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II. fejezet     
 

ÖSSZESZEDETTSÉG 
 

 

AZ AKTÍV ÖSSZESZEDETTSÉG IMÁJA 

A lélek Istenre tekint, aki magára irányítja annak figyelmét, 

és tekintetre méltatja gyermekét 
 

 

 

A) AZ EMBER TÖREKSZIK AZ ÖSSZESZEDETTSÉGRE 

 

 

 

38. Az Égi Tűz vonzza a földi tüzet 

 

 

Imádkozzuk el a 151. számú éneket: 

 Meleget ez ád a napnak, 

 Csillagok fényt ettől kapnak. 

 Örömünknek kútfeje: 

 Jézus édes szép neve.    

 

 Eddig „a nyugalom, a lecsendesedés imáját” próbáltuk gyakorolni, mostantól „az 

összeszedettség imája” legyen a témánk. 

 Az elcsendesedés azért szükséges, hogy meghalljuk Isten szavát, amellyel szólít bennünket. 

 Az összeszedettségre azért van szükség, hogy akkor is észrevegyük Istent, ha nem testi 

füllel hallható szóval szól vagy közelít hozzánk. 

  

 I. Életszentségre vagyunk hivatottak 
 

 A magány, az elcsendesedés az Úrral való találkozás helye. Jobbára az én erőfeszítésem 

eredménye. Én, az ember próbálom kiszűrni az e világ zajait. Azáltal próbálom megteremteni, 

megélni a csendet, hogy mindazt elengedem, ami nem vezet közelebb Istenhez. Legyen kész a 

lelkem mindazt befogadni, amit Isten ad. Ennek a lelki magatartásmódnak az érdekében 

gyakoroltuk a Jézus-imát is, hogy minél jobban betöltődjünk Jézussal, az Ő szent nevével: Jézus 

legyen a mi örömünk, aki lehajol hozzánk irgalmas szeretetével.  

 Tudjuk, hogy a szemlélődés elsősorban Isten ajándéka. A magyar nyelv megkülönbözteti a 

szemlélést a szemlélődéstől. A szemlélés inkább aktív: én nézem Őt! A szemlélődés passzív 

jellegű: megélhetem, hogy Isten magára irányítja a lelkem tekintetét, magához vonz engem, 

mintegy összeszedetté tesz.  

 Az összeszedettség is az én emberi tevékenységem gyümölcse. Nyilván a nyugalom is az. 

De mindkettőt: a nyugalmat is és az összeszedettséget is hajlandó Isten megadni annak, aki 

keresi, igényli, szeretné azt. 



 A most következő imaórákban majd Istennek ezt a felénk forduló, figyelmünket önmagára 

irányuló tevékenységét akarjuk szemünk elé állítani. Belül nagyon csendben kell lennünk, hogy 

méltók lehessünk észrevenni Istennek ezt a hívogatását, amellyel önmaga felé fordít bennünket, 

hogy már ne a föld, ne önmagunk, ne az e világ felé forduljunk, hanem Őfeléje! Az aktív 

összeszedettségre is – amikor mi törekszünk emberi képességeinkkel Istenhez – Ő adja meg a 

képességet. 

 1. A misztikus magány tehát lecsitítja a világ zaját. Nem azt a zajt, amelyet a fülemmel 

hallok, hanem azt, amely a lelkemet akarja lefoglalni. Amikor imádságos szívvel akarunk az Úr 

előtt lenni, akkor igényeljük ezt a csendet, ezt a belső magányt! Mit kell még odaadnom, hogy 

semmi se zavarja az Istenre irányuló figyelmemet? Mit szükséges még kikapcsolnom – mint a 

rádiót, hogy ne szóljon –, hogy ne teremtsen bennem diszharmóniát, mivel én a mennyei 

harmóniát akarom hallgatni? 

 2. A lelki élet tudománya hagyományosan három szakaszra osztja fel az Istenhez 

közelítésünk útját: 

 – via purgativa – a megtisztulás útja, 

 – via illuminativa – a megvilágosodás útja, 

 – via unitiva – vagyis az Istennel való egyesülés útja. 

 Ez a harmadik szakasz a misztika területe. Az Egyház tanítása szerint vágyódhatunk rá. 

Hiszen a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű, az Egyházról szóló dogmatikai konstitúciója 

világosan rögzíti a keresztény hagyományt: „Minden Krisztusban hívő ember hivatott az 

életszentségre és a tökéletes szeretetre.” (40. pont) A konstitúció folytatólagosan az Egyházról ezt 

mondja: „Ugyanarra az életszentségre törekszenek mindazok, akik úgy töltik be a kötelességüket a 

különböző élethivatásokban, hogy követik az isteni Lélek indításait. Engedelmeskednek az Atya 

szavának, és lélekben meg igazságban dicsőítik a Mennyei Atyát.” (41. pont) 

 Tehát mindnyájan kötelesek vagyunk törekedni az életszentségre, vagyis befogadni a 

szentháromságos egy Istent! Akkor leszünk szentek, ha a Szent Isten maradéktalanul betölt minket. 

Isten azért adta egyszülött Fiát a Szentlélekben, hogy ez a misztérium – mondhatjuk Krisztus 

misztériumának is – Isten életét fakassza bennünk.  

 Krisztus az Atyának világosságot sugárzó, szeretetet árasztó megváltó és megszentelő 

jelenléte közöttünk és bennünk. Ez olyan súlyos mondat, hogy meg kell állnunk, és engednünk 

kell, hogy a szívünkre hasson! Mit jelent Krisztus jelenléte, Krisztus misztériuma? Azt, hogy az 

Atya világosságát, szeretetét sugározza. A Fiú az Atya Világossága, a Szentlélek az Atya és a Fiú 

Szeretete. Istennek az a cselekedete, amellyel megteremtette, megváltotta és megszenteli ezt a 

világot, állandó felhívás számunkra. Kopogtat, zörget (vö. Jel 3, 20). „Itt vagyok, vedd már észre!” 

 

 II. Az Égi Tűz 
 

 A megvilágosodás útján Isten fényességének befogadása hasonlít a tűz lobogásának 

befogadásához. Ma imádkozzuk bele a lelkünkbe ezt a tűz-gondolatot, hiszen a mi Istenünk 

emésztő tűz, féltékeny Isten, ahogyan Mózes mondja (MTörv 4, 24). Keressük, hogy hogyan 

tudjuk befogadni, egyre jobban magunkba élni Isten világosságát, amellyel meg akar világosítani. 

 1. Emlékezzünk vissza arra, amikor gyermekkorunkban tábortüzet próbáltunk rakni. Előbb 

össze kellett gyűjteni a fát. Megtanultuk, hogy a fát nem elég csak egy rakásba rakni, a tűzrakásnak 

megvan a mesterfogása. A száraz fűcsomó vagy könnyen gyulladó papír fölé először a 

legvékonyabb száraz ágakat kell rakni. Azután mindig egy kicsit vastagabbakat. Még nem gyújtjuk 

meg, de előkészítjük, hogy a még vastagabb és a legvastagabb fadarabok is gúlába legyenek téve. 

Az ima terén is hasonlóan kell eljárnunk, s ezt a gondolatgyűjtési tevékenységet nevezhetjük az 

összeszedettségi ima ránk eső részének.  

 Most keressük meg lelkünkben azt a mondatot, amely leginkább gyúlékony, vagyis a 

leginkább segít abban, hogy lelkünk szeretete lángra lobbanjon! Mit rakjunk még rá? A kisebb-

nagyobb áldozatok sokaságát. Jézus világosan megmondta: Aki utánam akar jönni, tagadja meg 

magát! Vegye fel a keresztjét mindennap, és kövessen engem! (Lk 9, 23). 



 A gyakorlatból tudjuk, hogy a száraz fa könnyebben gyullad. Ez vigasztaló a továbbiakat 

illetően. Nem baj, ha a lelkemben szárazság van, a száraz könnyebben gyullad. Igaz, hogy ki kell 

várni, meg kell kínlódni érte, míg eléri a gyulladási hőfokot. Ha Isten kiszárítja lelkemet, 

remélhetem, hogy lángra lobban. Akkor megtudom, hogy mit jelent az a tűz, az a lobogás, amikor 

nemcsak kívülről érkezik a láng, hanem belülről is: a Fény bennem lobog! 

 A tűzgyújtás ősi tudomány. Vannak még ma is olyan népek, amelyek dörzsöléssel gyújtják 

meg a tüzet. A függőlegesen tartott bothoz addig forgatnak egy nyílhoz hasonló kis szerkezetet a 

puha, száraz fán, amíg a dörzsöléstől el nem éri a gyulladási hőfokot. Akkor annak parazsával 

tudják meggyújtani először a kis fűszálakat, majd a vékony száraz gallyakat, azután a vastagabb 

ágakat. 

 A tűzcsiholás felfedezése már előrelépést jelentett. A kovakő és az acél összeütésére szikra 

pattant ki, és ez gyújtotta meg a gyúlékony anyagot, a taplót. Ma a gyufa és az öngyújtó világában 

sokszor elfeledkezünk arról, hogy milyen nagy érték a tűz fellobbanása.  

 Megfelelő felügyelet mellett szoktuk megmutatni a gyermekeknek, hogy a nagyító 

segítségével hogyan lehet összegyűjteni a nap sugarait, és így a parázsló tüzet lángra lobbantani! Ez 

is emberi tevékenység, de itt már a felülről jövő tűz hőmérséklete adja a gyújtólángot.  

 Még inkább felülről jön a tűz, amikor villám csap a fába. Emberi erőfeszítés nélkül is 

lángolni kezd. Illés próféta Kármel-hegyi áldozatából is ismerjük Istennek ezt a jelentkezését (vö. 1 

Kir 18, 38).  

 2. Most mi állunk itt Isten színe előtt. Keressük meg a lelkünket könnyen lángra gyullasztó 

gondolatokat. Emberi erőfeszítéseinkkel próbáljuk rátenni a kisebb-nagyobb áldozatainkat. Akkor a 

máglya készen áll arra, hogy fellobbanjon.  

 Ha talán még nem élem meg, hogy Isten adja a lelkembe az égi tüzet – mintegy 

belenyilallva, belelövellve azt –, akkor tegyem meg, amit emberileg meg tudok tenni: lelkemet 

tegyem áttetszővé, amint a nagyítólencse is annál jobban képes befogadni a fényt, minél tisztább. 

Az ősi módszernél, a dörzsölésnél vagy a tűzcsiholásnál is hatékonyabb azonban az a szikra, 

amelyet azzal tudok kicsiholni lelkemből, hogy kimondom Istennek: „Szeretlek!” Szívem 

mélyén óvjam ezt a piciny szeretetlángot! Engedjem, hogy elhatalmasodjék bennem a szeretet tüze! 

 Minél gyúlékonyabb a máglya anyaga, annál könnyebben gyullad meg. Tehát megélhetjük 

azt, hogy a fából, az anyagból tűz lesz, a könnyen fogható matériából, a kézzel összerakható 

faágakból olyan tüzes lobogás, amelyet emberi kézzel már nem tudunk sérülés nélkül tartani. A 

tűzben az anyag már a fény és a hő magasabb létformájában jelenik meg. 

 Lelkünkben gondoljuk végig ezt a fény- és hő-élményt! Az én hús és vér szívem, matéria-

testem alkalmas eszköze kell hogy legyen a léleknek, hogy bennem a szellem-ember, a testben élő 

lélek magasabb létformája el tudjon uralkodni a szellemi létsík magasságában. 

 3. Most gondolatban kövessük az anyagi tűz felfelé lobogását, a lángok cikázását! Ez segít 

lelkünk egyre magasabbra emelkedésében. Ha este tábortűz körül ülünk, jól látjuk a láng lobogását. 

A legmagasabbra törő láng felett már a sötétség kezdődik. De a meleg magasabbra száll, mint 

ahogyan a láng fénye látszik, vagyis még magasabbra tud emelkedni, feljebb, mint ameddig a tűz 

égő és látható lángja fel tud lobogni.  

 Az anyagból kiáradó és mindig magasabbra emelkedő meleg jelzi, hogy a testhez kötött 

lelkem is túl tud emelkedni az anyagon, azaz önmagának a földhöz kötött világán. Abba az éteri 

tisztaságú világba emelkedik bele, amely eddig is körülvette őt, és akit úgy hívunk, hogy Isten! 

A tűz lángolásának határain túl fölfelé emelkedő meleg segítségével most próbáljuk gyakorolni a 

lélek fölfelé emelkedését! Vágyakozzunk arra, hogy a testi önmagunk fölé emelkedve be tudjunk 

hatolni Isten világába, amennyire ez emberi erővel lehetséges.  

 4. Ha nem éjszaka rakjuk a tábortüzet, hanem fényes nappal, akkor az élmény és a fizikai 

jelenség ugyanez, de valahogy még nyilvánvalóbb lesz a földi tűz lángjának és az égi nap fényének 

az egymásba ölelkezése, egymásban levése, eggyé válása. Tűzőn ragyog a nap, és a fából kiáradó 

lángok szinte eggyé válnak annak a világosságával. Talán ez az élmény még inkább segít bennünket 

az Istennel való szeretetlángolás egységének megélésére. A tábortűznél a föld anyagából származó 

tűz az égből érkező fénnyel egyesül. Szemünk már nem tudja elválasztani a nap fényét a föld 



fájából fakadó lángtól. Engedjem, hogy az én földi mivoltomból származó lángolás egyesüljön 

az ég Istenétől felénk áradó szeretetlángolással! Nem baj, hogy nem tudom meghatározni, hogy 

hol találkoznak, mettől meddig van az egymásban levés. Két dolgot mégis biztosan tudok, hogy 

Isten lehajol hozzánk a szeretetével, mi pedig a lobogó láng nyújtózkodásával fölfelé 

ágaskodunk Őhozzá. A magasság és a mélység egymást hívják. Isten, az Égi Magasság, és én, a 

föld mélysége egymás felé törekszünk!  

 5. Magas hegyeket szemlélve tapasztaljuk, hogy vonzása van a magasságnak. Rabul ejti a 

szemet. Nem győzünk betelni a nagy hegy nézésével. De a mélységnek is van vonzása. Ezt is 

tapasztaljuk, ha magasból tekintünk le. 

 Most hagyjam, hogy Isten mérhetetlen magassága vonzza magához a lelkemet! Minél 

tisztább a lelkem, annál könnyebben tud engedelmeskedni a fölfelé vonzó erőnek. Minél nagyobb 

bennem a szeretet lángolása, annál magasabbra tudok nyújtózkodni! 
 6. De Isten előtt hivatkozhatom emberi kicsinységemre is: „Nem tudok még fölnyújtózkodni 

Hozzád, Uram!” Az ember kicsinysége, alázatossága lehajlásra készteti a véghetetlen nagy 

Istent, hogy lehajolva hozzám, felemeljen magához engem, a kicsinyt. (Lisieux-i Szent Teréz örült 

az ő kicsiségének.) Bárcsak ne lenne bennem semmiféle nehézkesség: a test vaskossága, a matéria 

gravitációja! Bárcsak az Égi Tűz kiégetne belőlem minden salakot, amely ballasztként húz lefelé, és 

nem enged szárnyalni Isten világába, nem enged lobogó, tüzes fehéren izzó lélekkel felfelé 

emelkedni! Mondjam az én szentháromságos jó Uramnak: „Én csak a szívemet szeretném felemelni 

Hozzád, minél magasabbra! Szeretnék egyre közelebb jutni Tehozzád mintegy kimenve 

magamból. Talán megélhetem, hogy egyszer csak elpattan az önmagamban levés tudata és a lelkem 

új létközegbe kerül. Élményszerűen is megélem, hogy a természetfeletti Lét bennem van, hogy már 

nem önmagamban időzöm, hanem »Tebenned, Istenem!«, hogy a még tüzesebb lélek és a magasabb 

hőfok miatt egyre kisebb lett a lelkem fajsúlya, egyre magasabbra tud szárnyalni, bele a Te 

végtelen, isteni világodba!” 

 7. Ahogyan a nap fénye beleereszkedik a földről az ég felé törő lángba, úgy engedjem, hogy 

ebbe a fölfelé vágyódásomba Isten beleöntse önmagát! A két lobogás egyesüljön! Isten Lelke és az 

én lelkem együtt legyenek! Egy helyen lobogjanak! Egy szeretetlángban lángoljanak! Az sem 

baj, hogy megélhetem, hogy az Ő szeretete tüzesebb, mint az enyém. Engedem, hogy átjárjon! 

Kívánom, hogy betöltsön! Hogy egészen bennem legyen! Akkor én meg Őbenne vagyok! A nap 

lángolása és fénye, melege csak szegényes valóság ehhez a végtelen nagy isteni izzó 

szeretetlobogáshoz képest! Nem számít, hogy mennyire, hogyan vagyok Istenben, és Ő meg 

énbennem, itt az együttlevés a lényeg! Ő nemcsak magára irányította a figyelmemet, hanem 

magához vonzotta a szívemet is! Ez már a nem magamnál levés, hanem a Nála levés élménye! Ez 

az élmény nagy segítség ahhoz, hogy megéljem: az igazi helyem, az én igazi hazám nem 

énbennem van, hanem Őbenne! 

 

 A Példabeszédek könyvében van egy csodálatos mondat, amelyet a karthauziak nagyon 

szeretnek idézni: A tűz sohasem mondja: „elég” (Péld 30, 16), vagyis amíg tűz a tűz, addig lobog. 

Mi se mondjuk az Úrnak: „Elég!” Ne szabjunk határt! Engedjük, hogy az Úr magához ragadja a 

lelkünket! Mint ahogy magához ragadja a szentjeit. Nem véletlenül mondjuk Szent Imre herceget 

„elragadtatott herceg”-nek (Harsányi Zsolt). Isten magához méltónak találta őt (Bölcs 3, 5), és 

magához emelte. Ha őket így szerette Isten, akkor megalapozott bizalom tölthet el: Isten engem is, 

minket is annyira szeret, hogy majd magához ragad!  

 

Befejezésül énekeljük el a 151. számú éneket:  

 Szövétnekünk a sötétben,     

 Árnyékunk légy a hévségben.    

 Lelkünk nyugvó menhelye:     

 Jézus édes, szép neve.     



 

 

39. Tegyem ki magamat a lehetőségnek, hogy Isten magához vonzza a figyelmemet és a 

szeretetemet! 

 

 

 Énekeljük a Jézus-imát: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek! 

 Most ugyanezt csendben imádkozzuk: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, 

szegény bűnösnek! 

 Azután énekeljük megint: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek! 

 Újra csendben esedezzük az Úr irgalmáért: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, szegény bűnösnek! 

 Most rövidítve énekeljük: Uram, ... irgalmazz! 

 A dallam kitárulkozásával és felfelé nyitásával próbáljuk kinyitni a lelkünket is! Énekeljük 

még egyszer: Uram, ... irgalmazz!  

 Egyben vegyük észre azt is, hogy az Úristen irgalmazni akar nekünk, ezért csalogat, hív 

magához, hiszen a jóra is van „kísértés”, nemcsak a rosszra! 

 Ahogyan az 1-37.  imaórákban „a nyugalom imájáról” gondolkodtunk, és próbáltuk 

gyakorolni, úgy ezekben imaórákban „az összeszedettség imáját” szeretnénk egyre jobban 

megismerni, hogy azután gyakorolni is tudjuk. 

 

I. Irányítsuk szívünk mélyére gondolatainkat, vágyainkat! 

 

 Számtalanszor tapasztaljuk, hogy gondolataink elkalandoznak az imádságban. De a 

gondolataink mellett a vágyaink is sokszor szeretnének kiszökni lelkünkből, mint a madár a 

kalitkából. Mit csinálunk akkor, ha a kismadár kiszökik a kalitkából? Megfogjuk és visszatesszük. 

Lelkünk gondolatait és vágyait – ha akaratunk ellenére mégis kirepültek a lelkünk mélyéről – 

tegyük vissza a helyükre! A kismadárnak rabságot jelent a kalitka. Gondolatainknak és 

vágyainknak összeszedése, helyére tevése azonban nem rabságot, fájdalmat és gyötrelmet 

eredményez, hanem az otthonlevés boldogságát! Mert végül is nem magamban élek, hanem 

Istenben, és Isten él bennem! Ha megpróbálom összeszedni és visszatenni szívem mélyére 

gondolataimat és vágyaimat, akkor azok a lelkem mélyén lakozó Istennél lesznek, és a hazaérkezés 

boldog érzésével találnak otthonra Istennél. 

 1. Most egy öt perces csendben figyeljük meg, hogy az értelmi tevékenységünk, tehát a 

gondolataink hova akarnának kiszökni belőlünk, ahelyett hogy a lelkünk mélyén, az irgalmas 

Úrnál kívánnának lenni. Hova hívnának csatangolni a vágyaink? Ezzel saját magunkat igyekszünk 

kontrollálni, illetve edzeni, nevelni, segíteni, hogy gondolatainkat és vágyainkat – ha kiszöknének 

lelkünkből – újra összeszedjük, és visszategyük a helyükre.  

 2. A tapasztalat azt mutatja, hogyha a lovaknak nem adnak abrakot, akkor füvet keresve 

elcsatangolnak, elhúzzák a kocsit, vagy esetleg fel is fordítják, és a gazda is megsérülhet. A 

lelkünknek is adjunk táplálékot, hogy a gondolatok illetve vágyak lovai el ne húzzák! Az „Uram, 

irgalmazz!” imával – ezzel a nagy kitárulkozással – jó táplálékot adhatunk a léleknek. Mondjuk ki 

ezeket az imaszavakat, ha úgy vesszük észre, hogy gondolataink és vágyaink elcsatangolnak. 
Akkor ezek a legnemesebb táplálékhoz térítik vissza lelkünk gondolatait és vágyait. 

 Ha úgy tapasztalom, hogy elkalandoztak a gondolataim, és nem vagyok elég erős azok 

visszatérítésére, akkor kérjem az Urat: „Uram, segíts! Uram, irgalmazz! Segíts, hogy Reád 

figyelhessek!” Így könyörögjek az Úr irgalmáért! 

 

 II. Az imádság külső körülményei segítenek az összeszedettségre 

 



 1. Egy könyvespolc előtt nem könnyű imádkozni, a könyvcímek ugyanis magukkal ragadják 

a tekintetemet. Ha pedig már elolvastam a címet, akkor azon jár az eszem, hogy mi van a könyvben. 

Ha nem tudom kitalálni, akkor a következő címre réved a tekintetem. Az is vonz. Inkább 

esedezzem: „Uram, vond magadhoz a figyelmemet! Te sokkal több vagy nekem, mint egy-egy 

könyvcím.” Most még ha nem is tudom kinyitni ezt az életkönyvemet, amelynek a címe: „Isten!”, 

de azért már vágyódhatom rá! Szeretném megtudni, hogy mi van benne. Szabad elővételezni az 

örömet, amelyet majd akkor tapasztalhatok meg, ha majd kinyílik ez a Könyv, és szabadon 

olvashatom az én Istenem gondolatait, és befogadhatom szeretetének áradását! 

 2. Ha nem könyvespolc előtt imádkozom, hanem egy szentkép előtt, akkor az jobban segít 

az összeszedettségre, sőt áhítatra is indít. De megakadhatok a részleteknél, amelyek azután 

mellékvágányra terelhetik az Isten után vágyódó lelkemet. Nézhetem ugyanis az ábrázolt szentnek a 

ruháját, annak szabását, azt a helyet, ahol lefestették, és még ezernyi más részlet is elvonhatja 

figyelmemet. 

 Ha tudom, próbáljam elkapni annak a szentnek a tekintetét! Elsősorban nem rám, hanem 

Istenre néz. Ha követem a tekintetét, akkor ez számomra összeszedettséget eredményez, mert az én 

lelkem tekintetét, szeretetét is Istenre irányítja! Segíthet, ha a szentkép alapján valamelyik 

kedves szentemre gondolok, és vele együtt akarok az Úrra irányulni! 

 3. Egy tájkép szemlélése, egy panoráma gyönyörűsége most csak annyira segít az 

összeszedettségre, amennyiben valamely semleges, vagyis nem túl sok információt hordozó pontra 

irányítom a tekintetemet. Ez az összpontosítás ugyanis már egyirányúsítottságot, összeszedettséget 

eredményez. Ha a tájképen sok apró részletet akarok befogadni, akkor az mind-mind újabb 

impressziót, benyomást ad. Ha nem is zavarja fel a lelkemet, de új meg új információval tölt be. Ha 

csak egy információra irányulok: a legszebbre, legnyugalmasabbra, legkedvesebbre, akkor az 

megnyugtat és összeszedettséget ad. 
 4. Próbáljak most visszaemlékezni egy szép tájra, annak is a legnyugalmasabb, legszebb 

részére, és pihenjek meg ott, arra gondolva, hogy milyen lesz az a nyugalom, amelyben Isten, a 

végtelenül Szép Valóság akar részesíteni minket! 

 

 III. Istent lássuk vágyaink célkeresztjében! 

 

 Az összeszedettséget latinul „concentratio”-nak mondjuk. Ebből a szóból származik a 

koncentrikus körök, vagyis közös középponttal rendelkező körök elnevezése is. Ezek középpontja 

az a nyugodt pont, amely a legkevesebb információt hordozza. Az egy pontra irányulás minket is 

segít, hogy lelkünk és képességei: az értelem és az akarat ne csapongjanak, mint ahogy vadászatkor 

a célkereszt is a nemes vadra irányul. 

 1. Az összeszedett, kontemplatív lélek Istent látja a vágyai célkeresztjében: „Egyedül 

Őt nézem! Minden más lényegtelen lesz számomra!” A vadász csak a vadat látja. Hogy jobbra, 

balra mi történik, arra nem figyel. A lélek is csak Istenre irányul. Arra az Istenre, aki 

értékességével, szépségével, jóságával, szeretetével magához vonja a tekintetemet. Mint ahogy a 

nemes vad magára irányítja a vadász tekintetét, úgy én Istenre irányítom lelkem távcsövének a 

célkeresztjét! Talán segít – mert kézzelfoghatóbb gondolat –, ha a keresztrefeszített vagy a 

feltámadt Isten Fiára irányítom lelkem célkeresztjét. A vadász akkor tud zsákmányt ejteni, ha a 

célkereszt és a célpont eggyé olvad. Az én szívemet is vonzza az isteni célpont: „Uram, még 

jobban vonj magadhoz!” Ahogyan a vadász gyönyörködik a becserkészett vad szépségében, úgy 

én is gyönyörködjem lelkem mélyén az isteni zsákmányomban, akinek viszont én lettem a foglya, 

mert rabul ejtette a szívemet!  

 2. Az is fokozhatja a szívem gyönyörűségét, ha arra figyelek, ahogyan Ő néz rám. Hagyom, 

hogy az én Uram tekintete nyugodtan végigsimogasson. Engedem, hogy szerető tekintete 

megtisztítson! Átjár a szeretetének melege! Nem baj, ha esetleg még nem érzem szeretetének 

melegségét. Ő a távolból is rám tud tekinteni. Ez elég nekem, mert tudom, hogy fagyos szívem 

majd fel fog olvadni az örömtől, a szeretet tüzétől! Csak várni kell! Csak ne tegyek akadályt az 

Ő énfelém irányuló figyelmének, szeretetének az útjába! Én Reá irányulok, Ő pedig énrám. 



Engedjem, hogy még jobban magára irányítsa a figyelmemet! Magához ragad, mint mágnes az 

acélt! Igyekezzem egyre jobban kitárulkozni Előtte, hogy befogadhassam! 

 3. Most tehát nagyon ellazultan próbáljak kitárulkozni Előtte! Ha úgy érzem, hogy 

szükséges, változtassak testhelyzetemen, hogy a test ellazultsága segítse a lélek ellazultságát! Az 

egyenes gerinc és a nyugodt légzés lényeges segítség! 

 Ezt az Isten előtti kitárulkozásomat nagyon szelíden próbáljam megélni! Lelkem 

kapuját ne erőszakosan, ne nagy robajjal csapjam fel! Szelíden tárjam ki a „szellő sem mozdul” 

nyugalomban, amely Isten sajátja. Nagyon gyengéden hangoljam rá lelkem kereső célkeresztjét az 

isteni célpontra! Itt már nem kell nagy erőfeszítéseket tennem, most már elégséges a nagyon 

gyengéd, igen finom ráhangolódás, élesre állítás.  

 Próbáljam lelkemet puhára lágyítani, hogy az Ő üzenete, az Ő tekintete akadálytalanul 

hatolhasson belém! Nagyon nagy békességgel végezzem lelkem kitárását! Hiszen már nem zavar 

semmi és senki, Isten békéje árad a lelkem felé. Erőlködés nélkül valósítsam meg ezt a lélek-

kitárulkozást, vagyis hagyjam, hogy Isten ereje érvényesüljön, aki maga is azt akarja, hogy a 

lelkem kapuja feltárulkozzék Előtte! S ehhez kell a lélek ajtajának jól megolajozottsága a könny, 

a sóhajtások, az önmegtagadás, az áldozatok, valamint az imádság, a jócselekedetek, vagyis a 

bűnbocsánat és a krisztusi új élet utáni vágy által. 

 4. Egész lassan, egyre tágabbra tárjam ki a lelkem ajtaját! Istennek van ideje! A 

kitárulkozás első pillanatától hajlandó nekem adni magát lelkem ajtajának a legkisebb 

nyílásán át is! De nekem kell egyre jobban kitárulkoznom az Úr előtt! Egész nyugodtan, 

nyugalomban éljem át ezt a lélek-kitárulkozást, ahogyan az Énekek éneke menyasszonya is vigyáz 

az éj csendjében, hogy fel ne riassza a kedvesét (vö. Én 2, 7; 8, 4). 

 A Zsidókhoz írt levelében olvassuk: Törekedjetek a békességre mindenkivel szemben, 

törekedjetek az életszentségre! (Zsid 12, 14). Ez a tanítás azt is sürgeti, hogy a végtelen szent 

Istenhez való törekvésünknek is békességben kell megtörténnie. 

 Ugyanebben a fejezetben ez áll: Vessünk el minden terhet, különösen a csábító bűnt! Majd 

így folytatja: Tekintsünk fel hitünk szerzőjére és bevégzőjére, Krisztusra! (Zsid 12, 1-2). Minél 

többször tekintünk Rá, minél inkább próbáljuk megőrizni Nála csendben és békességben a 

lelkünket, annál jobban kitesszük magunkat a lehetőségnek, hogy Isten nemcsak a 

figyelmünket, hanem sokkal inkább a szeretetünket is egyre jobban magához vonzza. 

 Ha ezek a gondolatok, vágyak kimennek belőlünk, nem kell megfognunk őket, mint a 

kalitkából kiszabadult madarunkat. Ezek a vágyaink és gondolataink Istenhez jutnak, mert Ő 

vonzza magához azokat. Ezek akkor jó helyen lesznek, mert otthon érzik magukat Istennél! 

 

 Kitárulkozó lélekkel énekeljük újra a Jézus-imát: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 Csendes vágyakozással belül mondjuk: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, szegény bűnösnek! 

 Befejezésül újra énekeljük: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek! 

 



 

 

40. A gondolatok és a vágyak Istenre irányítása összeszedettséget eredményez 

  

 Énekeljük háromszor a Jézus-imát, hogy segítsen az elcsendesedésünkben! Tartsunk 

szüneteket az imák között, hogy az esedező fohászok visszhangozzanak a lelkünkben:  

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 

 Az előző imaórában a készséget gyakoroltuk: arra törekedtünk, hogy észrevegyük Isten 

vonzását, és kitettük magunkat a lehetőségnek, hogy Isten magához vonzza a figyelmünket és a 

szeretetünket. Végül is a szemlélődő ima elsősorban Isten cselekvése. De addig is, amíg egyszer 

majd boldogan megtapasztaljuk magunkban Istennek ezt a vonzását – az ősi bölcsesség szerint 

segítsünk magunkon, hogy Isten is megsegítsen! Tehát az összeszedettség érdekében tegyük meg 

azt, amit megtehetünk! Az összeszedettség azért szükséges, hogy az Istenben való nyugalmunkat 

semmi se zavarja fel. Kívül is, belül is próbáljuk igényelni a nyugalmat! 

 

 1. Kényelmesen helyezkedjünk el a székünkön! Keressük meg a legjobban pihentető, 

nyugalmas testhelyzetet! Egyenes gerinccel, a lapockákat kicsit összehúzva üljünk. Az ég felé 

irányítsuk a lezárt szemeinket! Nyújtóztassuk a fejünket egy kicsit felfelé! Keressük meg, hogy hol 

van feszültség bennünk, s azt próbáljuk kilazítani a gravitáció által! A mélyebb lélegzés is segít. 

 Értékeljük ezt a nyugalmat! A hétköznapi lótás-futásban erre alig van lehetőségünk. Sőt ne 

csupán értékeljük, hanem élvezzük is ezt a nyugalmat! Mint ahogyan tudjuk élvezni a friss erdei 

levegőt, úgy töltsön el bennünket néhány percig a külső és a belső nyugalom érzete! Ha a csendben, 

a nyugalom keresése közben más gondolatokat és vágyakat érzékelünk, állítsuk takarékra azokat! 

Ne engedjük, hogy az Istentől eltéríteni akaró gondolatok és vágyak nagy lánggal lobogjanak! 

Csendesítsük el azokat! Ahogyan felbukkantak, úgy el is enyésznek, ha nem foglalkozunk velük. 

Ha mozdulatlanok vagyunk belül is, akkor nem fognak peregni a gondolataink, nem fognak 

dübörögni a vágyaink! Hagyjuk, hogy a nem fölfelé húzó vágyak és gondolatok kiessenek az 

életünkből! Ne akarjuk azokat görcsösen fogni, ne ragaszkodjunk hozzájuk! 

 Valaki egyszer álmatlanságra panaszkodott. Kérdeztem az okát. Azt válaszolta: „Mert annyi 

gondolat jut az eszembe, eltöltenek, elborítanak, úgy pörög az agyam.” Persze, hogy ilyenkor nem 

tud elnyugodni a test. Ha viszont lelassítjuk gondolatainkat, elcsendesítjük vágyainkat, akkor előbb-

utóbb álomba merülünk, s a jó alvás után felébredve jó új napot kezdhetünk, frissült erővel 

vághatunk neki a következő napnak. 

 

 2. Most igyekezzünk megismerni az összeszedettség imájának új szakaszát, tudniillik azt, 

hogy az összeszedettséghez nem csupán az Istentől elhúzni akaró gondolatok és vágyak 

lecsendesítése, hanem az Istenhez közelebb vivő gondolatok és vágyak aktivizálása is 

szükséges! 

 

 a) Keressünk egy olyan gondolatot, amely Istennel kapcsolatos, amely közelebb visz minket 

Istenhez! Ezt belül, lelkünk legmélyén fogalmazhatjuk meg például így: „Uram, rád gondolok, 

rád figyelek!” 
 

 b) Az értelmünk mellett az akaratvilágunkat is aktivizáljuk! Szeretettel szóljunk Istenhez, 

akit szeretünk, aki után vágyódunk! Talán így is meg lehetne fogalmazni: „Uram, rád gondoltam, 

mert szeretlek!” Most ezzel a mondattal töltsük be az értelmünket és a szívünket! Éljük meg 

Istenre gondolásunkat és Isten iránti szeretetünket: „Uram, rád gondoltam, mert szeretlek!” 

 Ez az Istenre figyelés és Isten utáni vágyódás az összeszedettség imájának a ránk eső része, 

amelyet egyéni erőfeszítéssel, több-kevesebb sikerrel próbálhatunk megélni. Ez a két nagyon fontos 

kulcsszó – Istenre figyelés és az Isten utáni vágyódás – a megoldás kulcsa, mint az egyenlet a 

matematikában. Ha újra meg újra ezek szerint próbáljuk megoldani a feladatunkat, akkor ez 



összeszedettséget eredményez. Bizonyára nekünk is sikerülni fog! Ez egy jól bevált recept: 

„Uram, nemcsak rád gondolok, hanem rád is figyelek, mert szeretlek!” 

 

 3. A ráfigyelés többletkapcsolódást, személyesebb kontaktust is eredményez. A 

vágyódásban benne van az a magatartás, hogy: „Még nem vagyok egészen veled együtt, nem 

vagyok nálad, de szeretnék ott lenni, ahol te vagy! Még jobban rád akarok figyelni, utánad akarok 

vágyakozni!” Itt aktivizálhatom a lélek energiáit! De ez olyan tevékenység, amely nem szétszór, 

hanem egyirányúsít. Nem töri össze a csendemet, hanem mélyíti. A feszült figyelem mindig 

csendet eredményez. De a lélek feszült figyelme nem stressz-hatást jelent, hanem a kizárólagos, 

teljes Istenhez fordulásomat jelzi a teljes nyugalom és békesség állapotában. 

 Ahogy a gázlángot is lehet egyre nagyobb fokozatra állítani, úgy az Istenre irányuló 

figyelésem és vágyam intenzitását is próbáljam fokozni! A tűzhelyen lévő tejre vigyáznunk kell, 

hogy ki ne fusson. De ha a lelkünkben felforrósodott a szeretet tüze, és a ráfigyelés szinte magával 

ragad, nyugodtan hagyjam kifutni, hadd emelkedjék a figyelmem és a vágyam magam fölé! 

Magasabbra, mint a gőz az edényből. 

 

 4. Azzal a biztos tudattal indulhatok neki a fölfelé vezető útnak, hogy nem fogok eltévedni, 

elenyészni, elveszni, mert Isten is vonz magához! Jézus mondja: Senki sem tud hozzám jönni, 

hacsak az Atya, aki küldött engem, nem vonzza őt! (Jn 6, 44). 

 

 Ez „a belső Istenre-figyelés és a szeretetteljes vágyódás Isten után” már a kontemplatív 

ima útja. A lélek kimegy önmagából, enged Isten vonzásának, és egyre jobban behatol Isten 

mélységeibe és magasságaiba. Az a dolgom, hogy engedjem, hogy ő vonzzon magához! 

Könyörögjek: „Ne engedd el a gondolataimat a vonzáskörödből! Még jobban vond magadhoz 

vágyaimat, hogy a te vágyad és az én vágyaim eggyé legyenek! Hogy egészen eggyé legyünk!” Már 

most készítgethetem a szívemet arra az örömre, amelyet ez az Istennel való egység ad az 

embernek. Vágyódjam ennek az örömnek még teljesebb kibontakozására: „Uram, még jobban vond 

magadhoz a vágyaimat és a gondolataimat! Uram, még jobban vonj magadhoz engem, gyarló kis 

szolgádat!” Az Énekek éneke menyasszonyával mondjam: Kelj föl, északi szél! Támadj fel, déli 

szél! Járd át a kertemet, hadd jöjjön el a Jegyesem az ő kertjébe! (Én 4, 16). 

 

 a) Ha még nem érzékelem az Úrnak ezt a szellőnél is finomabb, lágyabb vonzását, akkor 

csak álljak meg mellette, mint ahogyan két jó barát áll egymás mellett. Az Úr mindenütt jelen van! 

Ezt az egymás mellett levést a hitben tudom megélni. Ez is a ráfigyelésnek és a vele együttlevés 

vágyának az eredménye. A két jó barát együtt nézi a szép tájat. Ugyanaz az élmény tölti be őket, 

ugyanaz a gyönyörűség járja át a szívüket. 

 Ahogyan Mózesnek mondta az Úr: Nézd, itt mellettem van hely, állj ide a sziklára (Kiv, 33, 

21), kérjem meg az én isteni Barátomat: „Állíts magad mellé, engedd meg, hogy melletted 

lehessek!” Ő szívesen teljesíti az ilyen kérésemet és vágyamat. Próbáljam az én isteni Barátom 

szemével nézni, hogy ő mit lát, amikor távoli horizontokon túl is látja az emberek milliárdjait. Ezzel 

kicsit részesülhetek abból az élményből, amelyet a szentek kapnak a mennyországban: Istenen 

keresztül látnak és szeretnek bennünket. Istent szemlélve néznek minket is! Ahogy a gyermek tud 

feltekinteni az apjára, anyjára: „Te mit nézel?”, én is úgy olvassam le az én Istenem arcáról, hogy 

mit lát, és hogy milyen szeretettel néz bennünket! 

 

 b) A két egymást szerető lélek azonban nemcsak egymás mellett áll és szeretettel néz egy 

irányba, hanem egymás felé is fordulnak a kölcsönös figyelem és szeretet áradása által, vagyis 

szeretettel egymásra irányulnak. 

 Próbáljam megélni ezt az élményt! Az Úr tekintetét keressem, hogy a tekintetünk 

egymásba fúródjék! A lélek ilyenkor még jobban látja a gyarlóságait. Ajkára tolul a péteri szó: 

Menj ki tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok! (Lk 5, 8). De mégis – a mögöttem levőket feledve 

(Vö. Fil 3, 13)– törekedjek csak előre! Egyre jobban hatoljak be Isten irgalmas szeretetébe, és 



vágyódjam arra, hogy ő pedig egészen a szívem mélyére hatoljon be! Olyan megtisztító tekintet ez! 

A lelkem minden salakját kiégeti a szeretete. Csak maradéktalanul engedjem be! 

 

 c) Amint a gondolatok és a vágyak Istenre irányítása összeszedettséget eredményez bennem, 

úgy Isten gondolatainak, vágyainak, azaz az ő szeretetének a rám irányulása is összeszedettséget 

hoz létre bennem. Ez már nem az én tevékenységem, hanem az ő ajándéka. Lelkem mélyén 

mondjam neki: „Vágyódom hallani a te szeretetteljes szavaidat!” Az én lehetőségem, az én dolgom 

itt a vágyak felindítása: „Vágyódom hallani a hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az 

arcod, ahogyan az Énekek éneke menyasszonya is mondja (3, 14). 

 

 d) Ha valaki kedvesen szólt hozzám az életben, annak a hangját most csak azért idézzem fel, 

hogy tudjam: az én Istenem szava az övénél sok ezerszer kedvesebb. Mondjam neki: „Vágyódom 

arra, hogy halljam kedves hangodat!” Te, aki a kertekben laksz, hallasd hangodat! (Én 8, 13) 

  

 e) Ha valaha is tapasztaltam kellemes illatot az életben, akkor tudjam meg, hogy az csak 

halvány mása az én isteni Jegyesem finom illatának! Mondjam neki: Keneted illata felülmúl minden 

balzsamot! (Én 1, 3).  

 

 f) Ha valaha is ittam valami finomat, akkor tudjam, hogy annak íze csak fakó mása az Uram 

méznél is édesebb italának, amellyel be akar tölteni: Megitatnálak fűszerezett borral, gránátalma-

musttal (Én 8, 2). És csak fokozzam, tüzesítsem a lelkem vágyát! Mondjam az én isteni Uramnak: 

„Szereteted méznél is édesebb borával vágyódom betöltődni, megrészegülni!”(Vö. Sir 24, 20). 

 

 g) Ha valakinek a közelsége boldoggá tett az életben, akkor tudjam meg, hogy az csak 

halvány előképe volt a végtelen isteni Szeretet közelségéből fakadó boldogságnak. Vágyódjam 

utána, mondjam az Énekek éneke menyasszonyával: Keresem, akit szeret az én lelkem (Én 1, 7). Ez 

a keresés a mi dolgunk. Az összeszedettség imájában ez a vágyódás a mi tevékenységünk. Egyszer 

majd elém toppan. Még azt sem kell mondania, hogy „Itt vagyok!”, mert tudni fogom, hogy ő van 

itt. Addig meg ezt mondjam neki: „Uram, várom, hogy hívj!” Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. 

(1 Sám 3, 10). 

 

 h) „Szólj, hívj, Uram, és én már készítem is szívemet a veled való találkozás örömére. 

Nemcsak te hívsz engem, hanem én is hívlak téged, Uramnak szólítalak. A találkozás örömével 

mondhatom vagy énekelhetem: Uram! Ez a szó: „Uram!” – egyre magasabbra vonja lelkemet Isten 

elé. A Zsoltáros buzdít: Táruljatok föl, örök kapuk, és bevonul a dicsőség Királya (Zsolt 23, 7). 

Ezzel a hívogatással: „Uram!”, tárjam ki egyre jobban lelkem kapuját, hogy a dicsőség Királya 

bevonulhasson a hajlékába! Az ember csak csodálkozik azon, hogy lelkében Isten micsoda 

tágasságot tud teremteni! Mondhatom neki: „Te engem nézel most, én pedig téged nézlek.” 

Szemközt Istennel! Ahogyan a két egymást szerető lélek tekint egymás szemébe – szinte beleissza 

magába egyik a másikat –, úgy engedjem, hogy egészen ott legyek Isten nézésében, ő meg egészen 

énbennem legyen! Megélhetem: „Uram, te engem szeretsz, én pedig téged szeretlek!” 

 

 i) De ha végre fellobog szívemben a szeretet tüze, akkor már nem kell tovább mondanom, 

hogy: „Szeretlek!”, elég csak bensőmben megélnem: „Te szeretsz engem, és én hagyom, hogy 

szeress. Én meg viszontszeretlek, Uram, és te hagyod, hogy szeresselek téged!” 
 

 Végül a Jézus-imát énekeljük, de befejezés nélkül, vagyis csak az „Uram” imaszót 

imádkozzuk, meg-megállva, szívünk egész szeretetével az Úr fel irányulva:  Uram!...   Uram!...   

Uram!... 

 



 

 

41. Kitárulkozás az Úr előtt és az Ő rendelkezésére állás 

 

 

Hívogassuk a Szentlelket a 102. számú énekkel: 

 Szentlélek Isten, szállj reánk,   

 Elmét derítő tiszta láng, 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket   

 Megszenteltél, kegyelmedet.   

 

 Hogyan tudnánk emberi erőfeszítéssel azt elérni, hogy az ima folyamán gondolataink és 

vágyaink ne kalandozzanak szerteszét? A kontemplatív ima nem egy diszkurzív elmefuttatás, 

vagyis nem elmélkedő gondolatsorok összessége, amikor különböző üdvtörténeti eseményeket, 

kinyilatkoztatott igazságokat gondolunk végig, és abból vonjuk le a következtetést, hogy szeret 

minket az Úristen. Tehát nem következtető elmefuttatás során kapott istenélmény a kontemplatív 

ima, hanem sokkal inkább intuitív ráérzés Isten szeretetére. Az összeszedettség azért szükséges, 

hogy tudjunk figyelni a jelenlevő Istenre, át tudjuk élni az Ő közelségét. 

 

I. Készítsük fel magunkat a kitárulkozásra és rendelkezésre állásra! 

 

 1. Tárjuk ki a szívünket az Úr előtt, hogy az Ő kegyelmi indításainak mindig rendelkezésére 

állhassunk! Az összeszedettség imáját próbáljuk gyakorolni! 

 a) Isten előtti kitárulkozásra törekszünk, vagyis hogy lelkünk nyitottsága segítsen ráérezni 

Istenre. Például a nyitott ajtón keresztül jobban érzékeljük a hozzánk érkező ember lépteinek 

neszét. Ha a lélek is kitárja az ajtaját, akkor jobban tud figyelni Isten érkezésére. Most tartsunk 

csendet, és ezt a kitárulkozást, odafigyelést, az érkezésre való előkészületet próbáljuk gyakorolni! 

 b) Lelkünk Isten előtti kitárulkozásához segít, ha a kezünket kitárjuk (vö. Zsolt 27, 2). 

Ezzel a magatartásunkkal is jelezzük: „Várlak!” Amikor vendéget várok, kicsinosítom a lakást, 

hogy amikor ő megérkezik, mindent a legnagyobb rendben találjon. Most lelkem vendégét várom 

lelkem hajlékába! Már előre kitárom kezemet Feléje! 

 c) A testnek a már többször gyakorolt ellazítása most is jó hatást eredményez az 

összeszedettségre törekvésünkben. Keressük meg, hogy hol van feszültség, izomfeszülés, ami 

ellentartást hoz létre bennünk a gravitációval szemben. Engedjük, hogy a föld vonzza, és ezáltal 

lazábbá tegye testünket! 

 Kényelmesen helyezkedjünk el a székünkön! A homlokunkat ne ráncoljuk, hanem 

ellazítással simítsuk ki. A karjainkat engedjük le, vagy lazán támasszuk meg. Az egyenes 

gerincünket nyújtsuk még egy kicsit az ég felé! Behunyt szemmel szabad egy kicsit az ég felé 

tekintenünk, hiszen föntről várjuk Urunk érkezését (vö. Lk 12, 37). Lassan, nyugodtan, mélyen 

lélegzünk. Ebben az ég felé nyújtózkodó, ég felé tárulkozó helyzetben mondjuk a zsoltárossal: 

Testem Utánad eped, mint a puszta kiaszott földje (Zsolt 62, 2). 

 d) A lelkemet is tegyem nyugodttá! Imádkozzam így: Mutasd meg, melyik úton járjak, 

Hozzád emelem a lelkem (Zsolt 143, 10). A zsoltáros a test és a lélek együttes Isten felé fordulásáról 

pedig így beszél: Testem és lelkem Utánad eped, Istenem (Zsolt 83,3). 

 e) Ahogyan lassan kitárom a szívemet, tegyek én is vallomást a zsoltáros szavaival: Kész az 

én szívem. Hadd daloljak, hadd ujjongjak! (Zsolt 56, 8).  

 A találkozás örömére készítgetem fel szívemet. A zsoltáros arra is megtanít, hogy miért 

ujjongjak: Mert szerető jóságod felér az égig, és hűséged a fellegekig (Zsolt 56, 11). Isten jóságos 

és hűséges hozzám is. Persze hogy van okom az örömre! 

 2. Az összeszedettség imájában az ember is és Isten is tevékenykedik: én ágaskodom 

Hozzá, s Ő lehajol hozzám. Kitárom a szívemet Előtte, Ő pedig betölt jóságával és hűségével. Az 

embernek és Istennek ezt a kölcsönös cselekvését, egymás felé irányulását – amelyből az 



összeszedettség imája fakad – a zsoltárosnál így találjuk meg: A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, 

aki jóra fordítja a sorsomat (Zsolt 56, 3).  

 Tárjam ki még jobban a szívemet, mint ahogyan a kiabálásnál egészen nagyra tátom a 

számat, hogy jobban meghallják a hangomat. Teljesen kitárom a lelkemet, és úgy kiáltok a 

lelkemben Istenhez. Ő szívesen meghallgatja a szegények kiáltását. A zsoltáros erről így tanít: 

Elküld az égből, és megszabadít engem. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten (Zsolt 56, 4). 

Szeretetét és hűségét küldi el nekem is az égből. Ezért már érdemes kitárni a lelkemet! Próbáljam 

még szélesebbre kitárni a lelkem ajtaját, hogy még többet tudjak befogadni Isten önmagát 

ajándékozó szeretetéből és hűségéből! 

 a) Ahogyan Jákob pátriárka mondta: Most már valóban tudom, hogy szent ez a hely, itt van 

az Isten (vö. Ter 28, 16-17), ebben a lélekkitárulkozásban most már én is valóban kezdem tudni, 

hogy itt van Isten! Elküldi az égből egyszülött Fiát és Szentlelkét. Az én dolgom az, hogy 

boldogan befogadjam. Valljam meg Neki: „Uram, boldog vagyok Veled!” Az Úr pedig szüntelenül 

üzen, ahogyan erről a zsoltároson keresztül kapjuk a tanítást: Népem, hallgasd, hadd intselek! 

Izrael, bárcsak figyelnél a szavamra! Tehát összeszedem magam, és még jobban akarok figyelni az 

Uramra! Mit mond? Így folytatja: Én vagyok a te Urad, Istened, aki kivezetett téged Egyiptomból, 

tudniillik a rabság földjéről, a bűn rabságából. Csak nyisd ki a szádat, és én betöltöm (Zsolt 80, 9- 

10). Ez az Úr szava, az Úr akarata! 

 b) Tehát még jobban kinyitom lelkem ajtaját, hogy Ő betölthesse. Ha Ő jobban betölt 

önmagával, akkor én még jobban örvendezem a jelenlétének! Szívembe nyilall az Úr esedező 

szava: Bárcsak hallgatna rám népem! (Zsolt 80, 14). Megilletődött szívvel válaszoljam: „Uram, én 

készséges lélekkel akarok Rád hallgatni! Még jobban kitárom Előtted a lelkemet, hogy a 

rendelkezésedre állhassak. Szívesen megteszem azt, amit parancsolsz.”  

 Amikor kimondom Neki a Jézus-imából ezt a szót: „Uram!”, akkor ezzel egyrészt a lelkem 

kitárulkozását, másrészt az engedelmességre való készségemet is jelzem. „Bármit mondasz, 

megteszem, mert Te vagy az én Uram!” (Iz 25, 1). 

 Ezzel a kitárulkozó lélekkel és engedelmes készséggel most csak ezt az egy szót énekeljem: 

„Uram!” Engedjem, hogy a Jézus-imának ez a befejezetlensége még teljesebbé tegye a 

kitárulkozásomat. Lelkemben zengjem Neki a folytatást, és így ez az imaszó a szavak tovább 

mondása nélkül egészen összeköt azzal, akinek éneklem: „Uram!” Örvendezve tapasztalhatom, 

hogy még tudom tágítani lelkem ajtaját az Úr előtt. Ez a szó, ez a dallam ugyanis fölfelé tárulkozik, 

és lelkemet egészen az égig nyitja! 

 Azok előtt, akik a földön hozzánk közelítenek, házunk ajtaja tárva-nyitva áll. Lelkemnek ez 

a fölfelé való kitárulkozása a felülről jövő, a hozzánk látogató isteni Nap befogadására ad 

nyitottságot: Meglátogatott minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon (Lk 1, 78).  

 A parabolaantennánál is tágasabbra nyissam a lelkemet! Így zengjem Neki: „Uram!” 

„Uram!” A kitárulkozást és rendelkezésre állást ennek a szónak a szívem mélyén való éneklésével 

gyakoroljam! Ezt a dalt zengjem az Uramnak! Belülről mondjam vagy énekeljem Neki: „Uram!” 

Vigyem bele egész teremtményi létem Isten előtti meghódolását, szolgálatára való készségét, s így 

énekeljem: „Uram!” 

 c) Jézus már nem szolgáinak, hanem barátainak tekint bennünket (vö. Jn 15, 15). Szívem 

egész baráti szeretetével mondjam az én isteni Barátomnak: „Uram!” Énekeljem Neki: „Uram!” 

Fokozhatom még a szeretetemet szerelmes szívem megújított vallomásaival, lángolásának 

szításával, s így zengjem Neki: „Uram!” Sokszor valljam meg Neki még ezután is: „Uram!” 

 

 II. Gyakoroljuk a rendelkezésre állást! 
 

Most ebben a mennyország felé, az én Uram felé való kitárulkozásomban próbáljam 

gyakorolni a rendelkezésre állást, az Úr befogadására való nyitottságot is. 

 1. Mint ahogy a napfény az égből közelít felém, úgy először engem is kívülről világosít meg 

az isteni Fény. Hagyjam, hogy szelíden hatoljon belém Isten szeretetének a fénye! Szinte moccanni 

sem merek, nehogy elriasszam az isteni ragyogásnak, fénynek, szeretetnek ezt a szelíd áramlását. 



Felülről jön hozzám, és én rendelkezésre állok. Olyan jó ez a nyugalom! Olyan pihentető az Ő 

isteni lényének a közelsége!  

 2. Nem tudok beletekinteni – mint ahogyan a napba se –, de ahogy a nap fényét behunyt 

szemmel is tudom érzékelni, úgy próbáljam látás nélkül érzékelni ezt a gyengéd szeretetáradást, 

ezt az isteni cirógatást! 

 3. A nap nemcsak rám süt, de a pórusaimon át belém is hatol. Engedjem, hogy Isten 

szeretetsugárzása egyre mélyebbre hatoljon be a lelkembe! 

 Ha még valami akadályozná az Ő sugárzásának a mélyebbre hatolását bennem, gyorsan 

takarítsam el, tegyem el az útból a bűnbánat által. 

 Vagy kérjem, hogy az Ő szeretetének tüze égesse ki a szívem minden salakját, „Uram, Te, 

aki annyira szeretsz, hogy a lelkem legmélyére hatolsz, tisztíts meg engem! Hadd tegyek egy 

vallomást Neked: egészen, mindenben a rendelkezésedre akarok állni! Semmi fenntartás sincs 

bennem Irántad. Csak egy vágyam van, hogy teljes, készséges szívvel rendelkezésedre álljak! Te, a 

végtelen Energia isteni energiát adsz nekem a lelkem mélyén. Mint ahogyan a nap energiáját 

hasznosítja a fénybegyűjtő napkollektor, úgy én is be akarom gyűjteni a lelkembe a Te isteni 

energiádat, végtelen szeretetedet.” 
 4. A felülről jövő isteni Fény még a napsugárnál is finomabban, szellemibb módon hatol a 

lelkem mélyére. Sokkal hatékonyabban, valóságosabban, isteni módon nyilvánítja ki a jelenlétét. 

Magához ragadja a lelkem minden képességét. Nem tudok nem odafigyelni, nem tudok nem Utána 

vágyódni. Ha valami elvonná a figyelmemet, akkor újra visszaterelem, helyreállítom a kapcsolatot. 

Ha valami más vágy csillámolna fel bennem, azt hagyom kialudni, és újra az én isteni Uram felé 

irányítom szívem vágyódását. 

 5. Amikor napsütkérezés közben megzavar valami, és nem tudok elég erőteljesen figyelni a 

napsugarak befogadására, olyankor újra és újra át kell adnom magam a napsütkérezés élményének, 

mert be akarom fogadni a nap éltető energiáját. Ugyanígy újra mondhatom az én Uramnak: „Kész 

az én szívem (Zsolt 56, 10), kitárom a szívemet, Hozzád kiáltok, és Te jössz, én pedig befogadlak, 

rendelkezésedre állok. Az én szívem készen áll arra, hogy szüntelenül Neked zengje énekét, Neked 

ujjongjon, hiszen csak ezt éneklem a szívemben: Uram! Uram! Uram!” 

 6. Szívünk mélyén, belül sokszor, a lehető legnagyobb intenzitással, nagyon szépen 

énekelve tartsunk ki ennél az imaszónál: „Uram!” Vigyük bele szívünknek a kitárulkozását és 

rendelkezésre állását! Minél tovább maradjunk ebben a vallomásban: „Uram!” 

 Ha úgy érezzük, hogy segít, és igényeljük, akkor végig is mondhatjuk a Jézus-ima minden 

egyes szavát. Lassan, ugyanezzel a lélekkitárulkozással és rendelkezésre állással imádkozzuk! 

 7. Engedjük, hogy az Úr betöltsön irgalmával, és ettől öröm gyúljon a szívünkben! Ó, 

hogy el lehet időzni ebben az örömben! Most Isten is közli az Ő örömét, amelyet miattunk érez. 

 A két öröm – a mi szívünk öröme Neki és az Ő szíve öröme nekünk – egybecseng, együtt 

rezdül, egyetlen örömmé válik! Ó, micsoda összeszedettség ez! 

 „Szívünk már sehová sem kívánkozik, mert Veled van, Urunk, Istenünk!” 

 

 Ezzel az egymásnak és egymásban örvendezéssel kis szünetekkel énekeljük a Jézus-imát: 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 A szünetet felhasználhatjuk örvendezésre is! 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 Csendben örvendezzünk egymásnak! 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

  

 Annak jeléül, hogy a szívünket nem bezárni akarjuk, hanem kitárva hagyni az Úr előtt, mert 

folytonosan a rendelkezésére akarunk állni, most már csak ezt az egy imaszót énekeljük: 

„Uram!”... 

 



 

 

42. A víz és a szív felmelegítése 

 

 

Imádkozzuk a 83. számú éneket: 

 Mint a szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény, 

 Úgy sóhajt, úgy szomjaz, éhez, vajh elérlek egykor én? 

 Bús hívednek bánat árja éjjel-nappal étke lett, 

 Mert az álnok azt kiáltja: el nem érlek Tégedet. 

 

 Az embernek alapvető igénye a víz. Testünknek mintegy 70 %-a víz. Állítólag a jövő 

háborúinak gyökerében is a víz, illetve a stratégiailag fontos vízlelőhelyek megszerzése áll. A 

vízínséges helyeken sokszor a víz ára magasabb a benzinénél.  

  

 1. Mi most a víz felmelegítését vesszük példának. A vízről való elmélkedés majd a szívünk 

felmelegítéséhez fog segítséget adni. Ha nagy mennyiségű vízről van szó, gondolhatunk lelkünk 

határtalan kiterjedésére is. Ahogyan vizet tudunk önteni az edénybe, ahogyan a Mennyei Atya 

kezébe tudjuk ajánlani lelkünket (vö. Zsolt 30, 6), úgy tegyük lelkünket most a kezünkbe. 

  – Ha állni hagyjuk a csapvizet, az felveszi a levegő hőmérsékletét. Az orvosok állott vizes 

borogatást ajánlanak bokánk megrándulásakor. Hagyjuk csendben állni egy ideig a lelkünket, hogy 

fölvegye a környezete hőmérsékletét! Elgondolkodhatunk azon, hogy mi vesz körül bennünket. 

Mennyi időbe telik, amíg a lelkem rá tud hangolódni az őt körülvevő isteni miliőre? 

  – Ha a vizet tartalmazó edényt körülveszem a tenyereimmel, idővel a víz hőmérséklete is 

fog emelkedni, igaz, csak kis mértékben.  

  – Ha a tűzhelyre teszem, ott alulról gyorsabban tudom melegíteni. A háziasszony tudja, 

hogy ez is időbe telik. 

  – Felülről is önthetek még meleg vizet az edényembe, ezáltal hamarabb fog magasabb 

értéket elérni a víz hőmérséklete. 

  – A vizesedénybe fölülről még tehetek egy merülő gyorsforraló spirált is. Ekkor a víz már 

nemcsak oldalról kapja a levegő, illetve a tenyerem melegét, vagy alulról a tűzhely melegét, avagy 

felülről a meleg vizet, hanem a merülő gyorsforraló által még hamarabb tudom felmelegíteni.  

 Fontoljuk meg: amit most gondolatban végigcsináltunk, az a valóságban csak a mi emberi 

tevékenységünk eredménye. 

 2. A szív felmelegítésénél is hasonló emberi tevékenységet kezdhetünk végiggondolni. A 

szív felmelegítése az Istenre való gondolással kezdődik, és az Utána való vágyakozással 

folytatódik. 

  Ha a vizet egy edényben az ablakba tesszük, a nap melege körülveszi és felmelegíti. 

Helyezzem most a lelkemet Isten miliőjébe, hogy felvehesse az Ő környezetének hőmérsékletét! 

Tegyem ki a lelkemet abba a sugárzásba, amellyel Isten gondol rám, és vágyódik utánam! A két 

gondolat és a két vágyódás összetalálkozik. Istenre gondolok, Utána vágyakozom, mint a szarvas az 

ér vizéhez (Zsolt 41, 1). Istenre gondoljak, aki minden oldalról körülvesz! Törekedjek arra, hogy 

ne legyen bennem ellenállás! Adjam meg magam Isten felém áradásának, és engedjem, hogy 

felmelegítse a lelkemet!  

 Képszerűen gondoljam a testemet egy olyan edénynek, amely a lelkemet tartalmazza! Egyre 

jobban vékonyítsam el az edény falát, hogy Isten sugárzása számára egyre jobban átjárható legyen! 

Vágyódhatom arra, hogy bárcsak semmi se választana el Tőle! Igényelhetem, hogy Isten szívének 

szeretete, melege egyre jobban a lelkem mélyére hatoljon! 

 A víz nem tudja, hogy mi történik vele a melegítéskor. Én, az értelmes teremtmény tudom, 

és egyre jobban vágyódom arra, hogy Isten egyre jobban körülvegyen, tüzes szeretetével még 

jobban behatoljon lelkem mélyére! 
 A víz sokszor gyorsabban felforr, mint ahogyan a szívem felmelegszik, de ne veszítsem el a 



türelmemet! Istennek van türelme. Ha a Mennyei Atyám kezébe tudom helyezni a lelkemet, akkor 

az tüzesebb szeretetet áraszt, mint a tűzhely izzó felülete. Engedjem, hogy lelkem legmélyét alulról 

melegítse, tüzesítse Isten szeretete! Vágyódjam arra, hogy Isten – aki eddig is jelen volt az 

életemben, de akit talán kívülállónak vagy mellettem állónak véltem – most körülvegyen, és 

egészen behatoljon a lelkembe szeretetével, belül legyen jelenvaló! Lelkem átveszi szeretetének 

melegét, tüzes érintését. 

 Mint ahogy a háziasszony türelemmel vár, míg felforr a víz, úgy én is türelemmel várom, 

hogy egyre tüzesebb legyen a lelkem. 
 Ahogyan a meleg levegő és a meleg víz is felfelé törekszik, úgy engedjem, hogy az Úristen 

lelket melegítő hatása – amely alulról hat rám az Ő „tenyerének” tüzes érintésével – egyre 

magasabbra emelje lelkemet! A meleg levegő azért áramlik felfelé, mert könnyebb a hideg 

levegőnél. Éljem át, hogy a szeretetem hőjének fokozásával mennyivel könnyebb lett a lelkem! 

Vagy ha még nem tudom érezni, akkor csak engedjem, hogy lelkem kövesse szívem vágyait felfelé, 

egyre magasabbra, egyre könnyebben, szabadabban a földtől! Ahogy a vizesedénybe felülről meleg 

vizet öntöttem, hogy növekedjen a hőmérséklete, úgy engedjem, hogy Isten – aki bennem is létezik, 

és alulról, oldalról is melegített – most felülről is betöltsön! Nem hideg zuhany ez, hanem Istennek 

olyan tüzes szeretete, amely még inkább elősegíti a lelkem felfelé áradását. 

 Az Úr még fokozni is akarja a felülről belém áradó tüzes szeretetének hőfokát. Mint 

ahogyan én is öntöttem még meleg vizet a már melegedő vízbe, úgy küldi tüzesen izzó Szentlelkét 

Ő is. Nem bántó égetés ez, hanem szellemi izzás! Bárcsak tudnám még jobban befogadni az Ő 

tüzesítő szeretetét! Hogyha a lelkem is kitágult ettől a melegtől, akkor csak hagyjam, hadd áradjon, 

hadd táguljon, hogy Isten tüzes szeretetéből még többet tudjak befogadni! Boldogan állapíthatom 

meg, hogy az Istenre való rágondolás, és az Utána való vágyakozás mennyire felmelegítette, 

feltüzesítette a lelkemet! 

 3. A rágondolásnak és az Utána való vágyakozásnak ez a gyakorlata nagyszerű eszköz 

az összeszedettség imájához, hogy a lelkem egyre jobban Istenre irányuljon! 

 Ha még mindig érzem teremtményi gyarlóságomat, és még most sem értem el a forrpontot, 

ahol a vízből gőz lesz, ahol a megfogható anyag, a víz átmegy a levegővel azonos állapotú 

megfoghatatlan gőzzé, csak legyek türelemmel! Istennek van ideje. Amit a magam erejével nem 

tudok elérni, azt majd megteszi Ő a maga isteni mindenhatóságával. 
 Ha egy kicsit is moccan már a lelkem, mint a víz a forráspont előtt, és ha egy kicsit is 

emelkedik a szívem felfelé az Úrhoz, mint ahogy a gőz távozik a forrásban levő víz edényéből, 

akkor legyek nagyon nagy bizalommal: már nem kell sokat várnom, hogy a lelkem egészen forró 

legyen, egészen könnyűvé váljon, és magam fölé emelkedjen! 

 4. Ahogyan egyes háztartásokban van páraelszívó berendezés, úgy engedjem, hogy 

Istennek ez a magához vonzó hatása még jobban érvényesüljön a lelkem felett, és magába 

szívjon, magába vonzzon engem! Micsoda összeszedettség ez, amit az Úr művel! Ő vonja 

magához minden gondolatomat és vágyamat. Boldogan elfelejthetek minden e világi, földhöz 

húzó dolgot, hadd szökelljen be a lelkem Isten végtelen tágasságú, ragyogó világába! Itt már nincs 

korlát, térlehatárolás, csak Isten, és bennem mindaz és mindenki, amit és akit Ő szeret, illetve akik 

Őt szeretik, és akiket én is szeretek! 

 

 Talán egy keveset megtapasztalok abból, hogy milyen lesz az a végső sóhajom, amikor majd 

lelkemet kilehelve Atyám kezébe helyezhetem az életemet. Milyen lesz az a gyönyörűség, amikor 

a börtönéből szabadult sas lelkem Isten végtelenségében korlátok és határok nélkül szállhat 

egyre feljebb, egyre közelebb Őhozzá! 

 Ezentúl valahányszor vizet melegítek, gondoljak arra, hogy hol van az én lelkem igazi 

helye! Gondoljak Istenre, és indítsam fel az Utána való vágyakozást, s engedjem, hogy a szívem 

újra felmelegedjék, hogy még tüzesebb legyen Isten belém áradó tüzes, irgalmas szeretetében! Itt 

az a lényeg, hogy semmit se tegyek az isteni szeretet belém áradásának útjába! Ne hűtsem le lelkem 

lobogását a bűnök, a tökéletlenségek és a szeretetlenségek hideg zuhanyával! Ne álljak ellen Isten 

önmagát ajándékozó szeretetének! Engedjem, hogy maradéktalanul, egészen betöltsön Isten 



tüzes szeretete! 
 

 Befejezésül kis szünetekkel úgy imádkozzuk el a Jézus-imát, hogy amikor irgalomért 

esedezünk, akkor nyissuk ki a lelkünket is Istennek ezen irgalmas, tüzes, szívet melengető 

szeretete előtt! 
Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 

 



 

 

43. Az örök életre szökellő vízforrás  

(Jn 4, 14) 

  

 

A 83. számú éneket imádkozzuk: 

 Mint a szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény, 

 Úgy sóhajt, úgy szomjaz, éhez, vajh elérlek egykor én? 

 Bús hívednek bánat árja éjjel-nappal étke lett, 

 Mert az álnok azt kiáltja: el nem érlek Tégedet. 

 

 Legutóbb a vizet úgy használtuk segédeszköznek, mint ami rajtunk kívül van, amit egy 

fazékban is melegíthet a háziasszony. A Szentírás azonban úgy is beszél a vízről, hogy az a 

szomjunk oltásának eszköze. Amíg megpróbáljuk összeszedni magunkat az elcsendesedésünkhöz, 

vegyük számba a mai napi szomjúságainkat! Mikor kellett innunk? A testi szomjúságunk majd a 

lelkünk szomjúsága által fog segíteni az összeszedettségre. Próbáljunk visszaemlékezni arra, hogy 

mikor esett a legjobban a víz. 

 

 I. Mi után, ki után szomjazik a lelkünk? 

 

 Most indítsuk fel a lelkünk szomjúságát: mi után szomjazik a lelkünk? Imánkban 

idehozhatjuk az Úr elé a konkrét, kívánatos céljainkat. Amikor megéljük, hogy az Úr elé vittük a 

vágyunkat valamivel kapcsolatban, akkor fogalmazzuk meg azt is, hogy ki után vágyódik a 

szívünk! Amikor lelkünk vágya Istenre irányul, akkor megszületik bennünk az 

összeszedettség! Ez a ráirányulás azt eredményezi, hogy már nem gondolunk más dolgokra. 

Bevillanhat az is, hogy Isten is vágyódik utánunk, szomjazik arra, hogy velünk legyen! 

 Imánknak, vagyis az Istennel való kapcsolatunknak mindig objektív, szilárd alapot ad a 

Szentírás. Merítsünk most is egy gondolatot Izajástól: Ti, szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár 

nincsen pénzetek, siessetek ide! (Iz 55, 1). 

 1. Amikor az Ószövetség idején rettenetes nyomorúság volt, még a vízért is fizetni kellett 

(vö. Siral 5, 4). Ma is takarékoskodnunk kell a vízzel, hogy kevesebb legyen a háztartásunk vízdíja. 

Ilyen tapasztalatokkal a hátunk mögött nagyon tudjuk értékelni Isten ingyenes hívását, kegyelmi 

ajándékát: Ti, szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Hát 

siessünk! Hassa meg a szomjazó lelkünket Isten nagystílű, ajándékozó szeretete! Nemcsak vizet 

akar adni, hanem nemesebb italt: bort és tejet is. 

 2. Az első pünkösd alkalmával azt beszélték, hogy az apostolok teleitták magukat édes 

borral (ApCsel 2, 13), pedig a Szentlélek töltötte be őket. Izajás prófétánál azt mondta az Úr: 

Vegyetek pénz nélkül bort és tejet! (Iz 55, 1). Ebben a szövegben is a bor jelezheti számunkra a 

Szentlélek megrészegítő, szívet boldogító hatását, tevékenységét. Isten kész arra, hogy a 

Szentlelkét beleárassza a szívünkbe. Azért teszi ezt, mert Isten gyermekei vagyunk! Persze, 

hogy készek vagyunk befogadni! 

 3. Ez sejlik fel a tejhasonlatban is. A tej a gyermekek itala, tápláló energiája; életet 

bontakoztató, nagyszerű anyag. Isten ilyen gyengéd, anyai szeretettel akar nekünk életet 

ajándékozni. Persze, hogy Reá irányulunk!  

 

II. Isten után szomjazik a lelkünk!  

 

 A kinyilatkoztató Isten azonban nemcsak a vizet, a bort és a tejet használja a szomjúságunk 

csillapítására, hanem azt is világosan megmondja, hogy maga Isten az, aki után szomjazik a lélek: 

Mint a szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem Téged, Istenem (Zsolt 41, 1). Ez az „áhít” 

ige egy nagyon gyengéd moccanás kifejezése. Ebből ered az áhítat főnév is. Az emberben 



megszületik a vágyódás a jelenlevő Istennel való találkozásra, és Isten betölti a szívét. Ez az 

áhítat öröme. Hagyom, hogy Isten teljesítse azt, amit a szívem áhít. Önmagával csillapítja lelkem 

szomját. 
 Amikor az ember nagyon szomjas, nem elégszik meg egy-két korty vízzel, hanem akár egy 

egész pohárral is megiszik. Szinte abba se akarja hagyni az ivást. Ilyen telhetetlen vággyal szabad 

igényelnem magát Istent is, hogy csillapítsa lelkem szomját. A zsoltáros is ilyen telhetetlenséggel 

folytatja: Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek, hogy meglássam az 

arcát? (Zsolt 41, 2). 

 1. Az Isten utáni szomjam egy újabb vágyat ébreszt bennem. Nem elégséges csupán 

távolról gondolnom az én éltető forrásomra, Istenre! Mikor mehetek, hogy a szent templomában 

meglássam arcát, és betöltsön önmagával? Jó felfigyelni erre az imatechnikára: ha van bennem 

egy csöpp vágy, Isten utáni szomjúság, akkor az még erősebb vágyat, szomjúságot eredményez! 

 Ahogyan a gyermek újra meg újra megkeresi édesanyja keblét, úgy szítsam én is egyre 

jobban vágyamat az én Istenem, Atyám után! Vele akar betöltődni a lelkem! „Még!” „Még!” 

Gyermeki egyszerűséggel mondjam ezt az imaszót, ahogy a kicsi is még csak ennyit tud mondani 

az anyjának: „Még!” Az anyja megérti. Az édes Mennyei Atyám is megért engem. Szívem teljes 

intenzitásával, vágyódásával mondjam: „Még!” „Még!” 

 2. Most az ószövetségi Szentírás után nézzük az újszövetségi Szentírást: hogyan ad Jézus 

tanítást a vízről? Jákob kútjánál ezt mondja az asszonynak: „Ha ismernéd Isten ajándékát...” (Jn 4, 

10). Érintse meg szívemet ez a jézusi szó! Rám is vonatkozik. Ha én is még jobban ismerhetném 

Jézus ajándékát! De jó lenne nekünk, hogy akikért én is eljöttem a kútra, azoknak vizet vigyek 

haza! Ha ismernéd Isten ajándékát! Érezzem meg ebben a jézusi mondatban a sürgetést! „Alig 

várom, hogy megismerj!” Ő is akarja, én is. Az Úr folytatja: „Ha tudnád, ki mondja: ‚Adj innom’, 

inkább te kérnéd, és ő élő vizet adna neked” (Jn 4, 10). 

 „Jézusom, én már tudom, hogy Te ki vagy: Uram, az élő Isten Fia, aki szívesen könyörülsz 

rajtam, aki irgalmazol nekem. Most én kérlek, add nekem az örök élet vizét!” Jézus ugyanis 

világosan megmondja, hogy a víz, amelyet Ő ad, az az örök életre szökellő vízforrás lesz bennem is. 

Vágyódjam arra, hogy felbuzogjon lelkemben ez az élő vízforrás, az örök élet lüktetése, Isten 

lüktető szeretete! 

 3. Mint ahogyan a kis Bernadett a lourdes-i barlangban a Szűzanya kérésére elkaparta a 

földet, én is úgy próbáljak elhárítani minden akadályt, hogy felbuzoghasson már ez a Víz! Ha végre 

tudom, hogy Isten szeretete itt lüktet bennem, akkor örvendezzen a szívem! Már nem is kell azt 

mondani: „Még!”, mert a Forrás utat tör a lelkembe! Csodálkozva állapíthatom meg, hogy buzog 

bennem a szeretet! Szinte magam sem tudom, hogy honnan és hogyan! Csak azt tudom, hogy Isten 

szeretete egyre jobban betölt! 

 4. Ha még nem érzem, ha még „nem tudom”, hogy felfakadt bennem Isten szeretetének a 

forrása, akkor előre örüljek azért, mert egyszer fel fog fakadni bennem, amint az Úr megígérte! Ő 

az örök életre szökellő vizet bennem is fel akarja fakasztani! Már előre örvendezzek ennek a 

jövőben bekövetkező szeretetnek! 

 

III. Isten szeretete rajtam keresztül is árad a világba! 

 

 A víz hosszú utat tesz meg a föld alatt a forrás nyílásának eléréséig. Ugyanígy tudnom kell, 

hogy már a világ teremtése előtt elindult felém ez az áradó szeretet. Tudhatom, hogy a világ 

teremtése óta az anyagban megfoghatom, megtapasztalhatom Isten szeretetét, jóságát. Jubileumi 

örömmel konstatáljam, hogy kétezer évvel ezelőtt Jézus szívének a forrásából indult el ez a szeretet, 

amely most hozzám is eljutott, vagy el fog jutni akkor és úgy, amikor és ahogyan Ő akarja! De 

tudnom kell: már elindult felém a kegyelem áradata! 

 1. Gyermekkoromban kiránduló társainkkal volt egy nagy kívánságunk: egy forrás 

felfedezése. Az egyik alkalommal a Mecsekben rá is bukkantunk egy kiépítetlen forrásra. Elhordtuk 

a víz útjában levő köveket és földet, megástuk a vízelvezető árkot; egyszóval kiépítettük a forrást, 

hogy vizet adjon az utánunk jövőknek is. Ilyen a lelkünk világa is. Nem elégséges az, hogy 



biztosítjuk a kegyelem szabad áradását a mi szívünkbe, hanem az ott felfakadt forrást mások felé 

is kell irányítanunk! 
 2. Jézus mondta: Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! De tovább bontakoztatta ezt a 

gondolatot: Aki hisz bennem, annak a szívéből az Írás szava szerint az élő víz forrásai fakadnak. Ezt 

a Szentlélekről mondta, amelyben a benne hívőknek kellett részesülnie (Jn 7, 37-39). Olyan jó ez a 

kinyilatkoztatás! Isten megmondja, kitárja, feltárja előttem üzenete értelmét. Most már tudom, hogy 

ki után szomjazott a lelkem!  

 3. Amikor gyermektársaimmal a Mecsekben felfedeztük az ismeretlen forrást, a „Boldog 

Özséb-forrás” nevet adtuk neki. A lelkünkben felfakadó forrás nevét már ismerjük: Szentlélek! 

Higgyük, hogy hajlandó betölteni bennünket! Engedjük, hogy egyre jobban betöltsön: Lélek a 

lélekben, Isten Lelke mibennünk s mi pedig Isten Lelkében. Így töltődik be lelkünk Istennel, így 

lesz lelkünk Isten forrása mások számára is. 

 4. Istennek ez az önmagát ajándékozó, örök életre szökellő vízforrása nemcsak a földi 

életünkre érvényes! A Jelenések könyvéből tudjuk: A trónon ülő Isten közöttünk lakik. Nap nem 

égeti őket, sem másfajta forróság. A trón közepén álló Bárány legelteti, és az élő vizek forrásához 

tereli őket (Jel 7, 15-17). Lelkünk örökre részesedik Isten Lelkéből. Valahányszor fel tudjuk szítani 

ezt a vágyat, szomjat az élő Isten után, akkor már egy kicsit a mennyei életet ízlelgetjük. A mi jó 

Pásztorunk, Jézus már terelget bennünket az élő vizek forrásához. 

 5. A Jelenések könyvében a tanítás folytatódik: Én a szomjazóknak ingyen adok az élő vizek 

forrásából (Jel 21, 6). Kegyelem, ingyenes kegyelem: Istenből részesülhetünk! Minden kegyelem! 

 6. A Jelenések könyve később már nemcsak forrásról, hanem folyóról is beszél: Azután 

megmutatta nekem az élő vizek folyóját, amely kristálytisztán fakadt Isten és a Bárány trónjából. Az 

utca közepén és a folyó mindkét partján az élet fái álltak. ... Isten és a Bárány trónja áll majd ott, és 

a szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják a nevét. Nem lesz többé 

éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk. És uralkodni 

fognak örökkön-örökké! (Jel 22, 1-5). Mint valami nagy folyam, olyan méltóságteljes, hatalmas 

erővel tölt be bennünket Isten szeretete! 
 7. Valahányszor a Dunát, ezt a hatalmas, hömpölygő erőt nézzük, Isten hatalmas, áradó, 

örök életre szökellő folyama, szüntelen áradása jusson az eszünkbe, még inkább a szívünkbe! 

Nem véletlenül mondja Szent Pál: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk ajándékozott 

Szentlélek által (Róm 5, 5). Árad a kegyelem!  

 8. Ez nem olyan, mint a megvadult folyam, hogy gátat kellene szabni neki, és hatalmas 

energiát igényelne a megfékezése. Engedhetjük szabadon áramolni, mert ahova csak eljut, ott élet 

fakad. Itt inkább arra kell vágyakoznunk, hogy Istennek ez a hatalmas szeretetáradása elmossa a 

gátakat, az elválasztó falakat! Ne legyen a lelkemben egy kis zug sem, ahova ne áradna be az Ő 

szeretete! Vagyis fenntartás nélkül, teljes önátadással legyek Isten szeretete iránt! Ha Ő egészen 

nekem ajándékozta magát, lehetek-e én szűkmarkú, szűkkeblű, hogy csak fenntartásokkal adok 

valamicskét magamból? 

 9. A források kialakításánál egy kis kővedret, mélyedést szoktak építeni. A forrás csövéből 

vékonyan csergedező víz ebben gyűlik össze. Meríteni is lehet ebből. Ha megtelik, túlfolyik rajta a 

víz, csörgedezik tovább.  

 Amikor engedem, hogy az Úr maradéktalanul betöltsön, akkor az én lelkem is megélheti ezt 

a túláradó szeretetet: Isten szeretete rajtam keresztül is árad ebbe a világba! Már nemcsak én 

élek ebből az éltető vízből, hanem ahová rajtam keresztül eljut, ott mások is élnek általa! Itt szabad 

részrehajlónak lennem. Az Úr elé tárhatom, hogy ki felé szeretném irányítani a kegyelem 

áradását. Ez a szentek közbenjárásának stílusa. 

 A Szűzanya is tudja, hogy kinek van szüksége az ő anyai pártfogására. Anyai szeretettel 

elébe megy a rászoruló gyermekének. Ez olyan irányulás, amelyet az Úristen szívesen figyelembe 

vesz. 

 10. Minél tisztább a szívem, minél jobban betöltött az Úr a szeretetével, annál 

hatékonyabb a közbenjáró, kérő imám! Mások lelke is megtelik kegyelemmel, maguk sem 

tudják, hogy hogyan. Azután majd a testvéreim szívén is túlcsordul a kegyelem mások felé. Egyszer 



csak megélhetem:  

 – a forrás vize és az Óceán vize találkozik, eggyé válnak,  

 – a forrás vize oda tér haza, ahonnét származik: ahová mindig is vágyakozott, ahová egész 

élete folyamán törekedett. 

 Egyetlen áramlás köt össze forrást és Óceánt, és közte mindenkit, egyetlen lüktetés az 

egész univerzum, amely sóvárogva várja Isten gyermekeinek a dicsőségét, felszabadulását a 

mulandóság köteléke alól! (vö. Róm 8, 19). 

 

 Ó, mennyire érdemes vágyódni az élő vizek forrása után, az élő Isten után! Mert Ő be 

tud tölteni önmagával, és vágyódásom gyümölcseként ingyenes ajándék gyanánt megélhetem: Isten 

otthon van nálam, én meg otthon vagyok Istennél. Ő énbennem, én Őbenne (Jn 6, 56), ahogy 

Jézus ígérte. 

 

 Befejezésül lassan, meg-megállva énekeljük a Jézus-imát: 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 



 

b) ISTEN SEGÍT AZ ÖSSZESZEDETTSÉGRE 

 

 

44. Isten eláraszt a békességgel, mint egy folyammal  

(vö. Iz 66, 12) 

 

 

A 227. számú éneket imádkozzuk: 

 Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk, 

 Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk. 

 Kegyelmednek árját áraszd ránk. 

 S légy mindenkor édes, jó Atyánk! 

 

 Már elmélkedtünk arról, hogy hogyan melegítjük fel a vizet egy fazékban, és a szívünket a 

lelkünk edényében, illetve arról, hogy az örök életre szökellő vízforrás kapcsán Isten nekünk 

ajándékozza a Szentlelket. De Istennek ez az önajándékozása olyan lendületűvé is tud válni, mint a 

mindent elsodró folyó. Most ezt a vízhasonlatot használjuk fel az összeszedettség megélésére:  

 

 I. Hogyan sodor bennünket Isten az Ő szeretetének mélységeibe? 

  

 Isten magával sodró szeretetének megismeréséhez előbb elmélkedjünk még a kontemplatív 

ima lényegéről, mert megismerni, átélni igazán csak azt tudjuk, amivel már többször 

foglalkoztunk. S minél jobban megismerjük, annál mélyebben tudjuk átélni, illetve annál inkább 

tudunk ráismerni, hogyha egyszer az Úristen megadja azt nekünk. Ez az ima tulajdonképpen Istent 

befogadó szeretetkapcsolat, amellyel Isten is befogadja az embert önmaga mélységeibe. 
 1. Az imádság általános módja az, hogy mi szólítjuk meg Istent. Azt mondjuk Neki (amit 

Jézus tanított): Mi Atyánk, és elmondjuk a kéréseinket: Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te 

országod. Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 9-10). Bár mi kérjük ezeket, mégis kéréseink 

elsődleges központja: Isten. Ez az Istent befogadó ima tulajdonképpen a tiszta hit megélése: Isten itt 

van, és szeret! 

 2. Ahogyan Márta mondta Máriának Betániában: Itt van a Mester, és hív téged (Jn 11, 29), 

nekünk is ezt kell megélnünk: az Úr itt van, és nemcsak hív, hanem szeret is, átölel és betölt a 

szeretetével! Hagyom, hogy átöleljen, engedem, hogy betöltsön önmagával! Az a feladatom, hogy 

eltávolítsam a kontemplatív ima, tehát az Istent befogadó magatartás akadályait, mindazt, ami Isten 

útjában zárt ajtó, gát vagy göröngyös út lenne. Ez az adventi gondolat: sima utat készítsünk az 

Úrnak! (vö. Lk 3, 5) 

 A kontemplatív imát, vagyis az Istent befogadó szeretetkapcsolatot nem érezni, hanem 

hitben megélni kell! Ez a mondat ad megnyugtató választ arra a panaszomra, hogy nem érzem Isten 

közelségét az imádságomban. Elégséges, ha tudatában vagyok annak, hogy Isten itt van! Nem látom 

Őt – mert az emberi szem nem alkalmas arra, hogy meglássa –, de a szívemben felismerem az 

Istennel való bensőséges kapcsolatomat. Valaki hívott, Valaki vár, Valakihez tartozom. Nekem is 

mondták: a Mester itt van, és hív engem. Elhiszem, hogy itt van, hogy hív, és megyek Feléje. Ez a 

jelenlegi imádságom: „Boldog vagyok, hogy mehetek Hozzád, Uram!” 

 3. A misztika, vagyis az Istennel való bensőséges kapcsolat megélésének az útja a Valóság, 

azaz Isten létének, jelenlétének és szeretetközösségének hitben történő szeretetteljes megélése. 

Magyarán mondva: hisszük a Szentháromságot, a teljességet. Ha ez a hit belső megtapasztalássá 

kristályosodott ki, akkor a misztika titokzatos élmény lesz, amelyet csak Isten tud és akar 

megadni az Őt szeretőknek. Elsősorban tehát hitben éljük meg Istennek ezt az önközlését. De 

amikor Ő ajándékba adja ezt, akkor megtapasztaljuk, megéljük: „Itt van a Mester, magához 

hívott, magához ölelt, és nekem ajándékozta magát. Betölt önmagával.” 

 



 II. Milyen hasonlatokkal szemlélteti Isten a Szentírásban az önközlését? 

 

 A teremtéstörténet himnuszát hívjuk segítségül, amelyben a zsoltáros a teremtett világ 

szépségét szemlélve Istent éli meg. Istent, a Teremtőt látja a dolgok mögött: Kifeszítetted az eget, 

mint egy sátort, a vizek fölött áll a palotád (Zsolt 103, 3). A vizek itt az égi vizekre vonatkoznak. 

Az ókori ember világszemlélete szerint víztartályok vannak a felhők fölött. Amikor Isten megnyitja 

azokat, akkor esik az eső. Ezeknél a mennyei vizeknél is magasabban áll Isten palotája, ahol Ő 

lakik.  

 1. Az eső mindig Isten áldásának a jele. Azt az élményt, amelyet a szárazságot elszenvedő, a 

sivatagban vagy a sivatag határán élő ókori ember megtapasztalt, Istenre vonatkoztatta. Most mi is 

ezt a mennyei harmatot, égi vizet, kegyelmesen ránk csepegő isteni szeretetet kívánjunk! 

Vágyódjunk Isten ezen titokzatos önközlésére! Ez olyan, mint az eső, amely megfoghatatlanul, 

mégis reálisan érkezik az égből. Ezt az élményt próbáljuk megélni, megtapasztalni: az égi vizek 

gyöngyharmata a földre hull. Isten eljön közénk, eljön a lelkünkbe. 

 2. Most nézzük tovább a zsoltáros szemével: mi történik a mennyből érkező vízzel? 

Patakokba gyűjtöd a forrásvizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Tehát a forrásvíz patakká 

szélesül. Ez áldás, mert belőlük isznak a mezők vadjai: szomjukat oltják az állatok. Partjukon 

fészkelnek a dalos madarak: ezek az ég madarai, a levegő birodalmának a lakói. Az ágak közt 

énekük hangzik. A föld és az ég élőlényei áldást kapnak Istentől. A hegyeket égi palotádból öntözöd, 

áldásod gyümölcsével jól tartod a földet. Erdők, mezők, fák, füvek, virágok: mind-mind Isten 

áldásából, ajándékozó szeretetéből élnek. Teleisszák magukat az Isten erdői és Libanon cédrusai, 

melyeket Ő ültetett (Zsolt 103, 10-18). Itt már nem akármilyen erdőről van szó, hanem Isten 

erdejéről, amelynek Ő a kizárólagos tulajdonosa. Libanon azért szent hegy, mert cédrusait maga 

Isten ültette, ahogyan a zsoltáros fogalmazza. Ezek a kiváltságos fák abból a mennyei vízből 

táplálkoznak, amelyet az Úr ad nekik. De hol van az ember?! Erre a kérdésre is a zsoltárostól 

kapjuk meg a választ: Az Úr az én Pásztorom, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti (Zsolt 22, 

1-3). 

 Ez az összeszedettség imája: Isten az, aki vezet, Isten az, aki ezekkel a csendes vizekkel 

felüdíti lelkemet. Itt vagyok én, a teremtmény az összes többi teremtmény között, és Istennek 

gondja van rám! Úgy alkotott meg, hogy tudjak vándorolni. A fű és a fa elszárad, ha ott helyben 

nem kap nedvességet. Én pedig – az Úr vezérletével – oda tudok menni a csendes vizekhez. 

Hagyjam, hogy az Úr felüdítse lelkemet az élő vizek forrásával! Mint amikor a kristálytiszta 

patak partján állok – és csak nézem annak csendes csobogását –, akkor valami hallatlan jó, kellemes 

érzés tölt be: tisztaság, játékosság, az élet mozgása. Ahogyan ott állok a patak partján, úgy sugároz 

lelkembe ez a tisztaság! 

 3. De az Úr, a jó Pásztor nem csupán azt akarja, hogy csak álljak a patak partján, és közben 

szomjan haljak a víz mellett, mert nem hajolhatok le hozzá. Ő dús legelőre vezet, amely a patak 

partján virít. Ott azzal a vízzel tudok betöltődni, amelyet Ő akar adni nekem. Éljem át ezt az isteni 

akarást, engedjem érvényesülni ezt az isteni vonzást! Kell a kitárulkozás, a készség arra, hogy 

befogadjam a vizet, amelyet Isten ad nekem. Olyan jólesik a tikkadt embernek a friss, üde, tiszta 

víz! 

 4. Jeremiás folytatja: Sírva jönnek majd, és könyörgések közepette hozom őket, vízfolyáshoz 

vezetem őket, egyenes úton, melyen nem botolnak meg; mert Atyja lettem Izraelnek (Jer 31, 9). 

 A szomjas gyermek is víz után sír: „Vizet, vizet! Könyörgöm, adj innom!” S az Úr – mint jó 

édesapa vagy édesanya – megkönyörül szomjazó gyermekén. Megvallja: Ő Atyja a népének, és 

betölti szomjúságát. Szomjazzam még jobban, könyörögjek: „Adj innom!” A gyermekek jogán még 

sírnom is szabad: „Atyám, Istenem, mikor ihatok Belőled?” Ne törődjek a szirénhangokkal, 

amelyek elvonnák figyelmemet a forrástól, és a pocsolyák felé irányítanának. Ne kövessek más 

eligazító táblákat – hogy itt ilyen vagy olyan kút van –, mert azok döglött kutak vagy keserű vizet 

adó kutak, nem az igazi, az életet fakasztó tiszta víz kútjai. 

 5. Az Úr vezetésével menjek, kövessem a patak iránymutatását: Csörgedező patakok 

vidítják Isten városát, a Magasságbeli szentséges lakhelyét. Nem fog megrendülni, mert Isten lakik 



benne, Isten oltalmazza már kora hajnalban. Velünk van a Seregek Ura, a mi menedékünk, Jákob 

Istene. Jöjjetek, és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, melyeket a földön végbevitt (Zsolt 45, 4-8). 

 A kiránduló gyermekek szívesen követik egy-egy patak folyását, mert annak mentén 

biztosan hazatalálnak majd. Most én is követem az Isten hegyéről lecsorduló patak folyását, amely 

Isten városába vezet. De jó, hogy ott lehetek otthon, ahol Isten lakik! Ahogyan a csörgedező 

patakok vidítják Isten városát, úgy én is engedem, hogy az én lelkemet is vidítsák, örömre 

hangolják! Próbáljam megélni azt az örömöt, hogy Isten az Ő éltető vizét ajándékozta nekünk, 

az Ő városában lakóknak. Ez vidítsa fel a lelkemet! 

 6. De még mélyebb összeszedettségre hív az Úr: Jöjjetek és lássátok, vagyis szemléljétek az 

Úr tetteit! Az örök élet vízforrását adja nekünk. A szemlélés itt Isten műveire irányul. Láthatom, 

kézzel foghatom szeretetének eredményét. Belemeríthetek a vízbe. Üdítsem fel vele arcomat, 

testemet és lelkemet, mert Isten városában nem akármilyen víz van! 

 Ezekiel könyvében ezt olvassuk: Víz fakadt a templom küszöbe alatt, először bokáig ért, 

azután térdig, majd veséig. A víz pedig áradt, egyre csak áradt, míg mély folyóvá nem dagadt, 

amelyen már nem lehetett átmenni. Amerre eljut a folyó, egészséges lesz és élni fog minden. A folyó 

mentén mindkét parton minden fajta gyümölcsfa nő, minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, 

mert vizük a szentélyből  fakad (vö. Ez 47, 1-12). 

 Itt van a titok nyitja! A szentély Isten lakhelye, a víz Isten szívéből fakad és éltet 

bennünket. Lélekben keressem fel azt a templomot, ahol Istennel szoktam találkozni! A keleti 

oldalára menjek, ahonnét a világosság jön. A prófétával, az angyal által kísérve menjek át a vízen, 

amely először talán csak a bokámig ér. Még nem tudok sokat megtapasztalni Isten irgalmas, áradó 

szeretetéből, de valamennyit már igen. Ez nem hideg víz, amely jeges borzongással tölt el. Ez az 

én életelemem, amelyben jobban tudok élni, mint hal a vízben! Próbáljam tudatosan feloldani a 

testemben és a lelkemben is az ettől a víztől való borzongást, ódzkodást! 

 7. Mint ahogyan a Balaton déli oldalán folyamatosan mehetünk a vízben, úgy lelkemben is 

örvendezve állapíthatom meg: már térdig ér! Isten szeretete egyre jobban betölt! Azért van ez a 

kellemes érzetem, mert Istennel rokon a lelkem. Otthonosan érezhetem magam ebben a 

miliőben, Istenben. Már készíthetem a szívemet arra az örömre – amelyet az Ő mélységeibe való 

behatolás eredményez számomra: már nemcsak a derekamig, hanem a szívemig ér ez az isteni 

áramlás! Ó, de szeretném még jobban befogadni Istent! Csak engedem, engedem, hogy szívemet 

átjárja az öröm érzete: „Te, Uram, szeretsz engem, és szeretsz mindnyájunkat, akikre ráárasztod 

szeretetednek ezt a folyamát!” Ó, ennek méltóságteljes hömpölygését nem lehet megunni! Minél 

tovább szemléljük, annál többet nyilatkoztat ki önmagából, hatalmas erejéből. Ez nem pusztító 

áradat, amely mindent elmos, ez életet fakasztó, szüntelen áradás. 

 8. Izajás prófétánál találjuk a továbbvezető gondolatot: Én elárasztom őt a békességgel, mint 

folyammal, és rázúdítom, mint valami hegyi patakot a nemzetek dicsőségét, hogy élvezzétek. Ölben 

hordoznak majd titeket, és térden becézgetnek. Mint akit a szülőanyja becézget, úgy vigasztallak én 

titeket. Jeruzsálemben találtok vigaszt. Ezt látva örvendezik a szívetek; mint a fű, csontotok is új 

életre sarjad (Iz 66, 12-14). 

 Ez az! Megvalósulnak a vágyaim: Isten betölt önmagával, s ez bennem új életet 

eredményez! Hagyjam, hogy elárasszon békességgel! Mivel annyira szelíden jön, nincs bennem 

semmi félelem. Különben is az őrangyalom és az Egyház-anyám is fogja a kezemet. Biztosan 

mehetek. Amennyire kézzelfogható egy-egy nemzet dicsősége – mondjuk az olimpiai helyezések 

arányában –, mégis olyan megfoghatatlan a dicsőség. De Isten minket elárasztó békessége olyan 

kézzelfogható! Élvezhetem ezt a békességet, hiszen Ő akarja. 

 

III. Az Istent befogadó imádság gyönyörűséges szeretetkapcsolat 

 

 A szemlélődő imádság jellemzője az Istenben való gyönyörködés: „Jó nekem Veled 

lennem!” S mennyivel inkább lángol a szívem a gyönyörűségtől, amikor az Úr is ezt mondja 

nekem: „Gyermekem, jó nekem veled lennem!” Még alázatosságból sincs erőm magyarázkodni: 

„De hát Uram, hogy képzeled?” Csak engedem, hogy betöltsön szeretetével. 



 Ez a mozdulatlanság, a lélek tétlenné tétele segít az Úr önajándékozó szeretetének 

befogadásában. „Uram, ha Te nekem akarod ajándékozni magadat, nem tiltakozom, és nem 

hangoztatom méltatlan voltomat. Csak egy akarásom van: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 9)” 

 A szemlélődő ima nem az emberi aktivitás eredménye, tudniillik hogy én, az ember teszek 

valamit az eredmény érdekében azért, hogy Isten betöltsön, hanem befogadó, megengedő jellegű: 

Isten előtti kitárulkozó magatartás. Ő az, aki összeszedetté teszi a lelkemet, mert Ő az, aki magához 

vonja a szívemet. Én csak a lelkemet szeretném egyre jobban kitágítani, hogy minél többet 

befogadhassak Istenből! 
 Itt kezdem megérteni, hogy a megszentelő kegyelem állapotában végzett imádságok, 

jócselekedetek, áldozatvállalások mennyire növelik bennem a megszentelő kegyelmet: vagyis 

minden imámmal, tevékenységemmel és szenvedésemmel egyre jobban be tudom fogadni 

Istent. Minél nagyobb szeretettel fogadom be Őt, annál jobban növekszik bennem a megszentelő 

kegyelem. Ez az igazi „perpetuum mobile”, azaz az igazi örökmozgó, az örök élet. Ahogyan a folyó 

partján a fák szüntelenül gyarapodnak, termést hoznak, úgy az én lelkem is szüntelenül gyarapszik. 

Miért lehetséges mindez? Szent Pál leveléből olvashatjuk ki a választ: Mivel a hit révén 

megigazultunk, békességben élünk Istennel Urunk, Jézus Krisztus által (Róm 5, 1). Hittünk 

Istennek, tudniillik hogy Ő van, hogy Ő szentháromságos Szeretetközösség, és emiatt Isten 

megigazulást, megszentelő kegyelmet, vagyis Isten előtti kedves állapotot adott. Ezért van békesség 

a lelkünkben. Már nem a bűn uralkodik bennünk, hanem Isten! Mindez Krisztus által történt. 

 Milyen hálás tud lenni a lelkünk Krisztusnak, az élő Isten Fiának, az Emberfiának! A hitben 

általa jutottunk a kegyelemhez, amelyben élünk (Róm 5, 2), vagyis Isten életéhez, amelyben élünk, 

s amely bennünk él. Általa dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk 

(2 Pét 1, 4). Az isteni dicsőség az isteni élet teljessége: örök élet, örökmozgás, „perpetuum mobile”. 

Örök kibontakozás, növekedés a szeretetben. Micsoda reménységünk van! 

 

 Ez a remény nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe Isten 

szeretete (Róm 5, 5). Itt van a magyarázat: Isten a Szentlélekben jobban eláraszt a békességével, 

mint ahogyan a nagy folyamok hömpölyögnek. 
 Az örök életre szökellő vízforrás is a Szentlélek, a békesség folyama is a Szentlélek, 

vagyis a Szentlélek az isteni szeretet szüntelen áradása. 

 Ha most be is fejezzük ezt az imaórát, ennek a szeretetáramlásnak nincs vége... 

 

Befejezésül a 154. számú éneket imádkozzuk: 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,  

 Elmerülni Benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól szíved enyhülést ad.  

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad. 



 

 

45. Az Úr öntözött kertje 

 

 

Isten gyöngyharmattal nevelgette a Szűzanyát is, ezért a 14. számú éneket imádkozzuk: 

 Ó, nemes, ékes liliom, édes,     

 Gyönyörű rózsa, Mária,   

Ki szent malaszttal, mint gyöngyharmattal    

 Neveltettél, ó, Mária. 

 Az Isten kedvelt, s Fiának rendelt 

 Anyjául, ó, Szűz Mária. 

  

 Amikor 2000 évvel ezelőtt Isten elküldte egyszülött Fiát a világba, az Ő fogadására, 

befogadására – amiről az összeszedettségi imánkban is szó van, hogy Istent befogadjuk – egy fiatal 

názáreti leány szívében „szűz földet” készített. Idézőjelben használjuk ezt a szép kifejezést. 

Érintetlen földet, olyan talajt készített, amely alkalmas arra, hogy a tisztaságos Istent tisztán 

befogadja. Mária – mielőtt méhébe fogadta volna Isten Fiát a Szentlélek erejéből – szomjazta a 

Mindenható szeretetét. Jobban, mint bármely más teremtmény, nem óhajtott mással betöltődni, 

csak egyedül Isten végtelen teljességével. Ezt joggal tudhatjuk róla – nemcsak feltételezhetjük –, 

hiszen a kegyelem, vagyis Isten önmagát ajándékozó szeretete, az ő lelkében maradéktalanul 

működött. S aki az eredeti bűn sérülése nélkül tud ismerni, vágyódni, vagyis akarni, törekedni az 

Úrra – az maximális irányulással illetve készséggel van Istenre, hogy Őt befogadja. Isten pedig, aki 

Máriát öröktől fogva már előtte szerette, nemcsak beborította árnyékával – ahogyan ezt Lukács írja 

(Lk 1, 35) – hanem betöltötte kegyelmével is.  

 Az emberiség történelmében Mária fia, Jézus az első, aki úgy kereste Istent, mint ahogy 

Isten kereste az embert. Tehát Jézusban jelenik meg az az ember, aki egészen Istenre irányul, illetve 

befogadja az Istenséget. Miért? Mert Isten is egészen az emberre irányul. Egészen az embernek 

akarja ajándékozni magát. 
 Úgy is mondhatjuk, hogy Jézus „koldulta” az Atyaisten szeretetét az emberek számára, és 

koldulta az emberek szeretetét az Atyaisten számára. A két irányulás – az ember szomjúsága Isten 

felé, és az Isten készsége, hogy önmagát ajándékozza az embernek – Mária fiában, Jézusban 

valósult meg teljesen. Talán itt is mondhatjuk, hogy „tiszta anyja ez a gyermek”! Jézus „egészen 

édesanyjára ütött”. 

 

 I. Az Úr visszavezet minket a saját földünkre 

 

Most szemléltessük a szeretet befogadásnak ezt a gondolatát a kert hasonlatával, azzal a 

kerttel, amelyet az Úr maga öntöz.  

 1. Már próbáltuk a víz szerepét az összeszedettségi ima elmélyítésére felhasználni a víz 

melegítésével kapcsolatban, hogy a szívünk is felmelegedjék. Az örök életre szökellő vízforrást 

szemléltük (42-43. sz. imaóra). Legutóbb pedig arról elmélkedtük, hogy az Úr eláraszt a 

békességgel, mint folyammal, mint ahogy a víz elárasztja folyamának medrét. 

 2. Isten városában (Zsolt 86, 3) nemcsak házak vannak, hanem csodálatos kertek is. A lélek 

kertjéről elmélkedjünk ma! Keressük, hogy az Ő számára fenntartott kertet, az Ő kertjét Isten 

hogyan neveli. Hosszú előkészülete van ennek is. 

 3. A zsoltárosnál találunk erre eligazítást: Urunk, hallottuk saját fülünkkel, atyáink 

elbeszélték nekünk a csodákat, amelyeket napjaikban tettél, egykor régen. Kezed népeket űzött el, 

őket meg letelepítetted, nemzeteket zúztál össze, őket pedig megnövelted. Mert nem kardjukkal 

vették birtokba ezt a földet, és nem is az ő karjuk segítette őket, hanem a Te jobbod és a Te karod és 

arcod fényessége, mert úgy szeretted őket (Zsolt 43, 2-4). 

 Itt az a lényeg, hogy Isten népeket űzött el arról a földről, amelyet az Ő szőlőjének 



kiválasztott. Megtisztította a gaztól, a kövektől, és választottjait odatelepítette. A Te jobbod, a Te 

karod, a Te arcod fényessége kifejezés azt mutatja, hogy itt Isten az elsődleges cselekvő. 

 Miért tette Isten mindezt? Mert így szerette atyáinkat. Tehát az, hogy mi az Ő kertje 

lehetünk, Isten szeretetének a titka! A motívuma pedig az, hogy így szeretett bennünket. 

 4. Ezekiel prófétánál találjuk a továbbvezető gondolatokat: Kihozlak titeket a nemzetek 

közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre. Tiszta vizet hintek 

rátok, és megtisztultok. És új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Lelkemet árasztom 

belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok. És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak 

adtam, és ti lesztek az én népem, én pedig a ti Istenetek leszek (Ez 36, 24-28). Tehát Isten az, aki a 

pogányok közül kihoz, összegyűjt saját földünkre, amely az Ő földje. Ahogyan az eső harmatoz a 

földre, úgy Isten is tiszta vizet harmatoz ránk, hogy megtisztuljunk. Isten ugyanis nem adja 

szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34). 

 Ez már nagyon szívbe markoló elmélkedési anyag! Mi mindent meg nem tesz Isten 

miérettünk! Nemcsak összegyűjt a mi földünkre, hanem Lelkét azért árasztja ránk bőségesen, hogy 

az Ő földjén lakjunk, hogy mi az Ő népe legyünk, Ő pedig a mi Istenünk! 

 

 II. Az isteni Kertész kegyelmével életet fakaszt lelkem virágoskertjében, otthon van 

nálam 

 

Most itt elmélkedő csendben álljunk meg, és próbáljuk lelkünk kertjét megkeresni Isten 

városában (Zsolt 86, 4), ahova Isten maga telepített le bennünket! Ott van a helyünk. Isten végezte 

el a megtisztítás nehéz munkáját. Aki már tört föl ugart, az tudja, hogy mit jelent a sok gazt és 

annak gyökerét is kiirtani, hiszen nem elég csak a füvet, gazt lekaszálni, hogy a föld termőtalaj 

legyen! 

 1. Próbáljam lelkem talaját szemlélni, hogy milyen gyökereket kellett az Úrnak már 

kiirtani belőle! Még milyen mérges gyökér van benne, amely elnyomná kertem nemes virágait, ha 

engedném, illetve ha az Úr segítségével nem tudnám kiirtani. 

 2. Megélhetem: hogyan harmatoz lelkem kertjére Isten kegyelme. Érdekes módon 

megélhetem azt is, hogy a harmat állandó hullása közepette is Isten napja ragyog lelkem kertjére. A 

csodálatosan tiszta kék ég fehér felhőivel a Szűzanya fehér fodros, kék palástját jelzi. Anyai 

palástját védelmezően borítja rám. 

 3. Ha az ember elkezdi elhanyagolt kertjét újra megdolgozni a hosszas nem-művelés után, 

akkor joggal eltűnődhet: lesz-e ebből még virágoskert? 

 Ezekielnek is volt hasonló, reménytelen esetnek tűnő látomása: Az Úr keze fölöttem volt, a 

lelke által az Úr kivezérelt, és a völgybe vitt, amely tele volt (szétszórt) csontokkal. Ezt üzeni az Úr 

ezeknek a csontoknak: éltető leheletet adok nektek, és élni fogtok, és egybegyűjtelek benneteket (Ez 

37, 1). S az Úr erejéből a kiszáradt emberi csontok életre keltek. 

 A mi lelkünk kertje is új életre támad. Az Úr maga gondoskodik arról, hogy összegyűjtse az 

ég felhőit életet harmatozó esőre, a nap sugarait életet fakasztó melegre. Amit az Úr akar – hogy az 

én kertemben virágok legyenek –, végbe is viszi! (Zsolt 113 (II), 11) 

 4. A zsoltáros tovább segíti az elmélkedésünket: Amikor Te, Istenünk, néped élén 

kivonultál, és áthaladtál a pusztán, megrendült a föld, az egek megolvadtak Sínai Ura előtt, Izrael 

Istene előtt. Bőven hullattál esőt, Istenünk, örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. Otthont 

talált a Te családod (mert Te készítetted elő számára), ahol jóságodban, Istenünk, gondját viseled 

szegényeidnek (Zsolt 67, 7-10). 

 Ő az az isteni Kertész, aki – ha áthalad az én lepusztult ugar-kertemen – életet fakaszt. Az 

Úr érintésére megrendül, megmozdul, megváltozik a föld, megtisztul lelkem talaja. Ő állandóan, 

bőségesen hullatja a kegyelem harmatát. 

 Ő az az isteni Vőlegény, akiről a lélek-menyasszony mondta: A kertnek forrása: az élő vizek 

kútja, amely a Libanonról csörgedezik alá. (Én 4, 15). Lelke életet tápláló forrásával öntözi 

lelkem kertjét, vagyis a Szentlélek éltető kegyelmével élteti! Mivel Ő az élő víz, a folyamatosan 

áradó víz, az élő vizek forrása (Jer 2, 13), tudhatom: szüntelenül árad lelkem kertjébe a kegyelem! 



 5. Amikor már szépül a kertem, akkor megélhetem, hogy otthon vagyok Istennél, és Isten 

is otthon van nálam! Most ezt az élményt próbáljuk átelmélkedni! Isten áthaladt az én lelkem 

kertjén, és érintésére átprogramozódik a lelkem, immár nem gazt hoz, hanem Isten illatos virágait. 

Nyugodtan nézhetem a legkedvesebb virágaimat is a kertemben, mert ha elfogadtam életem Urának 

az én Istenemet, akkor az ízlésünk is egy lett. Ami Neki tetszik, az tetszik nekem is.  

 6. Ha az én isteni Uram szőlőt is szeretne a kertjébe, akkor ültessük együtt! Annak a 

legédesebb gyümölcsöt és nedűt termő isteni szőlőtőnek a neve: Jézus (Jn 15, 1). Bárcsak az én 

lelkem is szűztiszta lenne, mint a Szűzanyáé, hogy befogadhassam Jézust lelkem kertjébe! Ahogyan 

a gondos gazda lelke sajog, amikor minden erőfeszítése ellenére mindig újabb gazt talál szőlőjében, 

ugyanúgy járja át az én szívemet is a fájdalom, hogy még mindig mennyi vadhajtás növekszik 

lelkemben. Próbáljam gyökerestül kiirtani azt, ami nem az én isteni Uram kertjébe való! Amit pedig 

nem tudok megtenni a magam erejéből, ahhoz bizalommal kérjem isteni Szőlősgazdám hatalmas 

erejének segítségét: Újíts meg minket, mindenható Istenünk, tekints le ránk, látogasd meg ezt a 

szőlőt! (Zsolt 79, 15). Uram, ezt a megújulást kívánom Tőled. Igénylem, szeretném, akarom! 

 7. Ha én a gondos gazda szemével néztem kertem földjét az előbb, akkor Isten mennyivel 

inkább az Igazi Gazda szemével látja kertem hajtásait, vadhajtásait! Milyen csodálatos hatása van 

Isten tekintetének! A vadhajtások elsatnyulnak tőlük, a nemes virágok és szép hajtások 

megerősödnek.  

 Megint az a kettős irányulás jelentkezik, amelyet a bal tenyér lefelé fordításával úgy 

jeleztünk, hogy visszaadjuk a földnek azt, ami a földé. Engedjük elsatnyulni, kihullani! A jobb 

tenyér fölfelé fordításával pedig az életet választjuk, mert az Úristen életébe szeretnék 

belenövekedni. Virágaim egyre magasabbra, az éghez egyre közelebb emelkednek. A zsoltáros 

feljogosít arra, hogy ne csak Isten tekintetét várjuk, hanem látogatását is! Hívjuk: lásd és látogasd 

meg ezt a szőlőt! Várom érkezésedet! Ez a várakozás összeszedetté tesz. Mondjam állhatatos 

lélekkel: mikor jössz már? (Zsolt 100, 2). Ha nemcsak lépteinek neszét, jövetelének fuvallatát 

élhetem meg, hanem érkezését is, akkor még inkább örvendezzek! Próbáljam tartóztatni, hogy 

minél tovább maradjon lelkem kertjében! 

 8. A zsoltáros szavaival elmondhatjuk: Istenünk, a szereteted a mi nagy kincsünk. Szárnyad 

árnyékában nyernek oltalmat az emberek. Házad gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséged 

patakját adod italul nekik, mert Tenálad van az élet forrása, a Te fényedben látjuk az isteni fényt. 

(Zsolt 35, 8-10). 

 A nyári nagy melegben a természet is úgy el tud tikkadni. Jó egy kis oltalmazó árnyék. Mi 

az Ő védelmező szárnyának árnyékában kapunk oltalmat. Milyen jó a nyári melegben a friss, üdítő 

víz! Mi pedig Isten gyönyörűségének patakjából kapunk italt: Istent magát ihatjuk, Ő tölt be 

önmagával! Próbáljuk ezt megélni! Micsoda összeszedettség, Istennel való betöltődés ez!  

 9. A zsoltáros azt is megmondja, hogy mit is kell csinálnunk nekünk abban a kertben, 

amely végül is Isten kertje: Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, és adj nekünk szabadulást! (Zsolt 84, 

7), vagyis irgalomért és szabadulásért kell esdekelnünk. Isten kertjében lennünk, Isten közelében 

lennünk – micsoda tanújele ez az Ő irgalmas szeretetének! Megtűr bennünket maga mellett! 

 Vannak olyan málnafajták, amelyek nagyon sok kis hajtást hoznak. Egyik nagyobb, a másik 

kisebb. Amikor a kertész rendezgeti a kertjét, megesik a szíve azon a legkisebb, parányi hajtáson is: 

„Maradj életben! Majd még te is megnősz! Majd átültetlek megfelelő helyre, hogy sok gyümölcsöt 

hozz!” Vegyem észre: én vagyok az a leggyengébb hajtás! Az én isteni Gazdám szerető szeme 

pihen rajtam: Akarom, élj! (vö. Ez 16, 6). Ez a szabadulás! Ez a halálból való megszabadulás! Ez az 

élet szabadsága, amelyet Istentől nyerek el.  

 10. A zsoltáros tovább tanít: Az Úristen békét hirdet népének s híveinek (Zsolt 84, 9). 

Kijelentő módban is megfogalmazhatom: „Én is az Úr szózatát hallom. Nekem is a békességről 

szól: Béke veled (Dán 10, 19), békesség veletek! (Jn 20, 19). Békéje engem is betölt!” 

 11. A zsoltáros folytatja. Azokat tölti be Isten békéje, akik szívből hozzá térnek (Zsolt 84, 9), 

vagyis megtérnek, Istenhez fordulnak, Nála maradnak. Ilyenkor talán legszívesebben napraforgó 

szeretnék lenni, hogy az én isteni Napom felé forduljak szüntelen, hogy befogadjam és élvezzem 

a békét, amelyet Ő sugároz rám, amellyel éltet. 



 

 III. Az Úr szívesen eljön a kertjébe, megadja az összeszedettség virágainak 

növekedését, a békét 

 

A zsoltárostól még arról is tanítást kapok: mennyire tevékenykedik az Úr az én 

összeszedettségem érdekében, hogy Rá figyelhessek, hogy Feléje fordulva maradjak.  

 Bizony, akik félik Őt, közel azokhoz a segítsége, hogy dicsőség lakja országunkat. Isten 

segít! Közel van az Ő segítsége hozzám! Jaj, mit kellene még tennem, hogy még közelebb jusson 

hozzám az Ő segítsége? Akkor országunkban nem akármilyen dicsőség lakik majd, hanem az Ő 

dicsősége, isteni jelenlétének a ragyogása, napnál fényesebb sugárzása. Ó, mennyire az isteni 

dicsőségnek ez a ragyogása kell lelkem virágainak! Ebben érzik otthon magukat! Ó, hogyan 

növekednek, ágaskodnak az ég felé! 

 1. Figyeljük csak tovább, mit mond: Egymásra talál majd irgalom és hűség, csókot vált az 

igazságosság és a béke. Ezek mind-mind az én lelkem kertjének gyümölcsei, csodálatos virágai: 

irgalom, hűség, igazságosság, béke. Egy-egy virág önmagában is milyen szép és mutatós, de ha 

csokorba rendezzük azokat, akkor a harmónia, az összhatás nagyobb lesz!  

 Valójában Őbelőle árad az irgalom, és Ő bocsát meg nekem, s az én lelkemben növekedik 

a hűség gyümölcse: a béke és a nyugalom. Ő csókolja meg isteni igazságosságával az én lelkemet, 

s bennem születik meg a béke. Engedem, hogy átkarolva tartsa lelkemet, s a Tőle kapott szép 

virágaimat egy csokorba fogja, s a szívére tegye! (vö. Én 1, 13). 

 2. Isten az Ő szeretetének csókját adja nekem! Mi történik? Az, amit a zsoltáros is 

megélhetett: Hűség sarjad a földből, és az égből igazságosság hinti sugarát. Mindenféle jókat 

osztogat az Úr, és földünk megtermi gyümölcsét. Az Ő kegyelme az, hogy belőlem, a föld 

gyermekéből az ég felé növekedik lelkem gyümölcse: a hűség. 

 3. Szent Pál apostol szavait – Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől? (Róm 8, 35) – 

fogalmazhatjuk így is: ki szakíthatná le Krisztus iránti szerelmem virágait? Én ugyanis 

békében, hűségesen akarom őrizni őket, ahogyan a zsoltáros utalt a békességre: Igazságosság jár az 

Úr előtt, és békesség követi Őt. Az Úr érkezését lelkem kertjébe a béke jelzi és követi: Az Úr, aki az 

égi vizek felett királyként trónol, megáldja népét, s békével öntözi a kertjét (vö. Zsolt 28, 9-10). Ez a 

mi dolgunk: Isten virágait lelkünkben csendes békességgel hűségesen őrizni. Az Úr pedig szívesen 

eljön az Ő kertjébe (vö. Én 4, 16), s megadja az Utána való vágyódásom és az Ő érkezésére való 

reménykedésem, vagyis az összeszedettségem virágainak növekedését. 

 4. A vágyódásra és a reménykedésre Izajás próféta is buzdít: Eljöveteled idején Benned 

reménykedtünk, neved dicséretére és emlékezetedre vágyódott a lelkünk (vö. Iz 26, 8). Isten nevét 

mi igazán nem is tudjuk kimondani a lelkünkben: Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, hacsak a 

Szentlélek által nem (1 Kor 12, 3). Azonban vágyódhatunk kimondani szent nevedet: Atyám! 

Vágyódhatunk segítségül hívni szent nevedet: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia! Vágyódhatunk 

arra is, hogy a Szentlélek mondja ki bennünk is: Abba, Atyám! (Róm 8, 15). Emlékezetedre 

vágyódott a lelkünk. Atya, Fiú és Szentlélek! De jó, hogy emlékezhetünk arra: már hányszor 

betöltöttél Istenségeddel. Uram, olyan jó emlékezni, hogy már annyiszor jártál a kertemben! 

Olyan jó reménykedni, hogy újra és újra el fogsz jönni lelkembe. „Ó, Jézus, emlékezni rád, a 

szívnek szent örömet ád!” 

 5. Izajástól meg kell tanulnom még egy szempontot: Utánad vágyódik a szívem éjjelente, 

teljes szívből kereslek Téged (Iz 26, 9). Lelkem kertje az éj sötétjében is az Úré. Vágyódjam arra, 

hogy lelkem virágai az éj sötétjében is az ég felé ágaskodjanak! Ha teljes szívemből keresem az én 

Uramat, Ő ezt a vágyamat sem fogja viszonzás nélkül hagyni. 

 A próféta ugyanis megnyugtat: Urunk, Te adod meg nekünk a békét, mert a Te műved 

mindaz, ami velünk történt (Iz 26, 12). A misztikus cselekvés leírása ez! Itt is Isten az elsődleges 

cselekvő. Isten műve, hogy az éjszaka elmúltával lelkem kertjében kinyílnak a virágok, és 

gyümölcsöt hoznak a szőlővesszők: Isten ajándéka: lelkemben megszületik a béke! 

 6. Akkor mondjam az Énekek éneke menyasszonyával együtt: Csitt! A kedvesem, íme, itt 

jön! Szökell a hegyeken át, szökell a halmokon keresztül! (Én 2, 8). Siet, nem nézi a fáradtságot. 



Tudhatom már, hogy az isteni Vőlegény el akar jönni lelkem kertjébe: Elzárt kert vagy, mátkám, 

húgom, elzárt kert, lepecsételt forrás (Én 4, 12). Vagyis egyedül csak az én Uramnak van ide 

szabad bejárása! Ez az elzárt kert a hortum claustrum. Ebből a latin szóból származik a kolostor 

(claustrum) elnevezése is, ahová a szerzetes bezárkózik, hogy egyedül lelke Urával lehessen. 

 Milyen öröm lesz, amikor az isteni Vőlegény eljön lelkem elzárt kertjébe, így szól: 

Hajtásaid gyönyörű liget, benne gránátalma és mindenféle gyümölcs (Én 4, 13). Ó, bárcsak tudna 

az én lelkem kertjének gyümölcseiben is mindig gyönyörködni az én isteni Uram! 
 

Befejezésül imádkozzuk a 294. éneket: 

 Virágos kert vala híres Pannónia,   

Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.   

Katolikus hitnek ő volt szép virága! 

Be megsötétedett örvendetes napja. 



 

 

46. Az Úr eljön kertjébe 

 

 

A 143. számú éneket imádkozzuk: 

 Szép piros véreddel öntözgettél, 

 Amikor elestem, felemeltél. 

 Légy azért irgalmas, és meghallgass, 

 Mennyei erőddel, ó, támogass! 

 

 Ráhangolódás végett most csendben vágyakozzam az Úr eljövetelére! Boruljak le az Úr 

előtt, s kérjem, hogy lelkem kertjét szent vérével öntözgesse! Készítgessem szívemet a találkozás 

örömére! 

 Amennyire lehet, helyezkedjünk el kényelmesen a széken! Próbáljuk a test feszültségeit 

tudatosan feloldani azáltal, hogy a gravitációt érezzük, hogyan vonzza testemet a föld! Engedjem 

lefelé húzódni! Lassítsam lélegzésem ritmusát is azáltal, hogy mélyebbeket lélegzem. Tovább 

tartson a levegő beszívása és kifújása. Nyújtsam egyenesre a gerincemet! Kicsit a lapockákat is 

húzzam hátul össze, ezáltal egy kicsit fölfelé emelkedik a fejem is, közelebb az éghez. Ennek a 

gondolata szítsa fel bennem a vágyat: Epedve sóvárog a lelkem az Úr udvarába, szívem és testem 

áhítozik az élő Isten után (Zsolt 83, 1-2). Testem ezzel a föld felé ellazulással, illetve az ég felé 

ágaskodással jobban át tudja élni lelkem ég felé való áhítozását. Szeretnék ugyanis örökre Istennel 

lenni! Ahová a testemmel még nem tudok elmenni – mert az Úr akaratából még itt a földi életben 

kell lennem –, szívem vágyával már előremehetek. 

  

 Ezekben az imaórákban az összeszedettség imáját próbáljuk megtanulni és gyakorolni, 

hogy ráirányulással, vagyis rágondolással és Isten után való vágyakozással tudjuk szívünket a 

szétszórtságból az összeszedettség felé irányítani, vagyis tudjunk összeszedetten az Úrra irányulni. 

 

 I. Elzárt kert legyek, ahová csak az Úrnak van szabad bejárása! 

 

Irányítsuk tehát gondolatainkat, tüzesítsük a vágyainkat egyre jobban, egyre 

célirányosabban az Úr felé, tudván azt, hogy Ő is készülődik eljönni hozzánk! 

 1. Hívjuk segítségül a zsoltáros imáját: Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted 

József népét. Aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva. Mutasd meg hatalmadat, és jöjj, hogy 

megszabadíts minket! (Zsolt 79, 1-3). 

 Ha tehát én ágaskodom ugyan az ég felé, de a magam erejéből nem tudom elérni, hogy az ég 

Urával együtt legyek, akkor gyenge gyermek módjára kérleljem: „Gyere már! Figyelj rám!” Az Úr 

jóságos Atya, és szívesen figyel gyermekére. Hittel higgyem, hogy az Úr most figyel rám! Behunyt 

szemmel is mintegy „érezzem”, hogy most és itt rajtam nyugszik az Ő tekintete! 

 2. Kérhetem a zsoltárossal együtt – hiszen az imádság mintáját általa adja nekem az Úr –, 

jelenj meg ragyogva! (Zsolt 79, 3). Vagy ha a színelátás ragyogását még nem kaphatom meg, akkor 

legalább a hitem élményében jelenj meg, Uram! Mutasd meg hatalmas létedet! Te vagy, és itt vagy! 

 Itt már a kontemplatív ima lényeges vonását igényeljük. Imádságunk eddigi részében 

magunk ágaskodtunk, az ég felé irányultunk. Most azt kérjük: az Úr hajoljon le hozzánk! Ő 

legyen az elsődleges cselekvő! Amit én nem tudtam megtenni, azt Ő segítsen létrehozni bennem! 

 3. Folytassuk a kérlelés jól bevált szavaival a zsoltárossal együtt: Újíts meg minket 

mindenható Istenünk, tekints le ránk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt! (Zsolt 79, 15). Igényeljem 

tehát a lélek megújulását. Nem baj, ha ennek érdekében az Úr kiszórja kertemből a gazt, a szemetet, 

s levágja vadhajtásait. Egész kertemnek meg kell újulnia! Boldogan elvállalok már most előre 

mindent, ami a megújuláshoz szükséges! Hiszen Jézus mondta: Atyám a jól termő szőlővesszőket 

megtisztítja, hogy még több termést hozzanak (Jn 15, 2).  



 Ez a lélek megújulására való készségem levonzza Isten szeretetét. Nemcsak rám tekint, 

hanem szívesen meg is látogatja az Ő szőlőjét. 

 4. A zsoltáros így folytatja: Védd meg, amit jobbod ültetett, a sarjat, akit felneveltél! (Zsolt 

79, 16). Én vagyok ez a sarjadék, akit az Úr magának nevelgetett. Az a dolgom, hogy az ég felé 

nyújtózkodjam csendesen, egyre magasabbra! Engedjem, hogy az Úr fölfelé, mindig csak fölfelé 

magához vonja lelkemet! 

 5. A továbbiakban is igencsak a szívemhez szól a zsoltáros: Jobbod embere fölé tárd ki 

kezedet, az emberfia fölé, akit magadnak neveltél (Zsolt 79, 18). Az Úr jobbja tehát védelmez 

bennünket. Ha az Úr valaki fölé kitárja kezét, az a személy abszolút biztos védelem alatt van. 

Kezének árnyékában rejt el mindenféle támadás elől. Ha a zsoltározó királyt csak a trón magasáig 

emelte, akkor tudjam meg, hogy Isten engem – keresztségem óta gyermekét – még magasabbra 

emel, magához emel! Isten gyermekének ez a magasba ágaskodása, illetve Isten Atyámnak ez a 

hozzám lehajolása fölemel magához, betölti az életemet. Engedjem, hogy ez a kétfelé irányulás: – 

fölfelé Istenhez, illetve lefelé az emberhez – együvé konszekrálódjék! Egység ez, életegység 

Istennel! 

 6. A zsoltárossal folytassuk: Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül 

hívjuk nevedet (Zsolt 79, 19). Aki ugyanis a hittel egy kicsit is meg tudja élni ezt a kölcsönös 

közeledést ember és Isten között, Isten és ember között, az hűséges akar lenni ehhez. Nem cseréli el 

semmi talmi értékre ezt a kincset, az én kincsemet! De az Istennel való kölcsönös kicserélődés, 

közlekedés miatt így kell mondanunk: a mi kincsünket: Isten és az én kincsemet! Éltess még 

bennünket, vagyis még jobban járj át a Te életeddel! Csak egyetlen dolgom van, hogy minden 

akadályt elhárítsak, ami megakadályozná az Ő beáradását a lelkembe! Csak egyetlen 

feladatom van, hogy mindenki más számára elzárt kert legyek, ahová csak az Úrnak van 

szabad bejárása! Ez a Paradicsomkert boldogsága, amikor is az Úr az emberrel sétált a nappali 

szellőben (vö. Ter 3, 8). 

 

 II. Az Úr szívesen eljön a Paradicsomkertté változott kertembe, lelkembe, és élteti 

minden kis erényvirágját 

 

Amikor megszólal az Úr közénk érkezésére, megtestesülésére emlékeztető esti harangszó, s 

jelzi, hogy immár 2000 éve eljött közénk, engedjem, hogy a harang szava vigye szerteszét az én 

szívemnek azt az örömét, hogy Isten velünk van nemcsak nappal, hanem az alkony hűvösén is, sőt 

az éjszaka sötétjében is. Akár hallják az emberek a harang szavát, akár nem, ámulva állapíthatom 

meg, hogy mekkora kertje van az én Uramnak! Egy kicsit immár kezdem megismerni az én Uram 

gondolatait. 

 1. Ez a paradicsomkerti jelenet egyben utalás az Istent váró lélekre, vagyis az én lelkemre, 

amellyel várom Uram érkezését. Ez utalás a kertre, ahol beteljesedik a lélek és Isten szeretete: 

Rajta, északi szellő! Déli szél, jöjj! Lengj át kertemen! Hadd áradjon szét balzsamos illata! (Én 4, 

16). A Szentlélek minden irányból jön hozzám, és elviszi lelkem kertjének illatát az én Mennyei 

jó Atyám trónusa elé. A szél ott fúj, ahol akar (Jn 3, 8). 

 2. Ezt a gondolatot mondja Pál apostol is: Mi Krisztus jó illata vagyunk Isten számára azok 

között, akik üdvözülnek (2 Kor 2, 15). Az élet éltető illata. Bárcsak egyre jobban virágoznának és 

illatoznának az én kertem virágai, az erények virágai, hogy az én Uram, isteni jó Uram 

gyönyörűségét találja bennük! 

 3. Ha pedig azt látom, hogy az én virágaim még tetvesek, és mindenféle betegséggel 

fertőzöttek, kérjem meg kertem isteni Urát: „Uram, Te tisztítsd meg a lelkem!” (vö. Zsolt 50, 4). 

Hintsd rá a mennyei permetlevet – Krisztus drága vérét –, amellyel már eddig is öntözgettél, és 

öntözgesd továbbra is! Égesd ki lelkem virágaiból a bűn minden foltját! Tedd egészségessé, élővé, a 

Te életeddel gazdagabbá! Ne engedd, hogy valami titkos féreg foga rágja az én életemet, a Veled 

való életemet, a Te életedet énbennem!” 

 4. Amikor már a bűnbánatomból fakadóan meg az Úr irgalmas szeretetéből kifolyólag, 

amellyel rám – pusztulásra indult virágjára – permetezte egyszülött Fia drága szent vérét, és életet 



adott, és amikor így megtisztult a lelkem az Ő kegyelméből, akkor hívogassam a jegyes szavaival: 

Jöjjön el Kedvesem a kertjébe, s élvezze pompás gyümölcseit! (vö. Én 5, 1). 

 5. Jöjjön el Kedvesem a kertjébe! Ez azt jelenti, hogy a kert nem az enyém, hanem az Övé! 

Mondjam gyakran: Nem a magamé vagyok, hanem a Tied! Boldogan ízlelgessem ezt az egyetlen 

nagy valóságot: „A Tied vagyok, Uram; Tied, nem a magamé! Tied vagyok, Uram, mert magadnak 

teremtettél! Tied vagyok, mert a keresztségben a Te életed ajándékozásával újjá teremtettél! Tied 

vagyok, mert 2000. október 8-án a Szentatyánk, II. János Pál szavaival én is felajánlottam 

magamat és a világot a Szűzanya szeplőtelen szívén keresztül egészen Neked, 

visszavonhatatlanul!” 

 6. „Uram, Istenem, akkor ez már a Te kerted!” Fohászkodjam újra: „Jöjjön el Kedvesem a 

kertjébe!” Jaj, hogyan is mondhatok Istenemnek ilyen hatalmas nagy szót: „Kedvesem!” Csak 

azért, mert rám is áll a mennyasszony szava: Én a Kedvesemé vagyok, ő meg az enyém (Én 6, 3). Az 

én Kedvesem, Isten – végtelen nagy szeretettel – elfogadott engem is! A lélek-menyasszony 

vágyódásával hívogassam: „Jöjjön el Kedvesem a kertjébe, élvezze pompás gyümölcseit, amelyeket 

Ő nevelgetett, Ő ajándékozott nekem. Itt minden az Övé! Én az Övé vagyok, s Ő az enyém!” 

 7. Ennyi kérlelésnek, ennyi várakozásnak, ennyi vágyakozásnak a Jegyes nem tud és nem is 

akar ellenállni! Így válaszol: Belépek kertembe, mátkám, húgom (Én 5, 1). 

 A találkozás után vágyódó lélek megkönnyebbülésével boldogan higgyem el, hogy belépett 

lelkem kertjébe! Amikor így szólít: mátkám, húgom, akkor hagyjam, hogy a gyönyörűségtől 

elolvadjon a szívem! Mátkájának, húgának vallott meg mindenki előtt! Azzal, hogy mátkájának 

vallott, a szeretetét és hűségét nyújtja örökre! Hűségesen szeret, örökre szeret! Nemcsak eljött, 

hanem itt is marad nálam! Én meg Vele lehetek! Ha Ő mátkájának szólított, én mondhatom, sőt 

kell, hogy mondjam: „Uram, isteni Vőlegényem!” Ha Ő húgocskájának szólított, én mondhatom, és 

kell mondanom Neki: „Lelkem isteni Testvére!” Minthogy a gyermekeknek közös a testük és a 

vérük (Zsid 2, 14), igazi testvérek vagyunk: Uram és én egy test és egy vér vagyunk, akiket átjár a 

Szentlélek. Isten Lelke jár át bennünket! 

 8. Az isteni Vőlegény folytatja: Leszedem mirhámat és balzsamomat (Én 5, 1). Minden 

illatos virágom az Övé. Persze, hogy ezt igényli, hiszen én már mindent odaadtam Neki! Egyetlen 

virágot sem sajnálok Tőle, a legszebbet is Neki tartogatom! 

 9. Mondhatom Neki: Virág vagyok, mint a szároni nárcisz, én vagyok a völgyek lilioma (Én 

2, 1). Ha majd életem virágját szakítja le, akkor is a legjobb kezekben lesz az életem, mert 

nemcsak a kezébe veszi, hanem a keblére is helyezi (vö. Én 1, 13)! A szívén fog dédelgetni örökre! 

Ez a Paradicsomkert gyönyörűségének állandósulása lesz! 

 10. Az isteni Vőlegény így folytatja: Elköltöm a lépet és a mézemet, megiszom boromat, 

tejemet (Én 5, 1), tudniillik azt az édességet, amelyet a szívemben Neki gyűjtögettem, és immár az 

Övé, mert ezt is Neki adtam. Ezért így kell mondanom: „Minden, amim van, az nem az enyém, 

hanem a Tied!” Nyújtogassam, adjam oda Neki, hadd legyen az én Uramé mindenem! Végül én 

magam legyek egészen az Övé! Hadd legyek az Ő édese, méznél is édesebb édessége! 

 11. De még további kincseket tartogat számomra: Egyetek, barátaim, és igyatok, 

ittasodjatok meg, kedveseim! (Én 5, 1). Ebben a méznél is édesebb kettesben, édes együttlétben – 

amikor Ő eszik engem, s én ehetem Őt – az Úr tovább tágítja a szívemet. Atyám házában valóban 

sok lakóhely van (Jn 14, 2). Az én Jézusom szívében mindnyájunknak ott van a helye. Benne 

minden ember kapcsolatban van egymással. Minden ember be tudja fogadni Isten rajtam keresztül 

is rááradó szeretetét! Isten egészen be akar tölteni mindnyájunkat önmagával! A szentáldozásban is 

minden ember magába eheti, magába fogadhatja az Istenembert! Megittasít önmaga közlésével, 

szeretete közlésével! 

 Örvendezve megállapíthatom: Jézus szívének szeretete járja át lelkemet! Az én kicsiny 

emberi szívem is tud univerzális nagy szeretettel szeretni mindenkit, az Úr minden barátját, mert Ő 

azt akarja, hogy mindnyájan barátai, kedvesei, szerelmesei legyünk! A keresztény sohasem egyedül 

jut el az üdvösségre, Isten végleges, örök birtoklására. Nekünk magunkkal kell vinnünk 

mindazokat, akikkel az Úr összekapcsolta az életünket! 

 Itt nem kell részleteznem, hogy kik azok, akikre az Úr szeretetét akarom harmatozni. Elég, 



ha tudom, hogy kik vannak még az Ő kertjében, hogy egymással össze vagyunk kapcsolódva, és 

hogy egyetlen szívnek dobbanása lüktet át rajtunk! Egyetlen vér éltet mindnyájunkat! 

Egyetlen élet, Isten örök élete él bennünk! Mert eljött az Úr a kertjébe, és élteti minden kis 

virágját.  

 

 Ó, micsoda Paradicsomkert lett a lelkem, ahol szabadon jár-kel Isten (vö. Ter 3, 8) az Ő 

teremtményei szívében, hogy végül ebből a földi paradicsomkertből örökkévaló, mennyei 

Paradicsomkert legyen! 

  

Befejezésül énekeljük a 144. számú éneket: 

 Édes Jézus, én szerelmem, 

 ó, mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, 

 hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, 

 Jézus, Téged szívem vár. 

 

  

 



 

47. A túlpart fényei 

 

 

A 227. számú éneket imádkozzuk: 

 Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk, 

 Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk. 

 Kegyelmednek árját áraszd ránk, 

 S légy mindenkor édes jó Atyánk! 

 

 Ma mondjuk mi is Sirák fia imáját: Könyörülj rajtunk, tekints le ránk, mindenség Istene! 

Szereteted fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 1). 

 

 I. Isten szeretetének fényét szeretnénk észlelni! 

 

Ezt a fényt szeretnénk látni! Isten szeretetének fényét! Ha a szemünk nem jó, szemüveget 

teszünk fel, hogy lássuk a fényt. Ha koszos a szemüveg, meg kell tisztítanunk, hogy a szemüveg 

segítségével láthassuk a fényt. Isten szeretetének fényét az összeszedettség segít észrevenni! Az 

összeszedettség azért kell, hogy az Istenben való nyugalmunkat semmi se zavarja fel, hogy Isten 

felénk sugárzott irgalmas szeretetét semmi ne akadályozza. 

 Most próbáljuk meg az összeszedettséget a következő gondolat segítségével igényelni: Isten 

szeretetének fénye ránk árad.  
 1. Isten szeretetének áradására először úgy gondoljunk, mint kívülről ránk sugárzó fényre! 

Ez még a napsütkérezésnél is kellemesebb. Segít ellazítani testünket is, lelkünket is. Az áldott 

napfénynél is áldottabb módon sugárzik ránk Isten szeretete. Ez az isteni szeretetsugárzás a 

napfénynél is jobban belénk hatol. Engedjük, hogy átjárja lelkünket Isten szeretetének a ragyogása! 

 Nyilvánvaló, hogy amikor ezt a bevezető gyakorlatot végezzük, akkor nem látjuk Isten 

szeretetének reánk ragyogását. Pedig Sirák fia Isten szeretetének a fényéről beszél. Mi csak a 

természetes vagy mesterséges fényforrásokat látjuk. De a szent szerzővel együtt szabad esengve 

könyörögnünk: Szereteted fényét mutasd meg nekünk! 

 2. Ebben az elmélkedésben vágyódjunk arra, hogy az Úr megmutassa nekünk szeretetének 

ezt a fényét belülről, lelkünk mélyén is! Isten végtelenül transzcendens, vagyis meghalad minden 

emberi elképzelést, emberi fogalmat. Ő egész más, mint mi, emberek. Mégis hajlandó megmutatni, 

kinyilatkoztatni magát nekünk. A mi befogadókészségünkön múlik, mennyire tudunk átpillantani e 

világ partjáról a túlsó partra, az örökkévalóság világába.  

 3. Segít, ha a Duna víztükrének képéről veszünk hasonlatot. Mi itt vagyunk ezen az 

oldalon. Ha nappal átnézünk, akkor jól látjuk a túlpartot. Ha szélcsend van, s jól megnézzük, akkor 

észrevesszük, hogy a házak nemcsak a túlpart szilárd talaján láthatók, hanem a Duna víztükrén is.  

 a) Azonban, ha este tekintünk a vízre, nem látjuk tisztán tükröződni a túlparti fényeket. Este 

ugyanis még erősen fodrozódik a folyó. Nemcsak a szél, hanem a hajók vonulása is felkavarja. A 

túlsó part fényforrásai – amelyek a víz felszínén kezdenek már visszatükröződni – ezer pontra 

széttöredeznek. Akkor várni kell a lecsendesedésre! A túlpart fényei csak akkor láthatók a vízen 

visszatükröződve, ha a víztükör csendes. 

 A hosszú éjszaka után azonban tükörsimává szokott válni reggelre a folyó felszíne. Nem 

mindig, hanem csak abban az esetben ragyognak fel a szemközti part fényei a vízen, ha elcsendesül 

a szél. Akkor azonban láthatóvá válik a túlsó part házainak és lámpáinak, sőt a part mellett kikötött 

hajó lámpáinak visszatükröződése is. 

 b) Most tehát próbáljuk a sötét éjszaka tisztító hatását igényelni a lelkünk számára! 

 Ahhoz, hogy meglássuk a túlsó part fényeit, Isten szeretetének a fényét, kell a lelki 

lecsendesedés, a megtisztulás, kell a sötétség! Figyeljük meg, hogy a lelkünkben hol viharzik a 

szenvedély vagy annak csak akármilyen kis fuvallata is, amely zavarná lelkünk víztükrének 

lecsendesedését! Ha a sötétben sokáig várunk, lelkünk víztükre hajnalra egészen szelíddé válik. 



 Ilyenkor a Duna hömpölygése szinte már nem is látszik, úgy tűnik, mintha állóvíz lenne. A 

„tükörsima” kifejezés nagyon jól visszaadja mondanivalónk lényegét, nemcsak a folyam vizére, 

hanem lelkünk állapotára is vonatkozik ez.  

 c) Ha a szél még fodrozná is a folyó víztükrét, vagy mozgásba is hozná a folyóparton lévő 

fák leveleit, illetve ha lelkünkben jelentkeznének is még zavaró, felkavaró széláramlatok; hagyjuk, 

hadd menjenek tovább! Majd elenyésznek, elcsendesednek, és olyan gyengék lesznek, hogy a víz, 

illetve lelkünk felszínét sem tudják már felzavarni. 

 Ha a szenvedélyek legkisebb szellőáramlása fel is borzolná lelkünket, várjunk csak 

türelmesen a sötétség elmúlásáig és a csendesség beállásáig! Ha lelkünket valami gondolat vagy 

vágy meglegyintené, engedjük el, hadd menjen a maga útján, és lelkünk víztükre csakhamar 

kisimul, lelkünk kertjének fáin a levelek is megnyugszanak. 

 4. Élvezzük ezt a nyugalmat, amely végül is már a túlpart nyugalma, Isten nyugalma! Minél 

tovább állunk csendben, mozdulatlanul a túlpartra irányulva, „vigyázó szemünket” Istenre vetve, 

annál több ponton fogjuk észrevenni a túlpart fényeinek tükröződéseit. Még nem magát a mennyei 

túlpartot látjuk, de a homályban már szemlélhetjük annak visszacsillámlását! 

 Ha valamit a teremtmények szépségéből láthatunk, ha megtapasztalhatjuk embertestvéreink 

jóságát, ha érezhetjük a bűnbocsánat feletti örömet, ha tapasztalhatunk találkozást Istennel – 

legfőképpen a szentáldozásban, a Szent Eucharisztia imádásában –, akkor biztosak lehetünk, hogy a 

túlpart fényeinek a felcsillámlásait érzékeljük! 

 5. Ha a fényforrást egy tükörre irányítjuk, láthatjuk, hogy a fénynek van belépési szöge, és 

kilépési szöge is. A Mennyei Fény is – ugyan még csak megtörve, azaz nem közvetlenül, de már – 

belép a szemünkbe, eljut a lelkünkbe. Még nem a túlpart végtelen nagy fényforrását látjuk, de a 

belépési szögből tudjuk, hogy onnan jön a fény! 

Tudjuk, hogy nekünk már elküldte szeretetének fényét, amely a túlpart fényét mutatja – csak 

legyen ragyogóan tiszta, tükörfényes lelkünk felszíne –, s a belépési szög törése mentén ez a fény 

töredékesen (1 Kor 13, 9-10) ugyan, de már megérkezik lelkünk mélyébe! 

 Ha valami még mindig megzavarná, vagy csak a legkisebb mértékben is felfodrozná lelkünk 

víztükrét, akkor várjunk még tovább türelemmel, majd elcsendesül, majd felragyog rajta a túlpart 

fénye, amely már hozzánk is elindult, felénk is sugárzik! 

 6. Ha az ember figyelmesen nézi, csendben szemléli ezt a sima víztükröt a Dunán, akkor 

egyszer csak észreveszi, hogy a híd fényei is tükröződnek a vízen, s átvezetik tekintetünket 

odaátra.  

 Ha elég sokáig szemléljük tükör által, homályban – ahogy Szent Pál mondja a 

Szeretethimnuszban (1 Kor 13, 12) –, akkor egyszer csak észrevesszük, hogy lelkünket is összeköti 

egy híd az örökkévalóság túlpartjával. Ennek a hídnak a visszatükröződő fényei nemcsak a 

tekintetünket, de a lelkünket is átvezetik a túlsó partra. Akkor szemléljük tükör által – akár 

homályosan is – vagyis még csak a fényre vágyakozva a túlpartot! Ez azt jelenti, hogy testünk még 

itt van, de lelkünk már a túlsó parton van. Lelkünk a híd vonalát, ívét követve célpontjához, 

vágyakozásának beteljesedéséhez már meg tud érkezni! Az a túlsó part ugyanis nem elérhetetlen 

távolságban tündököl. Van egy nagy Hídkészítő (latinul: Pontifex), Krisztus! Az Ő hídverői, azaz 

megváltói tevékenysége folytán van meg az összeköttetés, amely azt eredményezi, hogy földi 

létünk immár átível az örökkévalóságba. Az ilyen szolgálata miatt hívják a pápát is summus 

pontifexnek, legfőbb hídkészítőnek, legfőbb főpapnak. A pápának, a püspököknek, a papoknak és a 

diakónusoknak szolgálatával Krisztus hidat készít, hogy átjuthassunk a túlsó partra. 

  

 II. Türelmesen várakozzunk, és szelíden vágyakozzunk a túlpart fényei után, ahol 

Krisztus már vár minket! 

 

Bármennyire boldog is az ember, hogy láthatja valamennyire a túlpart fényeit, az odavezető 

híd visszatükröződő összekötő fényeit, mégis bármikor előfordul, hogy jön – mondjuk – egy 

gyerek, aki köveket dobál a vízbe. A kő csak kis fodrot vet, s miután elmerült, a víz elcsendesedik. 

Bármi hullik is a lelkünkbe, mi is újra elcsendesedhetünk, ha hagyjuk, hogy az az idegen test, az 



a kő a mélybe merüljön. 

 De ha végre megint csendes lett a víz tükre, nem egyszer jön egy nagy hajó, és mélyen 

felszántja a vizet. Összetöri a túlpart látványát a vízen. Nem engedi, hogy felragyogjon rajta a 

túlpart fénye. 

 1. Kérjük meg a gyereket, hogy ne zavarja fel lelkünk víztükrét, ne dobáljon kavicsot a 

lelkünkbe! Kérjük meg a hajó kapitányát, irányítsa másfelé hajóját, és ne szántsa fel hullámzó 

gondolatokkal és vágyakkal lelkünk mély csendjét! 

 Vagyis:  

 a) Óvjuk lelkünket Isten világától idegen gondolatok behatolásától! 

 b) Óvjuk lelkünket az Istentől elhúzni akaró vágyak felkavaró hullámhatásától! Lehet 

megálljt mondani a gondolatoknak! Nekünk fontosabb dolgunk van: a túlparton a szeretetét felénk 

sugárzó Istenre akarunk gondolni! Akkor az idegen gondolatok elgyengülnek, elenyésznek. 

Parancsoljunk vágyainknak azáltal, hogy nem velük foglalkozunk, hanem a sokkal nagyobb 

vágyunkat követjük: Úristenhez való eljutást, a túlpartra való áthatolás nagy vágyát! 

 c) Segít, ha rágondolunk a lecsendesedésre, és várakozunk, hogy lelkünk felszíne 

megnyugodjék! 

 d) Szelíden vágyakozzunk a túlpart fényei után! A szelíd vágyakozáson van a hangsúly. 

Nem erőszakosan, hanem pehelykönnyű lélekkel szeretnénk átjutni a folyó víztükrén a túlsó partra! 

 e) Ellenállás nélkül engedjünk, hogy Isten magához vonzza lelkünk tekintetét! Milyen 

hatalmas, magával ragadó vonzás ez! Minél jobban engedjük, hogy magához vonzzon, Ő annál 

inkább magához vonz. 

 f) Érezzük magunkon az Ő tekintetét! Könyörögjünk Hozzá, ahogyan a Sirák fia könyvéből 

tanultuk: „Szereteted fényét mutasd meg nekünk! Könyörülj rajtunk, tekints le ránk, mindenség 

Istene! Rám tekints, Uram! Jaj, de boldogító a tekinteted! Egyedül csak Te tudsz ilyen nagy 

szeretettel rám nézni! Mostantól kezdve ezzel a tekintettel járok. Bárhova megyek, Te elkísérsz a 

tekinteteddel, Istenem!” 

 g) Szemléljük elragadó szeretetét, magához ragadó isteni jóságát! Nemcsak ezen a parton 

kíséri lépteinket tekintetével és szeretete ránk sugárzó fényével, hanem magához akar vonzani a 

túlsó partra! Ó, mennyire elragadó ez a szeretet! Magával ragadó isteni szeretet! 

 2. Engedjünk ennek a vonzásnak! Ne csak szemléljük a túlpart folyó tükrében 

visszaverődő fényeit! Ne csak szemlélődő szemünk elé állítsuk a víztükrén átívelő fényforrásokat, 

amelyek híd módjára összekötnek a túlparttal, és átvezetnek oda, hanem kövessük is lelkünk 

tekintetével a fényforrások útmutatását! Induljunk el Krisztus nyomában a vízen! A nagy 

Pontifex, a mi hídverő Krisztusunk előttünk ment, és minden lépésén ott ragyog a fény! Megjelölte 

az utunkat! Minél tisztább, vagyis könnyebb a lelkünk, annál távolabb merészkedhetünk a parttól! 

 3. Jaj, mit kellene még letennünk, hogy könnyebb legyen lelkünk lépése? Jézustól már 

megtanulhattuk, amikor Péternek megadta az eligazítást: Te, kicsinyhitű, miért kételkedtél? (Mt 14, 

31). Tehát a kicsinyhitűségünket és a bizonytalankodásainkat kell letennünk. Minél nagyobb a 

hitünk, annál kevésbé fogunk félni! Kérjük bizalommal: Uram, növeld bennünk a hitet! (vö. Lk 17, 

5). Minél több bennünk a hit, ez – nem többletterhet jelent, amely lenyomna a víz alá, hanem – 

segít, hogy egyre könnyebb legyen a lelkünk, és biztosan haladhassunk előre! 

 4. Ha úgy látjuk, hogy ez a túlsó partra vezető út lépésről lépésre nehezebb és veszélyesebb 

lesz – mert egyre távolodunk a biztonságot adó szárazföldünktől –, bátorítson, hogy egyre 

közelebb kerülünk Istenünkhöz, aki a túlsó parton vár! Néz és szeret, vonz és segít minket a 

mennyország Királynőjével, az angyalokkal és a szentekkel együtt!  

 5. Az olimpián küzdőket csak néhány száz vagy ezer ember tudja biztatni. Minket az egész 

mennyei sereg biztat és segít a győzelemre! Menjünk bátran a túlpart felé Jézus nyomán azzal a 

biztos tudattal, hogy Isten elküldte angyalát, a mi őrzőangyalunkat, hogy kísérje lépteinket, őrizzen 

utunkon! (vö. Zsolt 90, 11). 

 6. A vízbelépésünk első pillanatától, vagyis keresztségünk óta védőszentet is adott az Úr, 

hogy segítsen! Sőt a nekünk kedves szentek is – akik oly közel állnak lelkünkhöz – velünk vannak 

minden lépésünkben. Bátorítanak: „Mi is ezt az utat jártuk meg! Mutatjuk nektek a helyes 



lépéseket, nehogy lezuhanjatok a fény útjáról!” Merjünk tehát bátran előremenni! Ne ijedjünk meg 

az éjszakától! 

 

 III. A túlpart fényei igazán a sötétségben látszanak jól, de a pirkadó hajnal jelzi már a 

nap közelségét! 

 

A túlpart fényei a sötétben akkor látszódnak jól: 

– ha a lelkünk víztükre lecsendesedett, és nem zavarja fel semmiféle széljárás, tehát 

– ha a lelkünk víztükre letisztult, és így a fény befogadására és visszatükröződésére alkalmassá vált.  

 1. Nem baj tehát, ha hosszú és sötét az éjszaka! Minél tovább várakozunk és 

vágyakozunk, annál nagyobb lesz a csendesség, annál jobban megszokja szemünk a sötétséget, és a 

túlpart legmesszebbről érkező fényeit is egyre világosabban látjuk tükröződni. 

 2. Azután egyszer csak vége lesz a sötétségnek! A távoli égen a pirkadó hajnal fénye a nap 

közelségét jelzi, mert eljött hozzánk felkelő Napunk a magasságból (Lk 1, 78). Lelkünk víztükrén 

már nemcsak szegényes fényforrások visszatükröződését látjuk, hanem a felkelő nap fényhídját, 

amely biztosan mutatja az utat a fény forrásához! Tudjuk, hogy sokat kell még mennünk, de már 

biztosan haladunk! 

  

 Ó, micsoda ragyogás, a szeretnek micsoda fénye, amelyet megmutatott nekünk az Úr! 

Megyünk, szüntelen megyünk előre a túlsó part fénye felé! Milyen boldogság lesz majd a 

megérkezés, az örök, ragyogó fényességbe, az Isten végtelen szeretetáradásába való 

beleolvadásunk! 

 

Befejezésül újra a 227. számú éneket imádkozzuk:  

 Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk, 

 Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk. 

 Kegyelmednek árját áraszd ránk, 

 S légy mindenkor édes jó Atyánk! 

 

 



 

 

48. Az örök világosság 

 

 

A 236. számú éneket imádkozzuk: 

 Édes Urunk, nézz le szegény rabjaidra, 

 Vigasztaló napfényt deríts árváidra! 

 Kik sírva számolnak irgalmas karodra, 

 támaszkodnak jó voltodra. 

 

 Szemlélődő tekintetünket próbáltuk már a túlsó partra irányítani. A fény – amely 

visszatükröződik a Duna vizén – átvezeti a szemet a túlsó partra. Az Úristen tanításának 

világossága a lelkünket vezette át az Ő világába.  

 Ma megpróbáljuk azt az örök világosságot keresni, szemlélni, amely Isten világa, és 

amelyben részesíteni akar bennünket. Elhunyt szeretteink számára is ezt kérjük: „Adj, Uram, 

örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik!” 

 

 I. A mélységből a magasságba, az Úr dicsőségébe vágyakozzunk! 

 

 1. A zsoltáros az ember nyomorúságát így fogalmazza meg: Ments meg engem, Istenem, 

mert a víz már a torkomig ér. Feneketlen iszapba süllyedtem, és nincs hol megállnom, a vizek 

mélyére kerültem, eltemet a hullám (Zsolt 68, 2-3). 

 Nem olyan könnyű átjutni a túlsó partra. Az ember sokszor úgy érzi, hogy a mocsár mélyén 

van, ahol csak egyre mélyebbre süllyed. Bizonyára volt ilyen lelkiállapotunk. Szabad most 

visszaidézni azt a mélységélményt. Mit is tehet az ember ilyen mély lelkiállapotban? Fohászkodik 

és könyörög. 

 2. Mondjuk a zsoltárossal együtt: Emelj ki az iszapból, hogy el ne süllyedjek, s ragadj ki 

azok közül, akik gyűlölnek, és a vizek mélységéből. Ne merítsen el a vizek hulláma, és ne húzzon le a 

mélység, ne záruljon le fölöttem a verem szája (Zsolt 68, 15-16). 

 Ha az ember iszapba süllyed, az a természetes reakció, hogy kiáltozni kezd: „Segítség!” 

Csakhogy nem jön mindig (vagy azonnal) a segítség az emberektől!  

 3. A természetfeletti világban is az legyen a „természetes reakciónk”, hogy segítségért 

kiáltunk, éspedig az Úrhoz! Az Úrnál ugyanis van segítség!  

 A zsoltáros, miután megélte az Úrnak ezt a segítségét, hogy őt kivonta a sírgödörből, az 

undok iszapból (vö. Zsolt 39, 2), minket is hív annak megtapasztalására: Jöjjetek, és lássátok Isten 

műveit! Csodálatos, amit az emberekkel véghezvitt. Kiszárította a tengert, gyalogszerrel keltek át a 

vízen, ezért örvendünk színe előtt. Sőt a szabadulás élményét sem győzi ismételten felemlegetni: 

Tűzön és vízen kellett átgázolnunk, de végül is enyhülést engedtél (Zsolt 65, 5. 11). Ezzel nekünk is 

reményt ad. 

 4. Ha már volt olyan élményünk, hogy az Úristen kiragadott életünk mélységeiből, akkor 

örvendezzünk! Ha még nem volt ilyen élményünk, akkor már most indítsuk fel a reményt, hogy az 

Úr ki tud ragadni bennünket életünk mélységes gyötrelmeiből! Olyan jó, hogy Isten a mi 

életünkben is hatalmas Szabadítónak bizonyul! 

 

 II. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után, aki vár minket! 

 

Az Úr nemcsak kiragad a mélységből, és kiszárítja előttünk a tengert, hogy átérjünk a túlsó 

partra, hanem Ő ott már vár minket! 

 1. Sirák fia meg akarja osztani másokkal is az Úrhoz való megérkezés örömét, s ezért 

fohászkodik így: Gyűjtsd össze Jákob minden törzsét, hadd tudják meg, hogy rajtad kívül nincs más 

Isten! És mondják el nagy tetteidet! (Sir 36, 13). 



 Amikor megtapasztalhatjuk, hogy Isten nem engedett elveszni, hanem megmentett, akkor 

megélhetjük az Ő vonzását, amellyel magához hív. Egy néppé akar összegyűjteni bennünket. Itt a 

többes számot kell használnunk! Nem szabad csak egyes számban gondolkodnom, hogy csak 

engem akar magához vonzani, hiszen Isten népe mindig közösség! 

 2. Izajás is ugyanezt a gondolatot fejezi ki: Az Úr összegyűjt minden népet (Iz 66, 18).  

 Itt már tágabb a kör. Nemcsak egy népet – az Ő ószövetségi választott népét –, hanem 

mindnyájunkat magához von. 

 3. Amikor az ember túljut az Úrtól kiszárított folyómedren, és amikor fönn van a túlsó 

parton, joggal úgy érezheti, hogy megmenekült, és mondhatná: „Most egy kicsit megállunk! Erőt 

gyűjtünk, hogy még beljebb menjünk a parton a házba, ahol Isten vár bennünket!”  

 De azt is tudnunk kell, hogy ez a kis megpihenés csak erőgyűjtés, mert még sokáig kell 

mennünk előre az Istenhez vezető úton! 

 4. Tehát megélhetjük, hogy az eddigi törekvéseink eredményeképpen már átmentünk a folyó 

túlsó oldalára. De azt is tudjuk, hogy az Úr segített, Ő tette ezt lehetővé! Azt is látjuk, hogy még 

csak a szárazföld szélén vagyunk, vagyis befelé és felfelé az Ő hegyére még nagyon hosszú a 

hátralevő út! Ez nem keserít el minket, hanem vágyat fakaszt bennünk. Mivel a Cél, akit el kell 

érnünk, vágyat ébreszt bennünk, s magához vonz minket. Valljuk meg Neki lelkünk irányulását: 

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem Téged, Istenem! Isten után szomjazik a 

lelkem, az élő Isten után: mikor mehetek, hogy megjelenjek az Ő színe előtt? (Zsolt 41, 1-3). 

 5. Mi, akiket az Úristen kiragadott a világ szennyéből (vö. Jak 1, 27), és nem engedett benne 

elsüllyedni, hanem áthelyezett szeretett Fia országába (Kol 1, 13), egyrészt örvendezzünk ennek az 

isteni akarásnak, amellyel üdvösségünket megmunkálja; másrészt szítsuk fel szívünkben még 

jobban a vágyat: Úgy áhít a lelkem Téged, Istenem! Mikor mehetek, hogy megjelenjek a Te színed 

előtt? (vö. Zsolt 41, 2). Vágyainkkal tehát előreküldhetjük lelkünket Istenhez. A vágyaknak ez 

az Istenre irányítása növeli bennünk az összeszedettséget, ugyanis egy célpontra koncentrálunk, s 

nem engedünk az ezernyi mellékút vonzásának. Istenhez vezető legrövidebb utat akarjuk 

választani, hogy ezen járhassunk! 
 6. Vágyaink szüntelenül nyitottak az Úr előtt! Ő ismeri szívünk minden rezdülését, és 

szívesen betölti azokat! Ezért fontos, hogy minél mélyebb vágyakat indítsunk fel Őutána! Tudjuk, 

hogy Isten nem adja szűkösen a szeretetét! (vö. Jn 3, 34). 

 Itt már nem az érvényesül, ami az ószövetségi mannaszedésnél volt, hogy tudniillik 

akármennyit gyűjtött valaki, mégis egyformán részesedtek belőle (Kiv 16, 18). Itt a megszentelő 

kegyelem fokozata különböző lehet kinek-kinek a lelke nyitottsága, Istent befogadó készsége, 

jócselekedetei, imádságai, áldozatai szerint. 

 A szentségekhez való gyakori járulás pedig még inkább növeli bennünk a megszentelő 

kegyelmet. Minél többször megbocsát az Úr – mert kérjük –, annál könnyebb lesz a lelkünk. Minél 

többször vesszük magunkhoz Jézus szent testét és vérét, annál szentebb, lelkibb, Istenhez hasonló 

emberek leszünk! Minél könnyebb a lelkünk a bűntől, minél szellemibb emberek vagyunk – vagyis 

a test vaskossága nem nyűgöz le –, annál gyorsabban tudunk előrehaladni Isten-Atyánk házába, 

ahol Ő már vár minket! 

 

 III. Istenre irányultságommal, csendemmel leszek alkalmas Isten fényének 

befogadására és továbbsugárzására! 

 

Az úton való előrehaladásom érdekében a zsoltáros így számol be a maga tapasztalatáról, 

amelyben a lelkiélet egyik alaptétele található: Kerestem az Urat, és Ő meghallgatott engem (Zsolt 

33, 4). Keresnünk kell az Urat, s Ő szívesen jelentkezik: Itt vagyok!, ahogyan övéinek megígérte: 

Ismerje meg hát népem a nevemet; azon a napon majd megértik, hogy én magam mondom: „Íme, itt 

vagyok!” (Iz 52, 6). 

 Gyarló keresésemre, Utána való tapogatózásomra az Úr nekem is szívesen ad jelzést, hogy 

hol találhatom meg Őt! S mindezt azért teszi, hogy én is keressem, hogy szinte kitapogassam és 

megtaláljam, hiszen nincs messze egyikünktől sem (vö. ApCsel 17, 27). 



 1. Ezért buzdít tovább a zsoltáros: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket!  Ez most a 

programom! Már messziről emeljem fel tekintetemet az Úrra! Ő a tengerparti világítótornyoknál 

is jobban sugározza felém a fényt, hogy hazataláljak! 

 Ismerjük a fizika törvényét, hogy a fény ereje a távolsággal négyzetesen csökken. Tehát a 

távolságot kell legyőznöm, hogy egyre erősebb legyen a ragyogás! A mennyei természettörvények 

szerint is minél közelebb kerülök az Úrhoz, annál jobban eláraszt a fény, az Ő fénye! 

 2. A napsütkérezésnél is előfordul, hogy felhő takarja el előlem a napot. Mit tehetek 

ilyenkor? Várok. Azután elvonul a szürkeség, az árnyék. Tudom, hogy a felhő mögött ott a nap! – 

ahogyan Kaszap István is mondta. Ha a szememmel nem is látom a Fényforrást, ha felhő és sűrű 

homály zárja is el előlem az Ő isteni ragyogásának észlelését, akkor lelki szemeimmel nézzek a 

felhő mögé és fölé! Tudom, hogy ott van az én isteni Napom! Várjak türelemmel, míg majd 

oszladozni kezd a sötétség! 

 Sőt előre örvendezhetem: De jó lesz, ha a napfény már akadálytalanul rám árad! Az 

esetlegesen ártó sugarai ellen védőolajjal kenem be a testem. Istennek ez a szelíd ragyogása 

azonban sohase ártalmas. Nem vakítja el a szememet. Nem tesz kárt a lelkemben. Nem kell 

védekezni ellene. Egyet tudok tenni: egyre jobban kitárulkozni, hogy amint közelebb megyek 

Hozzá, egyre jobban beborítson fényével! 

 3. Isten szüntelenül ad jelzést. Nemcsak a fénye vonz, hanem a szava is! Minden 

harangszónál lágyabban és szelídebben vonzza magához egész lényemet! Jöjj, derék hű szolgám! 

(Mt 25, 21)  

 Vajon nem kellene lesütnöm a szememet? Tényleg hű szolgája vagyok? Valóban 

megérdemlem ezt a kitüntető megszólítást? Mit kellene még tennem, hogy hűségesebbnek 

bizonyuljak? Nem kellene a bűnbánat könnyeivel lemosnom, az Ő irgalmas szeretetébe 

belemerítenem lelkem szennyezettségeit, hogy megtisztuljak? Sáros lábbal nem lehet bemenni Isten 

hajlékába! 

 Ugye mennyire aktuális a Jézus-ima fohásza: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, szegény bűnösnek! Mondjuk ki alázatos szívvel újra meg újra! 

 4. Koldulom irgalmadat, Uram! Nem vagyok méltó, hogy hajlékodba menjek (vö. Mt 8, 8)! 

 Ezen a mennyország felé vezető úton azonban nem úgy van, hogy minél többet megyek, 

annál porosabb lesz a cipőm, hanem egyre tisztább lesz a lelkem! Engedjem, hogy egyre jobban 

beborítson Isten irgalmas szeretetének fénye! 

 Minél jobban átölel az Ő ragyogása, melege, cipőmön annál jobban megszárad a sár, és 

azután letöredezik róla és eltűnik. Lelkem sárosságát is Isten szeretete tördeli le. Minél tisztább lesz 

a lelkem, annál könnyebben, vidámabban tudok előre haladni az úton! Lelkem érzékelő 

képességével érzékeljem az út ragyogását! Mondogathatom Neki: „De jó, de jó!” Ha ezt az isteni 

tömegvonzást nem is tudom műszerrel mérni, de a hitem segítségével érzékelhetem: Egyre jobban 

vonz magához! Már nem nézelődöm sem jobbra, sem balra, csak előre, mint akit megigézett ez a 

fény. Önfeledt boldogsággal megyek Feléje! 

 Felejtem önmagamat, nem magamon van a nézésem, hanem az én isteni Napomon! 

Felejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van (Fil 3, 13). Felejtem a megjárt 

mélységeket, bűneim mocsarát, a hínárt, amely fogva tartott. A problémáimat is felejtem. Csak 

örvendezem, hogy az Úr ingyenes kegyelméből megtisztult a lelkem! Most már tudom, hogy nem 

a bűnök és problémák szemlélése tesz boldoggá, hanem Isten szemlélése! Az a szemlélés 

tudniillik, amellyel Isten néz engem, illetve amellyel én visszanézhetek Rá! Ó, bárcsak egyre 

jobban eluralkodna rajtam és bennem Istennek ez a szerető rám tekintése, amelyről magától a 

kinyilatkozatást adó Istentől kaptunk tanítást: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja 

kiáltásukat (Zsolt 33, 15). „Bárcsak igaz és kedves lennék a Te szemedben, Uram, olyan, aki 

mindig a Te akaratodat teszi, s akire ezért szívesen rátekintesz!”  

 5. De bármennyire is igyekszem emberi erőfeszítéseimmel, a mennyei ház – amelyben 

Isten Atyám lakik – még olyan távol van! Fénye ugyan már elérkezett hozzám, bár nem látom a 

ház gazdáját, de tudom, hogy az ablakon át most is reám tekint: Az Úr szeme az igazakra tekint! 

Ezért mostantól fogva már nem tudok sehová úgy menni, hogy erről a tekintetről 



megfeledkezzem! Mindenüvé kísér. Istennek ez a rám tekintése nem feszélyez, nem deprimál, 

hanem gyermeki felszabadultságot ad. Lát engemet az Úr! Látja mindazokat, akik a fény útján 

Feléje mennek. Látja testvéreimet, akikkel egyetlen közösségbe akar összegyűjteni! Olyan ez, mint 

az édesanya és az édesapa biztató tekintete, amely a gyermeknek szárnyakat ad. Engedjem, hogy 

egyre jobban beborítson Istennek ez a tekintete, ez a ragyogó világossága!  

 6. Nézzem szent irigységgel, vágyakozással a szenteket, akik már célba jutottak; akik Isten 

mennyei házába már bejutottak; akik az isteni szeretetlángolás tüzében helyet kaphattak; akik a 

Szentháromság izzó szeretetközösségében részt kaptak; akiknek közös lett az életük egymással és a 

Szentháromság személyeivel! Micsoda izzó szeretetlángolás! Ahol a Szent Isten szentté teszi az 

embert, olyanná, mint amilyen Ő maga. A szentek közbenjárása ebből fakad, hogy ő maguk is a 

tüzesen izzó szeretetlángolásban fénnyé lesznek Isten fényéből! Isten fényét, Isten jóságát, 

segítőkészségét és szeretetét sugározzák a még úton levők felé, a még tisztulás állapotában lévők 

felé, mifelénk, földön élő emberek felé. 

 7. Amikor elhunyt testvéreinkért imádkozunk, akkor is a szentek imájával egyesül a mi 

imánk. Isten akarata az, hogy szentek legyünk (Ef 1, 4)! A meghalt testvéreinkért való imádság 

minket is megszentel. A mi kis gyarló emberi szívünkből Isten szeretetének fényét tudjuk sugározni 

a tisztítóhelyen sínylődő testvéreink felé. Ők is egyre jobban megvilágosodnak. Isten ránk hagyott 

szeretetlobogását, fényét tudjuk sugározni feléjük az imádság által. A szentek közbenjáró imája az 

Istennel való szeretetkapcsolatuk miatt hatékony. Minél jobban eltölti őket Isten végtelen 

szeretetragyogása, annál jobban tudnak segíteni nekünk, illetve tükrözik vissza Istent, Isten életét, 

azt a ragyogó örök világosságot, aki maga az Isten! Micsoda isteni napsütkérezés ez, amelynek én 

is részese lehetek testvéreimmel együtt! Micsoda Istenre irányultság, vagyis összeszedettség ez! 

Micsoda isteni nyugalom ez, lelkemben a célba érés biztonságának a reményével! Tudom, hogy jó 

úton járok. 

 

 A nyugalom imája és az összeszedettség imája itt már összeadódik, eggyé válik. Nyugodt a 

lelkem, mert összeszedetten Istenre irányul, összeszedett a lelkem, mert nyugalom és csend tölti 

be, Isten csendje. Ezzel az Istenre irányultságommal és Istentől kapott csendemmel leszek 

alkalmassá az Ő fényének felismerésére, befogadására és továbbsugárzására. 

  

Befejezésül a 243. számú éneket imádkozzuk: 

 Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nekik, 

 S örök világosság fényeskedjék nekik: 

 Hogy szent trónod körül udvarolhassanak, 

 S Téged, boldogítót, örökké áldjanak. 

 

 



 

 

49. Lelkem Isten temploma 

 

 

A 131. számú éneket imádkozzuk: 

 Templom csendes mélyén, oltárrejteken, 

 Hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt,  

 Mint az égi harmat, hull a szent malaszt. 

 

 Amikor szívünk a túlsó partra irányul, és oda megérkezve még látjuk, hogy mennyi a 

megteendő út, hogy az Úrhoz eljussunk, akkor a jó irányulást az Úr háza adja, ahogyan az életben is 

torony iránt szoktunk menni: a falu templomának tornya mutatja az odavezető utat.  

 Induljunk most mi is még közelebb az Úr házához! Végül is arról van szó, hogy lelkünk 

lesz az Úr háza, Isten temploma. Ott akarunk találkozni Vele, ott akarjuk megélni az Istenben való 

összeszedettségünket. 

 

 I. Csak elcsendesedve tudunk az Úr házára figyelni 

 

 1. Habakuk próféta ezt mondja: Az Úr szent templomában lakik, némulj el színe előtt egész 

földkerekség! (Hab 2, 20). Az a gondolat, hogy az Úr velünk van az Ő szent templomában, segítsen 

engem is az elcsendesedéshez! Most némán figyeljek Isten jelenlétére, Isten szavára, üzenetére! 

Nyugalmamnak az ad egyirányúságot, ha meggondolom: Az Úr itt van, én pedig az Ő szent 

templomában vagyok Vele együtt! Szent templomában itt van az Úr, és én elnémulok a színe előtt! 

 2. Amikor ebben a néma csendben, áhítatban, tudniillik, hogy az Úr itt van, rágondolok az 

Úrra, akkor szabad magamra is tekintenem. A zsoltáros tanít meg erre is: Boldog, akit kiválasztasz, 

és magadhoz emelsz, hogy csarnokodban élhesse életét (Zsolt 64, 4). Boldogan megélhetem, hogy 

engem is kiválasztott! 
 3. Az Úr templomában az a nagyszerű, hogy az elsősorban ugyan Isten háza, de ugyanakkor 

mégis mindnyájunk háza is. Isten kiválaszt, magához hív, hogy ott Vele lehessünk! Nem lehet 

lelki meghatódottság nélkül átélni, hogy az Úr kiválasztott, és magához emelt minket! 

 4. A zsoltáros azt is megfogalmazza, hogy mi történik a templom mélyén, a lélek mélyén, 

a csendes rejteken: Ó, hadd teljünk el házad javaival, templomod szentségével! (Zsolt 64, 5). Én is 

megélhetem: Isten és a lelkem találkozása az Ő szent templomában azzal jár, hogy Isten közli 

magát velem, vagyis magához emel és betölt önmagával. Ezt Ő műveli, én csak a vágyamat 

fejezhetem ki a zsoltáros szavai alapján: „Ó, hadd teljek el Veled, Istenem! Bárcsak egyre jobban 

be tudnálak fogadni!” 

 5. Az már az Úristen titka, hogy Ő hogyan ajándékozza magát nekünk szent templomában. 

Ez a titok görög szóval: mysterion. Ez már a misztika szférája. Mi azonban már ismerjük a mi 

Urunk, Istenünk titkát: Ő szívesen, örömest nekünk ajándékozza önmagát. Csendben várakozom és 

vágyakozom: Mikor jössz már, hogy megvigasztald szolgád lelkét? (vö. Zsolt 118, 82). Vagy még 

rövidebben is megfogalmazhatom az imámat: „Várlak!” A vágyakozást szüntelenül lehet fokozni. 

Újra ezzel a szóval, de mélyebb, intenzívebb epekedéssel mondom ki Uramnak egész lényem 

irányulását: „Várlak!”  

 

 II. Az Úr házában, az Úrban szeretnék lakni, hogy az életem Vele már szüntelen 

imádság legyen! 
 

A zsoltáros is ezt az epekedő vágyakozást fogalmazta meg: Mily kedves a Te hajlékod, 

Seregek Ura. Epedve vágyódik a lelkem az Úr udvarába! (Zsolt 83, 1). 

 1. Az első gondolat – amelyet a zsoltárostól az összeszedettség érdekében meg kell 



tanulnom – az az, hogy lelkemnek már csak az Úrhoz szabad vágyakoznia! Isten utáni sóvárgásomra 

itt kapok hitelesítést a zsoltárostól. Jó úton járok, ha ezt a vágyakozást beviszem a szívembe és 

fölszítom. Szabad epekedve vágyakoznom az Úr után, hogy az Úr házában, az Úr udvarában 

legyek. Ez a vágyódás, hogy tudniillik mennyei templomában találkozhassam az Úrral, 

összeszedettséget eredményez. Istenre összpontosítja a lelkemet. Az Úr az Ő jóságos szeretetével 

nem hagy egyedül küszködnöm. Nemcsak én vágyódom Utána, hanem észre kell vennem, Ő is 

vágyódik utánam, vonz magához, és így egymásra találunk! 

 Érdemes ebben a vonatkozásban egy kicsit elgondolkodni az északi sark vonzásán. Akár 

ráfigyelek, akár nem, az a mágneses sarok mindig vonz. De ha ráfigyelek, és a kezembe veszek egy 

iránytűt, akkor tudatosul bennem ez a vonzás, amely mindig biztos eligazítást ad az utazóknak. Ha 

nem is figyelek Rá, az én Uram akkor is vonz, akkor is a hatása alatt állok. Sokkal jobb azonban, ha 

tudatosan próbálok rágondolni a minden mágneses vonzásnál is erősebb vonzóerejére, az Ő 

szeretetének a vonzására, és hagyom érvényesülni! 

 2. A második gondolat – amelyet a zsoltárostól az összeszedettség érdekében meg kell 

tanulnom – az az, hogy lelkemnek már csak az Úr udvarába szabad vágyakoznia, vagyis most már 

csak az Úrra irányultnak szabad lennem. 

 Ha imádság közben más gondolatok, más vágyak jönnek, amelyek más felé akarnának 

elhúzni, hagyjam azokat az én reagálásom nélkül elcsendesülni, elmúlni! A zsoltáros ad itt is 

tanítást, hogy mit kell tennem: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úr házában 

lakjam életem minden napján! Élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát! 

(Zsolt 26, 7). Az imádság közben felmerülő egyéb vágyakat, gondolatokat az egyetlen, nagy 

központi vágyammal győzöm le, amely betölti szívemet: az az egyetlen vágyam, hogy az Úrnál 

lehessek örökre! 

 a) Ez az a szüntelen imádság, melyre Jézus tanít (Lk 18, 1), amelyet Szent Pál apostol 

sürget: szüntelenül imádkozzatok! (1 Tessz 5, 17). Aki életének minden napján nem önmagában, 

hanem az Úr házában (vö. Iz 38, 20), más szóval az Úrban lakik, annak az élete szüntelen imádság 

lesz, szüntelen összekapcsoltság Istennel! 

 b) Ha látom, hogy a vágyam mennyire törékeny, és hogyan tud szétforgácsolódni, 

szétszóródni – pedig az összeszedettségre vágyódom –, akkor kolduljak, könyörögjek, mondjam: 

csak egyet kérek az Úrtól! Tehát amit a magam erejéből nem tudok elérni, azt könyörögve kérjem: 

„Uram, Te segíts, hogy Nálad lehessek szüntelen!” 

 3. A harmadik gondolat – amelyet az összeszedettség érdekében a zsoltárostól meg kell 

tanulnom – az az, hogy lelkemnek már csak az Úr édességének élvezésére szabad vágyakoznia. 

 Az embert a vágyai vezérlik (Petőfi Sándor: Távolból). Ahogyan minden vágyamnak van 

vezérmotívuma, úgy itt is megtalálható a fő cél: „Miért szeretnék az Úr házában lenni életem 

minden napján? Azért hogy élvezhessem az Úr édességét!” 

 Van olyan gyerek, aki egy zacskó cukrot kapott, és tudja is, hogy az milyen édes, de 

mégsem bontja ki, hanem a zsebébe teszi, és hazaviszi, hogy otthon megoszthassa szüleivel és 

testvéreivel. Azonban addig vágyódhat annak az édességét ízlelni. Ez sietteti a lépteit. 

 Az Úr édessége engem is sarkall! Hagyjak el minden felesleges terhet, hogy könnyebben, 

lépteimet nehezítő akadályok nélkül tudjak hazasietni, ahol majd testvéreimmel osztozkodva 

megízlelhetem az Úr édességét! 

 4. A negyedik gondolat – amelyet a zsoltárostól az összeszedettség érdekében meg kell 

tanulnom – az az, hogy lelkemnek már csak az Úr szent templomának szemlélésére szabad 

vágyakoznia. Nem kőépületről, hanem a mennyei hajlékról van szó, amelynek szemlélésére 

vágyódik az én lelkem! A szemlélés itt nem csupán nézést jelent, hanem szeretettel-, 

gyönyörűséggel teljes birtoklást: gyönyörűségemet találom az Úrban, akit szeret az én lelkem (Én 

3, 4). Ha még nem is vagyok ott a mennyei házban, ha addig még nagyon sokat kell is mennem, 

azért a vágyamat, lelkem tekintetét előreküldhetem. Lélekben már szemlélem szent templomát, 

szentséges lakhelyét, szentháromságos egymásban levését. Ha még nem is jutottam el a mennyei 

házba, megkérlelhetem az Uramat, hogy jöjjön el hozzám! Ha még „ott” nem tudunk találkozni, 

akkor legalább legyünk együtt „itt”, az én házamban! 



 

 III. Milyen is az én házam, lelkem temploma, amelyet csak kölcsönkaptam az Úrtól? 

 

 1. Olyan vagyok, mint az anyaföldbe mélyen beágyazott ház, amelyet örökség gyanánt 

kaptam Ádám és Éva nevű ősömtől. Létem mélyen belegyökerezik ebbe a világba, az anyagba. 

Ahhoz, hogy házam igazi tulajdonosát befogadhassam, nagytakarítást kell csinálnom! Elsősorban a 

régi pincében található szemetet, limlomot kell kitakarítanom. Nem lehet ott semmiféle súlyos, 

de még bocsánatos bűn sem. Nem egyszer, de sokszor kell megtennem az utat a mélybe, lelkem 

mélyébe, hogy napvilágra hozzak mindent, ami a sötétségé volt, hogy Isten irgalmas, megbocsátó 

szeretetének fényében elenyésszen. Legyek türelemmel! Ahogyan Szent Pál figyelmeztet: Ne 

fáradjunk bele a jótettekbe! (Gal 6, 9), én se hagyjam abba ezt a rendcsinálást! Kérhetek segítséget 

is, hogy az Úr irgalmas szeretete lelkem legmélyére is bevilágítson: hol van még szemét, kacat, 

talmi érték? A Te fényedben látjuk meg az igazi fényt (Zsolt 35, 9), az igazi cselekvési módot: Mit 

hogyan kell csinálni? Mennyivel könnyebben mozgok házam pincéjében, ha nem kell azt a sok 

kacatot kerülgetnem, ha sötét tetteim helyett Isten ragyogása világít be. Még a levegő is mennyivel 

jobb lett! A pince dohossága helyett a Magasságbeli üde, tiszta levegője tölt be. Ez már olyan hely, 

ahová be merem engedni az isteni Vendéget is. Edzőteremnek is alkalmas, ahol Ő, a Mester mutatja 

meg a gyakorlatokat. Minél buzgóbban követem, annál erősebb leszek! Isteni edzésprogramja van! 

Én pedig nem kímélem magam, még ha csorog is rólam a veríték.  

 2. De lelkem házának Urát nemcsak a pincében, a mélyben akarom fogadni. Rendet kell 

raknom a lakásban is! A régi ember semmire se jó kacatjaitól meg kell szabadulnom, amelyekhez 

eddig túlzottan ragaszkodtam. A szenvedélyektől, a vágyaktól kell szabaddá lennem! Ne azok 

töltsenek be, ne azok ráncigáljanak, ne azok ragadjanak magukkal! Azt a szenvedélyt, amelyet a 

magam erejéből nem tudok kitakarítani, segít eltávolítani az értem mindenre vállalkozó isteni 

Barátom. Neki hatalmas ereje van! Amit én nem tudok kiszórni lelkem hajlékából, azt Ő könnyedén 

ki tudja onnan dobni. Csak mutassak rá, csak mondjam Neki: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 

10). A teljes készségből fakadó magatartásom és az Ő cselekvése bennem meghozza a várva várt 

eredményt! 

 3. Miután kitakarítottuk lelkem hajlékát, akkor azt be is kell rendezni! Ráhagyatkozhatom 

isteni gyakorlattal rendelkező Lakberendezőm szolgálatára! Micsoda isteni ízlése van, ingyenes 

szolgáltatással!  

 4. Ha már így az Ő segítségével otthonossá tettem lelkem hajlékát, meghívom, hogy érezze 

jól magát ebben a hajlékban, amely az Ő háza, amelyet csak kölcsön, egy ideig tartó használatra 

kaptam. Mennyei örömmel tölt el, ha nálam marad, és jól érzi magát velem. Olyan jó Vele együtt 

lennem, Vele mindent megbeszélnem! Megosztani Vele az életemet! Mert Ő annyira szeretetre 

méltó! Annyira árad Belőle a szeretet, és megosztja velem az Ő életét! 

 5. De még magasabbra kell mennem, a padlásteret is ki kell söpörnöm a sok portól, és a 

benne kiburjánzó gyomoktól, amelyeket a nyugtalan szelek hordtak oda. Menjek önmagam fölé, 

egyre közelebb az éghez! A tetőtér beépítésével készítsek hajlékot isteni Uramnak! Házamnak ezt a 

részét kizárólag csak Neki tartsam fönn, Neki rendezzem be! Itt csak lábujjhegyen, meghitt 

csendben közlekedhetem! Áhítattal, mint a templomban, hiszen templommá lett lelkem háza, mert 

Isten lakik benne!  

 

 Mivel Neki adtam lelkem hajlékának kulcsát, Ő a házigazda, aki megkínál: Megittasodunk 

házad gazdagságával, gyönyörűséged patakját adod italul nekünk (vö. Zsolt 35, 8). Ez a 

megittasodás a lelki betöltődöttséget jelenti. Önmagával tölt be! Templommá lett a szívem! 

Lelkemet Isten jelenlétének gyönyörűsége járja át: „Az a boldogságom, hogy én is ott lehetek, ahol 

Te vagy, Uram; Te pedig ott vagy, ahol én!”  

 Micsoda isteni egység, micsoda egymásban levés ez! Isten templomává lett a lelkem! Ő 

énbennem lakik, én pedig Őbenne! 

 

A 131. számú éneket imádkozzuk: 



 Látja, aki árva, aki elhagyott.  

 Börtönében látja a szegény rabot,  

 S ha a fáradt ember kínban elmerül,  

 Azt susogja néki: „Nem vagy egyedül!” 

 



 

 

50. Házamnak belsejében Isten lakozik 

 

 

A 117. számú éneket imádkozzuk: 

 Istenség mélysége, lelkek édessége,  

 Elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel 

 Bővelkedik ez nagyon.  

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett 

 Buzgó szívvel imádjon. 

 

 Az összeszedettség imájának begyakorlásánál sokféle próbálkozásunk volt már: a földi tűz 

és az égi tűz, a víz felmelegítése, az örök életre szökellő vízforrás, Isten öntözött kertje, amelybe Ő 

szívesen eljön. Mi pedig elindultunk a túlpart felé, mert az Ő örök fényessége vonz. Ott a túlsó 

parton vár Isten temploma, amely tulajdonképpen a mi megdicsőült lelkünk Jézus által készített 

mennyei hajléka. 

 

 I. Örömmel keressük Istent a házunkban! 
 

Ma próbáljuk nem annyira magunkon kívül keresni Istent, és megélni a Vele való 

találkozást tűzben, vízben, folyóparton vagy az Úr folyamában, békességének áradásában, a parton 

és a túlpart még messzi távlataiban, hanem keressük Istent belül, házunk belsejében! 

 1. Erre a zsoltáros ad biztatást: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. 

Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr, akiket megmentett az ellenség kezéből, és akiket minden 

tájról összegyűjtött (Zsolt 106, 1-3). 

 a) A bevezető csendes elmélyedésben próbáljam ezt a hálát megélni, mert az Úr minden 

tájról összegyűjtött magához bennünket, hogy találkozhassunk Vele! Engedjem, hogy lelkemből a 

hála egyre magasabbra szárnyaljon fölfelé! Ugyanakkor éljem meg, hogy Ő telepített le ide, ebbe a 

házba. Ide gyűjtött össze, ez lett a mi találkozásunk helye. 

 b) Mit tesz az ember, amikor vendéget vár? Csinosítgatja a hajlékát. S közben dalol – mert 

jókedve támad –, hiszen jön a kedves vendég! A zsoltárostól kapunk ehhez is tanítást: Jóságról és 

igazságról dalolok, Uram, Neked szól énekem (Zsolt 100, 1). 

 c) Jókedvre hangol, hogy az Úr megígérte: eljön, és itt lesz nálunk, találkozhatunk! Akkor 

daloljak, amint az apostol mondja: Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat 

Istennek! (Kol 3, 16). 

 2. Most nem kell boncolgatnom, hogy miért van jókedvem; tudniillik azért, mert énekelek, 

vagy azért, mert jön az én Uram? A kettő egybefonódik. Érkezése örömre hangol. Lelkem 

megtelik édes dallammal, harmóniával! 

 a) Énekelhetem a Jézus-imát is! Így még jobban összekapcsolódik az Úrral szívünk 

érzésvilága, meg azokkal is, akikkel együtt könyörgök szerte a világban: Uram, Jézus Krisztus, élő 

Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 b) Hagyjam, hadd visszhangozzék a dallam lelkemben! A melódiához próbáljam 

hozzákapcsolni szívem tüzes szeretetét, amellyel vágyódom az Ő érkezésére! Az én isteni Uram 

meghallja, és meggyorsítja lépteit hozzám. Ilyen tüzes szeretettel énekeljem újra meg újra: Uram, 

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 c) Jóságról és igazságról dalolok (Zsolt 100, 1). Az Úrnak szól az énekem, pedig most még 

csak kérem az irgalmát. Most még csak kezdem tapasztalni irgalmas szeretetének hatalmát, 

amellyel kiragad a sötétség országából, és helyet ad az Ő fényességének világában, országában 

(vö. Kol 1, 13). Hát még milyen lesz majd akkor a dalom, amikor már meg is tapasztalhatom az Ő 

irgalmát; tudniillik hogy eljött, hogy megmentett, hogy itt van! 



 

 II. Mi szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk Istent házunk belsejében? 
 

 1. Kell az ártatlan lélek vágyakozása! A zsoltárossal mondjuk: Az ártatlanság útján 

akarok élni, mikor jössz el hozzám? (Zsolt 100, 2). Szükséges az ártatlan lélek, a tiszta szív, mert az 

vonzza az Urat.  

 a) Csak fokozzam a vágyamat! Mikor jössz el hozzám? Az Úrra irányított vágy 

összeszedettséget eredményez bennem. Az értelmemmel arra tudok koncentrálni, akit várok. A 

szívemmel az után vágyódom, akinek érkezését már annyira kívánom: mikor jössz már el hozzám, 

Uram? 

 b) Itt maga a zsoltáros – s rajta keresztül a kinyilatkoztató Isten – adja a tanítást, hogy 

szabad kívánnom Isten érkezését, azt a misztikus cselekedetet, amellyel Isten megelőzi az én 

emberi tevékenységemet. Akkor már nem nekem kell erőlködnöm, hogy betöltsön szeretetével, 

hanem ingyenes kegyelemből hajlandó eljönni hozzám! Minél erőteljesebb a vágyam, annál jobban 

meghatja az én Uram szívét az ilyen gyermeki kívánság. De azért csak tegyek meg mindent a 

magam részéről, amit meg tudok tenni! 

 c) A zsoltáros így folytatja: Tiszta szívvel akarok élni házamnak belsejében. Nem jár az 

eszem hitvány dolgokon (Zsolt 100, 2-3). Az ártatlanság útján őrzöm szívemet, őrzöm 

gondolataimat. Már nem hiábavaló ábránd az én vágyakozásom, hogy mikor jössz el hozzám! 

 2. Kell a lélek szegénysége is! A zsoltárostól kapunk tanítást erre is: A szegények 

kívánságát meghallgatod, Uram; megerősíted szívüket, figyelmed feléjük fordul (Zsolt 9, 18). 

 a) „Uram, akkor én szegényebb akarok lenni a bűnnel, szegényebb az e világ minden 

vonzásával, szegényebb önmagammal, mindazzal, ami elvonna Tőled! Csak egyetlen kívánságom 

van: Te; egyetlen gazdagságot kívánok: Téged! Te vagy az, aki megerősíted a szívemet a 

várakozásban. Még ha hosszú évekig tart is ez a várakozás, Neked olyan, mint egy szempillantás! 

(vö. Zsolt 89, 4). Akkor én sem nyafogok, hogy meddig kell még várnom! Uram, tudom, hogy 

figyelmed felém fordult.” 

 b) S hogy mennyire nem csalódom és nem tévedek, az Úr határozottan kijelenti: A 

szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik! 

(Zsolt 11, 5). Én vágyódom az Úrhoz, az Úr pedig betölti szívem vágyait. Minél tisztább a 

szívem, annál könnyebben betölti. Minél jobban sóhajtozom Utána, annál hamarább hozza a 

szabadulást. Minél szegényebb vagyok e világ szemében, szűkölködöm, ínséget szenvedek az e 

világ javaiban, annál inkább megtapasztalom, hogy az Úr szabadulást hoz! Jaj, mit kellene még 

kiszórnom lelkem hajlékából, hogy egészen tiszta és üres legyen, hogy az Úr szívesen jöjjön az én 

hajlékomba? 

 c) Arra kellene törekednem, hogy lelkem hajlékában csupán olyan bútor legyen, amely csak 

az Övé! Nem tartok meg magamnak semmit sem magamból! Azt szeretném, ha az én Uram egész 

otthonosan érezné magát nálam! Lelkem hajlékában, életem mélyén adjam Neki mindazt, ami 

abban benne van, hiszen Ő a szegények sóhajára figyel! Ellenőrizzem, hogy tényleg az Úrnak 

adtam-e mindezeket? Egészen az Övé már, s nem pedig az enyém? 

 3. Kell a lélek nagylelkűsége is! A zsoltáros szavával keressem: Mit adhatok még az 

Úrnak? (Zsolt 115, 3). 

 Akkor a vendégfogadásra előkészített lelkem hajlékában boldog örömmel élhetem meg: 

mindent az én Uram szeretete rendezett be nemcsak magának, hanem nekem is! Ott lehetek, ahol 

Ő akar lenni! A hajlék – amelybe befogadni akarom Őt – az Övé! Nekem csak használatra adta, 

hogy ott együtt lehessünk egymással! Életemben minden az Ő keze nyomát őrzi. Minden esemény 

az Ő szeretetéről árulkodik. 

 a) Lelkem hajléka – amelyben lakozhatom – olyan oltalmat adó hely, mint a védőpajzs: 

Oltalmazó pajzsot Te nyújtottál nekem, a Te jobbod ölelt át engem, és a Te jóságod nevelgetett 

(Zsolt 17, 38). Ez a hajlék megóv az ellenséges támadásoktól, a nap égető nyilaitól, a jégeső 

csapásaitól, a hidegtől vagy a tikkasztó melegtől. Olyan ismerős élmény: házon belül otthonosan 

érezhetem magam, biztonságban vagyok! Nem kell félnem semmitől!  



 Ott megélhetem: az Úr átölel engem: A Te jobbod ölelt át engem! Tapasztaljam meg 

boldogan, és hagyjam, hogy az Úr jósága nevelgessen, elrendezze bennem azt, amit én nem tudtam 

jól megtenni házam belsejében! 

 b) Engedjem, hogy az Úr elsimogassa lelkem minden kócosságát! Engedjem, hogy helyére 

tegye bennem mindazt, ami még igazításra szorul, elrendezze bennem a szeretetet! (vö. Én 2, 4 

Vulg.). Boldogan hagyjam: az Úr jósága nevelgessen engem! 

 c) Még nem látom az én Uramat házam belsejében, csak szeretetének jeleit tapasztalom. De 

szeretném egyre jobban észrevenni, nemcsak keze nyomait, hanem a jelenlétének édességét is!  

 4. Kell a lélek összeszedettsége is, ahogyan a zsoltáros tanítja: Ti, akik Istenről 

megfeledkeztek, szálljatok magatokba! (Zsolt 49, 22). 

 a) Ez a baj! Megfeledkezem az Úrról, szétszórt vagyok, nem törődöm eléggé lelkem 

hajlékának Urával, nem figyelek Rá, nem vágyódom az érkezése után: olyan szétszórt vagyok! A 

megoldás: szálljak magamba! Csodálatos kifejezés: szárnyalni. Nem magasan az égbe, a 

messzeségbe, hanem lelkem mélyére! Ez a magába szállás a tékozló fiúnak is a magatartása. 

Amikor látja, hogy elherdált mindent, nincs mit ennie, és atyja házára gondol, hogy ott még a 

szolgának is jobb dolga van, akkor magába szállva bánkódik (vö. Lk 15, 17). 

 Ez a bűnbánat a lélek megtisztulására segít: az én Mennyei Atyám jön el hozzám, és 

elrendeli szolgáinak, papjainak, hogy tisztítsanak meg, hogy a megszentelő kegyelem köntösét (vö. 

Mt 22, 12) adják újra rám, hogy a lakomában részt vehessek! 

 b) Az én Uram nagyon jól tudja, hogy miért van szükség erre a lélekmegtisztulásra. Így szól: 

Akiknek útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét (Zsolt 49, 23). 

 Tehát az, akinek életútja szeplőtelen, aki vigyáz útjaira, aki bűn nélkül éli az életét, az ott, 

lelke mélyén meglátja Isten üdvösségét, Isten életét, mert az üdvösség nem más, mint maga az 

Isten! Üdvösségre eljutni annyit jelent, mint örökre eljutni Istenbe! Isten megadja, hogy meglássam 

az Ő üdvösségét! Nem testi szemmel, hanem a lélek látásával. A szerető lélek ugyanis tudja „látni” 

a Láthatatlant. 

 

 III. Az összeszedettség útja: magunkba szállni, Istenre gondolni, és szeretetből 

megtenni a parancsokat, vagyis Isten kedvéért, tiszta lélekkel élni 

 

A többit majd Ő megadja, hiszen köti saját ígérete: Aki ismeri és megtartja a parancsaimat, 

az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és 

kinyilatkoztatom magam neki. Atyám is szeretni fogja őt. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 

14, 21. 23-24). Ha én tiszta lélekkel élek házam belsejében, ha szeretetből megtartom az Ő 

parancsait, akkor Ő az ígérete szerint kinyilatkoztatja magát nekem. Lakást vesz nálam.  

 1. Itt megáll a beszéd, megszűnnek a szavak: „Csünghetek ajakán szótalan, mint gyümölcs a 

fán” (vö. Petőfi Sándor). Mert Ő volt az első, aki a szeretet csókjával köszöntött, s már nincs 

szükség szavakra.  

 2. Ha ajkam néma, azért a szívem beszél. Minden dobbanása az örömet lükteti isteni 

Vendégem felé! Örülök, hogy én egyre kisebb leszek, Ő pedig növekszik (vö. Jn 3,30) lelkem 

hajlékában. 

 3. Szívem mélyéről feléje lüktet: „Nem én, hanem Te!” 

 4. Minden lélegzetvételnél akarjak jobban betöltődni Ővele, az Ő szeretetével, örömével! 

 Nem engedhetem, hogy ezt az édes együttlétet bármi is megzavarja! A külvilág 

nyüzsgései, zajai nem hallatszanak be házam belsejébe, mert azt már az Úr töltötte be. A külvilág 

támadásai, a gonosz lélek nyilai nem érinthetik a lelkemet, mert az én Uram nyújtott nekem 

oltalmazó pajzsot, és az Ő jobbja átölelve tartja a lelkemet! Én pedig boldogan hagyom, hogy 

magánál tartson!  

 Szavak kimondása nélkül is tudom: „Uram, boldog vagyok Veled!” Anélkül, hogy a 

fülemmel hallanám, tudom, hogy Ő mondja nekem: „Gyermekem, boldog vagyok veled!” 

 Ó, micsoda boldogság! Megadom magam ennek a hatalmas isteni akaratnak! Ahogy a folyó 

átszakítja a gátat, és elárad a víz, úgy fenntartás nélkül engedjem, hogy az Úr átszakítsa a minket 



elválasztó falat, s belém áradjon az Ő szeretete, boldogsága! Eggyé lesz a kettő: a Teremtő szeretete 

teremtménye iránt és a teremtmény szeretete teremtő Ura iránt; Isten belső, de kiáradni akaró 

boldogsága az ember belső, de Isten felé törekvő boldogságával! Isten és a lélek egy szeretet, egy 

boldogság! 

 Ó, milyen jó, hogy házam belsejében nem én lakom már, hanem Isten lakozik, aki lelkem 

hajlékának az Ura! 

 

A 141. számú éneket imádkozzuk befejezésül: 

 Velünk lakó tiszta Ostya, 

 isteni nagy Igazság! 

 Minden csodák legnagyobbja, 

 halhatatlan orvosság! 

 Választottak gabonája, 

 lelkünk édes, dús mannája, 

 Kegyelemnek ajándéka, 

 Istennek szent Báránya! 

 

 



 

 

51. Lelkünk mélyén rátalálunk az édes és jó Istenre! 

   

 

A 222. számú énekkel kezdjük: 

 Futva jöttem elibéd 

 Szentélyedbe, Isten, 

 Édes arcod örömét be kerestem! 

 Mint a szarvas hűs eret, csobogót, 

 Úgy kívánlak, mérhetetlen égi jót. 

  

 Várakozó lélekkel, csendben keressük: mit üzen nekünk ma az Úr? Az ószövetségi bölcs az 

Úr alkotásaira irányítja figyelmünket: Szereted mindazt, ami van, semmit sem utálsz abból, amit 

alkottál. Kímélsz mindent, mivel a Tiéd, Uram, s az élőben leled örömödet (Bölcs 11, 24-26).  

 

 I. Isten szeretetét és örömét szeretnénk ma tanulmányozni és megtalálni 

 

Sok-sok év sem lenne elég leltározni mindazt, amit az Úr nekünk szeretetből alkotott. Sőt az 

Úr alkotásai között mi is ott vagyunk, és minket is szeret! 

 1. Nemcsak arról van szó, hogy mi szeretjük az Urat, hanem arról is, hogy az Úr szeret 

minket. Ez a gondolat a misztika, a szemlélődés területére vezet. Itt már nem az aktív szemlélés 

síkján vagyunk, amikor is mi törekszünk Istenhez, „mi nézzük az Urat”, hanem a passzív 

szemlélődés síkján, a misztika szférájában, amikor is Isten jön el az imádkozó emberhez, „Ő tekint 

le ránk, s közli magát a szeretetben”, hiszen mindig Ő az elsődleges cselekvő. A befogadó jellegű 

szemlélődésben a lélek megéli: Isten szeretete árad felé és belé. 
 Minél inkább törekszünk Isten szeretetének a befogadásában, annál inkább szert tudunk 

tenni egy bizonyos begyakorlottságra, amelyben várjuk: „Hátha egyszer megkönyörül az Úr 

rajtunk, s ezt a ráhangoltságot, begyakorlottságot ingyen megadja?” Ő egyszer csak ajándék 

gyanánt képessé tehet arra is, hogy észrevegyük és befogadjuk az irántunk való szeretetét. Addig 

pedig tegyünk meg mindent, ami rajtunk múlik, igyekezzünk nyitottak lenni Isten szeretetének a 

befogadására! 

 2. Próbáljuk megélni Isten örömét is! Kímélsz mindent, mivel a Tied, Uram, s az élőben 

leled örömödet. Indítsuk fel a hitet, hogy Isten akkor mibennünk is örömét leli! Ha végignézünk 

magunkon – a lelki ruhánkon –, akkor ez olyan hihetetlennek tűnik. Ha végignézünk Urunkon, 

Istenünkön, az Ő nagy dicsőségén és nagy szívén, akkor azért mégis elhihető, hogy Ő örömét találja 

bennünk! 

 3. Isten jó és édes. A Bölcsesség könyve írójának van még egy igen fontos megjegyzése: 

Milyen jó és édes a Te szellemed, Uram, mindenben! (Bölcs 12, 1). A szellemiség átsugároz a 

teremtményen, az anyagon. Isten keze nyomát viseli minden teremtménye. Minél összetettebb, 

fejlettebb egy teremtmény, annál inkább átragyog rajta Isten szellemisége! Az ember ezt fel tudja 

ismerni.  

 A bölccsel együtt mondjuk mi is: Jó vagy, Uram, édes vagy, Uram! Érdemes ezt a két 

imaszót gyakran kimondani: Jó vagy, Uram, édes vagy, Uram! Mint ahogy a cukorkát mindig 

jobban és jobban kívánjuk – mert ez megízesíti a szánkat –, így ez a két szó szintén édessé teszi a 

lelkünket. Ahogyan a gyermek azon van, hogy minél hosszabban tartson a szájában az édesség íze, 

úgy mi is törekedhetünk arra, hogy a mi lelkünkben is minél tovább rezonáljon Istennek ez a két 

megtapasztalható tulajdonsága: Jó vagy, édes vagy, Uram! Engedjük, hogy egész lényünkön 

átáradjon Isten jósága és édessége! 

 A teremtmények segítenek Isten jóságát és édességét megtalálni. Csak tiszta legyen a 

szívünk a bűntől, szabad minden olyan ragaszkodástól, amely nem Istenhez köt bennünket! E világ 

dolgai tehát közvetve segítenek Istenre találni. Ha ránézünk a nagy hegyre, Isten nagysága ér közel 



a szívünkhöz. Ha a Duna csendes hömpölygését szemléljük, Isten áradása tölti be a lelkünket. Az 

őszi ködök, a felhők Isten jelenlétét juttatják eszünkbe, de még inkább a szívünkbe! 

 4. Mi azonban most nem annyira a lelkünkön kívül, vagyis a természet szépségeit szemlélve 

kívánunk Istenre találni, hanem a lelkünk hajlékában. Ezért a teremtményeket kívül akarjuk 

hagyni, ahogyan az Énekek éneke menyasszonya is azt mondja: Alig hagytam ott őket, megtaláltam 

azt, akit szeret az én szívem (Én 3, 4). 

 Hagyjuk hát a teremtményeket, próbáljuk Istent a lelkünk mélyén közvetítők nélkül keresni, 

vagyis ne a nagy hegyről, a békés folyamról, a szürke mezőről jusson már az eszünkbe Isten, 

hanem az Ő jelenlétét, Őt magát vágyódjuk megtalálni, megtapasztalni, megélni, közvetítők 

nélkül!  
 5. Ez a vágyódásunk segít az összeszedettségre. Elhagyjuk a teremtményeket, amelyek – 

akármilyen kis fokban is, de – elvonják a figyelmünket a Teremtőtől. Mi ugyanis Isten szeretetének, 

örömének, édességének minél mélyebb, minél lelkibb megtapasztalására vágyakozunk. 

 A zsoltáros ad ehhez biztató tanítást: Mily kedves a Te hajlékod, Seregek Ura! Epedve 

sóvárog lelkem az Úr udvarába (Zsolt 83, 1). Ha Ő vágyakozhatott Isten hajléka után, akkor mi is 

vágyakozhatunk az Úr után. 

 Ha valaha is voltunk szomjasak, felidézhetjük a víz utáni vágyunkat, de csak azért, hogy 

megéljük: lelkünk még annál a szomjúságnál is jobban szomjazik Isten után! Amikor kirándulás 

alkalmával feltűnik végre a forrás, a gyerekek minden fáradtságukat felejtve futásnak erednek, 

csakhogy minél hamarabb odajussanak a vízhez. Így szabad nekünk is meggyorsítani lelkünk 

lépteit Istenhez, akire szomjazik a lelkünk! 
 

 II. Amikor már megfeledkeztünk a teremtményekről és önmagunkról is, 

vágyakozzunk találkozni lelkünk legmélyén Urunkkal! 

 

Az előző imaórában már elmélkedtünk arról, hogy lelkünk az Úr háza, az Úr jogos 

tulajdona. Vágyakozzunk találkozni lelkünk belső világában, hajlékában házunk Urával! 

 1. Folytassuk a zsoltáros szavával: Lelkem és testem ujjongva eped az élő Isten után! (Zsolt 

83, 2). Egész létünk, mozdulatlanságunk, elcsendesedésünk: mind ezt a vágyódást jelezze, illetve 

fejezze ki! 

 Az élmény elmélyítése végett idézzük fel egy olyan tapasztalatunkat, amikor gondolatban 

valahol máshol voltunk. Ez lehet jó emlék is, pl. az Úr templomába akartunk eljönni. De vannak 

olyan élményeink is, amikor képzeletben valahol messze kószáltunk, mert a teremtmények 

magukkal ragadták gondolatainkat.  

 Most azonban próbáljunk kimenni a kinti világból! Ne máshol kószáljon a lelkünk, ne 

valahol kint legyen! Ez a világból való kimenetel hasonlít a meghaláshoz. Mintha meghaltunk 

volna, úgy próbáljuk feledni e világot, és menjünk be saját magunkba, abba a belső világba, 

amely az Istené, ahol Ő lakik! Házunk kapuján beljebb lépve gondolatban helyezzük magunkat a 

bennünk levő Istenbe! Keresztségünk óta ontológiailag, vagyis létünk szerint eddig is benne 

léteztünk Istenben. Most azonban törekedjünk arra, hogy pszichológiailag is, vagyis tudat- és 

akaratvilágunkkal is Istenben legyünk! 
 Tehát most nem a magas égben kell Őt keresnünk, ismét csak valahol kívül, hanem lelkünk 

házában, lelkünk legmélyén! Ott egyszer csak megélhetjük, hogy felfakad bennünk az öröm: „De 

jó, hogy eljöttél, Uram, Jézus! De jó, hogy lehajoltál hozzám, hogy irgalmaztál nekem!” 

 2. Itt ráismerhetünk a Jézus-ima beérett gyümölcsére. Ott azért esedeztünk: Uram, Jézus 

Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  Itt pedig boldogan megtapasztalhatjuk, 

hogy irgalmas volt hozzánk, megkönyörült rajtunk, megesett a szíve, lehajolt hozzánk, eljött, itt 

van: 
 – Betölt önmagával, mint a napfény a sötét pincét. Mondjuk Neki: „Éltető Napfényem! 

Isteni Napsugaram!” Élvezzük az Ő világosságát! 

 – Betölt önmagával, mint az éltető levegő az áporodott szagú helyiséget. Szólítgassuk: 

„Életadó Lélek, isteni fuvallat! Enyhe szellő, járj át önmagaddal! Ó, de jó, hogy szereteted 



áramlásával beborítottál!” 

 – Betölt önmagával, mint a lélek a testet, és bennünk is szellemivé teszi a matériát. Kezdjük 

már tudni, hogy nem csak anyag vagyunk. Van bennünk lélek, azaz valami isteni, Istenhez hasonló, 

megfoghatatlan, de mégis valóságos valóság, „ami” lelkesít, pontosabban „aki” bennünk már nem 

az e világ, az anyag után vágyódik, hanem Isten után! A Lélek-Isten után! 

 – Betölt önmagával, mint a kegyelem a lelket. Betölti isteni életével a lelkünket. Ez a 

szentháromságos egy Isten élete a lelkünkben! Szent Pállal együtt mondhatjuk: Élek ugyan, de nem 

én, hanem Krisztus él bennem (Gal 2, 20). Keresztségünk egyik ajándéka, hogy lelkünk mélyén 

Istenre találunk, hiszen Ő él bennünk! Keresztségünk másik ajándéka, hogy mi élünk ugyan, de már 

nem önmagunkban, hanem Istenben élünk! Ő lett a mi hajlékunk, aki körülvesz minket. Ezért 

boldogok azok, akik Isten házában laknak (Zsolt 83, 5), mert ők Istenben laknak.  

 3. Olyan jó lenne megőrizni ezt a találkozást, amikor lelkünk mélyén Istenre találhattunk! 

Ehhez az kell, hogy becsukjuk szemeinket az e világ dolgaira. Hogy fülünk ne kifelé figyeljen, 

hanem befelé! Hogy ne érzéseink átélése kössön le, hanem a hitünkből fakadó tapasztalás. Ezáltal 

még a sötétben, a hit sötétségében is tudjuk: „Itt vagy, Uram! Nem baj, ha nem látlak még. 

Hangodat már úgyis hallottam, ahogy a kinyilatkoztatásban szóltál hozzám. Nyugodtan, csendesen 

elidőzöm, hogy szemem megszokja a sötétséget! Mint ahogy idő kell ahhoz is, hogy majd 

fényességedet is megszokja.” 

 Szívünk fülével újra meg újra Istenem szavait akarjuk hallani, amelyek már ismerősek a 

kinyilatkoztatásból. Akinek füle van, hallja meg, hogy mit mond a Lélek az egyházaknak (Jel 2, 7). 

 Azután lelkünk szemével, vagyis hitünkkel kívánjuk látni a láthatatlanul Jelenlevőt, aki 

oly nagy, hogy nem fér bele a kereső tekintetünkbe. Utána való vágyódásunk jelezze Neki: 

„Engedem, hogy magadhoz vonj, hogy olyan közel kerüljek Hozzád, amikor már arcodat sem 

tudom látni!” De elég nekünk, hogy Ő magához vont, és átölelve tartja lelkünket, mi meg Őt! 

Szívünk szeretetével éljük át, hogyan tartja átölelve lelkünket! Mondjuk Neki: „Rólad elmélkedem, 

Téged gondollak, Utánad vágyódom, Beléd merülök, Benned élek, s Te énbennem éled a 

szentháromságos életedet!” 

 

 Ekkor már tudjuk, hogy igaza van a zsoltárosnak, aki így folytatja vallomását: Bizony egy 

nap a Te házadban ezernyi másnál többet ér. Mert az Úristen nap és védőpajzs. Kegyelmet oszt és 

dicsőséget. Nem von meg semmi jót azoktól, akik ártatlanul élnek (Zsolt 83, 10-13). Tehát Ő olyan, 

aki megvilágosít, aki védelmet nyújt, és aki biztonságos hajlék számunkra, mert árad Belőle a 

kegyelem!  

 Szívünkben megélhetjük a zsoltáros további vallomását és buzdítását is: Édes az Úr, 

áldjátok nevét! (Zsolt 99, 4-5). Valóban: Jó és édes – ahogyan ezt kinyilatkoztatta önmagáról 

nekünk az Úr (Bölcs12, 1). 

 

 Amikor a teremtményekről és önmagunkról megfeledkezünk, és lelkünk mélyén 

rátalálunk az Úrra, akkor mi is megtapasztalhatjuk: Jó és édes az Úr! 

 

A 144. számú éneket imádkozzuk befejezésül: 

 Édes Jézus, én szerelmem, 

 ó, mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, 

 hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, 

 Jézus, téged szívem vár. 

 



 

 

52. Az összeszedettség Isten csendjébe, belső világába vezet minket 

 

 

A 147. számú éneket imádkozzuk:  

 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el, édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem. 

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnékem. 

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem. 

 

 Elmélkedjünk ma az összeszedettségről! Hogyan vegye lelkemet birtokba Isten, ha én 

magam sem tudok parancsolni a lelki képességeimnek: értelmemnek és akaratomnak? 

 Hogy mennyire vagyok ura lelki képességeimnek, mindjárt ki is próbálhatom: tartsak kis 

csendet! A csendhallgatással és Istenre figyeléssel próbáljam összeszedettségre bírni a lelkemet! 

 

 I. Az aktív vagy szerzett összeszedettség 
 

 Ez az ember tevékenysége. Ha értelmem és képzeletem, illetve akaratom és vágyaim 

szertecsatangolnak, vagy különböző események emlékei töltenek be, akkor hogyan jut bennem, 

szellemi mivoltomban hely Istennek?  

 Próbáljak most újra csendben maradni! Ellenőrizzem magamat, hogy a csendben az 

értelmem, illetve az akaratom merrefelé irányult? Ha sikerült ebben a kis csendben nem elkószálni 

a képzeletemmel és a vágyaimmal, hanem Istenre irányultak, akkor már haladtam valamit az 

összeszedettségben. 

 1. Az egyik feladatom most az, hogy a belső összeszedettség gyakorlásával törekedjem Isten 

felé, vagyis hogy gyakran szeretettel gondoljak Istenre, figyeljem Őt, aki jelen van, illetve hogy 

szeretettel vágyódjam Utána, ez segíti ugyanis a Feléje való irányulásomat.  

 a) Megélhetem, hogy Ő itt van, és kívülről néz engem, mint ahogyan tudom, hogy látnak, ha 

fényképez valaki, vagy videóra rögzíti cselekedeteimet. 

 b) De gondolhatok Istenre úgy is, hogy bennem él, és belülről szól hozzám nagy szeretettel, 

és ösztökél a jóra.  

 Az előbbivel kapcsolatosan mondhatom Neki: „Érzem magamon pillantásodat!” Az 

utóbbival kapcsolatban mondhatom: „Hiszem, hogy bennem élsz! Remélem, hogy nálam is 

maradsz! Szeretlek, mert bennem élsz!” 

 2. A másik feladatom az, hogy készségesen és nagylelkűen kövessem Isten sugallatait! 

Nagylelkűen, vagyis nem méricskélve. Készségesen, vagyis azonnal. Megteszem azt, amit Isten 

kíván tőlem. Hiszen azért figyelek Rá, mert keresem, hogy mi az Ő akarata (vö. Mt 6, 10). 

 a) Mindezt Jézus mintájára teszem, aki mindig azt cselekedte, ami kedves a Mennyei Atya 

előtt (vö. Jn 7, 29). 

 b) A bennem élő Isten-Atyámra tekintek, és amit Ő sugall szent szeretetével, a 

Szentlélekkel, azt – a Fiú mintájára – igyekszem engedelmesen megvalósítani.  

 c) Felidézhetem a zsoltáros figyelmeztetését: Bárcsak hallgatnátok ma az Ő szavára: „Ne 

legyetek keményszívűek!” (Zsolt 94, 8). Most és itt szól hozzám Isten! A szétszórtság éppen azt 

jelenti, hogy nem tudok ráfigyelni. Az összeszedettség pedig abban segít, hogy meghalljam 

szavát. Hallgatok tehát az Ő szavára! Amikor csak ennyit mondok az Úrnak: „Hallgatok!”, akkor 

ezzel az abszolút készségemet fejezem ki, hogy egyrészt csendben akarok maradni, másrészt hogy 

szeretném meghallani, hogy mit akar Ő nekem mondani. 

 „Hallgatok!”, mert Isten csendjét szeretném hallgatni! Azt a belső világot, amelyben Ő él! 

Azt a belső csendet és nyugalmat, amelyet Ő az én lelkemben él meg. „Hallgatok!” Próbáljam ezt 

az imaszót mind mélyebben átélni! 

 De személyesebben is megfogalmazhatom: „Hallgatlak!” Ezt az imaszót akkor is 



kimondhatom, amikor szövegimát mondok, vagy szentmisén veszek részt. „Hallgatlak!”, és ezzel 

kinyilvánítom a készségemet: nem én vagyok a fontos, hanem az, hogy mit akar az én jelenlevő és a 

bennem élő Uram nekem mondani. 

 

 II. A passzív vagy kapott összeszedettség 

 

 1. A kontemplatív ima a szív nyugalmában születik meg, és nyugalmat ad a szívnek. A 

kettő tehát valahol összekapcsolódik. Ha én elcsendesítem a szívemet, akkor alkalmas talajt nyújtok 

Istennek, hogy ott bő termést hozzon. Kiteszem magam annak a lehetőségnek, hogy Isten az Ő 

békéjét adja nekem! (vö. Jn 14, 27). 

 a) Isten, aki a megszentelő kegyelem által jelen van a lélekben, szüntelenül ki is nyilvánítja 

jelenlétét (vö.  Jn 14, 27), csak legyek befogadóképes! Ne én, az ember, akarjam megszabni 

Istennek, hogy mit és mikor tegyen, vagyis hogy mikor nyilvánítsa ki magát nekem, hanem a 

rendelkezésre állásom és a befogadóképességem növelésével engedjem át Neki a cselekvést, hogy 

szívemhez szólhasson (vö. Oz 2, 16), hogy még jobban közölhesse magát, és én 

megtapasztalhassam Őt! 

 A passzív vagy kapott összeszedettség imájában tehát nem annyira én tevékenykedem a 

rágondolással és az Utána vágyódódással, hanem csak kitárulkozom Isten előtt, és engedem, 

hogy Ő cselekedjék!  
 b) Ha az Ő segítségével sikerült egy kicsit a lelkem mélyére jutnom az imában, akkor ezt a 

belső csendet féltékenyen őrizzem. Nem engedhetem, hogy a teremtmények eltérítsék figyelmemet 

és a szívemet az Úrtól, akinek megnyilatkozására várok, aki máris magához ragadta a létemet, a 

gondolataimat és a vágyaimat. Hiszen Utána vágyódom!  

 c) Ebben az imamódban a magatartásunk tehát nem annyira aktív jellegű, hanem inkább 

passzív, vagyis kontemplatív, befogadó, amikor is engedjük, hogy a szentháromságos egy Isten 

egyre jobban betöltsön, bennünk éljen, és bennünk is kinyilatkoztassa magát nekünk!  

 d) Engedjem, hogy Ő törölje le szememről a könnyet, Ő mosolyogjon rám! Én pedig 

megvigasztalódom, és visszamosolygok Rá. Engedjem, hogy megcirógassa lelkemet, és 

cirógatása még jobban felmelegítse szívemet. Ez a szeretetlángolás még inkább Őhozzá vonja 

figyelmemet s szívemet.  

 2. Isten tevékenységébe belesimuló lelkemmel azonban nagyon szelíden vágyódhatom arra, 

hogy még jobban tüzesítse a lelkemet! Az Ő jelenlétére és tevékenységére való figyelésem nem 

zavarja meg lelkem nyugalmát. Ez az emberi cselekvésem segít belesimulnom Isten 

tevékenységébe, amellyel összeszedettségre hív. Nem zavarja fel lelkemet, hanem még 

összeszedettebbé, még elmélyültebbé teszi. Az Ő tevékenykedése pedig segít ráhangolódnom 

isteni tevékenységére és szeretetének belém áradására! 

 3. Olyan ez, mint amikor a kisgyermek kerékpározni tanul. Ő tekeri a pedált, de apja is segít 

neki: a gyermek tartja a kormányt, de apja lendíti előre. Olyan ez, mint amikor a kerékpáros a 

lejtőhöz ér, és már nem kell további erőfeszítést tennie, mert már a lejtő hozza lendületbe. 

 Az imádságban, az összeszedettségre való törekvésemben, Istenre figyelésemben és 

irányulásomban én is megtapasztalom az Ő segítségét. Mint ahogyan szememet vonzza a mélység, 

lelkemet magával ragadja az Istenség mélysége, amely feltárul előttem. Akkor már 

abbahagyhatom „a pedál tekerését”, az erőfeszítést, és átadhatom magamat annak a vonzásnak, 

amellyel Ő vonz magához egyre nagyobb sebességgel! Micsoda isteni lendület, isteni száguldás 

ez! 

 Itt nem kell félnem, mint a gyermeknek a biciklizésnél a túl nagy sebesség miatt. 

Angyalainak parancsolt felőlem is, hogy minden utamon őrizzenek. Kezükben hordoznak, hogy kőbe 

ne üssem a lábamat! Az Ő keze vezet, és biztonságot ad az Ő jobbja! (vö. Zsolt 90, 11-12; 138, 9). 

Csak egy feladatom: ne álljak ellen a vonzásának! Merjek kiszakadni önmagamból! 

 4. Ó, bárcsak elérném már – űrhajós nyelven szólva – a szökési sebességet! Az én Uram 

végtelen világába egyre beljebb, egyre mélyebbre vágyódom, vagyis már nem az én lelkem 

mélységeibe, hanem az Istenség mélységeibe! Itt kezdem tudni, hogy mit jelent az önfeledt 



száguldás. Itt Isten gyermekének biztonságérzetével élvezhetem a sebesség mámorát!  

 Az Isten utáni vágyakozásunk tehát Isten csendjébe vezet minket, a szemlélődés 

előcsarnokába. Sőt, ez az Istenre figyelésünk, ez az Őutána való vágyakozásunk segít áthatolni a 

válaszfalon – az Úr jelenlétét jelző sötét felhőn –, illetve segít felismerni szerető jelenlétét a hit által 

történő istenmegtapasztalás állapotában is. Hiszen most már Ő irányítja magára figyelmemet és 

vágyaimat! Ő vonz magához egyre nagyobb sebességgel. Ő készíti szívünket a színelátás örömére, 

jelenlétének megtapasztalására, a Vele való szeretetközösségre, az Ő belső világába, ahol én is 

otthon lehetek, hiszen már nem is önmagamban élek, hanem Őbenne! Ebben az isteni világban 

boldogan engedem, hogy Ő szeressen engem! Itt már nem kell a szerelmesek szokása szerint 

számolgatnom a gombokat, hogy: „Szeret, nem szeret!”, itt csak az van: „Szeret, szeret!” Minden 

szívdobbanása ezt lükteti felém: „Szeretlek, szeretlek, gyermekem!” 

 5. Én pedig egész szívemmel viszontszeretem Őt! Engedjem, hogy egyre jobban áradjon 

szívemből a szeretet Feléje! Szívem minden dobbanása ezt lüktesse: „Szeretlek, szeretlek, 

szeretlek, Atyám!” Ha még tovább hallgatok, akkor meghallhatom, hogy ez nem csupán az én 

szavam, hanem ez a Fiú szava is bennem, ahogyan az Ő szeretete lüktet a Mennyei Atya felé: 

„Szeretlek, Atyám!” 

 Ó, hogyan is tudja az én kicsiny teremtményi szívem befogadni ezt a végtelen 

Szeretetközösséget, Istent? Meghatódottan, megilletődött lélekkel csak konstatálhatom, hogy 

„Szeret, szeret!” Egész lényemmel – a Fiú szavára rezonálva – Vele együtt leheljem Feléje: 

„Szeretlek, Atyám!” Nem kell mondanom: „a Szentlélekben szeretlek”, mert Ő a Szeretés, aki az 

Atyát és a Fiút egybekapcsolja, s aki az Atyát és a Fiút velem egybekapcsolja, akiben az Atya és a 

Fiú szereti egymást bennem is! Egész életem egyetlen hatalmas szeretés! Az örökkévalóság élete 

kézzelfoghatóvá válik! Talán most már „tudok” valamit abból, hogy Isten a szeretet! (1 Jn 4, 8). Ez 

az örökkévalóság csendje! Isten csendje! Ez az örökkévaló élet lobogása! Ez a legszentebb három 

Személynek az egymásban levése! Mindez nem valahol tőlem távol történik, hanem bennem, Isten 

kicsiny teremtményben! Mert Isten nekem ajándékozta az Ő életét, mint Atya a gyermekének. Ezért 

van az, hogy élek, de már nem én, hanem az Isten énbennem! (vö. Gal 2, 20). 

 

 Persze, hogy lelkem igényli ezt a csendet! Persze, hogy beszél ez a csend, de nem emberi 

füllel hallható hangon, hanem Isten örök szavával, amellyel örökre kimondja önmagát a Fiúban 

szeretetből, a Szentlélekben! Íme, ebben az isteni csendben bennem is kimondja az örök szeretet 

szavát! Én hagyom, engedem, hogy eluralkodjék bennem ez az isteni szó, és egészen betöltsön! 

 Vajon milyen lesz az, amikor Isten lesz minden mindenben? (1 Kor 15, 28). Ezért akar 

engem máris egészen betölteni önmagával az Úr! Ó, de jó, hogy nemcsak magához vezet, hanem 

egészen magába von! 

 

Befejezésül a 117. számú éneket imádkozzuk: 

 Istenség mélysége, lelkek ékessége 

 Elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel 

 Bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett 

 Buzgó szívvel imádjon! 

 



 

 

c) A KONTEMPLATÍV CSEND 

 

 

53. A kontemplatív csend: Istennel betöltött csend 

 

 

A 131. számú éneket imádkozzuk: 

 Templom csendes mélyén, oltárrejteken 

 Hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt. 

 Mint az égi harmat, hull a szent malaszt. 

 

 Az összeszedettség imájával kapcsolatban próbáltunk egyre jobban behatolni Isten 

templomának, vagyis lelkünk hajlékának a belsejébe: lelkünk mélyén Istenre találtunk, aki édes és 

jó. Tehát ha a lelkünk mélyén Istenre figyelünk, akkor ez a figyelés, ez a csend, ez a hallgatás Isten 

belső világába segít minket.  

 Ma a kontemplatív csendet igényeljük, vagyis azt a belső csendet, amelyből a 

kontempláció, az Isten szemlélése, az Istennel való betöltődöttség táplálkozik. 

 

 A csendet – a már jól bevált módszerrel – próbáljuk megélni: 

 Helyezkedjünk el kényelmesen a széken, hogy – amennyire lehetséges – mozdulatlanok 

tudjunk maradni a továbbiakban. Kicsit kiegyenesítjük a gerincünket. Az égi gravitációnak engedve 

az ég felé emeljük a fejünket. Ezzel a fölfelé nyújtózkodó magatartással a tüdőnk is szabadabb lesz, 

több levegőt kap. Próbáljuk betölteni belsőnket ezzel az éltető levegővel! De a felfelé vonzó égi 

gravitáció mellett érzékelhetjük a földi gravitációt is, hogyan húzza a föld a testünket! Ez segíti az 

izmok ellazulását is. Ha tudatosan fújom ki a levegőt, akkor érzem, hogy az egész testem lefelé 

irányul. A tüdő és a mellkas összehúzódik. Érezzem a talpam egész felületével, hogy az hogyan 

nyomja lefelé a földet! Nem erőfeszítéssel, izomerővel, hanem egyszerűen a súlyánál fogva. Ahogy 

érzem ellazulni az izmaimat, úgy gondolatban még segíthetem ezt egy belső ellazulással, egy 

további belső, gondolati utánaengedéssel, hogy az ellazult izmokban is érezzem a gravitációt, 

ahogyan a föld lefelé húzza az egyes testrészeimet. 

 Behunyt szemeimet egy kicsit fölfelé emelem, Uramra tekintek. A hitemmel ugyanis tudom, 

hogy itt van és néz. Hiszem, hogy szeretettel néz, és rám mosolyog. Én meg hívő lélekkel 

visszamosolygok Rá. Ez a mosolygás hozzásegít arcizmaim ellazulásához is.  

 Amikor az ember beszél, a hangképző szervek egy bizonyos feszültséget hoznak létre. Most 

nem akarok beszélni, tehát a torkomat is ellágyíthatom, ellazíthatom. Mélyen, hátul, szinte a 

gégefőnél próbálom venni a levegőt, lazán, mintha egy „h” hangot mondanék ki a „há-la” 

gondolatával.  

 Ebben az elcsendesedett állapotban szavak nélkül próbáljam megélni, tehát ne mondjam ki 

Neki: „Uram, szeretnék szüntelenül szent színed előtt állni, ahogyan most vagyok itt ebben a 

csendben!”  

 Nem mondom ki ezt a gondolatomat, csak nagyon szelíden vágyódom rá: „Szeretnék 

szüntelenül szent színed előtt állni testvéreimmel együtt, akikkel most itt vagyok. Uram, de jó, 

hogy megígérted: Ahol ketten-hárman összegyűlnek a nevemben, én is ott vagyok (Mt 18, 20). 

Hitemmel boldogan élem meg: itt vagy velünk! Most, amikor tudom, hogy a színed előtt állhatok, 

amikor tudom, hogy a testvéreimmel vagyok Előtted, akkor éljem át ezt a vonatkozásomat, amely 

összeköt mindazokkal, akiket rám bíztál, Uram. Tehát a színed előtt állok a testvéreim 

közösségében, és fogom mindazok kezét, akiket nekem adtál, hogy Hozzád vigyem őket!” 

 

 I. Mit jelent a kontemplatív csend? 



 

 1. Ez a szemlélődés csendje, vagyis a rácsodálkozás és a szeretet csendje. 

 Most itt a csendben lelkem felsikolt az örömtől: „Hát itt vagy, Uram?” Ebben az örömben 

felfakad a másik élményem is: „Hát együtt vagyunk itt Előtted?” Boldogan éljem át a harmadik 

örömömet is: „Hát itt vannak Nálad, Uram, mind, akiket nekem adtál?” Ó, ebben a csendes 

csodálkozásban úgy el lehet időzni! Nem kapkodva, nem erőltetve, de behunyt szemmel mégis ide-

oda nézhetek, vagyis Uram arcára, azután a testvéreimre, és a rám bízottakra. Amikor a test nem lát, 

a lélek annál jobban tud nézni, szeretettel szemlélődni. 

 2. A kontemplatív csend tehát az Istennel való találkozás csendje, az áhítat csendje. A 

lelkem az égig, az ég Urához áhítozik. Csak engedjem, hogy egyre jobban felfakadjon bennem ez 

az áhítozás az én Uram iránt! Ó, milyen mélységes csend ez, amikor csak a szív lüktet, amikor a 

szív a szeretettől és az örömtől dobban! 

 3. Ez az imádás csendje, amikor a lélek egészen leborul az Úr előtt. Most nem kell 

szavakkal beszélnem arról: „Te vagy a nagyobb, Te vagy az én Uram. Ebben a Rád figyelő, Téged 

szemlélő csendben tudom, hogy Te ki vagy, és én mi vagyok. Isteni nagyságod nem félelemmel tölt 

el, hanem gyermeki boldogsággal. Mint ahogy a gyermek boldogan felnéz az édesapjára, én is úgy 

állok boldogan Melletted, s feltekintek Rád. Gyermeki boldogságom szavak nélkül is mindenkinek 

tudtára adja: látjátok, hogy milyen nagy az én Atyám?” 

 4. A kontemplatív csend a szeretet csendje, amelyben Isten és én kölcsönösen egymás felé 

irányulunk. Ő nekem ajándékozza önmagát, én pedig magamat Őneki. 

 5. A szeretetnek ez a csendje az egymásnak való intenzív öröm csendje. Egyre jobban 

átjár az egymásnak való öröm! Az örömből sohasem elég! Ezt nem lehet megunni. Minél tovább 

tart, annál jobban fokozódik. Bárcsak tudnám még nagyobbra tágítani lelkemet, hogy még jobban 

belém áradjon az Ő öröme! Bárcsak még több öröme telne Istennek bennem, kicsiny 

teremtményében, hogy az Ő szívében ott legyen a miattam való öröm is!  

 Ha a tábortűz nem lobog eléggé, akkor ismerjük a módját, hogyan kell a tüzet felszítani. 

Szítsam a kicsinyke, szikrányi szív-örömömet, hadd legyen egyre nagyobb! Hadd lobogjon az ég 

felé! Hadd szárnyaljon az örömöm egyre szabadabban, egyre magasabban, egyre sebesebben az ég 

Ura felé, hogy a föld gravitációját legyőzve elérkezhessen szívem Urához, aki nincs messze tőlem, 

hiszen lehajolt hozzám, hiszen lelkem hajlékába ajándékozta magát! 

 6. Bár Ő a végtelen nagy Isten, mégis hajlandó az én kicsi lelkem hajlékában is lakni. Ezért 

Vele én is végtelen tereket tudok bejárni, mindig ott van velem, én meg Ővele. Ebben a végtelen 

tágasságban megszületik lelkemben a kontempláció: a végtelen Istenben való gyönyörködés 

csendje és határtalan boldogsága. 
 7. A szemlélődés ugyanis nem csupán nézés, nemcsak a szeretett személy fölötti 

gyönyörködés – hogy tudniillik „tetszel nekem, Uram, akit nézek” –, hanem olyan gyönyörűség, 

amelyet Ő hoz létre bennem, mert önmagát ajándékozza nekem. Az Ő bennem levése 

kimondhatatlanul édes! Vágyódjam ezen isteni édesség után! Ha egy kicsit is meg tudok Belőle 

ízlelni, akkor örvendezve gyönyörködjem Benne! Persze, hogy végtelen nagyra szeretném tágítani a 

lelkemet, hogy Isten gyönyörűségét mind jobban befogadhassam és élvezhessem.  

 Most már kezdem érteni, hogy a kontemplatív csend Istennel teljes csend. Én hallgatok, 

mert Ő itt van, Ő pedig – egyetlen isteni Igével – kimondja önmagát bennem is. Én hagyom, hogy 

ez az isteni szó egyre jobban betöltsön. Azt mondja: Én vagyok. Ezt nemcsak Mózesnak akarja 

kinyilatkoztatni – amikor a csipkebokor lángja közepette így szólt: Én vagyok atyáid Istene (Kiv 3, 

6) –, hanem szeretetének lángolásában nekem is: „Én vagyok a Te Istened!” 

 

 II. Mi történik a kontemplatív csendben? 
 

 1. Ebben az isteni csendben már kezdek valamit megérteni Jézus szavából: Az Atya mindent 

átadott nekem (Jn 3, 35), mert én is Isten gyermeke vagyok a Fiúban. Az Atya nekem is mindent 

átadott a Fiú által a Szentlélekben, a Szeretetben. Amikor a kinyilatkoztatásban azt hallom, hogy 

Isten szeret minket (vö. Róm 1, 7), akkor az történik, amit az előbb próbáltam átelmélkedni: Isten az 



Ő végtelen Igéjével és szeretetével mindent egészen nekem akar ajándékozni, nekem adja 

önmagát.  
 2. A szeretetre mindig a szeretet a válasz. Nekem is válaszolnom kellene, de Jeremiással 

csak dadogni tudok: „Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még olyan kicsi vagyok 

(Jer 1, 6), Te pedig olyan hatalmas vagy! Hogyan tudnálak még jobban befogadni? Csak úgy, hogy 

Te tágítod egyre nagyobbra a lelkemet. Ahogyan a szeplőtelenül fogantatott Szűzanyánál, a Te 

legszentebb teremtményednél tetted: Téged, akit az egész világ sem tudott befogadni – hiszen Te 

teremtetted az egész világmindenséget –, a Te szent akaratodból az ő áldott szűzi méhe 

befogadhatott.” 

 3. „Ebbe az áldott szűztiszta csendbe a Te ajándékodból én is befogadhatlak: Te énbennem, 

én Tebenned! Uram, mi most már együtt vagyunk!”  
 Így már egy kicsit jobban kezdem érteni, hogy „dicsőséged betölti a mennyet és a földet”. 

Istenséged, isteni mivoltod, dicsőséges lényed betölti a világmindenséget, és benne engem is. 

 

 Ebben a kontemplatív csendben áradjon szívem öröme Isten felé, az én hatalmas, nagy, 

dicsőséges Uram felé! Öröm, öröm!  

 Isten dicsősége, szeretete pedig belém árad, betölt testvéreimmel és szeretteimmel együtt.  

 Ó, mennyi mindent lehet látni, szemlélni ebben a kontemplatív csendben! 

 

Az 50. számú éneket imádkozzuk befejezésül: 

 Mintha köztünk Jézus járna,  

 Elhallgat itt minden lárma. 

 Néma csendben, áhítatban, 

 Örvendünk, mert az Úr itt van. 

 



 

 

54. A kontemplatív csend gyümölcse az összeszedettség Istenben: megállok és leborulok 

Előtte, Ő pedig lehajol hozzám és felemel magához 

 

 

 

A 119. számú éneket imádkozzuk: 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 

 Az emberi gyengeség. 

 

 Folytassuk a kontemplatív csendről szóló elmélkedésünket! Az előzőekben már láttuk, hogy 

a kontemplatív csend nem más, mint az Istennel betöltött csend. Most próbáljuk ízlelgetni, 

szemlélni, megélni ennek a kontemplatív csendnek a gyümölcsét. Vegyünk példát a 

kisgyermekről, aki csak csendesen édesapja elé áll, az pedig szeretettel lehajol hozzá, fölemeli 

magához, és a szívére szorítja. 

  

 I. Megállok és csendben leborulok Isten előtt 
 

Az egész napos rohanás után jólesik megállni Istennél, és csendben leborulni Előtte. Most 

ezt gyakoroljuk! 

 1. Megállok a tevékenykedéssel, megállok az Úr előtt, és amennyire lehet, testem is 

mozdulatlan marad.  

 Ami a nap folyamán felkavarodott bennem, azt most hagyom, hadd ülepedjen le. Nem kell 

részleteznem, hogy mi zavart a nap folyamán, hiszen az újra felkavarodást eredményezne bennem. 

Egyszerűen csak hagyjam lefelé süllyedni azt, ami felkavart. Szinte érzékeljem, hogy a negatív 

benyomás hogyan hullik vissza méltó helyére, a „nem fontos” tartományba. 

 Szabad élveznem a belső csendet. Valami hallatlan luxus ez a mai világban: megállhatok 

elcsendesedni. De nagyon jó ez! Ezért oly kívánatos. Ez a csend ugyanis nyugalmat hoz létre 

lelkemben, s ezt olyan jó megélni. 

 2. Testem mozdulatlansága lelkem mozdulatlanságát segíti, ami pedig a legkisebb 

szennyeződések leülepedését is eredményezi lelkem tenger módjára hullámzó vizében. 

 Ahogyan a búvár jobban lát a víz alatt, ha a víz nincs felkavarodva, úgy én is ebben a 

mozdulatlanságságban egyre jobban kezdem látni hitemmel és szívemmel a lelkem mélyén 

jelenlevő Istent. Ez még nem színről színre való látás, hiszen most még csak úgy láthatom arcát, 

mint valami tükörben felsejlő sziluettet. Látásom még nem tökéletes, nem eléggé éles (vö. 1 Kor 13, 

12). Ezért most megelégszem azzal, ha homályosan látom, vagyis tudom, hogy itt van. 

 3. Önkéntelenül is meghajlok Előtte, olyan ártatlanul és kedvesen, ahogyan csak a 

kisgyerekek tudnak bókolni, amikor édesanyjukat vagy édesapjukat köszöntik. 

 4. Leborulok az én édes jó Mennyei Atyám lábai elé. Nem baj, ha olyan hosszú köntös van 

rajta, hogy az a lábát is eltakarja előlem. A hódoló, leboruló szeretet a lényeges. Ezt a szeretetet 

akkor is tudom gyakorolni, ha nem látom Őt, mert sötét van, vagy ha a föld és ég távolsága választ 

el minket, vagy csupán egy szoba fala, vagy az Őt eltakaró köntös vékonysága. 

 Eddig nem csináltam mást, csak álltam, és leborultam Mennyei Atyám előtt. Jó ez az 

elcsendesedés, ez a szent megpihenés Nála! A lelkem örömét csak mélyíti, ha tudatosítom: 

„Csendben Előtted állok, Uram, és csendben leborulok Előtted.” Ez a gesztus, megnyilatkozás – a 

test és a lélek mozdulatlansága és leborulása – szavak nélkül is jelzést ad, kifejezi, hogy mivel is 

akarok kedveskedni Uramnak: 

 „Az elsődleges szellemi képességemet, értelmemet, Uram, Rád irányítottam, vagyis egy 

irányba tereltem a gondolataimat. Ez összekapcsolt Veled. Ez olyannyira Veled töltötte be a 



lelkemet, hogy nem óhajtottam másra gondolni. Talán sikerült megélnem, hogy nem kalandoztak el 

a gondolataim. Nálad vagyok. Leborultam Előtted.” 

 „A másik szellemi képességemmel, az akaratommal egy irányba terelgettem vágyaimat, 

vagyis Rád gondolok! Most, hogy így leborultam Előtted, nincs más vágyam, csak hogy még 

jobban szerethesselek, hogy még inkább akarjalak Téged!” 

 Ha most csendesen ellenőrzöm magamat, akkor rájövök: „A Te segítségeddel mindez az én 

tevékenységem volt. Előtted csendesen megállva és leborulva, Hozzád emeltem fel gondolataimat 

és vágyaimat. Boldogan állapítom meg: jó leborulva Nálad lennem.” 

 5. Ahogyan a búvár lámpája előrevetítődik, úgy vetítsem szívem örömét az én Uram felé: 

„Mintegy kilép belőlem ez az öröm, és megérkezik Hozzád, Uram!” De nem szakad meg, hanem 

állandóan áramlik bensőmből, mint ahogyan a fény a lámpából, mint ahogyan a harangszó a 

harangból. Ez is a szüntelen imádság egyik formája: folyamatosan áradjon szívemből a szeretet 

Hozzád, Uram! 

 Egyes reflektorokat lehet fókuszálni, vagyis kisebb területre úgy beállítani, hogy a fény még 

erősebb nyalábban törjön előre. Nekem most inkább tágítanom kell szívem szeretetét, ezzel ugyanis 

jobban tudok az igazi Fókusz felé irányulni! Ő is segít, és begyűjti az én szeretetfényemet. Vonzza 

magához. Olyan vonzó! 

 

Ez a csendes, Isten előtt leboruló imám itt megy át az imádság második szakaszába. Ugyanis 

nemcsak én irányítom értelmemet és akaratomat Istenre, hanem kérlelhetem Őt: 

 

 II. Istenem, hajolj le hozzám, és emelj fel magadhoz! 

 

 1. „Vond magadhoz akaratomat és vágyaimat, hogy ne kalandozzék el a lelkem Tőled, 

Istenem! Vonj a szívedre, Kedves!” Itt engedhetek a mélység vonzásának: „Feltétlen bizalommal 

szédülhetek bele a Te irgalmas szeretetedbe!” Ez azonban nem semmisít meg, csak átalakít.  

 2. Most már nem kell fújnom a tüzet, hogy lobogjon. „Lelkem lobogását Te szítod, Uram. 

Én pedig hagyom, és átélem ezt az egyre nagyobb lobogást, amelyet Te azáltal hozol létre bennem, 

hogy lehajolsz hozzám és betöltesz önmagaddal! Akkor már nem érek rá másra gondolni, nem 

érek rá mással foglalkozni, csak Veled! Csak arra vágyódom, hogy egyre jobban befogadhassam 

szeretetedet, illetve, hogy egyre jobban engedjem érvényesülni bennem szeretetedet, amellyel 

magadhoz vonzol, magadhoz emelsz!” 

 3. „Lám, ez a csendben történt megállás, és az Előtted való leborulás azt eredményezte, 

hogy lehajoltál hozzám, és fölemeltél magadhoz. Olyan jó ez a felemeltség, ez az emelkedett 

lelkület, amellyel a föld fölé és magam fölé emeltél, és egészen szent szívedhez szorítottál! Mint a 

gyermek anyja kebelén, úgy pihen a szívem a szíveden, Uram. Ebben a csendben már csupán a 

szíved lüktetését hallom. A szereteted lüktetését. Minél üresebb a lelkem, annál többet tudok 

befogadni ebből a szeretetáradatból. Két szív, de egy vérkeringés, egy élet. A Te életed énbennem, 

ahogyan ezt az Eucharisztia szentségében is megvalósítod. Jaj, vajon nem szentségtörő merészség 

azt gondolni: »Én pedig Tebenned vagyok«? Te jogosítottál fel rá! Micsoda isteni Donor vagy Te, 

hogy a szívedet nekem ajándékoztad?” 

 4. Itt, ebben az isteni miliőben, isteni csendben megélhetem: az igazi összeszedettség, a 

kontemplatív csend nem más, mint a magammal való kiüresedés és a Veled való betöltődés, 

amikor már Te vonzottál magadhoz, és szívedbe, isteni életedbe gyűjtötted az én szellemi 

képességeimet, értelmemet és akaratomat. Ha így Veled vagyok, nem kívánok semmit e világból (vö. 

Zsolt 72, 24-25). Nincs semmi más, ami gyönyörködtetne. 

 5. Ha ekként magadhoz vonzottad és magadhoz ölelted lelkemet, akkor csak a zsoltáros 

szavát mondhatom: Mit adhatok még az Úrnak a sok jóért, amit Ő nekem adott? (Zsolt 115, 3). Mit 

adhatok, amikor Ő saját magát ajándékozta nekem? Akkor ne csak gondolataimat és vágyaimat 

adjam Neki, hanem egész magamat! „Tied vagyok egészen (Totus Tuus!)” Olyan jó, hogy II. János 

Pál pápával és a rám bízott összes testvérrel együtt egészen a Tied lehetek! De Téged, Uram, nem 

lehet felülmúlni a nagylelkűségben. Ha én egészen adtam önmagamat, Te ezt is tudod fokozni, és 



még jobban, vagyis egészen adod nekem magadat.  

 6. Hogyan tudnálak még jobban befogadni? Angelus Silesiustól tanulom: „Dich auftun, wie 

die Rose – Tárulkozz ki, mint a rózsa!” Ez a megoldás! Csendben kitárulkozom Isten előtt. Feléje 

emelkedem, mint a rózsa illata. Szelíden, de nagyon valóságosan. A rózsának az egész – mondjuk 

így – „szellemi” (a matériát szinte meghaladó) mivolta be tud hatolni „gazdájába”, aki 

gyönyörködik benne. De ezzel a kitárulkozással a rózsa befogadja a gyümölcstermő napfényt, 

ahogy én is kitárulkozom Istenem előtt, illetve Feléje emelkedem. Ezzel lehetőséget kapok arra, 

hogy egyre jobban befogadjam a felém áradó isteni Napfényt, amely bennem is gyümölcsöt akar 

hozni: maradandó gyümölcsöt (Jn 15,16). 

 7. Vagy: legyek illatos mirhacsomó, amelyet az én Uram a keblére tett, hogy ott illatozzam 

az Ő kedvére (vö. Én 1, 13). Én pedig majd’ elolvadok a gyönyörűségtől, hogy ilyen közel lehetek 

a szívéhez! 

 8. Szeretnék még jobban kitárulkozni, szeretnék még lelkibb, még inkább a Szentlélekkel 

betöltött ember lenni! A Szentlélek jár át, hogy életem kellemes illat módjára megörvendeztesse 

az én Uramat.  

 Ó, hogy örülök neki! Ő belém árasztja örömét: Ő énbennem, és én Őbenne! Micsoda 

gyümölcse ez a kontemplatív csendnek, amelyben leborultam Előtte, és Ő felemelt magához! 

Kitárulkoztam Előtte, és Ő nekem ajándékozta magát!  
 

Énekeljük a 119. számú éneket: 

 Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom, 

 Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 

 E vallásban tarts meg, szent színedet add meg 

 Égben egykor meglátnom.  

 

 



 

 

55. A kontemplatív csend a magam tevékenységének és Isten ajándékának az eredménye 

 

 

A 17. számú éneket imádkozzuk imádság gyanánt: 

 Az égből színméz csörgedez, 

 A légben illat lengedez. 

 Mozdul az ég, áll a csillag, 

 Ég kapui már kinyílnak. 

 Messiásunk születik ma.  

 

 Kontemplatív csend – már maga a szó is kívánatos. Annyira igényeljük a csendet és a 

szemlélődést! A keresztény szívben elemi vágy van arra, hogy csendben szemlélődjék. Ahogyan az 

énekünk is mondta: Mozdul az ég, áll a csillag. Kitárul az ég, és én csendben megállok az Úr előtt. 

 

 Próbáljam biztosítani a külső és a belső csendet! Már a csend utáni vágyam is segít, mert 

ami után vágyódom, az foglalkoztat.  

 A külső csend a test imáját eredményezi. Az egész lényem valami boldog ünnepi 

magatartást vesz fel. Átélem, hogy a végtelen nagy Isten jelenlétében vagyok. 

 A belső csend pedig a lélek imáját eredményezi. Ahogyan Ady Endre írta: „És megvakultak 

hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom.” (Az Úr érkezése). 

Testi és lelki szememmel már nem az e világ hívságaira akarok nézni. Amikor megvakulok ezek 

számára, amikor már nem látom ezeket, akkor látok lelkileg, akkor szemlélem az én Uramat. Ez az 

aszketika szférája. Én törekszem az Úr felé, s a magam erejével az Úrra irányítom a tekintetemet. 

Ez a szemlélés szférája. 

  A misztika szférája pedig akkor kezdődik, amikor az Úr irányítja maga felé a tekintetemet. 

Ezért mondjuk passzív alakban: szemlélődés. A szemlélés és a szemlélődés körülbelül úgy 

viszonyul egymáshoz, mint a látás és a láttatás. 

 A kontemplatív csendre háromféle módon lehet eljutni: a magam tevékenységével, továbbá 

Isten ajándékával, illetve ezeknek egybekapcsolódásával. 

 Hogyan telik meg a lelkem a kontemplatív csenddel? 

 

 I. A kontemplatív csend kezdetben a magam tevékenységének az eredménye 

 

 Az első mód – amely segít, hogy a kontemplatív csendben Istennel legyen tele a lelkem – az 

Úr felé, a magasba kitárt kezek mozdulata. Ez a magam tevékenysége. 

 A koldus kéregetésre kinyújtott keze jellemzi legjobban ezt az imát: „Uram, Előtted állok, 

koldullak! Veled szeretnék gazdagabb lenni!”  

 Nyugodtan nyújtsam ki most mindkét kezemet, s mindkét tenyeremet fordítsam felfelé! Van 

olyan koldus is, aki fél kézzel kéreget. Itt szabad telhetetlennek lennem: mindkét kezemet az Úr 

elé tárom.  
 1. A kézbe történő szentáldozásnál is magam elé nyújtom ki a kezemet, és kérem: 

„Ajándékozd nekem magadat, Uram!” Most – amennyire csak tudom – tárjam ki lelkemet Isten 

előtt, azaz irányítsam Rá értelmemet, vagyis figyeljek Rá, és irányítsam Rá akaratomat, vagyis 

vágyódjam Utána: „Rád figyelek, Uram, Utánad vágyódom!” 

 2. Vagy használhatunk más hasonlatot is: Ha megengedik, hogy egy gyümölcsöskertben 

bármilyen gyümölcsöt szedhetek, akkor már előre tudom, hogy én milyet szeretnék, pedig még 

nem is látom a gyümölcsöket. Vágyódom utánuk, illetve ott a kertben, ágaskodom elérni azokat.  

 Tudom, hogy a Lélek milyen gyümölcseit szeretném: Szeretet, öröm, békesség. (Gal 5, 22). 

Vágyódhatom, ágaskodhatom elérni ezeket a mennyei magasságban termő gyümölcsöket: a 

szeretetet, az örömöt és a békét. 



 3. Fontos ez az ágaskodás. Ez a vágyakozás hevítse lelkem felső részét, azt, ahol a lélek 

szférája az őt körülvevő Istennel érintkezik. Az Istenhez intézett szavakkal, a Rá irányuló 

gondolatokkal és az Utána való vágyódással próbáljak a sokszor inkább csak alantas tájakon járó 

önmagam fölé magasodni: „Szeretnék még magasabbra ágaskodni, még közelebb jutni Hozzád, én 

Uram, Istenem, hogy onnan fentről minél hamarabb elérkezhessen hozzám a Te örömed!” 

 4. Ha az ágaskodó gyermek nem tudja elérni a kívánt gyümölcsöt, akkor nemcsak 

lábujjhegyre áll, hanem karjait is maga fölé emeli, csakhogy megszerezze azt. Sőt, ha kézzel nem 

tudja elérni, egy kampósbottal hajlítja magához a gyümölcsöt termő ágat. Lelkem kampósbotja a 

kereszt, amelyet az Úr adott, hogy vele még magasabbra tudjak elérni! 

 5. Ha egy a rózsát tartok a kezemben, s noha még messze van az orromtól, illatát mégis 

érzékelhetem. Az illat ugyanis kiárad a rózsából, és belém hatol. Az én Uram felé is így kellene 

áthidalnom a távolságot. Mennyei Atyám látja ágaskodásomat, hiszen már annyiszor mondtam 

Neki: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23, 46). A kezébe vesz, és én boldogan tapasztalhatom, 

hogy a Hozzá való törekvésem illata egészen a szívéig hatol. Ahogyan az illat száll felfelé, úgy 

szellemi, spirituális mivoltommal, vagyis lelkemmel én is egyre magasabbra emelkedhetem. 

Bárcsak egészen közel juthatnék már isteni Uram arcához! 

 6. Ha pedig még nem élem meg, hogy lélekben ott lehetek Nála, akkor ágaskodásomat 

toldjam meg a Hozzá intézett szavaimmal. Az ugyanis, amit mondok, hamarább elérkezik Hozzá, 

mint az illat áradása. Ha Hozzá kiáltok a mélységből (vö. Zsolt 129, 1), meghallja szavamat. 

Próbáljak ilyenkor egy-egy szót vagy akár egy mondatot odakiáltani Istennek: „Szeretlek!” Vagy: 

„Örülök Neked!” Vagy azt: „Add nekem a Te békédet!” Akkor a zsoltárossal együtt előbb-utóbb 

majd boldogan megállapíthatom: Kiáltásom egészen a füléig hatolt (Zsolt 17, 8). 

 7. De a lelkemnek ezt a felső részét – ahol a lélek kezd átmenni Istenbe – nemcsak a Hozzá 

való beszéddel tölthetem be, hanem a Reá való gondolással is. Mint ahogyan a földszinti kapunál 

csengető ember a tízedik emeleten lakó barátjához gondolatban egy pillanat alatt fel tud ugrani, 

sokkal gyorsabban, mint ahogyan a lift odavinné, úgy emeljem fel én is a gondolatomat az én 

Uramhoz! 

 8. Elfáradhatok az ágaskodásban, elhalkulhat a beszédem, meggyérülhetnek a gondolataim 

is, de mindig megmarad az Utána való vágyódásom, az Iránta való szeretetem. Ady Endre után 

„Szeretnélek szeretni!” (Maradhatsz és szerethetsz) – így is megfogalmazhatom magatartásomat: 

„Szeretnélek szeretni – szüntelenül, Uram!” 

 

 Itt a földön élek még, de gondolataimmal és vágyódásaimmal, szavaimmal és 

szeretésemmel, vagyis lelkem Hozzá emelésével már Uramnál lehetek, illetve megélhetem, hogy 

Ő eljön hozzám, s elmondhatom: Vágyva vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 1). 

 

 II. A kontemplatív csend elsősorban Isten ajándékának az eredménye 

 

 A másik módozat – amely segít, hogy a kontemplatív csendben Istennel legyen tele a lelkem 

– az a befogadó kézmozdulat, amellyel az Úr érkezését akarom beengedni a szívembe. 

 1. Boldogságában a gyermek mindkét kezével a szívére öleli a kapott ajándékot. A 

gyermeknek az anyai ölelést elfogadó kézmozdulata jellemzi legjobban ezt az imát. 

 2. Keressem meg tehát azt a mozdulatot, amely legjobban kifejezi a befogadásra való 

készségemet. Kezeimet magam előtt kissé a szívem felé fordítom, s kifejezem készségemet: 

„Uram, bármit adsz, örömmel fogadom.” 

 3. Akik szeretik egymást, átölelve akarják tartani a másikat. Isten iránti szeretetem 

késztessen erre az átölelő mozdulatra! Magamba ölelem az én Uramat, Istenemet! Ahogyan a 

gyermek tudja dédelgetni kis bábuját, ahogyan a szerelmesek tudják átölelni egymást, amint a 

gyermek átkarolja szülőjét, úgy dédelgessem – ezzel a befogadó mozdulattal – a szívemben Istent! 

Ez az átölelés, ez a dédelgetés még az én cselekvésem, de az, hogy Ő bennem van, az már az Ő 

ajándéka! Ez karácsonykor is a legnagyobb örömünk: Isten nekünk ajándékozta önmagát!  

 4. Az átölelés mindig kölcsönös. A szerelmesek egymásba felejtkező ölelése mindig 



kétoldalú. Hagyjam, hogy Isten átölelve tartsa a lelkemet! Hagyjam, hogy engem is dédelgessen 

lelkem Vőlegénye és Ura, és viszonozzam! 

 5. A rózsa a napnak attól a szeretetétől nyílik ki, amellyel az átöleli őt. Illatát a nap felé 

árasztja. A kontemplatív csendben – ebben a szemlélődésre vágyódó csendben – hagyjam, hogy 

Isten kegyelmi napsugárzása kinyissa lelkemet! Hagyjam, hogy fényét és éltető melegét nekem 

ajándékozza. Ő „kinyit engem”, én pedig befogadom Őt. Engedem, hogy betöltse lelkemet 

önmagával. Boldogan éljem át: Isten előbb szeretett minket (1 Jn 4, 19). A nap már előbb létezett, 

mint a kis rózsa. 

 6. Isten szeretete hívott engem is a létbe, és nekem akarja ajándékozni magát. Én csak a 

rendelkezésre állásomat, a készségemet tudom nyújtogatni: „Itt állok Előtted, Uram, a Tied 

vagyok!” Engedjem, hogy betöltse lelkem Őhozzá közelebb eső részét, ahol a léleknek már szabad 

átjárása van Istenbe; ahol a szavak nélküli összekapcsoltság valósul meg Istennel.  

 7. Drót nélkül is árad az energia Őtőle énhozzám. Még nagy a távolság a mennyország és 

a föld között, de tudom, hogy Isten már eljött hozzám, jelen van. Lehajolt hozzám, összekapcsolta a 

lelkemet önmagával. Engedjem, hogy betöltse lelkemet az Őiránta érzett szeretetem, illetve 

Istennek az énirántam való szeretete! 

 

 III. A kontemplatív csend végső fokon Isten ajándékának és a magam tevékenységének 

az eredménye 

 

 A harmadik mód – amely segít, hogy a kontemplatív csendben Istennel legyen tele a lelkem 

– az Úr önajándékozásának a magamba zárására utaló, a kapott ajándék megőrzésének a 

szándékát kifejező kézmozdulatom. Itt mindkettőnk tevékenysége egybehullámzik. 

 1. Azért szükséges a szívem előtt keresztbe tennem kezeimet, hogy ezzel mintegy 

lelakatoljam a szívemet: ebből a nagy isteni kincsből egy szikrányi se vesszen el! Féltően őrzöm 

magamban Isten szeretetét! 

 2. Mivel szeretetével örömre hangolt (Bár 4, 22), őrizni akarom azt az örömet, amellyel 

betöltötte lelkemet: „Hát ilyen nagyon szeretsz? Ennyire örülsz nekem, parányi teremtményednek?” 

 3. Ettől a szeretettől és örömtől olyan béke, belső csend szállt a lelkemre, amire az Úr 

hívott, amelyet Ő készített nekem. Íme, a vágyaimat – amelyeket Ő adott – most magához vonzotta. 

Kívánva kívánom imádságaimban ezt az összeszedettséget: „A szívem mindig Nálad legyen, 

Uram, Te pedig az én szívemben nyugodjál!” 

 

 Ezt a teremtményektől való elszakadást Isten hozza létre bennem, vagyis az Ő erejéből felül 

tudok emelkedni mindazon, ami e világi, és nem vezetne közelebb Istenhez.  

 Íme, a csendben Rá figyelő és Utána vágyakozó lelkemben felragyog Isten jelenlétének a 

fénye! Ha egy bájos kis gyermekre mondhatjuk, hogy „micsoda ragyogó teremtés!”, mennyivel 

inkább érvényes ez a ragyogás a minden szépséget birtokló és teremtő Istenre? Szépsége bennem is 

fel akar ragyogni! 

 Ebben a kontemplatív csendben rányílik lelkem szeme Isten szemének az izzó ragyogására! 

Szívem rárezonál szíve szeretetének az áradására. Lelkembe beleárad az Ő Lelkének a szeretete! 

Nem szükséges szavakkal kimondanom, ebben az Őt szemlélő csendben úgyis tudom, minden 

porcikám lükteti: „Szeret, szeret, önmagát ajándékozóan szeret!” Belső ragyogást, belső tágasságot, 

a szeretet felizzását hozza létre bennem ez az isteni szeretet: lelkem gyönyörködését Istenben, és 

Isten gyönyörködését az Ő teremtménye lelkében! 

 

Befejezésül a 17. számú éneket imádkozzuk:  

 Én is sietve elmegyek, 

 és elviszem a szívemet. 

 Aranyalma kis Jézusnak,  

 Néki adom ajándéknak. 

 Legyen Övé mindörökre! 



 

 

56. A kontemplatív csend mélyül az összeszedettséggel  

 

 

A 30. számú éneket azért imádkozzuk, hogy Jézus nyugalmát, csendjét igényeljük: 

 Ó, Jézus, szűzen született szép rózsaszál, 

 Kit lelkem hideg jászolban, szalmán talál. 

 Ó, Jézusom, szent jegyesem, 

 Nyugodjál meleg szívemen,  

 Én kedvesem. 

 

 Ma is a kontemplatív típusú csendet próbáljuk gyakorolni! A csend vagy a nyugalom, illetve 

az összeszedettség: lépcsőfokok a kontemplációhoz, Isten szemléléséhez. Hogyan születik meg 

bennünk ez az összeszedettség?  

 Müller Lajos jezsuita atya ezt írja: „A teremtmények Istenre emlékeztetnek, vagyis Istenre 

irányítják a figyelmünket.” (Aszkétika, 108. oldal).  

 Szent Ágoston pedig ezt mondja: „Ég és föld kiáltozzák felém, Uram, hogy Téged 

szeresselek.” (Soliloquia, 14. fejezet).  

 Tehát az összeszedettség egyrészt a teremtmények segítségével valósul meg. 

 

 I. Most a teremtmények segítségével próbáljuk összeszedni és Istenre irányítani 

értelmünket és akaratunkat! 
 

 1. Ha csak egyetlen napra gondolunk is vissza, felidézhetjük, hogy mennyi teremtménnyel 

találkoztunk! Vajon reggel a sötétség, a fény hiánya mennyire juttatta eszembe, hogy hiányolom 

Isten világosságának látását? Mennyire vágyódtam a hajnalra? Vagy amikor már megvirradt, a köd 

szürkesége mögött észre tudtam-e venni a figyelmeztetést, hogy az én Istenem is felhőben lakik, 

felhő takarja el Őt az én arcom, az én tekintetem elől? De mégis megélhettem, hogy itt van! 

 Az egyik reggel a Sziklakolostor ablakából a Szabadság híd a Dunának csupán a közepéig 

volt látható, a híd másik oldala már ködbe veszett. Olyan befejezetlennek tűnt a híd. Mégis 

egyértelmű volt, hogy a híd átvezet a ködön, és emlékeztet: egyszer majd eljuthatok a túlsó partra. 

 Fogalmazzak meg hasonló élményeket, amikor a teremtményeket látva, azok, még ha 

homályosan is, de reményt keltően figyelmeztettek: eljuthatok Istenhez rajtuk keresztül! 

 2. Amikor így a világ szépségeit azért nézem, hogy mögöttük Istent próbáljam szemlélni, 

akkor nehezen érthető, hogy miért mondja Szent Jakab apostol: A világgal való barátkozás 

ellenségeskedés Istennel! Aki tehát a világnak barátja akar lenni, ellensége lesz Istennek! (Jak 4, 4). 

Itt azonban a „világ” szónak egy másik értelméről beszél az apostol: az evilágiságról.  

 A világ, amelyet Isten teremtett, azt szépnek és jónak teremtette, az az én számomra is 

szép és jó. Isten keze nyomát viseli, Istent juttatja eszembe, szívembe. Az a világ, amelytől Jakab 

apostol óv, az az Isten ellen lázadó világ, vagyis az evilágiság szelleme.  

 A teremtményeket lehet jóra is, rosszra is használni. A kést, ha azzal megszegés előtt 

megáldom a kenyeret, akkor jóra használom. Ha valaki a kést beledöfi az előtte lassan haladó 

emberbe, és életveszélyesen megsebesíti vagy megöli, akkor rosszra használja.  

 Az apostol tehát arra int bennünket, hogy a teremtményeket, a jelen világot úgy kezeljük, 

hogy ne szakítson el Istentől, ne vezessen Isten akaratától eltérő cselekvésre. Tehát amikor 

fegyelmezem magamban a teremtmények „használatát”, és csak jóra akarom „használni” őket, 

akkor azok mind-mind az összeszedettségre vezetnek, mert Isten kedvéért fegyelmezem magam. Az 

e világ szellemisége egy magatartásmódot jelent: nem Isten szerinti lelkületet, hanem a gonosz 

lélek hatását, Isten ellenségének cselekvési formáját. 

 Valahányszor Isten akarata szerint „használom” a teremtményeket, akkor ez az 

engedelmességem Istenhez kapcsol, tehát Neki engedelmeskedve használom a teremtményeket. Ez 



az Istenhez kapcsoltság eredményezi bennem az összeszedettséget. 

 3. Szent János apostol is figyelmeztet: Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. 

(1 Jn 2, 15). Vagyis a szívem ne csüngjön az e világi, azaz Isten nélküli, vagy Isten elleni 

beállítottságon, stíluson. János meg is mondja, hogy mi az, ami a világban van, amitől óvakodnunk 

kell: Aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mindaz, ami a világon van: a test 

kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kevélysége nem az Atyától származik, hanem a világtól (1 

Jn 2, 15-16). Tehát ha én a Mennyei Atya felé irányulást, vagyis az összeszedettséget keresem, 

akkor abszolút biztos eligazításom van a kinyilatkoztatásból arra, hogy mit kell tennem: 

fegyelmeznem a test kívánságát, a szem kívánságát, és ne engedjem, hogy az élet kevélysége 

uralkodjék rajtam!  

 a) A test kívánsága alatt elsősorban a meg nem engedett szexuális vágyakat szokták érteni, 

amelyek a VI. és a IX. parancsolattal ellentétesek, tehát elszakítanának Istentől, ha követnénk őket. 

De tágabban értelmezve jelenti: a test minden kívánságát a kényelemre, önmagunk dédelgetésére, 

az önmegtagadási alkalmak elhanyagolását, vagyis a régi ember (Kol 3, 10) magatartásmódját. 

 b) A szemek kívánsága alatt a bírvágyat értjük, tehát birtokolni szeretnénk a 

teremtményeket. Én akarok ura lenni azoknak a teremtményeknek, akiknek igazán Isten az ura és 

parancsolója. Isten helyébe akarja tornászni magát az ember. Amikor a test mindenféle rendezetlen 

kívánságának, a birtoklás vágyának ellene mondok, akkor ezek az önmegtagadások mind-mind 

Istenre irányítanak, összeszedettebbé tesznek, mert Őmiatta győzöm le a kívánságaimat. 

 c) Az élet kevélysége kifejezés az első emberpár bűnbeeséséből érthető meg a legjobban. A 

csábítás az, hogy „olyanok lesztek, mint az Isten (Ter 3, 5). Sőt! Isten felesleges, majd ti 

megszabjátok, hogy mi legyen a jó, és mi a rossz!” A kevélység tehát a gonosz lélek stílusában 

részesíti az embert, vagyis magatartásmódja átalakul: „Én nem szolgálok Istennek, jól megvagyok 

Nélküle is!” 

 Ha a kevélység ellentétét, az alázatosságot értelmezzük, akkor világosabb lesz számunkra, 

hogy mit jelent az élet kevélysége. Az alázatos ember tudja, hogy életének van Ura, aki nagyobb 

nála a szeretetben is, s akinek ő ezért szolgálni akar, odaadja az életét. Ha bármikor Istent juttatom 

előtérbe az életemben, akkor önmagamnak ez a megtagadása Istennel köt össze, Istent juttatja 

uralomra bennem. Ezért nagyon fontos az alázat megértése, vállalása és gyakorlása is: „Te vagy a 

nagyobb, én a kicsi. Boldog vagyok, hogy a Tied lehetek, mert magadénak fogadtál el!”  
 4. Most próbáljam meg csendben megélni ezt az Istennel való összekötöttségemet: Ő a 

nagyobb, én a kicsi, de elfogadott magának. Mivel Ő a nagyobb, a szemem és még inkább a szívem 

önkéntelenül is felfelé, Őhozzá irányul. Megélhetem vonzását. 

 Megfigyelhetem, hogy hol vannak akadályok, nehézkedések bennem, amelyek zavarják 

lelkem Istenhez történő emelkedését. Életem mely részén szeretne eluralkodni az evilágiasság? 

Elszakítom ezeket a szálakat, mint ahogy az operáló sebész is kivágja a daganatot. Sőt, 

megkérhetem isteni Orvosomat is: operáld ki belőlem ezeket a görcsöket, nehézkedéseket! 

 5. A teremtmények közül most itt Isten színe előtt állok. Szabad odavinnem az 

embertársaimat is az Ő szeretetének fényéhez, amint az irgalmas szamaritánus is észrevette, és 

segítette a félholtra vert embert Jeruzsálem és Jerikó között (vö. Lk 10, 33). 

 Itt nem kibeszélés, vagyis a szeretet elleni vétek az, ha elmondom az Úrnak: „Látod, hogy 

mennyi seb, sérülés van az ő lelkén is? Mennyire béna, kitört a keze-lába, gyógyítsd meg a lelkét!” 

 A teremtmények végül is Istenre irányítanak. Embertársaim is segítenek Istenre figyelni. 

Mindannyiunk hibáját egyedül Isten tudja orvosolni. Mindig az irgalmasság lelki cselekedete az, ha 

imádkozom a bűnösök megtéréséért, vagyis Istenhez fordulásukért. Imádságos vágyódásom által ők 

is jobban fognak kötődni Istenhez.  

 

 II. Engedjem, hogy Isten szerető tekintete végigcirógassa egész életemet! 

 

Müller Lajos S. J. az összeszedettség másik gyakorlatának az Istennel való családias, 

baráti kapcsolatot ajánlja: „Familiaritas cum Deo”, egy család, egy família vagyunk Istennel. 

Ahogyan a családtagok mindent megbeszélhetnek egymással, úgy mi is mindent elmondhatunk 



Istennek. 

 Valaki egyszer azzal vádolta magát, hogy keveset imádkozik, a kötött szövegű imákat ritkán 

mondogatja. A további beszélgetés során azonban kikottyintotta, hogy ő egész nap beszélget 

Istennel. Nem is gondolta, hogy ez is imádság. Csak egyszerűen Istennel élte az életét, és mindent 

megbeszélt Vele. Irigylésre méltó ez a lelkület, de inkább követésre méltó! 

 1. Micsoda összeszedettséget eredményez, ha mindig Isten jelenlétében tudok élni, minden 

dolgot és eseményt Istenre vonatkoztatok, megbeszélek Istennel. Próbáljam meg én is gyakorolni 

ezt a familiaritást, családias szeretetkapcsolatot: „Mindent megbeszélni Istennel!”  

 Most vajon mit tartanék a legfontosabbnak, hogy elmondjak Neki? Bátran tárjam Eléje! 

Akár úgy, hogy szavakkal mondom el Neki a történetemet, amely ma a legfontosabb volt; akár csak 

egyszerűen ráirányítom tekintetem videóját az eseményre, hogy Istennel együtt nézhessem, mint 

ahogyan a családtagok is együtt tudják megnézni a róluk készült videofilmet. Ez utóbbinál nem a 

szavak egymásutániságát használom arra, hogy elmondjam a történetemet Istennek, hanem csak 

együtt tekinthetünk rá; ez már kontemplatívabb magatartás. 

 a) Szemléljem Istennel együtt az életemet! Hagyjam, hogy az Ő nyugodt, szerető tekintete 

végigcirógassa életemet! A mai napomat is, az általam fontosnak tartott eseményt is.  

 b) Az Ő szeretettel teljes meleg tekintete felmelegíti fagyos szívemet is. Ahogyan a virág 

összegyűjti a nap sugarait, engedjem, hogy a lelkem is begyűjtse Istennek ezt a felém sugárzó 

meleg szeretetét. A kis virágban élet bontakozik. Bennem is.  

 c) Vehetnénk egy modernebb hasonlatot is, a napelem, a napkollektor példáját. Én is 

begyűjtöm Isten szeretetének melegét, hogy azután továbbadjam az energiát. 

 2. De nézzem inkább a zsoltáros hasonlatát: Szívünk nem fordult el Tőled, lépteink utadról le 

nem tértek. Ha Istenünk nevét elfelednénk, és ha kezünket más isten felé tárnánk, Isten vajon ezt 

nem kérné számon? A szív titkait csak Ő ismeri (Zsolt 43, 19, 21-22). 

 Őrizgessem szívemet Neki, hogy soha-soha el ne forduljon Tőle! Engedjem lelkem mélyére 

még jobban behatolni Isten szívének szeretetsugárzását! Érintse, járja át szívem titkait!  

 Az az imamód, amellyel én próbálom kitágítani szívemet a kegyelem sugárzása előtt, még 

mindig az én tevékenységem. Jobb lenne, ha isteni Uramnak adnám át a kezdeményezést: „Tágítsd 

Te még nagyobbra szívemet!” A kontemplatív magatartás az, amikor hagyom, hogy Isten 

tevékenykedjen bennem. Befogadom szeretetét, engedem, hogy átjárjon az Ő élete. Akkor 

meglepetten állapíthatom meg: „Magához kapcsolta az életemet!” 

 3. Ezekiel próféta beszél arról, hogy az Úr össze akarja gyűjteni népét. Ez az Istentől 

összeszedettség az ajándékozott összeszedettség előképe: Kiragadom Izrael fiait a népek közül, 

ahová elhurcolták őket. Összegyűjtöm őket mindenhonnan, és saját földjükre viszem őket. Egy 

néppé teszem őket országomban,… az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek (vö.  Ez 37, 21. 

23). 

 Ilyen titkai vannak az én Uramnak, Istenemnek! Milyen boldogságot jelent számomra, 

amikor az Ő vágya bennem is lelki valósággá lesz! Ő az, aki kiragad engem e világból. Összeszed, 

összegyűjt, és mennyei házába vezet.  

 Bárcsak semmi ellenkezés ne lenne bennem! Bárcsak hagynám egyre jobban érvényesülni 

az Ő akaratát! Bárcsak én is, és az Ő népének minden egyes tagja is jobban tudná követni Isten 

magához hívó szavát! Mert mindnyájunkat Vele egy közösségbe akar gyűjteni. 

 

 III. Engedjem, hogy Istennek a magához hívó, vonzó akarata áthullámozzék a 

lelkemen, és rajtam keresztül a testvéreim felé is áramoljon! 

 

Ezek a szeretethullámok összeadódnak, mint a tenger hullámai, hiszen a tengernek is sok 

hulláma van, mégis egy ritmusra reng az óceán! 

 Lám, a kontemplatív csend utáni igényem bennem is, másokban is micsoda mélységeket, 

micsoda távlatokat eredményez. Minél mélyebbre engedem lelkembe Istennek ezt a 

szeretetáradását, minél jobban eluralkodik bennem Ő – és rajtam keresztül a testvéreimben is –, 

annál jobban megvalósul a próféta szava: Mi az Ő népe leszünk, Ő meg a mi Istenünk (Ez 37, 23).  



 

 Boldogan, örvendezve élhetem meg: Ó, de szeretem ezt a csendet, Isten csendjét, az én 

csendemet, a mi csendünket! Olyan jó, amikor Ő gyűjt össze bennünket önmagánál. 

 

A 30. számú éneket imádkozzuk befejezésül: 

 Ó, Jézus, de kevés szív van e világon, 

 Ki téged istállócskádból befogadjon. 

 Ó, Jézusom, szent jegyesem, 

 Nyugodjál meleg szívemen,  

 Én kedvesem. 

 



 

 

d) ISTEN MAGÁHOZ VONZZA GONDOLATAIMAT ÉS VÁGYAIMAT 

 

 

57. Az összeszedettség a Szentlélek műve 

 

 

Most egy kicsit maradjunk csendben! Azután szólítgassuk a Szentlelket! Próbáljuk még jobban 

kitárni a szívünket, és így hívogassuk a 259. számú énekkel: 

 

 Jöjj el, árvák gyámola, 

 Jöjj el, szívünk orvosa, 

 Oszd ki égi kincsedet, 

 Oszd ki égi kincsedet. 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

 Jöjj, Szentlélek Úristen! 

  

 A lelkünkben mondjuk ki még továbbra is a vágyakozás szavát: „Jöjj!...” 

 

 1. Vágyakozzunk az összeszedettségre! 

 Vágyunk kielégítéséhez elsősorban azt kell tudnunk, hogy mi is az, amire vágyakozunk. 

 a) Mi az összeszedettség? Müller Lajos S. J. így határozza meg: „Az összeszedettség a lelki 

tehetségeknek (tudniillik az értelemnek és az akaratnak) egy kitűzött vagy köteles tárgyra való 

összpontosítása és foglalkoztatása.” (Aszkétika, 107. oldal). 

 Például a villamosvezető vagy az autóvezető is köteles figyelni menet közben. Az imaóra 

előtt hallottuk, hogy itt a Sziklatemplom előtt fekszik egy halott, valószínűleg elütötték. Figyeljünk 

rá, és foglaljuk imáinkba őt. Ezt az imaórát is ajánljuk fel érte, és mindazokért is, akiket ebben az 

órában szólít magához az Úr. (Magunkra is gondolhatunk, vajon milyen lesz a mi utolsó óránk!) 

 Ezzel a szerencsétlenül járt testvérünkért való imádságunkkal egyben megvalósítunk egy 

kitűzött tárgyra való összpontosítást is. Kaptunk, illetve kitűztünk magunk elé egy feladatot, hogy 

imánk az ismeretlen, most halva fekvő testvérünkért szálljon fel. 

 A lényeg az összpontosítás, vagyis a lelki tehetségek foglalkoztatása: az értelem 

odafigyelése, illetve az akarás odairányulása.  

 b) Az összeszedettség ellentéte a szórakozottság. Hasznos megvizsgálni a fogalmak 

ellentétét is, mert azokkal általában többször találkozunk. Ha elemezzük, mit jelent a szétszórtság, 

jobban megértjük, hogy mire is törekszünk, amikor az összeszedettséget szeretnénk elérni. A 

szórakozottság a lelki tevékenységeinknek a kitűzött vagy kötelező tárgytól való eltérése. Ha egy 

gépkocsivezető nem figyel, annak ilyen tragikus következménye van, elüti a szegény gyalogost.  

 De valami ilyesféle karambol történik az imádság folyamán is, amikor Istentől kalandozik el 

a gondolatunk, illetve a vágyódásunk. Pedig Ő a leglényegesebb a számunkra. Kötelesek vagyunk 

Őreá figyelni, és Őt imádni. Erre parancs kötelez: Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! 

(Lk 4, 8). 

 A kitűzött tárgyaktól való eltérés is szórakozottságot eredményez. Gyakran tapasztaljuk, 

hogy mennyi minden tud eltéríteni minket egy jó szándék teljesítésétől, egy imádságtól vagy akár 

egy hétköznapi jócselekedet végrehajtásától.  

 2. Müller Lajos így folytatja: „Ha belső tevékenységünket Istenre, illetve a lelki témákra 

irányítjuk, és ha ebben tervszerűen, állhatatosan kitartunk, akkor lelki összeszedettségben élünk.” 

Ez a meghatározás már közelebb visz minket a témánkhoz. Tehát nemcsak általánosságban 

határozzuk meg az összeszedettséget, hogy tudniillik egy köteles vagy kitűzött tárgyra 

összpontosítunk, és azzal foglalkozunk; hanem konkrétan a leglényegesebb spirituális, lelki 

témánkra, Istenre irányulunk, és ebben ki is tartunk. Mert nem elégséges az összeszedettséghez az, 



hogy egy szempillantást vessünk Istenre (vö. Jak 1, 24), és azután máris a másik irányba 

kalandozzék el a gondolatunk, szellemünk, hanem az Istenre irányulásunkban meg is kell 

maradnunk! Tudjuk, hogy ez nem könnyű. Számtalanszor tapasztaltuk: összeszedetten akartunk 

imádkozni, de nem sikerült, mert megfeledkeztünk Istenről.  

 Az összeszedettség akkor születik meg bennünk, ha nem másra gondolunk vagy 

vágyódunk, hanem Istenre. Tehát a szétszórtság Istenről való megfeledkezést eredményez, az 

összeszedettség pedig Istenre való figyelést, Utána való vágyakozást. 

 a) Most próbáljuk gyakorolni ezt az Istenre irányulást, figyelést! A külső zajokat vagy 

testünk állapotát érzékelhetjük, de ne engedjük, hogy ezek eltérítsenek az Istenre való figyeléstől. 

 b) A fülünket nem tudjuk bezárni, de most elégséges, ha nem akarunk törődni a zajokkal. 

 c) Szemünk becsukása által máris kevesebb olyan információ ér, amely esetleg eltérítene az 

Istenre figyeléstől.  

 d) Ha szükséges, változtassunk a testhelyzetünkön. Üljünk kényelmesen a székünkön! 

Próbáljuk a már jól ismert recept alapján ellazítani testünket, hogy annak esetleges elfáradása ne 

vonja el a figyelmünket Istentől! Testünk ellazulása valamiképpen testünk súlyosságát is érzékelteti 

velünk. Hagyjuk, hadd nehezedjék lefelé, a föld felé!  

 e) Lelkem pedig a lelki képességemmel, a szellemi ismerettel és vágyódással fölfelé, Isten 

felé figyeljen! Ez a „kétfelé válás” – vagyis hogy a testem lefelé, a lelkem az ég felé gravitál – 

összeszedettséget eredményez. Próbáljuk megfigyelni! 

  A költő szavával mondhatom: „Fáradt lelkem égbe, testem főldbe vágy.” (Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez). Vajon milyen lesz az én utolsó órám, amely meghozza nekem testem és 

lelkem kettéválását? 

 f) A most meghalt ismeretlen testvérünk teste még ott fekszik a földön, de a lelke ezekben a 

pillanatokban válik el a testétől, és az Úristen felé száll. Lélekben kapcsolódjunk hozzá! Itt már 

nem ráncigál a test más irányba. Isten vonzókörébe kerül a lelke. Segítsük Isten elé! Testvéri 

közösségben vele együtt emelkedjék a lelkünk még közelebb az Úrhoz, ahogyan ő is segít most 

minket, hogy lélekben – innen a földről egyre csak fölfelé – közelebb kerüljünk Istenhez! Ha a test 

már ilyen mozdulatlan tud maradni – ha a vágyak már nem dübörögnek benne, hogy elvonják 

Istentől, a gondolatok már nem száguldoznak szerteszéjjel –, akkor könnyű az összeszedettség! 

 3. Az összeszedettség azonban nemcsak az ember erőfeszítésének műve – hogy tudniillik 

én figyelek Istenre, és vágyódom Utána –, hanem Isten műve is.  

 a) Ő ezt mondja nekem: Figyelj rám! (Péld 7, 24). Hagyom, hogy lelkem mélyére hatoljon 

ez a szó! Igyekszem minél tökéletesebb csendet biztosítani a lelkemben, hogy akadálytalanul 

rezonáljon ez az isteni szó bennem: „Figyelj rám!” 

 b) Kész vagyok az engedelmességre, mint ahogyan Mózes, az ószövetségi választott nép 

vezére is kivonult népével Egyiptomból Isten szavára. Ez az Istentől kapott összeszedettség, ez a 

ráfigyelésem megvalósítja az e világból, a szolgaság földjéről történő kivonulásomat. Figyelek hívó 

szavára, meghallom hívását, amikor Ő mondja nekem: Jöjj! Bárcsak elszakadnának már azok a 

kötelékek, amelyek a földhöz kötöznek! Bárcsak ne kívánkoznék már vissza Egyiptom húsos 

fazekaihoz! 

 c) Bárcsak az én új Mózesem, Krisztus vezetésével – behunyt szemű bizalommal – 

vághatnék neki a tengernek, amelyben megkeresztelkedünk Istennel (vö. 1 Kor 10, 2), vagyis hogy 

Isten borítson be, vegyen körül szerető önmagával. Megyek Krisztus után, hogy Istennel 

találkozhassam a sivatagban, a köztes földön, amely az én régi énem, Egyiptomom és a mennyei 

hazám: az én Ígéret Földem között van. Zarándoklásom helyén – ahol, ha még nem is látom Őt 

színről színre, de – megtapasztalhatom Ozeás prófétánál mondott szavainak igazságát: A szívemre 

beszél (vö. Oz 2, 16). Hagyom, hogy szóljon. Boldog vagyok, hogy az én szívemet is magához 

akarja édesgetni!  

 Vágyódhatom Rá: „Édesgesd még jobban magadhoz a szívemet!” Mivel gyermekének 

fogadott el Isten, gyermeki bizalommal mondhatom Neki: „Még egyszer! Édesgesd magadhoz a 

lelkemet még egyszer!” A gyermekeknek megengedett huncutsággal mondhatom: „Uram, még 

sokszor öleld át a lelkemet!” 



 4. Mindez a szerető átölelés a Szentlélek műve. Az Atya és a Fiú Szeretetének a műve. 

 a) A Rómaiakhoz írt levélben adja Isten erről a tanítást: Krisztus által a hit segítségével 

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

(Róm 5, 21). A gyermek ott lehet, ahol az Atyja van. A figyelmünk azért irányulhat Istenre, és 

szólít Ő minket gyermekeinek, mert a Fiú által megnyílt az utunk Isten szeretetéhez, önmagát 

ajándékozó kegyelméhez. Már most boldog örömmel tölt el az a tudat, hogyha majd egyszer mi is 

túljuthatunk ezen a köztes állapoton, hogy amikor majd kitárul a mennyország ajtaja az út végén, 

milyen is lesz az a találkozás? Milyen lesz az a dédelgetés, ahogyan Isten öleli magához a 

lelkünket? Újra a Rómaiakhoz írt levélből kapjuk a tanítást: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a 

ránk árasztott Szentlélek által (Róm 5, 5-6). 

 b) Micsoda átprogramozódást eredményez ez! Valahogyan úgy, mint amikor egy zsákban 

csupa hitványság van, s azt kiszórom, hogy drága kincseket tegyek bele. Amikor már üres vagyok a 

talmi értékektől, Isten az én semmi mivoltomat tölti be önmagával, emeli föl önmagához, szorítja a 

szívére. Belém árasztotta Lelkét, mint ahogyan a teremtéskor Ádám testébe is lelket lehelt. Az 

újjáteremtéskor ugyanis az Ő Lelkét lehelte, árasztotta belém. Szabad-e, lehet-e másra figyelnem 

ilyenkor, amikor árad a kegyelem? A zsoltáros is így mondja: Ha Veled vagyok, nem kívánok 

semmit a földön (vö. Zsolt 72, 25). 

 c) Csak egyet tehetek: még jobban kitágítom lelkem befogadóképességét. Mivel 

kicsinységem miatt magam ezt nem tudom megtenni, hívogassam azt, aki képes arra, hogy 

újjáteremtsen: „Jöjj, Szentlélek, jöjj! Áraszd reánk teljesen mennyből fényességedet!” (Ho. 259). 

Még, még jobban, még inkább kívánlak! Amikor a Szentlélek Úristen elfoglalja méltó helyét 

lelkem templomában, és bennem él, akkor bennünk a Szentlélek imádkozik, maga könyörög 

helyettünk, szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal (vö. Róm 8, 26). 

 d) Ha kicsinységem miatt még nem hallom ezt az isteni szeretést és sóhajtozást, s ha még 

nem tudom igazán kimondani Mennyei Atyám nevét, akkor engedjem, hogy a Szentlélek, a 

végtelen szeretet mondja ki bennem: Abba! Atyácska! (Róm 8, 16). Ez az isteni irányulás ugyanis a 

Fiúval, a Mennyei Atyával, a Fiú Atyjával köt össze engem. 

 e) A Szentlélektől kapott tanulékonysággal tanuljam meg a Szentlélek énekét, és zengjem a 

Fiúval együtt: Abba! Atyácskám! Ó, micsoda világosság, isteni ragyogás Ő! A Fiú ugyanis az Atya 

dicsőségének a kisugárzása és lényegének képmása (Zsid 1, 3). 

 f) Ahogyan a behunyt szem is tudja érzékelni a lámpa fényét, úgy próbáljam én is érzékelni 

lelkem még nem látó szemével a szentháromságos egy Isten dicsőségének a ragyogását! Persze 

hogy azt szeretném, hogy ez a fényesség örökké tartana. Ne csak a most meghalt testvérünkért 

imádkozzam, hogy az örök világosság fényeskedjék neki, hanem magamért, meg a többi 

testvérünkért is: Bárcsak láthatnánk már Isten örök világosságának fényét! 

 5. Erről a sóvárgásról a Római levélben ezt olvassuk: Az egész teremtés is sóhajtozik Isten 

dicsőségének megnyilvánulása után (Róm 8, 19). Abban az új világban – amelyet az Úr teremt a 

feltámadás napján – a matéria, tehát az én testem is meg fog dicsőülni. Minden alkotásán 

megnyilvánul majd Isten dicsősége! 

 a) Mi – akikre ekkora örökség vár (vö. 1 Pét 1, 4)–, persze hogy sóhajtozunk, mi, akik 

magunkban hordozzuk a Lélek zsengéit (Róm 8, 23), vagyis a Szentlélek ajándékait, azaz a 

megszentelő kegyelmet, és a Szentlélek további adományait, karizmáit. 

 b) Nemcsak sóhajtozunk, de várjuk is az isteni Fiúságot, testünk megváltását, vagyis 

megdicsőülését, amikor is egészen betölti Isten. Életre kelti halandó testünket a bennünk lakó 

Szentlelke által (vö. Róm 8, 11).  

 c) A bennünk lakó Szentlélek (vö. 2 Tim 1,14), az éltető Lélek: bennünk imádkozó Lélek. 

Nincs más dolgom, minthogy ráhangolódjam a bennünk lakó Szentlélek imádságára, 

megtaláljam azt a magasságot, amelyen Ő énekel bennem az Atyával és a Fiúval. Velem, a 

gyermekkel akarja énekelni a gyermeki szeretet dalát! A Szentlélekkel együtt zengjem az Atyának: 

„Szeretlek!”  
 d) Ha engedem, hogy a megtisztult szívemből áradjon a dallam, akkor tisztán hallom 

Mennyei Atyám szavát is, mert egyugyanazon lelkülettel egymás hullámhosszára hangolódtunk. Ő 



is azt mondja nekem a Szentlélekben: „Szeretlek!” Nekem, az Ő gyermekének nem unja meg 

zengeni ezt a harmóniát: „Szeretlek!” Végtelen szeretettel egész lényét ugyanis öröktől fogva 

beleárasztja ebbe a kimondott Szóba, egyetlen Igéjébe, szeretett Fiába.  

 Most már kezdem tudni, hogy mit jelent az a kinyilatkoztatás, amelyet az Úr Jézus felett 

mondott a keresztségekor: Te vagy az én Szentlélekben szeretett Fiam (Mt 3, 17). Mert 

mindannyiunknak – akik a keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal (Róm 6, 4) – ezt mondja: 

„Szeretlek! Te vagy az én a Szentlélekben szeretett gyermekem!”  

 

 Ha csendben, összeszedetten figyelek, akkor meg kell hallanom az Ő szüntelenül hívogató 

szavát és szeretetvallomását: „Figyelj Rám, gyermekem! Szeretlek, gyermekem!”  

 Itt megállhat az emberi szó, csak a szeretet lüktet Isten szívétől énfelém, az én szívemből 

Isten felé. Bárcsak sose érne véget! Milyen jó, hogy kinyilatkoztatta, vagyis velem is közölni 

akarta: A szeretet nem szűnik meg soha! (1 Kor 13, 8). Milyen jó, hogy ezt most már személyre 

szólóan tudhatom! 

 

Befejezésül a 259. számú éneket imádkozzuk: 

 Esdve kérünk, ó, engedd, 

 Hogy elnyerjük a mennyet, 

 S megláthassuk színedet, 

 Megláthassuk színedet. 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

 Jöjj, Szentlélek Úristen! 

 

 



 

 

58. Jézus-ima, X. „Gyermekem, add át a helyedet nekem!” 

 

 

 Énekeljük néhányszor a Jézus-imát, ahogyan a 31. számú imaórában már tanultuk! Közben 

tartsunk szüneteket, mélyítsük az elcsendesedésünket: 

 

 
 

 Az Úr irgalmát boldogan váró lélekkel énekeljük újra: 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 

 Tárjuk ki lelkünket még jobban az Úr előtt, és így énekeljük még egyszer: 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

  

 Azért, hogy az Úr irgalmát, vagy inkább az irgalmazó Urat még jobban be tudjuk fogadni, 

elevenítsük fel a már tanult és gyakorolt imát is, amely két imaszóból áll: „Te!”–„én!” 

Belélegzéskor csak annyit mondunk Istennek: „Te!”, és amikor kifújjuk a levegőt, akkor annyit 

mondjunk: „én!” Próbáljunk egyre jobban betelni Istennel, és kiüresedni önmagunkkal. „Te!” – 

„én!” 

 

 I. Minden lélegzetvételem ima legyen: „TE” – „én”! 

 

E bevezető gyakorlatok után, amelyek lelkünket az Úrra hangolták, nézzünk egy példát:  

 1. A villamoson egy tiszteletreméltó öreg kéri az előtte ülő fiatalt: „Gyermekem, add át a 

helyedet nekem!” Nyilván elszégyelli magát ilyenkor az ember: „Ezt még kérni kellett tőlem?”  

 A mi keresztény magatartásunk az, hogy meg sem várjuk, hogy szóljon ez a tiszteletreméltó 

Úr, akit Dániel Ősöregnek (Dán 7, 9), örökké létezőnek látott. Kérés nélkül átadom helyemet Neki! 

 Mégis olyan sokszor előfordul, hogy a lelki élet villamosán az Ősöreg felszólítására: 

„Gyermekem, add át a helyedet nekem!” – olyan nehéz megvalósítanom ezt. Az ember restelkedik: 

miért nem jutott ez magamtól is eszembe? Vagy ha eszembe jutott: miért nem valósítom meg, 

amikor Ő ezt kéri? Olyan nehéz önmagamat teljesen feladni, hogy Isten tölthessen be egészen!  

 Mostantól kezdve, ha széket fogok látni valahol – villamoson, autóbuszon, a lakásban az 

asztal körül stb. –, mindig jusson eszembe Isten kérése: „Gyermekem, add át a helyedet nekem!” 

Vágyódjam arra, hogy ne önmagammal, hanem Istennel betöltődve éljek! Ehhez az Istennel való 

betöltődöttséghez szükséges a kiüresedés a világtól, az e világtól, amely úgy akar betölteni, hogy ne 

maradjon hely bennem Istennek. Kell az üresség önmagamtól, hogy éljek, de már nem én, hanem 

Krisztus énbennem (vö. Gal 2, 20). Ha átadom Istennek azt a helyet, amelyet én töltök be, akkor 

megszületik bennem a belső magány, a lélekben való szegénység. Jézus mondja: Boldogok a 

lélekben szegények, mert övék a mennyek országa (Mt 5, 3). Vagyis övék Isten országa, Isten 

uralma. A nyolc boldogságról szóló tanítás végén Jézus megismétli ugyanezt a gondolatot: 

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, övék a mennyek országa (Mt 5, 10). Aki az igazságot 

akarja diadalra juttatni magában, abban eluralkodik Isten, betöltődik Vele. De jó lenne minden 



lélegzetvételre ezt mondani Istennek: „Te!”, és betöltődni Ővele! De jó lenne minden levegő 

kifújásra ezt mondani: „én!”, és egyre jobban kiüresedni, hogy Isten töltsön be! 

 2. Szüntelenül vágyódjam erre az Istentől való betöltöttségre! Mondjam állandóan 

magamban: „Te!”, „én!” Minél jobban lelassítom a lélegzésem ritmusát, ez az elmélyülés annál 

jobban segít arra, hogy lelkem többet tudjon Istenből befogadni. 

 A természetfilmekben lehet látni, hogy a madáranyuka hogyan táplálja a kis fiókáit: a 

csőrében hozza a rovarokat, és miután átadta nekik azokat, a fiókák becsukják a csőrüket. Majd újra 

kitátják, jelezvén, hogy még kérnek. (Érdekes, hogy a mama mindig tudja, hogy kinek jár a 

következő falat, hiába tátog az is, amelyik éppen most kapott.)  

 Azonban van olyan madárfaj is, amelynek fiókái telhetetlenül egyfolytában tátva tartják a 

csőrüket. Én is ilyen szüntelenül kitárt lélekkel várom az engem tápláló Atyám érkezését: „Tölts be 

önmagaddal!” Egyfolytában kitárom a lelkemet: „Töltsd be szívemet a Te végtelen szereteteddel!” 

Micsoda merész vállalkozás: Én, a véges, kicsiny teremtmény végtelen szeretetet igénylek 

lelkembe! De hát maga Jézus jogosít fel erre! Mondogassam neki: „Te élj bennem, Te éld bennem a 

szentháromságos szeretetéletedet! Te élj és munkálkodj bennem! Minden emberre áraszd rá 

szeretetedet általam!” 

 Azáltal valósul meg bennem az összeszedettség, hogy átadom a helyemet Istennek. Mert az 

összeszedettség munkája így is megfogalmazható: „Istenem, nem magamra figyelek, hanem Rád! 

Azaz átadom a helyet Neked, aki elfoglaltad a Téged megillető helyet lelkem trónusán! Ó, hogy 

mosolyogsz rám! Mennyire otthon érzed magad nálam! Mennyi szeretet van a szemedben, ahogyan 

rám tekintesz lelkem trónusáról! Ó, mennyire otthon érzem magam Nálad!” 

 Ez nagyon jó gyakorlat: „A Te szemeddel nézni engem! Én meg Téged nézlek!” 

Engedjem, hogy felüdítse lelkemet ez az isteni kontaktus: Te engem nézel, én Tégedet! Egybeforr a 

tekintetünk! Olyan boldogság ez!  

 A Te szemszögödből szeretném nézni testvéreimet is! Te hogyan nézed és szereted őket? Ha 

Veled nézem őket, akkor ez a világ, a Te világod nem szétszór, hanem összekapcsol Veled! Uram, 

hittel hiszem, hogy nézel, és szeretsz engem, aki átadtam a helyemet Neked!  

 

 II. „ÉN” – „te” ima 

 

Ezért csodálkozva láthatom, hogy most megtanítasz az előbb imádkozott „Te!” – „én!” 

ima fordítottjára:  
 1. Eddig a belélegzésre ugyanis én mondtam Neked: „Te!”, megszólítottalak, jelezve, hogy 

Veled szeretnék betöltődni. A kilélegzéskor pedig ezt mondtam Neked magamról: „én!”, jelezve, 

hogy kiüresedni akarok.  

 Ettől kezdve megfordul a ritmus: belégzésre a Te szavadat hallom, amellyel 

belekonszekrálod jelenlétedet az én lelkembe, vagyis Te kimondod önmagadat nekem: „ÉN!”, 

kilélegzéskor pedig hallom, amint azt mondod nekem: „te!” 

 a) Belélegzésnél mostantól csupa nagybetűvel Te mondod ki bennem magadról: „ÉN!” 

 Amikor tehát beszívom a levegőt, kérlek, Te tölts be isteni önmagaddal. Ezért most már a 

belélegzéskor is a Te szavadat hallhatom, amellyel bennem is kimondod isteni mivoltodat: „ÉN!”, 

én pedig engedem, hogy betölts engem önmagaddal. Ó, Uram, szüntelenül mondd ki önmagadat 

bennem! Minden lélegzetvételkor hadd halljam újra az önmagadat bennem is kimondó szavadat: 

„ÉN!” 

 b) Kilégzésnél pedig hallhatom, amint azt mondod nekem: „te!”, tudniillik: „te, aki 

helyet adtál nekem.” Ugyanis – mivel átadtam Neked a helyemet – most már így szólítasz meg 

engem: „te!” Ó, Uram, minden kilégzésemkor hadd halljam az engem is kimondó szavadat: 

„te!” Boldogan hallgatom, hogy milyen kedvesen szólsz hozzám, akit egészen be akarsz tölteni 

ezzel a személyre szóló kedves szereteteddel. Nekem már szólnom sem kell, hiszen önmagaddal 

egy helyen mondasz ki engem is, és így egészen együtt lehetünk! 

 Kezdem érteni, amit Jézusod mondott: Én és az Atya egyek vagyunk (Jn 10, 30). Istenem, ha 

meghallom szavadat, ahogyan mondod nekem magadról: „ÉN!”, az örömtől felujjong a lelkem! (vö. 



Lk 1, 44). Te, a végtelen nagy Isten és én, a Te kicsiny teremtményed: együtt vagyunk! 

 2. Ez a csodálatos egység nemcsak a lét egysége, tudniillik: „Uram, Te énbennem vagy, én 

pedig Tebenned létezem”, hanem a szíveknek az egysége is: „A Te szereteted az én szívemben 

lüktet, az én szeretetem meg a Te szívedben.” Már kezdem egy kicsit érteni, hogy rám is érvényes 

az apostol szava: A Te szíved énbennem dobog, s az én szívem Tebenned (vö. Gal 2,20).  

 De jó is volt, hogy megszólítottál: „Gyermekem, add át a helyedet nekem!” Én meg 

hallgattam Rád. Újra meg újra átadom a helyemet Neked! Ezt az önátadást soha vissza nem vonom! 

 Kezdem érteni apostolod szavát: Fiaim, a szülés fájdalmait szenvedem értetek újra, míg 

Krisztus ki nem alakul bennetek (Gal 4, 19). Mennyei Atyám, Te vagy az, aki Szent Fiad életét 

szülöd bennem is öröktől fogva örökké a szent szeretettel, s vele engem is új életre szültél. Kezdem 

érteni, miért akarod: A Lélek szerint éljetek. Akkor nem fogjátok teljesíteni a test, azaz a régi ember 

kívánságait (Gal 5, 16). Vagyis a Szentlelked él bennem! Jó úton járok, amikor a teljes önátadást 

választottam. Apostolod által biztos eligazítást adtál: Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, azok 

keresztre feszítették a testüket a szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint éltek, 

kövessétek is a Szentlelket (Gal 5, 24-26). Követlek, édes Szentlélek Úristen, az Atyának és a 

Fiúnak édes szeretete, követlek! Engedem, hogy eluralkodjék lelkemben a Te szereteted! Isten 

őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével, aki által a 

világ meg van feszítve számomra, és én a világ számára (Gal 6, 14). Ezek a Tőled nekem szóló 

kinyilatkoztatások biztonságot adnak. Jó az a módszer, hogy átadom a helyemet Neked, és hogy 

meghalok magamnak, hogy Te élj bennem, Uram!  

 Vágyódom arra, hogy szüntelenül Te mondd ki magadat bennem így: „ÉN!”, és isteni 

szeretettel szólíts magad mellé: „te!” Boldogan jövök Hozzád, mint ahogy a gyermek is boldog, 

amikor a villamoson elfészkelődik anyja ölében. Ők egy helyen vannak! Átadtam a helyemet 

Neked, Te elfoglalod azt, és mégis Veled együtt lehetek! Ó, Uram, Atyám, az öledben dédelgetsz 

engem! Nemcsak a szívedhez szorítasz, cirógatsz, hanem szíved legmélyét közlöd velem. Micsoda 

isteni élmény, amellyel kimondod: ÉN tebenned, gyermekem, te pedig énbennem! (vö. Jn 6, 57).  

 

 III. Most már tudom, hogy szeret Isten! 
 

Ott, szent szívedben elrejtve szüntelenül hallom a felém áradó szavaidat:  

 Gyermekem, szeretlek téged!  

 Gyermekem, te most már tudod, hogyan szeretlek téged!  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy mennyire szeretlek téged! Ízlelgetem a tanításodat:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! – Uram, hát ilyen nagyon szeretsz?!  

   

 1. A Jézus-ima kivirágzásának, gyümölcse beérésének foghatom fel ezt a vallomást Isten 

ajkáról. A Jézus-imában én kértem esdekelve: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, szegény bűnösnek! Most pedig Te lehajolsz hozzám, Uram, magadhoz emelsz, és ott 

kinyilatkoztatod szíved titkát: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én.  

 

 Mivel Isten a végtelen Harmónia, és Ő a Legszebb Dallam, azért a szférák zenéjénél is 

szebben érkezik hozzám a mennyből az Ő vallomása (a Jézus-ima dallamára):  

 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     Gyer - me - kem, te most már tu - dod, hogy’ sze-ret-lek én!  

 

Énekeljük még egyszer: 

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

 

 Isten megszólít, lehajol hozzám, és ezt mondja: Gyermekem! Amikor az én személyemet 

emlegeti: – te most már tudod – akkor megy a dallam a legmélyebbre. Hozzám, a kicsiny 



teremtményhez Isten lehajol a mélybe, és onnan alulról fölemel. Gyermekem, te most már tudod, 

hogy’ szeretlek én! Ez a kiteljesedés, ez a csúcs.  

 

 Most már tudom, hogyan szeret Isten! Már van némi tapasztalásom róla. Ő leereszkedik 

hozzám, egy szintre velem, hogy együtt lehessünk!  

 

Énekeljük megint:  

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

Még egyszer: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 

 2. Ha pedig Isten megszólít, illik válaszolnom: 

 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

      Is - te - nem, sze - ress még job - ban en - gem  szün - te -len! 

 

Ő is újra mondja nekem:  

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

Boldogan válaszoljak: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 Ó, hogy vágyódom arra, hogy szüntelenül ugyanazon dallamra hangozzék ez a vallomás 

Isten részéről is, és az én lelkem részéről is, hogy létem folytonosan egybehullámozzék Ővele!  

 

 Ő mondja nekem: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 Én pedig így válaszolhatok Neki: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 Az Úr hajlandó engem mindig jobban szeretni, mert lelkem befogadó kapacitását egyre 

jobban kitágítja, s ezért egyre jobban be tudom fogadni Őt. Egyre többet tudok megélni Isten 

irántam, irántunk való szeretetéből! Mert Ő nemcsak mondja, hogy szeret, hanem ténylegesen 

nekem is adja az Ő isteni szeretetét! 

 3. Most csak Isten vallomását énekeljük: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 Hagyjam egyre jobban belém áradni ezt a szeretetet! Figyeljek Istenre, amint örök Szavát, 

Igéjét, Fiát is kimondja bennem: „TE!”  

 Ugyanakkor én is mondjam Neki a Fiúval együtt: „TE!” A Fiúval együtt én is gyermeke 

vagyok az Atyának, és ezért rám is érvényes az Ő ajkáról születő, nekem szóló megszólítás: „te!” 

Ugyanazt mondja nekem is, amit egyszülött Fiának.  

 Most már tudhatom, hogy engem is a Szentlélekben szeret, a végtelen szeretetben, 

irgalomban, jóságban.  

 

 Ó, mennyire kívánom sokszor hallani: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

  

Az Istenre éhes fióka telhetetlenségével, Isten gyermekének biztonságával merjem nagy 

bizalommal énekelni:  

 – Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 – Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 – Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

De Ő is újra meg újra megvallja nekem:  

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



 

 

59. Az összeszedettség belső imára segít,  

hogy ne önmagamban, hanem – a bennem élő – Istenben legyek 

 

 

Bevezető imádság gyanánt énekeljük a már gyakorolt imát: 

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

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

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

 

Most válaszoljunk Isten vallomására, szintén énekelve: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 I. A befelé és fölfelé nézésünkkel az odafent való Istent keressük! 

 

A belénk öntött kontempláció Isten ajándéka! A szerzett kontempláció útját tanulgathatjuk. 

A teremtményektől elfordult lélek ilyenkor már nem a diszkurzív, vagyis a gondolkodó és 

következtető elmélkedéssel fordul Istenhez, hanem a teremtmények zajától lecsendesedett és 

megtisztult lélek egyre összeszedettebben figyel Istenre. A szemlélődés tudománya ugyanis nem 

az elmélkedésnek még fontolgató (következtető) stílusa felé, hanem a lecsendesedés és az 

összeszedettség állapotában az egyszerű (vagyis nem diszkurzív) és szerető tekintettel való 

Istenre figyelés lelkülete felé vezet! 

 1. A kontemplatív ima egyik irányulását, a lecsendesedés igényét így lehet megfogalmazni: 

azáltal akarjunk lecsendesedni, hogy nem „kifelé”, hanem „befelé” nézünk! 

 a) A lélek igénye a csend után ugyanis, hogy már nem „kifelé”, vagyis a külvilág felé, 

hanem inkább „befelé”, azaz a benne lakó Isten felé irányul, az egyik jele annak, hogy Isten a 

szemlélődő imára hívja őt! 
 b) Tehát csendes, szemlélődő hallgatással „befelé” akarok tekinteni. Tisztelettel teljesen 

megállok a bennem lakó Isten misztériuma előtt. A gyermek tud így ránézni az édesapjára, hogy 

noha egy szót sem szól, apja mégis kiolvassa gyermeke szeméből annak kérését.  

 c) Ez a bennünk lakó Istenhez való csendes vágyódás lényeges előkészület a szemlélődő 

imára. Ebben a belső csendben a lélek megéli, hogy Isten szól hozzá és szereti őt: Az Úr ugyanis 

szívesen szól szolgájához, aki a csendben hallgatni akarja az Ő szavát (vö. 1 Sám 3, 10). Sőt eljön 

hozzá, hiszen megígérte: Szívesen kinyilatkoztatja magát nekünk, s lakást vesz bennünk (vö. Jn 14, 

21-24). A lélek megtapasztalja: „Isten él énbennem, és szól hozzám.” 

 d) A csendes ráfigyeléssel most próbáljam ezt a bennem élő Istent észrevenni, és felvenni 

Vele a kontaktust. Próbáljak az Ő vonzásának engedve, lelkem legmélyére irányulni! 

 2. A kontemplatív ima másik irányulását, az összeszedettségre való vágyódást így lehet 

megfogalmazni: azáltal akarjunk összeszedettek lenni, hogy nem „lefelé”, hanem „fölfelé” 

irányulunk! Úgy is lehetne mondani, hogy a kontemplatív imában a lélek figyelme és vágyódása 

már nem „lefelé”, a földiek felé, hanem „fölfelé”, önmaga fölé, önmagán túlra, Isten mennyei 

világába irányul. Az odafönt valókat keresi (vö. Kol 3, 1). 

 a) A lélek igénye, hogy már „fölfelé” vágyódik, a másik jele annak, hogy Isten már a 

szemlélődő imára hívja őt! Az Istenre figyelő és Isten hívását meghalló összeszedett lélek ugyanis 

készségesen kitárulkozik Isten előtt, Isten rendelkezésére áll: már nem ő akarja megszabni a 

teendőit, nem ő akarja irányítani az életét, hanem teljes készséggel rábízza magát Istenre! Kész arra, 

hogy Isten kiemelje őt önmagából, és felemelje magához, az Ő isteni világába. 

 b) Tehát én sem akarok most az imában aktív, vagyis cselekvő magatartással tevékenykedni, 

hanem engedem, hogy Isten a csendben egyre jobban „fölfelé”, magához vonja a lelkemet!  



 c) Ez a mennyben lakó Atyánknak való készséges engedelmesség szintén lényeges 

előkészület a szemlélődő imára. Isten ugyanis nemcsak közölni akarja önmagát az imádkozó 

lélekkel, hogy annak lelkében lakjék, hanem egyre jobban mennyei országába vonja, sőt magába 

akarja fogadni. A lélek megtapasztalja: „Már nem annyira önmagamban élek, hanem Istenben. Ott 

vagyok Nála!” 

 d) Ez az összeszedettségem most segítsen az odafönt való Istent keresni, és felvenni Vele a 

kontaktust. Próbáljak az Ő vonzásának engedve, lelkem legmélyéről „fölfelé”, a mennyországba 

irányulni! 

 Tehát csend és összeszedettség kell ahhoz, hogy Rá tudjak figyelni lelkem hajlékában élő 

Istenemre, aki engem immár a mennyország magasába hív. 

 

 II. A belső imában Isten megigézi és lángra gyújtja a szívünket 

 

Ez az a belső ima, amelyről a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz beszél: „Nézetem 

szerint a belső ima nem egyéb, mint belső barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk 

négyszemközt Ővele, tudván azt, hogy szeret minket.” (Önéletrajz, 79. oldal).  

 1. Ott belül, lelkem legmélyén most tehát négyszemközt vagyok az én Urammal. Tudom, 

hogy szeret. Nagyszerű lehetőségem van megvallani: „Én is szeretlek Téged, Uram!” 

 Ha lelkem belsejében egy kicsit is sikerül átélnem ezt az együttlétet Istennel, akkor 

kimondhatom, hogy az imádságom nem más, mint „Istennel való belső barátság”, vagyis egymás 

iránti szeretés, Istennel átélt belső szeretetkapcsolat lett. Itt helyénvaló az a kifejezés, amelyet a 

világban annyiszor használnak: „Kapcsolatom van!”, tudniillik Istennel, aki szeret engem. Ezt a 

kapcsolatomat boldogan vállalhatom.  

 2. Ez a szeretetkapcsolat átalakít! Az ember teljesen megváltozik. Annak a kedvét keresi, 

aki őt szereti. Ő lesz az első, Ő lesz a minden (1 Kor 15, 28). Ebben a szeretetkapcsolatban könnyű 

kimondani: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10). 

 a) A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz azt ajánlja a nővéreknek: „Tartózkodjanak ott, 

ahol Isten van, tudniillik a lelkükben, és nem kívül.” (A tökéletesség útja). Hol van Isten és a 

mennyország? Ha a lelkemben helyet adok Istennek, akkor a lelkem mélyén ott van a 

mennyország is!  

 Teréz buzdít: „Szeretetben igyekezzenek kedvében járni!” Hát persze, hogy akkor én is 

megteszem azt, ami kedves Neki. Gondolataimmal, vágyaimmal nem magamon „kívül” vagyok, 

hanem „belül”, Őbenne. 

 b) Ha Ő azt kérte tőlem: „Gyermekem, add át a helyet nekem!”, és én át is adtam Neki, azért 

valahol nekem is léteznem kell! A kontemplatív ima ahhoz segít, hogy a lelkem mélyén lévő 

Istenben lehessek! Ő ad ott helyet nekem. Nem vagyok otthontalan, nem vagyok idegen, Istenben 

van az én otthonom! Egymásban vagyunk, ahogyan a Szentháromság személyei is egymásban 

vannak. 

 Boldogan időzöm Őbenne. Az életem igazi helyén vagyok. Bárcsak egyre jobban átjárna az 

Ő élete! Olyan összeszedettség ez, amelyet Ő ajándékoz nekem. Megélhetem: „Rád figyelek, Uram, 

mert magadhoz vonzottad a szívemet!” Boldogan engedjek ennek a vonzásnak! 

 c) Az összeszedettség imájában Isten vonzza magához az ember képességeit. Nem 

erőszakosan – mint például amikor valami leesik a földre, akkor a zaj forrása magára vonja a 

figyelmünket, mert látni akarjuk, hogy mi is történt –, hanem a szeretet puha kötelékeivel vonz 

magához (vö. Óz 11, 4), az öröm sürgető jelentkezésével. Nemcsak azért örvendezünk ebben az 

imaállapotban, mert azt mondták nekem, hogy az Úr házába indulunk, illetve már itt is állnak a 

lábaink kapuidban, ó, Jeruzsálem (Zsolt 121, 1-2), hanem mert Jeruzsálem Ura elém jött, elém 

toppant, sőt bejött lelkem hajlékába! „Megdobbant a szívem az örömtől, és Neked örvendezem 

Uram, mert itt vagy! (vö. Iz 61, 10). Betöltötted szívemet jelenléted örömével! Én csak hagyom, 

hogy egyre jobban betölts önmagaddal!” 

 d) Mint ahogyan a vérátömlesztés is időbe telik, én is eltelek életerővel! Itt most én is időt 

biztosítok Uramnak, Istenemnek, hogy egyre jobban betöltsön önmagával. Csendben, áhítattal, 



mozdulatlanul várom ennek az isteni vérátömlesztésnek az erejét! Ahogyan a vérátömlesztés 

hatását sem azonnal tapasztalom – de tudom, hogy majd jobban leszek tőle –, úgy ennek az isteni 

szeretetnek, életerőnek belém áradását sem azonnal tapasztalom. Mégis tudhatom, hogy jobb leszek 

tőle, lelkibb leszek tőle!  

 Csak ne tanúsítsak ellenállást! Inkább a befogadóképességemet nyitogassam, tágítgassam!  

 3. Maga az Úr is segít, hogy egyre nyitottabb legyen a lelkem Előtte: „Megérintetted a 

lelkemet (Én 4, 9), Istenem, és én engedtem, hogy megigézd a szívemet! Még inkább le akarod 

foglalni magadnak lakóhelyül, hogy bennem lakozzál. Micsoda gyengéd isteni érintés ez! Olyan, 

mint a legfinomabb cirógatás, amellyel jelzed, hogy itt vagyok! A kontaktusfelvétel jele a Te 

részedről, amely arra jogosít fel, hogy teremtményi alázattal, gyermeki boldogsággal én is 

megcirógathassam isteni szívedet. Milyen hallatlan merészségnek tűnik, de Te magad jogosítottál 

fel rá! Boldogan tapasztalhatom, hogy – ígéreted szerint – itt vagy, kinyilatkoztatod jelenlétedet, 

hogy ilyen kézzelfoghatóan, ilyen megsimogathatóan teszed nyilvánvalóvá közelségedet.” 

 Minél aranyosabb egy kisgyermek, annál bájosabban tudja megcirógatni szülőjét. Minél 

inkább gyermeke vagyok Isten-Atyámnak, annál jobban örül nekem, ha gyermeki tisztelettel illetem 

Őt. Én, az ember – Isten gyermeke – beleborzonghatok a gyönyörűségbe, hogy Isten az Ő 

végtelen isteni szeretetének gyengédségével érintgeti a lelkemet.  

 Mint ahogyan a gyermek sem unja meg a dédelgetést, úgy én is kívánhatom, hogy 

mindörökké megmaradjon ez a bensőséges szeretetkapcsolat!  
 4. De azért nekem is szabad valamit tennem ezért a bensőséges kapcsolatért: „Beléd 

kapaszkodom, és nem engedlek el! (Én 3, 4). Szeretnék mindig a lelkem legmélyén maradni, ahol 

magadhoz vonzod figyelmemet, tekintetemet és szívemet. Ott én boldogabban szemléllek, mint 

ahogyan a menyasszony nézi jegyesét. Örvendezem Benned, lelkem isteni Urában. Te pedig – jaj, 

milyen isteni gondolat! – örvendezel nekem.” 

 Ekkor születik meg lelkemben az áhítat. Ez az, amikor elmondhatom: Én a kedvesemé 

vagyok, és Ő az enyém (Én 6, 3). Az összeszedettségnek ez az imája már Isten ajándéka.  

 

 Részemről az empátia a fontos, a beleérzés Istenbe, ráérzés a jelenlétére. Ez a lelkem 

mélyén megtapasztalható élmény más, mint az érzékszervekhez kötött megtapasztalás, 

megcirógatás. Ebben az istenélményben a lélek a maga szellemi természetével belülről ismeri meg 

a jelenlévő Istent, „tudja”, hogy itt van és szeret, mert lángra gyújtotta a szívét. „Érzi”, hogy 

Isten szeretete árad bele, és lobog benne!  

 

Ó, de jó többször is hallani a hozzám szóló isteni Atyám szavát: 

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

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

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

 

Én pedig gyermeki telhetetlenséggel mondjam: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 



 

 

60. Az összeszedettség – Istenre irányulás és Istenre irányultság 

 

 

A 151. számú éneket imádkozzuk: 

 Zengjünk Jézus szent Nevének 

 Új éneket, keresztények. 

 Üdvöz légy, fény tengere: 

 Jézus édes szent neve. 

 

 Az összeszedettség imáját szeretnénk gyakorolni, ennek különféle megközelítéseit próbáljuk 

megismerni. Az összeszedettség azért szükséges, hogy Istenre tudjunk irányulni, hogy értelmünk és 

akaratunk ne másfelé kalandozzon el, hanem Istenbe kapcsolódjon.  

 Az összeszedettség imája olyan ima, amely egyrészt a mi tevékenységünk, vagyis az 

ember Istenre irányulása, amely Istennel kapcsol össze bennünket; másrészt Isten tevékenysége, 

amellyel Isten létrehozza bennünk az Őrá való irányultságunkat.  

  

 Az imádság nem monológ, hanem mindig dialógus, nem egyirányú, hanem mindig 

kétirányú közlekedés. Isten az imában közelít az emberhez, és az ember a lelkében ágaskodik, 

emelkedik Istenhez. Az összeszedettségnek van olyan állapota, amely inkább az ember 

tevékenysége, amikor is mi igyekszünk Istenre irányulni.  

 De az összeszedettségnek van olyan állapota is, amely sokkal inkább Isten tevékenysége, 

tudniillik amikor az Istenre irányultságot ajándékba kapjuk Tőle. Ezt nem mi hozzuk létre, ez már 

tisztán természetfeletti kegyelmi ajándék: Isten vonzza magához a szívünket. Ez utóbbi 

összeszedettség ezért már a szemlélődés, a misztika szférájába tartozik. 

 Sokszor tapasztaljuk, hogy szeretnénk mélyen, összeszedetten imádkozni, de nem megy, 

szétszaladnak a gondolataink. Ha valamit nem tudunk megtenni, kérjük Istentől. Ő szívesen segít. 

 

 Most gondolkozzunk el erről a két kifejezésről: Istenre irányulás és Istenre irányultság. 

Próbáljuk megfigyelni a kettő közötti különbséget. Milyen jó lenne, ha megtapasztalhatnánk, 

megélhetnénk, hogy az összeszedettségre irányuló emberi erőfeszítésünket maga Isten tökéletesíti! 

 

 I. Istenre irányulás 

 

 1. Segít, hogyha mély lélegzéssel tudatosan kifújom a levegőt a tüdőmből. Valami 

megkönnyültséget, könnyűvé válást tapasztalok. Ami eddig bennem volt, az már nincs bennem. A 

mély belélegzéssel valami többlet-életenergiával töltődöm be. Ahogyan kifújom a levegőt, úgy 

egyben legyek könnyebb, üresebb is önmagammal. Ahogyan betöltődöm friss levegővel, úgy 

próbáljak egyre jobban betöltődni a lelkemben Istennel, vagyis Istenre irányulni. 

 Figyelhetek arra is, hogy a tenyeremből, sőt az egész testemből hogyan emelkedik a meleg 

fölfelé a fizika törvénye szerint. Ugyanígy a lelkemet is próbáljam egyre felfelé emelni, Istenre 

irányítani!  

 Ha a test, az anyag törvénye ennyire tud segíteni a fölfelé irányulásban, mennyivel inkább 

tud segíteni fölfelé, az Úristenhez emelkedni a lélek energiája! Ez az Istenre irányulás abban 

segít, hogy imádság közben ne szétszóródjam, hanem belefeledkezzen a lelkem Istenbe!  

 Próbáljuk megélni, gyakorolni is ezt! 

 2. Ahogy olykor-olykor belefeledkezem egy kirakat szemlélésébe, úgy most a végtelen nagy 

Istenbe próbáljak belefeledkezni! „Uram, csak állok Előtted, és más már nem érdekel (a forgalom 

az utcán, az emberek nyüzsgése, stb.).” Olyan ez, mint amikor az ember távcsővel nézi a 

messzeséget: egy részlet, egy célpont köti le a figyelmét, az tárul ki előtte, a többi nem lényeges, 

elvész számára. 



 3. Ebben az Istenre irányulásomban segít, ha kimondom, vagy legalább átélem: „Egyedül te 

vagy a Szent, s az összes többi most nem érdekel.” Ha elkalandoznának a gondolataim, mondjam: 

„Egyedül Te vagy az Úr! Te uralkodjál fölöttem, ne más töltsön be!” Mondjam Neki: „Te vagy az 

egyetlen Fölség az én életemben is.” 

 Ha ebben az Istenre irányultságomban ki tudom mondani: „Te vagy az én egyetlen 

Egyetlenem!”, akkor már bele tudtam feledkezni Istenbe. Szívem egész szeretetével mondjam Neki: 

„Egyetlenem!” 

 

 II. Istenre irányultság 
 

 1. A kontemplatív lélek megélheti ezt a kizárólagosságot: ő már Istent akarja egyre 

jobban befogadni, hogy Isten éljen benne. Önmaga egyre csak kisebbedni akar, hogy odaadhassa 

magát Istennek, és most már egyre jobban Istenben élhessen.  

 Én is vágyódhatom erre: Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem! (Jn 3, 30). Az 

Istent szomjazó lélek készségével mondogassam: „Növekedj bennem!”  

 2. Minél jobban elfelejtkezem magamról, és belefeledkezem lelkem Urába, annál jobban 

megérthetem: nemcsak én, az ember, akarom, hogy Isten növekedjék bennem, hanem Ő maga 

is! Akkor boldogan engedem, hogy Isten egészen magához vonja lelkemet. Megélhetem Isten 

akarását, amellyel az Ő örök isteni életébe enged be engem. 

 A remeték – a kontemplatív élet mesterei – nemcsak Istennel vannak a hegyen, hanem 

Benne élnek, és Isten is őbennük. Ez készíti elő Isten akaratának megvalósulását a teremtett világ 

célját illetően: Isten legyen minden mindenben (1 Kor 15, 28). 

 Isten a minden énbennem is. Ez már olyan Istenre irányultság, amelyet csak boldogan 

megköszönni tudok, és féltve igyekszem megőrizni: Ez az a kincs, amelyet törékeny edényben 

őrzök, és a kegyelem túláradó nagyságát nem önmagamnak, hanem Istennek tulajdonítom (vö. 2 

Kor 4, 7). Olyan jó tudni, hogy Isten túláradó mértékben adja (vö. Róm 5, 21) az Ő kincsét! 

Csendben, boldogan, féltve őrzöm. 

 3. Erre a csendben való hallgatásra a zsoltárostól kapunk tanítást: Hallgattam és 

elnémultam. Szívem fölhevült bennem, elmélkedtem, s egyre nagyobb lánggal égett (Zsolt 38, 3-4). 

Én is hallgatok, mint aki nem tud beszélni, elnémultam, de szívemben fellobogott a szeretet 

lángja, amelyet Ő öntött belém. 

 Ha már a lélek csendjébe való eljutás vágya fontos lépés volt a szemlélődő imádsághoz, 

akkor az Istennel teli belső csend megtapasztalása milyen fontos segítség a szemlélődő ima 

lényegének megértéséhez, az Istenre irányultság, illetve az Istennel való betöltöttség átéléséhez! 

 4. Most csendben elmélkedem, és vágyódom arra, hogy az Úr ajándékából a szívem egyre 

jobban felhevüljön bennem, azonos hőfokra jusson az Ő szeretetének tüzével, és végül a két 

lobogás eggyé váljék bennem, ahogyan a két gyertyalángot lehet annyira egymáshoz közelíteni, 

hogy a két láng egy lobogássá egyesüljön. 

 5. Minél inkább engedem, hogy a salak kihulljon lelkemből, annál tisztább lesz a lobogása. 

Minél inkább kiüresítem lelkemet önmagammal, annál nagyobb mértékben tud az Ő 

szeretetlángolása betölteni!  

 Minél készségesebb a lelkem, annál könnyebben tudja magával ragadni az isteni 

szeretetlobogás az én szívem lobogását is. Ez az, amiről a zsoltáros is beszél: Kész az én szívem, 

hadd daloljak, hadd ujjongjak (Zsolt 56, 8). 

 Csiholjam egyre jobban lelkem készségét: „Vigyél magaddal még közelebb az éghez!” 

Minél tisztább, minél könnyebb a lelkem, annál magasabbra tudok hatolni az Úrral! Akkor azután 

ujjong a lelkem, száll, dalol!  

 

 III. Akkor hallhatom meg életem legszebb dallamát, ha Isten egészen betöltött engem 

az Ő életével! 

 

 1. Az Istenre irányultságnak ebben az állapotában a zsoltárossal együtt én is megvallhatom: 



Mindig Veled akarok maradni, hiszen megfogtad a jobbomat (Zsolt 72, 23). Én engedem, hogy 

egyre magasabbra emelj, mint a gyermeket az édesapja. 

 Szándékod szerint vezérelsz engem, s végül is befogadsz a dicsőségbe (Zsolt 72, 24). Nekem 

nincs más vágyam. Gondolataim és vágyaim már nem kalandoznak el másfelé, csak a dicsőség 

hona felé, ahová Te vonzol, és be akarsz fogadni. 

 Mindig veled akarok maradni! Még szinte ki sem tudom mondani szívemnek ezt a nagy 

vágyát, Uram, Te már is megelőzöl, és Te is mondod nekem: „Gyermekem, mindig veled akarok 

maradni!” Ebben a teljes egységben, ebben a teljes szeretetlobogásban együtt mondhatjuk: 

Mindig veled akarok maradni!  Örökre mondhatjuk egymásnak: Mindig veled akarok maradni! 

 2. Az ember azt gondolná, hogy már nem lehet fokozni ezt a szeretetegységet Isten és a lélek 

között. De a kinyilatkoztató Isten még további biztatást ad, hogy mit kérjen a lelkem: Zárj karodba! 

(Zsolt 118, 173). 

 „Uram, nemcsak Veled vagyok, de esengve kérlek: Zárj karodba, ölelj át engem!” Megint 

csak Isten az, aki megelőz engem, s ugyanezt mondja nekem is: „Gyermekem, zárj karodba 

engem!” Mondjuk együtt is: Zárj karodba engem! Mondhatjuk egymásnak is: Zárj karodba engem!  

 

 Ahogyan az Atya és a Fiú örök szeretettel szeretik egymást a Szentlélekben, úgy én is 

megélhetem, hogy Isten és az én lelkem közötti szerető Ölelés maga a Szentlélek, a Szentlélek 

egyesítő kegyelme. 

 Zárj karodba engem! Ó, milyen boldogság, hogy Isten átöleli lelkemet, én pedig Őt!  

 Milyen isteni boldogság, hogy – én, a parányi teremtmény – Isten Lelkével ölelhetem át az 

Atyát és a Fiút! Teljes és örök egymásra irányultság, végtelen egymásba feledkezés ez! 

Végtelen szeretetlángolás! 

 

Befejezésül a 152. számú éneket imádkozzuk: 

 Ó, Jézus emlékezni rád, 

 A szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, 

 Szívünkben bírni tégedet. 

 

 



 

 

61. Összeszedettség az imádság előtt, alatt és után 

  

 

A 221. számú éneket imádkozzuk: 

 Egybegyűltünk, ó, nagy Isten buzgó imádásodra, 

 Lelkünk méltó hadd lehessen isteni áldásodra, 

 Mely a tiszta áldozatban számunkra elrejtve van. 

 Ó, tekints hát kegyelmesen itt esdeklő nyájadra. 

 

 Próbáljuk megélni ezt az „egybegyűlt” közösséget egymással, de még inkább az Úristennel, 

hiszen ma az összeszedettséget szeretnénk mélyebben igényelni Tőle!  

 

 I. Összeszedettség az imádság előtt 

  

Csendben készítgessük és díszítsük lelkünk hajlékát az Úr fogadására! 

 1. Az Úr Jézus ezt mondta tanítványainak az utolsó vacsoráról: Vágyva vágytam elkölteni 

veletek ezt a húsvéti vacsorát! (Lk 22, 15). Az imádság előtt mi is ezt a vágyat próbáljuk felindítani: 

vágyva vágyom együtt lenni az én Urammal az imádságban! Ha esetleg nem tudok még 

összeszedett lenni, a vágy mégis segít az összeszedettségre, mert összpontosít. Az összeszedettség 

utáni vágyódásom reményt ad arra, hogy az imádságban majd találkozom az én Urammal. 

 2. Itt szabadjára engedhetem vágyaimat: a lélek Isten utáni vágyáról van szó. Mint amikor a 

gyeplőt nem feszítik, és a lovakat szabadjára engedik, s akkor szinte röpülve húzzák a kocsit, úgy 

én is engedjem szabadon repülni a vágyaimat az én isteni Célom, Isten felé! 

 Ha valami akadályozna ebben a szabad lelki szárnyalásban, engedjem azt el, mint valami 

felesleges ballasztot! 

 Vonz a nagy kaland, az Istennel való találkozás élménye! A messzi idegen tájak 

felfedezőinek bátorságával és állhatatosságával induljak neki az útnak. Bár az imaéletemre itt is 

leselkednek veszélyek: a gonosz lélek támadásai, e világ hívságai, szirénhangok, amelyek 

elcsábítanának az útról, mégis merjek bátran előre menni vágyaim és a messzeség Urának 

vonzásával. Mert Ő az én angyalomnak is parancsolt: Vigyázzon rám az úton, hogy kőbe ne üssem a 

lábam (vö. Zsolt 90, 12). 

 De jó, hogy nem vagyok egyedül az úton! Őrangyalom sebes angyalszárnyalással előttem 

jár. Ő jól ismeri a mennyország Királyához vezető utat. Bizalommal követhetem! 

 3. A hosszú úton járó telefonüzenetet küld szeretteinek. Én is üzenjem meg az imádságban 

velem találkozni akaró, engem hazaváró Uramnak: „Szomjazom Utánad, mint a száraz föld eső 

után!” (vö. Zsolt 62, 2). 

 Indítsam fel egy korábbi szomjúságélményemet! Gondolhatok arra is, amit Jézus mondott a 

keresztfán: „Szomjazom (Jn 19, 28), tudniillik utánad, gyermekem!” Én pedig mondjam újra meg 

újra az Úrnak: „Én is szomjazom Utánad, Uram!” 

 Mint valami üzenetet, úgy kapom a visszaértesítést a mennyország messzeségéből: 

Megszemléli Isten az égből az embereket, hadd lássa, van-e köztük értelmes, vagyis Istenre szomjas, 

Istent kereső ember (Zsolt 52, 3). 

 Amikor elérkezik hozzám ez az üzenet: Isten néz engem – mert szomjazom Utána –, akkor 

megszületik bennem az imádság: vagyis a találkozás azzal, akit még nem látunk, de a kontaktus 

már létrejött Vele.  

 Ettől kezdve én sem hallgatok testre és vérre – ahogy Pál apostol mondta (vö. Gal 1, 17), 

hanem csak az én Uram üzenetére. Ő lát engem, jobban, mint a közlekedési rendőrök ellenőrző 

radarja az autósokat. Észleli a szomjúságomat. De Ő nem büntet meg azért, ha Feléje igyekezve 

nagyobb sebességre vágyódom, és egyre gyorsabban szeretnék haladni! 
 4. Ha valakinek telefonálok, és nem sikerül a kapcsolás, akkor másodszor, harmadszor is 



hívom. A zsoltárossal mondjam az Úrnak: Téged hívlak, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan! 

(Zsolt 27, 1). Ha még nincs kapcsolat, mondjam újra: Téged hívlak, Uram!  De ha még nem 

„hallom” szavát, csak szólítgassam újra: Ne fordulj el tőlem szótlan, Istenem!  Sürgethetem is: 

„Várlak! Tekints le most hajlékodból, fordítsd felénk füledet, Urunk, és hallgass meg!” (Bár 2, 16). 

 Ha végre létrejön a kapcsolat, akkor boldog vagyok, mert mindjárt megszólal, és hallhatom 

a hangját! 

 

 II. Összeszedettség az imádság alatt 

 

 Ha létrejön a kapcsolat, akkor kezdődik a beszélgetés Isten és a lélek között.   

 1. Ebben az imádságban Isten közli önmagát velem, én pedig magamat Ővele. Ó, mennyi 

közölnivalónk van egymással!  

 Ez egészen személyre szóló beszélgetés. Nem olyan, mint az utcai telefonfülkéből 

lebonyolított hívás, amikor az utánam telefonálni akaró kívülállók is hallják, hogy mit mondok. 

Most ebben a belsőséges imakontaktusban mindent elmondhatok Istennek, még a titkaimat is. Hogy 

egymás szavába ne vágjunk, én többnyire hallgatok, vagy csak ennyit mondok: „Mondd el, Uram, 

mit akarsz közölni velem biztatásul, erősítésképpen, hogy el ne lankadjak az úton! Mondd el nekem 

a Te isteni vágyaidat, titkaidat!” Nem szakítom félbe, csak néha mondom Neki: – „Igen!”, – 

„Igen!”, jelezve ezáltal, hogy kontaktusban vagyunk egymással, illetve hogy készséges lélekkel, 

szívesen fogadom, bármire is biztat, hogy hogyan haladjak előre az úton. Újra mondjam Neki: 

„Igen!” Akármilyen nehezet is kér, mondhatom Neki a költővel, Sík Sándorral: „Nem késlekedik 

bennem az igen!” Nyújtogassam a készségemet: „Ó, milyen szívesen hallgatlak, szólj! Mit akarsz, 

Uram, hogy cselekedjem?” (ApCsel 22, 10). 

 2. Ha most még nem is tudok eljutni az Ő mennyei házába, ebben az imakontaktusban mégis 

megélhetem: Az Úr, aki után vágyva vágytam, lehajolt hozzám (vö. Zsolt 39, 2). Eljött hozzám, 

hogy legalább így betöltse a Vele való találkozásra irányuló vágyamat, hiszen egyszülött Fia 

megígérte: Bármit kértek az én nevemben, megadom nektek (Jn 14, 13). Én, aki kész voltam 

elindulni a nagy útra, hogy a messzeség Urával találkozzam, az imádságban megtapasztalhattam: 

elém jött, és lehajolt hozzám! Micsoda imakontaktus ez! 

 

 III. Összeszedettség az imádság után 
 

 1. Amikor még csak előkészültem az imádságra, a várakozásomat így fogalmaztam meg az 

Úrnak: „Várlak! Mikor jössz már el hozzám, hogy megvigasztald szolgád lelkét?” (vö. Zsolt 118, 

82). Ez a készenlét állapota, a virrasztás és a várakozás ideje volt. 

 Az imádságra való felkészülésben azután kitártam szívem ajtaját, hogy az Úr szabadon 

bejöhessen lelkem hajlékába. Ez a kitárulkozás állapota volt. 

 Akkor az imádság idején az Úr egyszer csak betoppant, és egészen lehajolt hozzám. Most 

már nem azt kellett mondanom Neki, amit még az imádságra készülés idején mondogattam, 

tudniillik hogy: „Várlak!”, hanem most már boldogan megvallhattam Neki: „Vártalak!” 

Megélhettem: „Uram, most már nem kell Rád várakoznom, mert már itt vagy, eljöttél!” Ez a 

bizonyosság állapota: „Tudtam, hogy eljössz, és íme itt vagy!”  

 2. Most már az a feladatom, hogy megőrizzem a jelenlét örömét, az én várva várt Uram 

megérkezése feletti örömömet, az egymás iránt érzett örömünket.  

 a) Ha a szívemben egy kicsit is felfakad ez az öröm, akkor csak szítsam, tágítsam, 

bontakoztassam! Engedjem, hogy eluralkodjék bennem Isten öröme:  

 „Uram, hitemmel eddig is tudtam, hogy lehajoltál hozzám, hogy itt vagy. De ha most 

megtapasztalhattam azt az örömöt, amellyel betöltöttél, ez az öröm jelzi is, hogy itt vagy! Járd át 

még inkább jelenléted örömével lelkem hajlékát! Kimondhatatlan öröm ez! Kimondhatatlan 

édesség!  

 Az imádságnak ebben az izzásában, a találkozásnak ebben az élményében nemcsak azt 

tudom már, hogy Te, Uram, „Vagy!”, hanem azt is, hogy „itt vagy!” Mert lehajoltál hozzám. Mert 



megelőztél engem, s még mielőtt Rád tudtam volna gondolni, magadhoz ragadtad szívemet, 

lefoglaltál magadnak. 

 Betoppantál lelkem hajlékába, és én még annyit sem tudtam mondani: Nem vagyok méltó, 

hogy hajlékomba jöjj! (Mt 8, 8), vagy azt: Menj ki tőlem, mert én bűnös ember vagyok! (Lk 5, 9). 

Csak boldogan konstatállak, vagyis csodálkozva nézlek, és örvendezem, hogy itt vagy! Már nem 

magamon van a nézésem, hanem Rajtad. Elfelejtem lelkem hajlékának szegényes mivoltát, csak 

Téged szemléllek! Gyönyörködöm Benned! Micsoda Fényesség vagy! Micsoda lüktető, élő 

Szeretetlángolás! 

 Mint amikor a felhő tovavonul, és a tájat elárasztja a napfény, úgy árasztottál el hirtelen a Te 

jelenléted fényével, Uram! Felragyogtál bennem, isteni Napom! Olyan jó a Te világosságodban 

lennem: a Te fényedben látjuk meg az igazi fényt, az élet világosságát!” (Zsolt 35, 9). 

 b) Valóban ez már a mennyei Jeruzsálem ragyogása! Ennek a városnak nincs szüksége sem 

napra, sem holdra, mert a világossága maga a Bárány (Jel 21, 24). Ez már annak a messzi, 

mennyei országnak a ragyogása, amelybe vágyódtam, annak az országnak a felragyogása, amelynek 

dicsőséges Királya most közeljött hozzám, mert szomjaztam Utána. Ő megenyhítette 

szomjúságomat, ahogyan megígérte: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, majd 

kielégítik őket (Mt 5, 6). 

 c) Boldogságomat megfogalmazhatom a zsoltáros szavaival is: Áldott legyen az Úr, aki 

meghallgatta könyörgésem szavát, erőm az Úr és védőpajzsom! Szívem Benne bízott, és Ő 

megsegített, örvendezik a szívem, énekemmel adok hálát Neki! (Zsolt 27, 9-10). 

 d) De engedhetem szabadon szárnyalni szívem énekét az én Uram felé, hiszen a szív 

bőségéből szól a száj (Mt 12, 34). Szívem öröméből forrásozzon énekem: Istenem, szeress még 

jobban engem szüntelen! Megint, újra és még egyszer zengjem Neki: Istenem, szeress még jobban 

engem szüntelen! 

 Közben hallgassam az Úr szavát, hogy mit válaszol nekem: Gyermekem, te most már tudod, 

hogy’ szeretlek én! Ő sem egyszer mondja ezt nekem, hanem örökre! 

 

 Az összeszedettség eredménye ez az Úrral való imatalálkozás. Ez a belső együttlét képesít 

arra, hogy elvállaljam az élet mindennapi megpróbáltatásait; hogy amikor egy-egy imádságos 

stáció után tovább kell mennem az úton, mert Ő vonz a mennyei messzeség felé, akkor ezzel az 

istenélménnyel, az összeszedettségnek ezzel a boldogságával tudjak továbbmenni, egyre 

közelebb jutni Hozzá. 
 Ez lesz az összeszedettség imájának kihatása ezután is: „Bárhol vagyok: Veled lehetek! 

Akkor bármit is csinálok, az mind-mind imádság lesz. Találkozás és együttlét Veled, szerető és 

jóságos Urammal, édes Istenemmel, aki magadhoz vonzottál, illetve eljöttél hozzám!” 

 

A 221. számú éneket imádkozzuk: 

 Legyen áldás és dicsőség mennyben a nagy Istennek! 

 Testi, lelki szent békesség földön minden embernek, 

 Az angyali seregekkel kiáltsuk nagy örömömmel: 

 Dicsőség a jó Istennek, békesség az embernek! 

 



 

 

62. Belül imádkozni (A belső, a belül való ima) 

 

 

A 146. számú éneket imádkozzuk: 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj világosságot, mert fényes vagy, 

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt. 

 

 Vágyódjunk megélni a belül való imát! Ezt a belső imát azért szeretnénk jobban 

megismerni, hogy még jobban tudjuk gyakorolni is. Kicsi gyermekkorunktól fogva elsősorban a 

megtanult szövegimákat próbáltuk elmondani imádság gyanánt, amikor a mi Atyánkhoz irányítottuk 

kéréseinket, vagy a Szűzanyát kértük: Asszonyunk, Szűz Mária, imádkozzál érettünk! 

 Ezek az imádságok mintegy „kijöttek” belőlünk, és a mennyország felé irányultak.  

 A mostani imagyakorlatunkban inkább a befelé irányulást tanulgatjuk; belül, vagyis a 

lelkünkben szeretnénk találkozni az Úrral! Most az elcsendesedésünkben gondolatainkat és 

vágyainkat ne kifelé, hanem befelé próbáljuk irányítani! Legbelül akarjunk találkozni az Úrral!  

 Igaz, hogy imánkkal akármerre is fordulunk, Istent bárhol megtalálhatjuk, mivel Ő 

mindenütt jelen van. Az Egyház a szentmisében arra buzdít: Emeljük fel szívünket!, vagyis lélekben 

emelkedjünk fel Istenhez. De mi most inkább a belül való imádkozást, a belső imádságot szeretnénk 

megízlelni. Lelkünk legmélyén keressük Őt! Irányuljunk ahhoz, aki a szívünk trónján ül. 

 Ez a befelé fordulás, ez a lelkünk legmélyén uralkodó Istenhez való irányulás szeparáltságot, 

elkülönülést eredményez a világtól. A lényem, a kontemplatív imát kereső lelkem valahol 

lehatárolódik az e világ vonzásaival szemben. Házam ablakából nem kifelé a nagyvilágba tekintek, 

hanem hajlékom legszebb szobájában levő isteni Vendégem felé irányulok.  

 A kontemplatív magatartás mindig feltételezi az e világtól való szeparálódást: most 

nem e világ dolgait, a teremtményeket akarom szemlélni – még azok szépségeit se –, hanem 

egyedül a Teremtőt, a végtelen Szépséget, aki engem is megteremtett, aki bennem él. Így is 

megfogalmazhatom: „Uram, hiszem, hogy fogantatásomtól kezdve Te jobban élsz bennem, mint a 

szüleim élete, mert még őket is Te adtad nekem!” 

 

 A belül való imádság élményét öt fokozatban közelítjük meg: a kontemplatív lélek Istenre 

tekint; – Istennel társalog; – Istenre hallgat; – Istennel van; – Istennel kölcsönösen szeretik egymást.  

 Most nézzük részletesebben ezeket a lépcsőfokokat, amelyek – a nagy imádkozók jól bevált 

módszere szerint – a belső imára segítenek, hogy belül tudjunk találkozni Istennel.  

 

 I. A kontemplatív lélek először is Istenre tekint 

 

A zsoltárostól kapjuk a receptet: Lelkem Hozzád emelem, Uram, én Istenem, Benned bízom, 

ne valljak szégyent (Zsolt 24, 1-2).  

 Most én is a lelkem mélyén lévő Úrra irányítsam tekintetemet, mintha Ő a másik szobában 

volna, én meg még csak ebben a szobában vagyok, s a fal elzárja Őt a tekintetem elől. De lelkem 

tekintete át tud hatolni a falon. Ha testi szememmel nem is látom még Őt, de lelki szememmel igen. 

A rátekintés szinonimája, rokon értelmű szava: a ránézés, amelyet szemlélésnek is lehet mondani. A 

zsoltáros szavát – Szemem mindig az Úrra tekint (Zsolt 24, 15) – mondhatjuk így is: mindig az Urat 

szemlélem. Mert a lélek éppen szellemi mivoltánál fogva képes látni a szemnek láthatatlant is. 

Boldog, vágyakozó reménységgel időzöm el ebben az állapotban. Lényem legmélyén szemlélem 

Istent lelkem szemével. Próbáljuk állandósítani a kontemplatív léleknek ezt a magatartását, az 

Istenre tekintést! 

 Akit szeretek, arra mindig szívesen nézek: Szemem mindig az Úrra tekint. Ha lelkem mindig 



szívesen irányul Istenre, akkor valami megvalósul bennem ebből a kontemplatív tekintetből. 

 Ha szükséges, újra és újra kérdezzem meg:  Hol vagy, én szerelmes Krisztusom? Hol 

talállak Téged, kegyes Megváltóm? (Ho, 146.). Ha a minket Istentől még elválasztó falon a lelkem 

irányulásával át tudok hatolni – és így a lelkem már Istennél honol –, akkor már megélhetek valamit 

ebből az Istenre tekintésből.  

 A ház tiszta szobájába csak tiszta lábbal lehet belépni. Így lelkem legdíszesebb szobájába is 

csak tiszta lélekkel lehet bemennem. Valljam csak meg: Uram, én még nem vagyok méltó, hogy a 

hajlékodba menjek! (vö. Mt 8, 8), hiszen lelkem a Te hajlékod lett. Tisztíts meg engem! Ettől 

kezdve már a bűneimet is felejthetem. Ne a múltamon legyen a nézésem; felejtsem, ami mögöttem 

van! Törekedjem Jézusomhoz, az előttem álló, a bennem élő hatalmas Istenemhez! (vö. Fil 3, 13). 

 Minél tisztább, minél szellemibb a lélek, annál könnyebben tud áthatolni a matéria, az anyag 

vaskosságán. Hiszen gondolatommal is, szeretetemmel is egy pillanat alatt a szomszéd szobában 

vagyok, a fal túlsó oldalán. Próbáljam egész lényemmel követni tekintetemet, hogy ott legyek, 

ahova a jobbik énem irányul: Isten közelébe!  

 

 II. A belül való imádság második fokozata: a kontemplatív lélek Istennel társalog 

 

 Szent Makariosz remete mondja: „A szerzetest azért hívják monakhosznak (monachus = 

magányos, egyedül lévő), mert éjjel-nappal Istennel társalog, gondolatait az Istennel kapcsolatos 

dolgok foglalkoztatják, mivel szerencsére semmit sem birtokol itt lenn a földön.” Éjjel-nappal 

Istennel társalogni, micsoda kitüntetés! Az ég és föld Királyától nemcsak néhány perc audienciát, 

kihallgatást kapok. A magas hivatalt betöltők általában nagyon elfoglaltak, és nem érnek rá 

hosszasan foglalkozni velem, a kis emberrel. Az én Uram, Istenem, Királyom hajlandó éjjel-

nappal társalogni velem! Mindent megbeszélhetünk, a leghétköznapibb eseményeket is, mert ezek 

az apró-cseprő események sincsenek Isten nélkül, hanem mind-mind Istenben valósulnak meg.  

 Emlékezzünk csak vissza, hányszor mondjuk a nap folyamán: „Istenem!”, „Jézusom!” Vagy 

Jézussal a Boldogságos Szent Szűz nevét is hányszor hívjuk segítségül: „Jézus!”, „Mária!” Akármi 

is történik, az mind-mind Istennel, Istenben történik velünk, az mind-mind Istennel kapcsolatos 

esemény.  

 Akkor most itt az ideje, hogy társalogjunk! De vigyázzunk, hogy ne essünk abba a hibába, 

hogy csak mi akarjunk beszélni: „Uram, hallgass meg engem!” Inkább mondjuk Neki a Tőle 

tanult imát, amely megnyitja Isten szívét és szavát: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! (1 Sám 3, 

10).  

 Ebbe az Istennel történő társalgásomba mindent és mindenkit belefoglalhatok. Annyian 

kérték már imáimat! Egyházunknak is annyi gondja van! 

 

 III. A belül való imádság harmadik fokozata: a kontemplatív lélek Istenre hallgat 

 

A remete azért van csendben, hogy jobban hallja Istent, aki ott legbelül szól, hogy „békében 

és összeszedettségben fogadja Krisztus adományait, aki a legfőbb Jó, és mindennek fölötte van” 

(Areopagita Dénes). 

 Ha valaki egy nagyon érdekes történetet mond el, akkor a gyerekek zsivaja elhalkul, szinte 

szájtátva figyelnek. Amikor az én Uram szól hozzám, akkor én is hallgassak el! Már nem szükséges 

elmondanom a dolgaimat. Csak a készségemet hangsúlyozzam: „Hallgatlak, Uram!” Ezzel a 

magatartással lehetőséget adok az Úrnak arra, hogy szívtől szívig szóljon! „Csendben hallgatlak, 

Uram, mert akkor jobban hallom a szavad!” Nem füllel hallható szó ez, hanem a szeretet üzenete, a 

békesség sugárzása. 

 Ahogyan egy dühös, ideges ember fel tudja bosszantani a környezetében levőket is, 

ugyanúgy – sőt még inkább – képes a békesség Istene csendességre hangolni a lelkünket. Árad, 

sugároz az Ő békéje énfelém! Ott legbelül Isten nemcsak békéjét sugározza rám, hanem az 

egész lényemet is magához vonzza! Ez az összeszedettség ajándéka. Minél jobban átadom magam 

ennek az isteni vonzásnak, annál hosszabb ideig valósul meg bennem az összeszedettség állapota, 



vagyis az az Istenre irányultság, amelyet maga az Úr hoz létre. 

 Magához ragadja szívemet, és én boldog örömmel engedek ennek a vonzásnak. Neki nem 

szükséges a kontroll-lámpa, mint nekünk, akik szeretjük látni, hogy a műszereinkben létrejött-e a 

kontaktus? A szívemben fellobogott Iránta az öröm, és ezt Ő látja! Sőt rá kell eszmélnem, hogy Ő 

hozta létre ezt az örömöt. Ez az Istenhez irányítottságom – amellyel Ő magához vonta a lelkemet – 

már átvezet a belül való ima negyedik lépcsőjéhez. 

 

 IV. A belül való imádság negyedik fokozata: a kontemplatív lélek már Istennel van 

 

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz így figyelmezteti nővéreit: „Tartózkodjanak ott, 

ahol Isten van (tudniillik a lelkükben, és nem kívül) – gondolataik és vágyaik által.” Istennel lenni: 

ez minden lélek vágya. Ez a mi örök boldogságunk. Szent Teréz konkrét jó tanáccsal is szolgál: 

„Szeretettel igyekezzenek a nővérek az Úr kedvében járni” (A tökéletesség útja…, 26. fejezet). 

Akkor járunk a kedvében, ha a főparancsot teljesítjük. János apostol ezt így mondja: Ha szeretjük 

egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk (1 Jn 4, 12-13). Vagyis ha Istennel 

szeretjük egymást, illetve ha a felebaráttal szeretjük Istent, akkor Isten bennünk él! Minél jobban 

szeretjük egymást, az Ő szeretete és a felebaráti szeretet egyre tökéletesebb lesz bennünk. 

Szent Teréz ehhez az Istennel való együttléthez további tanácsot is ad: „El kell vonulnia 

lelke mélyére, és ott megtalálja azt, akit keres. Elégséges, ha magányba vonul, és saját belsejében 

szemléli Őt” (A tökéletesség útja, 28. fejezet). Istennek ez a közelsége olyan gyönyörűséges 

élmény, hogy az ember szíve majd elolvad a gyönyörűségtől: „Itt vagy, Uram, és én Veled 

lehetek!” Tárjuk ki Előtte a szívünket! Ha Ő ennyire közel engedett a szívéhez, és feltárta azt 

nekünk, akkor joggal elvárhatja, hogy mi is feltárjuk Előtte szívünk legmélyét. Engedjük egész 

közel magunkhoz, egészen a szívünkbe! Ez két személynek már nemcsak külső együttléte, 

tudniillik hogy egymás mellett vannak, ez már Isten és a lélek belső együttléte. Egymásban, egy 

helyen vannak, együtt vannak. Szíve az én szívemben lüktet, az én szívem pedig az Övében! 

Itt már nem csupán arról van szó, hogy jól érezzük magunkat egymás jelenlétében, hanem 

sokkal inkább arról, hogy belül jelen vagyunk egymás számára! Már nemcsak egymásra 

gondolunk, és vágyakozunk egymás után, hanem együtt egyet gondolunk, és egy a vágyunk, sőt 

egyek vagyunk! Az emberi létnek ezek olyan mélységei, ahová a hétköznapok sürgésében-

forgásában nem könnyű bejutni. De ha lelkünk mélyére vonulunk, ott megtapasztaljuk, hogy Isten 

az, aki magához vonzott, hogy Vele együtt legyünk. Lelkem megpihenhet Istenben, Isten pedig az 

én szívemben pihen. Micsoda szeretetizzás ez, amely ilyen áhítatra lobbantja a szívemet! Szeretete 

áttüzesíti a lelkemet! Bárcsak tudnám őrizni ezt a tüzet! 

 

 V. A belül való imádság ötödik foka: Isten és a lélek kölcsönösen szeretik egymást 

 

 Amíg ez a kölcsönös szeretet fel nem izzik, addig a lélek legyen tevékeny: jobban akarja 

szeretni Istent, mint önmagát!  

 Aki a szeretetet akarja gyakorolni, az már gyakorolja is azt!  

 Amikor ez a kölcsönös szeretet felizzik: a lélek befogadja és viszonozza Isten szeretetét. 

Ebből a szeretetbefogadásból és viszonzásból születik meg a kölcsönös önátadás. A lélek már nem 

önmagában akar élni, hanem Istenben, Isten pedig az emberben! 
 

 Szent János apostol így tanít: Abból ismerjük meg, hogy Benne élünk és Ő mibennünk, hogy 

saját Lelkéből adott nekünk (1 Jn 4, 13). Ezért lehetséges a kölcsönös szeretet. Saját Lelkét adta 

nekünk, és mi – mint az Atyjától szeretett gyermek – a Fiúval együtt ezzel a Lélekkel 

szerethetjük Isten Atyánkat!  

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak, 

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak. 



 Ó, jelenj meg, Krisztus, szomorúnak, 

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak. 

 



 

e) ISTEN MEGAJÁNDÉKOZ AZ Ő GONDOLATAIVAL 

 

 

63. Lectio Divina – Isten szavának áhítatos olvasása 

 

 

Az 55. számú éneket imádkozzuk: 

 Kereszten haldokló kegyes Jézusom, 

 Jövök, én tékozló, Hozzád, Orvosom, 

 Nagy bűnökkel telten Eléd térdepeltem, 

 Én kegyes Jézusom, tisztítsd meg a lelkem! 

 

 I. Keressetek az olvasásban, találni fogtok az elmélkedésben, zörgessetek az 

imádságban, és ajtót nyitnak nektek a szemlélődésben 

 

A lectio divina szót nem könnyű lefordítani, pedig látszólag igen könnyű a szavak értelme. 

A lectio olvasást jelent, a divina szó jelentése: isteni. Ezt a Divina Commediából (Dante: Isteni 

színjáték) is ismerjük. De hogy isteni olvasásnak fordítsuk, az nem elég magyaros, és nem adja 

vissza eléggé ennek a fogalomnak az értelmét. Szentírásolvasásnak is lehetne fordítani, de ezen a 

kifejezésen mást szoktunk érteni. A lectio divina: – talán így mondhatnánk – az isteni szavak 

áhítatos olvasása és elmélkedése, valamint az abból fakadó imádság és az abból születő 

szemlélődés. 
 1. Puskely Mária szerint: A lectio divina latin kifejezés tartalma sokkal gazdagabb annál, 

hogy magyarul lelki olvasásnak mondjuk. A lectio divina előfeltétele az olvasni tudás. Ezt már 

Pachomius is kikötötte az egyiptomi pusztaságban remetéskedő társainak: a közösségben 

mindenkinek rendelkeznie kellett az olvasni tudás ismeretével, sőt a Szentírás bizonyos részeit 

kívülről is meg kellett tanulnia. Nagy Szent Vazul meg egyenesen elküldésre ítélte a közösségből 

azt, aki nem volt hajlandó megtanulni a zsoltárokat. A kijevi barlangkolostorokban a monachusnak, 

a magányosan élő szerzetesnek is állandóan kellett olvasnia a Szentírást, és később a szentek életét 

is. A lectio divina, ez a latin lelkiségi kifejezés a tartalmában nagyjában megegyezik azzal a keleti 

fogalommal, amelyet a remeték is gyakoroltak. (A keresztény szerzetesség, II. kötet, 590. oldal). 

 2. Ennek az imamódnak az első latin nyelvű, írásban történt megfogalmazása II. Guigonak, 

a karthauzi rend kilencedik perjelének († 1185 körül) a Scala claustralium [A kolostor lépcsői] c. 

levelében található (lásd: Szennay András: Népek nevelője, 293. köv. oldal), amelyet kb. 1170-ben 

írt a szemlélődő életről barátjához, Gervasiushoz. Ebben ezt olvashatjuk: „Amikor a minap kézi 

munkával (azaz fizikai munkával) foglalatoskodva a lelki ember munkálkodásain gondolkoztam, 

hirtelen négy lelki lépcsőfok jutott eszembe: tudniillik az olvasás, az elmélkedés, az imádság és a 

szemlélődés. E kolostori lépcsőn át a földről az égbe juthatunk fel.” 

 a) Tehát nem csupán a szentírásolvasásról van szó. Ezt egy egyszerűen olvasni tudó ember 

is megteheti. Ez a Szentírás tanításának egy meghatározott rend szerint történő feldolgozása: „Az 

olvasás az Írások figyelmes lélekkel történő serény vizsgálata. Az elmélkedés az elme tervszerű 

cselekedete, amely a rejtett igazság jelentését saját értelmével kutatja. Az imádság a szív alázatos 

Istenhez fordulása a rossz távol tartásáért és a szükséges javak elnyeréséért. A szemlélődés pedig az 

Istenbe kapaszkodó, az örök édesség örömeit ízlelő lélek felemelkedése, illetve Isten általi 

felemeltetése.” 

 b) Erről a négy lépcsőfokról Guigo, a karthauzi perjel még más megállapításokat is tesz. 

Próbáljuk ezeket is szívünkbe vésni, s meglátjuk, mennyi megközelítési lehetőség van arra, hogy 

ezt a négyes lépcsőfokot megélhessük! Ezt írja: „A boldog élet édességét: az olvasás keresi, az 

elmélkedés megtalálja, az imádság kéri, a szemlélődés ízleli.” 

 A latin szó: lectio, olvasást jelent. Erre rímel az elmélkedés latin szava a meditatio. A 

meditáció utáni lépcsőfok az oratio, az imádság, és ezután következik a contemplatio, vagyis a 



szemlélődés. Guigo ezt a négyes lépcsőt más megfogalmazásokban is ajánlja szerzetestestvéreinek: 

Keressetek az olvasásban, találni fogtok az elmélkedésben, zörgessetek az imádságban, ajtót 

nyitnak nektek a szemlélődésben. Ezzel Jézus szavaira utal: Keressetek és találtok, zörgessetek, és 

ajtót nyitnak nektek (Mt 7, 7). 

 A karthauzi perjel így folytatja: Az olvasmány kemény táplálékot nyújt a szájnak. Az 

elmélkedés megrágja, megtöri Isten igéjét a lélek számára. Az imádság Isten üzenetének ízét szerzi 

meg. A szemlélődés pedig maga az édesség, amely felüdít és boldogít. 

 c) Vagy egy más hasonlattal is megközelíthetjük a lectio divina használatát: Az olvasás a 

külső héj feltörése (mint a diónál). Az elmélkedés a belső mag keresése. Az imádság a vágyakozás 

az íz még tökéletesebb feltárására. A szemlélődés pedig a kinyert édesség élvezete. 

 Ezt a négyes lépcsőfokot így is meg lehet határozni: Az olvasás által megértem Isten 

üzenetét.  Az elmélkedésben az értelmemmel figyelmesen szemügyre veszem, beengedem a 

szívembe, és keresem a megvalósításának lehetőségét. Az imádságban kérem Istent, hogy 

ajándékozza nekem. A szemlélődésben boldogan befogadom Istent, és az Ő ajándékát. 

 3. Röviden így foglalnám össze Isten igéjének ezt az áhítatos olvasási módszerét:  

 A lekcióban keresem Isten szavát: „Mit mondasz, Uram?” Isten szól hozzám.  

 A meditációban: befogadom, amit Isten mondott nekem, hogy gondolataimat és akarásomat 

átalakítsa az Övébe. 

 Az orációban válaszolok Isten üzenetére: a szívemet is felemelem és odaadom Neki, hogy 

Vele legyek és szóljak Hozzá. 

 A kontemplációban pedig Isten vonzza magához a lelket, illetve eljön hozzá. A lélek 

önmagát kitárva boldogan engedi, hogy Isten közölje vele szentháromságos életét, és betöltse őt 

önmagával. A lélek befogadja Istent, Isten pedig a lelket öleli önmagába.  

 A kontemplációt, a szemlélődést így is meg lehet fogalmazni: Isten szerető nézése, 

amellyel a lélek nemcsak Isten üzenetét, hanem magát Istent is befogadja, illetve egészen 

odaadja magát Istennek, és engedi, hogy Isten egészen magához vonja, s eggyé lesznek a 

szeretetben. A kontempláció gyümölcse a delectatio, a gyönyörködés Istenben és az öröm 

egymásban. 

 

 Ez tehát egy olyan szentírás-olvasási módszer, amelyet – mint az itt felsorolt megközelítési 

módok is mutatják – a lelki élet mesterei szívesen gyakoroltak. Ha nekik jó volt, akkor bizonyára 

nekünk is érdemes ezt a módszert gyakorolnunk. 
 

 II. A lectio divina nemcsak Isten befogadására, a Benne való gyönyörködéshez segít, 

hanem testvéreimre is ki akar áradni a cselekvés által! 

 

A lectio divina konkrét gyakorlatához előkészület gyanánt idézzük szívünkbe a zsoltáros 

szavait: Légy csendben, vagyis csendesülj el, és várj az Úrra! (Zsolt 36, 7). Ahhoz, hogy egy 

szentírási anyagot megértsek, és a szívembe is befogadjam, az kell, hogy ne csak elolvassam, 

hanem csendesedjem is el! Az elcsendesedés hasonlít a megszomjazáshoz. Ahogyan várom, 

szeretném a beteljesedést, hogy az ital csillapítsa szomjúságomat, úgy vágyódjam Isten üzenetének 

megtalálására. A zsoltáros ezt mondja: Csodáidra nyisd föl szememet, hogy törvényeidet 

csodálhassam! (Zsolt 118, 18). 

 Gyakorlatilag bárhol kinyithatjuk a Szentírást, annak összes tanítása mind-mind Isten 

üzenete. Mivel én olvasom, amit olvasok, személyre szóló üzenet lesz nekem. Isten igéje olyan 

hatékony, hogy minden emberrel személyes kapcsolatot tud kialakítani. Nézzünk egy példát: 

 1. Nagyböjt első vasárnapján Jézus pusztai böjtölésének és megkísértésének a történetét 

olvassuk az Evangéliumban. Ebből ragadjunk ki egy mondatot, ez legyen mostani imádságunk, a 

lectio divina témája. Jézus az ószövetségi Szentírásból (MTörv 8, 3) idézi: Nemcsak kenyérrel él az 

ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik (Mt 4, 4-5). (A felolvasás, illetve annak 

meghallgatása, tehát a szöveg felolvasás útján történő magunkba fogadása ugyanazt kell, hogy 

eredményezze, mint az olvasás.) Keresem Isten szavát: „Uram, mit mondasz nekem az olvasás 



által?” A kenyérről és Isten igéjéről ad üzenetet. 

 a) Annak érdekében, hogy a szerzetes vagy a lectio divinát gyakorló ember jobban megértse 

Isten üzenetét, szükséges Isten szavának ízlelgetése, befogadása, asszimilációja, elmélyítése. Ennek 

az elmélyítésnek szemléltetésére a természethez közelálló ember a középkorban a „kérődzés” 

hasonlatát is használta: a tehén ugyanis újra meg újra megrágja az egyszer már befogadott ételt. Mi 

inkább talán ezt a zsoltárrészt alkalmazzuk magunkra: Beszédes ajkamon szüntelenül a Te ajkad 

igéit ismételgetem (Zsolt 118, 13). Itt tehát az ismételgetésről van szó. Újra meg újra mondjam el: 

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik! 

 b) A lelki élet mesterei ajánlják, hogy az olvasott szent szöveg szavait nem csupán szemmel 

kell elolvasni, hanem ki is kell ejteni, szinte megrágni: ismételgetve az emlékezetbe vésni, hogy 

azután átvihessük a gyakorlatba, és így élet fakadjon belőle. Mondjam el magamban többször is 

Isten üzenetét, amelyet már ismerek, de szívesen ízlelgetek. Ismételgessem, mert ez Isten üzenete: 

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik! Mondjam el 

még egyszer, de sokkal lassabban! Lakatot is tehetek a számra (vö. Sir 22, 27). Ráteszem az 

ujjamat, bezárom, hogy Isten szava a számban maradjon, belül maradjon: Nemcsak kenyérrel él az 

ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik.  

 c) Hallatlanul merész, de misztikus gondolat: Ugyanaz a szó van az én ajkamon, amely Isten 

ajkáról származik. Bárcsak tudnám Isten minden szavát az Ő csókjaként, szeretetének jeleként 

fogadni és befogadni! Belül mondjam ki még egyszer ezt a szót, mert Tőle származik: Nemcsak 

kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Miután jó néhányszor 

megrágtam ezt az édességet; amikor már bezártam a számba, nehogy elszökjön tőlem; és amikor 

már úgy érzem, hogy Isten általam olvasott szava belül van, bennem van, akkor térjek vele a 

szívembe, azaz engedjem a szívembe is eljutni Isten üzenetét! 

 2. A lekcióból itt jön létre a meditáció, az elmélkedés: 

 – Befogadom Isten szavát, és hagyom, hogy átalakítsa gondolatvilágomat, érzés- és 

akaratvilágomat.  

 – Értelmemmel átlátom, hogy a kenyér is, és Isten igéje is éltet. Mindkettő az élet miatt 

fontos.  

 – Szívemmel kezdjem el még jobban szeretni a mindennapi kenyeret, amelyet Isten ad meg, 

és a mindennapi igét, amely Isten ajkáról származik.  

 – Isten életet ajándékoz nekem. Isten ajándéka gazdagít engem.  

 – Kész vagyok megtenni akaratát az én életemben, és másokat is szeretnék ezzel 

gazdagítani. 

 Az elmélkedésben úgy vagyunk, mint a zsoltáros: Keresem arcodat, Uram, keresem 

tekintetedet (Zsolt 26, 8): „Keresem szavadat, üzenetedet, Uram!” Ugyancsak a Zsoltárok 

könyvében találunk egy ideillő tanítást: Hallgattam és elnémultam. Szívem fölhevült bennem, 

elmélkedtem, s egyre nagyobb lánggal égett (Zsolt 38, 4).  

 Én is elmondhatom: „Minél tovább elmélkedtem a szívemben, annál jobban felcsapott 

bennem a láng, a vágy, hogy jobban megismerhesselek Téged, Uram. Szeretném még jobban 

megismerni üzenetedet! Az Rád vall, hogy mit üzensz nekem. Elárulja, hogy mit tartasz fontosnak 

számomra. Elárulja, hogy milyen szeretettel gondoskodsz rólam. Kenyér és ige. Végül is a Te 

kenyered és a Te igéd. Élet ez számomra, a Te életed!”  

 3. A lekcióból megszületett a meditáció, és most ez a léleklángolás segít, hogy a 

meditációból megszülessék az oráció, az imádság. Vagyis válaszolok Isten szavára.  

 A lectio divina mint imamódszer, az Isten által sugalmazott szövegek közvetítésével igazi 

imádságot hoz létre. Az oráció, vagyis az imádkozás ugyanis belső beszélgetés Istennel. 

 – Ő szólt hozzám, és nekem illik válaszolnom. „Te a szíved kincseiből ajándékoztál nekem, 

fel kell emelnem tehát a szívemet Hozzád, és odaadni Neked!”  

 – Elmondhatom Neki a köszönetemet: „Ma is volt kenyerem, amelyet megehettem.” 

 – Elmondhatom Neki a kérésemet is: „Adj azoknak is, akiknek nem jutott! Több milliárd 

embertestvérem éhezik nap mint nap.”  

 – Bűnbánatot tartok azok helyett is, akik felelősek azért, hogy a különböző nemzetek fiainak 



nincs meg a napi betevő falatjuk sem. 

 – „Uram, megköszönöm, hogy ma szent igéddel, ajkad édes szavával is tápláltál!” 

 – Eltölti szívemet az együttérzés fájdalma: „Hányan és hányan nem tudták vagy nem akarták 

meghallgatni ma sem a Te édes isteni szavadat. Értük is könyörgök (vö. Jn 17, 20), hogy higgyenek 

Benned, a Te szavad igazságában! Fogadják be üzenetedet, és fogadjanak be Téged is!” 

 – „Mindazok helyett is bűnbánatot tartok, akik szavaidat nem valósítják meg az életükkel, 

és emiatt mások becsmérlik a Te szent nevedet, Uram! Meg van írva: Miattatok káromolják Isten 

nevét a pogányok (Róm 2, 24). Uram, irgalmazz nekik, ha életükkel nem dicsőítik meg nevedet, 

vagy ha káromolják szent nevedet!”  

 – Az orációban mondjam el még mindazt, ami az eszembe jut Isten igéjével kapcsolatban, 

vagyis amit megismertem az olvasásból, és befogadtam az elmélkedésben, hogy átalakítson. A 

kenyér is, és Isten igéje is éltet.  

 – Ujjongjak Istennek: „Élek! Élek! Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1 Kor 15, 10). Te 

éltetsz engem, Uram! Áraszd belém még jobban az Életedet!” 

 A lectio divina úti eledel, orvosság a mennybe vezető úton. Az életben maradáshoz, a 

gyógyuláshoz nem elegendő elolvasni az orvosság receptjét, hanem azt be is kell venni, 

asszimilálni, vagyis fel is kell dolgozni. Hagyni, hogy hasson ránk az erejével. Az imádságban 

kérjem: „Uram, add nekem a Te igéd isteni orvosságát, hogy Veled lehessek, Te meg énvelem!” 

Amikor az emmauszi tanítványoknak Jézus kifejtette az Írásokat, igéje miatt lángolt a szívük (vö. 

Lk 24, 30-31). Engedjem én is lángolni a szívemet, hogy átjárja Isten igéjének éltető ereje a 

szemlélődésben! 
 4. Talán itt érkezik el a pillanat, hogy az orációból megszülessék a kontempláció, vagyis az 

imádságból a szemlélődés, amikor Isten magához emeli lelkemet, illetve közli az Ő 

szentháromságos életét. Én pedig befogadom Isten titokzatos, misztikus önközlését, ahogyan az Úr 

mondja: Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat (MTörv 32, 2). 

Titokzatos módon. Egyszer csak megjelenik bennem Isten igéje, Isten éltető szava, sőt 

megjelenik bennem a szavát nekem ajándékozó Istenem! A zsoltáros is megéli ezt: Döntéseid 

útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm (Zsolt 118, 27). Isten szavát megérteni, 

csodálatos tetteit, önközlését szeretettel nézni, örvendező, gyönyörködő lélekkel befogadni! „Te 

nézel engem, én nézlek Téged! Te gyönyörködsz bennem, én gyönyörködöm Benned! Bárcsak 

jobban tudnám látni tekintetedet! Bárcsak tisztább lenne a lelki szemüvegem, hogy ne csak 

tükörben homályosan (1 Kor 13, 12), hanem tisztán láthassalak!” 

 Az olvasásból fakadó elmélkedés, az elmélkedésből fakadó imádság, valamint az 

imádságból fakadó belső barátság szívünket könyörgő szavakra és szeretetre indítja, és Isten, 

valamint az isteni dolgok szemlélésére segíti.  

 Isten szerető nézése nemcsak azt jelenti, hogy én nézem Őt szeretettel, hanem sokkal inkább 

azt, hogy Ő néz engem szeretettel. Ez Istennek az a szerető nézése, amellyel rám tekint, amellyel 

életet fakaszt bennem. Élet, Isten élete lesz bennem: ez a lectio divina gyümölcse. 

 5. Isten tevékenykedni akar rajtunk keresztül is: cselekedni, életet fakasztani másokban is, 

megszentelni ezt a világot. Korunk embere ezért a lelki élet klasszikusainak ezen négy 

lépcsőfokához egy ötödiket is hozzátesz: az actiot, a cselekvést.  

 A kontemplációból cselekvésnek kell fakadnia: Isten élete kisugárzódik rajtam keresztül 

mások felé is. Ő él, cselekszik, meghal és feltámad bennem, és általam másokban is. Ő él, Ő 

cselekszik, Ő szenved és meghal, hogy a krisztusi feltámadt ember élete legyen bennünk. Ezért 

osztom meg másokkal a kenyeremet is, és Isten szívembe befogadott igéjét is.  

 a) Isten, az Atya a feltámadt Krisztusban gyönyörködik. Jézus pedig az Ő Istenében, 

Atyjában gyönyörködik. A feltámadt Krisztus nekem ajándékozza magát, hogy bennem az Atyát Ő 

imádja, szemlélje, szeresse és megdicsőítse egész életében, minden cselekedetében. Ezért mondja 

az apostol: Ugyanaz az érzület legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban volt! (Fil 2, 5-6), vagyis 

az érzésvilágunk Krisztusba alakítása, Krisztussal egyesülése, egyesítése szükséges. Ugyanazt az 

érzületet ápoljuk magunkban, amely Őbenne volt a Mennyei Atya megdicsőülésére és a világban 

élő testvéreinek megváltására. Ő legyen bennem az, aki cselekszik! Az apostol megadja a pontos 



receptet: Alakuljatok át gondolkodásmódotok megújulásával Krisztus szerinti új emberré! (vö. Róm 

12, 2). 

 b) A lectio divina vagyis a Szentírás áhítatos olvasása és elmélkedése tehát olyan 

imádság, amely szemlélődéssé alakul, és cselekvésre késztet. 
 Tárgya: a Szentírás, illetve annak magyarázata.  

 Módszere: Isten szavának ízlelgetése, befogadása, asszimilálása.  

 Magában foglalja a fontolgató elmélkedés, az imádság és a kontempláció elemeit. Nem 

csupán olvasás vagy elmélkedés, hanem az Isten által sugalmazott szöveg olvasással, 

ismételgetéssel és elmélkedéssel emlékezetbe vésése, az imádsággal és a szemlélődéssel a szívbe 

beengedése, majd a belőle fakadt élet továbbadása, átvitele a gyakorlatba.  
 c) „A lectio divina az Isten által sugalmazott szövegek közvetítésével igazi beszélgetést hoz 

létre Istennel. A lectio divina pontos, figyelmes, lelki, s ezért megszentelő, éltető, személyes, 

bensőséges, állandó, kitartó, rövid, de minden esetben imádságos és elmélkedő jellegű. Nem csupán 

az értelmet mozgatja meg, hanem elsősorban a szívet, ezért kapcsolatban marad az aszkézissel, így 

bűnbánatot ébreszt, és erősíti az Isten utáni vágyat.” (Puskely Mária: Keresztény szerzetesség, II. 

kötet, 590. oldal).  

 

 De ugyanakkor segít a misztikára, a kontemplációra, Isten befogadására, a Benne való 

gyönyörködésre és életre, amely Élet nemcsak bennem akar élni, hanem ki akar áradni az 

embertestvéreinkre is az actio, a cselekvés által.  

 

Befejezésül az 55. számú éneket folytassuk: 

 Én kegyes Jézusom, Tied vagyok én! 

 Mennyei orvosom, egyetlen remény. 

 Csak egy, amit kérek: majd ha porba térek, 

 Lássa meg arcodat a megtisztult lélek.  

 

 



 

 

64. Éljünk megváltó Istenünkhöz méltó keresztény életet! 

 

 

A 48. számú éneket imádkozzuk: 

 Isten áldjon, tünde játék, te világi élet, 

 Tied voltam: megtagadlak, és lelkemnek élek. 

 Serlegedben telt a kedvem és a földi kincsen, 

 Megízleltem s megtanultam, hogy igaz jód nincsen. 

 

 Bevezetésképpen a csend által próbáljuk mélyíteni ráhangolódásunkat az Úrra. A csend 

abban segítsen, hogy még jobban szomjazzunk Istenre. 

 Annak érdekében, hogy ne csak körülöttünk legyen csend, hanem belül, a lelkünkben is: 

megnézhetjük, hogy mit hagyhatnánk még el. Hogyan tehetnénk belső világunkat mintegy 

mozdulatlanná, könnyűvé az e világ minden hívságától, vagyis mindattól, ami hiábavaló, de mégis 

magához akarna csalogatni Isten helyett?  

 A vágyakozással készítgessem a szívemet: „Ma mit üzensz nekem, Istenem?” Ez az Isten 

igéjére való ráfigyelés is egyfajta belső csendet eredményez bennünk, mint amikor a gyereknek ezt 

mondjuk: „Figyelj csak!” 

 Szent Pál apostol efezusiakhoz írt levele alapján szőjük ma elmélkedésünk fonalát: 

 

 1. Isten Krisztusban kiválasztott, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte, hogy Jézus 

Krisztus által fogadott gyermekeivé legyünk (vö. Ef 1, 3-5). Isten terveit szemlélő ember elámul 

Isten nagy, üdvözítő akaratán. Fiak vagyunk a Fiúval! Szentnek és feddhetetlennek kell lennünk a 

szent és feddhetetlen Jézus Krisztussal! Ha a minket meghívó Isten szent, akkor nekünk is 

szenteknek kell lennünk!  

 Mindig, de különösen is nagyböjtben aktuális ez az gondolat: ellene mondani a világnak, és 

a Szent Istent választani, Őhozzá csatlakozni! De ez az Istennel való egység nem csak a mi 

erőfeszítésünk eredménye, sőt, a magunk erejéből nem is tudnánk erre eljutni.  

 2. Szent Pál gondolata segít: Benne, tudniillik Jézus Krisztusban kaptuk a megígért 

Szentlélek pecsétjét (Ef 1, 12-13). Ez a tulajdonul lefoglaltság jele. A könyvbe is belebélyegzik a 

könyvtár tulajdonjogát kifejező pecsétet. Isten szeretete, a Szentlélek az, akiben a Mennyei Atya 

engem is lefoglalt magának, hogy gyermeke lehessek. 

 Az apostol így folytatja: Ő a mi örökségünk foglalója, amíg Isten dicsőségének 

magasztalására teljesen meg nem váltja tulajdonát (Ef 1, 14). A Mennyei Atya vásárolt meg 

bennünket egyszülött Fia megváltó vére által. Teljesen meg akar szerezni magának bennünket. 

Értsem meg: megváltottságom azt jelenti, hogy nem a bűné vagyok már, nem a magamé, hanem 

Istené vagyok már! Ezért mondja Szent Pál apostol: Értsétek meg, milyen reménységre hívott meg 

titeket, milyen gazdag a szentek öröksége. Fönséges örökség! Milyen mérhetetlenül nagy az Ő 

hatalma fölöttünk, akik hívőkké lettünk (vö. Ef 1, 18-19). Mindennap egyre jobban értsem meg, 

hogy a szentek társa lehetek. Sőt, szent lehetek a Szent Istennel! 

 3. Elmélkedésünk bevezetőjében felindítottuk a vágyunkat: „Mit üzensz ma nekem, 

Istenem?” Ha Ő a szentek örökségére hívott meg, akkor most vágyódjunk erre a szent 

életegységre a Szent Istennel! Ne tartsuk ezt lehetetlennek!  

 Az apostol így ír: Nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg (Ef 1, 19-20). 

Láthatjuk Krisztusban, hogy egy emberben mire képes a kegyelem! Az Ő emberségét egészen 

betölti az Istenség, olyannyira, hogy személyi egységbe került a második isteni Személlyel. Benne 

egyetlen Személy lüktet a Mennyei Atya felé a szeretetből, a Szentlélekből. Két természet, de egy 

személy. Micsoda Istennel való egyesülés ez! 

 4. A levél folytatódik: Mindent hatalma alá vetett, és Őt az egész Egyház fejévé tette. Ez az 

Ő teste, és teljessége, Ő az, aki mindent mindenben betölt (Ef 1, 22-23). Az ember-Krisztusban 



eluralkodott az Istenség. Bárcsak énbennem, az emberben is egyre jobban eluralkodna Isten! Ő 

a titokzatos Test, az egész Egyház Feje; én meg a titokzatos test tagja vagyok, akinek az a hivatása, 

hogy eluralkodjék benne a Fő élete. Akkor vagyok élő tagja Krisztusnak! Adjam meg magam az Ő 

szent akaratának! Engedjem, hogy Ő – aki mindenben mindent be akar tölteni (vö. Kol 3, 11) – 

engem is teljesen betöltsön önmagával! Akkor Krisztus által valósul meg bennünk Isten uralma! Az 

emberiség ősi vágya – Ádám és Éva kívánsága: Olyannak lenni, mint Isten (vö. Ter 3, 5) – Krisztus, 

a második Ádám (vö. 1 Kor 15, 45) által valósul meg: Olyanok lehetünk, mint a Szent Isten! Ha 

engedjük, hogy életünket betöltse, akkor olyan lehetünk, mint a názáreti Jézus, akit egészen 

betöltött az Istenség. A teremtő Isten erre a Krisztussal való hasonlóságra hív mindnyájunkat. 

Nyilván mi csak teremtményi mércénk szerint tudunk olyanok lenni, mint Krisztus; úgy fogadni be 

az Istenséget, amint a názáreti Jézus. Megváltottságunk pontosan ezt jelenti: most már egészen 

Istenéi vagyunk! Hálálkodjunk Isten megváltó jóságáért, üdvösségre meghívó szeretetéért! 

Engedjük, hogy hálánk egyre jobban Isten színe elé szálljon fel a szívünkből! 

 5. Hálánk intenzitását növeli annak felismerése, hogy Isten szent kiválasztottja, megváltottja 

lehetünk; illetve annak a tudata, hogy honnan jutottunk el idáig. Szent Pál apostol efezusiakhoz írt 

levelében ezt is olvassuk: Ti vétkeitek és bűneitek miatt halottak voltatok, így éltetek valaha a világ 

szokása szerint a légűrben uralkodó fejedelem hatalma alatt, vagyis a gonosz lélek hatalma alatt. 

Egykor távol voltatok, a világ szokásai szerint éltetek, a sátán hatalma alatt éltetek (vö. Ef 2, 1-3). 

Ez azt jelenti, hogy halottak voltunk Isten számára. A bűnben élő ember nem Istenben él!  

 Még tovább konkretizálja az apostol: Megtettük mindazt, amit a test és az érzékek kívántak 

(Ef 2, 3). A testi ember, vagyis a régi ember: bűnben vegetáló, tengődő ember. Az érzékek 

kívánsága nem csupán a testiséget, az érzékiséget, hanem sokkal inkább az ember testével 

kapcsolatos minden más érzést jelenti. Ezek a szenvedélyek. Ha nem is halálos bűnök, de elvonnak 

Istentől, és akkor nem Istennel töltődünk be, hanem azokkal a teremtményekkel, amelyekre az 

érzéseinkkel, érzékeinkkel kapcsolatos kívánságaink irányulnak. A lelki ember tudja, hogy van 

ennél sokkal fontosabb dolga is: Isten a legfontosabb! Az Ádámtól való születésünktől fogva mi is 

a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember (Ef 2, 3-4). Vagyis életünk elszakadt Istentől, 

születésünktől fogva nem lehettünk Isten kedves gyermekei. Nem voltunk az Övéi, nem voltunk a 

gyermekei, mert a sátán elrabolt, fogva tartott bennünket. 

 6. Az apostol itt az efezusi levélben írja le azt is, hogy Isten hogyan oldotta meg ezt a 

konfliktust, nézeteltérést: Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy – bár bűneink 

miatt holtak voltunk – Krisztusban feltámasztott minket, életre keltett minket (Ef 2, 4-5), hogy 

mennyei életet élhessünk. Micsoda tragédia lenne, ha most halottak lennénk! Nem a test halálával, 

mert azt az Úr feltámasztja, hanem a lélek halálával, az Istentől való örökre elszakítottság pokoli 

gyötrelmével! 

 Az apostol ezzel kapcsolatban ezt mondja: Mi, akik egykor „távol” voltunk tőle, Krisztus 

vére árán „közel” jutottunk hozzá (vö. Ef 2, 13-14). Boldog örömmel éljük meg, hogy van 

otthonunk a mennyben! Ahova a magunk erejéből nem tudtunk eljutni, oda Isten emelt föl Krisztus 

kereszten kiontott drága vére árán, hogy mindeneket – engem is – magához vonzzon (vö. Jn 12, 33). 

Ez a megváltói cselekedet: egyszülött Fiát adja Isten váltságdíjul értünk, hogy mi az Ő gyermekei 

lehessünk. A halál csak az életért van: Krisztus halála a mi életünkért. Felszabadultunk a bűn alól, 

és Isten szolgái lettünk. Gyümölcsünk a megszentelődés, célunk az örök élet (vö. Róm 6, 22).  

 Ó, vajon fel tudjuk-e fogni, hogy micsoda értékes váltságdíjunk van? Mi, a parányi 

emberek, Isten hatalmas Fia, Krisztus vére árán, halála árán kaptunk új életet!  

 7. Szent Pál így ír erről az új életről: Általa van szabad utunk az egy Lélekben az Atyához 

(Ef 2, 18), vagyis Krisztus által van szabad utunk az egyesítő Szentlélekben a Mennyei Atyához, az 

élet adójához. Krisztus által a Szentlélekben az Atyához! Micsoda közösség ez a végtelenül Szent 

Istennel, a szentháromságos egy Istennel! Egyesülhetünk Vele! 

 8. Ó, mennyi hálálkodni valónk van! Szítsuk fel szívünkben újra a hála lobogó tüzét 

megváltottságunkért! Mi, akik olyan messziről, a bűn halálából jöttünk, akik születésünknél fogva 

pogányok voltunk, akik egykor a hitetlenség fiai között éltünk, és mindent megtettünk, amit a 

testünk és az érzékeink kívántak (Ef 2, 3), már nem vagyunk idegenek és jövevények Isten számára, 



hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe (vö. Ef 2, 19). Közösségben lehetünk Isten háza 

népe tagjaival, a szentek között van a helyünk. Nem a gonosz lélek hatalmában, hanem Isten 

országában lehetünk otthon. 
 Ahogyan a tábortűzre a fát, úgy rakosgassuk ezeket az isteni gondolatokat és tanításokat is 

szívünk hálájának lobogó tüzére, hogy még nagyobbra szítsa fel az Úristen iránt érzett hálánkat. 

 9. A következő versben ez áll: Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek 

maga Jézus Krisztus a szegletköve (Ef 2, 20). Isten újjáépít bennünket, új alapokra helyezi 

életünket: Krisztusra, akit az Ószövetségben a próféták, az Újszövetségben az apostolok tanítanak 

és állítanak elénk. Benne kapcsolódik össze az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává 

(Ef 2, 21). Döbbenjek rá, hogy nem mi építjük magunkat Isten épületévé, hanem Isten építi fel 

belőlünk az Ő hajlékát! Ahogyan a teremtés Isten misztikus cselekvése – mert Ő a kezdeményező, 

mi, a teremtmények, a befogadók –, úgy a megváltás műve is Isten ilyen misztikus tette, mert Ő az 

elsődleges cselekvő. Mi, emberek, a befogadók vagyunk.  

 10. Ezt a gondolatot a következő vers is megerősíti: Benne épültök ti is a Szentlélek által 

Isten hajlékává (Ef 1, 22). A teremtés és a megváltás után itt jön a harmadik misztikus isteni 

cselekedet: a megszentelés műve. A Szentlélek által szentel meg bennünket Isten: az Ő hajlékává, 

templomává szentel föl. Ilyenkor az ember – mint Szent Pál apostol – nem hallgat már testre és 

vérre (vö. Gal 1, 17), a szenvedélyek szavára, az Istentől elhúzni akaró belső erőkre; hanem a 

Boldogságos Názáreti Szűz példájára megadja magát Istennek: Legyen nekem a Te igéd szerint! (Lk 

1. 38). Vagy a Jézustól tanult imával mondja: Legyen meg bennem is a Te akaratod! (Mt 6, 10). 

 11. Engedjük szívünk hálájának és szeretetének lángját még magasabbra lobogni: „Istenem, 

de jó vagy hozzám! Megteremtettél, megváltottál és megszentelsz! Isteni cselekvésedre nincs 

más válaszom, mint teremtményi alázattal, istengyermeki boldogsággal megvallanom és vállalnom: 

  Tied vagyok, teremtő Istenem!  

  Tied vagyok megváltó Istenem!  

  Tied vagyok megszentelő Istenem!  

  Tied vagyok, egészen a Tied!” (vö. Zsolt 118, 94). 

 Szent Pál is ezt tanítja: Ez volt az Ő örök szándéka, amelyet Urunkban, Krisztus Jézusban 

valósított meg (Ef 3, 11-12). Benne, és a Belé vetett hit által bátran, teljes bizalommal járulhatunk 

Isten Atyánk elé (Ef 3, 12-13). Kiáltsuk az Úr felé: „Hiszek, Mennyei Atyám, hiszek! Teljes 

bizalommal fordulok Feléd. A hitem és a reményem összeköt Veled a szeretetben! Tedd 

teljessé ezt a gyarló, kicsiny erőfeszítésemet, hogy a Te szereteted töltsön be!” 

 12. Az apostol így folytatja: a Mennyei Atya adja meg nektek, hogy Lelke által 

megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben (Ef 3, 16-17).  

 Erre vágyódjék a szívünk: „Bennem is Isten legyen a Minden!” (vö. 1 Kor 15, 28). Ez a 

legnagyszerűbb létmód, ez a legfinomabb, emberhez legméltóbb létmód, ez már egyenesen isteni 

létmód, ez az ember minden vágyát magasan meghaladó létmód!  

 Mi az eredménye a magunk kicsiny erőfeszítésének és Isten hatalmas, önmagát ajándékozó 

szeretetének? Az apostol adja meg a választ: Akkor majd megismeritek Krisztusnak minden 

ismeretet felülmúló szeretetét, és beteltek az Istenség egész teljességével (Ef 3, 19). Lét, Ismeret és 

Szeretet, vagyis Atya, Fiú és Szentlélek ennek a végtelen létnek, ismeretnek és szeretetnek a neve.  

 13. Ez a legtisztább misztika: Betelni Isten egész teljességével, vagy ahogyan Szent Pál 

később mondja: Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár, és mindenben 

benne van (Ef 4, 6). „Engem is átjár, bennem is jelen van! Ezt tekintetbe kell vennem! Ezt kell 

néznem! Ezt kell gyönyörködve szemlélnem! Bennem van, átjár, egészen birtokba vesz, közli 

önmagát. Ez az az új élet, amelyet a Mennyei Atya ajándékoz az egyszülött Fia drága vérén 

megváltott teremtményének, nekem. Gyarló, kicsiny szívemből az Isten felé szálló hálám és 

szeretetem lobogása eggyé lesz üdvözítő Istenünknek (vö. Júd 1, 25) felém közelítő, önmagát 

nekem ajándékozó, bennem élő szeretetével! Az én szeretetlángolásom az Ő szeretetében, az Ő 

szeretete az én szívemben van!” 

 14. Mivel Isten jelen van minden teremtményében, mindent átjár az Ő szeretetével, ezért a 

mi szívünkben jelenlevő szeretetlobogása is összeköt mindenkivel. Gyermeki bizalommal merjük 



vállalni, hogy belesemmisüljünk az Ő mindenkit átölelő szeretetébe! Testvéreinkkel együtt 

vessük bele magunkat karjaiba, isteni lényébe! Akkor kerülünk testvéreinkkel együtt a 

helyünkre, akkor élünk majd igazán!  

 Akkor tudjuk ténylegesen értékelni, hogy mit jelent a mi megváltottságunk, ha már nem a 

bűnnek és a szenvedélyeinknek, az Istentől elhúzó vágyainknak élünk, hanem immár Istennek, 

sőt Istenben, Ő meg mibennünk!  

  

 A megváltott ember megtapasztalhatja: Isten él benne! Micsoda összeszedettség ez: már 

nem kalandoznak el gondolataink és vágyaink, mert Isten egészen magához ragadott minket is (vö 

Fil 3, 12-13), és önmagával töltötte be a szívünket!  

 Megváltó Istenünkhöz mennyire méltó ez az Őáltala ajándékozott élet! 

 

Befejezésül a 48. számú éneket imádkozzuk: 

 Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez: 

 Szállni vágy a gyönyörűség örök kútfejéhez. 

 Már előttem Isten arca, s ama boldog Ország. 

 Már ezentúl annak élek, világ, Isten hozzád! 

 

 



 

 

f) AZ ÖSSZESZEDETTSÉG AKADÁLYAI A SZENVEDÉLYEK 

 

 

65. Lelki szabadságharc kell a szenvedélyek megfegyelmezése, illetve a szent vágyak által 

 

A 145. számú éneket imádkozzuk: 

 Győzhetetlen én kőszálom, 

 Védelmezőm és kővárom, 

 A keresztfán drága árom, 

 Oltalmamat Tőled várom! 

 

 Legutóbb Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levele alapján elmélkedtünk arról, hogy 

szabadító Istenünkhöz méltó szent keresztény életet kell élnünk, mert megváltott, megszabadított 

minket a bűntől. 

 Most nézzük tovább az Efezusi levél alapján, hogy hogyan is érti az apostol ezt a lelki 

szabadulást: Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a megtévesztő 

kívánság romlásba dönt (Ef 4, 22-23). A sátán kísértése volt az a megtévesztő kívánság, amely 

Ádámot és Évát, és minket, az Ő gyermekeiket is a bűn rabjaivá tett, romlásba döntött. A lélek 

szabadsága érdekében szükséges ezeknek a megtévesztő kívánságoknak a megfegyelmezése. 

 

 Lelkiismeretünket megvizsgálva most tekintsünk vissza mai napunkra: mennyiféle kívánság 

merült fel kísértés gyanánt, amelyek el akartak vonni Istentől. Próbáljuk most Isten szemével nézni 

a vágyainkat:  

 – Hová vezéreltek, mire akartak megtéveszteni, hogy eltérítsenek Istentől?  

 – Hogyan sikerült legyőznünk őket, és hogyan kerekedtünk felül vonzásukon, hogy ne a 

szenvedélyek rabságát, hanem Isten gyermekeinek a szabadságát válasszuk? (vö. Jn 8, 32). 

 

 Pál apostol a korábbi életmódot és a megtévesztő kívánságokat a régi ember, tehát a még 

nem Krisztushoz tért ember számlájára írja. Ami tehát eddig volt, azt Krisztus tanítványának le kell 

vetnie, attól szabaddá kell válnia. 

 De azt is megmondja, hogy hogyan tudunk krisztusi új emberré lenni: Újuljatok meg 

gondolkodástok szellemében (vagyis gondolkodásmódotokban és vágyaitok irányulásában), s 

öltsétek magatokra az új embert, aki Isten hasonlatosságára – tiszta igazságban és szentségben – 

alkotott teremtmény (Ef 4, 23-24).  

 Ez valóságos forradalom: a régi rendszer megdöntése és a krisztusi uralom lelkünkben 

történő helyreállítása. Szent teremtménnyé kell lennünk! 
 

 I. Szükséges a szenvedélyek megfegyelmezése, hogy ne azok uralkodjanak rajtunk! 
 

 A bűnös kívánság arra indította az embert, hogy ellene mondjon Isten uralmának, sőt magát 

Isten helyébe tolja. A Krisztusban vállalt engedelmesség azonban nem rabságot, hanem 

szabadságot hoz Isten gyermekeinek. Ne a rosszat, Isten akaratával ellentétes dolgokat kívánjuk, 

hanem Isten akaratával megegyezőt! Ez szolgál igazán a javunkra. 

 1. Mivel az összeszedettségre vágyódunk, s az összeszedettség imaállapotát szeretnénk 

megélni és gyakorolni, azért szükség van erre a gyökeres fordulatra. 

 Szent Pál megmondja, hogy ennek érdekében mit ne tegyünk, illetve, hogy mit tegyünk: 

Szakítsatok a hazudozással. Mindenki beszéljen őszintén a felebarátjával, hiszen egymásnak tagjai 

vagyunk (Ef 4, 25). Azután sorolja a többi szenvedélyt is: Ha haragusztok is, ne vétkezzetek... Ne 

engedjetek az ördögnek. Aki lopott, ne lopjon többé (Ef 4, 26. 27-28). Távol legyen tőletek minden 

keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz (Ef 4, 31). Az 



apostol (mint jó tanító) megadja az orvosságot is: Inkább Szentlélekkel teljetek el (Ef 5, 18). 

Figyelmeztet, hogy a sátán ellen kell harcolnunk: Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok 

állni az ördög cselvetéseivel szemben (Ef 6, 11). Amíg a magunk erejével próbálunk 

győzedelmeskedni a bennünket fogva tartó szenvedélyek fölött, az az aszkézis szférája. Kell a saját 

erőfeszítés, de tapasztalatból tudjuk, hogy ez nem elég! 

 A mi jó Királyunk nem hagy magunkra bennünket a szabadságharcunkban! Ő maga 

siet a segítségünkre, Ő szabadít meg a bűn rabságából. 
 2. A zsoltáros ezért mondja az Úrról: A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt 

most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik (Zsolt 11, 5). Ezzel a tanítással 

már a misztika területére vezet az Úr. Ő az, aki átveszi a kezdeményezést, az irányítást. 

Meghallja a sóhajunkat, látja a nyomorunkat, és fölkel, hogy szabadulást hozzon nekünk! Isteni 

„felkelés” ez. Ennek a „felkelésnek” mindig győzelem a vége! Tekintsünk fel a mi győzedelmes 

Urunkra, aki szabadulást hoz! Egyre jobban vágyódjunk arra a szabadságra, amelyet Ő ad nekünk! 

 3. A Rómaiakhoz írt levélben az apostol világosan megmondja: Én szerencsétlen ember! Ki 

szabadíthat meg ettől a halálra szánt testtől? Egyedül Isten! Hála legyen Istennek, aki Jézus 

Krisztus, a mi Urunk által megszabadít (vö. Róm 7, 24-25). Véssük mélyen a szívünkbe, hogy a mi 

szabadságharcunkban nem csupán mi harcolunk. Mi csak megyünk a Parancsnokunk után, a 

Szabadítónk nyomában, és szabadságunk érdekében megteszünk mindent, amit tudunk. Szent Pál 

nevű harcostársunk is így tett: Én is futok, de nem céltalanul. Mérem az ökölcsapásokat, de nem a 

levegőt csapkodva, hanem sanyargatom és rabságba vetem  testemet (1 Kor 9, 26-27). Fegyelmezte 

testét, harcolt a szenvedélyekkel. 

 4. Menjünk mi is oda a Vezérünkhöz, és kérdezzük meg: Jó Mester, mit kell tennem, hogy 

eljussak az örök életre, hogy megszabaduljak a pokol hatalmából, az örök halál rabságából? (vö. Mt 

19, 16-17). Nekünk is mondja: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, hagyd el mindenedet, amid van, 

amihez ragaszkodnál, és jöjj, kövess engem! Ragaszkodj hozzám, légy velem, illetve engedd, hogy 

én meg teveled legyek!” (vö. Mt 19, 21-22). 

 Itt olyan csapatmunkáról van szó, amely erőt és biztonságot ad. Parancsnokunk szeme 

villanása biztatással, erővel tölt el. Megbabonázva menjünk Utána: vállaljuk a küzdelmet életre-

halálra! A gazdag ifjú szomorúan távozott. Azért lett dezertőr, vagyis azért hagyta el Krisztust és a 

csapatát, mert jobban szerette vagyonát, mint Krisztust. Szenvedélyesen csüngött a földi dolgokon. 

Azokhoz jobban ragaszkodott, mint Krisztushoz. 

 5. Akkor mi lesz a megoldás a mi számunkra? Főparancsnokunk a zsoltáros által adta ki a 

napiparancsot: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót, törekedj a békességre, és járj annak az útján! 

(Zsolt 33, 14). Ez a harci jelszó azonban nem hadititok, amelyet csak a mi csapatunk tagjai 

ismerhetnek. Ez mindnyájunk számára a győzelem stratégiáját, hadműveletét tartalmazza: 

elfordulni a rossztól, és csak a jót tenni! Isten ugyanis sohasem tesz rosszat, hanem csak jót. Ez 

az életszentség útja. Ez a gonosz lélek hatalmából való megszabadulás útja. Ez a győzelem útja: 

jobban szeretni Krisztust, mint bármi vagy bárki mást.  

 Ehhez kell a szenvedélyek megfegyelmezése. A lelki élet tudománya ezért mindig nagyon 

részletesen tárgyalja a szenvedélyek elleni küzdelmet. 

  

 II. Mit értünk a „szenvedélyek” szó alatt?  
 

 A szenvedély az érzéki vágy mozdulása a jó vagy a rossz felé. Önkéntelen mozdulás, nem 

kontrollált vágy, törekvés, amely megszületik az ember érzékeiben az akarata ellenére is. Itt nem 

annyira az érzékiség vágyáról van szó, hanem általában azokról a vágyakról, amelyek az 

érzékekhez, az érzékszervekhez vannak kötve. A test a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test 

ellen. A testi ember vágya ellentétben van a lélek vágyaival (vö. Gal 5, 17). 

 1. A „testi ember” kifejezés a „régi embert”, a Krisztushoz még odasimulni nem akaró 

embert jelenti. A Krisztushoz csatlakozó, a tökéletes szeretetre törekvő ember azonban még a 

szenvedélyeket, ezeket az önkéntelen belső mozdulásokat is kontrollálni akarja, hogy azok is 

Krisztus uralma alatt legyenek. 



 Bár a szenvedélyek a lélekben születnek meg, mégis a testben valósulnak meg. Gondoljunk 

például a bennünk megszülető haragra. Amikor értelmünkkel azt látjuk, hogy valami nem tetszik, 

akkor az ennek a dolognak való ellenállásunk változást is eredményez a testünkben: az arc kipirul, a 

szív hevesebben dobog, a lélegzés szaporább lesz, a kéz ökölbe szorul. Ha nem kontrolláljuk, akkor 

még haragosan le is csap!  

 Azért kell a szenvedélyeinket megfegyelmeznünk, megtagadnunk, hogy ne ezek az 

önkéntelen mozdulások, az érzékekben megjelenő vágyak töltsenek be és tartsanak rabságukban, 

hanem Krisztus töltsön be! Ő uralkodjék el a lelkünkben! 
 2. Keresztes Szent János, a nagy karmelita misztikus, egyháztanító A lélek sötét éjszakája 

című könyvében ezt a jelenetet fejtette ki A lélek dala című versében: „Egy titokzatos éjszakán, 

amikor a háza már elpihent, a lélek az éj sötétjében találkozni akar szerelmes Istenével.” Leírta, 

hogy a titkos lépcsőn hogyan ment ki a lélek önmagából, hogy találkozhasson szíve Istenével. Tehát 

ez a lényeg: lelkünk háza csendben pihenjen el! A szenvedélyek már ne dübörögjenek bennünk! 

 

 III. Szent vágyak kellenek: mi Istent akarjuk diadalra juttatni magunkban! 
 

 1. Az Úr érkezésének észrevételéhez belső csend szükséges, amikor is a lélek mintegy 

lábujjhegyen jár, hogy az Úr érkezésének első fuvallatát is képes legyen érzékelni. Vagyis 

mindannak az elhagyása kell, ami akadályozná Krisztus szabad bejárását lelkünk hajlékába. Minden 

akadályt el kell távolítanunk! Senkihez és semmihez sem szabad ragaszkodnunk, ami nem Isten 

vagy Istené. Azért kell ez a belső szabadság, hogy teljesen Isten töltsön be önmagával, Ő 

uralkodjék el a lelkünkön, ne más! Ez nem kiszorítósdi játék, hanem szabadságharc! A lélek 

szabadságáról van szó, életre-halálra menő küzdelemről! Ha nem tudjuk megszabadítani 

lelkünket a szenvedélyek uralmától, akkor nem Krisztus, hanem a halál uralkodik el bennünk! 

 2. Szent Pál ezt mondja: Mindent elviselek Krisztusban (vö. Fil 4, 13), Érte mindent 

elvetettem, csakhogy Őt elnyerhessem (vö. Fil 3, 8-9). Az Isten gyermekeinek szabadságát kereső 

lélek – amely már elhagyta a halálos bűnt – most el akarja hagyni nemcsak a bocsánatos bűnt, 

hanem a szenvedélyek uralmát is; hogy ne azok ráncigálják, ne a szenvedélyek töltsék be, ne azok 

uralkodjanak rajta, hanem Isten! Ahol a lélek és a Szentlélek uralkodik, ott van az igazi 

szabadság!  
 3. Ha uralomra tudjuk juttatni Istent lelkünk trónján, ha Ő a mi szívünk Királya, akkor 

milyen kicsivé zsugorodnak azok a vágyak, elirányulások, amelyeket az előbbi lelkiismeret-

vizsgálat kapcsán a mai napomra vonatkoztatva kontrolláltunk! Hol vannak ezek a vágyak? Milyen 

kicsivé lettek a végtelen nagy Uralkodó jelenlétében! A napsütés hatására a pocsolya sáros vize 

elpárolog. A lélek szabadságának útját keressük? Hagyjuk, hogy egyre jobban átjárjon Isten! 

Tüzesítsen át Isten szeretete! Krisztus kapcsoljon bele önmagába! 

 4. Az Efezusi levélben ezt a Krisztusban való összekapcsolódást tanítja az apostol: Benne 

kapcsolódik egybe az egész épület, s emelkedik az Úr szent templomává. Benne épültök egybe ti is a 

Szentlélek által Isten hajlékává (Ef 2, 21-22). Az a Krisztus lesz az összetartó erőnk, aki lelkünk 

szabadságát hozta (vö. Jn 8, 32). Lelki épületet, házat, Egyházat hoz létre belőlünk, akiket egészen 

betölt Isten Lelke, akiket megszentel a Szent Isten!  

 5. Erről ad tanítást a Leviták könyve is: Szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak: én szent 

vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek közül, hogy enyéim legyetek (Lev 20, 26). Ő 

ugyanis megszabadította népét a rabságból. Minket is! Szövetséget kötött velünk is. Ő a mi 

Istenünk, mi meg az Övéi lettünk, Neki szentelt emberek, választottjai. Tehát a legapróbb lelki 

moccanásaink is egészen az Övéi legyenek! Neki legyenek lefoglalva! Akkor nem leszünk 

szétszórtak! Ez az Istennek való lefoglaltság ugyanis összeszedettséget eredményez bennünk. 

Lényünknek ez a teljesen Istennek szenteltsége alkalmassá tesz arra, hogy az isteni sugallatok 

legfinomabb fuvallatát is felfogjuk, megértsük és gyümölcsöztessük! Ha be vagyunk kapcsolva 

az isteni áramkörbe, akkor az Ő kegyelmi fuvallatának a legfinomabb érintését is tudjuk érzékelni. 

Rárezonál a lelkünk. Ha a szenvedélyek, vagyis a lelkünk testtel összekötött képességei elterelik a 

figyelmünket, illetve a szívünk szeretetét Istentől és a lelki dolgoktól, ha ilyen „palotaforradalom” 



lép föl, akkor szomorúan tapasztaljuk meg a szétszórtságot, vagyis az imában való 

szórakozottságot. 

 6. Ha lelkünk a minket szerető Isten jelenlétébe helyezkedik, ha értelmünket, akaratunkat 

és szívünket Istenre irányítjuk, akkor az összeszedettség, az Istennel való egybekapcsoltság 

valósul meg bennünk! Ha engedjük, hogy a mennyország hatalmas Királya eluralkodjék bennünk, 

és betöltsön jelenlétével, szeretetével, mint víz a tengert, vagy levegő a mindenséget, és engedjük, 

hogy lelkünk Királyaként elfoglalja jogos helyét szívünk trónján, és betöltse végtelen szeretetével 

lelkünk hajlékát; akkor Isten az összeszedettséget valósítja meg bennünk! Ő kapcsolja magához a 

mi szívünket. Az előbbi fázis az aszketika szakasza, ez pedig a misztikáé. Ott mi, emberek, 

próbálunk tevékenykedni, itt pedig hagyjuk, hogy Isten uralkodjék el rajtunk. 

 

 IV. Hogy Isten hol, hogyan, mikor valósítja meg uralmát lelkünkben, az misztérium, az 

a kegyelem titka 

 

Mi magunk törekedjünk a bűntől való megszabadulásra, a szenvedélyek feletti lelki 

szabadságharc megvívására! Ez a mi dolgunk, kötelességünk, feladatunk! Lelki 

szabadságharcunkat tehát a szenvedélyeink megfegyelmezése, illetve a szent vágyak 

felindítása által tudjuk megvívni. Ahhoz, hogy ne a rendezetlen szenvedélyes vágyak, Istentől 

elszakítani akaró indulatok töltsenek be, az kell, hogy szent vágyakat juttassunk uralomra 

magunkban.  

 1. A lelki küzdelemben a győzelemhez vezető stratégiát megint csak a Zsoltároskönyvből 

tanulhatjuk meg: Kezemet Feléd tárom. Mint a kiszikkadt föld, lelkem Utánad eped (Zsolt 142, 6). 

Ez nem a legyőzött kézfeltartása, hanem a győztes szíve választottja felé repeső mozdulata: „Érted 

harcoltam, most már téged szeretnélek birtokolni, átölelni!” Ez a szomjúság gyönyörű, szent vágy! 

Mondjuk Urunknak: Szomjazom Utánad, mint a száraz föld az eső után! (vö. Zsolt 142, 6).  

 2. Krisztus katonáinak készséges engedelmességével folytassuk a zsoltárt: Mutasd meg, 

melyik úton járjak, mert Hozzád vágyódik a lelkem (Zsolt 142, 10). Hol van a győzelem útja, hol 

van a szabadulás? Nem kell sokáig várnunk eligazításra. A zsoltáros úgy írja le az Urat, mint valami 

hadiszemlén a parancsnokot: Megszemléli Isten az égből az embereket, hadd lássa, van-e köztük 

értelmes, és Istenre szomjas (Zsolt 52, 3), tudniillik Istent kereső ember. Jelentkezzünk önként: Itt 

vagyok! (Iz 6, 8), Istenre szomjas a lelkem. Isten szabadságára vágyódik a lelkem!  

 Ó, milyen lehet az az isteni tekintet, amellyel a mi Parancsnokunk ránk, halált megvető 

bátorsággal jelentkező szolgáira letekint. Próbáljuk átélni ezt a tekintetet, amely szívünk mélyére 

hatol! Szítsuk a vágyunkat: „Jöjj közelebb hozzám, Uram! Légy velem a harcban! Ne légy távol 

tőlem!” Mondjuk a zsoltáros szavát: Vágyva vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám! (Zsolt 39, 1-

2). Nemcsak ránk tekint a messzeségből, hanem egészen közel jön hozzánk, a szívünkbe jön, átöleli 

a vállunkat, sőt a szívére ölel. Elfogad bajtársának. Vele együtt viseljük a bajokat, hordozzuk a 

keresztet, vívjuk a harcot, és majd akkor együtt aratunk győzelmet is! Szabadságharcunk 

ütközeteiben Ő küzd velünk a tűzvonalban. Lelkünk szabadságáért folytatott küzdelmünk nagyobb 

részét Ő vívja meg. A győzelmet is Neki köszönhetjük! 

 3. Olyan jó a szabadság levegője! Ez a győzelem mámora! Már nem kell szolgálnunk a 

gonosznak. Jézus megszabadított! Vele együtt uralkodhatunk magunk felett, a vágyaink felett, 

amelyeket már az Ő erejével legyőzhettünk. Nincs más óhajunk, minthogy egészen Ő töltsön be! 

A győztes csata után az ünnepi Te Deum következik, mert a győzelmet Istennek köszönhetjük!  

 4. Érzelmeink megvallására is a zsoltáros szavait hívjuk segítségül: Áldott legyen az Úr, aki 

meghallgatta könyörgésem szavát: erőm az Úr és védőpajzsom! (Zsolt 27, 9). „Ó, hogy áldalak 

Téged, Uram! Hát nem hiába könyörögtem! A csatában Te lettél az én erőm! Te voltál a 

védőpajzsom a gonosz támadásaival szemben. Persze hogy eluralja szívemet az öröm.” 

 A zsoltáros így folytatja: Szívem Benne bízott, és Ő megsegített, örvendezik a szívem, 

énekemmel adok hálát Neki! (Zsolt 27, 10). A győzelem mámorában tudja legjobban megélni az 

ember a hála fennkölt érzését. Milyen felemelő érzés ez! Isteni Szövetségesünkkel sikerült 

győznünk önmagunk fölött, a bűn rabsága fölött. Krisztus megszerezte nekünk a szabadságot! Ó, 



mennyire kell védelmeznünk ezt a drága kincset! 

 5. Akik hosszú évek után menekültek meg a háborús fogságból, azok belülről is ismerik ezt 

az élményt: „Szabad vagyok! Szabad vagyok!” A szenvedélyek rabságából szabadult lélek is 

elmondhatja: „Végre igazi hazám, a lélek szabadságának földjére léphetek, otthon lehetek!”  

 

 Mekkora isteni adomány ez a szabadság! Érdemes vállalni érte a lelki szabadságharcot: a 

szenvedélyek megfegyelmezését, illetve küzdeni, hogy a szent vágyakkal Isten jusson diadalra 

magunkban! 

 

Befejezésül a 145. számú éneket imádkozzuk: 

 Irigyimet zabolázd meg,  

 Szándékukban tartóztasd meg, 

 Szegény fejem koronázd meg, 

 Mennyen, földön boldogíts meg! 

 



 

 

66. A törekvő szenvedélyek: a szeretet és a gyűlölet szenvedélye 

 

 

Énekeljük az 58. számú éneket, és kérjük a békét Úr Jézustól: 

 Bűnbánóknak menedéke!  

 Trónusodhoz eljövünk. 

 Ah! Mert máshol nincs üdv s béke, 

 Jézus, irgalmazz nekünk! 

 

 Amikor imádkozni próbálunk, számtalanszor megtapasztaljuk az összeszedettség hiányát: 

nem vagyunk elég összeszedettek, hanem olyan szétszórtak vagyunk. Ezzel gyakran vádoljuk is 

magunkat a szentgyónásban. Most próbáljunk visszaemlékezni saját tapasztalatunkra: mi 

akadályozza legjobban az összeszedettségünket, és így imádságunk szétszórtságát eredményezi?  

 Ha a tapasztalatainkat összegezzük, akkor így lehetne legegyszerűbben jellemezni a 

szétszórtság élményét: másra gondoltunk, elkalandozott a figyelmünk. Ez így van: figyelmünk 

eltérülése szétszórtságot eredményez. De az embernek nemcsak értelme, hanem szabad akarata is 

van. Akaratunk elkalandozása, más dolgok, vagyis a teremtmények felé való elvágyódása szintén 

szétszórtságot eredményez. Kicsit leltározhatjuk azokat az élményeinket, amikor mást akartunk, 

amikor vágyaink eltérítettek bennünket az imádságban Istentől. 

 Vágyaink összeszedettség érdekében történő kontroll alatt tartása eléggé elhanyagolt terület. 

Az összeszedettségre való törekvésünkben inkább csak gondolataink elkalandozását szoktuk felróni 

magunknak, a vágyak önkéntelen szerteszaladgálását már kevésbé. 

 

 I. Mik a szenvedélyek? 

 

Ezért most nézzük egy kicsit részletesebben a lélek ezen vágyait, amelyeket 

szenvedélyeknek szoktunk nevezni. Nagy emberismeretről tesz tanúságot Petőfi Sándor, amikor ezt 

mondja: Az embert vágyai vezérlik! Vágyai követésében nyilván messzire elkalandozott a szülői 

háztól, de akkor a messziségből sajgó szívvel, vágyakozó lélekkel gondolt vissza a nagy Duna 

mentében álló kicsiny lakra és az édesanyjára. A vágy haza is hozza a messzire elkerült vándort! 

 1. Nekünk is meg kell ismernünk és fel kell térképeznünk vágyaink világát, jobban, mint 

ahogyan ma a tudósok a genetika világát térképezik fel. Lássuk világosan, mi az, ami segít 

bennünket a szétszórtság elkerülésében, illetve az összeszedettség megvalósításában.  

 a) A köznyelv a szenvedélyek kifejezést a szenvedélybetegekre használja, akik nem tudnak 

parancsolni maguknak például az alkohol, a kábítószer vagy a szexualitás terén. Ezért a közfelfogás 

elítéli a szenvedélyeket, és kiirtandóknak tartja őket.  

 b) Ha az aszketika nézőpontjából próbáljuk megközelíteni a szenvedély szót, akkor 

felismerhetjük, hogy ezek: Isten által ajándékozott képességek. Mert Isten adja a természetünket, 

amely testből és lélekből áll. 

 c) Lelkünknek két nagy szellemi képessége van: az értelem és az akarat. Ezek a szellemi 

képességek a testhez vannak kötve: szemünkkel olvassuk a betűket, fülünkkel halljuk a szavakat, 

agyunkkal dolgozzuk fel az információt, és tudunk következtetni, döntést hozni, még ha sokszor 

nehezen is. (Ha ebben a döntéshozó mechanizmusban minden rendben volna, nem is volna gond a 

szenvedélyekkel.) Szenvedélyvilágunk is a test-lélek emberben működik. 

 d) Isten úgy teremtette meg az embert, hogy a test fölött a lélek uralkodjék, a lélek 

fölött pedig Isten! Csakhogy ezt az eszményi isteni elgondolást az első emberpár bűne elrontotta. 

Az eredeti bűn nemcsak azzal a büntetéssel járt, hogy szenvednünk kell és meg kell halnunk, hanem 

azzal is, hogy az értelmünk elhomályosodott, és az akaratunk rosszra hajlik. A 

szenvedélyvilágunkban is emiatt van a rendezetlenség, a lázadás. A test-lélek emberben már nincs 

benne az Istentől ajándékozott harmónia, mivel természetünk megsérült. Egész lelki 



törekvésünknek ennek az eredeti rendnek a helyreállítására kell irányulnia: testünk fölött a 

lélek legyen az úr, a test-lélek ember fölött pedig Isten!  

 2. A szenvedélyeket aszkétikus szempontból tehát így lehet meghatározni:  

 A szenvedély az a vágyó tehetség, amely ugyan akaratunkhoz, azaz szellemi mivoltunkhoz 

tapad, de az érzéki, vagyis az érzékszervekhez kötődő természetünkhöz nyújtja le a gyökereit. Az 

aszketikus szóhasználatban az érzéki természetünk szó alatt nem az érzékiségről, hanem arról a 

testhez kötött emberről van szó, aki az érzékszervei, a test által kap információt, illetve 

indíttatást.  
 Szellemi mivoltunk a testhez van hozzárendelve (nem alárendelve, hiszen a kettő egysége 

adja az embert, ahogy azt Isten eredetileg elgondolta!). Amikor a halál által a test és a lélek 

különválik, akkor a test ugyan elporlad, és a feltámadásig dicstelen állapotban van (1 Kor 15, 43), 

de a lélek megtartja a vonatkozását a testtel. A teológia tanítja, hogy Isten a mennyországban a 

megdicsőült léleknek külön isteni rendelkezéssel ajándékozza az ismerést és az akarást, vagyis a 

szeretést, amelyre itt a földön a test segítette a lelket. Amikor majd az utolsó napon megtörténik a 

feltámadás, akkor – ahogyan Jób mondta – a saját szemeinkkel fogjuk látni az Urat (vö. Jób 19, 27). 

Vagyis az ismerés és a szeretés a mennyben is a test segítségével történik. Isten szellemi 

megismerésben és szeretésében segít az ismerő és a vágyó képesség, amely immár a megdicsőült 

testhez van kötve. Az üdvösségre eljutott ember a megdicsőült test segítségével tudja egészen 

befogadni Istent, a végtelen boldogságot, és birtokolni szüntelenül egy örökkévalóságon át. Ezt 

azért is érdemes tudatosítanunk, hogy lássuk, hogy Isten mennyire megbecsüli a testünket.  

 3. Most csendes elmélkedésben próbáljuk érzékelni magunkat, a test-lélek 

összetettségünket! Vegyük észre, amikor valamelyik vágy megmoccan bennünk, vagyis valamire 

irányul! Tehát figyeljük a testünkkel kapcsolatos vágyódásokat, amelyek azonban a szellemi 

mivoltukban indulnak el. Isten színe előtt nézzük magunkat a lélek röntgenjével! A szenvedélyek 

által szeretnének elérni vagy elkerülni valamit.  

 a) A szenvedélyek egyik irányulása tehát: szeretnénk valamit elérni, hogy azt birtokoljuk. 

Ezek a törekvő szenvedélyek. Leltározzuk kissé magunkat: Milyen irányulások, vágyak 

moccannak bennünk? Most mit szeretnénk elérni? 

 b) A szenvedélyek másik irányulása: valamit szeretnénk elkerülni, elhárítani, jaj, be ne 

következzék! Ezek az ellenálló szenvedélyek. Figyeljük meg, hogy bennünk melyek jelentkeznek! 

 4. A szenvedélyeknél az önszeretet, vagyis az önfenntartási és fajfenntartási ösztön 

jelentkezik. Végső fokon a szenvedélyek is Istentől kapott ajándékok. Az Úristen ugyanis azért 

teremtett meg bennünket, hogy a legfőbb jóra: az Istenben való részesedésre, az üdvösségre, a 

legnagyobb szeretetre törekedjünk. Az nem önzés, hogy el akarunk jutni az üdvösségre, mert ez 

egyrészt Isten akaratának megvalósítása, másrészt pedig Isten, önmagunk és embertársaink 

szeretésének legnemesebb megvalósulása! Az önszeretetre vezethető vissza az összes többi 

szenvedély. 

 5. Mivel létünknek legelső, legmélyebb törvénye a szeretet, azért vágyó képességünk két 

legalapvetőbb, legerősebb élménye: a szeretet, illetve ennek ellentéte: a gyűlölet. Azt szeretjük, 

ami tetszik. Ami nem tetszik, azt nem szeretjük, attól gyűlölettel elfordulunk.  

 a) A szeretet tehát akkor ébred fel bennünk, ha valami tetszik. Tetszésünknek, 

vágyódásunknak tárgyát vagy a külső érzékszerveink, vagy egy belső érzék, a fantázia tárja elénk. 

Ha szemünkkel látunk egy szép virágot, azt mondjuk: „Ez tetszik, vagyis ezt szeretjük!” Ha nincs 

módunk a természetben egy szép virágot szemünkkel és az orrunkkal észlelni, akkor a fantáziánkkal 

képzeljük el. Ez megjeleníti számunkra a virágot akkor is, ha nem látjuk. Mivel az a szép virág – 

amelyet csak belül érzékelünk – megfelel a mi érzéki, vagyis az érzékszerveinkhez kötött 

természetünknek, azért tudjuk szeretni a szép virágot akár csak fantáziánk által megjelenítve is. 

 b) Ha viszont képzeletünk vagy az érzékeink olyan tárggyal találkoznak, amelyek érzéki, 

érzékelő természetünkkel ellentétben vannak, akkor elfog bennünket a gyűlölet, vagyis a „nem 

akarás” érzete, a „nemszeretem”-érzés, az „utálom”-élmény. 

 6. Mivel vágyó tehetségünknek ezen megnyilvánulásai is Isten ajándékai, szenvedélyeinket 

nem kiirtanunk, hanem megfegyelmeznünk kell. 



 a) Nekünk kell értelemmel belátnunk és szabad akarattal eldöntenünk, hogy melyik legyen 

az a tárgy, amelyet szeressünk (mert tetszik), illetve vágyódjunk rá (hogy a mienk legyen), és 

örüljünk neki (amikor már birtokolhatjuk), mert az a tárgy Isten akaratával megegyezik. Akkor ezek 

már nem lesznek rendetlen szenvedélyek, vagyis nem akadályoznak, hogy Isten töltsön be minket 

önmagával és ajándékaival, azaz a fegyelmezett szenvedélyek az összeszedettség imájára segítenek. 

Ezért legjobban az üdvösséget kell szeretnünk, vágyódnunk rá, és majd örülnünk neki, amikor azt 

elérjük. 

 b) A lelki emberben is meglehet a gyűlölet szenvedélye, és a zsoltárossal elmondhatja: 

Szeretem az igazságot, és gyűlölöm a gonoszságot (vö. Zsolt 44, 8). A lelki emberben is 

megvalósulhat a menekülés szenvedélye, amikor is irtózik a jövőben bekövetkező bűntől, 

ellenszenvvel fordul el tőle. Ha netán mégis elbotlik az igaz ember (vö. Péld 24, 16), akkor az 

üdvös szomorúság szenvedélye tölti be a szívét a jelenlevő rossz miatt. 

 c) A baj ott van, amikor a vágyódásunk tárgya nem Isten akarata szerint való dolog, vagy 

legalábbis nem olyan tárgy, amely az üdvösség szempontjából közömbös, hanem a bűn, amikor 

valaki a bűnt szereti, a bűnre vágyódik, és annak megvalósításban leli örömét. 

 

 II. Feladatunk: a szenvedélyek megfegyelmezése! 

 

De hogyan zabolázzuk meg azokat az önkéntelen vágyakat és törekvéseket, amelyek 

Istentől el akarnának szakítani? Mit kell tennünk, hogy ne uralkodjanak rajtunk, hiszen el akarnak 

ragadni az üdvösségre vezető útról? 

 1. Az üdvösség útjára Jézus tanított meg: tartsatok bűnbánatot, vagyis „térjetek meg, mert 

elközelgett a mennyek országa” (Mt 4, 17).  

 a) Most – amikor az összeszedettség akadályairól, a szenvedélyekről elmélkedünk – találjon 

szíven ez az igen fontos jézusi üzenet, hiszen Urunk ezt adja első tanításként üdvösségünk 

érdekében! Bűnbánattal állapítsuk meg, hogy mit kell másképpen csinálnunk, hol kell 

megfordulnunk, hogy ne a bűn útján járjunk, hol kell megtérnünk! Nem engedhetjük, hogy a 

szenvedélyek ráncigáljanak! Higgyünk az evangéliumban, vagyis abban a jó hírben, amelyet Jézus 

hozott a Mennyei Atya szeretetéről! Akkor majd elközeleg hozzánk is a mennyek országa, vagyis 

Isten uralma.  

 b) Készséges lelkülettel, bűnbánó szívvel, békét igénylő lélekkel tekintsünk Jézusra, aki 

odaáll elénk, aki nemcsak felszólít: Térjetek meg! (vö. ApCsel 3, 19), hanem meg is mutatja, hogy 

hol kell megváltoznunk, hol kell még jobban óvni magunkban a szeretetet, hogy az ne az Úrtól 

elvonó szenvedély legyen, hanem Őhozzá s testvéreinkhez vezető irányulás, megszentelő moccanás 

legyen! 

 c) Csendben álljunk meg Jézus előtt, aki nekünk is mondja: Térjetek meg, tartsatok 

bűnbánatot! Kérjük, hogy Ő is tekintsen reánk, és isteni tekintete hatoljon lelkünk legmélyére 

egészen odáig, ahol a szeretet fakad fel bennünk! Ő mindent elrendez bennünk! 

 Nem mindegy, hogy mire irányul a bennünk levő szeretet. Jézusnak e tekintete előtt 

gyermeki bizalommal, boldogan ellenőrizhetjük szeretetünk irányulásait! Ha valami balra húzna, 

vagyis a rosszra, és el akarna szakítani Jézustól, akkor azt utasítsuk el! Ha pedig valami jobbra 

húz, vagyis a jó felé, a tökéletesebbre segít, azt vállaljuk és bontakoztassuk ki! 

 2. Ahogyan tavasszal a kerti munkálatoknál kigereblyézzük a követ az ágyásokból, és 

kidobjuk, mert haszontalan, úgy a lelkünkből is gereblyézzük ki az ott felbukkanó 

haszontalanságokat! Itt érvényesülhet a „szeretem, nem szeretem”-elv! Szeretjük a fejét kidugó kis 

hajtást, és megkíméljük, hadd nőjön! De nem szeretjük a követ, a gazt, és kidobjuk a szemétre!  

 a) Jézus átható tekintete előtt azt is át kell élnünk: nem is az a lényeges, hogy nekünk mi 

tetszik, vagy nem tetszik, hanem az, hogy Jézusnak mi tetszik, vagy nem tetszik. 

 b) Mi gyerekfejjel, vagyis nem eléggé érett lelki gondolkodással a tüskés rózsát 

haszontalannak ítélnénk, mert sérti a kezünket. Az Úr azonban tudja, hogy micsoda gyönyörű virág 

fakad majd belőle. Ugyanígy haszontalannak ítélnénk a málnát is, amelynek tüskéi felsértik a 

tenyerünket. De a mi isteni Gazdánk tudja, hogy milyen finom termést fog hozni. Ezért amikor 



lelkünkben a szenvedélyek megregulázására, ráncba szedésére törekszünk, ne a mi elképzelésünk, 

hanem isteni Kertészünk akarata szerint szelektáljunk, válasszunk: „Ezt én is azért szeretem, mert Ő 

szereti. Azt én sem szeretem, mert ő sem szereti.” Válasszuk szét azt, amit Ő szeret attól, amit Ő 

nem szeret. Ha hagyjuk, hogy isteni Kertészünk lemetssze rólunk azokat a vadhajtásokat, amelyek 

az Ő megítélése szerint nem állnak jól nekünk, akkor megtisztulunk, és még több termés 

meghozására leszünk képesek. 

 c) Hiszen Jézus így tanított: Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden 

szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, a gyümölcshozót pedig 

megtisztítja, hogy még többet teremjen (Jn 15, 1-3). Ezért mondjuk: „Kuszaságaimat, összevissza 

vágyaimat odaadom Neked, Uram! Tisztíts meg tőlük!” Ez olyan kérés, amelyet Jézus szívesen 

teljesít. Azt akarja, hogy megtisztuljunk, és még többet teremjünk. Ha lelkünkben szétválasztjuk 

az Isten előtt tetsző szeretetet attól, amely nem kedves Neki, vagyis ha fegyelmezzük magunkban a 

szeretetet, és hagyjuk, hogy a nemtelen szeretet elsatnyuljon bennünk, a nemes szeretet pedig 

kibontakozzék, akkor megvalósul bennünk az összeszedettség. Szenvedélyeink már nem 

ráncigálnak el Istentől. Ha minden Istentől elvonó dolgot elhagyunk, illetve kérjük, hogy Ő metssze 

le rólunk, akkor a szívünk Istenhez tért. Megvalósult az, amit Jézus sürget: Térjetek meg, tartsatok 

bűnbánatot, – mert megtértünk lelkünk Urához (vö. 1 Pét 2, 25). Akkor már nem a szétszórtság 

uralkodik szívünkben, hanem Isten. Elközelgett hozzánk is az Isten országa (vö. Mt 4, 17). 

 Próbáljuk átélni azt a moccanást, amellyel Isten felé törekvésünk elindul szellemi 

mivoltunkból, és testi mivoltunkon, vagyis érzékelő lényünkön keresztül elérkezik szeretetének 

tárgyához, Istenhez! Ez a moccanás már megfegyelmezett vágyódás, Isten megtapasztalása felé 

segítő élmény lesz. Ha közben jönnének is más vágyódások, akkor csak utasítsuk el a konkurenciát, 

a versengést: „Nekem most fontosabb irányulásom van: nem akarok mást szeretni, kizárólag a 

legfőbb kincsemet, Istent!” Ahogyan az imádságban az összeszedettség érdekében gondolatainkat 

újra és újra vissza tudjuk irányítani Istenre, úgy vágyainkat is újból szedjük össze, és irányítsuk 

Istenre! Mondjuk ki Istennek ezt az imaszót: „Szeretlek mindenek felett!” Ettől azután a földi, 

talmi értékek visszahullnak számunkra a semmibe, meghunyászkodnak, és háttérbe szorulnak. 

Mondjuk ki Neki megint: „Szeretlek!” Ez a vallomás végighullámzik a mi kis mindenségünkön és 

a nagy világmindenségen. Egészen Isten szívéig ér el. Isten válaszol az ilyen vallomásra. 

Ugyanezt a szót vallja meg nekünk: „Szeretlek!” Ez a szó szívünk legmélyéig ér, és elrendezi 

bennünk a szeretetet (vö. Én 2, 4 Vulg.). Mi pedig hagyjuk, hogy átjárjon az Ő szava, hogy 

elsatnyuljon tőle a nemtelen szeretet, és egyre életerősebben bontakozzék ki bennünk az igazi 

szeretet!  

 Ó, mennyire jó és szép ilyen szent szenvedéllyel szeretni a szent, szép, igaz és jó Istent! 

 

Kérjük ehhez a Szépszeretet Édesanyjának segítségét a 285. számú énekkel: 

 Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel 

 A mi szent eleink kérelmére; 

 Jöjj örökségednek, rettegő népednek,  

 Jöjj, kérünk, ó, Anyánk, védelmére. 

 Míg bennünk egy ér mozdul s egy csepp vér,  

 Nem szűnünk tégedet hűn tisztelni, 

 Kegyes jó voltodat emlegetni. 



 

 

67. A vágyak legyőzése 

(A szenvedélyes vágyakat szent vágyakkal kell megszentelni!) 

 

 

A 48. számú éneket imádkozzuk: 

 Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte! 

 Epe volt a poharadban, mikor ajkam érte. 

 Csalfa hírrel hitegettél, ígértél nagyságot. 

 Hiúságok hiúsága! Már szememmel látok. 

 

 Ezekben az elmélkedésekben azért foglalkozunk a szenvedélyekkel, mert a szenvedélyek 

akadályozzák lelkünk összeszedettségét, Istenre irányulását. A szenvedélyek ugyanis érzéki 

vagyis érzékelhető javakra való irányulások bennünk. Ezek az érzékszerveinkhez kötődő 

irányulások zsarnoki befolyást szeretnének gyakorolni akaratunkra. Nehézzé teszik az erényes 

életet, az Istenhez kapcsolt életet, vagyis az összeszedett életet. A rosszra hajló törekvésünk nem 

akar meghódolni az értelem és az akarat vezetésének. Szent Pál apostol is mondja: Bár a jót 

szeretném tenni, a rosszra vagyok kész (Róm 7, 21). Ezt a kettősséget mindnyájan érezzük.  

 

 I. A törekvő és az ellenálló szenvedélyek 

 

Foglaljuk össze röviden a szenvedélyek két típusát, és nézzük, hogy hogyan működnek: 

 1. A törekvő (concupiscibilis) szenvedélyek: 

A latin „concupiscentia” szó vágyat, törekvést jelent. E szenvedélyekkel valamire 

törekszünk. Ezek forrása a vágyó képességünkben van. 

 a) A törekvő szenvedélyek között első a szeretet: azt szeretjük, ami tetszik. Ennek az 

ellentéte a gyűlölet szenvedélye: azt nem szeretjük, ami nem tetszik. 

 b) A törekvő szenvedélyek második csoportja a vágy, amellyel a távol levő jóra irányulunk, 

illetve az elutasítás (irtózás, undorodás, ellenszenv, menekülési vágy), amely a minket fenyegető, 

de még távol levő rossz miatt keletkezik bennünk. 

 c) A következő szenvedélypár az öröm, amely akkor valósul meg bennünk, ha a jó jelen 

van, ha elértük, birtokoljuk azt; illetve a szomorúság, amely akkor, amikor a rossz ért el minket. 

 2. Az ellenálló (irascibilis) szenvedélyek: 

Az latin „ira” szó haragot jelent. E szenvedélyekkel valamit elkerülni, elhárítani akarunk. 

Ezek forrása a haragvó képességünkben van. 

 a) A remény akkor születik meg bennünk, amikor a jó elérése ugyan nehéz, de lehetséges. 

Megvan a megalapozott reményünk, hogy elnyerhetjük. Ellentéte a kétségbeesés, amely akkor kerít 

hatalmába, amikor a rosszat nem háríthatjuk el. 

 b) A bátorság akkor fejlődik ki bennünk, amikor ugyan a jót nehéz elérni, de mégis el 

akarjuk érni. Ilyenkor mondogatjuk: „Felszítom magamban a bátorságot!” Ellentéte a félelem 

indulata, amely akkor keletkezik, amikor felismerjük, hogy nehezen kikerülhető rossz fenyeget, és 

ezért rettegünk attól a rossztól, amely majd a jövőben következik be. 

 c) A harag akkor keletkezik bennünk, amikor a rossz, a nekünk fájdalmas dolog mégis 

bekövetkezik, és legyőz minket. Felismerjük, hogy mi lettünk a vesztesek. A haragot dühnek is 

szoktuk mondani: dühösek vagyunk, mert ez vagy az történt velünk. Ellentéte a béketűrés, de ezt 

nem a szenvedélyek, hanem az erények kategóriájába, csoportjába soroljuk. 

 

 II. Hogyan működnek bennünk a szenvedélyeink? 

 

 1. A törekvő szenvedélyek akkor működnek bennünk, amikor valamire irányulunk, kifelé 

törekszünk önmagunkból valami felé, amit szeretünk, amire vágyódunk, ami örömmel tölt el. 



 Ezeknek ellentétei azok a szenvedélyek, amikor gyűlölettel vagyunk az iránt, ami nem 

tetszik; irtózattal viszonyulunk a felé a rossz felé, amely még távol van; és szomorúság fog el, mert 

a rossz már közelít. Az ilyen érték, amely rajtunk kívül van, hatással van ránk, magához vonz, ezért 

vágyódunk utána. Az ilyen érték csalogat: jöjjünk ki lelkünk várkastélyából. Oda akar vonzani 

magához, és lefoglalni magának, hogy lelkünk Urának házán kívülre kerüljünk. Ez a baj, mert 

akkor nem Istennel lenne tele a lelkünk, hanem azzal a talmi, hamis értékkel, amely eltérített, 

magához vonzott minket! 

 2. Az ellenálló szenvedélyek akkor működnek bennünk, amikor valaminek ellenállunk, 

vagyis valami kívülről befelé hat, és be akar hatolni a lelkünkbe. Az el nem háríthatónak tűnő 

rossz kétségbeeséssel akar betölteni, a még távol levő rossz félelmet akar létrehozni bennünk, és a 

bekövetkezett, vagyis a minket legyőző rossz haragot kelt bennünk. Az ilyen érték – amely hatással 

van ránk – az ellenállásunkat akarja legyőzni. Azt akarja, hogy engedjük be lelkünk udvarházába. 

Az őrséget akarja lefegyverezni lelkem várkastélyában. Palotaforradalmat akar: ne Isten legyen a 

lelkem trónján, hanem egy jogtalan bitorló, egy teremtmény, egy forradalmár, aki nem igazi Ura a 

lelkemnek. 

 Ezeknek ellentétei azok a szenvedélyek, amikor reménykedünk, hogy részünk lesz abban a 

jóban, amelynek birtoklása nehéznek látszik. A győzelem reménye bátorságra ösztökél a rossz 

elleni, illetve a jóért való küzdelmünkben, s nem engedi, hogy erőt vegyen rajtunk az a nehézség. 

 Ezeket az oly sokszor önállósodni vágyódó testi-lelki szféráinkat szüntelenül figyelnünk 

kell. A titkosrendőrség is szemmel tartja a felforgatókat. Lelkünk biztonsági szolgálatának is 

felügyelet alatt kell tartania ezeket a bennünk levő moccanásokat, irányulásokat és rendetlen 

érzéseket. Nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy teremtmények vagy teremtmények felé való 

irányulásaink elraboljanak minket lelkünk Urától!  

 

 III. Mondjunk ellen a csábító vágyaknak, és sóvárogjunk Királyunk legbelső 

udvarába! 

 

Eddigi imáinkban bizonyára voltak már olyan élményeink, amikor megtapasztalhattuk, hogy 

milyen jó, ha egészen betölt az Úr. A szenvedélyek pedig alattomos diverzánsok (felforgatók) 

gyanánt ezt a lelkünkben trónoló Urunkat akarják letaszítani: ne ővele foglalkozzunk, illetve 

töltődjünk be, hanem a teremtményekkel! 

 1. Most az előbbi kép segítségével próbáljuk ellenőrizni: mi az, ami minket kifelé csalogat 

lelkünk várkastélyából, hogy magához vonzzon a külvilágba, illetve mi az, ami be akar hatolni 

lelkünkbe, hogy belül győzzön le, hogy letaszítsa a mi Urunkat lelkünk trónusáról.  

 2. Ezt a kétfelé irányulást próbáljuk magunkban megismerni, felfedezni és legyőzni! 

 a) Nézzünk körül lelkünk várkastélyának ormáról: hol van az ellenség? Jónak tetteti magát, 

és így csalogat: „Menjünk oda, foglalkozzunk vele!” Talán ilyen érzésük lehetett az egri vár 

védőinek is, amikor meglátták a hatalmas támadó török sereget, amely megadásra szólította fel 

őket: „Ne harcoljatok, jöjjetek ki a várból, adjátok meg magatokat!” Sajnos volt rá példa a magyar 

történelemben, és a magyar tudta: hogyha a török szabad elvonulást is ígér, a váron kívül már 

elfogja, és rabszolgájává teszi.  

 Amint az egri vár védőinek lelkében is megerősödött az ellenállás a csábító szirénhangokkal 

szemben – és a magyarok Istenében bízva – inkább a harcot vállalták; úgy Isten kegyelmével mi is 

megacélozzuk akaratunkat: „Nem engedem, hogy az én erős váramon (vö. Zsolt 58, 18) kívülre 

csábító vágy fellobbanjon a szívemben! Jó lenne ugyan harc nélkül túlélni ezt a fenyegetett 

helyzetet, megadni magam az ellenségnek azért, hogy békém legyen. Lelkem várkastélyának 

várfalán sorakoztassam fel a vágyaimat. Állítsam csatasorba őket. Tartsak szemlét fölöttük: hová 

irányulnának vágyaim? Ez már nem díszszemle, békés parádé, hanem hadiszemle statáriális, 

rögtönítélő törvényekkel: amelyik vágyam át akarna szökni az ellenséghez, annak meg kell halnia!” 

 b) Fegyelmet kell tartanunk a rakoncátlan, engedetlen moccanásaink, vagy a harcban 

egyenesen az ellenséghez átpártolni akaró vágyaink felett, és a mi nagy Királyunk iránti hűségre 

kell fölesketnünk őket. Nem lehet más vágyunk, mint a mi nagy Királyunknak szolgálni, és 



megőrizni Neki lelkünk várát!  
 Nem hagyjuk magára Királyunkat, és nem menekülünk ki a várból az ellenséges táborba, 

hanem ellenállunk a lelkünk várát támadó hatásoknak. Nem engedjük, hogy behatoljanak és 

lefegyverezzenek. Ha csalogat is az e világ hívsága, megtagadjuk. Ellene mondunk az ilyen 

kívánságoknak, és szent vágyakkal töltjük be lelkünket! 
 c) Az előbbi hasonlatot folytatva: a pórnépből származó, nemtelen, fegyelmezetlen 

vágyaink, katonáink mellé sorakoztassuk oda a válogatott nemes érzésekkel teli vágyainkat, 

legnemesebb vágyainkat, a jól elrendezett szenvedélyeinket is! Ezek ugyanis arra segítenek, hogy 

Jézus érzelmileg is a szívünk Királya legyen. 

 Mondjuk a zsoltárossal: Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába, szívem és testem áhítozik 

az élő Isten után (vö. Zsolt 83, 1). Ezek a szent vágyak átformálják a közhangulatot. Lelkünk 

várának biztos falai között nem kell törődnünk a külvilág csábító értékeivel. Harcos vágyaink, 

vágyharcosaink a mi Urunk, Királyunk legbelső udvarába sóvárogjanak!  

 3. Egyelőre itt állunk a várfalakon, amelyek az e világtól ugyan elválasztanak már, de még 

nem vagyunk benn a belső várudvarban, a mi nagy Királyunknál. Vágyunkkal azonban mégis 

odamehetünk már. Pihenjt, vagyis csendet parancsolunk ellenkező kívánságainknak, hogy az Isten 

utáni vágyódásunkat semmi se zavarja. A mi szívünk és testünk is áhítozik az élő Isten után!  

 Ehhez a zsoltáros nevű vezetőnk és küzdőtársunk egy újabb taktikát, módszert ajánl, hogy 

mi legyen a magatartásunk, amely minden harci praktikánál, cselfogásnál hathatósabban segít: Mint 

szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhítozzon a lelkünk Istenre. Isten után sóvárogjon a lelkünk, az 

élő Isten után. Vágyakozva kérdezgessük: Mikor mehetünk, hogy megjelenjünk színe előtt? (vö. 

Zsolt 41, 1-2). 

 4. Azzal, hogy hátat fordítottunk az e világ csalogató értékeinek, már félig csatát is 

nyertünk! Mert az e világ fejedelme nem tudja elviselni a megaláztatást. Kevély! Ha látja, hogy 

semmibe vesszük, eloldalog, eltakarodik, mint a törökök Eger várfalai alól. Micsoda diadalöröm, ha 

látjuk, hogy az életünkre és a lelkünk trónjára törő ellenség szégyenteljesen meghátrál! Sőt azzal, 

hogy hátat fordítottunk az ellenségnek, máris odafordultunk Istenhez, lelkünk Urához.  
 

 IV. Isteni Fővezérünk nem hagy magunkra a harcban! 

 

Amikor azt látjuk, hogy végre elfordul házunktól az a nagy teherautó, amely addig 

felzavarta lakásunk nyugalmát, egyszer csak azt vesszük észre, hogy az utcán is, meg a lakásunkban 

is elhalkul a zaj, és kitisztul a levegő. 

 1. Az Istenhez való odafordulásunkkor is van úgy, hogy egyszer csak azt vesszük észre, 

hogy szenvedélyeink csataterén megszűnik az eddigi nagy harci zaj. Lelkünk hajlékában is 

csendesség lesz, és immár isteni Urunk tiszta levegőjét szívhatjuk be. Vágyódjunk betöltődni 

ezzel az isteni miliővel! Most a vágyon van a hangsúly! Éljük meg ezt a vágyat, ezt az irányulást, 

ezt a moccanást a még távolinak tűnő, de valójában hozzánk mégis oly közel levő Istenünk iránt! 

Segít, ha felidézzük, hogy eddig már mennyiféle fenyegető rossztól menekültünk meg. Elfoghat az 

irtózás moccanása: „Hová juthattunk volna, ha hallgatunk az ellenség szavára!” Sajnos ismerjük a 

hányinger, az undor érzetét is. Ez a negatív élmény segít a lelki életemben is ahhoz, hogy még 

jobban elforduljunk a minket fenyegető rossztól. Minél nagyobb csendben fordulunk, figyelünk, 

vágyódunk isteni Urunk belső udvara felé, annál jobban meghallhatjuk az élő vizek fakadását, 

észrevehetjük a szent szeretet áradását! 

 2. Figyeljük meg, hogy mikor és hogyan születik meg bennünk a szent sóvárgás moccanása 

az élő Isten után, a mi életünk Istene után: Ő vonz magához. Lelkünk ráhangolódik az Ő 

hullámhosszára. Mint ahogy a rádióállomást is lehet keresni, úgy próbáljuk most ráállítani és 

erősíteni lelkünk áradását, vágyódását és sóvárgását a mi igazi Állomásunk, Isten felé! Ez nem 

olyan, mint a fizika törvénye, hogy „minél kisebb a keresztmetszet, annál nagyobb a nyomás és az 

áramlási sebesség”! Itt fordítva érvényes! A lelki élet törvénye szerint: „minél nagyobbra tárjuk 

ki lelkünk ajtaját, annál több tud belőlünk Isten felé áradni, illetve annál többet tudunk Istenből 

befogadni”. Csak növeljük lelkünk vágyának intenzitását! Sóhajtozhatunk Utána. Epekedhet a 



lelkünk: Sóvárog a lelkem az élő Isten után! (Zsolt 41, 2). 

 3. Segít, ha a zsoltáros szavait mondogatjuk: Kezemet feléd tárom; mint a kiszikkadt föld, 

lelkem Utánad eped (Zsolt 142, 6). Ez az epekedő kézkitárás ugyanis jelzés a mi szerelmes Urunk 

felé: „Jaj, hogy vágyódom Utánad!” Folytassuk a zsoltáros imáját: „Mutasd meg, melyik úton 

járjak, mert Hozzád vágyódik a lelkem (Zsolt 142, 8). Szeretném megismerni a Hozzád vezető 

legrövidebb utat. Nem baj, ha meredek, nem baj, ha keskeny! Ha az úton ellenségeim megtámadnak, 

és el akarnak téríteni, akkor is csak a zsoltárt ismételjem: Ellenségeimtől ments meg engem, Uram, 

Nálad keresek oltalmat” (Zsolt 142, 9). 

 4. A mi isteni Fővezérünk nem hagy magunkra a harcban. Segítségünkre küldi 

harcostársainkat, az angyalokat, valamint az égben és a földön élő szenteket, a testvéreinket. Velük 

együtt megélhetjük: a mi isteni Királyunk győzelmet ad nekünk. Mint ahogy a földi király, a 

zsoltárt imádkozó Dávid is megélte: Urunk, hatalmadnak örvend a király, és ujjongva ujjong 

segítséged miatt. Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját (Zsolt 20, 2-3). „De jó, 

Uram, hogy engem is a Te királyodnak, vagyis fölkentednek akarsz, aki ezt az egész 

vágyhadsereget győzelemre vezérli a Te segítségeddel.” Mert hát ki másra számíthatunk, kire 

hagyatkozhatunk, mint az Úrra? Dávid király is így mondja: Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a 

Fölséges irgalma nem hagyja inogni (Zsolt 20, 8). Uram, egészen Rád hagyatkozunk! A Fővezér 

a csatában győztesnek kitüntetést tűz a mellére. Az Úr megérinti a mi szívünket is, és ezzel erőt ad a 

további küzdelemre és győzelemre.  

 5. Vagy vegyünk egy szelídebb képet: az Énekek éneke menyasszonyának szívét szintén 

megillette, megérintette az isteni Vőlegény. A menyasszony majd elalélt, és csak arra eszmélt föl, 

hogy a jegyese már előrement (vö. Én 5, 4-6). Attól kezdve az lett neki a feladata, hogy keresse, 

kövesse Szerelmesét, menjen utána, amíg meg nem találja. Ó, micsoda szenvedély ez: vágyódva 

menni az isteni Vőlegény után! „Vágyódom Utánad, isteni jó Uram!”  

 Keresztes Szent János, a karmelita misztikus nyilván tapasztalatból mondja: Ha Isten 

különleges kegyelmi ajándékkal meg nem segítené az Ő menyasszonyát, akkor belehalna ebbe az 

Isten utáni vágyakozásba. De azért csak mondogassuk Neki: „Vágyódom Utánad, Uram! Uram, 

lelkem Ura és Királya!”  

 

 Jaj, mikor halok bele ebbe a vágyba, hogy igazán élhessek Nála és Vele? 

 

Befejezésül a 48. számú éneket imádkozzuk: 

 Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez: 

 Szállni vágy a gyönyörűség örök kútfejéhez. 

 Már előttem Isten arca s ama boldog Ország. 

 Már ezentúl annak élek, világ, Isten hozzád!  

 



 

 

68. Az irtózás szenvedélye 

 

 

A 71. számú éneket imádkozva énekeljük: 

  Keresztények, sírjatok, 

  Mélyen szomorkodjatok.  

  Keseregjen minden szív, 

  Aki Jézusához hív. 

    

 Semmi sem rossz, amit Isten az emberi természetbe adott. A szenvedélyek sem. A Szentírás 

tanítja, hogy Jézusnak is voltak szenvedélyei. Csakhogy ezek a jóra irányuló moccanásai voltak a 

testben élő Istenembernek. Jézus nemcsak az akaratával, hanem a szívével is szeretett. Jézus 

szomorú volt Jeruzsálem miatt, és sírt felette. Megsiratta Lázárt, a barátját is, amikor az meghalt 

(vö. Jn 11, 35).  

 A harag, éspedig a szent harag szenvedélye is felgyulladt Jézusban, amikor korbácsot font, 

és kiűzte a templomból az ott kereskedőket: Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! (Jn 2, 16-

17). 

 Megvolt benne az irtózás vagy iszonyodás is, amikor például felsóhajtott: Gonosz és hitetlen 

nemzedék! Meddig viseljetek el benneteket? (Lk 9, 41). 

 

 Ha Jézus életében is ott voltak a szenvedélyek – amelyeket Ő azonban az akarata uralma 

alatt tartott, és Istennek rendelt alá –, akkor a mi életünkben is ott lehetnek a szenvedélyek. Csak ne 

engedjük, hogy azok zsarnokoskodjanak felettünk, hanem szabad akaratunkkal mi uralkodjunk 

e testhez kötött moccanások felett! Világosan kell látnunk, hogy itt nem az önfenntartás vagy 

fajfenntartás ösztönéről van szó. Az ugyanis az Úristen ajándéka azért, hogy az egyed, illetve az 

emberiség mint közösség fennmaradjon, és egyéni életünk, illetve a közösség élete bontakozzék. 

Ezek Istentől megáldott szép és jó belső érzések, amelyek hajtómotorjai az egyéni és a közösségi 

életnek. A szenvedélyekről szóló elmélkedésekben azokat a moccanásokat akarjuk megismerni és 

megfegyelmezni, amelyek elvonnának Istentől, amelyek nem engedik, hogy Isten uralkodjék 

lelkünkben, mert ők akarnak hatalmukba keríteni minket. 

 Az előzőekben már elmélkedtünk a szeretetről és annak ellentétéről, a gyűlöletről. E 

szenvedélyek által a vágyó képességünk a jóval kapcsolatos tetszésünket, illetve a rosszal 

kapcsolatos nemtetszésünket ébreszti fel bennünk. Továbbá néztük a vágy szenvedélyét, amellyel 

érzéki vágyó tehetségünk a távol levő, a még nem birtokolt jó felé törekszik, és szeretné 

megszerezni azt. Most tanulmányozzuk a törekvő (vagy vágyó) szenvedélyek között a vágy 

ellentétét, az irtózást.  

 

 I. Az irtózás egy még távol levő rossztól való elhatárolódás 

 

Az irtózás szenvedélye akkor keletkezik, amikor a távol levő, fenyegető rossz érzete 

undorodással, elhatárolódással tölt el bennünket, amikor egy olyan tárgy közelítése fenyeget, 

amelyet nem szeretünk, vagyis gyűlölünk, amelytől bár utálattal elfordulunk, de mégis várható, 

hogy kapcsolatba fog kerülni velünk. Például amikor előre látható, hogy nekünk adnak egy 

elhervadt virágcsokrot, akkor annak csúnyasága, áporodott szaga irtózatot kelt bennünk. Nem 

vágyódunk utána, hanem irtózattal elfordulunk tőle, és törekszünk elmenekülni előle. A latin fuga 

szó alapján elmenekülésnek, a távol levő rossztól való elhatárolódásnak is mondhatjuk ezt a 

szenvedélyt, amellyel arra törekszünk, hogy az a távol levő, még csak fenyegető rossz ne legyen 

hatással ránk.  

 Az irtózás lehet rendezett szenvedély is, amikor valaki az igazi rossztól, a bűntől 

iszonyodik. Vegyünk egy egyszerű példát: húsvétvasárnapra szépen kitisztítjuk a cipőnket, és 



elmegyünk a templomba. Az úton nagy sártenger van előttünk. Nem tudjuk kikerülni. Felfakad 

bennünk az ellenszenv, és iszonyodunk attól, hogy például a cipőnket összepiszkítsuk. 

 Most próbáljuk felidézni életünk első olyan moccanásait, amikor valamely rossztól 

iszonyodtunk: például a cipőnk besározódása miatt, vagy pedig a lelkünknek besározódása, a bűn 

miatt. Ezt azért idézzük vissza, hogy még határozottabb legyen bennünk a rossztól való 

elhatárolódás: nem akarunk bűnt elkövetni. 

 Gyakorolhatjuk ezt a gesztust is: arcunkat eltakarjuk, mert nem akarjuk látni a borzalmat, és 

szeretnénk elkerülni a csúnyát. Ez a mozdulat – amelyet a kisgyermek is automatikusan alkalmaz, 

hiszen eltakarja a szemét és az arcát, hogyha valami csúnyaság kerül eléje – jelzi, hogy itt 

szenvedélyről, olyan belső moccanásról van szó, amely a testi valónkból ered, de a lélekben 

reagálódik le. Az igaz ember befogja fülét, hogy ne halljon vérontásról, és behunyja szemét, hogy ne 

lásson gonoszt (vö. Iz 33, 15). Ha valamit nem látunk, akkor az valamiképpen kikerül a 

figyelmünkből, az érdeklődési körünkből, megszűnik számunkra. Ez nem struccpolitika, hanem a 

bűnre vezető alkalom kerülése. Nem törődünk vele a továbbiakban. Az Úrnak is mondjuk: Ne 

vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét! (Miseliturgia). Bűnbánó lélekkel odavihetjük Isten elé 

mindazt, ami a lelkünkben bűn, csúnyaság, ami Istennek irtózat. Amikor az Ő irgalmas szeretetét 

kérjük, Ő hajlandó eltekinteni bűneinktől, és kész megszüntetni azokat, mert megbocsátja. 

 De sajnos az irtózás lehet rendezetlen szenvedély is, ha attól von el, ami igazán lelkünk 

javára szolgál, ha irtózunk a jót meglátni és megtenni, ha nem vágyódunk az igazi értékre, ha a 

jót tartjuk fenyegető, távol levő rossznak, amelytől el akarunk menekülni. 

 

 II. Hogyan küzdjünk e szenvedély ellen? 

 

 1. Az irtózás szenvedélyének a legfőbb szolgája: a fantázia. Hányszor tapasztaltuk már, 

hogy fantáziánk kiszínezi a nehézségeket! Azt állítja: ez teljesen lehetetlen – és így visszariaszt a jó 

megtevésétől, visszatart attól, hogy az igazi jóra vágyódjunk. A megoldás tehát a fantázia fékezése. 

Ha gondolatainkat engedjük szabadon csapongani, akkor a képzeletünk – mint a gyeplőt vesztett 

megvadult ló – elragad bennünket. Ha nem engedjük elkalandozni a fantáziánkat, vagyis 

céltudatosan más gondolatokkal töltjük be a szabadon elkószálni vágyódó képzelőerőnket, 

akkor meghunyászkodik. Egyirányúsítani kell a gondolatokat! Ez egy jól bevált módszer.  

 Például hogyha a Sziklatemplomtól el akarunk jutni a Kálvin térre, akkor fantáziálhatunk 

arról, hogy északnak menjünk, az Erzsébet hídhoz, majd azon át egészen az Astoriáig, és vissza a 

Kiskörúton, vagy inkább délnek induljunk, és a Petőfi hídon keresztül jussunk el ugyanoda. De 

számtalan más lehetőséget is fantáziálhatunk: nemcsak gyalog mehetünk, hanem különböző 

tömegközlekedési eszközökkel vagy taxival is. Ha viszont fegyelmezzük az elkószálási vágyunkat, 

és az adott nehézség leküzdésére a legrövidebb utat választjuk, akkor a Szabadság hídon keresztül 

indulunk el. Ugyanígy kell a szanaszét csatangolni akaró fantáziaképeinket is egy irányba, vagyis a 

leginkább célravezető irányba terelgetnünk. 

 A fantázia azért is csatangol, mert el akarja kerülni az igazi megoldást, amely általában a 

nehezebb megoldás. Arra törekszik, hogy a legkisebb ellenállást válasszuk, pedig nem az a 

legcélravezetőbb. 

 Aki megtanulta fékezni, vagyis nem engedi szabadon elcsatangolni a fantáziáját, az majd az 

irtózás szenvedélyét is minden nagyobb nehézség nélkül rendben tudja tartani. Azért, hogy 

szüntelenül ne az igazi jótól való elmenekülést keressük megoldás gyanánt, érdemes egy 

bölcsességet megjegyezni: „Kereszt a földön mindig lesz, de a legnagyobb kereszt az, ha az ember 

nem akar keresztet viselni” (Müller Lajos: Aszkétika, 189. oldal). Végül is el kell fogadnunk, hogy a 

kereszt, a szenvedés, a nehézségek próbatételeit nem tudjuk kiküszöbölni az életünkből. Ha ezt nem 

akarjuk elfogadni, és nem akarunk keresztet viselni, akkor mindig tele leszünk problémákkal.  

 2. A fantázia fékezése mellett a másik segítség az irtózás szenvedélyének, vagyis a valamitől 

való elmenekülés szenvedélyének legyőzésére: az igazi jó felé törekvés vágya. A 

Zsoltároskönyvben találunk ehhez eligazítást: Vágyva vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 

39, 1). Ugyanitt szerepel a zsoltáros másik vallomása is: Arra vágyom, Istenem, hogy megtegyem a 



Te akaratodat. Törvényed örömmel tölti be a szívemet! (Zsolt 39, 11-12). Tehát a feladattól való 

elmenekülés helyett indítsuk fel az Úr utáni sóvárgásunkat és az Ő segítsége utáni vágyódásunkat: 

„Szeretném megtenni a Te akaratodat, szeretném, hogy Te uralkodj lelkemben!” Nyújtogassuk ezt a 

vágyunkat Neki! A koldus esedezésével mondogassuk ezt a vágyunkat: „Én is vágyva vágyódom 

most Hozzád; Uram, hajolj le a lelkemhez!” Ahogyan el tudunk mélyülni a csendben, ahogyan 

egyre több levegőt tudunk betáplálni a lelkünkbe, betöltődni vele és élni belőle; úgy próbáljuk 

fokozni ezt a vágyat: „Uram, vágyódom a segítségedre!”  

 Amikor például a család együtt megy a vasárnapi szentmisére, akkor a szülők segítenek a 

kisgyermekeknek: megfogják mindkét kezüket, felemelik, átemelik a sáros szakaszon, hogy ne 

legyen sáros a lábuk. Így kérjük meg mi is az Urat: „Emelj át a rám leselkedő rossz fölött, hogy ne 

kelljen lelkemet összepiszkítanom!” Vagy az Úr úgy is segíthet, hogy egy kiutat mutat: „Ne az 

úttesten menj, ahol az a nagy pocsolya van, hanem lépj fel a járdára, vagy kerülj egy másik 

útszakaszra, és akkor tiszta marad a lábad, a lelked!” Öntse el a szívünket az öröm, hogy az Úr 

megmentett attól az irtózattól, amit a cipő vagy a lélek összekoszolódása eredményezett volna. 

Vagy tovább imádkozhatjuk a zsoltár szövegét: Szabadíts meg, Uram, irgalmasan. Uram, siess 

segítségemre! (Zsolt 39, 14). A fenyegető rossztól való megmenekülést kérjük a Miatyánkban is: 

Szabadíts meg a gonosztól! (Mt 6, 13). 

 Kezdjük érezni, hogy a szenvedélyek mennyire belegyökereznek a természetünkbe? 

Kezdjük látni: nekünk mennyire fontos, hogy megfegyelmezzük őket és uralkodjunk rajtuk? 

 Kezdjük felfogni, hogy lelkünknek még mennyi ismeretlen, felfedezni való területe van? 

Gondoltunk-e arra, hogy amikor a Miatyánkban a gonosztól való megszabadulásért imádkozunk, 

akkor ebben benne kell lennie a mi akaratunknak is, hogy mi sem akarjuk a rosszat, mi is irtózzunk 

a rossztól, mi is akarjunk elmenekülni a rossztól? Amikor a gonosztól való szabadulást kérjük, 

akkor az irtózás szenvedélyének is kell működnie bennünk: „Ne akarjuk a rosszat!” 

 Persze hogy mindig Isten az erősebb: Ő az, aki átemel a sártenger, a bűntenger fölött. De 

kell a mi akarásunk és kérésünk is: „Vegyél fel, emelj át a bűntengeren!” Amikor megtapasztaljuk, 

hogy az Úr megszabadít, és irgalmasan siet segítségünkre, akkor megélhetjük a zsoltáros szavát: 

Ujjongjanak és örvendjenek Benned az istenkeresők (Zsolt 39, 23), akik irtóznak a bűntől, de 

vágyódnak Utánad, akik megtapasztalják segítségedet. 

 Legalább utólag hányszor jövünk rá arra, hogy Isten valami fenyegető rossztól mentett 

meg, amitől utólag is megborzadunk: „Jaj, de jó, hogy nem következett be az a nagy baleset, vagy 

a lélek balesete: a bűn!” Fokozzuk, mélyítsük ezt az ujjongásunkat, ezt az örömünket! Mondjuk el 

újra meg újra a boldogságunkat az Úrnak! Imádkozhatjuk a zsoltárossal: Kiszabadítottál a hálóból, 

amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem (Zsolt 30, 5). „Uram, Te kiszabadítottál a 

gonosz hatalmából, vagyis abból a hálóból, amellyel be akart hálózni. Persze hogy ujjong a 

lelkem!”  

Ahhoz tehát, hogy ne a távol levő fenyegető rossz nyugtalanítson vagy győzzön le, egyrészt 

kell a mi akarati döntésünk, másrészt kell Isten segítsége, ahogyan az előbb a zsoltáros szavával 

próbáltuk ezt megélni. 

 3. De van egy harmadik mód is a fenyegető rossz legyőzésére, az tudniillik, amikor maga 

Isten tevékenykedik helyettünk. Szent Pál apostol leveléből kapjuk a tanítást, hogy mit is tett 

Isten helyettünk a minket fenyegető rossz legyőzése érdekében: Krisztus mindenkiért meghalt, hogy 

akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt (2 Kor 5, 15). 

Krisztus meghalt értünk, hogy ne kelljen rettegnünk, irtóznunk a ránk fenyegetőleg irányuló 

legnagyobb rossztól, a kárhozattól. 

 A következő versben az apostol ezt tanítja: Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A 

régi tovatűnt, lám valami új valósult meg. Mindez Istentől ered, akit Krisztus kiengesztelt irántunk 

(2 Kor 5, 17). A Mennyei Atya már nem tartja számon vétkeinket, hanem Krisztusban megbocsátja. 

Hogy mennyire szívügye ez Istennek, nézzük a következő vers tanítását is: Ő a bűn hordozójává 

tette értünk azt, aki bűnt nem ismert, hogy általa Isten igazságának, vagyis szentségének részesei 

lehessünk (2 Kor 5, 21). A bűnt, amelyet utál a lelkünk, amitől irtózik belső világunk, Krisztus 

magára vette. Nem utált minket és a bűneinket. Ő vitte fel saját testében a keresztfára, hogy az 



ellenünk szóló adóslevelet a keresztre szögezve megsemmisítse (vö. Kol 2, 14). Vérének tisztító 

harmatával letörölte mindazt, ami ellenünk szólt az adóslevelünkben. 

 Kezdjük már érteni, hogy Isten mennyire irtózik a bűntől, a mi bűnünktől? Nemde 

engedelmes gyermekként nekünk is követnünk kell Krisztus példáját: irtózni a bűntől, a mi 

bűnünktől, a világ összes bűnétől? Isten nemcsak átemel bennünket a bűn tengerén, mint ahogy a 

szülők átemelik gyermeküket a sártengeren, s ezzel mintegy magukhoz emelik; Isten egészen a 

szívére emel minket, sőt szentségének részesévé tesz (vö. Zsid 12, 11). Kiragad a bűn iszapjából, 

a mélységből, amely elnyeléssel fenyegetve tátong előttünk.  

 Az Egyház a zsolozsmában így fohászkodik: Minden gonosz vágytól tisztítsd meg szívünket, 

hogy mindig a Te akaratodhoz igazodjunk! (Az imaórák liturgiája, III. hét, csütörtök, Reggeli 

dicséret). Ó, mennyire kell ez a lélektisztulás! Ne vágyódjunk el Istentől, hanem a szennytől, a 

bűntől meneküljünk, irtózzunk! Mert Istennek az az akarata, hogy szentek legyünk! (vö. 1 Tessz 4, 

2). Ugyanebből a szentírási fejezetből kell megtanulnunk: Az Úr nem bűnös életre hívott meg, 

hanem szentségre (1 Tessz 4, 7).  

 Itt azután elengedhetjük a fantáziánkat, mert az már beállt egy irányba, a legjobb irányba, a 

Szent Istenre! Már megkaptuk a tanítást a zsoltárostól arról, hogy hogyan tudnánk szentek 

lenni: Tedd a jót, és kerüld a rosszat! (vö. Zsolt 33, 14). Úgy lehetünk tehát szentek, ha mindig 

elkerüljük a rosszat, irtózunk a rossztól, elmenekülünk tőle, s vágyódunk a jóra, és meg is 

akarjuk tenni! Mert így leszünk hasonlók a Szent Istenhez, aki soha nem tesz rosszat, hanem 

mindig csak jót. 

 

Befejező imának a 71. számú éneket imádkozzuk: 

 Szent testednek sebeit, 

 Vérrel folyó kékeit 

 Aki látja, és nem sír, 

 Élő hittel az nem bír. 

 

 . 

 

 



 

 

69. A szomorúság szenvedélye 

(Az Istennek tetsző szomorúság) 

 

 

A 71. számú éneket imádkozzuk: 

 Keresztények, sírjatok, 

 Mélyen szomorkodjatok. 

 Keseregjen minden szív,  

 Aki Jézusához hív. 

 

 Nem mindegy, hogy mivel töltjük be a lelkünket. Legtöbbször az öröm vagy a szomorúság 

tölt be minket. A szenvedélyek (a vágyó képességünkben támadt moccanások) önmagukban véve 

sem nem rosszak, sem nem jók. A tárgyuktól függ, hogy jóvá vagy rosszá válnak bennünk. Az 

öröm a megszerzett jó feletti érzés, illetve tapasztalás. 

 

 I. A szomorúság a jelen levő rossz miatt támad a szívben 

 

 1. Jézusban is volt szomorúság. Máté apostol a szenvedéstörténetben feljegyzi Jézus szavát: 

A Getszemáni kertben Jézus szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor azt mondta nekik: „Halálosan 

szomorú a lelkem. Várjatok itt, és virrasszatok velem!” Kicsit tovább ment, és arcra borulva 

imádkozott (Mt 26, 38-39). Amikor a nagycsütörtöki események kapcsán a Getszemáni kert 

szomorúságára emlékezünk, akkor érezzük megtisztelésnek, hogy Jézus bennünket is meghívott: 

Üljetek itt le, amíg én továbbmegyek és imádkozom.  

 2. Az apostolok szomorúak voltak: Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket. 

Rászólt Péterre: „Hát egy órát sem tudtok virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy 

kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan készséges, a test azonban gyönge” (Mt 26, 40-41). Hogy 

mennyire gyenge, és mennyire nem bírták az egy órás imádkozást sem Jézussal – mutatja, hogy 

még kétszer elaludtak.  

 3. Mi most ezt az órát – a szomorúság óráját – Jézussal szeretnénk megosztani. 

Virrasztani akarunk, lelkünk készségét nyújtogatni: „Urunk, erősíts meg minket, amikor testünk 

gyenge! Segíts, hogy a szomorúság szenvedélyén is tudjunk uralkodni! Ne a szomorúság nyomjon 

el bennünket, ne az álom, hanem az Irántad való buzgóság, a Veled együtt imádkozás, a szolidaritás 

élménye töltsön el! A Veled együttlevés, a szomorúság megosztásának élménye ugyanis azt 

eredményezi: – »a megosztott bánat, fél bánat«-elv alapján – a Te vigasztalásodra lehetünk.” 

Legyünk tehát lélekben ugyanott, ahol Jézus van! Ha Ő szomorú, akkor legyünk Vele a 

szomorúságában is, és legyünk a vigasztalására!  

 4. Most a Getszemáni kert imádságos csendjében idézzük vissza azt, amit az apostolok 

néhány órával előbb az utolsó vacsora termében, a cönákulumban hallottak: Jézus észrevette, hogy 

kérdezni akarják, ezért így szólt: „Arról tanakodtok, hogy azt mondtam: Rövid idő, és nem láttok 

engem, ismét rövid idő, és viszontláttok engem? Bizony, bizony mondom nektek: Ti majd sírtok és 

jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de a szomorúságtok örömre fordul. Az 

asszony is szomorkodik, amikor szül, mert eljött az órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem 

emlékezik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra! Ti is most ugyan szomorkodtok, 

de majd viszontlátlak titeket: akkor örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veszi el tőletek.” 

(Jn 16, 19-22). Ez még nem az öröm órája, hanem a sötétségé, az éjszakáé, a szomorúságé. A szülés 

előtti szorongásé. A Jézussal együttérzés órája ez, mert Jézus szenvedése lelkünk mélyéig meg tud 

rendíteni, és így Vele vagyunk a szomorúságban. 

 5. Ő pedig mivelünk van szomorúságunkban! Amikor Betániában Mária Jézus közelébe ért, 

meglátta Őt, leborult a lábához, mondván: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a 

testvérem.” Amint Jézus látta, hogy sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült 



(Jn 11, 32-33). Jézusban valóban ott volt a szomorúság. Barátja halála az Ő szívét is szomorúsággal 

töltötte el. Az Evangélista fel is jegyzi: Jézus könnyekre fakadt (Jn 11, 35). Az ember a 

szomorúságában sír. Ezzel mintegy megkönnyebbül a lelkünk, valamiképpen kijön belőlünk a 

szomorúság, bár nem múlik el maradéktalanul. A szív könnye annak jele, hogy mily mélyen együtt 

érzünk a miattunk szomorú Jézussal: E könny legyen a zálog, hogy mily hőn sirattalak (Ho. 61. 

ének). 

 6. Szent Lukács tudósít: A Getszemáni kertben halálfélelem vett erőt Jézuson, és még 

állhatatosabban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre (Lk 22, 44-45). 

Micsoda tengernyi szomorúság lehetett Jézus szívében, hogy így kiömlött, túlcsordult! Micsoda 

gyötrelem, micsoda fájdalom! Amikor az utolsó vacsora terméből a Getszemáni kertbe vonultak, 

zsoltárokat imádkoztak. Bizonyára Jézus szívében is tovább zengett az a zsoltár, amelyet Kodály 

Zoltán a Psalmus Hungaricus című művében annyira közelállónak élt meg a trianoni tragédia utáni 

időkben a magyarok szívéhez. A Getszemáni kertben Jézus is elmondhatta: Zilált vagyok 

elmélkedésemben, és zavart vagyok az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrődése miatt. 

Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem. Belsőmben a szívem remeg, 

halálsejtelmek gyötörnek. Félelem és rettegés szállt rám. Borzongás fogott el engem (Zsolt 54, 2-4). 

Mit kellett szegény Jézusnak kiállnia miattunk? A keresztáldozathoz, Jézus szenvedéséhez, 

megváltó halálához nemcsak a fizikai szenvedés, hanem a lelki szenvedés is hozzátartozott. Ő, a 

végtelenül tiszta, a szent és ártatlan, magára vette a világ összes bűnét, az én bűnömet, a mi 

bűneinket! Hogy’ elborzad az ember, amikor nem tudja kikerülni a szennyet, a sarat! Micsoda 

félelem és borzongás fogta el Jézus Lelkét, amikor a világ minden bűne ránehezedett! Nemde azt 

kellene tennem, hogy a jövőben ne kövessek el bűnt, hogy Jézusnak ne kelljen miattam 

szomorkodnia? Isten előtt az idő nem számít! Ha én mostantól kezdve ellene mondok a bűnnek, 

imádkozva virrasztok, hogy kísértésbe ne essek, ez azt jelenti, hogy Jézusnak 2000 évvel ezelőtt 

kevesebbet kellett szenvednie. Már nem szomorúságára szolgálok, hanem vigasztalására!  

 Amikor Jézus a szomorúságtól kimerülten másodszor is odament tanítványaihoz, újra alva 

találta őket. Folytatta az imáját: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a kehely. De ne az én 

akaratom legyen, hanem a Tied.” (vö. Lk 22, 41-42). A szenvedésnek ez a kelyhe a mi bűneink 

miatti szenvedéssel van tele. Ő azért verejtékezett vérrel, mert a mi bűneink terhe nehezedett rá. Az 

Üdvözítő ott, a Getszemáni kertben nagyszerű tanítást adott arról, hogy hogyan kell legyőzni a 

bánatot, a szomorúságot! A zsoltáros szavát mondogatta: Miért csüggedsz lelkem, miért vagy 

nyugtalan? Bízzál Istenben! Szomorkodik bennem a lélek, hozzád röpül ezért a gondolatom. Miért 

kellene bánatban élnem az ellenségeimtől gyötörve? (Zsolt 41, 6-8. 9). Ha szomorú vagyok, 

emeljem a lelkemet az Úrhoz! Ha bánatos vagyok, röpüljön lelkem gondolata Istenhez! Fogadjam el 

Istentől a szenvedésnek azt a kelyhét, amelyet nekem kell kiinnom, hogy Jézus méltó tanítványa 

lehessek. Nem lehet a tanítvány különb a Mesterénél! (vö. Mt 10, 24). Nagy boldogság forrása az, 

ha olyan lehetek, mint Ő! Akkor már nem csügged a lelkem. Már nem vagyok nyugtalan. Már nem 

a szomorúság tölt be, hanem – annak föléje emelkedve – Isten! 

 Vagy talán a 76. zsoltárt is imádkozta Jézus: Fölemelem a szavamat az Úrhoz és kiáltok. 

Fölemelem a szavamat Istenhez, és Ő figyel rám. Keresem az Urat a szorongatás napján. Egész 

éjjel Felé tárom kezemet. Lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és sóhajtozom, Róla 

elmélkedem. Emlékezem az Úr nagy tetteiről (vö. Zsolt 76, 1-4). Nagyszerű receptet kapunk itt is 

a szomorúság elűzésére, legyőzésére: Emeljem az Úrhoz a szavaimat, elmélkedő gondolataimat, 

figyelmemet! Nem a problémák szemlélése fog boldoggá tenni, hanem az Úr szemlélése! Ne 

engedjem, hogy szorongatás vegyen hatalmába! Azáltal meneküljek ki a szorongatás mélységes 

mélyéből, hogy keressem az Urat: Tárjam ki a kezemet Feléje! Emelkedjem fel Hozzá lélekben! 

 7. Ha követem is a zsoltáros tanácsát, amellyel utat mutatott, hogy hogyan lehet legyőzni a 

szomorúságot: Tekintsetek Rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen! 

(Zsolt 33, 5), ezzel még nem szűnik meg a szomorúság oka. A fájdalom, a gyötrelem ott marad az 

életemben, de már látom az értelmét! Attól kezdve már nem mérgezi a lelkemet. Attól kezdve 

én is kitárom karomat Jézussal együtt a kereszt felé. Elvállalom. Nemcsak a vállamra veszem, 

hanem a szívemre is szorítom. Akkor már nem fogja minden lépésnél feltörni a vállamat. Nem 



lazán, ledobásra készen tartom, hanem magamhoz szorítom, Jézussal együtt hordozom. 

 8. Ha Istenre gondolok, akkor a sóhajtozásaimmal együtt a bánat is kijön belőlem. Ha Róla 

elmélkedem, akkor a szomorúság helyett Isten tölti be a lelkemet. A szenvedélyek legyőzésének 

éppen ez a célja: Isten uralkodjék el bennem, ne azok az érzések, amelyek trónbitorlók módjára 

akarják betölteni a lelkemet Isten helyett.  

 9. Nagycsütörtök estéjén különösen is aktuális, időszerű, hogy emlékezzem az Úr nagy 

tetteiről. Meghagyta ugyanis: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre (Lk 22, 19), tudniillik a 

szenvedés elvállalását, az Ő szent teste és vére áldozatát, a keresztre történt felszegezettségét, az 

isten- és az emberszeretetbe való belehalást. Akkor majd én is megtapasztalom, hogy megvigasztal 

az Úr.  

 10. Szomorúságomban mondogassam a zsoltáros szavait: Vigasztald meg, Uram, szolgádat, 

hiszen Hozzád emelem a lelkem (Zsolt 85, 4). Nem baj, ha nem azonnal vigasztal meg: Halandó 

életében Krisztus is hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg 

tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált. Annak ellenére, hogy Isten Fia 

volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Művét befejezve örök üdvösséget szerzett 

azoknak, akik engedelmeskednek Neki, mert Isten Őt tette főpappá a Melkizedek rendje szerint (Zsid 

5, 7-10). Ha Jézust nem azonnal hallgatta meg a Mennyei Atya, akkor én milyen alapon várjam, 

hogy engem mindjárt meg kell hallgatnia?  

 11. Ugyancsak a Zsidókhoz írt levélből tanultuk: Krisztusnak lettünk sorstársai (Zsid 3, 14). 

Vállalom Vele a sorsközösséget. Előbb van a szenvedés, és utána a megdicsőülés. Jézus is a 

szenvedést vállalta el a Rá váró öröm helyett (Zsid 12, 2). Tudom, mert keresztény hitem megtanít 

rá: győzni fogunk Jézussal! Az öröm, az örök boldogság lesz az osztályrészünk! De addig? 

Addig a keresztúton kell követnünk Őt, a Fájdalmak Férfiját. Ahogyan „a remény: legyőzött 

kétségbeesés”, úgy örömöm is a szomorúság legyőzéséből fakad. Végig kell mennem a 

szomorúság sivatagján, és nem megütköznöm azon a tüzes kohón, amelyen próbaképpen kell 

átjutnom, ahogyan a főapostol mondja: Kedveseim, ne ütközzetek meg azon a tüzes kohón, amelyen 

próbakép át kell jutnotok, mintha hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendjetek, ha részt 

vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége kinyilvánulásakor is szívből örvendhessetek (1 Pét 

4, 12-14). Kissé előbb pedig ezt mondta: Örüljetek tehát, ha egy kissé szomorkodtok is (főleg a 

kísértés miatt), hogy kipróbált hitetek, amely értékesebb a tűzpróbát kiállt veszendő aranynál, 

dicséretre, dicsőségre és tiszteletre méltó legyen Jézus Krisztus megjelenésekor (vö. 1 Pét 1, 6-7). 

Nem baj, ha egy kicsit – vagy a mi megítélésünk szerint nagyon – még szomorkodnunk is kell.  

 

 II. A szomorúság szenvedélyének két fajtája 

 

 1. Rendetlen a szomorúság, amikor ennek a belső érzésnek az indítóoka rendetlen. Például 

ha valaki azért szomorú, mert egy bűnről kell lemondania, mivel nem szabad azt elkövetnie. 

 2. Rendezett a szomorúság, ha megfelelő okból ered, és nem lépi túl az arányos mértéket. 

Ilyen volt Jézus szomorúsága is a Getszemáni kertben. Ilyen rendezett kell hogy legyen a mi 

szívünkben is a szomorúság! 

 a) A rendezett szomorúságról Szent Pál ezt mondja: Ha a levelemmel meg is 

szomorítottalak titeket, nem bánom. De ha bántam volna is, mivel láttam, hogy ez a levél rövid 

időre ugyan, de megszomorított titeket, most mégis örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, 

hanem hogy a szomorúság megtérésre vezetett. Istennek tetsző módon szomorodtatok meg, s 

miattunk semmiben sem szenvedtetek kárt. Az Istennek tetsző szomorúság ugyanis üdvösségre 

vezető megtérést hoz, amelyet senki sem bán meg; a világ szomorúsága viszont halálba visz. Lám, 

ebből a ti Istennek tetsző szomorúságotokból mekkora buzgalom fakadt (2 Kor 7, 8-11).  

 Ma, amikor Jézus szomorúságát akarjuk megosztani a Getszemáni kertben, és a 

vigasztalására akarunk lenni, megnyithatjuk szívünket a szomorúságnak. Ez ugyanis Istennek 

tetsző szomorúság, vagyis nem Istentől eltérni akaró szenvedély, hanem az Istent diadalra 

juttatni akaró érzés.  
 b) A kegyelemmel teljes Máriában szintén megvolt a szomorúság. Ő, akiben a bűn 



legparányibb foltja sem volt – akiben a szenvedélyek rendezetten működtek, hiszen az eredeti bűn 

nem rontotta el benne az ember eredeti épségét –, fájdalmas szívvel állt a kereszt tövében. Kérjem 

tőle: Én szívembe jól bevéssed, Szűzanyám, nagy szenvedésed, s az átvertnek a sebeit. 

Gyermekednek, a Sebzettnek, ki miattam szenvedett meg, osszam meg gyötrelmeit! Add meg, kérlek, 

hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped. A keresztnél véled állni, a gyászban 

véled eggyé válni: erre űz a szeretet. Dicső Szüze szent szüzeknek, hadd ízleljem kelyhedet meg! 

Add nékem fájdalmaid! (Ho. 65. ének). 

 c) Mivel „a megosztott szomorúság fél bánat”, a Szűzanya arra méltat engem, méltatlan 

gyermekét, hogy megossza velem szíve fájdalmait. Azért, hogy neki kevésbé fájjon a szíve 

miattunk, jó gyermek módjára segítek Anyácskámnak, és szívem együttérzésével 

megörvendeztetem bánatos égi Édesanyámat?  

 d) A fájdalmas Anya pedig – a bűn miatti fájdalmak elviselése és a szomorúság vállalása 

után – Boldogságos Anya lett, aki már nemcsak fájdalmait, hanem örömeit és boldogságát is meg 

akarja osztani velem!  

 Ott a kereszt tövében Mária engem is elvállalt gyermekének.  

 Jézus pedig reám is bízza Máriát (vö. Jn 19, 27).  

 Én akkor elvállalom és befogadom őt az életembe mint Anyánkat: a szomorúak 

vigasztalóját, örömünk okát és a keresztények segítségét. 

 

Befejezésül a 72. számú éneket imádkozzuk: 

 Keservesen siratja Mária fiát, 

 Midőn látja halálra menni magzatát. 

 Csordul könnye Máriának, szíve szakad Szűzanyának nagy bánatjában. 

 Nincsen helye bús szívének, nyugodalma sincs lelkének 

 Nehéz kínjában. 

 

  

 

 



 

 

70. Az öröm szenvedélye. Örömödet az Úrban keresd! (Zsolt 36, 4) 

Az öröm legyőzött szomorúság  

 

 

A 85. számú éneket imádkozzuk: 

 Örvendjetek, angyalok! Jézusunk feltámadott, 

 És a lelkünk meglelé ösvényét a menny felé! Alleluja, Alleluja! 

 

 Nagycsütörtökön a szomorúság, éspedig az Istennek tetsző szomorúság az elmélkedésünk 

témája. Húsvétvasárnap azonban az örvendezést kell megélnünk. Úgy illik, hogy amikor a 

szenvedélyekről beszélünk – amelyek ugyanis akadályozhatják, hogy Isten töltse be a szívünket –, 

akkor ne csak a szomorúságról, hanem az örömről mint szenvedélyről is essék szó! 

 

 Az öröm nem a távol levő, hanem a jelen levő jó fölötti érzés, a megszerzett jó feletti belső 

élmény. (A szomorúságot a bekövetkezett, a jelen levő rossz miatt érezzük.)  

 

 I. A zsoltárostól ezt az eligazítást kapjuk az öröm megtalálásához: 

 

 1. Örömödet az Úrban keresd, Ő majd teljesíti vágyaidat (Zsolt 36, 4). Vágyó képességünk 

megnyugvása, a jó birtokolása is Isten ajándéka. A szenvedélyek ugyanis önmagukban közömbösek 

az életszentség szempontjából, csak a tárgyukat illetően minősítenek bennünket erkölcsileg, 

tudniillik hogy mit tekintünk jónak, mi az, aminek a megszerzése fölött örvendezünk? Ha ez erény, 

akkor erkölcsileg jó a vágyunk beteljesedése. Ha az, amit meg akarunk magunknak szerezni: bűnös 

dolog, akkor az az öröm is bűnös, és nem istenszerető cselekedet. Az, hogy nekünk az Úrban kell 

keresnünk vágyaink beteljesedését, számunkra alapvető eligazítást ad az összeszedettség imájának 

megvalósításához. 

 2. A rádió és tv sokszor reklámozza az ötös lottót: Több milliárd forint a nyeremény! Csak 

kísérletképpen el lehetne gondolni, hogyha a mi számainkat húznák ki, akkor milyen vágyak 

merülnének fel bennünk? Mi az, aminek örülni tudnánk, mire törekedne a vágyó képességünk? 

Vehetnénk akár egyszerre akár két villát is a Rózsadombon, de akkor is csak az egyik villa egyik 

szobájában tudnánk lakni. Ötven vagy száz év múlva még kisebb hellyel is be fogjuk érni! 

 Mi az, ami igazán öröm lenne számunkra? Ismerjük Jézus szavát: Mit használ az embernek, 

ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja? (vö. Mt 16, 26). Itt van az eligazítás! Olyan 

dologra törekedjünk, ami a lelkünk szempontjából jó! Akkor most itt meg is állhatunk 

elmélkedésünkben, és szabadjára engedhetjük fantáziánkat: Minek tudnánk örülni? 

 3. A konkrét elgondoláshoz talán segít, ha például a Szabadság hídra képzeljük magunkat. 

Ott állunk a híd közepén a korlátnál, és a tekintetünk lefelé irányul. A víz szüntelen hömpölyög. 

„Panta rhei” (minden folyik), ahogyan már Herakleitosz, a görög bölcselő is mondta. Itt a lábunk 

alatt annyira egyértelműen megélhetjük, hogy a jelen pillanat szinte megragadhatatlan. A hullámok 

a lábunk alatt állandóan a múltat idézik, ahonnan ez a víztömeg jött, és a jövőt, ahová megy. 

Nézhetjük a hídon vagy a parton a nagy forgalmat is, amely akadozik, sőt meg-megáll. Az ember az 

embertől nem tud előrehaladni a közlekedésben, de az idő mégis feltartóztathatatlanul múlik. A 

szellő is, amely a hajunkat borzolta, már tovaszállt. A felhők is. Ha türelmesen várunk, akkor 

érzékeljük a nap állásának változását is. Minden elmúlik! Mégis ez az élmény ne szomorúságot 

eredményezzen bennünk, hanem az életörömet! Örüljünk annak, hogy élünk: örüljünk a 

múltunknak, jelenünknek és a jövőnknek! Ha a híd magasáról nézzük, akkor szinte egyszerre tudjuk 

a három dimenziót érzékelni: a múltat, hogy honnan jött a víztömeg; a jelent, hogy éppen most hol 

van; és a jövőt, hogy hová tart. Így az Úr közeléből, az Ő magasából nézzük az örömömet a 

múltban, jelenben és a jövőben!  
 4. Az Egyház a Lorettói litánia könyörgésében azt kéri: „Szűz Mária dicsőséges 



közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabadulva, örökké tartó örömet élvezzünk!” Végül is az 

ellentétpár: a szomorúság és az öröm valahol határos egymással. Egyszer csak megszűnik a 

szomorúság birodalma, és átmegy a lelkünk az öröm szférájába. A jelen szomorúságát lehet 

egészen kisarkítva a földi életre, a siralom völgyére vonatkoztatni. Ha majd megszabadulunk ettől, 

akkor jön az örökké tartó öröm. De Jézus, és az Ő dicsőséges szép Édesanyja nemcsak az 

örökkévalóságban akar bennünket boldogítani, hanem már itt a földön is! Megtapasztalhatjuk 

az örökké tartó öröm előízére való ráhangolódást.  

 5. Ehhez is Jézus ad nagyon egyértelmű eligazítást. Amikor a tanítványok Emmauszba 

mentek, és Jézus csatlakozott hozzájuk, akkor Jézus megszólította őket: „Miről társalogtok itt az 

úton?” Erre szomorúan megálltak (Lk 24, 17). Csak úgy sugárzott belőlük a szomorúság! 

Elmondták, hogy hogyan jártak ezzel a Jézussal. Amikor Jézus hozzájuk csatlakozott és 

megmagyarázta, hogy az Írások tanítása szerint a Messiásnak szenvednie kellett, hogy bemehessen 

dicsőségébe, akkor a szomorúság szférájából átmentek az öröm szférájába. Meg is fogalmazták: 

Ugye, lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat? (Lk 24, 26. 32). 

Az öröm ujjongása ez!  

 Anna, a kis Sámuel próféta édesanyja is hasonlót élt meg, amikor hiába vágyakozott arra, 

hogy gyereke szülessen. Akkor az Úr megígérte, és meg is adta neki a gyermeket. Boldogságában 

így imádkozott: Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem …, mert örömmel tölt el segítsége (1 

Sám 2, 1). Szomorúsága örömre változott! 

 

 II. Hogyan hangolja lelkünket örömre Isten szava, segítsége és ereje? 
 

Tudjuk, hogy van Istennek tetsző szomorúság (2 Kor 7, 10). Nekünk a szomorúság azon 

szenvedélye ellen kell küzdenünk, amely lekötné magához a szívünket, és nem engedné, hogy Isten 

töltse be lelkünket, és Isten öröme járjon át. Tehát amikor szomorúak vagyunk, amikor nem Isten 

tölti be szívünket, hanem a saját gondunk vagy saját magunk, akkor vonatkoztassuk magunkra a 

Szentírás tanítását! Kérjük Jézust: „Fejtsd ki nekünk is mindazt, ami az Írásokban Rólad szól!” (vö. 

Lk 24, 27). 

 1. Az ószövetségi imádságos könyvben, a Zsoltárok könyvében – ebben az életszentség 

tudományát oly hitelesen közvetítő bibliai könyvben –, a legelső zsoltár legelső versében kapjuk a 

legfontosabb tanítást arról, hogy hogyan lehetünk boldogok, hogyan lehetünk örvendező emberek: 

Boldog az az ember, aki örömét leli az Úr törvényében, és éjjel-nappal Róla elmélkedik (vö. Zsolt 1, 

1-2). Itt van a kulcs a mi boldogságunkhoz, a mi örömünkhöz is: Ne a problémát szemléljük, hanem 

Istent, aki a törvényt és a tanítást adja! Nem egyszer-kétszer: reggel és este az imádságban, hanem 

éjjel-nappal, szüntelen szemléljük Őt! Ha lelkünk tekintetét az Úrra és az Ő törvényére irányítjuk, 

akkor megtapasztalhatjuk: a mi örömünk tulajdonképpen nem más, mint legyőzött szomorúság! 

 2. Az ellentétek segítenek a dolgok jobb megértésére. Mindegyikünk el tudna mondani 

olyan történeteket, amelyek szomorúsággal töltöttek el. Most csendes imádságban vigyük az Úr elé 

azt a szomorúságunkat! Azután már ne a szomorúságot szemléljük, hanem az Urat, akinek 

mindent – ezt a bánatunkat is – odaadjuk. Meglepetten tapasztaljuk, hogy a szomorúság helyett az 

öröm fog egyre jobban betölteni! Próbáljuk most imádságban újra megélni ezt az átformálódást! 

Bánatunkat odavisszük az Úr elé, tekintetünket és a lelkünket pedig fölemeljük az Úrhoz. Úgy illik, 

hogy a jelenlétében ne a magunk kis problémájával, bánatunkkal foglalkozzunk, hanem Őrá 

tekintsünk! Akarjunk örülni az Úrnak! Ez a minőségi váltópont, ahol a bánat átmegy örömbe, 

ezt kell kicsiholni magunkból, bánatos, saját magunkat sajnáló lelkünkből: „Neked akarok 

örülni, Uram!” Lehet, hogy még nagyon nehéz a bánatunk, lehúz, és még nem tudunk szárnyalni, 

de az akarást kicsiholhatjuk magunkból! A bánatunk fölé akarunk emelkedni, az öröm szférájába. 

 Olyan ez, mint a madárfióka szárnypróbálgatása. Verdesi a levegőt a kis szárnyával. A lába 

még a fészek alján marad, de egyre erősebb, egyre ügyesebb, és egyszer csak fel tud emelkedni. 

Vágyódhatunk arra, hogy ez a jelen szomorúság elpattanjon bennünk, és megnyíljék az út az öröm, 

az örök boldogság szférája felé! 

 3. A bánatból az öröm felé átmenethez nagyon jó eligazítást ad a Zsidókhoz írt levél: 



Váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől (Zsid 12, 1), mert az igazi bánat: a bűn.  

 Sőt további eligazítást is kapunk: Emeljük föl tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, 

Jézusra, aki a Rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most 

Isten trónjának jobbján ül (Zsid 12, 2). Ahová a lelkünk boldogságával, örömével még nem 

tudunk eljutni, oda a lelkünk tekintetével irányuljunk Jézussal együtt, aki dicsőségesen Isten 

jobbján ül. (Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a Mennyei Atya Jézust emberi mivoltában is 

megdicsőítette.) 

 4. A Szentírás újabb eligazítást is ad: Igen, gondoljatok Őrá, aki a bűnösök részéről ekkora 

ellentmondást szenvedett el, hogy ne lankadjatok, és belsőleg el ne csüggedjetek (Zsid 12, 3). Tehát 

ahová már nem tudunk föltekinteni, oda küldjük előre a gondolatunkat! A mi Jézusunk az 

örömök örök hazájában van. Tehát ha át akarunk menni a szomorúság szférájából az öröm 

miliőjébe, akkor váljunk szabaddá a bűntől, emeljük fel tekintetünket Jézusra, és gondoljunk 

Őrá! Ha lelkünk tekintetének határt szab a felhő, mert eltakarja előlünk az Urat, akkor vágyainkkal 

emelkedjünk fel az Ő dicsőséges országába. 

 

 III. Akarjuk abbahagyni a szomorkodásunkat, és kezdjünk el már előre örülni a ránk 

váró örömnek! 

 

Jézus a Rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet (Zsid 12, 2), a kereszt gyalázatát. 

Nagycsütörtöki szomorúságában, nagypénteki passiójában a világ minden terhe Rajta volt. Akkor 

nem a Rá váró örömre, mennyei megdicsőülésére, hanem ránk, emberekre gondolt, a mi 

szomorúságainkra, bűnterheinkre. Halálos szomorúságával legyőzte a mi szomorúságunkat is. De 

azért a Mennyei Atya végtelen szeretete Neki mint embernek is a mennyei dicsőséget készítette. A 

Jézusra váró öröm a feltámadásakor teljesedett be. Mennyei Atyának ezt a szeretetét – hogy 

számunkra is örök örömet készít – szabad nekünk is számításba vennünk.  

 1. Ha szomorúak vagyunk valami miatt, gondoljunk a ránk váró örömre! Ha itt a földön el 

tud tölteni az életérzés öröme: – „Élek! Jaj, de jó, hogy élek!” –, akkor a lelkünket be tudja 

tölteni az örök élet megérzésének az öröme is, a ránk váró öröm: – „Jaj, de jó, hogy van örök élet, 

van örök öröm!” Az előbb emlegetett minőségi váltópont kell ide is: akarjuk abbahagyni a 

szomorkodásunkat, akarjunk örülni! 

 2. Ahogyan egy idegen bolygó tömegével magához tudja vonzani a Földről kilőtt rakétát – 

mert a Föld gravitációja ott már kevésbé érvényesül, és annak a másik bolygónak a tömege már 

nagyobb gravitációs erővel vonzza azt –, úgy mi is engedjük, hogy a ránk váró öröm is egyre 

jobban magához vonzza a lelkünket földi életünk jelen szomorúságából. A rakéta is, amely 

gyorsan halad, nem érzékeli egy szempillantás alatt, hogy hol kezd gyöngülni a Föld vonzása, hol 

növekszik annak a másik bolygónak a gravitációs ereje. Nekünk is idő kell ahhoz, hogy ki 

tudjunk szakadni a földi szomorúságunkból, és engedjünk annak az örömnek, amely már 

vonz, amely már ránk vár. 

 3. Minél jobban tudjuk függetleníteni lelkünket a föld vonzásától, az e világ szomorúságától, 

minél jobban hagyjuk, hogy a mi mennyei hazánk vonzása hasson ránk, annál inkább megvalósul 

rajtunk a zsoltár programja: Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre (Zsolt 96, 11). A 

mi irányító központunk Parancsnoka, Urunk, Jézus Krisztus ezt mesterien elrendezte. Ha közelebb 

tudunk Hozzá menni – nemcsak úgy, hogy a tekintetünket, a gondolatainkat és a vágyainkat 

emeljük föl Hozzá, hanem úgy, hogy tisztának megőrzött szívünket, saját magunkat egyre közelebb 

visszük Őhozzá –, akkor eláraszt a fény, az Ő ragyogása. Boldogan hagyjuk, hogy egyre jobban 

átjárjon a fény, s betöltsön önmagával. Az első tavaszi napsütkérezés rövid ideig tartó 

boldogságánál is nagyobb öröm: az Úr fényessége ragyog le ránk! 

 

 IV. Már nem magunkban örvendezünk, hanem az Úrban! 

 

Abból is látszik, hogy a mi isteni Parancsnokunknak mennyire fontos az öröm, mert 

megkapjuk Tőle az ég felé szárnyalás további programját is: Örvendjetek, igazak, az Úrban, 



áldjátok szentséges nevét! (Zsolt 96, 12). Ki kell szakadnunk a magunk gravitációs teréből, el kell 

érnünk a szökési sebességet, hogy mindenestől az Úrban lehessünk! Hogy az Úrban lehessünk 

örvendezve! Ő pedig mibennünk! Mert Isten ezt akarja: Ő töltsön be minket önmagával.  

 1. Ugyanebből a mennyei programot tartalmazó zsoltárból tudjuk: Király az Úr, ujjongjon a 

föld, és örvendjen minden sziget! (Zsolt 96, 1). Az Úr a mi szívünk királya lett. Szívünk trónján 

nem lehet más bálvány vagy trónkövetelő, Ő az egyedül jogos Uralkodónk! „Egyedül Te vagy az 

Úr” – számunkra! Persze, hogy örvendező lélekkel áldjuk szentséges nevét! Szerelmes lélekkel, 

ahogy csak az egymást szeretők tudják egymás nevét ízlelgetni, szívem teljes örömével mondjam 

Neki a számomra legkedvesebb megszólítást.  

 2. Mondjuk a zsoltárossal: Az Úrnak dalolok egész életemben, zsoltárt zengek Istennek, amíg 

csak élek (Zsolt 103, 35). Ne csak a szánkkal mondjuk, ne csak az értelmünkkel daloljuk Istenünk 

nevét, hanem egész szívünkkel, egész életünkkel zengjük! 

 3. Folytassuk a zsoltárossal: Bárcsak tetszéssel fogadná dalomat, hiszen gyönyörűségemet 

Őbenne találom (Zsolt 103, 36). Az öröm teljessége a szemlélődés csúcsára, az Istenben való 

gyönyörködés állapotára vezet. Már nem akarunk mást, mint benne gyönyörködni! Már nem 

akarjuk másban találni örömünket, csak a mi végtelen, nagy, fölséges Istenünkben, akinek 

jobbján ott van Jézus, aki legyőzte a mi szomorúságunkat, a mi halálunkat is. 
  

Befejezésül a 89. számú éneket örvendezve énekeljük: 

 Krisztus, virágunk, szép termő águnk, 

 Feltámadt Krisztus, vigadjunk! A bűnből mi is támadjunk! 

 

 



 

 

71. Az ellenálló szenvedélyek: remény – kétségbeesés; bátorság – félelem; harag 

 

 

A 195. számú éneket imádkozzuk a Szűzanyához, aki biztos menedékünk gondjainkban: 

 Te vagy földi éltünk vezércsillaga, 

 Édes reménységünk, kegyes Szűzanya. 

 Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 

 Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária! 

 

 A Katolikus Egyház Katekizmusa a szenvedélyekről ezt mondja: „Az emberi személy a 

boldogságra szándékos cselekedeteivel törekszik. A szenvedélyek és az érzelmek, amelyekben 

része van, erre késztethetik, és ehhez hozzájárulhatnak. A ,szenvedélyek’ kifejezés a keresztény 

örökséghez tartozik. Az érzelmek vagy a szenvedélyek az érzelmi világ hullámzásait, felindulásait 

jelzik, amelyek cselekvésre vagy tétlenségre késztetnek azzal kapcsolatban, amit az ember jónak 

vagy rossznak érez, illetve képzel. A szenvedélyek az emberi pszichizmus természetes összetevői, 

átmenetet képezve biztosítják a kapcsolatot az érzelmi és a szellemi élet között. Urunk Jézus az 

emberi szívet úgy jellemezte, mint forrást, ahonnan a szenvedélyek áramlata fakad.”  

 A szívből származik minden rossz gondolat: paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, 

kapzsiság, rosszindulat, hamisság, kicsapongás, irigység, káromkodás, kevélység, léhaság. Mindez 

a gonoszság belülről ered, és tisztátalanná teszi az embert (Mk 7, 21-23). Nyilvánvaló, hogy itt az 

Úr a szenvedélyekből megfogant cselekedetekre utal. Maga a szenvedély ugyanis önmagában véve 

még nem bűn! Majd a Katolikus Egyház Katekizmusa így folytatja: „Számos szenvedély létezik. A 

legalapvetőbb szenvedély a vágyó szeretet, amit egy jó vonzása vált ki.” (363. oldal). 

 (Már beszéltünk a törekvő szenvedélyekről, amelyeknek a célja valaminek az elérése. A 

jóval kapcsolatban állást foglalunk: ami tetszik, azt szeretjük; ami nem tetszik, azt gyűlöljük. Ha a 

jó, amit megismertünk, még távol van, akkor vágy keletkezik bennünk. Ha a rossz van távol, és 

fenyeget, akkor irtózva elfordulunk, elmenekülünk, szinte undorodunk tőle. Ha pedig a jó – 

amelyre törekszünk – jelen van, akkor megszületik bennünk az öröm. Vagy ha a rossz 

bekövetkezett, azaz jelen van az életünkben, akkor a szomorúság születik meg bennünk.)  

 Most gondolkodjunk a szenvedélyek másik csoportjáról, az ellenálló szenvedélyekről, 

amelyekkel valamit elkerülni, elhárítani akarunk.  

 A szenvedélyek megfegyelmezésére azért van szükségünk, mert nem mindegy, hogy milyen 

érzések töltenek be, a szenvedélyek pedig akadályozzák, hogy a szívünk Istennel legyen 

betöltve. Ha azt akarjuk, hogy Isten legyen életünk legfőbb kincse, akkor ennek érdekében 

vágyainkat, szenvedélyeinket meg kell fegyelmeznünk. Az ellenálló szenvedélyek forrása a 

haragvó képességünkben van, és ezek az ellenálló szenvedélyek valami olyannak elhárítására 

törekednek, ami kívülről hat ránk. (A törekvő szenvedélyek forrása a vágyó képességünkben van, és 

ezek a törekvő szenvedélyek valami olyan megszerzésére, illetve kiküszöbölésére irányulnak, ami 

kívül van rajtunk, vagyis e szenvedélyek az emberből belülről hatnak kifelé.) 

 

 I. Az első szenvedélypár: remény – kétségbeesés  

 

 1. Aquinói Szent Tamás szerint: a remény tárgya az az eljövendő jó, amelynek elérése 

lehetséges. Ez a jó ugyan távol van még, de megvan a lehetőségünk, hogy egyszer majd a mienk 

lesz, be tudjuk fogadni. Ez tehát az elérhető jó élménye, amelyet fontos sokszor megélnünk. Szent 

Pál apostol így jellemzi Ábrahámot: Ő a reménytelenségben is remélve hitt (vö. Róm 4, 18). 

Ábrahám életében ugyanis reménytelenséget okozott, hogy az Úristen elkérte tőle egyszülött fiát: 

Áldozd föl! (vö. Ter 22, 2). Aki egy ilyen reménytelennek tűnő szituációban is tud hinni és 

reménykedni, az valójában Istennel telik be. 

 Próbáljuk most felidézni a magunk életében is azt a helyzetet, amikor valami teljesen 



reménytelennek tűnt, de elkezdett mocorogni bennünk a reménység: „Az Úristen irgalmából mégis 

lesz lehetőségem elérni azt a jót, amelyre törekedtem!” Ha nem tudnánk ilyen élményt felidézni, 

akkor próbáljuk meg átélni Ábrahámnak ezt a reménytelenségi állapotát, és vele együtt kezdjünk el 

bizakodni. 

 2. A reménytelenség, vagy ennek súlyosabb formája, a kétségbeesés akkor vesz erőt a 

lelken, ha az ember tudatára ébred annak, hogy a kívánt jót nem érheti el, vagy a rá leselkedő 

veszélyt nem háríthatja el.  

 Vajon most hogyan reagálnánk, ha az Úristen a számunkra legkedvesebbet kérné el, a mi 

„Izsákunkat”? Kétségbeesnénk, mondván: „Még ezt is oda kell adnom, Uram?” Vagy pedig a 

reménytelennek látszó szituációban is ki tudnánk mondani a remény szavát: Tebenned bíztam, 

Uram, kezdettől fogva (vö. református ének; vö. Zsolt 89, 1). 

 3. Gondolhatunk a Szűzanya reményére is, akitől az Úr ugyanúgy elkérte a Fiát, mint 

Ábrahámtól. De a Boldogságos Szűz Mária még annak a kegyelemnek sem volt híjával, hogy 

egészen odaadja Fiát a Mennyei Atya akaratának. Ha az Írás e szava szerint: „Sok nép atyjává 

rendeltelek”, Ábrahám mindnyájunk atyja Isten előtt, mert abban hitt, aki életre kelti a holtakat, s 

létrehívja a nem létezőket (Róm 4, 17), akkor a Szűzanya még inkább sok nép Anyja. Hitt abban, 

aki életre tudja kelteni az Ő holt Fiát is. Reménykedve tudott reménykedni a Fiára váró 

legborzasztóbb, elháríthatatlan kereszthalál esetében is.  

 4. Ha az Úristen egyszer tőlünk is ilyen áldozatot kér: „Add oda gyermekedet, add oda a 

számodra legkedvesebbet, add oda az életedet!”, akkor mi is álljunk oda a kereszt tövébe a 

fájdalmas Szűzanyával, és mondogassuk a Szűzanya szavát: „Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, 

legyen nekem a Te igéd szerint (Lk 1, 38) most és itt is! Nem fogok kétségbeesni, mert tudom, 

hogy Te viseled gondomat. Jó nekem az élő Isten kezébe esnem: Tudom, hogyha a halál sötét 

völgyében járok is, akkor is a Te pásztorbotod vezérel engem.” (vö. Zsolt 22, 4-5). 

 Így, ha egyszer az életünk végső órája is elérkezik, akkor az nem a kétségbeesés, hanem az 

Isten kezébe esés órája lesz, ahol azután már a reménységünk átmegy a birtoklásba. Elérhetjük azt, 

amiben reméltünk, az üdvösséget, elérhetjük azt, akiben reméltünk, az Üdvözítőt. Ezt a nagy-nagy 

ajándékot boldogan beengedjük a szívünkbe. Ez már örökre betölthet. Megtapasztalhatjuk a 

Szentírás igazát: Aki Benne bízik, nem csalatkozik (1 Pét 2, 6). 

 Érdemes itt tudatosítanunk és elvállalnunk Prohászka Ottokár püspöki jelszavát: „Dum 

spiro, spero! (Amíg élek, remélek!)” Szó szerint így fordítható: Amíg lélegzem (vagyis az utolsó 

lélegzetvételemig), remélek! Ahogyan betöltődünk levegővel, úgy töltődjünk be reménységgel 

is: Ha elenyészik is a testem, saját szememmel fogom meglátni az én Üdvözítőmet (vö. Jób 19, 26), 

amint Jób, az Ószövetség nagy szenvedője mondta. 

  

 II. Bátorság – félelem 

 

Ezek az ellenálló, vagy valamit elhárítani akaró szenvedélyek második csoportjába 

tartoznak. Az erős, élénk remény bátorrá tesz a nehézségekkel szemben, amelyek a kívánt jó 

elérésében akadályoznak. A bátorság tehát a remény szülöttje. Már Arisztotelész is mondja: Azok 

bátrak, akiknek van reményük. A bátorság feszítő ereje azzal a szeretettel és reménnyel arányos, 

amelybe a gyökereit nyújtja. Ezért mondja a Szentírás: Erős, vagyis bátor a szeretet, mint a halál 

(vö. Én 8, 6).  

 1. A bátorság indulata tehát akkor keletkezik bennünk, amikor felismerjük és el akarjuk 

hárítani a ránk leselkedő veszélyt, és ha nehéz is, bátran szembeszállunk vele; illetve megküzdünk 

azért, hogy a nehezen elérhető jót mégis megszerezzük. Amikor a jerikói vak kiáltozni kezdett: 

„Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”, akkor a körülötte állók odaszóltak neki: Bátorság, kelj föl, 

téged hív. Erre ledobta köpenyét, fölugrott, és odasietett Jézushoz (vö. Mk 10, 48-50). Bátorítani 

kell magunkat is, és másokat is, hogy a lehetetlennek látszó szituációban is megsegít az Úristen 

bennünket! Merjünk remélni a jó elérésében, a ránk leselkedő baj elhárításának lehetőségében! 

 Az apostolok is – amikor megfenyítették őket, mert jót cselekedtek: meggyógyították a 

béna embert a jeruzsálemi templom kapujában – minden rájuk kirótt büntetés és fenyegetés ellenére 



is bátor bizalommal merték hirdetni Isten igéjét (vö. ApCsel 4, 13). Persze ez a bátorságuk nem 

maguktól való volt. Szent Lukács megmagyarázza ennek eredetét: Amikor az apostolok így 

imádkoztak, megrendült a hely, ahol egybegyűltek. Mindnyájan elteltek Szentlélekkel, és bátor 

bizalommal hirdették az Isten igéjét (ApCsel 4, 31). Tehát imádkozni kell, ha bátortalanok 

vagyunk, ha úgy látjuk, hogy nehéz megtennünk azt, amire az Úr Jézus indít, illetve nincs erőnk 

annak elhárítására, ami reánk leselkedik. Ha imádságban kérjük az erő Lelkét, akkor mi is 

betelünk Szentlélekkel. Ez az, amire a szívünk vágyódik! Szenvedélyesen vágyódjunk, hogy ne a 

félelem töltsön be, ne a kishitűség, hanem a Szentlélek (vö. Róm 8, 15)! 

 2. A bátorság ellentéte ugyanis a félelem. Ez az egyik leggyakrabban megtapasztalt érzés. 

Kicsiny gyermekkorunktól kezdve mennyi-mennyi félelem van bennünk: „Jaj, nehezen kerülhetem 

ki azt, ami reám leselkedik! Jaj, mi lesz velem, ha ez vagy az bekövetkezik? Szeretném elkerülni!” 

A félelem tehát egy bizonyos szorongó érzés, amely a nehezen elkerülhető, fenyegető rossz miatt 

keletkezik bennünk. Legtöbbször – de nem szükségszerűen – akaratunkon kívüli okokból támad.  

 a) Félhetünk saját rossz hajlamainktól, amelyek az akaratunkat a rossz felé hajlíthatják. A 

fantázia, az idegrendszer megviseltsége nagyon fokozza a félelmet. Annyira erősödhet a félelem, 

hogy érzékeink és értelmünk normális működését is megbéníthatja. Szinte a beszámíthatatlanság 

állapotába juttathatja az embert. Az erkölcstan ismeri ezt az állapotot: ez a megoldhatatlan helyzet 

(casus perplexus). Amikor valaki ilyen extrém, rendkívüli helyzetben, zavart lelkiismerettel 

cselekszik, mert akár véghezviszi a cselekedetet, akár elhagyja, minden esetben bűnt lát maga előtt, 

tegye azt, amit ebben az esetben mégis jobbnak lát. De ha ezt sem tudja megítélni, és cselekednie 

kell, teheti bármelyiket, nem vétkezik, vagyis nem szabad hogy a lelkiismeret-furdalást érezzen, 

mert ebben az esetben nem felelős a tettéért (Evetovics Kunó: Katolikus erkölcstan, I. kötet, 121. 

oldal).  

 b) Tudatosítanunk kell, hogy Isten nem a szolgaság lelkét adta, hanem a gyermekké fogadás 

Lelkét, akiben ezt kiáltjuk: „Abba, Atya!” Maga a Szentlélek tesz tanúságot a lelkünkben, hogy 

Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig 

társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell Vele együtt, hogy Vele együtt meg is dicsőüljünk 

(Róm 8, 15-17). Ezzel a boldog tudattal, hogy Isten gyermekei vagyunk: nem számíthat a szenvedés 

sem. Nem félünk a nehezen kikerülhető szenvedésektől, mert ott is Jézussal vagyunk együtt. Majd 

utána pedig Vele együtt leszünk a megdicsőülésben is.  

 c) A félelem legyőzéséhez Szent Pál további szempontot ad: Az a véleményem, hogy a jelen 

szenvedések nem mérhetőek az eljövendő dicsőséghez, amely nyilvánvaló lesz rajtunk (Róm 8, 18). 

Itt tehát eligazítást kapunk arról, hogy egyrészt Jézussal együtt szenvedjük el, amit el kell 

szenvednünk, másrészt pedig az eljövendő dicsőségre gondoljunk, ahogyan Jézus is ismerte a Rá 

váró örömet (Zsid 12, 2). 

 d) A félelem megfegyelmezéséhez  

 – fel kell ismernünk, hogy mi okozza bennünk a szorongást. Elsősorban a fantázia, amely 

elkezd működni bennünk, mivel a ránk leselkedő távoli rosszat még nem ismerjük. A félelem 

mindig az ismeretlen dolog miatt indul el bennünk. Ha egy próbát kiálltunk – például egy érettségit 

–, akkor a diák azt mondja: nem is volt olyan „tragikus”. De előtte mennyi félelem volt a lelkében!  

 – tökéletesednünk kell a szeretetben! Isten szeretete azzal éri el tökéletességét bennünk, 

ha teljes bizalommal tekintünk az ítélet napjára, mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is e világon. A 

szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel, mert a félelem 

gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben (1 Jn 4, 17-18). Számunkra az örök 

élet érettségije az ítélet napja lesz. De mégsem szabad félnünk attól a naptól, ha addig növekedni 

tudunk a szeretetben. 

 – minél jobban megismerjük Istenünk üdvözítő szeretetét, annál kevesebb okunk lesz a 

kétségbeesésre: Legyetek résen, hogy az istentelenek tévedése el ne sodorjon, és biztonságotokat el 

ne veszítsétek. Inkább gyarapodjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében és 

ismeretében (2 Pét 3, 17-18). Így majd könnyű lesz a vizsga, a számadás az életünkről.  

 – a fantázia megfékezése mellett az érzéseket is meg kell zaboláznunk. Szoktuk is mondani: 

„Valami megmagyarázhatatlan érzés kerített hatalmába.” Nem is a fantáziánkban jelenik meg a 



félelem, azaz nem fantáziaképek jelennek meg előttünk, hanem csak egy érzés dobol bennünk: „Jaj, 

mi lesz akkor, ha...” Nem tudjuk megmagyarázni, miért van ez az érzés! Ez a félelem szenvedélye, 

érzése, amely a testben gyökeredzik, a testi életünkből, testi mivoltunkból indul ki. Belesápadunk 

vagy remegni kezdünk, tehát elsősorban testünkben érezzük, de végül is a lelkünket mérgezi! Bár 

az érzés nincs egészen a hatalmunkban, az értelem és a szabad akarat azért annyit mégis megtehet, 

hogy nem engedi szabadjára az érzéseket, hanem fékezi azok túlzásait. Rövidebbre fogja a gyeplőt, 

vagyis megfegyelmezi az érzések száguldását. 

  – törekednünk kell, hogy ezek az érzések meg ne keserítsék az életünket: Ügyeljetek 

arra, hogy a szenvedély, mint valami mérges gyökér fel ne fakadjon bennetek, mert akkor 

megmérgez másokat is (vö. Zsid 12, 15). 

 – jusson mindig eszünkbe (de még inkább a szívünkbe), amit az Úristen Gábor főangyalon 

keresztül a Szűzanyának mondott: Ne félj, Mária! (Lk 1, 31). Ha úgy érezzük, hogy hatalmába kerít 

a félelem, gondoljunk arra, hogy Isten kinyilatkoztatott igazsága nekünk is szól: Ne félj, 

gyermekem, én veled vagyok! (vö. Ter 26, 24; Iz 43, 5). Bízzunk benne, hogy az Úr minket is 

nevünkön szólít. Megfogja kezünket, és így szól hozzánk: Ne félj, én megsegítelek! (vö. Iz 41, 13), 

nem enged elesnünk. Vagy ha elestünk, akkor erőt ad, hogy újra fölkeljünk, és tovább menjünk (vö. 

Péld 24, 16). Ha körülvesz a félelem hulláma, mondogassuk a zsoltáros szavát: Istenben bízom, nem 

félek, ember mit árthat nekem! (Zsolt 55, 4).  

 

 III. A harag ellenmérge a türelem és az ima 

 

Az ellenálló, vagyis a valamit elhárítani akaró szenvedélyeknél még megemlítendő a harag, 

amely akkor jelentkezik, amikor az a rossz – amit el akartunk kerülni, amelytől féltünk, hogy nem 

tudjuk elhárítani – mégis legyőzött, mert nem tudtuk kikerülni. Szintén nagyon gyakori érzés. 

Tulajdonképpen ez a dühösség élménye: „Haragszunk arra, ami legyőzött.” Vagy: „Azt akarjuk 

megbüntetni, aki sérelmet okozott.” Meg akarjuk bosszulni. Mint valami hirtelen vihar, hányszor 

fellobban bennünk a harag!  

 1. Ilyenkor jusson eszünkbe a zsoltáros figyelmeztetése: Ha haragusztok is, ne vétkezzetek! 

(Zsolt 4, 5). A haragot le kell győznünk, mert igazságtalan. A szenvedély ugyanis elhomályosítja 

értelmünk látását, és akkor a másik ember jó cselekedetét, jó szándékát is félremagyarázhatjuk. A 

harag, és az abból következő bosszúállás nem a mi dolgunk. Szent Pál tanítja: Rosszért rosszal 

senkinek se fizessetek! Törekedjetek a jóra nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is! Amennyiben 

rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben! Bosszút ne álljatok, szeretteim, 

hanem hagyjátok az ítélet haragjára, mert írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – 

mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni; ha szomjazik, adj neki inni; mert ha így 

teszel, égő parazsat raksz a fejére. Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat! (Róm 12, 

17-21).  

 2. Itt tehát megkaptuk az elirányítást, hogy hogyan küzdjünk a harag ellen: jót kell tenni 

azzal, aki kiváltotta bennünk ezt a nemtelen indulatot. Ha jót teszünk a másikkal, az olyan, mintha 

égő parazsat tennénk a fejére. A mi jócselekedetünk „égetni” fogja azt, aki nekünk rosszat tett. 

 3. A harag ellenmérge a türelem. A türelem szó a „tűrni” igéből származik: eltűrjük, 

elviseljük, hogy a dolgok nem úgy mennek, mint ahogyan mi szeretnénk, hanem úgy, ahogy Isten 

akarja. Jézus erről is ad tanítást a nyolc boldogságban: Boldogok a szelídek, övék lesz a föld (Mt 5, 

5). Ők már birtokolják azt a maroknyi földet is, amelyből a testük lett, hiszen porból lettünk (vö. 

Ter 3, 19). Ha tudjuk, hogy porrá leszünk, akkor miért háborogjon a testünk vagy a lelkünk?  

 4. Sokat segít a harag legyőzésében, ha imádkozunk: Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 

is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! (Mt 6, 12).  

 5. Továbbá az ellenségszeretet parancsának teljesítésére való törekvésünk is segít, hogy 

ne haragudjunk arra, aki nekünk rosszat okozott. 

 6. Szenvedélyeinket el kell csendesítenünk: Légy csendben, (mondhatjuk így is: – 

Csendesülj el! Vagy az ilyen fordítás is jó: Őrizd meg a csendet az Úr előtt! Légy csendben), és várj 

az Úrra! Ne irigykedj arra, akinek jól megy a sora! Sose bosszankodj (vagyis ne haragudj), és ne 



mérgelődj, ne is irigykedj, mert az rosszra visz. Ám a szelídek öröklik a földet, és élvezik a béke 

áldását (vö. Zsolt 36, 7-8. 11). 

 

 IV. Ne a szenvedélyeink, hanem Isten rabjai legyünk! 

 

A szenvedélyek tehát érzéseket vagy érzelmeket jeleznek: az ember az érzelmein, érzésein 

keresztül megsejti a jót, és gyanítja a rosszat. 

 A Katolikus Egyház Katekizmusa ezt mondja: „A szenvedélyekben éppen úgy, mint az 

érzelem hullámzásaiban nincsen sem erkölcsi jó, sem erkölcsi rossz. Ám aszerint, hogy az 

értelemtől vagy az akarattól függőek vagy függetlenek, megvan bennük az erkölcsi jó vagy rossz. 

Az érzések és az érzelmek felmagasztosulhatnak az erényekben, vagy lealjasulhatnak a bűnökben.” 

(463. oldal). 

 Elmélkedéseinkben azért foglalkoztunk annyit a szenvedélyekkel, hogy lássuk: mennyire 

akadályoznak az Istennel való betöltődésünkben; illetve hogy küzdjünk: ne ezeknek a rabjai 

legyünk, hanem Isten rabjai! (Gárdonyi Géza) Hárítsuk el azt a negatív hatást, amellyel ezek 

akarnának bennünket betölteni. 

 

 A megfegyelmezett szenvedélyek így segítik lelkünk vágyának beteljesülését, hogy ne a 

teremtmények rendetlen vágya, hanem Isten töltsön be bennünket önmagával! 

 

Befejezésül a 195. számú éneket imádkozzuk: 

 Te reménycsillag vagy éltünk tengerén, 

 Átragyogsz minden bú és baj fellegén,  

 Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 

 Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária! 

 



 

 

72. Az affektív vagy érzelmi ima. Az egyszerű szemlélet 

 

 

 Bevezetés gyanánt a Jézus-imát néhányszor hosszú szünetekkel énekeljük, hogy szívünket 

ráhangoljuk a csendességre: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek! 

 Engedjük, hogy az Úr irgalma harmatozzon ránk, áradjon ránk! Így énekeljük: Uram, Jézus 

Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 Nagy-nagy vágyakozással, hogy az Úr irgalmát megtapasztalhassuk, megérezhessük, 

énekeljük újra: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 

 A szenvedélyek a vágyó tehetségünk megnyilvánulásai, melyek az érzéki, vagyis érzékelő 

természetünkből fakadnak, de a szellemi lényünkre, akaratunkra hatnak: valami kellemest vagy 

kellemetlent érzünk, s annak elérésére, illetve elutasítására törekszünk.  

 

 I. Az affektív imában az ember a cselekvő, az érzelmeit irányítja Istenre 

 

A szenvedélyek azonban az összeszedettségnek nemcsak ellenségei, de szolgái is lehetnek. 

Az érzések, az érzelmek egy irányba tudják segíteni imáinkat, ha szent érzelmekkel töltjük meg a 

lelkünket.  

1. Az elmélkedő ima az elme tevékenysége: Isten szavát logikusan, ésszerűen tekintjük át, és 

annak az átgondolása segít bennünket, hogy befogadjuk Isten üzenetét. Ez átprogramozza 

érzelmünket, és ennek hatására végül is felfakad bennünk az akarás, megtenni azt, amit Isten 

üzenetéből megismertünk. 

 2. Az affektív imánál, vagyis az érzelmi imánál – mint a neve is elárulja – az érzelmek 

vannak túlsúlyban. Tehát nem annyira valami eszme kapja meg a lelkünket és uralkodik el rajtunk, 

hanem a megélt élmény, az érzés. Itt már nincs szükségünk arra, hogy meggyőzzük magunkat az 

illető eszme igazságáról. Eddigi elmélkedéseink, Istenre figyelésünk gyümölcseként már az eszme, 

az igazság uralma alatt állunk. 

 Az affektív imánál ilyen érzelmek fakadnak a lélekben: imádás, hála, dicséret, bánat, 

bizalmas társalgás és bizalom. Ez egy olyan imafajta, amely az aszketika szférájába tartozik, 

vagyis nem rendkívüli, misztikus, kontemplatív, hanem rendes imamód, aktív ima.  

 3. Az egyszerű szemlélet imája pedig már egy kicsit közelebb visz a misztika világába, 

ahol Isten az elsődleges cselekvő, és az ember a befogadó. De azért még az egyszerű szemlélet 

imája is – nyilván Isten kegyelmével – elsősorban az ember erőfeszítésének gyümölcse! Az 

egyszerű szemléletnél arról van szó, hogy egyszerűsödik a lélek érzelemvilága. Egyetlen érzés 

uralma alá kerül a lélek. Ezt az érzést a lélek csak anélkül szemléli, hogy fejtegetné, boncolgatná.  

 a) Olyan ez, mint amikor egy édesanya szeretettel nézi beteg, rászoruló gyermekét: a 

szeretet, az irgalom, a segítőkészség érzete tölti be.  

 b) Az egyszerű szemlélet imádsága olyan, mint ahogyan egy-egy remekművet 

gyönyörködve szemlélünk. Nem boncolgatjuk, hogy ki és mikor festette, a művész melyik ország 

szülöttje, stb. Egyszerűen állunk, nézzük azt az alkotást, és megéljük, hogy ez tetszésünkre van. 

 c) Ez az imamód növeli az önmegtagadásra való készséget is, mert segít, hogy semmi se 

vonja el szívünket az Úrtól. Ha a képtárban egy kép megragadott, akkor a többit hanyagoljuk, és 

csak arra az egyre koncentrálunk. Ez – mondhatjuk így – önmegtagadással jár. Ha a többivel nem 

törődve csak arra az egyre irányulunk, akkor nagyobb szellemi élvezet lesz az osztályrészünk. 

d) Ez az imamód növeli az összeszedettségünket is, mert közvetlenül az istenszeretetre segít. 

Itt már nem csupán egy-egy képet szemlélünk, hanem kizárólag Istent. Ez az Istenre irányulásunk 

összeszedettséget eredményez. 
 e) Végül az egyszerű szemlélet olyan imafajta, amely növeli a felebaráti szeretetre való 



készségünket is. Amikor ugyanis Istent nézzük, akkor Ő mindig az embertársak szolgálatára is 

indít. Ahogyan Isten szereti az embereket, úgy mi is azt tesszük, amit az az Isten tesz, akit 

próbálunk szemlélni. 
 

 II. Hívjuk segítségül az érzelmeinket az egyszerű szemlélet imájának a megélésére! 

 

Csendben megállunk Isten előtt, és szeretnénk Őt szemlélni. Várjunk az Úrra! (vö. Zsolt 36, 

7) Szánjunk hosszabb időt arra, hogy elcsendesüljünk, az Úrra várakozzunk, lelkünk tekintetét 

gyönyörködve emeljük Rá!  

 – Ha valami megzavarná csendünket, ne törődjünk vele, vagyis ne foglalkozzunk vele, 

hanem engedjük el, és várjunk a csendben, várakozzunk még jobban a jelen levő Isten csendjére!  

 – Ha nem érezzük még a lelkünkben az Úr jelenléte miatti örömet, akkor is vágyódhatunk 

utána!  

 – Ha valamit már meg tudtunk tapasztalni az Úr jelenlétéből, akkor fakadjon föl az öröm a 

szívünkben! 
 – Ha pedig felfakad, akkor próbáljuk még jobban tágítani örömünk patakjának medrét, 

hogy egyre inkább áradjon belénk az Ő jelenlétének öröme!  

 Nem baj, ha az Úr csendben van, a lényeg, hogy itt van! 
 Akár 20 percet is rászánhatunk erre a csendre, az Úrra való várakozásra, az Úr utáni 

vágyakozásra, a jelenléte miatti örömre és eljövetelének szemlélésére! 

 

 III. Szeretettel szemléljük a minket szerető Istent, gyönyörködjünk Benne! 

 

Ahogyan az előzőkben próbáltunk elcsendesedni, és kívántuk, hogy felfakadjon bennünk a 

vágy Isten szemlélésére, illetve ahogyan megélhettük az örömet Isten felett, aki jelen van, úgy most 

törekedjünk megélni még a harmadik törekvő szenvedélyt, a szent vágyat, a szeretetet is:  

 Ha úgy érezzük, hogy szeretetünk megéléséhez kellenek a szavak, mondjuk ki: 

„Szeretlek!” Vagy a szívünk minden dobbanására szótagolva valljuk meg: „Sze-ret-lek!” Ha 

egyszer eljutunk odáig, hogy szavak nélkül is megélhetjük: „Szeretlek, Uram!”, akkor 

megállhatunk a szavakkal. Engedhetjük, hogy csak az érzelem, a szeretet érzelme áradjon a 

szívünkből Isten felé! 

 A szeretet nem egyirányú közlekedés, hanem mindig kétirányú: itt egymás felé közelítő 

szembeforgalom van. Éljük meg ezt a kölcsönösséget! Istentől és a mi lelkünktől jövő 

szeretetáramlás egyetlen (telefon)vonalon is megvalósulhat. A kettő nem oltja ki egymást, hanem 

szüntelenül erősíti egyik a másikat!  

 Ha pedig Isten szeretete hang és szavak nélkül árad felénk, merjük mi is felvenni ezt az 

isteni stílust: elég, ha csak árad szavak nélkül szívünkből a szeretet! Egész lényünk áradjon bele a 

minket szerető Istenbe! 
 Ha sokáig próbáljuk gyakorolni Isten szeretetének viszonzását, igyekszünk kinyitni 

szívünket az Ő szeretetének befogadására, akkor egyszer talán megéljük: elegendő csak az Ő 

szeretetére összeszedetten figyelnünk, és élveznünk a belénk áradó szeretetét! Abban a szeretetben 

benne van a mi szeretetünk is, mint a vízcsepp az óceánban. 

 Ó, de gyönyörűséges, boldogító élmény ez:  

 „Istenem, betöltöttél a Te szereteteddel! A Te szereteted és az én szeretetem már egy 

szeretet lett! De jó is, Uram, hogy úgy alkottad meg az ember szívét, hogy legyenek benne 

érzések! De jó, ha a szenvedélyeim rendezettek, amikor az Utánad való vágy, a Neked való öröm 

és az Irántad való szeretet tölt be! Ezért szeretnék a továbbiakban is csendben lenni, elcsendesedni! 

Szeretem a csendet, az elmélyedést, az elmélkedést, a szeretet nagy érzését és a Téged szemlélő 

imát. Mert ez a csend és ez az ima összekapcsol Veled! Szüntelenül újra Téged választalak! 

Ezért nem a teremtmények zaja tölti be a szívemet, hanem a Te jelenléted csendje. Ebben a 

csendben Nálad van a lelkem, Te pedig nálam vagy! Ebben a csendes, szeretettel teljes együttlétben 

kimondom vallomásomat: »Mindenekfelett Téged akarlak szeretni, és minden embertársamban 



Téged akarlak szolgálni!« – ahogyan ezt a pálosok is megfogalmazzák mindennapi imájukban.” 

 

 Befejezésül a Jézus-imát énekeljük többször: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, szegény bűnösnek! 

 Imádkozzuk annak folytatását, Isten válaszát is: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ 

szeretlek én! 

 A gyermek telhetetlenségével ostromoljuk Atyánkat: Istenem, szeress még jobban, engem 

szüntelen!  

 



 

 

73. A reménység érzülete 

 

 

A 195. számú éneket imádkozzuk: 

 Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, 

 hogy kövessünk annak egész folyamán. 

 Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,  

 azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária! 

 

 A reménység mint szenvedély: belső világunknak a távol levő jó utáni irányulása, 

moccanása.  

 Amikor az affektív imáról és az egyszerű szemléletről próbálunk mélyebben ismereteket és 

gyakorlatot szerezni, akkor a remény nagyon jó érzelem ahhoz, hogy egységesítse az érzéseinket, 

vagyis egy irányba terelje vágyódásainkat, és egyszerűsítse az imánkat. Ez a szenvedély (vagy 

érzelem) azt eredményezi, hogy nem az Istentől elhúzni akaró reménytelenség, a kétségbeesés tölt 

be bennünket, hanem a remény. Reményünk legnagyobb, legbiztosabb alapja az, amit a Jézus-

imában imádkozunk: Istenem, irgalmaz nekem, szegény bűnösnek! 

 Bevezetésképpen és elcsendesedés gyanánt énekeljük el háromszor a Jézus-imát, de 

nagyobb szünetek tartásával!  

 

I. Szüntelenül az Úrban remélek! 

 

 1. Az Úr irgalmát próbáljuk magunkban átérezni, és azt a reményt megélni, amely abból 

fakad, hogy „az Úr még nekem is irgalmaz: nem hagy elveszni; van reménységem, van bizodalmam 

Őbenne”: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 2. Hagyjuk, hogy egyre jobban betöltsön bennünket a reménység, hogy az Úr tényleg 

irgalmaz. Az Úr irgalmában való reménykedésünk egybekapcsol Ővele. Ezzel a még nagyobb 

bizalommal, egybekapcsoltsággal énekeljük újra: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, szegény bűnösnek! 

 3. Ahogyan szüntelenül rászorulunk az Úr irgalmára, próbáljuk megélni reményünk 

folytonosságát is! „Szüntelenül az Úrban remélek! Nekem is fog irgalmazni!” Reménykedő 

lélekkel zengjük: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

 4. Egyre jobban tárjuk ki lelkünket az Úr irgalmának befogadására, illetve hogy a 

reményünk akadálytalanul szárnyaljon Isten felé!  

 

 II. Miért fontos, hogy betöltsön bennünket a remény érzülete?  

  

 1. Azért fontos, hogy betöltsön bennünket a remény, mert a Gonosz el akarja rabolni ezt a 

kincsünket is. A zsoltáros tapasztalatból mondja: Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek (Zsolt 

118, 95). El akarnak szakítani Istentől. A Gonosz akar birtokba venni. Gonosz szenvedélyeim is 

lesnek rám, be akarják tölteni a szívemet. Gondoljuk meg, hogy mennyi gyötrelmünk van, amelyek 

az Istennel élt életünket akarják elvenni!  

 Minden, ami nem Isten vagy isteni: az gyötör és fáraszt. Küzdünk ellene, ez a feladatunk. 

Ez az aszkézis területe. Küzdelmünkben mellettünk áll az Úr, csak kérjük segítségét. Ahol Ő veszi 

át a kezdeményezést, az az Ő titokzatos cselekvésének, a misztikának a területe. 

 2. a) Arra vonatkozóan, hogy ez az Isten felé fordulásunk, az Ő segítségében való 

bizakodásunk, reménykedésünk mennyire jogosult, a zsoltáros a következő tanítást adja: Szememet 

Hozzád emelem, Hozzád, aki a mennyben élsz, amíg csak meg nem könyörülsz rajtunk (vö. Zsolt 

122, 1-3). Most Isten irgalmát várjuk, az Ő isteni irgalmának befogadására kész a szívünk, az Ő 

isteni irgalmának a megtapasztalása tölt el reménységgel. Míg szemünket Istenre emeljük, a 



mennybe, addig imádkozhatjuk a Jézus-imát, hogy „tudjuk”, ki is az Isten: Milyen nagy Ő, aki 

megkönyörül rajtunk, szegény bűnösökön! Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, 

szegény bűnösnek! Ilyen égbe emelt tekintettel, reménykedő lelkülettel énekeljük újra a Jézus-imát: 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 b) Habakuk próféta is tanít arról, hogy mennyire jogosultak vagyunk reménykedni az Úr 

irgalmas, megmentő, szerető jóságában: Harcba szálltál, hogy megszabadítsd népedet és megvédd 

azt, akit fölkentél. Hallottam ezt, és beleremegett a szívem (Hab 3, 13. 16). Engedjük, hogy 

megilletődjék a szívünk, megremegjen a gyönyörűségtől: „Uram, Te nem engedsz engem 

elveszni, hanem mellettem állsz a csatában! Sőt, az én harcomat Te vívod meg. Te szabadítasz 

meg a rabságból!” Engedjem, hogy átjárjon ez az érzés, ez a meghatódottság.  

 c) Ahogyan a próféta szíve megremegett a rá váró öröm gondolatára, úgy próbáljuk mi is 

készíteni a szívünket az örömre: Örvendezem az Úrban, és ujjongok a szabadító Istenemnek. Végül 

a próféta megvallja: A Győztes a magasságokra vezet engem, ahol énekelhetem zsoltáraimat (vö. 

Hab 3, 18-19). Az Úr irgalmas szeretetének, szabadító jóságának megtapasztalása örömet 

eredményez, a fölemelkedettség érzését, a győztesnek kijáró legmagasabb hely elérését.  

 

 III. Reménységgel teli bizalommal lépjünk a kegyelmet adó Isten trónja elé! 

 

Valójában itt csapatküzdelemről van szó, ahol a győzelmet és a magasságokra való eljutást 

a mi Csapatkapitányunknak köszönhetjük. Ahogyan az olimpikonok a dobogó legfelső fokán az 

örömtől meghatódva alig tudják elénekelni a himnuszt, úgy énekeljünk mi is az Úrnak! 

 1. Zengjük a reménység zsoltárát: Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent 

érnem. Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem! Légy oltalmazó sziklám és megerősített 

hajlékom! (vö. Zsolt 70, 1-3). Ha megvalljuk, hogy az Úr a reményünk, és megvalljuk, hogy Ő az 

Örökkévaló, akkor Ővele senki és semmi le nem győzhet, mert Nála keresünk menedéket, Ő a mi 

reményünk. 

 2. Próbáljuk megérezni a reményt, azt az érzést, amellyel belekapaszkodhatunk az Úr, az 

örökkévaló Isten kezébe, szeretetébe! Ő nem enged elveszni. 

 3. Még a reménységünk alapját is Isten adja. Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt 

az egekben, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitben. Főpapunk ugyanis nem olyan, aki nem tudna 

együttérezni a gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést 

szenvedett, de bűnt nem követett el. Lépjünk tehát bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmat 

nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk (Zsid 4, 14-16). A szenvedélyek 

elleni lelki szabadságharcban tehát van segítség. 

 4. Arra nézve, hogy mennyire jól megalapozott reményünk van, fontoljuk meg még a 

következő verset is: Isten nem csap be bennünket. Erős támaszunk van, amikor arra törekszünk, 

hogy a nekünk nyújtott reményhez ragaszkodjunk. Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a 

függöny mögé ér, vagyis a mennyországba, ahova elsőnek lépett be értünk Jézus, az örök főpap 

Melkizedek rendje szerint (Zsid 6, 18-20). Miként a horgony megtartja a hajót, úgy a reményünk 

megtart bennünket a mennyországnak, Isten uralmának. Még ha nem is vagyunk ott valóságban, 

hanem csak a szívünk vágyával, de akkor is tudnunk kell, hogy a szívünket már odahorgonyozta, 

odakötözte, Jézus, a mi Reményünk. Ez a mennyország Urához való kötözöttségünk nem rabságot 

jelent, hanem éppenséggel szabadulást az e világ bilincseitől, ahogyan Izajás próféta mondja: Isten 

az én Szabadítóm, bizalom tölt el, nem félek, mert az Úr az én erőm és dicsőségem, Ő lett nékem 

szabadulásom (Iz 12, 2). Ez az Istenhez kötözöttségünk a vallásos élmény alapvető stílusa: Őt 

választjuk, Őt fogadjuk el életünk Urának, de Ő is elfogad, minket választ szeretett 

gyermekének, akiben kedve telik (vö. Mt 3, 17). 

 Isten felénk forduló jóságát élhetjük meg a zsoltárossal: Te felém fordulsz, és 

megvigasztalsz, én pedig hálát adok Neked, hárfán zengem hűségedet, Istenem. Ajkam örvendezzen, 

amikor Neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál (vö. Zsolt 70, 22. 24).  

 

 IV. Jézus a mi Szabadítónk! 



 

Ez a misztikus élmény, amikor tehát a lélek megélheti, hogy Isten feléje fordul. Isten 

megvigasztal bennünket minden gyötrelmünkben, reménytelenségünkben (vö. 2 Kor 1, 4).  

 1. Persze, hogy az ember szívében felfakad a hála: „De jó vagy, Uram! Szeretlek, Uram, én 

Erősségem!” (Zsolt 17, 1). Nemcsak ajkunk örvendezik, hanem lelkünk is énekel, ujjong Isten 

hozzánk lehajló szeretetének. 

 2. Ezért bizalommal énekelhetjük az Ő nekünk szóló üzenetét: Gyermekem, te most már 

tudod, hogy’ szeretlek én! Mi pedig boldog vágyódással mondjuk Neki: Istenem, szeress még 

jobban engem szüntelen! 

 3. Mennyi harmónia van Istenben! Szálljon a földről az égbe az ének, hogy szívünk 

belekapcsolódhasson az Ő harmóniájába!  

 4. A zsoltáros máskor is megfogalmazta az égből érkező segítség feletti örömét, mert 

megélhette, hogy Isten megszabadította őt a gyötrelemből: Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek, 

ujjongjatok Jákob Istenének. Isten ugyanis így válaszolt neki: Gyötrelmedben segítségül hívtál, és 

én megszabadítottalak téged! (Zsolt 80, 1. 7).  

 5. Mi is fogalmazzuk meg örömünket:  

 „Uram, akkor nem baj, ha gyötrelem van az életemben! Akkor nem baj, ha 

megpróbáltatások vannak a szívemben! Akkor nem baj, ha reménytelenséget élek meg az 

életemben, mert tudom, ha segítségül hívlak, Te megszabadítasz engem.  

  

Örülök a megváltó Jézusnak, hiszen Őneki nemcsak a neve Szabadító, hanem Ő meg is tud 

menteni a Gonosztól. Te lettél az én Szabadítóm!” (vö. Hab 3, 13. 18). 

 

Énekeljük a reménységünket beteljesítő Isten hozzánk szóló üzenetét:  

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

Kívánjuk a még több reményt, a még nagyobb szeretetet: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



 

 

74. Boldogságom útja: szeretetközösség Istennel és övéivel 

 

 

A 90. számú ének imádkozásával hangoljuk a szívünket örvendezésre: 

 Örvendetes napunk támadt,  

 Jézus Krisztus mert feltámadt.  

 Örvendjünk, vigadjunk,     

 Vígan mind most mondjunk:   

 Alle-alleluját!      

 

 Ma próbáljuk a boldogságunk útját tanulmányozni: hogyan juthatunk szeretetközösségbe 

Istennel és övéivel! 

 

 A bevezető gyakorlat most is az elcsendesedés legyen! Ehhez segít az:  

- ellazulás 

- egyenes gerinc 

- égre emelt tekintet 

- Istenhez emelt szív 

- Isten színe előtt állás 

- mozdulatlanság 

- minden földi elengedése 

- lassúbb és mélyebb lélegzés 

- kitárulkozás Isten előtt 

- készség az Ő befogadására 

- vágyódás, hogy még többet fogadhassak be Belőle, 

                     hogy megélhessem a Vele való szeretetközösséget. 

 

 Ha valami összetörné csendemet, vagy megzavarná a Vele való szeretetközösségemet, akkor 

mondjam ki újra az Utána való vágyakozásomat: „Vágyódom, egyre jobban vágyódom Utánad, 

Uram! Vágyódom a Veled való találkozásra! Ha még nem juthatok el Színed látására, akkor Te 

méltóztass eljönni hozzám, gyarló szolgád lelkének hajlékába!”  

 

 Az Istenben való boldogságunk megtalálása érdekében az összeszedettség és az 

elcsendesedés imáját szeretnénk egyre jobban megismerni és gyakorolni. Az összeszedettség imája 

és a nyugalom (vagy elcsendesedés) imája ugyanis a szemlélődő ima azon fokozatai még, ahol az 

emberi lélek próbál tevékenykedni Isten befogadása érdekében, és szeretné alkalmassá tenni magát 

Isten önajándékozása számára. 

 A szenvedélyek tanulmányozásánál láttuk, hogy szükséges ezeknek az érzéseknek a 

megfegyelmezése, mert ugyan testi mivoltunkban keletkeznek, de a lelkünkre is kihatással vannak, 

s nem mindegy, hogy lelkünk mivel van betöltve. Azután próbáltuk az érzelmi vagy affektív imát is 

megismerni és gyakorolni, hogy egyetlen érzelem töltsön be bennünket: az Isten iránti szeretet, 

mert mi az Isten iránti szenvedélyes szeretetre vágyódunk! 

 Az első három törekvő szenvedély: a szeretet, a vágy és az öröm. Ma próbáljuk ennek a 

három szenvedélynek a gyümölcsét együtt megélni: szeretet, vágy és öröm legyen bennünk Isten 

után, Isten miatt! Bárcsak ki tudnánk mondani: „Istenem, Te vagy az én legnagyobb 

szenvedélyem! Szenvedélyesen szeretlek, Uram!” Ez ugyanis azt jelentené, hogy a végtelen, 

spirituális, szellemi Létezőből megtapasztalhatunk valamit már itt a földi életünkben is, mert Isten 

megtapasztalásának öröme adja a boldogságot számunkra. 

 Az lesz majd ugyanis az örök boldogságom, hogy Istennek ez az örvendetes, szeretetteljes 

megtapasztalása a mennyországban örökké fog tartani! Mivel tudom, hogy a mennyország 



szeretetközösség Istennel és az övéivel, azért már előre fel tudom térképezni a boldogságom útját, 

vagyis felfedezhetem, hogy hogyan jutok el a mennyei boldogságra. Addig is próbáljam már itt a 

földön gyakorolni azt, amitől majd ott leszek boldog: 

 

 1. Első stáció: örvendezem a szeretett Atya közelségétől. Mint ahogy egy nagyon kedves, 

szeretett személy közelsége örömre tud hangolni, úgy hangolódjam rá az én Mennyei Atyám 

közelségétől való örömre is! Micsoda tiszta levegő, isteni áhítat, kimondhatatlan békesség, a három 

isteni Személy egymáshoz való abszolút közelsége, egymásban levése, boldogsága! Ez számomra is 

az örvendezés forrása. 

 2. Itt felismerhetem a boldogságom útjának második lépcsőjét: a Fiúban magát nekünk 

ajándékozó végtelen atyai szeretet jóságától vagyok boldog. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az 

Ő kezébe adott (Jn 3, 35). Az Atya engem is szeret mint gyermekét, és nekem ajándékozza magát! 

Ez az önajándékozás Isten titokzatos, (görög szóval) misztikus cselekedete. Ha ezt elmémmel nem 

is érhetem fel, de a hitemmel igenis felfoghatom, sőt egyszer talán majd meg is tapasztalhatom. 

Persze hogy boldog vagyok már a reménytől is, hogy Isten hajlandó nekem is ajándékozni önmagát 

a Fiúban. 

 3. Boldogságom útján a harmadik lépcső az a belső béke, amelyet a bennünk lakó 

Szentlélek ad. Az Atya a Fiúval eljön hozzám, és a Szentlélekkel lakást vesz nálam (vö. Jn 14, 23). 

Nincs más dolgom, mint a végtelen fölségű Vendégem, a három isteni Személy rendelkezésére 

állnom, ahogyan Ábrahám is tette, amikor a szentháromságos egy Isten meglátogatta. Csendben 

maradok, a háttérben maradok, és engedem, hogy Ő töltse be lelkem hajlékát, Ő uralkodjék el 

bennem, az Ő békéje töltse be a szívemet! Ha ezt megélhetem, akkor talán már valami megvalósul 

abból, hogy az összeszedettséget Isten hozta létre bennem: magához ragadta, és betöltötte a 

lelkem. 
 4. Boldogságom útjának negyedik stációja: derűs szívvel élek a Boldogságos Szűz anyai 

szeretete miatt. Ő nemcsak olyan, mint a jó édesanya, aki a konyhában szorgoskodik 

gyermekeinek jól tartásáról, hanem ő Édesanyám és Úrnőm! Isteni Vendégem jelenlétében is neki 

biztosíthatom a legelőkelőbb helyet, és élvezhetem gondoskodó szeretetét!  

 5. Ötödik segítségem a boldogságom útján a félelemmentes bizalom Szent József 

gondoskodó pártfogása miatt. A Mennyei Atya gondviselése engem is rábízott mint Jézus 

családjának tagját, Mária gyermekét. Ha ilyen nagy gondoskodó, védelmező nevelőatyám van, 

gondtalanul lehetek boldog! 

 6. Boldogságom hatodik forrása az, hogy biztonságban lehetek őrangyalom vezetése 

alatt. Ő jól ismeri a mennyországi szokásokat, az „udvari etikettet, illemszabályt”. Mindenben 

segít, és eligazít, hogyan lehetek isteni Vendégemnek a tetszésére. 

 7. Boldogságom hetedik összetevője, hogy fellelkesülök védőszentjeim példája és 

közbenjárása által. Amit tőlük tanultam, hogy hogyan kell az isteni Vendéget fogadni, azt teszem 

én is. Ha valamiben még nem vagyok eléggé jártas, ők – mint idősebb testvéreim – segítenek. 

Mosolyogva, testvéri szeretettel tekintsek külön-külön rájuk is! Hiszen ők szüntelenül ott vannak a 

szentháromságos egy Isten jelenlétében. A gyermek bizalmával kíváncsiskodjam: hol lesz majd 

örökre az én helyem Isten jelenlétében a védőszentjeim mellett? Mint ahogy a gyermek félrehúzza a 

függönyt, és kikukucskál a szobáján túl kezdődő külvilágba, úgy kandikáljak be én is a 

mennyországba! Ha még nem is láthatok ott mindent, védőszentjeim egy kis résnyit azért már 

fellebbenthetnek mennyei boldogságunkból! Már előre örülhetek ennek a boldogságomnak.  

 8. Boldogságom nyolcadik forrása: szeretetközösség mindazokkal, akiket az Úr rám 

bízott. A mennyországban ne csak a magam helyét kíváncsiskodjam meg! Ha vágyódom rá, akkor 

megismerhetem az ő helyüket is, ahova el kell jutniuk velem együtt. 

 

 Ez tehát a boldogságom útja: szeretetközösség, vagyis összekapcsoltság Istennel és 

övéivel  

- amikor a szeretett Atya közelségétől örvendezve, 

- boldogan a Fiúban önmagát nekünk ajándékozó végtelen szeretet jóságától, 



- belső békével a Szentlélek bennünk lakozásától, 

- derűs szívvel a Boldogságos Szűz anyai szeretete miatt, 

- félelemmentes bizalommal Szent József gondoskodó pártfogása miatt, 

- biztonságban őrangyalom vezetése alatt, 

- fellelkesülve védőszentjeim példája és közbenjárása által, 

- szeretetközösségben mindazokkal, akiket az Úr rám bízott, 

teljes önfeledtségben akarom élni életemet Isten színe előtt, aki magának kiválasztott! 

 

 Ő a Kiválasztó, én a kiválasztott, Ő az, aki a pusztában a szívéhez édesgetett (vö. Oz 2, 16), 

akinek most fenntartás nélkül, örvendezve, egészen átadom magam! 

 

 Mondjam ki nem egyszer, nem százszor, hanem folyamatosan, egész életemen át: 

 „Örvendezve, fenntartás nélkül, egészen átadom magam Neked! Uram, szeretném még 

jobban átadni magam Neked! Ezzel a teljes önátadással próbálom alkalmassá tenni magam arra, 

hogyha Te majd egyszer nekem ajándékozod önmagadat titokzatos és mégis valóságos módon, 

akkor azt boldogan megtapasztalhassam! Nekem ajándékozod majd önmagaddal azokat is, akik 

Tehozzád tartoznak. Akik immár az enyéim is. Akik immár az én boldogságom forrásai is. Mert 

ahogyan Te átadtál mindent egyszülött Fiadnak (vö. Jn 3, 35), úgy nekem is mindent adtál! 

Boldogságom! Istenem! Mindenem!” 

 

Befejezésül a Jézus-imára adott isteni választ és a mi feleletünket énekeljük: 

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

 Istenem szeress még jobban, engem szüntelen! 

 



 

 

75. Szent közömbösség. Mennybe emelt lélekkel élni! 

 

 

Bevezetésül a 95. számú éneket imádkozzuk: 

 Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja. 

 Egeknek élő Istene. Alle-, alleluja! 

 

 Ma a mennybe fölment Jézusra irányítsuk szemlélődő tekintetünket!  

A szenvedélyek lefelé húznak, a szent vágyak fölfelé. Amikor a szenvedélyek 

megfegyelmezésére törekszünk, akkor egyben az ég felé történő kitárulkozást próbáljuk 

gyakorolni. A szenvedélyek – mint a szellemi akaratunkban székelő, de a testi, vagyis érzéki 

természetünkben megvalósuló vágyó tehetségünk mozgásba, indulatba jövése (mert a fantáziánk 

vagy érzékszerveink valami kellemest vagy kellemetlent közvetítenek felénk) – ösztökélnek a 

kellemes felé való moccanásra, vagy ellenállásra, a kellemetlen elhárítására. 

 Amikor a mennybe fölment Urunkat próbáljuk legalább vágyainkkal és égre emelt 

tekintetünkkel követni, akkor a vágyó tehetségünk a legkellemesebb, azaz a mennyország felé 

irányul. Ahhoz, hogy a mennyország felé tudjunk irányulni, szükséges a szenvedélyek 

megfegyelmezése, hogy ne azok ráncigáljanak el, töltsenek be. Ha valaki tele van mindenféle 

földies indulattal, annak a lelke nem tud fölfelé, Isten felé irányulni! 
 

 I.  A lelki élet mesterei a szenvedélymentességet, a szent közömbösséget ajánlják  

 

 1. A közömbösség az érzelmi vagy akarati irányulás hiánya valamivel szemben. Például 

mélyen érintene egy esemény, és felkavarna s indulatba hozna, de nem engedjük, hogy a vele 

kapcsolatos reakciónk eluralkodjék rajtunk. Nem engedjük, hogy a hozzá való vágyódás, vagy a 

tőle való elfordulás felkavarja lelkünk békéjét. Amennyiben ez a közömbösség magasabb 

szempontokból ered: tehát egy bizonyos egykedvűség a teremtett javakkal szemben, akkor ez erény, 

és gyakran eljuthat a hősiesség fokáig is. Ez az indifferencia vagy a szent közömbösség. Most nem 

arról van szó, amikor valaki nemes és köteles dolgokkal szemben lenéző, nem törődő, nem 

érdeklődő és szellemileg tunya, mert ez bizony erkölcsi fogyatékosság, sőt bűn is lehet! Ilyen 

vétkes szellemi közömbösség például a hitközöny: ha valaki nem törődik Istennel, illetve a saját 

vagy felebarátai lelkével.  

 2. Mi ellenben éppen Istennel és a saját lelkünkkel, vagyis Isten világával való törődés 

érdekében akarjuk megtanulni és gyakorolni a szenvedélymentességet, a szent közömbösséget. 

Ha valami olyan ér, ami nem tetszik nekem, tudjuk kimondani: „Nem baj, Uram!” Ezzel 

tulajdonképpen elvállaljuk, hogy ne a mi akaratunk legyen a legfontosabb ebben vagy abban a 

kérdésben. A szent közömbösség az egyéni boldogságunk szempontjából is fontos. Az ugyanis a 

boldogság titka: ha elfogadjuk, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogyan mi akarjuk, hanem 

ahogyan Isten akarja; ha nemcsak ajkunkkal mondjuk ki, hanem belül is „igen”-t mondunk 

Mennyei Atyánknak, ahogyan Jézus tanította: Legyen meg az akaratod! (Mt 6, 10). 

 3. Most próbáljunk valami olyan eseményre visszagondolni, amely méreggel töltött el 

bennünket, mert kellemetlen volt számunkra, és dühöngtünk, hogy miért kellett ennek így lennie. 

Ellenőrizzük le magunkat, hogy ilyen dühítő szituációban vajon tudtunk-e boldogok lenni? Mert az 

Úristen végül is boldognak akar bennünket. De nem kell túl sokáig időznünk a kellemetlen 

emléknél! Legalább utólag mondjuk ki az „igen”-t Isten akaratára! Utólag korrigáljuk, 

helyesbítsük az akkori dühösködő, tehetetlen magatartásunkat azáltal, hogy kimondjuk: Mi Atyánk, 

legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10), s akkor már megszűnik a dühöngésünk és megszületik 

bennünk Isten békéje. 

 4. Amikor a szenvedélyek felkorbácsolnak, érdemes elővenni a Zsoltáros könyvet és szinte 

beprogramozni lelkünkbe Isten üzenetét: Légy csendben, és várj az Úrra. Ne irigykedj arra, akinek 



jól megy a sora (Zsolt 36, 7). Ha függetleníteni tudjuk magunkat e világ javaitól – vagyis megvan 

bennünk a szent közömbösség –, akkor nem fog az irigység irritálni, mivel nem az anyagi javak 

töltenek be, hanem Isten. A kinyilatkoztatást adó Isten így folytatja: Sose bosszankodj, és ne 

mérgelődj, ne is irigykedj, mert az rosszra visz (vö. Zsolt 36, 8). Saját tapasztalatunkból tudjuk, 

hogy talán a bosszankodás és a mérgelődés az a szenvedély, amely legtöbbször felkavar, nem enged 

lecsendesedni. Isten ígéretet is tesz ugyanebben a zsoltárban: A szelídek öröklik a földet, és élvezik a 

béke áldását (Zsolt 36, 11), vagyis a béke gyümölcsét, a lélek nyugalmát. Ha nem engedjük, hogy a 

dolgok magukkal ragadjanak, betöltsenek, ráncigáljanak, bosszúságra csiholjanak, ha szelíden 

próbáljuk önmagunkat is birtokolni; akkor mi is boldogan örököljük azt az új eget és új földet (Jel 

21, 1-2), amelyet nekünk Jézus ígért (vö. Mt 5, 5).  

 5. Egy másik zsoltárban is az indulataink fölötti uralomra kapunk tanítást: Miért kell 

bánatban élnem, ellenségtől gyötörten?... Miért csüggedsz lelkem, miért vagy nyugtalan? (Zsolt 42, 

2. 5). A bánat, a szomorúság szenvedélye is hányszor akar uralmába venni bennünket! Nem ragyog 

a szemünk, nem mosolyog az arcunk, mert saját magunkat sajnáljuk. A 100. zsoltár is hasonló 

gondolatokat tanít: Tiszta szívvel akarok élni házamnak belsejében. Nem jár eszem hitvány 

dolgokon. A gonosz szív távol legyen tőlem, a rosszakaratról tudni sem akarok. (Zsolt 100, 3-5). 

Tehát ahhoz, hogy meglegyen bennünk a szenvedélymentesség, a lélek nyugalma szükséges, 

értelmünk és akaratunk Istenre irányulása; vagyis így kell Istenhez fordulnunk: „Nem gondolok 

mást, mint Te, nem akarok mást, mint Te!” 
 6. Most ezt a nem másra gondolást, ezt a nem mást akarást próbáljuk kicsiholni lelkünkből 

azáltal, hogy csak Istenre gondolunk, és csak Őt akarjuk! Ha valami más gondolat el akarná 

ráncigálni értelmünket Istentől, akkor szítsuk fel még jobban a vágyunkat: „Uram, csak Utánad 

akarok vágyódni!” Ez aztán az Istenre figyelésünk megerősödését eredményezi. Ha szükséges, 

mondjuk ki újra: „Rád gondolok, Uram! Hozzád vágyódik a szívem, Uram!” (vö. Zsolt 62, 2).  

 Tehát szent vágyakozás szükséges ahhoz, hogy ne gondoljunk mást, mint Istent, ne 

akarjunk mást, mint Istent. Lángoló vágyak, Istenre irányultság kell! Ezekkel a vágyakkal 

kimegyünk önmagunkból, hogy egyre jobban behatolhassunk, belemerüljünk Isten szívébe! Talán 

már próbáltuk megjárni ezt az utat, egészen közel jutni Isten szívéhez. Próbáljuk meg újra! Hiszen 

ha sokszor megyünk is egy úton, azt mégsem unjuk meg, mert jó a célba érkezés öröme. Ahogyan a 

napkorong tüzes lobogása ki tud emelkedni annak izzó tömegéből, vagy ahogyan a napszél a Nap 

sugárzó részecskéit messzire elhordja, illetve ahogyan a Nap fénye még messzebbre elhat; úgy 

próbáljunk mi is kimenni önmagunkból, hogy Istenhez juthassunk. 

 

 II. Mennyei magasságokban szeretnék örökre betelni Veled, Uram! 

 

Csak a mi esetünkben: a mi lelkünk hideg, az Úr pedig tüzes lobogás. A Rá 

gondolásunkkal és az Utána való vágyakozásunkkal az Ő szeretetének izzó tengerébe akarunk 

belemerülni! Az Ő szeretete nem az izzó láva halálos, pusztító ölelése, hanem az élet 

legcsodálatosabb teljessége, számunkra is a kiteljesedés, teremtményi létünk igazi lételeme. A 

paradicsomkert életet fakasztó isteni közelségénél is gyönyörűségesebb mennyei paradicsom ez: 

közösség Istennel!  
  1. Ebben az isteni miliőben megélhetjük: „Magadhoz ragadtad a szívemet, Uram! Én pedig 

mind jobban hagyom, hogy magadhoz vonjad, magadhoz öleljed! Ott, Nálad önfeledt boldogsággal 

vagyunk együtt, egymásnak való örvendezéssel, ujjongással, egymásba ölelkező szeretettel.” 

 Lám, mi lett a mi közömbösségünkből, amellyel a teremtmények iránt viseltettünk: micsoda 

lángolás Isten iránt! Micsoda mennyei gyönyörűség! Azt mondja a Szentírás: Fölment a magasba, 

magával vitte a foglyokat (Ef 4, 8). Az apostol itt a zsoltárost idézi (Zsolt 67, 18). Amikor a 

mennybe ment Jézusunkra emeljük tekintetünket, lehet-e más vágyunk, mint a menyasszony szava 

az Énekek énekéből: „Vigyél magaddal! (Én 1, 4). Már nem érdekel semmi és senki, ami és aki 

nem segít Hozzád közelebb! Csak ez az imám: Vigyél magaddal, Uram!” 

 2. Ahogyan egy édesapa vagy édesanya kézen fogva húzza maga után a gyermeket, hogy a 

jól ismert úton minél hamarabb előrejussanak, úgy fogjuk meg mi is Jézusunk kezét, és menjünk a 



nyomába! Ha a gyermek még gyenge, és nem tud nagy léptekkel haladni, akkor a jó szülő felkapja, 

magához öleli, szívére szorítja, és úgy mennek tovább, egyre fölfelé. Mi is kérhetjük: „Istenem, én a 

Te gyenge gyermeked vagyok! Emelj fel magadhoz!”  

 Jó szándékunk, a mennyország felé törekvésünk kinyilvánítására mondjuk még a 

zsoltárossal: Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába, lelkem és testem ujjongva eped az élő Isten 

után (Zsolt 83, 1-2). Ilyen tüzes vágyak mellett mennyire közömbössé válnak az e világi, földi 

dolgok! Ha ezeknek fölébe tudunk emelkedni, már nem mérgezik többé a lelkünket. Valljuk meg: 

Inkább szeretnék az Úr házának a küszöbén állni, mint lakni a gonoszok sátraiban (Zsolt 83, 11).  

 3. Amíg az ószövetségi választott nép fiai lázadoztak az Úr ellen, amíg az egyiptomi 

húsosfazekak utáni vágyakozás töltötte be szívüket, addig csak a pusztában, a sivatagban 

bolyongtak, és lakott város felé utat nem találtak. Az éhségtől és a szomjúságtól szinte elepedt a 

lelkük. Amikor gyötrelmükben az Úrhoz kiáltottak, Ő kiragadta őket szorult helyzetükből. Egyenes 

úton vezette őket, hogy lakott városba jussanak (Zsolt 106, 4-7). Tehát a mi esetünkben is ez a 

megoldás: kiáltsunk az Úrhoz, Ő pedig kiragad minket a szorongattatásból, egyenes úton 

vezet, majd végül felemel magához, hogy hazajussunk Hozzá. 

 Akkor most a választottakkal együtt mi is hálát adunk az Úrnak a jóságáért, az emberek 

fiaival tett nagy csodáiért (Zsolt 106, 8). Ez az isteni gesztus, ez a hozzánk lehajló atyai szeretet 

hálálkodásra indítja a szívünket. Éljük át, hogy a hálánk innen a földről, a szívünkből indul el, 

és folyamatosan árad az ég Ura felé! Az Ő szívéhez közelítve behatol a szíve legmélyébe. 

Hálánk szüntelen áradása összeköt Istennel! Lelkünk jobbik felével már Isten szívében 

honolhatunk. Nemcsak a fejünkkel, a gondolatainkkal járhatunk az égben, hanem szívünk 

szeretetével, a szívünkből fakadó hálánkkal is. Énünk jobbik felével, a célba érkezett győztes 

versenyző örömével, a jó harcot megvívó harcos diadalittas boldogságával ott lehetünk a mennyei 

dicsőség Uránál, akinek kezéből átvehetjük az égi jutalmat, a mennyei kitüntetést. A mi isteni 

Fővezérünk nem valami érmet tűz a szívünk fölé, hanem saját szívét adja a mi szívünkbe. A mi 

szívünk pedig az Ő szívében lehet. Micsoda isteni kitüntetés ez! Szívünk már a mennyországban 

van, Istenben van! 

 4. Ez a „mennybe emelt szívvel élni” kifejezés nemcsak a mi erőfeszítésünket jelenti – 

hogy tudniillik magunk fölé emelkedve Őbenne akarunk élni –, hanem sokkal inkább azt, hogy 

Isten emelte fel a lelkünket önmagához. Ez a mi mennyei boldogságunk! Próbáljuk meg a 

gerincünket magasabbra egyenesíteni, és ezzel jelezni a készségünket:  

  „Uram, engedek a Te vonzásodnak. Mintegy kimegyek önmagamból, megszűnök 

önmagamban létezni. A minden magaslati levegőnél tisztább levegőjű mennyei magasságokban 

szeretnék betelni Teveled, Uram! Még jobban! Határtalanul! Vég nélkül! Szüntelen!” 

 

Akkor a szüntelen ima gyönyörűségével fogadhatjuk be Isten üzenetét, amelyet nekünk, az 

Ő gyermekeinek mond: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Elsuttoghatjuk rá a válaszunkat is: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



 

 

g) A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAI SEGÍTENEK AZ ÖSSZESZEDETTSÉGRE 

 

 

76. A Szentlélek ajándéka. A Szentlélek érkezése 

 

 

A 99. számú énekkel hívogassuk a Szentlelket: 

 Ó, alkotó Lélek, jövel,    

 És szívünk, lelkünk töltsed el.   

 Te alkotád a szíveket,     

 Hozd nékik bő kegyelmedet.    

 

 Az összeszedettség imája érdekében foglalkoztunk a szenvedélyekkel, azok 

megfegyelmezésével és Istenre irányításával, hogy ne a szenvedélyek uralkodjanak el a lelkünkön, 

hanem Isten. 

 A következő imaórákban elmélkedjünk a Szentlélek ajándékairól, amelyeket az Úr az Ő 

ingyenes kegyelméből, szeretetéből akar megadni nekünk. A lelki élet mesterei szerint a Szentlélek 

és az ajándékainak befogadása nagyon szükséges ahhoz, hogy a szemlélődésben be tudjuk fogadni 

Istent. A Szentlélek és az Ő ajándékai tehát arra készítik elő szívünket, hogy Isten 

uralkodhassék el bennünk, és megtapasztalhassuk Isten lelkünket betöltő szeretetét. 

 

 Először is tehát várjuk a Szentlélek érkezését! A várakozáson legyen a hangsúly! Ahogyan a 

vadász ül hosszú méla lesben (Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka), úgy próbáljunk mi is hosszasan, 

csendben megülni, ameddig csak szükséges. Nem valami vad érkezésére várunk, hanem a 

legnemesebb Lélek jövetelére. 

 Segít, ha az ismert módon, a gravitáció átélésével próbáljuk megtapasztalni testünk 

ellazulását. Egyenesítsük ki a gerincünket! Próbáljuk testünk föld felé irányuló nehézkedését, a 

gravitációt is érezni! Ebben a lehetőleg mozdulatlanul eltöltött csendben csupán egy szó lüktessen 

át a lelkünkön: VÁRLAK!... Ha elkalandoznának a gondolataink, akkor még nagyobb epedéssel, 

vágyakozással mondjuk ki újra az imaszót: VÁRLAK!...  

 

 I. Engedjük be a lelkünkbe Isten sugárzását! 

 

Ebben a Szentlélek-várásban egyértelműen kell tudnom, hogy Isten már elküldte a 

Szentlelket: szeretete az első pünkösd óta szüntelenül árad, csak észre kell vennem, és be kell 

engednem a lelkembe!  

 1. Vajon gondoltam-e most arra, hogy milyen kozmikus sugárzás erőterében élek? 

Bizonyára nem. Ettől függetlenül állandóan ér. Ha nem gondolok rá, ha nem veszek róla tudomást, 

akkor nincs vele tudatos kapcsolatom, de akkor is hat rám. Ha észreveszem, akkor kontaktusba 

kerülhetek vele. Ha nem figyelek rá, akkor is sugárzik felém. Viszont ha nem vagyok rá tekintettel, 

nem történik tragédia. Az első pünkösd óta a kozmikus sugárzásnál is nagyobb erő hatásterében 

vagyunk, amelynek tudomásul vétele azonban életbe vágóan fontos számunkra: beengedem-e 

lelkembe Isten sugárzását vagy sem? Egész földi életem leglényegesebb kérdése az, hogy a szívem 

Isten-mentes vagy Istennel teljes hely-e? 

 A világűrben hatalmas kozmikus viharok dúlnak. A gravitáció a csillagok milliárdjait 

mozgatja. A kozmosz épül és leépül. De ez csak fizikai harc. A mi életünkben szellemi harc van. E 

világ fejedelme harcol, hogy lelkünk ne Istennel legyen betöltődve (vö. Jn 16, 11). Nekem tehát 

harcolnom kell azért, hogy ne másra gondoljak, hanem Istenre. Persze itt lelki harcról van szó!  

Egyrészt azt kell megtennem, ami rajtam múlik: gondolataim és vágyaim ne kalandozzanak el, 

vagyis egy dologra koncentráljak, pontosabban szólva egyedül Istenre akarjak irányulni 



értelmemmel és akaratommal. Ennek elérése érdekében erőfeszítést kell tennem. 

 2. Másrészt a kontemplatív ima szférájában sokkal inkább a rendelkezésre állás, az Isten 

vonzásába belesimuló készséges engedelmesség stílusa kell. Ahogyan a mágnes magához tudja 

vonzani a különböző irányba szétszóródott vasreszelékeket, úgy engedjem, hogy az Úristen 

magához vonzza a szétszóródott gondolataimat és vágyaimat. Ha itt megvallom az Úrnak: 

Hatalmad elnyomja az értelmemet (HO. 111. sz. ének), ez nem vereség lesz, hanem annak a boldog 

állapotnak a megvalósulása, hogy „a Te hatalmad, Uram, nagyobb nálam, átjár, birtokba vesz. 

Nemcsak hogy nem akarok másra gondolni, de szinte nem is tudok, mert a Te vonzásod oly 

hatékony.” 

 a) E lelki harc folyamán az is szükséges, hogy szívem ne másra kívánkozzék, hanem Isten 

szeretetére vágyódjék! Én úgy ülök itt, mint ahogy a vadász ül hosszú méla lesben: még nem 

érzékelem a Szentlélek érkezését. Csak az imaszót ismételgetem: VÁRLAK! Akkor az imádság 

csendjében előbb-utóbb megtapasztalom, hogy a gondolataim és a vágyaim Istenre irányulnak. Ha 

más dolgok vonzanának is, mérlegeljek és döntsek: inkább Isten vonzásának engedek! E vonzás, e 

végtelen isteni sugárzás miatt nem akarok most más benyomásokat beengedni a lelkembe, vagyis 

más élményeket, amelyek be akarnának hatolni a lelkembe, hogy betöltsék az életemet, és 

eluralkodjanak rajtam. 

 b) Ha már megismertem (vagyis megtapasztaltam), hogy milyen jó az Úr (vö. 1 Pét 2, 3), 

akkor már tudok különbséget tenni, hogy mit válasszak, kit válasszak. Lelkem uralma felett a harc 

tehát ott dől el, hogy kit engedek be a lelkembe. Ez a harc életre-halálra való küzdelem! Ez nem 

lutri, számsorsjáték, ahol ha ezen a héten nem húzták ki az öttalálatosomat, akkor reménykedhetem, 

hogy jövő héten talán majd több szerencsém lesz. Nekem csak egyetlen életem van, vagyis 

egyetlen, megismételhetetlen személyiségem, amelyet ezen a „játékhéten” kell nyerőre fordítanom! 

Nem veszíthetek! Nem mindegy, hogy mi vagyok én: Isten választottja vagy a Gonosz rabja?   

 c) Szubjektíve is azzá kell lennem, ami objektíve vagyok, tehát egyénileg élményszerűen 

átélnem, és azzá kell válnom, aki ténylegesen vagyok, tudniillik Isten teremtménye. 

 – Elismerem: teremtett, vagyis függő lény vagyok. 

 – Elvállalom: Isten nagyobb nálam. 

 – Tiszteletben tartom: a teremtés révén az Övé vagyok. 

 – Ezt elfogadtam: tehát parancsolhat nekem és velem. 

 Ő pontosan azért teremtett, hogy szabad akaratommal beengedjem az életembe, a létembe, 

és így Ő is ott legyen, ahol én vagyok. Ezért várom a Szentlelket, ezért vágyódom, hogy eljöjjön, 

betöltsön, és egészen birtokba vegyen: „Várlak, Atya és Fiú Lelke!... Teremtő Lélek! Éltető 

Lélek!... Én isteni Lelkem!...” Merjem mondani Neki ezt a hallatlan merész megszólítást! Ez benne 

van az isteni Teremtő tervében: Ő azért teremtett engem, hogy gondolatvilágom az Ő világa 

legyen, hogy érzésvilágomat az Ő szeretete töltse be, hogy cselekedeteim az Ő teremtő 

tevékenységébe kapcsolódjanak bele. Mert Ő az, aki ezt a világot rajtam keresztül is széppé, 

igazzá és szentté akarja tenni. Micsoda isteni cselekedet, mekkora kitüntetés ez! 

 d) Ahol én vagyok, Ő is mindig ott van velem (vö. Jn 17, 24). Ez nemde azt jelenti, hogy 

már nem várnom kell a Szentlelket, hanem „csak” észrevennem, hogy itt van? Ha ugyanazt 

gondolom, amit Ő, ugyanazt akarom és cselekszem, amit Ő, akkor a gondolataim, akarásaim és 

cselekvéseim isteni stílusúvá válnak, Isten kézjegyét viselik magukon. Akkor – jaj, de merész 

gondolat! – Isten csillámlik elő rajtam keresztül! Akkor nemcsak én leszek isteni, hanem mindaz, 

amire gondolok, amit akarok vagy cselekszem, mert a Szűzanyához hasonló módon szabad 

akarattal és boldogan engedem, hogy Isten gondolatai, akarásai és cselekedetei megvalósuljanak 

bennem, és általam a világban. Akkor: élek ugyan, de már nem én, hanem Isten Lelke él énbennem! 

Az Ő szeretete éltet és tölt be kimondhatatlan édességgel, és árad bele rajtam keresztül ebbe a 

világba (vö. Gal 2, 20; Róm 5, 5). 

 

 II. Az Úr velem együtt akarja újjáteremteni a világot! 

 

Vajon felismerem-e, hogy már nem a Szentlélek-várás hosszú áhítatos csendjében kell 



hívogatnom: „Jöjj el!”; mert már eljött, mert hiszen már elérkezett, mert már betöltött. Szelíd 

hatalmával eluralkodott a lelkemen.  

 1. Hagyom, boldogan engedem, hogy egyre jobban belém árassza önmagát. Árad a 

kegyelem! (vö. 2 Kor 4, 7) Milyen más ez, mint amikor csak hallgatom Szörényi-Bródy: István a 

király című rockoperájában: „Árad a kegyelem!”, de ezt belsőleg nem élem át. Milyen más ezt csak 

hallani vagy csak elhinni. Milyen más ezt kívülről, mások szájából hallani, vagy belülről egyénileg 

is megélni. Árad a kegyelem, és én belülről élményszerűen megélhetem azt, hogy Isten szeretete 

hogyan ajándékozza önmagát nekem. Már nem a várakozás élménye, hanem a befogadás 

élménye dominál bennem. Az Atya és a Fiú Lelke nagyobb hatással van rám, mint a kozmikus 

sugárzás. Megengedő, beengedő, rendelkezésre álló magatartásmód kell, amellyel mindenben Neki 

biztosítom az elsőbbséget. Neki növekednie kell bennem is, nekem pedig kisebbednem önmagamban 

(vö. Jn 3, 30). Ó, de szívesen feladom minden fenntartásomat, feladom önmagamat, csakhogy 

egyre jobban betöltsön az Atya és Fiú Lelke, a teljes Szentháromság Lelke!  

 2. Szeressem egyre jobban lelkemnek ezt az édes, jó Urát! Ha Ő ennyire szeret, hogy 

nekem ajándékozza önmagát, akkor nincs is más ésszerű választásom: nekem is egészen, teljes 

szívemből kell szeretnem Őt! „Szeretlek! Szeretlek, végtelen szeretet!” 

 3. Azoknak, akik szeretik egymást, az a természetes igényük, hogy ők ketten együtt 

legyenek, sőt egymásban legyenek! Ő énbennem, én Őbenne (vö. Jn 6, 57). Micsoda isteni 

gondolat: én, a kicsiny teremtmény a végtelen nagy Istenben vagyok, a végtelen nagy Isten pedig 

bennem, kicsiny teremtményében. Persze hogy árad a kegyelem, vagy mondjam inkább így: árad a 

szeretet, kölcsönösen hullámzik Lélektől lélekig.  

 „Köszönöm, Uram, hogy belesugároztad lelkembe a szeretetedet, hogy eljöttél! Köszönöm, 

hogy most sem csalatkoztam Benned! Bíztam abban, hogy eljössz. 

 A bennem élő szereteted termékeny szeretet, mert kihatással van a világra. Az lesz a 

gyümölcse, hogy egyre több szeretet lesz a világban. Szereteted általam is megtestesül, és 

kézzelfoghatóvá válik testvéreim számára.” 

 Szentlélek Úristen, Te rajtam keresztül, és velem együtt akarod újjáteremteni a 

világot? 

 Csak egy válaszom lehet, az, amit a Szűzanya is mondott:  

 Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint! (Lk 1, 38). 

 

Befejezésül imádkozzuk a 102. számú éneket: 

 Szentlélek Isten, szállj reánk,   

 Elmét derítő tiszta láng. 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket    

 Megszenteltél, kegyelmedet.    

 

 



 

 

77. Az erények és a Szentlélek ajándékai 

  

A 97. számú éneket imádkozzuk: 

  Jöjj, Szentlélek Istenünk, 

  Add a mennyből érzenünk 

  Fényességed sugarát, 

  Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

  Jöjj, Szentlélek Istenünk. 

 

 Legutóbb a Szentlélek érkezésére várakoztunk, illetve örvendeztünk Neki, aki az egyesítő 

Lélek, aki az Atya és a Fiú szeretetközössége. Ő fogja művelni a mi lelkünk egységét is Istennel. 

Erre az Istennel való egyesülésre vágyódik a lelkünk. Ez lesz a mennyországban végső 

boldogságunk: szüntelenül Istennel lehetünk. A tökéletesség azt jelenti, hogy Istent teljesen 

birtokoljuk. 

 

 I. Az erény az akaratunk hajlama és készsége az erkölcsi jó megtevésére 

 

Egy cél eléréséhez eszközökre van szükségünk. Végső célunk megvalósításához az Úristen 

ad képességeket.  

  Ilyenek a lelki képességeink: az értelem, amellyel megismerjük az igazságot; az akarás, 

amellyel törekszünk az igazságra. Ilyen természetes képességeink a testhez kötött érzékelések, a 

szenvedélyek, a vágyó törekvések is, amelyek megfegyelmezéséről már elmélkedtünk. Azért kell 

ezeket az energiákat mind jobban az uralmunk alá hajtani, hogy segítségünkre legyenek Isten még 

tökéletesebb elérésében, illetve befogadásában. 

 1. A természetes képességeink világába tartoznak a készségek is (latinul a habitusok). Ezek 

valamely természetes képességünkben a gyakorlat által felkészültséget, erőforrást eredményeznek, 

amelynek birtokában egy meghatározott irányban könnyen és tartósan tudunk cselekedni. 

Konkrétabb a megfogalmazás, ha az értelemben levő megismerő készségről, és az akaratban levő 

cselekvő készségről beszélünk, amelyek által készek vagyunk az igazság befogadására, illetve 

megvalósítására. Ez a készség fejleszthető, s ha már jól begyakoroltuk, akkor egy bizonyos 

könnyedség jellemzi a cselekvést. Így például az emlékezőkészség fejleszthető a gyakori tanulás 

által. A készség kibontakoztatásának persze vannak nehézségei is, hiszen a belső megismerő vagy 

törekvő képességünk – amely az érzékekhez van kötve – könnyen csapong, ha a képzelet vagy a 

vágyódás nem az akarat uralma alatt áll. 

 2. A készségek világa vezet át bennünket az erényekhez. Ha az erkölcsi életben a készségek 

jó irányba törnek, akkor erénynek nevezzük őket. Ha rossz irányba haladnak, akkor bűnös 

készségekről beszélünk. Itt természetesen az erkölcsi jó érdekében akarjuk a készséget 

kibontakoztatni magunkban. Az erény nem más, mint olyan cselekvőkészség, amely az embert és a 

cselekedeteit jóvá teszi. Az erény tehát valamely képességünk szabad akarattal történő kifejlesztése, 

hogy az erkölcsi jót könnyen és tartósan teljesítsük. Aquinói Szent Tamás ezt így határozta meg: 

Akaratunk állandó hajlama és készsége az erkölcsi jó megtevésére (Virtus est habitus operativus 

bonus).  

 Maga az erény szó az erő szóból származik. Az erő nem fogható meg egykönnyen. De ha 

nincs, akkor mindjárt tudjuk, hogy mi hiányzik nekünk. Maga az erő még nem cselekvés, de egy 

képesség arra, hogy valamit meg tudjunk tenni. Az erény témája itt kapcsolódik a Szentlélekhez. 

Mert a Szentlélek az, aki számunkra Erő, aki erőt ad, aki készségessé tesz bennünket arra, hogy 

magunk fölé, önző kis önmagunk fölé tudjunk emelkedni, és Isten világába tudjunk törekedni. 

 Az erények eszerint a mi emberi erőfeszítéseink eredményei, persze a kegyelem 

segítségével. Mondhatjuk úgy is, hogy az erények az aszketika szférájába tartoznak. A Szentlélek 

ajándékai viszont már a misztika szférájába hatolnak, vagyis abba a cselekvésrendbe, ahol Isten az 



elsődleges cselekvő. Ő az, aki megadja az erőt, Ő az, aki képesít a készségre.  

 Az erény tehát egy olyan magatartásmód, habitus, készség, sajátosság, amely által az 

ember helyesen él. Más szóval az erény: a jóra való begyakorlottság. Még nem maga a 

jócselekedet. Ha azt mondjuk, hogy valaki erényes életet él, akkor ez azt jelenti: már vannak 

erényből fakadó jó cselekedetei. Az erényt is annak ellentétéből érthetjük meg jobban: az emberben 

ott van a bűnre való hajlam, ez az erényre való készség ellentéte. Önmagában véve még nem bűn, 

csak amikor a bűnre vezető hajlam cselekvésbe fordul, akkor születik meg – sajnos – a bűn. 

 3. Az erény lehet kapott vagy szerzett tulajdonság, készség valami jó megtevésére. 

Ezeket a megszentelő kegyelemmel együtt létesíti Isten bennünk, illetve Isten természetes 

segítségével a begyakorlás által tudunk szert tenni rájuk. A gyermekeknél lehet látni, hogy mennyi 

velük született jó tulajdonságuk, jóra való készségük van, milyen könnyen mozdíthatók a jóra. 

Elegendő egy szót mondani nekik, és már teszik is. Sőt, a gyermek sokszor még a felnőtt gondolatát 

is kitalálja, és meg is teszi. (Van persze olyan is, aki még a tizedik szónál sem hallja meg, hogy mit 

várnak el tőle.) 

 4. Az ember a tökéletességre való törekvésében mindig tud előrehaladni, mert az Úristen 

szüntelenül hívja, segíti, ösztökéli. Isten arra is képesít bennünket, hogy új jó tulajdonságokat 

szerezzünk, illetve a már meglevő, kapott jó tulajdonságainkat kibontakoztassuk. Így még 

értékesebbek leszünk, mert egyre jobban begyakoroljuk magunkat annak megtevésébe, amit 

egyébként a természetünk nem tenne meg olyan magától értetődő könnyedséggel, szívesen. Ez az 

aszkézis világa, a mi törekvésünk feladata.  

 

 II. Egész földi létünk az örökkévaló boldogságunk miatt van. Erre teremtett minket 

Isten 

 

 1. Boldog lélekkel köszönjük meg: „Uram, Te gondoltál rám! Te létbe szólítottál engem! 

Te megadod a képességet ahhoz, hogy készséges legyek azon cselekedetek gyakorlására, amelyek 

segítenek a Veled való mind tökéletesebb szeretetkapcsolatra, vagyis az üdvösségre. Lám, most 

ugyan magamra tekintettem, mégis Rád találtam, Uram!” 

 2. Boldogan ismerjük fel életünkben Isten keze nyomát! Isten így szólt: Alkossunk embert, 

a magunk képére és hasonlatosságára! (Ter 1, 26). A Szentírás magyarázói szerint ez a többes 

szám a Szentháromság cselekvésére utal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ugyanis együtt teremti, 

váltja meg és szenteli meg ezt a világot. Az elmélkedő lélek ugyanakkor felismeri Isten biztatását 

is: „Gyermekem, gyere, alkossunk együtt belőled embert a mi képünkre és hasonlóságunkra!” 

Egész életünk ezt példázza: Isten az emberteremtés művében munkatársainak választott ki 

bennünket. Lehet-e akkor tétlenül ülnünk? Nemde fel kell szítani lelkünk készségét: „Uram, 

szeretnék jó lenni, sőt szeretnék még jobb lenni a jó cselekedeteim és a tökéletesebbre való 

törekvésem által. Szemlélődve elnézem magam isteni Színed előtt: hogyan alakulok a Te kezed 

formálása és a magam készséges közreműködése által olyannak, aki kedves Előtted, aki a Te 

szeretett teremtményed és gyermeked.” 

 

 III. Isten készségeket ad, hogy értelmünk és akaratunk állandóan hajlamos legyen az 

erkölcsi jóra, az erények gyakorlására 
 

 1. Az akaratot a sarkalatos vagy a természetfeletti erkölcsi erények segítik, vagyis teszik 

hajlandóvá arra, hogy jobb legyen. Azért mondjuk sarkalatos erényeknek, mert rajtuk fordul az 

erkölcsi életünk. Azért nevezzük természetfeletti erényeknek, mert a megszentelő kegyelemmel 

együtt kapjuk őket. Isten életéből való részesedést eredményeznek, és előkészítenek bennünket 

Isten színe látására. Rájuk épül a további magatartásunk, hogy Isten elgondolta emberré váljunk.  

 A sarkalatos vagy erkölcsi erények:  

 a) Az okosság, amely értelmünket arra teszi hajlandóvá, hogy minden körülmények között 

megtalálja a célunk elérésére alkalmas eszközöket, és minden célunkat alárendelje a végső 

üdvösségünknek. Már Arisztotelész, a pogány filozófus mondta: A bölcsesség az értelmet segíti az 



egyes cselekedetek erkölcsi értékének gyors és biztos megismerésére. 

 b) Az igazságosság, amely készségessé tesz bennünket arra, hogy mindenkinek azt adjuk 

meg, ami megilleti. 

 c) A mértékletesség az egyéni akaratot saját ösztönös vágyainkkal szemben önuralomra 

képesíti. 

 d) Az erősség a bajokkal és az akadályokkal szemben segít kellő magatartásra.  

 2. Ezen természetfeletti erkölcsi erények mellett ott vannak még az úgynevezett isteni 

erények is: a hit, a remény és a szeretet. Ezeket a természetfeletti erényeket – a Trienti zsinat 

tanítása szerint – magától Istentől kapjuk a megszentelő kegyelemmel együtt. Ezek tehát Istentől 

belénk öntött természetfeletti készségek, amelyek által természetfeletti cselekedetek véghezvitelére 

vagyunk alkalmasak. Azért mondjuk ezeket természetfeletti erényeknek, mert Isten önti belénk, 

illetve mert meghaladják emberi erőfeszítésünket, vagy tökéletesítik azokat. A hittel ugyanis az 

önmagunk felett álló Lény felé fordulunk, aki nagyobb nálunk, akit elfogadunk életünk Urának, bár 

nem látjuk. Tehát a hittel valami természetfeletti megismerésre tudunk jutni, amelyet a természetes 

érzékeinkkel nem hozhatunk létre. Ugyanez áll a természetfeletti reményre is. Indító oka és tárgya 

ennek is maga Isten. Azért remélünk, mert Istentől ígéretet kaptunk. Azt reméljük, hogy eljuthatunk 

Istenhez, mert erre Ő ígéretet tett. A szeretet mint isteni erény is olyan ajándék, amelynek indító 

oka és a tárgya is maga Isten. Istent önmagáért szeretjük. 

 A hit által tehát Istent természetfeletti módon ismerjük meg, a reménnyel Feléje törekszünk, 

a szeretet által Hozzá hasonlítunk, sőt birtokba is vehetjük. Ezekre a természetfeletti vagy isteni 

erényekre áll leginkább az, hogy ezek ajándékba kapott erények, tudniillik Istentől kapjuk őket.  

 Itt fakadjon fel szívünkből a hála: „Köszönöm, Uram, hogy a természetes képességeim 

mellé még természetfeletti készségeket is adtál. A Te ajándékodból tudok hinni és remélni Benned, 

és szeretni Téged.” 

 Boldogan éljük át hitünket, és ugyanakkor állapítsuk meg azt is, hogy ez mind-mind Isten 

ajándéka. Micsoda kiváltság, hogy mi hihetünk! Persze, hogy hitünk gyümölcse is a szeretet lesz. 

Ahogy Szent János apostol írja: Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és 

hittünk benne. Szeretet az Isten: aki szeretetben él, az Istenben él, és Isten őbenne (1 Jn 4, 16). 

Hitem és reményem tudatos vállalása, művelése és egyre nagyobb fokban való gyakorlása segít 

eljutni a szeretet tökéletességére. Szent János apostol tovább folytatja: Isten szeretete azzal éri el a 

tökéletességét bennünk, ha teljes bizalommal tekintünk az ítélet napjára, mert amilyen Ő, olyanok 

vagyunk mi is a világban (1 Jn 4, 17-18). Egészen eggyé leszünk Istennel a szeretetben. Ez lesz a 

mi világunk: az Ő világa a mi világunk. 

 

 IV. A megszentelő kegyelemmel a Szentlélek ajándékait is megkapjuk 

 

 Mennyire tud örvendezni a gyermek, amikor valami ajándékot kap: – „Ajándék, ajándékot 

kaptam!” – Mi, Isten gyermekei is örvendezzünk a Szentlélek ajándékainak!  

 A Szentlélek ajándékait teológiailag így lehet meghatározni: állandó jellegű 

természetfeletti járulékok. Állandó jellegűek, vagyis folyamatosan adja őket az Úristen. 

Természetfelettiek, mert nem jár ki a természetünknek. Az igazságosság alapján nem követelhetjük: 

„Uram, nekem meg kell hogy adjad a Szentlélek ajándékait!” Járuléknak mondjuk a Szentlélek 

ajándékait. A filozófiában a járulék a lényeg ellentéte. A járulék valami olyan, ami nélkül is az 

vagyok, aki vagyok, tehát ember. Például: valaki kezek vagy lábak nélkül is ember! De e 

természetfeletti járulék nélkül nem lennénk Isten gyermekei. Emberi természetünkhöz valami több 

járul hozzá, ha megkapjuk a megszentelő kegyelmet és vele együtt az isteni erényeket, illetve a 

Szentlélek ajándékait. Nem jár ki a természetünknek, de Isten ajándékából hozzájárul ahhoz, hogy 

az Istenbe való belekapcsolódásunkban, illetve Isten befogadásában tökéletesebbek legyünk. 
 Aquinói Szent Tamás szerint a Szentlélek ajándékai: állandó jellegű természetfeletti 

készségek, amelyek alkalmassá tesznek arra, hogy a Szentlélek kegyelmi megvilágosításainak 

és indításainak odaadással engedelmeskedjünk. Ez a lényeg! A Szentlélek nemcsak 

megvilágosít, hogy meglássuk a jót, és indít, hogy megtehessük a jót, hanem készséget, képességet 



is ad arra, hogy engedelmesen, szívesen megtegyük azt, amire indít. Ezek az ajándékok tehát 

egyenesen a Szentlélek behatása alá helyeznek bennünket: értelmünket megvilágosítja, szívünket 

szeretetre gyullasztja, és akaratunkat megerősíti, hogy megtegyük, amit sugall (Tanquerey, A 

tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1312. szám). Ez a készség, ez a fogékonyság már közeli 

előkészület a misztikus állapotra. 

 1. A bölcsesség ajándéka ugyanis fogékonnyá teszi értelmemet Isten dolgainak szemlélésére 

és megítélésére. Minél inkább vágyódunk bölcsek lenni, a Szentlélek annál hatékonyabban árasztja 

ezt az ajándékát, hogy Istent tudjunk szemlélni a teremtett dolgokban, az eseményekben. 

 2. Az értelem ajándéka a hitigazságok mélyebb felfogására képesít. Szüntelenül vágyódunk 

Isten tanításának mélyebb megismerésére, hogy beláthassunk Isten gondolataiba: Mekkora a 

mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének, tudásának! Mily megfoghatatlanok szándékai, mily 

kifürkészhetetlenek útjai. Vajon ki látta az Ő gondolatait? Tanácsot ki adott Neki? (Róm 11, 33-34). 

 3. A tanács ajándékával természetfeletti tisztánlátást kapunk. Isten tanácsolja nekünk, hogy 

mit kell cselekednünk. Mivel ezt belülről tudjuk, így másoknak is tudunk tanácsot adni: ők mit 

tegyenek, mi Isten akarata. 

 4. A tudomány ajándéka helyes tudást ad arról, hogy ki az Isten és mik a teremtmények. 

 5. A jámborság ajándékával a Szentlélek gyermeki tiszteletet, áhítatot ébreszt a szívünkben, 

hogy Istent mint Atyánkat s az embereket mint Isten gyermekeit tiszteljük. Gyermeki áhítatot 

kapunk ajándékba. 

 6. A lelki erősség ajándéka megerősíti akaratunkat, hogy mindenféle nehézségben bátor 

bizalommal cselekedjük a jót, és a szenvedéseket elviseljük. 

 7. Az istenfélelem ajándéka rendkívüli tiszteletre indít Isten iránt, hogy féljünk Isten 

megbántásától! 

 

 V. Van okunk az örömre! 

 

Az ember néma áhítattal áll meg Isten nagysága előtt, aki ilyen csodálatosan gondoskodott 

az Ő teremtményeiről. Bámulatos a makrokozmosz, a csillagvilág, vagy a mikrokozmosz, a 

molekulák és atomok világa, vagy az emberi test a maga összefüggéseivel és célirányosságával, 

ahol minden a helyén van, az életünket szolgálja. Az ember joggal ámul Isten gondoskodó 

szeretetének nagyságán. 

 De még inkább csodálattal kell szemlélnünk Isten hozzánk leereszkedő jóságát, amellyel a 

lelki életünket segíti. Mindent a helyére tesz, hogy kibontakozzunk. Minden segítséget megad, hogy 

növekedjék az életünk Istenben, és az Isten élete mibennünk.  

 1. Már az Ószövetség hősnője, Judit – amikor a győzedelmet megszerezte – dicsérő éneket 

zengett. Ő a szent Leheletnek (akit mi Szentléleknek mondunk) tulajdonítja mindazt, amit sikerült 

elérnie, ami megvalósult. Így imádkozott: Neked szolgáljon minden teremtményed, mert csak 

szóltál, és azok lettek. Elküldted Leheletedet, és minden létrejött – szavadnak senki sem állhat ellen 

(Jud 16, 14). Isten, aki teremtő szavával, leheletével, szeretetével megalkotott minket, nemcsak a 

létbe szólít, hanem győzelmet is ad egyrészt saját magunk és a világ fölött, másrészt a Gonosz 

fölött is. Senki sem állhat ellen az Ő teremtő akaratának, hogy belőlünk új embert, szent embert, a 

Szent Istennel eltelt embert alkosson. Isten tehát nemcsak testet ajándékoz nekünk, nemcsak lelket 

lehel belénk, hanem saját Leheletét is adja, hogy újjáteremtsen. Micsoda ajándék! Persze hogy 

ujjongani kezd az ember szíve! Énekelhetjük Judit himnuszát: Kezdjetek rá dobbal az Úr 

dicséretére. Az Úrnak lantkísérettel énekeljetek, új éneket zengjetek Neki, dicsérjétek és 

magasztaljátok a nevét. Az Ő neve az Úr (Jud 16, 1). 

 2. Vagy imádkozhatjuk a zsoltáros szavát is: Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz, 

énekelek majd Neked, Uram, mert gondomat viseled (Zsolt 12, 6). Az ajándék öröme tölti be a 

szívünket. A boldogság azonban megfoghatatlan, hiszen más, mint az ajándék, amit kaptunk. (Az 

ajándék a gyermek kezében van, míg az öröm a szívében!) Mégis olyan valóságosan 

megtapasztalható ez a jókedv!  

 3. Mondhatjuk a zsoltárossal ezt is: Ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd 



Jákob, és örül Izrael (Zsolt 13, 11). A mi sorsunkat fordította az Úr kedvezőre! Ő ajándékoz meg 

minket! Senki sem jó, csak egyedül az Isten (Mk 10, 18). Önmagával ajándékoz meg, önmagára 

fordítja a végzetünket. Sorsunk az Isten! Engedjünk szabad teret lelkünkben az ujjongásnak, az 

örvendezésnek! 

 Amikor megszületik lelkünkben ez az öröm, az már a Szentlélek gyümölcse, az Ő 

tevékenységének az eredménye. Bárcsak ez is állandó természetfeletti járulék lenne bennünk! 

Vagyis állandóan tudnánk örvendezni az Úrnak! Bárcsak ez a Szentlélektől származó öröm 

hozzájárulna, hozzákapcsolódna a mi életünkhöz, és szüntelen, folyamatosan megmaradna! Ez már 

az örök boldogságunk előíze. Az Istenben való létezésünk örök örömének megízlelése. 

 Elmondhatjuk: „Örvend Neked a szívem, Uram! Ujjong Benned a lelkem, Uram! 

Olyannyira a gondomat viseled, Uram, hogy magadat, a Te életedet ajándékoztad nekem. Ajándék, 

végtelen ajándék, örök ajándék: Szentlélek a neved.”  

 

Isten az Ő szeretetét ajándékozza nekünk: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én.  

Mérhetetlen vággyal válaszoljunk az Úrnak: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 



 

 

78. A bölcsesség ajándéka fogékonnyá teszi értelmünket, hogy a dolgokat Isten szempontjai 

szerint szemléljük 

 

 

Énekeljük a 101. számú éneket: 

 Szállj ránk, életadó Lélek, 

 Szállj le, igaz Bölcsesség! Szívem Veled elteljék. 

 Botló léptem előtt gyúlj fel, múlhatatlan fényesség. 

 Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke! 

 

 A Szentlélek ajándékai arra képesítenek bennünket, hogy a Szentlélek indításait, 

kezdeményezéseit tanulékony lélekkel felfogjuk és kövessük. A Szentlélek ajándékait a 

megszentelő kegyelemmel és a belénk öntött erényekkel – vagyis a hit, a remény és a szeretet 

erényével – együtt kapjuk meg.  

 Ezek az ajándékok csak azokban hatékonyak, akik:  

 a) az önmegtagadást gyakorolják,  

 b) az isteni és az erkölcsi erények útját járják,  

 c) és ezzel kiérdemelik azt, hogy lelkük fogékony legyen a Szentlélek leggyöngébb 

érintésének, illetve indításának felfogására.  

 Olyan ajándékokról van szó tehát, amelyet kapunk, bár azok nem mindjárt tudatosulnak 

bennünk eléggé. Amikor például vásárolunk egy rádiót, még nem tudjuk, hogy mi mindenre képes 

az a szerkezet. Időbe telik, amíg megismerjük. Ugyanígy vagyunk, ha egy új telefont, mikrohullámú 

sütőt vagy akármit veszünk vagy kapunk. Mi most maradjunk inkább a „kapunk” szónál, mert 

hiszen ajándékról van szó. Birtokolunk valamit, de még nem ismerjük eléggé annak a 

hatásmechanizmusát. 

 A Szentlélek ajándékait azért mondjuk ajándéknak, mert ingyen kapjuk Istentől. Nem lehet 

kikövetelni, hogy nekem jár ez az ajándék. Ha valakinek van elegendő pénze egy műszaki cikk 

megvételre, és odaadja azt a pénzt, akkor a kereskedő köteles odaadni annak ellenértékét, vagyis azt 

a bizonyos műszaki eszközt. Ez jogi úton kikövetelhető. A Szentlélek ajándékai azonban nem 

ilyenek, hogy azokra jogot formálhatnánk, hanem ingyen kapjuk azokat. Hatékonyságukat – hogy 

tehát egyáltalán észrevegyük, és azután azok tevékenykedjenek bennünk – nekünk is elő kell 

mozdítanunk. 

 

 A lelki élet útján az első szakasz, amint erről már volt szó: a megtisztulás útja (via 

purgativa), hogy a bűnöktől szabaddá váljon a szívünk. 

 Lelki életünk második szakaszában, a megvilágosodás útján (via illuminativa) Krisztus 

erényeibe öltözünk bele. 

 A lelki élet harmadik szakasza az Istennel való egyesülés útja (via unitiva). Mindegyik 

életszakaszban, de leginkább itt van szükség az önmegtagadásra. Ahhoz, hogy Isten legyen bennünk 

a minden (vö. 1 Kor 15, 28), Isten töltsön be önmagával, ahhoz teljesen meg kell tagadnunk, 

háttérbe kell szorítanunk magunkat. Ahogyan Keresztelő Szent Jánostól már tanultuk: Neki, 

tudniillik Jézusnak növekednie kell, nekünk kisebbednünk (Jn 3, 30). Nem rossz csere! Önmagunkat 

semminek sem tekintjük, és egyszer csak örvendezve szemlélhetjük: Isten lett a minden az 

életünkben! Tehát az önmegtagadó lelkület azért kell, hogy a szent lelkületnek, Krisztus 

Lelkületének, vagyis a Szentléleknek az ajándékait engedjük érvényesülni magunkban. Ez a mi 

erőfeszítésünk dolga. Az isteni és az erkölcsi erényeknél pedig már elsősorban Isten tevékenykedik, 

aki ezeket az erényeket adja. A mi feladatunk: belekapcsolódni ebbe az isteni segítésbe, amellyel Ő 

alkalmassá tesz bennünket az egyes erények gyakorlására. 

 

 



 I. Az isteni erények – a hit, a remény és a szeretet – összekötnek bennünket Istennel 

 

 Isten megadja a hitet, a reményt és a szeretetet, de nekünk magunknak kell hinnünk és 

remélnünk benne, és szeretnünk Őt. 

 1. Itt bölcs dolog megállni, s hitünket, reményünket és szeretetünket megvallani 

Istennek. 

 a) Boldogan, szívünk legmélyéből fakadó vallomással mondjuk el Neki hitünket: „Hiszek 

Tebenned, Uram!” Most nem kell boncolgatnunk, hogy miért és hogyan hiszünk. Elég, ha csak 

ennyit élünk meg: „Feltétel nélkül hiszek Benned, Uram!” Engedjük, hogy hitünk Istene és a hívő 

lelkünk egymásba kapcsolódjék. Isten lehajol hozzánk, mi pedig ágaskodjunk Feléje. Kimondjuk: 

„Uram, hiszek Tebenned! Uram, hiszek Neked!” 

  b) Ugyanígy próbáljuk a reményt is felindítani: „Remélek Benned, Istenem!” Itt is 

egymásra kell hangolódnunk: reményünk Istenének hullámhosszára kell ráállítanunk reménykedő 

lelkünket. Itt sem fontos most részleteznünk reményünk tárgyát. Elegendő azt tudnunk, hogy a 

reményünk összeköt bennünket Istennel. Így is mondhatjuk: „Azt az Urat szemlélem, akiben 

reménykedem, aki a reményem.” 

  c) A szeretetet is indítsuk fel: „Te vagy az az Isten, akit szeretek!” De legfőképpen azt éljük 

át: „Te vagy az az Isten, aki szeretsz engem!” 

 2. A Szentlélek ajándékainak észrevételéhez, illetve ahhoz, hogy azok szabadon fejtsék ki 

hatásukat a lelkünkben, nem csupán az isteni, hanem az erkölcsi erények, vagyis az okosság, az 

igazságosság, a mértékletesség és a lelki erősség gyakorlása is szükséges. 

 a) Az okosság abban az emberben van meg, aki a jó és a rossz közül a jót választja. Ezért az 

okosság, a prudentia az erények mestere, segítője. 

 b) Az igazságosság erénye abban van meg, aki mindenkinek – Istennek, embertársainak és 

önmagának is – megadja azt, ami kijár nekik.  

 c) A mértékletesség erénye abban segít, hogy az e világ javaiból csak az üdvösséghez 

szükséges javakat használjuk fel, vagyis ami abban segít, hogy egyre jobban Isten töltse be a 

lelkünket. Mert az üdvösség nem más, mint részesedés Isten életében.  

 d) A lelki erősség abban az emberben van meg, aki az Úristen kegyelmével inkább a jót 

hajlandó választani, mintsem hogy a rossznak engedjen. Megküzdött a jó diadaláért.  

 Ahogyan egy hárfának a húrjait fel kell hangolni ahhoz, hogy kész legyen szép dallamokat 

kiadni, úgy ezek az erények a lelkünket helyezik készültségi állapotba. Nem a feszültség élménye 

ez, hanem a készség állapota: fogékonyak vagyunk arra, hogy amikor a Szentlélek a mi lelkünk 

húrjain akar játszani, akkor a leggyöngédebb érintésére is rezonáljunk! 
 

 II. Mit tanít a Szentírás a bölcsességről általánosságban? 

 

 1. A Példabeszédek könyvében olvashatunk arról, hogy a bölcsesség ajándékokat készít 

övéinek (vö. Péld 9, 1). Itt a bölcsesség Isten tevékenysége, mondhatnánk, hogy ez a második isteni 

Személy előrejelzése az Ószövetségben. Ez a könyv Isten ajándékozó szeretetéről ad tanítást. Bár 

az Ószövetségben Isten még nem nyilatkoztatta ki a Szentháromság titkát, de itt már valamiképpen 

előre akarta jelezni, hogy Istenben az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt működik. A szent író Isten 

bölcsességéről beszél. Mi már tudjuk, hogy ez a második isteni Személy az Atya kimondott Igenje, 

végtelen Bölcsessége. 

 2. A Példabeszédek könyve szerint a bölcsesség hét oszlopra építette a házát (Péld 9, 1). Ez 

a hetes szám valamiképpen a Szentlélek hét ajándékára utal, amelyek képesítést adnak arra, hogy a 

jót felismerjük, a rosszat elkerüljük, és meglegyen bennünk az alkalmasság a Szentlélek 

sugallatainak követésére. Ezt az alkalmasságot nem a begyakorlás által nyerjük el – mint az erények 

szférájában a saját erőnkkel –, hanem készen, ajándékképpen kapjuk. A mi feladatunk az, hogy 

élnünk kell ezekkel az ajándékokkal. 

 3. Szent Pál az Efezusi levélben arra buzdít, hogy éljünk bölcsen. Ne oktalanul éljünk, mint 

akik nem ismerik, hogy mi az Isten akarata! (vö. Ef 5, 15. 17) 



 4. Jézus arról beszél, hogy aki ezt az eucharisztikus kenyeret eszi, örökké él. A kenyér, 

amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért (vö. Jn 6, 51). Tehát önmagát adja ajándékul. 

Ajándék, ajándék! – Istennek ez a stílusa. Ő mindent ajándékba ad nekünk. 

 

 III. A bölcsesség ajándéka 

 

 1. A bölcsesség a Szentlélek olyan ajándéka, amelyet a megszentelő kegyelemmel kapunk, 

és amellyel a Szentlélek az értelmünket fogékonnyá teszi Isten dolgainak szemlélésére, illetve a 

dolgok Isten szempontjai szerinti megítélésére, birtoklására, élvezetére. Nem véletlenül 

szerepel az ajándékok között első helyen a bölcsesség. Amikor a szemlélődő ima útjait keressük, 

akkor tudatosítanunk kell, hogy a bölcsesség az az ajándék, amely a leginkább segíti a lelkünket 

arra, hogy értelmünk ne csak Isten dolgainak, hanem magának Istennek a szemlélésére is fogékony 

legyen. Lehetne sok minden mást is nézni, de az a legbölcsebb, ha Istent akarjuk szemlélni, ha 

Istenre irányul lelkünk tekintete. 

 2. Ne akarjunk tehát oktalanul mindenfelé szétszóródni, hanem a legbölcsebb döntést 

meghozva ne a teremtmények felé, hanem Istenre igyekezzünk irányítani lelkünk tekintetét! De 

tudnunk kell, hogy ezt az irányulást is a Szentlélek műveli bennünk. Ez az Ő ajándéka. Ha be-

bevillan is az agyunkba a teremtmények világa, nyugodtan tekintsünk túl rajtuk, vagyis engedjük, 

hogy a tekintetünk átugorja ezt vagy azt a dolgot, hiszen nem ezeket keressük. Ahogyan például az 

újságosbódénál állva tekintetünk átsiklik a lényegtelen újságokon, és csak azt keressük, amelyet 

szeretnénk megkapni, úgy – most minden mást hanyagolva – az egyetlen végtelen Újdonság, vagyis 

Isten felé irányuljon lelkünk tekintete! Ő mindig tud újat mutatni magából. 

 A dolgok birtoklása örömünkre szolgál, gyönyörűséget okoz, mert ezek számunkra szépek, 

jók és élvezetesek. Csak az a kérdés, hogy a dolgokat hogyan tudjuk megfelelően birtokolni, 

hogy helyesen élvezzük őket. Amikor leragadunk a dolgokhoz és lekozmásodunk hozzájuk, vagyis 

amikor csak a földi dolgokat nézzük, akkor ezek a teremtett dolgok elvonnak Istentől, vagyis nem 

helyesen birtokoljuk őket. Olyan ez, mint amikor a gyermek biciklit kap, nagyon szereti, élvezi, és 

még a vasárnapi szentmisét is elbiciklizi. Elindul ugyan otthonról, de nem a templomba megy, 

hanem másfelé. Azután egyszer csak rájön arra, hogy a biciklivel előbb mehet el a templomba, s 

akkor már ez a földi, teremtett dolog nem elvonja Istentől, hanem segíti Istenhez. Ez a bölcs 

cselekvés. 

 Mi is akkor cselekszünk a bölcsesség ajándékának erejével, ha a teremtett dolgokat 

helyesen használjuk, mert akkor azok odavezetnek Istenhez, közelebb visznek Hozzá. Tehát a 

bölcsesség ajándéka arra képesít, hogy helyesen értékeljük a dolgokat, megértsük, mi a 

jelentőségük Isten előtt, vagyis igazán mennyire jelentéktelenek. Amikor az újságosbódé előtt a 

tekintetünk átsiklik a számunkra lényegtelen, jelentéktelen újságokon, akkor ezek arra segítenek, 

hogy a lényegesre tudjunk irányulni. Amikor Istent keressük, amikor az Ő ajándékát szeretnénk 

tudatosan befogadni, akkor így kell szelektálnunk: ez a teremtmény sem érdekel, az sem fontos, 

mert nekünk a dolgok Teremtője a fontos! A dolgok tehát segítenek, hogy bölcsen tudjunk 

dönteni. Mint ahogyan a rádióállomás-keresésnél is mindaddig hanyagoljuk a különböző 

állomásokat, amíg az általunk kívánt adó meg nem szólal. 

 3. Ki a bölcs ember? Az, aki mindig helyesen cselekszik. Aki a jót teszi, és kerüli a 

rosszat (vö. Zsolt 36, 28), mert tudja – sokszor a saját tapasztalatából is –, hogy csak a jót érdemes 

tenni, mert a rossz megtevése nem ad nyugodt lelkiismeretet, békességet. A bölcs ember mindent 

Istenhez vezet vissza, ezért minden Istent juttatja az eszébe, minden Isten szeretetét növeli a 

lelkében.  
 A bölcsesség ajándéka tehát tökéletesíti bennünk a szeretet erényét. Amikor valaki Isten 

ujját (vö. Lk 11, 20) – ahogyan Jézus a Szentlelket nevezte –, vagy Isten szándékát meglátja a 

teremtett dolgokban, amikor nem oktalanul, hanem bölcsen (Ef 5, 16) felismeri Isten elképzelését 

akár saját életére vonatkozóan, akár pedig az eseményekre, a nehézségekre vonatkozóan, és azt 

beépíti saját életébe, akkor tud bölcsen cselekedni.  

 



 IV. Próbáljuk ráhangolni értelmünket, gondolatainkat Isten szándékaira!  

 

 1. Nekünk kell hozzátörnünk magunkat Isten akaratához, szándékához. Itt tudjuk mindjárt a 

szeretetünket is megélni: szeretjük azt az Istent, akinek a szándékát talán még nem látjuk át 

egészen, de gondolkodás nélkül, gyermeki bizalommal és szeretettel elfogadjuk, belevetjük 

magunkat isteni gondviselő szeretetébe.  

 Az a bölcs magatartás, amikor nem állunk oda csípőre tett kézzel vitatkozni, hogy „bezzeg 

én így gondolom”, hanem a Szűzanya módjára kimondjuk: Legyen nekem a te igéd szerint (Lk 1, 

38). Jézus példáját követve igent mondunk a Mennyei Atya akaratára (vö. Lk 22, 42).  

 Clairvaux-i Szent Bernát a bölcsesség ajándékát „Isten és az isteni dolgok ízes ismeretének” 

mondja. Olyan jó íze van ennek a tudásnak, olyan jó nyomot hagy az ember lelkében, hogy az már 

maga boldogság. Mert amikor Isten akarata szerint cselekszünk, amikor bölcsen élünk, akkor 

eltölt bennünket az Istennel való szeretetkapcsolat békéje, az Isten iránti szeretet. Érdemes 

vágyódni a bölcsesség ajándékára, vagyis Isten ízes ismeretére. 

 2. Most csiholjuk fel lelkünkben a készséget erre a bölcs magatartásra: „A teremtett dolgok 

helyett Isten dolgait, sőt magát Istent akarom szemlélni. A magam akarata, elképzelése helyett Isten 

édes akaratát akarom szeretni!” Ez már Jézus szíve szerinti kérés, amelyet Ő szívesen teljesít: 

Bármit kértek az én nevemben, Atyám megadja nektek (Jn 15, 16). 

 Annyi édesség van a mi Urunkban: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr! (Zsolt 33, 8). 

Aki bölcsen gondolkodik, és bölcsen vélekedik a dolgokról, az megízleli az Úr édességét, 

„láthatja”, szemlélheti Isten édességét. Nem érzelgősségről van itt szó, hanem Isten lényéről, aki a 

legtökéletesebb Létező, aki szívünk minden vágyát be tudja tölteni. Nem véletlenül használjuk 

ezt a megszólítást: „Édes Istenem!” A közmeggyőződés, az általános tapasztalat is „tudja”, hogy 

édes az Úr! 

 

 V. A bölcsesség ajándékainak hatása 

 

 1. Megingathatatlanná teszi bennünk a hitet. Aki az imádságban vagy a szentáldozásban 

megízlelte, hogy milyen édes az Úr, az nem fog kételkedni Isten létében, mert már tudja, hogy van 

Isten. Az tudja, hogy Isten őbenne él a megszentelő kegyelem révén. Gondoljunk vissza a saját 

élményeinkre! Hányszor mondtuk: „Hiszek Tebenned!” – és ez mennyi édességet, belső békét, erőt 

adott.  

 2. Megszilárdítja a reményt. Aki meg tudja élni Isten szempontjait, gondolatait – például, 

hogy mindnyájan Krisztushoz tartozunk, titokzatos Testét alkotjuk –, annak sziklaszilárd reménye 

van az örök életre. Tudja, mert megízlelte (Zsid 6, 4) azt, hogy Krisztushoz tartozik nemcsak ebben 

a földi életben, hanem majd az örökkévalóságban is. Mi más a remény, mint az örök élet 

elnyerésében való szilárd bizodalmunk Krisztus által (vö. 1 Tessz 1, 3)?  

 3. Kiváltja a szeretetet. Aki megkóstolta az isteni szeretet édességét, annak nem ízlik a földi 

szeretet, amely elvonná Istentől. Aki a bölcsesség ajándéka által fogékonnyá lesz Isten és az isteni 

dolgok szemlélésére, abban előbb vagy utóbb megszületik a szeretet. Mert az ismeret mindig 

szeretetet eredményez. Engedjem, hogy a bölcsesség ajándékának következtében feltüzesedjék 

bennem ez a szeretet! Minél nagyobb az ismeret, annál több lesz a szeretet.  

 4. Édes békét ad az emberi szívbe. Amikor szeretjük Istent, akkor nem tusakodunk Ellene, 

hanem békességben élünk Vele. Amikor Istent Atyánknak ismerjük el, akkor gyermekeként 

szeretjük Őt. Eltölti lelkünket az Ő békéje. Az a béke, amit sehol a világon nem tudunk megkapni, 

csak Jézustól: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják őket (Mt 5, 9).  

 5. Tudást eredményez bennünk Istenről. Ezt nem testi szemünkkel látjuk – hiszen nincs 

teste –, de értelmünkkel tudhatjuk, s a szívünkkel szemlélhetjük Őt. Így tölt el bennünket az Ő 

szeretete, békéje.  

 Gondoljuk meg: Isten szüntelenül ajándékozza a kegyelmet. A bölcsesség ajándéka is 

szüntelenül árad belénk. Ő betölti értelmünket és szívünket. Az a bölcs magatartás, ha nem 

torlaszoljuk el, hanem kitárjuk előtte lelkünk ajtaját: „Áradj be még jobban a lelkünkbe!” A bölcs 



ember egyre tágasabbra nyitja lelke kapuját. Mi is tárulkozzunk ki egészen Isten előtt, hogy végül is 

az Ő bölcsessége töltsön be bennünket!  

 Ez a bölcsesség nemcsak a dolgok Isten szempontjai szerinti megítélése, hanem sokkal 

inkább maga a végtelen isteni Bölcsesség, a második isteni Személy. Micsoda ajándék! Ekkor már 

Ő veszi át a vezetést a lelkünkben. Ő segít elkerülnünk a rosszat, és megtenni a jót, vagyis azt, 

ami kedves a Mennyei Atya előtt. 

 

 VI. Hogyan tudjuk egyre jobban használni a bölcsesség ajándékát? 

 

Ezeket a megszentelő kegyelemmel kapjuk meg. De hogy használjuk-e, az tőlünk függ. 

Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a bölcsesség ápolására?  

 1. Először buzgón kérjük imádságainkban, hogy jól tudjuk használni a bölcsesség 

ajándékait! Salamon király is imádkozott bölcsességért: Küldd el szent egedből a bölcsességet a 

dicsőséged trónjától, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a 

szemedben (Bölcs 9, 10). A bölcs ember tudja, hogy mi a kedves Isten szemében, és azt választja, 

azt teszi. Ha a bölcs Salamon tudott imádkozni a bölcsességért, akkor mi is imádkozzunk érte, hogy 

meglássuk a helyeset, hogy Isten akarata szerint ítéljük meg a dolgokat. Főleg meglátni a legfőbb 

helyeset: Istent! De nagyon kívánatos ez a bölcsesség! Kérjük és vágyódjuk elnyerni a bölcsesség 

ajándékát!  

 A zsoltáros szavait is mondhatjuk: Uram, Előtted van minden kívánságom. Nincs elrejtve 

Előtted sóhajom... Uram, én Benned remélek, meg is hallgatsz, Istenem! (Zsolt 37, 10. 16). Vagyis 

megvan a megalapozott reményünk arra, hogy a bölcsesség utáni vágyódásunkat, imádságunkat 

Isten betöltse.  

 Mondjuk tovább a zsoltáros imáját: Ne hagyj magamra, én Uram! Istenem, ne távozzál el 

tőlem! Siess, oltalmazz engem, Uram, én menedékem! (Zsolt 37, 21-22). Ha Isten olyan jóságos, 

hogy a zsoltáros szíve vágyát is betöltötte, akkor joggal remélhetünk abban, hogy a mi bölcsesség 

után vágyódó szívünket is betölti az Úr, és az Ő bölcsességét ajándékozza nekünk.  

 2. A bölcsesség ajándékának elnyerésére és ápolására a másik eszköz: nézzünk mindent 

Isten szemével! Isten szerint ítéljük meg a dolgokat, eseményeket és személyeket! Így növekedünk 

az erényekben, gazdagodunk a bölcsességben, a belső békességben, az Istent tekintetbe vevésben.  

 3. Cselekedeteinkben pedig oda kellene eljutnunk, hogy ne csupán mi ítéljünk Isten szerint 

a teremtett dolgokról, hanem engedjük, hogy az Ő ítélete érvényesüljön az életünkben, maga Isten 

döntsön a cselekvési lehetőségeink kiválasztásában is. Így a bölcsesség ajándéka Isten szerinti 

cselekvésre, az istenszemlélés és istenbirtoklás élményére segít bennünket. 

 

 Ó, milyen bölcs dolog a Legnagyobb után, vagyis Isten után vágyakozni! Isten 

szemlélésére, birtoklására, élvezetére vágyakozzunk! Ez a vágyunk találkozik a szentháromságos 

egy Isten akarásával, aki a Szentlélek által ajándékozza nekünk azt a bölcsességet, hogy 

mindenekfelett Őutána vágyakozzunk, Őt birtokoljuk, és majd élvezhessük is! 

 

Szívünkben hallgassuk az Úr édes üzenetét: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek 

én! Sóhajtsuk el Neki gyermeki szívünk Hozzá vágyódó szavát: Istenem, szeress még jobban, 

engem, szüntelen! 



 

 

79. Az értelem ajándéka segít a kinyilatkoztatott igazságok mélyebb megértésére 

 

 

Énekeljük a 101. számú éneket: 

 Szállj ránk, életadó Lélek, 

 Szállj le közénk, Értelem! Add a hitet értenem. 

 Engedd Anyaszentegyházad érverését éreznem. 

 Háznépedre jer le, Értelem Lelke! 

 

 Vágyakozó lélekkel várjuk a Szentlelket, aki az értelem ajándékát adományozza nekünk!  

 Ha valaki külföldön jár, akkor sokszor van ilyen élménye: „Nem értem!” Tudniillik azt, amit 

mondanak. Aki fáradságos erőfeszítéssel megtanul valamennyire egy nyelvet, az azt mondja: 

„Kezdem érteni.” S felfakad az emberben a vágy, hogy milyen jó lenne egészen megérteni!  

 Amikor az apostolok, illetve az őket hallgatók az első pünkösd napján minden erőfeszítés 

nélkül megkapták a nyelvtudást az értelem Lelkétől, akkor az értelem ajándékában részesültek: 

fáradozás nélkül megértették Isten dolgait. 

 

 I. Az értelem ajándéka a megszentelő kegyelemmel kapott természetfeletti fény  

 

A Szentlélek megvilágosítja az értelmünket, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat mélyebben 

felfogjuk, megéljük, azokba mélyebben bepillanthassunk, bár a hittitkok belátására nem képesít. 

Azok megmaradnak titoknak, misztériumnak. Így például a Szentháromság titka, hogy tudniillik 

egy Istenben három Személy van, még az örökkévalóságban is kimeríthetetlen boldogságunk, 

állandó örömünk lesz a folytonos megismerésében és a szüntelen szeretésében. 

 1. Szemünknek reggelenként olyan szép élmény, ha látjuk, hogy lassan eltűnik a sötétség, az 

ég szürkülni, azután derengeni kezd, s végül mindent aranyba önt a nap. Az Úristen világában a 

lélek szeme az, amely a nem látás után eljut a látás állapotába. Ezért nagyon fontos a szemlélődésre 

való előkészületünkben a Szentlélek ajándékainak tudatos befogadása, a velük való 

együttmunkálkodás, mert Isten indításának befogadására értelmünk a világosságot kapja, akaratunk 

pedig a lendületet, az erőt. 

 Ha most az imádság közben becsukjuk a szemünket, akkor sötétséget látunk. (Hiszen a 

szemhéjunkig azért lát a szemünk, csak fény nem érkezik el hozzá.) Behunyt szemmel vágyódjunk 

a fény látása után! Azután így vágyódjunk a Szentlélek ajándékára, az értelem ajándékára, amely 

már nem a szemünket, hanem az értelmünket fogja megvilágosítani, hogy belülről tudjunk látni! 

 2. Az intellectus latin szó, jelentése: értelem. Az intus legere szóösszetételből származik. Az 

intus jelentése: belül, a legere szó jelentése pedig: olvasni. Tehát az intus legere azt jelenti, hogy 

belül olvasni, belül látni. Tehát ez az ajándék arra képesít, hogy felfogjuk, meglássuk az igazság 

belső értelmét.  

 Most behunyt szemmel próbáljunk belülről nézni! Igazában ez már nem megy a magunk 

erejéből, hanem a Szentlélek által. Ha a Szentlélek nem adná ajándékba ezt a „belátást”, ezt a „belül 

látást”, akkor lelkileg vakok lennénk. A messiási országban azonban a vakok szeme megnyílik (Iz 

35, 5). Itt nyilván nem csak a testi vakokról van szó, hanem sokkal inkább egy olyan ajándékról, 

amely látóképességet ad a léleknek. 

 Az értelmet a német Einsichtnek nevezi. Így lehetne szó szerint lefordítani: betekintés. Ein a 

németben a valahová befelé irányulást jelenti, a Sicht pedig a látást. Az értelem ajándékával be-

nézést, be-tekintést nyerünk Isten világába, belül látást. Ezt a belső látást igényeljük most az Úrtól!  

 3. Aquinói Szent Tamás, a rendszerező hittudós tanítja: Istenről és Isten dolgairól a 

bölcsesség ajándékában a Szentlélektől valami ízes megtapasztalást kapunk. Isten szeretetének 

megtapasztalását, jó ízét, mint ahogyan egy finom falatnak is jó íze van. Egyrészt értelmünk 

meglátja Isten szeretetét, másrészt akaratunk boldogan birtokolja, élvezi is azt. Ez az ajándék tehát 



a szeretet erényét tökéletesíti.  

 Szent Bonaventúra ellenben közvetlenül az Istennel való tapasztalati érintkezésből 

származtatja a bölcsesség ajándékának jó ízét. Ez ahhoz a kellemes érzéshez hasonlít, mint amikor 

olyan valaki cirógat meg minket, aki nagyon szeret bennünket, és akit mi is nagyon szeretünk. A 

bölcsesség Szentlélektől kapott ajándéka is ilyen belső kellemes ízlelést, érzékelést, 

megtapasztalást ad Istenről, megízlelteti velünk Istent. Szent Bonaventúra szerint az értelem 

ajándéka nem annyira Isten valamiféle kívülről történő megízlelését adja, mint a bölcsesség 

ajándékánál, hanem belülről segít, hogy megértsük Isten ízességét, finomságát, jóságát és édességét. 

Amit megértünk, az bennünk is van, azt belülről is ismerjük. Az értelem ajándéka tehát ahhoz segít, 

hogy Istent „megértsük”, amennyire ez emberileg lehetséges. Segít, hogy Őt és a kinyilatkoztatott 

igazságokat belülről is mélyebben felfogjuk.  

 Szent Illés próféta a Hóreb hegy barlangjánál a gyenge szellő suttogására tiszteletből 

betakarta fejét, mert megértette: Isten ott jelen van (1 Kir 19, 13), az az Isten, aki már szólt hozzá. 

De ezt nemcsak úgy élte meg, hogy Isten itt jelen van, tudniillik őrajta kívül, és körülveszi őt, 

hanem még inkább úgy, mint aki őbenne is jelen van, és belülről betölti.  

 Mi is kimondhatjuk: „Isten itt jelen van!” De jó, ha ezt egy kicsit már kezdjük megérteni! 

 Szent Jakab apostol tanítása is ide illik: Mi, akiket a világ maradiaknak, „szegény” 

hívőknek tekint, gazdagok vagyunk a hitben (vö. Jak 2, 5), vagyis gazdagok a hit mélyebb 

megértésében, a realitás, a végtelen Létező, Isten megértésében. Mi gazdagabbak vagyunk Istennel, 

akit a nem hívők nélkülöznek. Nem tudják, hogy ki hiányzik nekik, hogy ők kivel szegényebbek. 

Tekintsünk végig a hitünkön, és értsük meg, micsoda gazdagság lett az osztályrészünk! 

 Szent Pál apostol pedig az Efezusi levélben így imádkozik: Urunk, Jézus Krisztus Istene, a 

dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek Őt. 

Világosítsa meg a lelki szemeteket, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen 

gazdag a szentek fönséges öröksége, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma fölöttünk, akik hívőkké 

lettünk (Ef 1, 17-19). Értsük meg, lássuk be, hogy milyen gazdagok vagyunk a Szentlélekkel, Isten 

Szeretetével! Ez a hitben való gazdagodás azt fogja eredményezni, hogy Isten országában is 

részesülünk, Isten országát fogjuk birtokolni, Isten uralkodik el bennünk. 

 Jézus erről mondja: Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! (Mt 25, 

34). Értsük meg, hogy majd uralkodunk Vele együtt abban az országban, amelyet az Ő szeretete 

öröktől fogva készített. Ez az, amikor eluralkodik lelkünkben a Szentlélek, Isten Szeretete. 

Hagyjuk, hogy egyre jobban betöltsön! A Jelenések könyvében is megismétlődik ez a gondolat: 

Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön (vö. Jel 5, 10).  

 4. Boldogságunkat még fokozza, ha azt is meg tudjuk érteni, hogy „Ő bennünk van”, 

belénk hatolt, átjárt, bennünk létezik! Nemcsak elméletileg, vagy rajtunk kívül hisszük Isten 

jelenlétét, hanem belül, lelkünk mélyén is megértjük. Valahogy úgy, ahogyan a repülőgépet 

kívülről körülveszi a levegő, de belül az utasokban is ott van a levegő, és átjárja, élteti őket. 

 Értsük meg végre, hogy Isten van, hogy Isten itt jelen van! Nyíljon rá lelkünk látása erre a 

láthatatlan Istenre! Abban a messiási országban élünk már, ahol a vakok látnak (Mt 11, 5). Isten, a 

levegőnél is jobban jelen van! Ugyanúgy, sőt még jobban kell érzékelnünk az Ő jelenlétének 

hatását, mint a levegőét. A levegő is éltet, Isten még jobban éltet! A levegő járása kívülről 

cirógatja a hajunkat, simogatja testünket, belülről pedig éltet minket. Isten még inkább! 

 5. Az értelem ajándéka tehát a hitigazságok mélyebb befogadására, megértésére képesít. 

Gazdagabbá tesz bennünket a mélyebb hittel. Ezért is mondjuk: az értelem ajándéka tökéletesíti 

bennünk a hit erényét. Belső bizonyosságot, szilárdságot ad. Szent Pál apostollal mi is 

elmondhatjuk: Tudom, kinek hiszek (2 Tim 1, 12). Most már mi is tudjuk, hogy kinek hiszünk. De 

ez az ajándék nemcsak a hit belső szilárdságát adja, hanem a belső bizonyosságból fakadó örömet 

is, a megnyugvást, a hívő ember békéjét is. Azt a békét, melyet csak Jézus adhat nekünk, senki 

más. Engedjük, hogy lelkünkben ennek felismerése és megértése nyomán fellángoljon az öröm is! 

 

 II. Aquinói Szent Tamás tanítása az értelem ajándékának hatásairól 

 



 1. Bepillantást enged a kinyilatkoztatott igazságokba. 

 a) Az értelem ajándéka megérteti a járulékos tulajdonságok alatt rejtőzködő lényeget, amely 

mindig a dolgok felszíne alatt van. 

 Amikor egy horgolt terítőt nézünk, akkor egy csomó cérnát látunk, de nem össze-vissza 

bogozva. Megértjük, hogy szeretetből horgolta valaki. Sőt látjuk mögötte az idős hölgyet is, aki 

szeretetből készítette el.  

 Vagy: az arsi plébános öreg híve órákon keresztül ott volt a templomban. Amikor Vianney 

Szent János megkérdezte tőle: „Mit csinál ott annyi ideig?”, csak ennyit válaszolt: „Ő néz engem, 

én nézem Őt.” A külsődleges, járulékos jelek, a kenyér színe alatt felismerte a lényeget. Megértette, 

tudta, hogy ott van az Úr, ott van az Ő szeretete. Megértette a kettőjük közötti szeretet áramlását. Ez 

a felismerés, ez a meglátás, ez a szeretet, ez a kölcsönös áramlás nálunk is az értelem ajándékából 

fakad.  

 b) Az értelem ajándéka megérteti a szavak mögött rejtőző értelmet, azt a kinyilatkoztatott 

igazságot, amelyet Isten akar nekünk üzenni. Emlékezzünk csak az emmauszi tanítványokra, akiket 

Jézus kísért az úton, és magyarázta nekik a Róla szóló Írásokat (vö. Lk 24, 13). Most Jézus 

bennünket is kísér az utunkon, és magyarázza az Írásokat. Eltölt minket is az értelem Lelkével, 

a Szentírás megértésének lelkületével, ajándékával. Nekünk is kifejti a Szentírást. Akkor lángoljon 

a szívünk! 

 c) Az értelem ajándéka képesít az érzékelhető jelek rejtett értelmének felfogására, mint 

ahogy megértjük, hogy például a szentségeknél a víz jelképezi a lelki megtisztulást. Bárcsak 

felismernénk, bárcsak megértenénk az idők jeleit, ahogyan azt Jézus sürgeti (vö. Mt 16, 3). 

Használjuk az értelem ajándékát! Kezdjük belülről, lelkünk mélyéről nézni a dolgokat, 
ahogyan Isten – aki bennünk is van – onnan néz minket, illetve a világunkat.  

 d) Az értelem ajándéka megérteti a dolgok mögött elrejtett szellemi valóságokat. Pl. a 

názáreti ácsban felismerjük a világ Teremtőjét. Igaz, a Szentírás nem írja azt, hogy a názáreti Jézus 

a világ Teremtője, de az értelem ajándéka képesít bennünket arra, hogy belássuk, megértsük: ha 

Jézus Isten Fia, akkor Ő a világ Teremtője is, mert az Atya a Fiúban a Szentlélek által teremtette a 

világot.  

 Mennyi mindent kellene még megértenünk a szellemi valóságokból, a lélek szférájában 

létező Igazságokról! Egy földi életen át tartó nézés, egy örökkévalóságot átívelő szemlélés, egy 

végtelenségig tartó kontempláció sem lesz elegendő arra, hogy mindent megértsünk Istenből. Ő 

szüntelenül tud majd mindig új és új szellemi ismeretet, szellemi megértést, sőt – mondhatjuk így is 

– szellemi élvezetet nyújtani nekünk. Ezért nem lesz unalmas a mennyország. Isten sohasem 

unalmas! 

 Ha egy szélesvásznú filmen tömegjelenetet vetítenek, akkor szinte nem is tudjuk, hogy hová 

tekintsünk, melyik szereplőt nézzük. Egyszerre szinte nem is tudjuk átfogni az események 

sorozatát. Akkor a végtelenül nagy Istent hogyan tudnánk egyszerre átlátni? Az értelem ajándéka 

azonban mégis segít Őt befogadni a lelkünkbe! Tágítsuk egyre szélesebbre lelkünkben a 

megértést! A repülőgépről akármilyen magasról is nézünk lefelé, a valóságnak mindig csak egy kis 

darabkáját látjuk. Ahogyan a repülőgép előre „araszol” a levegőben, mindig újabb tájak bukkannak 

fel az utasok szeme előtt, mert nem tudják az egészet átlátni. De még magasabbról, Istenből – ha 

nem is tudunk mindent átlátni, mert kicsi a befogadóképességünk hozzá – sokkal többet fogunk 

látni! Bárcsak tudnánk egyre magasabbra emelkedni!  

 e) Az értelem ajándéka abban segít, hogy meglássuk az okban rejtőzködő, abból 

kibontakozó okozatot. Például a kereszt tövében csak vércseppeket látunk. Ebből megértjük, hogy 

Jézus vére eszközli, okozza az üdvösségünket, mert ez a vérontásig való engedelmesség, ez a véres 

áldozat szolgált az üdvösségünkre.  

 f) Az értelem ajándéka megmutatja az okozatban rejlő okot. Látjuk az okozatot, a teremtett 

világot, és abból ki tudjuk következtetni a végső Okot, a végtelen bölcs Istent, aki megteremtette ezt 

a hatalmas és szép világot (vö. Summa Theologiae, IIa IIae, q. 8. a. 1).  

 2. Az értelem ajándékának a másik hatása az, hogy – bár a hittitkok belátására nem képesít, 

mégis – a hittitkokat olyan világossággal mutatja be, amely által a hitünkben megerősödünk. 



Nem értjük meg például a Szentháromság titkát, de valahogyan rárezonál a lelkünk a megértés 

vonalán is erre a végtelen fölségű nagy Valóságra. 

 Szent Ágoston is gyötrődött, hogy nem tudja felfogni a Szentháromság titkát, míg meg nem 

értette, hogy egy kicsiny homokgödörbe sem lehet belemerni a tenger vízét, s rájött, hogy kicsiny 

értelmünkbe sem lehet befogadni a Szentháromság végtelen nagyságát! 

 Az értelem ajándéka mégis segíti az értelmünket, hogy átélhessük a hittitkokat. Például ha 

arról elmélkedünk, hogy ki az Isten, akkor – noha nem látjuk át teljesen az értelmünkkel, hogy Ő 

kicsoda – az értelem ajándékának segítségével mégis fel tudjuk fogni, hogy ki nem az Isten. Egy 

ilyen negatív, fosztó megközelítéssel ráérzünk a lényegre: kezdjük megérteni, hogy milyen lehet a 

végtelen Isten, mert létének nincs kezdete és vége; hogy Isten halhatatlan, mert Ő nem hal meg; 

láthatatlan, mert Ő tiszta Szellem. Anélkül, hogy látnánk és átértenénk a jelenlétét, valamennyire 

mégis megértjük, hogy ki az, aki itt van. Megértjük, hogy van, és itt van. Az értelem ajándéka tehát 

többletfényt, belső látást, megértést ad a hittitkokkal kapcsolatban. 

 3. Az értelem ajándékának harmadik hatása: segít következtetéseket levonni a 

kinyilatkoztatott igazságokból. Például Szűz Mária mennybevétele kifejezett szavakkal nincs 

benne a Szentírásban, de mégis kikövetkeztethető belőle. Megérthető, helyeselhető Isten 

magatartása, amellyel ezt a kiváltságos Szüzet ennyire kitüntette.  

 

 III. Hogyan ápoljuk az értelem ajándékát? 
 

 1. Egyre gyakrabban indítsuk fel magunkban a hitet: „Hiszem, Uram, amit Te 

mondottál!” A mi egyéni erőfeszítésünket, a mi hitünket az értelem ajándéka fogja elmélyíteni, 

tökéletesebbé tenni. 

 2. Keressük a kinyilatkoztatott igazságok mélyebb értelmét, és mondogassuk gyakran: „Mit 

üzensz nekem, édes Istenem?” Minden szentmise kezdetén indítsuk fel a vágyakozást: „Szeretném 

megérteni a tanításodat, Uram!” Tehát a mi egyéni akarásunktól is függ, mennyire fejlesztjük ki 

magunkban a Szentléleknek ezt a adományát, az értelem ajándékát. 

 3. Kérjük: „Istenem, világosítsd meg értelmemet a kinyilatkoztatott igazságok mind 

mélyebb megértésére!” Mondhatjuk a zsoltárossal: Adj értelmet, hogy megtanuljam 

parancsolataidat! Adj értelmet, hogy törvényedet vizsgáljam! Adj értelmet nekem, hogy életem 

legyen! (Zsolt 118, 73. 34. 144). Szabad így könyörögnünk: „Adj értelmet, belátást!”, mert Ő ezt 

meg is akarja adni nekünk. 

 4. Igyekezzünk behatolni a hittitkok mélységeibe, hogy azok jelentését, illetve jelentőségét 

felfogjuk. A Mennyei Atya szívesen kinyilatkoztatja ezek értelmét az alázatosaknak (vö. Mt 11, 

25), megláttatja a kicsinyekkel (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1344-1347). 

 

 IV. Az értelem ajándékának eredményei  
 

 1. Első gyümölcse a boldogság. Ahogyan Jézus mondja: Boldogok a tiszta szívűek, mert 

meglátják az Istent (Mt 5, 8), azaz mintegy megértik, szívükben belülről látják Istent. A tiszta 

lelkeket az értelem ajándéka képesíti Isten üzenetének mélyebb meglátására, megértésére. De ne 

csak magunk számára igényeljük ezt, hanem a katekumenek, vagyis a hittanulók és a katekéták, 

azaz a hitet tanítók számára is. De minden pedagógus számára is. Tehát minél jobban megértjük, 

megismerjük az Urat, annál jobban szemlélhetjük, szerethetjük Istent, értelmünk Urát. 

 2. Másik hatása: még megmarad a misztikus homály. Bár Isten nem adja szűkösen a 

Szentlelket (Jn 3, 34), következésképpen az értelem ajándékát sem, de mégis meg kell értenünk, 

hogy az Istennel való misztikus érintkezés homályban megy végbe (oratio in caligine), vagyis 

imádságunk a felhő homályában valósul meg, amely eltakarja előlünk az Urat. Titokzatos, 

megközelíthetetlen fényességben lakozó Isten Ő (vö. 1Tim 6, 16). Isten szemlélődésére vágyódó 

lelkünk ne lepődjön meg tehát, hogyha az imádságban Istent itt a földön nem ismerhetjük meg 

pontosan körvonalazott, világos, határozott ismerettel. Lelki szemünk előtt valami olyan fény 

borítja be Istent, amelyet még nem vagyunk képesek meglátni. 



 Ha repülőn utazunk, sokszor látjuk, hogy egész országok ködben vannak. De értelmünkkel 

akkor is tudjuk, hogy ott vannak alattunk az emberek. Ha Istent felhő takarja el, az nem azt jelenti, 

hogy Isten nincs ott, hanem csak azt, hogy mi ezzel a testi szemünkkel még nem láthatjuk. 

Értelmünkkel azonban mégis a felhő mélyére kerülhetünk, és ott lehetünk Nála!  

 3. A misztikus szemléletben a lélek tapasztalati érintkezésbe jut Istennel, aki viszont 

felfoghatatlan. Ebben a megértésben, ebben a megtapasztalt találkozásban a misztikus lélek 

megismeri, megérti, hogy Isten létezik. Boldogító tudomást szerez arról, hogy Isten van. Megérti 

– amennyire ez emberileg lehetséges – Isten egyes tulajdonságait, tökéletességeit, hogy Ő milyen 

végtelenül jó, stb. 

 4. A hatalmas nagy földgömbből mi szüntelenül csak kicsiny részleteket láthatunk. De 

ahogyan a természet világában szüntelenül előre tudunk haladni a megismerésben, úgy Isten 

világából is egyre többet tud a szemlélődő lélek megismerni, megérteni. A kutató, fürkésző 

emberi elmének hány évszázadra volt szüksége ahhoz, míg eljutott az atom megismeréséhez. A 

naprendszer kutatásának még most is csak az elején tartunk. Mennyi minden vár még arra, hogy a 

tudós elme felfedezze! Akkor csodálkozhatunk-e azon, hogy mindezek Teremtőjének 

megismerésében mennyi feladatunk van még? Amit mi magunk nem tudunk megérteni emberi 

erővel, azt Isten Lelke ajándékba adja, mint ahogy az egyetemen is ajándékba kapja a növendék a 

tudományt. Professzoraitól azt ismeri meg, amit ők már tudnak. A Szentlélek mindent átlát, Isten 

mélységeit is… Mi az Istentől eredő Lelket kaptuk, hogy megismerjük, amit Isten nekünk 

ajándékozott (1 Kor 2, 10. 12). 

 5. A megértés nem jelent szükségképpen látást. Az atomok világát már értjük 

valamennyire, de mégsem látjuk szabad szemmel, hiszen olyan parányiak. Isten világát sem 

láthatjuk át szemünkkel, mert oly hatalmas, de az értelem ajándéka által már kezdjük valamennyire 

megismerni, megérteni. Adományként kapjuk ezt a képességet.  

 Az a tény azonban, hogy kicsiny emberi szemünkkel még nem tudjuk látni a hatalmas Istent, 

nem jelenti azt, hogy Ő nincs is. Ő tőlünk függetlenül is létezik! Ő van! Az értelem ajándékával 

azonban megadatik nekünk ennek a láthatatlan Istennek valamiféle látása, teljesebb megértése. 

 Engedjük lelkünkre hatni Szent Ágoston most különösen aktuális szavát: „Ó, keresztény 

ember, értsd meg, hogy milyen nagy a te méltóságod!” 

 

 Hallgassuk csak az Úr szavát: „Gyermekem, kezded érteni, hogy mennyire szeretlek téged?” 

Egyre jobban kezdjük megérteni a nagy igazságot: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek 

én! Válaszoljunk rá: Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 



 

 

80. A tanács ajándéka eligazít, hogy mit kell cselekednünk 

 

 

Énekeljük a 101. számú éneket: 

 Szállj ránk, életadó Lélek, 

 Jótanácsnak Szentlelke! Égesd be a lelkekbe: 

 Isten akaratán járjunk, ez az élet értelme. 

  Háznépedre jer le, Jótanács Lelke! 

  

 Hányszor kaptunk már ilyen jó tanácsot: „Próbáljunk elcsendesedni!” (vö. Zsolt 36, 7).  

 A sivatagi atyáktól is mindig egy-egy tanácsot, legalább egy rövid mondatot kértek a 

látogatók: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hogyan juthatok el az üdvösségre?”  

 Az imádságnak ebben az órájában mi is vágyódjunk arra, hogy Istentől jó tanácsot, 

eligazítást kapjunk üdvösségünk érdekében.  

 Amikor egy alkalommal gyermekeket hoztak Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét és 

imádkozzék értük, akkor Jézus végül is megáldotta őket. Rájuk tette kezét, és továbbindult (vö. Mt 

19, 13. 15). Később odalépett hozzá valaki, és megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy 

eljussak az örök életre?” (Mt 19, 16-17). Nyilván az édesanyák valakitől kapták a jó tanácsot: 

„Vidd el a gyermekedet a Mesterhez!” Ez az ifjú is tanácsot kért Jézustól. De mások is, akik 

kísérték Jézust, tanácsot kértek Tőle.  

 Csatlakozzunk be most mi is a Jézust kísérők seregébe, és kérjük az Ő tanácsát!  

  

 I. Nem mindegy, hogy kinek a tanácsát követjük! 

 

 1. A Bölcsesség könyve a gonoszok tanácsát írja le az igazak ellen: Tegyük tönkre az életét. 

Tanácsot tartottak, hogyan likvidálhatják, semmisíthetik meg az igazat, mert majd az Isten megvédi, 

ha tényleg Isten gyermeke (Bölcs 2, 17-19). Ez is egy tanács, rosszindulatú tanács. A 

Zsoltároskönyv legelső versében pedig ezt olvassuk: Boldog ember, aki a gonoszok tanácsát nem 

követi (Zsolt 1, 1). A gonoszok gonosz tanácsot adnak. Lépten-nyomon találkozunk a véleménnyel: 

„Ma négy gyereket vállalni? Nem tanácsolom!” Vagy a másik: „Megtartod? Nem tanácsolom!” 

 A zsoltáros így folytatja: Boldog ember, aki örömét leli az Úr törvényében, és éjjel-nappal 

róla elmélkedik (Zsolt 1, 2). Tehát ha mi nem a gonoszok, hanem Isten tanácsát, törvényeit követjük 

– szüntelenül róla elmélkedünk, és arra törekszünk, hogy a tanítást ne csak elméletben fogadjuk be, 

hanem meg is valósítsuk az életünkben –, akkor boldogok leszünk. 

 2. Jézus tanításában megkülönböztetünk parancsolatokat, amelyek minden emberre 

kötelezőek, illetve evangéliumi tanácsokat (szegénység, tisztaság, engedelmesség), amelyek 

vállalására külön megszólítás alapján kap az egyes ember meghívást. Ez utóbbiak nem általános 

kötelezettségűek. Tehát a parancsok és a tanácsok között különbség van. Tegyük fel magunknak 

most a kérdést: „Uram, mit tanácsolsz nekem?” Hiszen Isten a parancsokkal is és a három 

evangéliumi tanáccsal is az egyéni életünkre ad elirányítást. Ezek fényénél világosan meglátjuk a 

személyre szabott teendőinket. Vágyakozzunk arra, hogy a Szentlélek ajándékozza nekünk ezt a 

tisztánlátást! 

 Jézus mindnyájunknak mondja: Tartsd meg a parancsokat, ha el akarsz jutni az életre! (Mt 

19, 17-18). Milyen jó lenne, ha mi is elmondhatnánk: Ezeket mind megtartottam fiatalkorom óta. 

Mit kell még tennem? (Mt 19, 20-21).  

 Boldog örömmel gondoljunk vissza arra az időpontra, amikor Jézus meghívott, hogy 

nyomába lépjünk. Újítsuk meg hűségünket: „Mindhalálig követni akarlak, Uram! De mit kell még 

tennem?” 

 3. Jakab apostol is ott volt Jézus kíséretében. Mivel Jézus iskolájában jól megtanulta a 

„leckét”, ezért írja levelében: Ki a bölcs és értelmes köztetek? Bizonyítsa kifogástalan életével, hogy 



mindent bölcs szelídséggel tesz (Jak 3, 13). Ez egy jó tanács. Az apostol így folytatja: Az a 

bölcsesség azonban, amely fölülről származik, először is ártatlan, aztán békeszerető, szerény, 

engedékeny... (Jak 3, 17). Mennyire szüksége van a ma emberének erre az apostoli buzdításra, 

ezekre a jó tanácsokra! Az Úr is letekint az égből a földre, hogy lássa, hogy van-e értelmes és Istent 

kereső ember (Zsolt 13, 3). Ha körülnézünk a nagyvilág forgatagában, látjuk, hogy milyen sok az 

erőszakosság, az értetlenség, a csak a föld javainak keresése, a békétlenség, a szerénytelenség és a 

kíméletlenség. 

 4. Mennyivel szebb lenne a mi életünk, ha megfogadnánk Istentől és az Ő apostolaitól 

kapott jó tanácsokat! Kérdezzük Őt bátran: Mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Ezzel 

nemcsak a messze távlatot kérdezzük meg Jézustól, hanem a jelen pillanatot, a földi életet is. Itt 

kell a jót gyakorolnunk, hogy eljuthassunk odaátra! Jézus is adott tanácsokat, eligazítást a 

tanítványoknak arról, hogy mi lesz majd Vele, ha Jeruzsálembe megy. Mi lesz majd szenvedése és 

kereszthalála után? Az tudniillik, hogy feltámad (vö. Mk 9, 32).  

 Kezdjük már érteni a jézusi jó tanácsot? Az apostolok nem értették! Azután 

megtanácskozták a dolgot egymás közt (Jn 16,17). De nem Jézus életét, halálát, feltámadását, 

hanem azt, hogy ki a legnagyobb közülük (Lk 9, 46). Értetlenül álltak az isteni tanács befogadása 

előtt. Szerencse, hogy ez nem emberi gonoszságból, hanem csak emberi törékenységből történt. 

Még nem Isten szándéka szerint beszéltek, gondolkoztak, tanácskoztak, hanem csak nagyon is 

gyenge, kicsiny ember módjára. 

 Amikor Úr Jézus minket akar oktatni, legyünk készen akármilyen jó tanács 

befogadására! Igényeljük az értelem ajándékát is, hogy jobban megértsük: mit akar az Úristen 

nekünk ajándékozni. Ha szól hozzánk az Úr – márpedig az Evangélium szavaival szól –, akkor ne 

annyira magunkat nézzük, hogy „Jaj, mi lesz velünk!”, hanem Jézust! Azt nézzük, hogy ki az, aki 

mondja, és mit mond nekünk!  

 5. Szítsuk fel szívünkben a nagylelkű készséget: 

– Uram, kész vagyok bármit befogadni, amit tanácsolsz nekem. 

– Kész vagyok követni szent akaratodat. 

– Kész vagyok elfogadni, bármit is ajándékozol nekem.  

 Szívünknek ez a készsége, ez a természetfeletti világ felé való nyitottsága nagyon fontos 

magatartásmód. A Szentlélek ajándékait befogadva alkalmasak leszünk arra, hogy egészen átadjuk 

helyünket, életünket, önmagunkat Istennek; hogy engedjük Őt cselekedni mibennünk; hogy 

jelenlétét Ő tegye nyilvánvalóvá a szívünkben; hogy amikor lakóhelyet vesz nálunk és 

kinyilatkoztatja magát, akkor meghalljuk: mit üzen nekünk, és mit juttat eszünkbe (vö. Jn 14, 26); 

és hogy amit tanácsol, azt szívesen megtegyük. 

 Mondogassuk gyakran a zsoltáros imáját: Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem 

(Zsolt 107, 2). Ez a készség levonzza hozzánk Isten szerető jóságát: Bölcsességet ad, amely felülről, 

a mennyből származik (Jak 3, 17). Eligazítást ad, megmondja, megérteti velünk, mit kell 

cselekednünk. Ahogy Saulnak is tanácsot adott Damaszkusz kapujában: Kelj föl, menj be a városba, 

ott majd megmondják, mit kell tenned (ApCsel 9, 6-7). Amikor Ő mondja meg: mit kell 

cselekednünk, ez a Szentlélek ajándéka, ez a tanács ajándéka. 

 

 II. A tanács ajándékában a Szentlélek természetfeletti tisztánlátást, gyors és biztos 

ítéletet ad arról, hogy mit kell cselekednünk  

 

 1. Ez a tisztánlátás az értelem szféráját segíti. A gyors és biztos ítélet, döntés – tudniillik 

hogy mit kell cselekednünk – az akarat világát tökéletesíti. Tehát a tanács ajándékában az Úr 

megvilágosítást ad, mégpedig úgy, hogy belülről tudjuk, hogy mit kell cselekednünk. Mindezt 

természetfeletti tisztánlátással adja, amely nem jár ki a mi természetes értelmünknek. De azért csak 

mondjuk: „Szentlélek Úristen, mégis könyörögve kérlek, ajándékozd nekem ezt a világosságot, 

amellyel eligazítást, jó tanácsot adsz!” 
 2. Amikor az okosság erényét gyakoroljuk, akkor mi magunk kutatjuk az igazságot: mi 

volna jobb, mit kellene csinálni, hogy eljussunk a célunkhoz; keressük az eszközöket, mi vezet a 



szándékunk megvalósításához. Az okosság erényével tehát mi keresünk, gondosan mérlegelünk, 

próbáljuk megtalálni a legjobb eszközt célunk eléréséhez. Múltunk tapasztalataiból mi magunk 

gyűjtjük össze a legjobb szempontokat a jelenben való cselekvéshez. Ez nagyon fontos, mert arra 

segít, hogy Istent engedjük cselekedni bennünk. Ez már a misztika szférája felé mutat. 

 3. A tanács ajándékánál Isten ajándékba adja, ingyen közli velünk a tudást: hogyan, 

miképpen cselekedjünk, mit kell tennünk. Csak úgy szinte „maguktól” eszünkbe jutnak a 

szempontok, a cselekvés indító rugói, vagy éppen az Isten előtti csendes megállás igénye. Engedjük 

Őt cselekedni bennünk! Próbáljunk visszaidézni életünkből olyan tapasztalásokat, amikor csak úgy 

„magától” jött a jó gondolat, és utólag láttuk meg, hogy ez vagy az a döntés mennyire helyes volt. 

A Szentlélek ugyanis megvilágítja értelmünket a tanács ajándékával: egy pillanat alatt belülről 

megérteti velünk, hogy mit kell cselekednünk.  

 Mondjuk neki: „Szentlélek Úristen! Arra vágyódom, hogy egyre jobban vedd át a 

kezdeményezést! Szeretném szívemet egyre jobban hallóvá hangolni! Adj nekem halló szívet!” (1 

Kir 3, 9), – ahogyan Salamon kérte ezt a templomszentelés imájában. Bölcs is lett. 

 4. A tanács ajándéka tökéletesíti az okosság erényét. Mert amit mi csak fáradságos, 

szellemi munkával találunk meg – tudniillik hogy mit kell tennünk –, azt Isten ingyen megadja a 

tanács ajándékával. Itt nagyon boldogan konstatálhatjuk, hogy ezt az ingyenes ajándékot – bár nem 

jár ki a mi természetünknek, hiszen természetfeletti ajándék, természetfeletti fény – Isten mégis 

hajlandó megadni. „Ennyire szeretsz, Uram, ennyire a szíveden viseled az üdvösségünket? Ennyire 

fontosak vagyunk Neked?” Engedjük felcsiholódni lelkünkben a hála tüzét! Lobogtassuk egyre 

nagyobb lánggal! „De jó vagy, Uram, hogy jó tanácsot adsz nekem!” 

 Kérdezhetjük mi is: Mit kell tennem, hogy eljussak az örök életre? (Mt 19, 16-17). Mert a 

tanács ajándéka elsősorban azokra az esetekre vonatkozik, amikor lényeges dolgokban kell 

döntenünk, de nehéz dönteni. Ilyen leglényegesebb dolog a lelkünk üdvössége. De sokszor is nehéz 

eldönteni, hogy mit kell tennünk, hogy mi szolgál az örök javunkra! 

 5. A jerikói vakkal együtt kérjük: Add, Uram, hogy lássak! (Mk 10, 51). Isten megadja a 

megvilágosodást, hogy azt tudjuk választani, ami lelkünk üdvösségére szolgál. Ugyanígy sorsdöntő 

a hivatás vagy a párválasztás kérdése. Nem mindegy, hogy hogyan vagy kivel fogjuk leélni az 

életünket. Nem mindegy, hogy ebben a földi életben együtt megyünk-e az örök boldogság felé, 

vagy talán a másikat mindig húznom-vonszolnom kell magam után, vagy talán a másik lehúzna 

magához, vagy eltérítene az örök boldogság felé vezető útról. Add, Uram, hogy lássak! Annyira 

fontos ez a világos látás! 

 

 III. Nem mindegy, hogy milyen tanácsokat adunk  

 

 1. Péter apostol nem a legjobb tanácsot adta. Amikor Jézus a Rá váró szenvedésekről beszélt, 

Péter félrevonta az Urat, és tanácsot adott Neki: Isten mentsen, Uram, hogy ilyen történjék Veled! 

(Mt 16, 22-23). Nem mehetsz fel Jeruzsálembe, nem kerülhetsz ott a népek vezetőinek a kezébe, 

nehogy megöljenek! De nehéz szót is mondott neki Jézus: Takarodj előlem, sátán, vagyis kísértő! 

Mert emberi módon, és nem Isten tervei szerint gondolkodol (vö. Mt 16, 23). Még nem volt meg 

benne a tanács ajándéka.  

 2. De Jézus megígérte övéinek: megkapjátok Isten Szent Lelkének eligazítását, hogy ne 

emberi módon gondolkodjatok, hanem Isten segítségével. Ezt mondja: Amikor miattam helytartók 

és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt, ne töprengjetek, 

hogy hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, hogy mit szóljatok. Hiszen nem 

ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek (Mt 10, 18-20).  

 3. A Szentléleknek ez az ajándéka, ez a működése: – hogy az Atya és a Fiú Lelke tanácsot 

ad nekünk – az élet más helyzeteiben is érvényesül.  

 A szülőknek is megadja a jó tanács ajándékát. Isten nem hagy bennünket árván, nem hagy 

magunkra (vö. Jn 14, 18). 

 Az apostoloknak is nemcsak megígérte, hanem meg is adta. Amikor elfogták őket, és 

Jeruzsálemben számon kérték őket Jézus miatt, akkor ismerjük Péter szavát: Inkább kell 



engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek (ApCsel 5, 29). Ezt nem a maga bölcsességéből 

találta ki, ezt Isten Lelke tanácsolta neki.  

 Ez számunkra is tanács, eligazítás. „Uram, akkor én is inkább Neked akarok 

engedelmeskedni, mintsem olyan emberi eligazításoknak, amelyek elvonnának Tőled, vagy a Te 

megtagadásodra akarnának késztetni.” 

 4. Egy adomány jó felhasználása további segítésre serkenti az adakozót. Mi is ápoljuk a jó 

tanács ajándékát, kérjük Isten segítségét! 

 a) Mondogassuk az Úrnak: Útjaidat mutasd meg nekem! (Zsolt 24, 4), s járjunk készségesen 

az Ő útjain. 

 b) Kövessük is Isten sugallatait! Ha indíttatást kapunk Tőle, maradéktalanul valósítsuk is 

meg! Akkor a továbbiakban is ad tanácsot nekünk, mert látja, hogy nálunk jól kamatozik az Ő 

ajándéka.  

 5. Az értelem ajándéka elveket, elméleti ismereteket ad a kinyilatkoztatott igazságokról. A 

tanács ajándéka pedig ahhoz segít, hogy ezeket az elméleti ismereteket a teremtett dolgokról és a 

kinyilatkoztatott igazságokról át tudjuk ültetni a gyakorlatba, úgy vihessük át a saját életünkbe, 

hogy üdvösségünk szempontjából gyümölcsözőek legyenek. A tanács ajándékával természetfeletti 

megvilágosodást (intuíciót, világosságot) kapunk, hogy itt és most – tehát a konkrét esetekben – 

mit tegyünk. Ismerjük fel, hogy az is az Úr ajándéka volt, amikor például azt tanácsolta, hogy 

ebben az imaórában is próbáljuk jobban megismerni az Ő Szentlelkének működését.  

 Keressük tehát: mit tanácsol, mit kell tennünk annak érdekében, hogy előrehaladjunk 

üdvösségünk útján; hogy egyre jobban befogadjuk Isten indításait; hogy befogadjuk Istent!  

 Amikor megadjuk Istennek a neki kijáró tiszteletet, amikor az irgalmasság, a felebaráti 

szeretet cselekedeteit gyakoroljuk, akkor tulajdonképpen Jézus isteni tanácsát követve leszünk 

boldogok. Ő mondta: Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak (Mt 5, 7). Jó 

tanácsot adott a szeretet gyakorlására, mert a szeretet gyakorlásához van kötve a boldogságunk. 

 

Befejezésül ismét a 101. számú énekkel imádkozzunk a tanács ajándékáért: 

 Szállj ránk, életadó Lélek, 

 Jótanácsnak Szentlelke! Égesd be a lelkekbe: 

 Isten akaratán járjunk, ez az élet értelme. 

  Háznépedre jer le, Jótanács Lelke! 



 

 

81. A tudomány ajándéka helyes tudást ad arról, hogy ki az Isten és mik a teremtmények 

 

 

Énekeljük a 101. számú éneket: 

 Szállj ránk, életadó Lélek! 

 Ó, Tudomány, ihless meg! Egy tudományt ismerjek, 

 Egyet, azt, ami szükséges: igazságát Istennek. 

 Háznépedre jer le, Tudomány Lelke! 

 

 Amikor Jákob kútjánál Úr Jézus a szamarai asszonnyal beszélgetett, azt mondta neki: Ha 

ismernéd Isten ajándékát... (Jn 4, 10). Tudjuk, hogy ezt a Szentlélekről mondta az Úr. Vágyódjunk 

arra, hogy Jézus velünk is szóba álljon a mi Jákob-kutunknál, ahova vízért járunk, ahol az Úr olyan 

vizet akar adni, amely az örök életre szökellő vízforrás lesz bennünk (vö. Jn 4, 14). Vágyódjunk 

arra, hogy befogadhassuk Isten ajándékát! 

  

 I. A tudomány ajándéka 

 

 1. Szent Pál azt vallja magáról: Tudom, kinek hiszek (2 Tim 1, 12). Valami olyan tudása lett, 

amely azelőtt nem volt meg benne. Addig is hallott Jézusról, de igazán nem tudta, hogy kicsoda 

Jézus. Az Úr ajándékba adott neki tudást arról, hogy kicsoda Jézus, és hogy kicsoda ő, Saul. 

Választott edény, akit az Úr meghívott, hogy tanúságot tegyen róla; akiről azt mondta az Úr 

Ananiásnak: Megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért (ApCsel 9, 15-16). Ez 

a Pál azután attól kezdve Krisztusnak e fölséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartott, 

mindent elvetett, csakhogy Krisztust elnyerje (Fil 3, 8). 

 2. Én is azért vágyódjam a tudomány ajándékára, hogy bennem is meglegyen a tudás arról, 

hogy ki az én Istenem? Abszolút Úr! Vágyódjam tudni, hogy mi vagyok én! Kicsiny teremtmény! 

Mik az embertestvéreim? Társaim az üdvösség útján! 

 3. Jakab apostol figyelmeztet: Engedelmeskedjetek szelíd lélekkel a belétek oltott tanításnak 

(Jak 1, 21), Isten bennetek élő tanításának! Isten ajándékba adja a tudást. A mi dolgunk az, hogy 

befogadjuk és felhasználjuk. Jézus is szüntelenül tanított bennünket, hogy Isten dolgait, 

szempontjait, tanításait mindennél többre becsüljük! Jézus mérhetetlen szeretettel – mondhatjuk 

így: a Szentlélek végtelen szeretetével, ajándékozásával – tanított bennünket. Tőle tudjuk azt, hogy 

Isten az Atyánk, és tudjuk azt is, hogy üdvösségünk érdekében hogyan kell helyesen felhasználnunk 

a teremtett dolgokat. 

 

 II. A Szentlélek a tudomány ajándékával Isten és a teremtett dolgok helyes viszonyára 

tanít 

 

 1. Ez az ajándék is – akárcsak a bölcsesség, az értelem vagy a tanács ajándéka – tökéletesíti 

az értelmünket. 

 a) A bölcsesség ajándéka ugyanis az értelmünket arra teszi fogékonnyá, hogy Isten 

dolgait szemlélhessük, hogy Isten szempontjai szerint tudjunk ítélni. Milyen bölcs ember az, 

aki Istent akarja szemlélni!  

 b) Az értelem ajándéka képesít a hitigazságok mélyebb megértésére.  

 c) A tanács ajándéka arra képesít, hogy átlássuk a dolgok és az Isten közötti 

összefüggéseket. Természetfeletti tisztánlátásra tanít. 

 d) A tudomány ajándéka pedig isteni tudással tölt el: ismeretem van Istenről. Tudást ad 

arról, hogy ki Isten és mik a teremtmények. Isten az értelmünket képesíti arra, hogy Őt helyesen 

ismerjük fel, megfelelően értékeljük a teremtményeket, és meglássuk az Istennel való 

vonatkozásukat. A teremtmények által megérteti velünk Isten üzenetét, hogy ők nem önmagukért 



vannak, hanem Isten miatt. De nagyszerű, felszabadító, felemelő érzés az, ha képes vagyok 

kimondani: „Tudom, hogy a teremtmények mire szolgálnak! Nem ők a végső célunk!” Minden 

teremtmény azért van, hogy minket Istenhez segítsen: még Jézus emberi természete is, még a 

Szűzanya is, még az angyalok is, az embertársaim is. Az élő és élettelen teremtmények mind-mind 

csak azért vannak, hogy engem, porszem embert a hatalmas nagy Istenhez irányítsanak, és ezzel 

az egész teremtett univerzummal együtt álljak a teremtő Isten elé, s velük együtt irányuljak 

Őfeléje abban a boldog tudatban, hogy tudom, kinek hiszek (2 Tim 1, 12).  

 2. A teremtett lényeknek, az univerzumnak ebben a tágas karéjában Isten előtt állva kezdem 

már megismerni Szent Pál tanítását a teremtett világról:  

 a) A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak a megnyilvánulásait várja (Róm 8, 19). Ha 

rajtam, porszemnyi teremtményen kiütközik Isten gyermekének vonása – ez a hallatlan nagy 

megtiszteltetés, amellyel Isten a teremtményt a fogadott gyermekség méltóságára emeli –, akkor az 

egész természet is megdicsőül az új ég és az új föld világában (vö. Jel 21, 1). Addig pedig az egész 

természet sóhajtozik és vajúdik. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik magunkban hordozzuk a 

Szentlélek zsengéit, (adományait, ajándékait), mi magunk is sóhajtozunk és várjuk a fogadott 

fiúságot, testünk megváltását (Róm 8, 22-23), hitünk beteljesedését a tudásban. Már nemcsak 

hiszem, hogy Isten gyermeke vagyok, hanem tudom is! Ez a teremtett dolgok helyes értéke: 

Istent tükrözik vissza. Istenre irányítják a lelkemet. De igazán nem magamtól ismerem föl, hanem a 

Szentlélek adja ajándékba ezt a tudást. 

  b) A gyerekek szeretnek édesanyjuk vagy édesapjuk fülébe titkot súgni. Ha előtte 

megkérdezi a kicsi: „Tudod, hogy mi az a titok, amelyet mondani szeretnék?” Akkor a szülő azt 

válaszolja: „Még nem!” Aztán, amikor a fülébe súgta, akkor azt mondja: „Most már tudom.” 

 c) Mi is tudást kapunk ajándékba, mert a Szentlélek lelkünkbe súgja, hogy kicsoda Isten és 

mik a teremtmények. Ez nem a természetes ész okoskodásával szerzett tudomány. Nem mi jöttünk 

rá egyéni erőfeszítéssel, hanem Isten és a teremtmények viszonyáról, helyes értékéről szóló tudást a 

megszentelő kegyelemmel együtt kaptuk. Micsoda ajándék a megszentelő kegyelem! 

 d) Amikor a fehér fény a prizmán keresztülmegy, akkor színeire bomlik. Ugyanígy, amikor 

látom a megszentelő kegyelem színpompás megvalósulását, akkor a Szentlélek ajándékainak 

megjelenését is látom. A tudomány ajándékának színspektrumába, választékába nézve látom, hogy 

a teremtett dolgok mint Isten alkotásai az Ő keze nyomát viselik magukon. A Mester kézjegye 

rajtuk van! A teremtett dolgokból Isten felismerhető (Róm 1, 20), hiszen tökéletességet, isteni 

szikrát hordoznak magukban.  

 e) A gótikus katedrálisoknál, székesegyházaknál a faragott köveken rajta van a mester 

kézjegye. Évszázadok múlva is hirdeti: ki az, aki megfaragta. Mi, a jelenkor gyermekei már nem is 

nagyon tudjuk, hogy ki volt az a mester, aki évszázadokkal azelőtt otthagyta keze nyomát a kövön. 

A tudomány ajándéka azonban belső képességet ad arra, hogy érzékünk legyen a teremtett dolgok 

mögé néznünk, a dolgok mögött meglátni az isteni Mestert. Erre vágyódik a szívünk: meglátni 

Istent! Ez a szemlélődés ajándéka. A tudomány ajándéka és a Szentlélek többi ajándéka arra készíti 

fel a lelkemet, hogy „tudjam”, ki az Alkotó-Mester! Vágyódjam arra, hogy a teremtmények 

mögött meglássam, felismerjem Teremtőjüket! A teremtmények segítenek kontaktusba, kapcsolatba 

jutni Istennel. 

 f) A tudásvágy a természettudományokban is az előrehaladás motorja. Az Istenről szóló 

tudomány, a teológia világában is a tudásvágy sürgessen egyre jobban megismerni Istent! Krisztus 

szeretete sürget minket (2 Kor 5, 14) ebben a kérdésben is. Érezzem sürgetését, ösztökélését!  

 3. Ha Saulról azt mondta az Úr: Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod (ApCsel 26, 14), 

akkor ez rám is érvényes. Hagyjam, hadd ösztökéljen engem is az Úr! Ez is már egy olyan tudás 

gyümölcse, amelyet készen kapok. Engedjem az Úr akaratát érvényesülni az életemben!  

 4. Thomas Merton, a trappista szerzetes mondja: „Ha a lelkünk tiszta és szabad, minden 

Istenről fog muzsikálni.” Ha belül tiszta a lelkünk, és így akadálytalanul engedjük a Szentlelket 

beáramlani a lelkünkbe, és ha szabad a lelkünk, vagyis nem tapad le a földhöz, a teremtményekhez, 

akkor minden teremtett dolog Istenről fog beszélni, csilingelni. Szebben, mint a karácsonyi csengő, 

amely Jézus érkezésére figyelmeztet.  



 5. Így, ilyen tiszta és szabad lélekkel mi is elmondhatjuk: „Istenem, jaj, de szeretem a 

teremtményeket, mert azok szüntelenül Téged juttatnak eszembe! Milyen szép is ilyen tiszta és 

szabad lélekkel járni a világban! Tudom, hogy Te állsz minden esemény, minden teremtmény 

mögött. A tudomány ajándéka segít megértenem a teremtmények rendeltetését. Miattad vannak, 

hogy Hozzád vezessenek! Ez a szentek tudománya, amelyet vágyódom elsajátítani, hiszen 

mindannyiunkat arra hívtál meg, hogy szentek legyünk” (vö. 1 Pét 1, 16). 

 A tudomány ajándéka képesít arra, hogy meglássuk a dolgok természetfeletti, Istennel való 

kapcsolatát. Hiszen Isten mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világ teremtményei az 

üdvösségre szolgálnak (Bölcs 1, 14). 

 

 III. A tudomány ajándéka tökéletesíti a hit erényét  

 

Általa jobban tudjuk hívő szemmel látni a teremtményeket, amelyek vonatkozásban vannak 

Istennel. A hívő lélek a tudomány ajándéka által képességet kap arra, hogy mindenben észrevegye 

Istent.  

 1. A szentekben milyen csodálatos természetszeretet van, mert szívük a természet szépsége 

által önkéntelenül felemelkedett Istenhez, vagyis működött bennük a tudomány ajándéka, a helyes 

tudás a teremtett dolgokról!  

 a) Az első remeték is kimentek az emberektől még nem érintett természetes környezetbe, 

hogy ott Isten templomában, Isten közelében éljenek. A szerzetesek is milyen csodálatosan szép 

helyekre építették monostoraikat. A bencések a hegyek tetejére, a ciszterciek a völgyek mélyére, a 

pálosok a hegytető és a völgy között a hegyoldalba települtek, hogy közel érezzék magukat 

Istenhez, aki a magasságban lakik, vagy akihez a mélységből lehet kiáltani (Zsolt 129, 1), illetve 

akihez elindulunk ebben a földi életben, hogy egyre magasabbra, egyre közelebb jussunk Hozzá. 

 b) A világirodalom egyik klasszikus remekműve, Assisi Szent Ferenc Naphimnusza is a 

teremtett dolgok Istennel való kapcsolatát énekli meg: „Áldott légy, Uram, és minden alkotásod. 

Legfőképpen Urunk Bátyánk, a Nap…”, mert a Nap Isten arca. Ugyanígy Istent látja a holdban, a 

csillagokban, a földben, a tűzben, a vízben, a levegőben, a jó és rossz időben, a betegségben és a 

halálban is. Minden Istenre irányít bennünket. Velük együtt áldjuk, magasztaljuk az Urat, mindenek 

Teremtőjét mi is!  

 c) Szent Jakab apostol tanítása szerint: a felülről jövő tanításnak engedelmeskedjünk 

készséges, tanulékony lélekkel (vö. Jak 1, 21), hogy bármit sugall a bennünk élő Szentlélek, 

készségesen megtegyük! Engedjük, hogy működjön bennünk a Szentlélek! Ne korlátozzuk! Ne 

szabjunk határt, hogy ennyit még megtanulok, de annyit már nem! 

 2. A Szentlélek ezen ajándékát is a keresztségben kaptuk meg a megszentelő 

kegyelemmel, hogy minden Istent juttassa eszünkbe, és ujjonghassunk az Istennel való 

találkozásunk miatt. Ő még bővebben árasztotta ránk a Szentlelket a bérmálás szentségében, 

tudniillik hogy apostolkodjunk, és mások figyelmét is felhívjuk a teremtett világ szépségeire, 

amelyek a Teremtőről muzsikálnak. 

 

 IV. A tudomány ajándékának hatásai 
  

Képesít bennünket a teremtmények helyes értékelésére:  

 1. Ne tévesszük össze a creaturát, a teremtményt a Creatorral, a Teremtővel, ne cseréljük fel 

a sorrendet. Mindig Isten az első! Uramat, Istenemet teljes szívemből szeretem! (vö. Mt 22, 37). A 

teremtményeket pedig csak annyiban, amennyiben közelebb visznek Istenhez. 

 2. Helyesen használjuk a teremtményeket, hogy segítségükkel közelebb emelkedjék a 

szívünk Istenhez, mint a lépcső, amely egyre fölfelé visz minket. Vagy mint az ugródeszka a 

műugró számára. Amikor ugyanis azon dobbant egyet, akkor még magasabbra tud szállni. Vagy 

mint a híd, amely átvezet az egyik partról a másikra, a véges e világi partról a végtelen isteni partra. 

Micsoda nagyszerű rendeltetése ez a teremtményeknek!  

 3. Jézus boldognak mondja azokat, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket (vö. 



Mt 5, 4). Mi az a szomorúság? A Zsidókhoz írt levél alapján tudjuk: A jelenben minden 

önmegtagadás – vagyis lemondás a teremtmények megengedett és meg nem engedett használatáról 

– inkább szomorúságot okoz, mint örömet. Később azonban igaz életet és a béke gyümölcsét hozza 

meg annak, aki elviseli (vö. Zsid 12, 11). Ha netán szomorú vagyok, mert valamely 

teremtményt nem tudom birtokolni, mert Isten miatt lemondtam róla, Isten lesz az, aki majd 

megvigasztal. 

 4. Keresztes Szent János tanítja: „Amikor az Úr áhítatot ad, abba kell hagyni minden mást!” 

Fordítva is érvényes: ha abbahagyom a teremtményekkel való betöltődést, az azokkal való 

foglalkozást, akkor az Úr áhítatot ad. Akkor megtudok valamit Istenről, amit különben talán nem 

tudnék meg.  

 

 Egyre mélyebben megértem Isten üzenetét: Gyermekem, te most már tudod, hogy mennyire 

szeretlek én! Ezt a tudást is a Szentlélek ajándékozza. Ha valamit már tudok, ha valamit már 

megtapasztaltam Isten szeretetéből, akkor ismerjem fel, hogy ezt is a Szentlélek ajándékozta 

nekem. Csak engedjem, hogy egyre jobban lelkem mélyére hatoljon ez az isteni ajándék, ez az 

önmagát ajándékozó Isten!  

 Jaj, de szeretném egyre jobban ismerni és befogadni Isten ajándékát: tudni, hogy mik a 

teremtmények, mi vagyok én és ki az Isten!  

 

Énekeljük Isten üzenetét: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Az isteni szeretet megtapasztalásának, egyre mélyebb tudásának vágyával zengjük: Istenem, szeress 

még jobban engem szüntelen!  

 

 



 

 

82. A jámborság ajándéka azt eredményezi, hogy szívesen élünk Isten gyermekeként 

 

 

Énekeljük a 101. számú éneket: 

 Szállj ránk, életadó Lélek, 

 Jámborságnak Lelke, jöjj, keneteddel megjelölj. 

 Járj át egyszerűségeddel, alakíts át legbelől. 

 Háznépedre jer le, Jámborság Lelke! 

 

 Az erények Arisztotelész szerint készséget jelentenek valamely jó megtételére.  

 A természetes erények (a sarkalatos erények vagy fő erények) az ember testi-lelki 

természetén alapulnak, és állandó gyakorlással fejleszthetők ki. Tökéletesítik a természetes 

jellemet, és védelmet nyújtanak a kívánságok és az ösztönök uralma ellen. A legfontosabb 

természetes erények (amelyek az emberek egymás közötti viszonyát szabályozzák): az okosság, az 

igazságosság, a lelkierő és a mértékletesség. 

 Ezeket akkor nevezzük erkölcsi erényeknek, amikor a megszentelő kegyelem segítségével 

(vö. 2 Pét 1, 5-7; 2 Tim 1, 7) a jócselekedetekre képesítenek. Nem adják meg a könnyedséget a jó 

megtevésére, de természetfeletti jellegűvé teszik a jócselekedeteket. Ezek az erények mégis inkább 

a lelki élet első lépcsőfokához, az aszketika, az emberi küzdés szférájához tartoznak, mivel Isten 

kegyelmével való emberi közreműködésből születnek. 

 A természetfeletti (vagy teológiai) erények viszont „kapott” készségek, a megszentelő 

kegyelemmel olyan „belénk öntött” készségek, amelyek képességet adnak a hitre, a reményre és a 

szeretetre, hogy Isten ajándékából a jót megtegyük, vagyis megadják a közvetlen képességet a 

természetfeletti cselekedetek végzésére. Eredményeik az erényes tettek, vagyis a jó cselekedetek. 

 A Szentlélek ajándékait – amelyeket szintén a megszentelő kegyelemmel együtt kapunk – 

az erényekkel mint aktív ráirányultságokkal szemben azonban passzív fogékonyságoknak kell 

tekintenünk (Aquinói Szent Tamás). Közvetlen képességet adnak arra, hogy lelkünk készséges 

legyen a Szentlélek leggyöngédebb érintésének felfogására is. Engedjük magunkban a Szentlelket 

természetfeletti módon cselekedni. A Szentlélek ajándékai tehát inkább már a misztika területéhez 

tartoznak, ahol elsősorban Isten tevékenykedik. Az ember itt egyre inkább „passzív” jellegű lesz, 

vagyis befogadja a Szentlélek kegyelmi adományait, amelyek által tehát maga a Szentlélek 

működik a lelkünkben.  

 

 I. A jámborság ajándéka 

 

Ennél a gondolatnál már tulajdonképpen fel is lobbanhat bennünk az imádság: „Szentlélek 

Úristen, Te valóban bennem akarsz működni? Te akarod bennem és általam cselekedni a jót?” 

 1. Egész keresztény életünk egyik leglényegesebb igazsága az, hogy Isten bennünk lakik. A 

megszentelő kegyelem Isten ingyenes ajándéka, személyes szeretetkapcsolat, amelyet a 

szentháromságos Isten létesít az emberekkel mint személyekkel. Általa a Szentháromság bennünk 

lakik. A kegyelem ezért részesedés Isten lényegében, természetében és életében: az ember létét 

áthatja az Istennel való viszony (Beinert, Wolfgang: A kat. dogmatika lexikona, 356-357. oldal). 

 A megszentelő kegyelem által Isten valóságosan, fizikailag és lényegileg van jelen a 

lelkünkben.  
 a) Próbáljuk felindítani ezt a hitet: „Hiszem, Uram, hogy valóságosan jelen vagy a 

lelkemben!” A szó – amelyet hallok és befogadok – valóságosan bennem van, belém hatol, 

információt, tudást közöl. Isten valóságosabban van jelen bennem, mint egy-egy informatív szó.  

 b) Isten a megszentelő kegyelem által fizikailag bennem van. Nemcsak elgondolom Őt 

magamban, hanem Ő ténylegesen, valóságosan, isteni természetével bennem van. Csakhogy 

ahogyan Istent az Ő szellemi mivoltában nem tudom érzékelni az érzékszerveimmel, úgy az Ő 



fizikai jelenlétét sem tudom érzékelni; de a lelkemmel igen!  

 c) Isten a lélekben lényegileg van jelen. Az, ami az Ő lényege, bennem lakik. A megszentelő 

kegyelem által való bennem lakása nem egyszerű tétlen jelenlét, hanem lelkünk birtokba vétele, 

amely a mennyei boldogság kezdete. 

 2. A mennyországban is az lesz az örök boldogságom, hogy Isten egészen betölt 

önmagával, birtokba vesz. Ez a birtokbavétel a lélek Istennel való egyesülését eredményezi. 

Nemcsak erkölcsileg, hanem fizikailag is. Erkölcsileg akkor valósul meg egy-egy személy birtokba 

vétele, hogyha két egymást szerető ember azt mondja egymásnak: „Neked adtam magamat, a tied 

vagyok.” Szellemi vonatkozás jön létre az addig két ismeretlen között. Egymáséi lesznek. De Isten a 

lelkünk birtokbavételét fizikailag is megvalósítja: tudniillik valóságos kapcsolat jön létre Isten és a 

lélek között, mint ahogyan a szülő élete is benne van a gyermekében. Itt már azt mondja: „Neked 

adtam magamat, az életemet, benned élek” (vö. ApCsel 17, 28). Tehát Isten élete folytatódik 

bennünk a megszentelő kegyelem által, amikor is nemcsak azt mondja: „Neked adtam magamat, 

tied vagyok”, hanem azt is, hogy „az életemet adtam neked, benned élek.” Ujjongjon fel lelkünk a 

boldogságtól, hogy Isten-Atyánk élete bennünk van! 
 3. Istennek a megszentelő kegyelem által megvalósuló rejtett, misztikus vagyis titokzatos 

jelenléte annál inkább érezteti hatását, minél inkább előrehalad egy lélek az Isten megismerése és 

szeretése útján, ahogyan a gyermek is annál inkább szereti szüleit, minél jobban megismeri őket. 

 Minél buzgóbban gyakorolja az ember az erényes cselekedeteket, illetve használja fel a 

Szentlélek ajándékait, és működik velük együtt, annál inkább élvezi az isteni jelenlét 

édességét és ajándékainak eredményeit. A misztikus élet – vagyis hogy Isten élete eluralkodjék 

bennem – megkerülhetetlen előfeltétele az aszketikus élet! Más szóval: Isten kegyelmével 

megerősített emberi erőfeszítésem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy lelkemet kitárhassam Isten 

előtt, felszítsam szívemben a vágyat: „Jöjj, Atyám, élj bennem, cselekedj bennem!” Állandó feladat 

tehát számomra: elforduljak a rossztól, és a jót tegyem! (vö. Zsolt 33, 14), vagyis hogy Isten stílusa 

szerint cselekedjem. A többi már Isten ajándéka! 

 4. A Római levélben kaptuk a tanítást: Isten országa – vagyis hogy Isten eluralkodik a 

lelkünkben – nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben (Róm 14, 17). 

Isten uralma akkor valósul meg bennünk, ha gyakoroljuk az igazságosságot: megadjuk Istennek azt, 

ami kijár Neki, tudniillik a tiszteletet és a szeretetet. 

 5. Az igazságosság és az istentisztelet erényéből fakad a jámborság ajándéka. Ez a 

legnagyobb, legtökéletesebb tiszteletet indítja fel a lelkünkben Isten-Atyánk felé. A Szentlélek tehát 

a jámborság ajándékával gyermeki tiszteletet ébreszt a szívünkben Isten-Atyánk iránt, illetve 

gyengéd tiszteletet, vonzalmat a három isteni Személy, valamint az Istenhez kapcsolódó, 

Istennek szentelt személyek és tárgyak iránt. Arra ösztökél, hogy vallásos kötelességeinket lelkes 

buzgósággal teljesítsük.  

 A jámborság ajándéka tehát felvillantja előttünk a lélek és Isten olyan kapcsolatát, 

amilyen a gyermek vonzalma atyja iránt. Amikor az apostol a Római levél előbb idézett tanításában 

azt mondta: Isten országa igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben, akkor ezt az Istennek kijáró 

tiszteletet a Szentlélek művének mondja. Ha gyermeki lélekkel megadjuk Istennek mint 

Atyának a Neki kijáró tiszteletet, akkor betölti lelkünket a béke és az öröm. A gyermek is 

örvendezik, amikor atyja karjaiban van, vagy kezét fogva gondtalanul mennek az úton. 

 Most próbáljuk átélni ezt az élményt: „Isten-Atyánk fogja a kezünket, és mi önfeledt 

örömmel, gyermeki bizalommal megyünk Vele, bárhova is vezet. Ha pedig felkap a karjaiba, 

akkor engedjük, hogy oda vigyen, ahová Ő azt a legjobbnak látja.”  
 6. A jámborság ajándékának jó felhasználására segít:  

 a) Ha időnként elmondjuk a gyermekek vallomását: „Atyám, szeretlek!”  

 b) Vagy ha csak megszólítjuk: „Atyám!”, akkor ebbe a megszólításba vigyük bele minden 

szeretetünket, bizalmunkat!  

 c) Végül már szinte mondanunk sem kell: „Atyám”, hiszen az édesapa is, amikor rátekint 

gyermekére, szavak nélkül is már előre ismeri annak kívánságát. A mi szívünk is majd’ elolvad a 

gyönyörűségtől, amikor Isten-Atyánk felénk fordul, szeretettel ránk tekint, belénk lát, 



elfogadja és viszonozza szeretetünket.  
 7. Most már talán kezdjük érteni a Római levélben sokszor elhangzott tanítást: Nem a 

szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét 

kaptátok, amelyben ezt kiáltjuk: Abba, Atya! (Róm 8, 15). Az a kitüntetés, hogy Atyánknak 

szólíthatjuk, a Szentlélek ajándéka. Ez már az istenszemlélés előgyakorlata, előcsarnoka, hiszen ha 

kimondom Atyám nevét, akkor felemelem Hozzá a lelkemet, Ő meg leereszkedik hozzám.  
 

 II. Az érzelmek, amelyeket a jámborság ajándéka hoz létre bennünk  

 

 Ápoljuk magunkban ezeket az érzelmeket: 

 1. A gyermeki tisztelet érzelmét, vagyis a Szentlélektől nekünk ajándékozott szent 

buzgósággal imádjuk Istent mint jóságos Atyánkat! Ez a gyermeki tisztelet érzelme azt 

eredményezi, hogy a lélek – az ima és a jócselekedetek – gyakorlatai nem valami terhet jelentenek, 

hanem a szív önkéntes felemelkedései lesznek Isten-Atyánkhoz.  

 Amint a gyermek rátekint édesapja arcára, amikor valamely cselekedet végzésére rászánja 

magát; úgy mi is mindig keressük Atyánk arcát, akár eszünk, akár iszunk, akár bármi mást 

teszünk. Mindent az Ő dicsőségére akarjunk tenni! (vö. 1 Kor 10, 31). Ez a gyermeki tisztelet a 

Mennyei Atya iránt, ez az Atyánk arcára való tekintés emelje szívünket egyre jobban Istenhez, 

illetve hagyjuk, hogy Ő vonja magához egész lényünket! Bárcsak semmi se tudná eltéríteni 

figyelmünket Isten-Atyánktól, elvonni szívünket a bennünk lüktető szerető jelenlététől! 

 2. A második érzelem, amelyet a jámborság ajándéka hoz létre bennünk: a gyöngéd és 

nagylelkű szeretet, amely arra ösztönöz, hogy akár fel is áldozzuk magunkat Isten-Atyánkért, 

csakhogy a kedvében járjunk. Jézus így mondja: Én mindenkor azt cselekszem, ami kedves Előtte 

(Jn 8, 29). Ez a gyermek stílusa. Ez az egyszülött Fiú stílusa. Akkor nekem, Isten fogadott 

gyermekének is ez legyen a magatartásmódom: azt teszem, ami kedves Előtte, akármilyen 

áldozattal jár is. 

 Nyilvánvaló tehát, hogy a jámborság nem félrehajtott fejű magatartásmód, érzelgősség, 

ábrándozás, hanem kemény akarati beállítottság, amellyel a lélek megmutatja: mennyire szereti 

Istent mint Atyját, tudniillik azáltal, hogy teljesíti akaratát. 

 3. A jámborság ajándékának harmadik „kapott” érzelme a szíves készség az 

engedelmességre, amellyel Isten parancsait, tanácsait, atyai akaratát követjük. Látatlanban „igen”-t 

mondunk rá. Ő tudja jobban, mi válik javunkra, még ha próbára is tesz bennünket. Csak azért adja 

a megpróbáltatásokat, hogy még jobban megtisztítsa lelkünket, és akkor még jobban 

magához tudja ölelni. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Róm 8, 28). 

 Ápoljuk szívünkben ezt a gyermeki boldogságot! Ahogyan a gyermek készséges lélekkel, 

szinte repesve szalad, hogy megtegye azt, ami szüleinek kedves, úgy tegyünk mi is. Így is meg lehet 

fogalmazni: „Repülök megtenni a Te akaratodat!” A szíves készség szárnyakat ad a léleknek, hogy 

önmaga fölé tudjon emelkedni, hogy egyre jobban bele tudjon hatolni Isten világába. Próbáljuk 

megadni magunkat Isten akaratának, Isten vonzásának, a Szentlélek gyenge szellőhöz hasonló 

szárnyalásának, amellyel magával ragad! Amikor az édesanya vagy édesapa szól gyermekének, a 

gyermek immár felejti játékát, és futva indul megtenni azt, amit szülei kérnek.  

 Nekem is az a lelkület szükséges, amellyel szabaddá leszek azoktól a terhektől, amelyek 

elvonnának Istentől és lekötnének a földhöz. Hagyjam el ezeket a felesleges ballasztokat! Érezzem 

magamon Mennyei Atyám szerető tekintetét! Kövessem ezt a tekintetet! Engedjem, hogy 

tekintete megbabonázza a lelkemet! Hagyjam, hogy belém, gyermekébe sugározza édes 

Szeretetét, az Ő Szentlelkét! Lelkem immár nem a földhöz ragad, hanem egyre könnyebb lesz, 

egyre inkább betöltődik Isten súlytalanságával. Egyre inkább betölt az én Atyám élete. Gyermeki 

telhetetlenséggel egyre jobban igyam magamba isteni szeretetét! Sőt gyermeki telhetetlenségemben 

ne csak a tekintetét, hanem Őt magát kívánjam magamba inni!  

 Bárcsak megélhetném, hogy nemcsak én mondom Neki ezt a legkedvesebb megszólítást: 

„Atyám!”, hanem – amint a teremtmények zsivaja csendesül bennem – végre meghallhatom az Ő 

becézgetését, amellyel nekem mondja: „gyermekem!” Ebben a megszólításban benne van, hogy 



kije vagyok Istennek: gyermeke, akiben az Ő isteni élete folytatódik. Élek, de már nem én, hanem 

Krisztus énbennem (vö. Gal 2, 20). Kezdem már tudni, hogy nem a magamé vagyok, hanem Isten-

Atyámé, aki nekem is mondja: Te vagy az én szeretett Gyermekem, akiben kedvem telik (vö. Mt 3, 

17). Kicsiségem tudatában, nagyon alázatosan mondjam Neki: „Istenem, Te gyönyörködsz 

énbennem?” Jaj, de sokat kaptam a Szentlélektől a jámborság ajándékából! A magam erejével 

sohasem tudnám elérni, hogy Isten gyönyörűségét találja bennem, ahogyan már az Ószövetségben 

megvallottad rólam: Gyönyörűség nekem az emberek gyermekeivel lennem (vö. Péld 8, 31). „De jó, 

hogy engem is tekintetre méltattál, mint az alázatos, kicsiny szolgálóleányodat, a Szűzanyát! (vö. 

Lk 1, 48). De boldog is vagyok, ha érzem magamon tekintetedet, Atyám! Én is hálálkodom 

egyszülött Fiaddal: Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura,… mert a kicsinyeknek 

kijelentetted, kinyilatkoztattad ezt. Igen, Atyám, így tetszett Neked!” (Mt 11, 25-26). 

 „Ezzel a boldog üzenettel – amellyel kinyilatkoztattad, hogy Atyám vagy – már nem élhetek 

úgy, mint egy árva gyerek, akinek nincs senkije, akit mindenki elhagyott. Mert Te, Atyám, mindig 

velem vagy! Egyszülött Fiadnak is ez az élménye: Aki küldött engem, velem van, nem hagyott 

magamra, mert én mindenkor azt teszem, ami Neki kedves.” (Jn 8, 29).  

 4. A jámborság ajándéka arra is képesít, hogy semmilyen életszituációban ne féljek, 

például amikor otthon egyedül vagyok, vagy a műtőasztalon fekszem, vagy meghallom Mennyei 

Atyám hazahívó szózatát, mert tudom, hogy Ő itt van velem a halál sötét völgyeiben is (vö. Zsolt 

22, 4).  

 Ha aggodalmak gyötrik lelkemet, akkor mondjam ki újra ezt a végtelenül kedves 

megszólítást: „Atyám!”, ahogy Izsák is szólította Ábrahámot. Atyja válaszolt: Igen, Fiam! (Ter 22, 

7). Mennyei Atyám nekem is szüntelen válaszol: „Gyermekem!” Ha ezt a szavát meghallom, 

akkor nem félek. Még ha nem is láthatom arcát, mert életem annyira beborult, akkor is hatoljon a 

lelkembe a szó: „Gyermekem!” Ebben a megszólításban benne van az, amit már annyiszor üzent: 

„Gyermekem! Te most már tudod, hogy mennyire szeretlek téged!” Ekkora atyai jóság láttán 

nemcsak elméletileg kezdem megismerni atyai nagyságát, hanem már boldogan meg is 

tapasztalhatok valamit belőle. „Atyám, de jó, hogy ennyire szeretsz engem, kicsiny 

gyermekedet!”  

 

 Ugye, milyen nagy bizalomra vall a gyermek szava, amikor az őt dédelgető szülőjének csak 

ennyit mond: „Még!” Édesanyja, édesapja ebből az egy szóból már tudja, hogy gyermekük még 

jobban igényli az ételt-italt, a kényeztetést és a dédelgetést. Mennyei Atyám nekem is túláradó 

mértékben adja a Szent Szeretetét, a Szentlelket. Minél többet igénylek, annál jobban 

dédelget. Hát csak mondogassam: „Istenem, Atyám, szeress még jobban engem, szüntelen!” 

 

Énekeljük az Ő vallomását: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Igényeljük még Isten-Atyánk dédelgető szeretetét, hogy egyre jobban jelen legyen életünkben: 

Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

 



 

 

83. A lelki erősség ajándéka megerősíti akaratunkat, hogy bátor bizalommal cselekedjük a 

jót, és viseljük el a szenvedéseket 

 

 

A 101. számú éneket énekeljük:  

 Szállj ránk, életadó Lélek, 

 Áraszd reánk szent Erőd, járj át csontot és velőt, 

 Végig állhatatossággal acélozd a küszködőt. 

 Háznépedre jer le, Erősség Lelke! 

 

 a) Bevezető gyakorlatképpen most próbáljuk ellazulva megélni a csendet, és vágyódjunk 

az imádságra! Egy órára szakítsuk ki magunkat a hétköznapi teendőkből, s a csendben figyeljünk 

magunkra, illetve Istenre! 

 Érdemes kényelmesen elhelyezkedni a széken, és megtalálni a lehetőleg egyenes 

gerinctartást. Hátunkat a szék támlájának is támaszthatjuk. Segít, ha a lapockákat egymás felé 

húzzuk egy kicsit, mert így tágul a tüdő, több levegő járja át, és ez jobban éltet bennünket.  

 A helyes testtartás és a többletlevegő érzékelése belső jó érzéshez is segít: jól érzem magam 

Isten színe előtti létemben.  

 További segítség, ha megkeresem testemben a feszültségeket, és kilazítom azokat felülről, a 

fejtől lefelé, a nyakon, a derékon át egészen a lábam ujjáig. Ahol valami feszültséget érzékelek 

magamban, az ellazítás után próbáljam a gravitációt is érzékelni, hogy hogyan húzza a föld lefelé a 

testrészeimet.  

 Megfigyelhetem kezem tartását, és a már ismert és gyakorolt módszer szerint bal tenyeremet 

a föld felé fordíthatom, hogy kihulljon belőle mindaz, ami földi. Jobb tenyeremet pedig az ég felé 

tartsam, hogy az ég felé irányuljon belőlem mindaz, ami Istené! E kéztartás segít az Istennel való 

kontaktusom megéléséhez. 

 Figyelhetek a talpamra is, ahogyan a földet érinti: hagyjam, hogy a földet nyomja lefelé a 

súlyánál fogva. Ahol feszültséget érzékelek magamban, próbáljam kilazítani, és mintegy leejteni a 

földre. 

 Most a gerincemet és a fejemet is egy kicsit az ég felé magasabbra emelem, engedve az Úr 

vonzásának. Ahogyan a levegővel való betöltődöttség a tüdőt tágítja, és a mellkast fölfelé emeli; 

úgy ezt az Isten felé való irányulásomat, felfelé törekvésemet is próbáljam most csendben átélni! 

Gondolhatok arra, hogy talpamon keresztül a testem az Isten által teremtett földet érinti, 

ugyanakkor a lelkem Isten előtt van. 

 b) Most próbáljuk megélni az istenközelséget, amely örömmel tölt el. Szeretet, öröm, 

békesség...  Ezek a Szentlélek gyümölcsei (Gal 5, 22). Erről ismerjük fel, hogy Ő közelít felénk. 

Boldogan engedjük, hogy elárasszon szeretetével, örömével, békéjével és erejével! 

 c) Ismerjük fel, hogy ehhez a lelki betöltöttséghez belső üresség szükséges. Ebben a földi 

dolgoktól való kiüresedettségre való törekvésünkben sokszor megéljük a gyengeségünket: „Uram, 

Nélküled mily erőtlen vagyok!” Mondhatjuk a zsoltárossal: Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, 

segíts meg engem! (Zsolt 69, 1). Az Úr szívesen eljön, hogy segítsen, hiszen a megszentelő 

kegyelem által már önmagát ajándékozta nekünk.  

 d) Itt most megállhat az örömtől megdobbant elmélkedő szív hangja, mert csendesen, 

szavak ismételgetése nélkül azt is megélhetjük: „Uram, Te nekem adtad magadat. De jó! De jó!” 

 Amikor egy szép, díszes csomagot kapunk, akkor nem elégszünk meg azzal, hogy 

kibontatlanul kézbe vesszük, hanem azt is szeretnénk tudni, hogy mi van benne. Ehhez pedig ki kell 

azt csomagolnunk. Nagy ajándékot kapunk, amikor a megszentelő kegyelemmel Isten nekünk adja 

a Szentlélek hét ajándékát. Értelmünket segíti a bölcsesség, az értelem, a tanács és a tudomány 

ajándéka; akaratunkat pedig a jámborság, a lelki erősség és az istenfélelem segíti, hogy a 

Szentlélek sugallatait készségesebben követhessük. Már elkezdtük bontogatni ezt az 



ajándékcsomagot, hogy meglássuk: mennyi kincs van a Szentlélek ajándékaiban!  

 

 I. A lelki erősség ajándéka 

 

 1. Már sokszor átéltük, hogy nem volt erőnk, és nagyon gyöngék voltunk. Gyakran viszont 

mi is megtapasztaltuk Isten segítségét, ahogyan Izajás próféta mondta: Az Úr az én segítő Istenem, 

ezért nem érhet szégyent soha életem (Iz 50, 7). 

 Olyan jó, amikor az embernek van ereje valamit megtenni! Ha pedig nincs erőnk, olyan jó 

megtapasztalni, hogy kapunk segítséget! 
 A lelki erősség ajándékát is a megszentelő kegyelemmel adja nekünk a Szentlélek: 

megerősíti akaratunkat, hogy mindenféle nehézségben bátor bizalommal cselekedjük a jót, és 

elviseljük a szenvedéseket. 
 2. Most, amikor az imádságban Isten színe előtt állunk, amikor tudjuk, hogy Ő közel van, 

hogy szerető atyai tekintetével néz ránk; akkor hittel éljük meg ennek a szeretetnek megerősítő 

hatását, ahogyan belénk árasztja az erejét. 
 3. Emberi létmódunkban két szférát tapasztalunk szüntelenül: az actiot és a passiot, a 

cselekvést és a szenvedést. Ha valamit meg tudunk tenni, akkor öröm tölt el. Ha valamit nem 

tudunk megtenni, ha valamit el kell szenvedünk, akkor bánat uralkodik el a lelkünkben. A 

Szentlélek mindkét szférában megerősít: életünk cselekvéseiben is, és életünk elviselésében, 

elszenvedésében is.  

 Szenvedés az is, ha látjuk a jót, és nem tudjuk megtenni, hanem inkább a rosszat tennénk 

(vö. Róm 7, 21). Ilyenkor olyan inaszakadtnak érezzük magunkat. Az is szüntelen szenvedés 

forrása, hogy újra meg újra megéljük: a magunk erejéből nem tudjuk elérni a természetfeletti 

jót, amit Isten kegyelme megláttatott velünk. De bármennyire is sérült a természetünk az eredeti 

bűn miatt, a magunk erejével mégis tudunk valami jót tenni. Ha a magunk erejéből akarunk az 

inaszakadtságból felkelni, és próbálkozunk egyre többször feltápászkodni, az idők múlásával – 

Isten kegyelméből – egyszer csak beforr az az elszakadt ín, és saját erőnkből is el tudunk indulni, de 

micsoda fáradsággal! Mennyi gyakorlás kell még, hogy mozgásunk visszakapja eredeti frissességét! 

 4. Várakozzunk türelemmel, hogy fölöttünk is elhangozzék az Üdvözítő szava: Kelj föl és 

járj! (Mt 9, 6). Akkor olyan „magától” értetődően, játszi könnyedséggel, azaz a Szentlélek 

akaratából tudunk járni. Van erőnk! Élő hittel éljük át ennek az erőnek a belénk áradását! Akkor, 

amint a táplálkozás vagy a vérátömlesztés erőt ad a lankadt testnek, átjár az életerő, Isten ereje, és 

bátor bizalom tölti el lelkünket. 

 5. A Szentlélek ezáltal képesít arra, hogy minden nehézség ellenére megtegyük a jót, s ha 

kell, vállalni tudjuk a szenvedéseket is. Ez a bátor bizalom képessé tesz arra, hogy ne féljünk a 

jövőtől. Ahogyan az Úr mondja: Ne félj a rád váró szenvedésektől! (Jel 2, 10). 

 6. Tény, hogy a magunk fáradságos erőfeszítésével is szert tudunk tenni egy bizonyos fokú 

begyakorlottságra, hogy a lelki erősség működjék bennünk: ez a lelki erősség erénye (sarkalatos 

erény). Amikor azonban ezt a bátor bizalmat ajándékba, ingyen megkapjuk, az már a Szentlélek 

ajándéka. A Szentlélek ajándéka több, mint a magunk erőfeszítésével gyakorolt erény. A lelki 

erőt, a belső bizonyosságot, a belső biztonságtudatot ugyanis ingyen kapjuk. Az Úr ajándékából 

képesek vagyunk megtenni azt, amit az Úr kér tőlünk. Milyen jó, hogy az Úr segít! 

 a) Ezt Jeremiás próféta is megtapasztalta, aki gyengének érezte magát az isteni hívás 

követésére: Jaj,Uram, Isten! Nézd, én nem tudok beszélni, hiszen még ifjú vagyok! Akkor az Úr így 

válaszolt: Amire kiválasztottalak, erőt adok neked. Tehát erőt ajándékoz! Ne félj tőlük, mert én 

veled vagyok, és megoltalmazlak, megerősítelek, ércfallá teszlek és vasoszloppá az egész ország 

ellenében (vö. Jer 1, 6-8. 12. 18). 

 b) Micsoda erőt adott Péternek és az apostoloknak Jézus jelenléte, biztató szava, amikor 

meglátták, hogy a vízen közelített feléjük: Ne féljetek, én vagyok! Tudniillik: Én veletek vagyok! 

(Mt 14, 27). 

 c) Ezt a megerősítő jelenlétet szüntelen folyamatossággal mindnyájunknak megígérte: Ne 

féljetek, én veletek vagyok mindennap a világ végéig! (Mt 28, 20). Még a Szentlélek erejét is 



megígérte: Maradjatok a városban (Jeruzsálemben), amíg erő nem tölt el benneteket a 

magasságból! (Lk 24, 49). Most mi is ebben a várakozó állapotban vagyunk: mikor tölt el Isten 

Ereje, a Szentlélek a magasságból? 

 d) Az első pünkösd napja óta a pünkösd eseménye is szüntelen folyamat. Akkor erő töltötte 

el a tanítványokat. Ez az erő azóta is árad bele a szívünkbe és a világba (vö. Róm 5, 5). 

 Amikor az apostolok diakónusokat, vagyis szerpapokat választottak az apostoli munka 

segítésére, akkor olyan férfiakat kerestek, akik telve vannak Szentlélekkel és erővel. Ilyen volt István 

is (ApCsel 6, 8; 6, 5; 7, 55). 

 e) Itt és most a Szentlélek engem is eltölt erővel, az Ő erejével. Csak legyen egyre 

készségesebb a lelkem, üresebb a szívem az Ő befogadására. Minél nyitottabb vagyok, annál jobban 

be tud tölteni. „Uram, kitárom szívemet; amit én már nem tudok megtenni, Te segíts megtenni! 

Erősíts meg engem, hogy betelhessek a Te erőddel! Micsoda ajándék, isteni Ajándék vagy nekem! 

De jó is ajándékot kapni! Ahogyan nagy boldogság, amikor már tudom, hogy mi van a nekem 

ajándékozott csomagban, úgy most öröm tölt el, mivel tudom, hogy nekem ajándékoztad Erődet!” 

 Amikor az erő Lelke a lelkierő ajándékát adja, akkor először arra képesít, hogy a jót tegyük, 

vagyis cselekvésre tesz alkalmassá. Ha nem fakadnak jócselekedetek a hitből, csupán holt dolog 

(vö. Jak 2, 17). Az erősség ajándéka tehát arra képesít, hogy hitünk szerint tudjunk élni, s a hitből 

élet fakadjon bennünk: Isten élete, akiben hiszünk. Ó, mennyire szükséges ez az erő a hitünk szerint 

való keresztény életünkhöz! 

 

 II. Hogyan segíti a lelki erősség ajándéka keresztény életünk kibontakozását? 

 

 1. Először is az erősség Lelke képesít az önmegtagadás szüntelen gyakorlásából fakadó 

lelki tisztaságra, vagyis a bűntől való mentességre, a test és a lélek tisztaságára, a szenvedélyek 

féken tartására, ahogyan arra Szent Imre herceget is indította. Ehhez a lelki tisztasághoz ígérte 

Jézus, hogy megláthatjuk Istent, (Mt 5, 8), s be tudjuk fogadni a lelkünkbe Őt, és Vele együtt 

tudjunk élni, mint Első Remete Szent Pál vagy Boldog Özséb atyánk, meg a többi szent. 

 2. Az erősség Lelke továbbá képesít az Istennel való együttélésre. Ő adott erőt Első 

Remete Szent Pálnak is, hogy kora ifjúságától élete végső napjáig Istennel tudjon élni az egyiptomi 

pusztaság remeteségében. Boldog Özsébnek és a többi szent pálos remetének is Ő adott erőt, hogy 

tiszták legyenek, és Istennel együtt élhessenek szent életet. 

 3. Aki tiszta lélekkel Istennel együtt él, annak a Szentlélek éppen az erősség ajándéka által 

ad képesítést arra, hogy Istent mindenek felett szerethesse, vagyis hogy tiszta lélek és Istent 

mindenek felett szerető lélek legyünk! A lelki tisztaságból, az Istennel való együttélésből fakad az, 

hogy szeretjük azt az Istent, akivel együtt vagyunk életünknek minden napján (Lk 1, 75). Ahogyan 

Lisieux-i Szent Teréz ujjongott örömében, amikor megtalálta hivatását az Egyházban, azt mondta: 

„Végre megtaláltam helyemet az Egyházban: nekem a szeretetnek kell lennem. Nincs más 

hivatásom, mint szeretnem Istent és az embereket.” – Könnyű ez? Ó, nem! De az erősség ajándéka 

képessé tesz rá.  

 4. Képesít arra is, hogy Isten iránti szeretetből megtegyük Isten akaratát, ahogyan a 

Boldogságos Szűz Mária, a Szentlélek Mátkája megtette a Mennyei Atya akaratát. 

 A gyermekek szent türelmetlenségével kérjem az erőt; a jegyes bizalmával igényeljem a 

Szentlélek erejét; Isten kiváltságos kiválasztottjának örömével élvezzem Isten belém áradó erős 

szeretetét! „De jó vagy, de jó erős, Uram!” 

 5. A lelki erősség ajándéka azonban nemcsak a cselekvésre képesít, hogy tudniillik a 

szenvedélyeinket megfékezzük, hogy tisztán éljünk Istennel együtt, hogy Őt mindenek felett 

szeressük, s Iránta való szeretetből megtegyük akaratát; hanem képesít a szenvedések 

elvállalására is. Ez tehát a lelkierő ajándékának másik hatása. Erőt ad a testi betegségben, mint 

Kaszap Istvánnak; vagy a lélek szenvedésében, a sötétségben való gyötrődésben, mint a Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréznek vagy Keresztes Szent Jánosnak. Képesít a szenvedésre, sőt a 

vértanúságra is. Szent Gellért püspök vértanúsága ihlessen bennünket az Istennek adott életre! Vagy 

lelkesítsen a hivatalosan még szentté nem avatott Csepelényi György pálos atyánk vértanúsága, aki 



a hitújítás korában adta életét katolikus hite iránti hűsége miatt. Vagy merítsünk erőt Boldog Apor 

Vilmos püspök vértanúságából! 

 A Szentlélek mindnyájunkat megerősít az erőnek ezzel az ajándékával a vértelen 

vértanúságra, a hétköznapok szenvedésében való helytállásra, amint ezt a hétköznapok névtelen 

szentjeinek hosszú sora tanúsítja. 

 

 III. Hogyan ápoljuk magunkban a lelki erősség kegyelmét? 

 

 1. Először is kérjük újra meg újra: Aki kér, kap, aki keres, talál, s a zörgetőnek ajtót nyitnak 

(Mt 7, 7). Szent Péter mondja: A minden kegyelem Istene, aki Jézus Krisztusban örök dicsőségre 

hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerősíteni, 

megszilárdítani és biztos alapra helyezni (1 Pét 5, 10). Pál apostolnak pedig – amikor gyöngének 

érezte magát – maga az Úr mondta: Elég neked az én kegyelmem... (2 Kor 12, 9). Kérjük tehát a 

lelki erőt! Istenem, jöjj segítségemre! Siess! (Zsolt 69, 1). 

 2. A lelki erősség ápolásának második módja az, hogy jól használjuk fel azt, amink van, s 

akkor az Úr még ad. Hiszen Jézus mondta: Akinek van, még adnak (Mt 13, 12; 25, 29). Megélhetjük 

az Üdvözítő másik tanításának igazságát is: Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert 

övék a mennyek országa, vagyis Isten uralma (Mt 5, 10). Azok ugyanis, akik Isten igazságáért 

(azért az igazságért, hogy Ő van, hogy Ő az erős Isten) elvállalják az üldöztetéseket, a külső-

belső önmegtagadásokat, akik elvállalják a szenvedéseket: boldogok lesznek, mert eltölti 

lelküket az Úr édes jelenléte, boldogító uralma, és uralmának nem lesz vége (vö. Lk 1, 33-34). 

Akkor elmondhatjuk: Az Úr az én erősségem és dicsőségem, Ő lett az én szabadítóm. 

Örömujjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Hálát adok Neked, Te vagy Istenem, 

magasztallak Istenem, Téged! (Zsolt 117, 14-15). – Gyöngeségeinkben mondjuk ki: Az Úr az én 

erősségem! Mennyei Atyánk ereje mellett gyöngeségünkben segítségünkre van a Szentlélek is, 

nemcsak akkor, amikor nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen (Róm 8, 26), hanem akkor is, 

amikor nem tudjuk megvalósítani az imádságból, az istenkapcsolatból fakadó cselekedeteket. 

Ilyenkor mondjuk Szent Pállal: Örömmel dicsekszem gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék 

bennem. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, 

üldöztetésben és szorongatott helyzetben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős (2 Kor 12, 

9-10). Ha gyönge vagyok a magam akaratának megtevésére, akkor Isten az Ő erejét adja 

belém: az Ő szeretetének hatalmas erejét! 
 

 Keresztény életprogramunkat – amelyet röviden így lehet összefoglalni: lelkileg tisztának 

lenni az önmegtagadás által (abnegatio), Istennel együtt élni (cum Deo esse), Istent mindenek 

felett szeretni (eum diligere) és szeretetből megtenni az Ő akaratát (et voluntatem eius 

facere!) – csak a Szentlélek erejével, a lelki erősség ajándékával tudjuk megvalósítani!  

 

Énekeljük: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én. 

A lelki erősség ajándékával megerősödve merjük mondani: Istenem, szeress még jobban engem, 

szüntelen! 

 



 

 

84. Az istenfélelem ajándéka rendkívüli tiszteletre indít Isten iránt, hogy féljünk Isten 

megbántásától 

 

 

Imádkozzuk a 101. számú éneket: 

 Szállj ránk, életadó Lélek, 

Üdvös istenfélelem. Tedd imává életem. 

 Szent, szent, szent az örök Isten, s aki Övé, szent legyen! 

 Háznépedre jer le, Áhítat Lelke! 

 

 Kedves istenfélő Testvérek!  

 A Szentírás gyakran használja ezt a kifejezést: istenfélők (ApCsel 13, 26). Igaz, hogy az 

Újszövetségi Bibliában az istenfélő kifejezés elsősorban azokra vonatkozik, akik nem zsidó 

születésűek, hanem pogány származásúak, akiket prozelitáknak is mondtak, vagyis akik elfogadták 

a zsidó vallást, Isten népéhez csatlakoztak, és a körülmetélkedéssel vállalták az ószövetségi 

törvényeket. Az istenfélelem ajándékánál azonban nem arról van szó, hogy valakinek, aki nem 

zsidó származású, a zsidó valláshoz kellene csatlakoznia. 

 De az istenfélelem nem is az Istentől való félést jelenti. Vannak nem vallásos emberek, akik 

mégis ideológiai tanítást adnak a vallásról, mondván: a vallás félelemből ered. „Az ősember félt az 

ismeretlentől, a villámtól, és kitalálta Istent, akit azután félve tisztelt.” A mi vallásosságunk alapja 

nem a félelem. Mi, akik meghallottuk Isten szavát, amellyel megvallotta nekünk: Szeretlek! (Jn 15, 

9), s erre a vallomásra viszontvallomással válaszoltunk neki: Szeretlek! (vö. Jn 21, 17), mi tudjuk 

leginkább, hogy hívő magatartásunk nem a félelemből ered! 

 

 I. Nem Istentől félünk, hanem megbántani félünk Istent 

 

Ha az istenfélelem ajándéka nem azt jelenti, hogy Istentől félünk, akkor mit jelent? 

Körülbelül annyit, mint amikor egy gyermek a nyári vakációban ebéd után játszik, édesanyja pedig 

öt percre lepihen, és a gyermek fél bemenni a szobába, nehogy felébressze édesanyját. Nem az 

édesanyjától fél, hanem attól, nehogy valami kellemetlenséget okozzon neki. Tudja, hogy érte 

viselte el a főzés fáradalmait, és most jólesik neki egy kis pihenés.  

 1. Az istenfélelem ajándékát a megszentelő kegyelemmel együtt kaptuk meg, és ez 

akaratunkat Isten iránti gyermeki tiszteletre indítja: félünk megbántani Istent! Félünk a 

bűntől, amely sértés Istennel szemben! „Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megadtad a Szentlélek 

ajándékaival az istenfélelem ajándékát is! Vállalom ezt a gyermeki tiszteletet Irántad! Félek Téged 

megbántani.” 

 Ez a magatartás egyrészt visszatart a bűntől, mert az nem tetszik Istennek. Másrészt pedig a 

reményt táplálja bennünk, hogy Isten erejével, Isten kegyelmével eljuthatunk az üdvösségre, hiszen 

félünk rosszat tenni, félünk, hogy megbántjuk az Urat. Inkább a jót választjuk. A Szentlélek a jóra 

hív. Tudatosan kell elvállalnunk, hogy a Szentlélek ajándékai által elsődlegesen a harmadik isteni 

Személy működik bennünk. Döbbenjünk rá arra, hogy Ő indít a rossz elkerülésére és a jó 

megtevésére. A választás ugyan a mi dolgunk, de még a választásra való késztetést is Ő adja. 

 2. Amikor az édesanya megfőzte gyermekének az ebédet, és pihen, akkor a gyermek 

abbahagyja a labdázást az udvaron, és nem rúgja a labdát a ház falának, mert minden egyes lövés 

behallatszanék a falon keresztül a szobába, és nem hagyná pihenni édesanyját. A gyermek tehát 

mozdulatlanná teszi magát a cselekvésre. Nem tesz olyat, ami az édesanyjának rossz lenne. Ez azt is 

eredményezi, hogy olyan valamit érhet el, ami „a nem cselekvéssel” valósul meg. Külső 

szemlélő úgy látja, hogy a gyermek jót sem tesz, mert mozdulatlan maradt. Azonban ebben a 

mozdulatlanságban hatalmas energiák vannak! Nem a félelem, hanem a tisztelet és a szeretet 

energiái lüktetnek a játszást abbahagyó, mozdulatlan gyermekben, mert édesanyja kedvében akar 



járni.  

 3. Most próbáljuk mi is gyakorolni ezt a magunkat mozdulatlanná tevő 

magatartásmódot: „Nem teszek rosszat, amivel megbántanám Istent. Félek Őt megbántani. 

Csendben ülök, és ebben a csendben maradás állapotában Isten-Atyámra gondolok, akinek a 

kedvéért tétlenné tettem magamat. Lüktessen át rajtam most a tisztelet és a szeretet!” 

 Azonban ahogyan itt csendben ülök, és látszólag semmit sem csinálok, mégis van bennem 

valami mozgás: a gondolatom és a szívem szeretete Mennyei Atyámhoz száll, aki miatt most 

tétlenné tettem magamat.  

 A csendben ülő gyermekben elkószálhatnak a gondolatok: most valami mást kellene 

játszani, vagy átmenni a szomszéd gyerekhez. Felviharozhatnak benne a vágyak is, hogy mégiscsak 

jobb lenne futballozni, vagy legalább szaladgálni, mint itt ülni. Nekem is van már tapasztalatom 

arról, hogyha nem őrizném gondolataimat és vágyaimat, akkor mennyi felé elirányulnának, illetve 

eltérítenének Isten-Atyámtól, akinek a kedvéért vagyok most itt csendben. Ha eszembe jut Mennyei 

Atyám, akkor ez a gondolat olyan édes lesz, hogy továbbra is csak Rá kívánok majd gondolni! 

 Ez az Isten-Atyámmal való gondolat-összekapcsoltság azt is eredményezi, hogy a vágyaim 

sem kószálnak most máshová. Mondogathatom a zsoltáros szavát: Ha Veled vagyok, nem kívánok 

semmit sem a földön! (Zsolt 72, 25). Ha a gondolataim vagy a vágyaim másfelé akarnának 

elkószálni, segít, ha rámosolygok Isten-Atyámra: „A Te kedvedért tettem most magamat tétlenné, 

hogy ne tegyek olyant, amivel megbántanálak.” 

 4. A gyermek nem tudja, hogy az édesanyja kiről álmodik, és hogy álmában talán éppen őrá 

mosolyog. Mi viszont tudhatjuk, hogy Isten-Atyánk szüntelenül gondol reánk, és mosolyog ránk 

mint gyermekeire. Ez az Isten gondolataiba való belekapcsolódás, ez az Ő mosolyára való reagálás 

azt eredményezi, hogy a bánataim és az örömeim már nem annyira bennem vannak, hanem sokkal 

inkább Őbenne. Testben ugyan itt vagyok, de lélekben Őnála. Gondolatom belekapcsolódik az Ő 

gondolatába, szerető mosolygásom az Ő szerető mosolygásába. 

 5. Talán jelentkezik bennem egy félelem, egy valóságos félelem: „Jaj, csak ne szakadna meg 

ez a szeretet- és gondolatkapcsolatom Istennel!” De éppen az Ő ajándékozó szeretete jogosít fel 

arra, hogy elejtsem ezt a félelmet. Hányszor mondja Jézus: Ne féljetek! (Mt 17, 7). János apostol 

pedig ezt írja: A tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben (1 

Jn 4, 18).  

 6. A költő így fogalmaz: „A vadász ül hosszú méla lesben, vár felajzott nyílra gyors vadat” 

(Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka). Amint a vadász mozdulatlanná teszi magát, amikor a nemes vad 

a látóterébe érkezik, úgy én is moccanás nélkülivé teszem a lelkemet, mert az Úr szeretete a 

lelkembe érkezik. „Nem másfelé mozdulok, csak Tefeléd tárulkozom ki, Uram, aki jó vagy 

hozzám!” Amint a vadász fél megmoccanni, nehogy elriassza a zsákmányt, úgy én is féljek valami 

olyant tenni, amivel megszakíthatnám a szeretetnek ezt a belém áradását; amivel elszalaszthatnám 

ezt a zsákmányt, életem legnagyobb Kincsét, legnagyobb Fogását! 

 7. A szeretetben lehet növekedni. János apostol mondja: Isten szeretete azzal éri el a 

tökéletességét bennünk, ha bizalommal tekintünk az ítélet napjára. Mert amilyen Ő, mi is olyanok 

vagyunk e világon (1 Jn 4, 17). „Uram, szeretnék növekedni a szeretetben, a bizalomban, hogy 

félelem nélkül szolgáljuk Őt… életünk minden napján!” (Lk 1, 74-75).  

 8. „Ezt a félelmet – hogy elveszíthetlek Téged – Te magad veszed ki a lelkemből. Isteni 

Orvosom, hatolj mélyre, lelkem mélyére operáló késeddel! Vedd ki belőlem a Tőled való félelem 

rákos sejtjeinek gyökereit, hogy ne mérgezzék az életemet! Az istenfélelem ajándékával pedig 

gyógyítsd a lelkemet, hogy féljelek Téged megbántani a legapróbb bűnnel is, mert szeretlek! 

Te előbb szerettél engem. Önmagamat feledő boldogsággal, önfeledt boldogsággal viszontszeretlek 

Téged! Szeretlek, mert gyermeked vagyok, Te meg az én Atyám vagy. Itt helyénvaló a vallomás, 

amelyet egy gyermek mondott önmagáról és édesapjáról: »Egész életemben olyan apás voltam!«. 

Bárcsak tudnék én is ilyen lenni egész életemen át, Mennyei Atyácskám!” 

 

 II. Mindig gyermeki szeretettel, mosolyogva kövessük Isten szent akaratát! 

 



Az istenfélelem ajándéka tehát nemcsak arra képesít, hogy féljünk megbántani Istent, hanem 

arra is, hogy gyermeki szeretettel kövessük Őt, engedjünk szent akaratának! Ha Ő azért teremtett 

minket, hogy nekünk ajándékozza magát, és Ő bennünk éljen, mi pedig Őbenne, akkor 

„gondolkodás” nélkül, „de” nélkül, „ha” nélkül, és „minden kifogás” nélkül, azaz félelem nélkül 

(Lk 1, 74) teljesítenünk kell az Ő szent akaratát!  

 1. A Szentlélek ajándékával, az istenfélelem ajándékával olyan titokzatos kapcsolat erősödik 

meg bennem, amelyet emberileg szinte elképzelni sem tudok. A legideálisabb gyermek és szülő 

közötti kapcsolatnál is erősebb, életet fakasztó szeretetkapcsolat ez! Persze hogy félek a legkisebb 

bűnnel is megbántani Mennyei Atyámat!  

 2. Csak próbáljam továbbra is mosolyra lágyítani a szívemet! A mosolyaim mellett 

küldjem el a vallomásaimat is Isten-Atyámnak: „Olyan jó vagy!” 

 Hagyjam, hogy áthullámozzék rajtam az isteni jóság! Ha felébred bennem a félelem: „Jaj, 

nehogy megszűnjék ez a kontaktus, ez a boldogító szeretetáramlás”, akkor megint engedjem el ezt a 

félelmet! Tudom, hogy Isten-Atyám jósága szüntelenül árad. Ez gyermeki bizalommal tölt el. 

Ez az istenfélelem ajándékának eredménye. Olyan lett a magatartásom, amellyel félek Őt 

megbántani. Félek olyat tenni, ami akadályt képezne az Ő szeretetének a lelkembe való beáradása 

előtt. Istenben bízom, és nem félek! (Zsolt 55, 4).  

 3. Próbáljam fokozni ezt a gyermeki bizalmamat! Ezzel még érzékenyebb lesz a szívem, 

nagyobb a befogadóképességem Isten szeretetére. Ebben az intenzívebb szeretetélményben 

mondjam ki vallomásomat: „Uram, de jó vagy hozzám! A Te végtelen objektív jóságod 

belekapcsolódik az én kicsi életembe, a Te gyermeked életébe!” 

 4. Micsoda nagy gyermeki bizalomra valló magatartásmód, hogy gyermek módjára én is 

mondhatom Isten-Atyámnak: „Jöjj közelebb, ne félj!” Mint amikor a gyermek ilyesmit mond 

édesanyjának, s az anya belemegy a játékba, és egyre közelebb megy a kicsihez, az én Isten-Atyám 

is egyre közelebb jön hozzám. Amikor pedig az édesanya egészen közel ér gyermekéhez, és 

megfogja a kezét, akkor megfordul a helyzet. A gyermek mondja anyjának: „Most már nem félek!” 

Én is gyermeki bizalommal mondhatom isteni Atyámnak, aki eljött hozzám, és megfogta a 

kezemet: „Most már nem félek!” 

 5. Ó, micsoda egybe-, egymásba-lüktetése ez a szíveknek! Lelkem szavával így is 

megvallhatom neki: „Olyan jó így Veled együtt, Atyám!” Amikor Ő lehajol hozzám, és felkap, 

hogy magához öleljen mint kicsi gyermekét, akkor fonjam én is karjaimat a nyaka köré, öleljem át! 

A gyermek szüntelenül – még ha öntudatlanul is – visszavágyódik az anyaméh biztonságot adó 

boldogságába. De oda már nem mehet vissza az, aki erre a világra született (vö. Jn 3, 4). A kismadár 

is visszavágyódik a fészek melegére. Isten-Atyám azonban azt a vágyamat is teljesíti, amellyel én 

hazavágyódom Isten szívébe. Te énbennem, én Tebenned (vö. Jn 14, 11). Ez az én igazi világom! 

Micsoda kegyelem, isteni ajándék, ingyenes adomány: félelem nélkül járni-kelni Isten szívében, 

Ő pedig szabadon jár-kel az én szívemben. Talán már ki sem kell mondanom vallomásomat, csak 

lüktet bennem a nagy Valóság, az Igazság: „Istenem, Atyám, olyan jó egymásban lennünk! Te 

énbennem, én Tebenned!” 

 6. Az istenfélelem ajándéka – akárcsak a Szentlélek többi ajándéka – íme, így készíti elő a 

lelket a szemlélődés ajándékának befogadására: készségessé és nyitottá tesz Istenre. A 

bölcsesség, az értelem, a tanács és a tudomány ajándéka az értelmünket nyitogatja Istenre. A lelki 

erősség, a jámborság és az istenfélelem ajándéka pedig az akaratunkat teszi nyitottá Isten 

befogadására. A mi dolgunk az, hogy észrevegyük ezeket az isteni ajándékokat, isteni 

sugallatokat, isteni érintéseket.  

 7. Ez az ajándékozás olyan láthatatlan isteni tevékenység, mint amikor az Úr Lelke kente föl 

önmagával Krisztus emberségét, és lett Ő „Chrisztosszá”, vagyis Fölkentté: Az Úr Lelke rajtam, Ő 

kent föl engem (Lk 4, 18). Ezt az ajándéksorozatot azért kapjuk, hogy életünk egyre jobban 

hasonlóvá legyen a Fölkenthez, Krisztushoz, akiben hétszeres ajándékával a Szentlélek működött 

(vö. Iz 11, 2). Ahogyan a Szentlélek indította Jézust, hogy a pusztába menjen, vagy gyógyítson, 

körüljárjon, jót tegyen, vagy kora hajnalban fölmenjen a hegyre, és magányosan az Atyával és a 

Szentlélekkel együtt legyen az imádság szeretetélményében; úgy a Szentlélek minket is indít. 



Bárcsak egyre nyitottabb, készségesebb lenne a lelkünk ezen indítások befogadására és 

követésére! Bárcsak egyre krisztusibb, egyre keresztényibb lenne az életünk, egyre jobban 

eluralkodna bennünk Isten!  

 

 Ez már misztika, vagyis misztikus, titokzatos isteni cselekvés, amelyet Isten maga akar 

megvalósítani bennünk! 

 Merjük tehát félelem nélkül így hívogatni Őt: „Atyám! Mi Atyánk! Jöjjön el a Te országod! 

Jöjjön el a Te uralmad bennem!” 

 

Szívünkben halljuk meg az Ő válaszát: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Félelem nélkül merjük Neki mondani a gyermekség jogán: Istenem, szeress még jobban engem 

szüntelen!  

 

 

 



 

 

h) RÁM TEKINTETTÉL, ÉS RAJTAM NYUGSZIK TEKINTETED 

 

 

85. A nyugalom, vagyis a lecsendesedés imájának, valamint az összeszedettség imájának 

összefoglalása 

 

 

Imádkozzuk a 154. számú éneket: 

Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,   

Elmerülni Benned, csendes, tiszta tó.    

Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad.    

Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.    

 

 Bevezető gyakorlatként próbáljuk művelni magunkban a csendet, szoktatni szívünket a 

csendhez, hogy meghalljuk Isten szavát, meghalljuk Őt magát! Segít az ellazulás, a mozdulatlanság, 

a mélyebb lélegzés, a gondolatok és a vágyak lelassítása. 

 

 I. A nyugalom imájának, vagyis a lecsendesedés imájának megismerése és gyakorolása 

 

 1. Ennek első fázisa a lecsendesedés imája, amelyben a lélek saját erejével halad előre, s 

még inkább az aszketika körébe tartozik. A lecsendesedés imaszakaszának mottója ez: „Istenem, 

itt vagyok, és csendben megállok Előtted!” Az önmegtagadások segítségével a lecsendesedést 

próbáljuk gyakorolni, és a külső-belső csendre, valamint a testi-lelki békére törekszünk. Arra a 

békére igyekszünk alkalmassá tenni magunkat, amelyet végül is csak Jézus adhat. 

 2. A nyugalom imájának második fázisa pedig a lecsendesülés imája, ahol már egyre inkább 

Isten veszi át a vezetést, s ajándékba adja a nyugalmat a léleknek. Itt már a misztika világa 

kezdődik. A lecsendesülés imaszakaszának mottója ez: Az én békémet adom nektek! (Jn 14, 27). 

A rezonancia a fizika világában azt jelenti, hogy az egyik test átveszi a másiktól hozzá eljutó 

rezgéseket, és ennek hatására maga is hangot ad. A lélek világában is van rezonancia: egy kívülről 

jövő hatás belső ráhangolódást és azonos hangzást eredményez. Amikor csendben maradunk, 

Isten csendjére, Istenre rezonál rá a lelkünk. Ez az Istennel azonos hullámhossz, ez az együtt 

rezdülés meghozhatja azt az ajándékot, hogy – ha csendben maradunk, sőt magában a Csendben, 

vagyis Isten Csendjében, az Istenben lakozó Csendben, akkor – Isten Csendje és nyugalma beleárad 

a lelkünkbe. Ez az Ő cselekedete! A lélek itt már inkább befogadó jellegű, inkább passzív (nem 

tevőleges), mint aktív (tevőleges) magatartású. 

 Ez a belülről fakadó csend, amelynek eredménye a lecsendesülés, már Isten ajándéka. Mi 

csak a készségünket nyújtogathatjuk: „Teremts bennem csendet, Uram! Ajándékozd nekem a 

Te békédet!” Isten ugyanis az örök Csendben mondja ki, közli önmagát. A Szentháromság 

belső élete, önmagának ez az örök kimondása, illetve közlése pedig nem más, mint a Fiú örök 

születése az Atyától, illetve az Atya és a Fiú között fellobbanó örök Szeretet, a Szentlélek. 

Amennyire meg tudok maradni a csendben, és el tudok időzni Isten Csendjében, annyira 

leszek alkalmas arra, hogy Isten bennem is kimondja önmagát, közölje velem önmagát, és 

megmutassa jelenlétét. Isten nyugalmat ad a lelkembe.  
 Nyújtogassam a készségemet, a rendelkezésre állásomat, hogy egyre alkalmasabb legyek 

részesedni Istennek ebben az örök Csendjében, nyugalmában! Szabad felindítani az erre vonatkozó 

vágyódásomat, de tudnom kell, hogy ezt az Utána, az Ő csendjébe való vágyakozásomat is Isten 

ajándékozza nekem (vö. 1 Jn 5, 15). Ez már a lecsendesülés imája, amikor a csendet maga Isten 

hozza létre bennem! 

 Az a tudat, hogy itt vagyok Isten színe előtt, növeli bennem a vágyat az Ő Csendjében 

való részesedésre, az Ő életébe való belekapcsolódásba. Fordítva is érvényes: minél jobban 



vágyódom Isten színe előtt állni, Ő annál jobban megajándékoz békéjével, csendjével, isteni 

életével. 
 

 II. Az összeszedettség imájának megismerése és gyakorolása 

 

 1. Az összeszedettség imájának aktív szakasza még az aszkézis szférájába tartozik. Ez az 

Istenhez közelítő utunknak az a része, amelyben az összeszedettség, az Istenre irányultság állapota 

még jobbára a mi emberi erőfeszítésünk, törekvésünk gyümölcse. Eszköze a szenvedélyek 

megfegyelmezése, a kiüresedés mindazzal, ami elvonna Istentől, valamint az önátadás. Imaszerűen 

így lehet összefoglalni: „Kiüresedem önmagammal, Neked adom gondolataimat, vágyaimat, mert 

Veled szeretnék betöltődni!”  

 2. Az összeszedettség imájának passzív szakasza pedig már inkább a misztika tartományába 

tartozik. Ez ugyanis az útnak az a része, amelyen már Isten veszi át a kezdeményezést, Ő hozza 

létre a lélekben az összeszedettség állapotát. Imaszerűen így lehet összefoglalni: „Te nézel engem, 

és szereteteddel magadhoz vonzod lelkemet, gondolataimat és vágyaimat, szívemet. 
Összegyűjtöd és magadhoz vonzod lelkem szertecsatangoló képességeit: értelmemet és akaratomat, 

hogy már ne magamnál, hanem Nálad legyek!” 

 Ezt Isten a Szentlélek ajándékai által eszközli bennünk. Amikor ugyanis ezeket az 

ajándékokat nekünk adja, az Ő Lelkét, Lelkületét adja, és önmagával tölt be. A bölcsesség, az 

értelem, a tanács, a tudomány ajándékaival értelmünket teszi képessé arra, hogy kövessük a 

Szentlélek indításait. A lelki erősség, a jámborság és az istenfélelem ajándékával pedig akaratunkat 

arra indítja, hogy követhessük is a Szentlélek indításait. Itt is fontos a befogadó magatartás, az 

értelmünk és az akaratunk készsége, hogy ne a magunk, hanem Isten gondolatait és akarásait 

kövessük! Isten szeretetének ezen ajándékai nemcsak azt a személyt gazdagítják, aki kapja azokat, 

hanem a hívő közösséget, sőt az egész emberiséget is, amelynek tagjai vagyunk. 

 Isten ajándéka az, hogy Isten gondolatai és akarásai jelenvalókká lesznek bennünk. Ez 

az a kontemplatív vagy szemlélődő magatartásmód, amellyel észrevesszük magunkban Isten 

ajándékait. Rácsodálkozunk gondolataink és szeretetünk Isten adta szépségeire, amelyek végtelenül 

felülmúlják e világ minden ismeretét és gyönyörűségét. Az összeszedettség imájában lelkünk 

Isten előtt áll, aki néz minket, és a szeretetével magához vonz. A kontemplatív magatartásmód, a 

szemlélődés utáni vágy segít arra, hogy felfogjuk Istennek ezt a nézését, és engedjük, hogy 

szeretetével magához vonzza a lelkünket.  

 

 Röviden összefoglalva:  

 a) A nyugalom, vagyis a lecsendesedés imájához, továbbá az összeszedettség imájához 

szükséges tehát a lélek magányba vonulása, ahol együtt lehet imádott Urával, élete Istenével, aki 

az Ő békéjét adja neki (vö. Jn 14, 27). 

 A nyugalom imájának, vagyis a lecsendesedés által történő Istenhez kapcsolódásunknak 

előfeltételei: 

 – a szív tisztasága, 

 – a szenvedélyek feletti uralom, 

 – az erények szüntelen gyakorlása, 

 – az Isten előtti lecsendesedés és az önátadás,  

 – a törekvés, hogy válaszoljunk Isten szeretetére, amellyel magához vonz, az Ő békéjébe. 

Ez a béke, ez a nyugalom azért olyan kívánatos, mert Istennel köt össze. 

 b) Az összeszedettség imájának, vagyis az összeszedettség által történő Istenhez 

kapcsolódásunk előfeltételei, hogy a lélek a Szentlélek ajándékainak befogadásával és 

kamatoztatásával: 

 – összeszedje a világban kószáló gondolatait és vágyait, már ne kívül akarjon lenni, hanem 

belül, lelke legbensőbb részében, lelke Uránál; 

 – az otthon levés örömével és biztonságával már ne „tüsténkedjék”, hiszen már nem kell 

fáradsággal készítgetnie lelkét az isteni Vendég fogadására, mert Ő már eljött, mert már itt van! 



 – most már ne legyen más gondolata és vágya, mint hogy csendesen odasimuljon élete 

Urához, és Rá figyeljen; 

 – tehát már ne kívül legyen, hanem belül, ne a teremtményekre vagy önmagára irányuljon, 

hanem Istenre!  

 – engedje, hogy Isten magához vonzza őt! (vö. Jn 12, 32) 

 

 Próbáljuk újra meg újra tudatosítani és gyakorolni, hogy az összeszedettség imája akkor 

születik meg bennünk: 
 – amikor elengedjük az e világot, önmagunkat és mindazt, ami nem vezet közelebb Istenhez, 

 – amikor lelkünk belseje felé fordulunk, 

 – amikor figyelmünket és vágyódásainkat lelkünk Urára irányítjuk,  

 – amikor tudjuk, hogy Ő néz és szeret minket, mi pedig visszanézünk Rá, és 

viszontszeretjük, 

 – amikor készek vagyunk arra, hogy mi is egészen odaadjuk magunkat Neki, mint ahogyan 

Ő nekünk ajándékozta magát, 

 – amikor a csendben, az Ő szent jelenlétében jól érezzük magunkat, és jól elvagyunk 

egymással, 

 – amikor a lelkünk már nem az e világhoz, nem önmagunkhoz, hanem Istenhez tapad, mert 

az Úr már magához vonzott minket. 

 Amikor pedig az Úr magához vonz minket, akkor megszületik lelkünkben az áhítat, 

vagyis az Istentől való megérintettség, az összeszedettség állapota. 

 

 Mindnyájunknak van olyan élménye, hogy a minket szerető lénytől elég csak egy hívogató 

ujjmozdulat. Ezzel nem csupán a szemünket, de még inkább a szívünket érinti meg, s mi 

önmagunkat feledve Rá figyelünk, és elindulunk Feléje. Ekkor jön létre bennünk az 

összeszedettség. Megvalósul, amit Jeremiás jövendölt:  

 Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és vigyáz rá, mint nyájára a pásztor. Olyan lesz a 

lelkük, mint az öntözött kert, és nem éheznek többé!... Örömmé változtatom gyászukat, 

fájdalmukban vigasztalom és felvidítom őket. Papjaikat bőséggel töltöm el, és népem jóllakik 

javaimmal (Jer 31, 10. 12-14). 

 Mindezt az Úr Ezekiel prófétánál is megerősíti: Hazahozom őket a népek közül, 

összegyűjtöm őket az országokból, és hazavezetem őket. Izrael hegyein legeltetem őket a patakok 

mentén. Én magam legeltetem juhaimat, és én pihentetem meg őket (Ez 34, 13. 15). 

 

 Hagyjuk, hogy a lecsendesedés imájában szünet nélkül, szüntelenül nyugalmat adjon, 

önmagát adja nekünk, és az összeszedettség imájában Isten magához vonzzon bennünket! 

 

Fogadjuk szívünkbe az Úr hozzánk intézett vallomását: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ 

szeretlek én!  

Gyermeki bizalommal válaszoljunk rá: Istenem szeress még jobban, engem szüntelen! 

 


