz öleltél engem (vö. Zsolt 26, 10). Isten ugyanis körülveszi az 
embert elölről, hátulról átölelve (Zsolt 38, 5) tartja.  
 Jézusnak mennyire istenien emberi az a magatartása, amellyel az átölelte kertjének legszebb 
palántáit, a kicsiny gyermekeket, akiket szüleik vittek oda hozzá, hogy áldja meg őket: Ölébe vette 
a gyermekeket, és rájuk tette a kezét, azután megáldotta őket (Mk 10, 16). Nyilván azok a kisdedek 
nem tudták eléggé felfogni, mi történt velük, amikor Jézus a Szívére szorította a gyerekeket. A 
szüleik látták, boldogan konstatálták: „Ez a Jézus ennyire szereti a mi gyermekeinket!” Azután 
ahogyan felcseperedtek, a gyermekekben is egyre mélyült az élmény. A szülők az újra meg újra 
elmesélése felidézték a történteket, és a gyermekek attól kezdve nem feledték el egy életen át, hogy 
Jézus hogyan ölelte magához őket.  
 Az Anyaszentegyház is, mint jó Édesanya odavisz bennünket, gyermekeit Jézushoz. Jézus 
most is azt mondja apostolainak: Hagyjátok, csak hadd hozzák a jó édesanyák, édesapák a 
gyerekeiket, mert ilyeneké az Isten országa (vö. Lk 18, 16), azaz Isten az ilyeneknek a szívében 
uralkodik el. Egyházunk, mint jó édesanya újra meg újra elmondja: „Amikor kicsi gyermek voltál, 
odavittelek Jézushoz a keresztség kútjához. Bár a gyermek nem emlékezik rá, de egyre inkább 
tudja, hogy mi történt akkor, amikor a szentháromságos egy Isten a keresztség szentségében 
megérintette az ő lelkét. Ahogyan növekszik, bontakozik az ember gyermeke Isten gyermekévé, 
úgy egyre jobban tudja azt is, hogy kihez is tartozik az élete. Egyre jobban tudja, hogy szüleit is 
Istentől kapta. Isten örökre a Szívére ölel bennünket. Úgy megáld, hogy az az áldás egy 
örökkévalóságon át bontakozik, gyümölcsöt hoz. Az az érintés, amellyel Isten megérintette a 
megkeresztelt embernek a lelkét, örökre megmarad. Az az áldás nem enyészik el, annak a 
hatása átível a földi életből az örök életbe. Az a néhány pillatatig tartó érintés a keresztségben vagy 
az imádságban, amikor Jézus az ölébe vesz bennünket, és a Szívére szorít, a záloga annak a 
gyönyörűséges átöleltségnek, amikor Isten véglegesen magába öleli azt az embert, akit arra 
teremtett, hogy örökké őbenne legyen, Isten pedig az emberben (vö. Jn 6, 56).  
 
 A kisgyermek nem egyszer dugja oda az arcocskáját: „Anyu, cirógasd meg!”, hanem újra 
meg újra igényli. Hogyha az isteni érintésnek ebben a cirógatásában talán rövid és átmeneti is az 
Istentől adott szeretet eme megtapasztalhatósága, az Isten-gyermeke ember, de még inkább mint 
választott hitvese is odanyújthatja lelkét: „Cirógasd meg újra, én Atyám, én jó Uram, a lelkemet!”  
Isten pedig odasúgja neki:  
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 
Mi pedig mondjuk neki:  
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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Csupán passzív módon jut el a lélek az érintés által az Istennel való egyesülésre  
De Guibert: Az isteni érintés rövid közlése annak az ajándéknak, ami a belénk öntött szemlélődést létrehozza  
A lélek gyakran nem tudja megkülönböztetni az igazi érintéseket a vigasztalásoktól 
Isten átalakítja a lelki életünket, a tudatos passzivitás, az érintés befogadásának útján sugallatokkal vezeti  
Tanquerey: az isteni érintések szellemi érzelmek össze vannak kötve nagy világossággal  
Isten nem valamit, hanem önmagát akarja kinyilatkoztatni az őt szerető igazaknak 
Isten cirógatása megtapasztalható, csak elő kell rá készülnünk, jelzést kell adnunk az Úrnak: „Nagyon várjuk érintését!” 
Isten transzcendens Létező, meghaladja az érzékszerveinkhez kötött világunkat, de mégis közölni akarja magát velünk, 
meg akar cirógatni  
Éjjel-nappal figyeljünk a bennünk élő, minket átölelő Istenre!  
Szemléljük a ránk letekintő, bennünk örömét találó Úrra!  
Szívünk szeretetével szárnyaljunk az Úr felé, aki kitüntetett minket barátságával 
Hogyan nyilvánítja ki magát Isten nekünk az érintése által? 
1. Kegyelmével élteti a remekműveit, minket, akik vízből és Szentlélekből születtünk életre  
2. Isten beragyogja a szívünket a jóságával és gyengéd szeretetével 
3. Irgalmas szeretetével tekint le ránk, választottaira 
4. Az Úr kezét nyújtja felénk, barátjainak szólít, s ettől megremeghet a szívünk, mint az ág, ha madárka száll le rá – 
Petőfi szavaival 
5. Napsütkérezünk, be akarjuk fogadni a fényt, a meleget. Mozdulatlanná tesszük magunkat, türelemmel várunk a 
cirógató isteni érintésre, emelésre 
Ahogyan a rügy, a lelkünk is kitárulkozik Isten édes érintésére  
6. Isten átöleli, dédelgeti a lelkünket (Ady), ahogyan Jézus is átölelte emberi kertjének legszebb palántáit, a gyerekeket  
Isten áldása egy örökkévalóságon át gyümölcsözik, jó termést hoz  
Az Úr majd örökre magába ölel minket, hogy benne legyünk, és ő mibennünk  
Ha újra meg újra kérjük Isten cirógatását, a boldogságunknak nem lesz vége  


