
 

 

 

III. A JELENLÉT IMÁJA 

(Isten megmutatja jelenlétét a léleknek) 

„Te itt vagy, Uram!” 

 

 

a) NEMCSAK RÁM TEKINTETTÉL, HANEM EL IS JÖTTÉL 

 

 

86. Az Úr tekintete 
 

Imádkozzuk 50. számú éneket: 

 Mintha köztünk Jézus járna,             Mint kis gerle a fészkére 

 Elhallgat itt minden lárma.                Védett, árnyas rejtekére, 

 Néma csendben, áhítatban.       Mint a szarvas hűs forráshoz 

 Örvendünk, mert az Úr itt van.    Úgy vágyódunk oltárához. 

 

 Az eddigiekben próbáltuk megismerni és gyakorolni a lecsendesedés imáját, vagyis amikor 

a magunk erejével igyekeztünk lecsendesedni az Úr előtt, hogy a testünket és a lelkünket a béke 

töltse be. Próbáltuk gyakorolni az összeszedettség imáját is, amellyel ki akartunk üresedni 

mindattól, ami nem vezet közelebb Istenhez, hogy végül is egészen betölthessen önmagával.  

 Az összeszedettségnek azonban van egy olyan formája is, amely már inkább az Isten 

tevékenysége. Ő az elsődleges cselekvő, hiszen itt már Ő vonz magához bennünket. Isten 

titokzatos, misztikus cselekvésének ez az elsődleges cselekvésmód a jellemzője. A lélek itt már 

átadja Istennek a kedvezményezést, a vezetést. 

 

I. Az ember törekvései 

 

 1) A Zsoltáros mondja: Szememet Hozzád emelem, Hozzád, Aki a mennyben élsz (Zsolt 

122,1). Ez a mi összeszedettségi gyakorlatunk is: Fölemeljük a kezünket, a szemünket és a 

szívünket az Úrhoz. A Zsoltáros így folytatja: Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, és a 

szolgáló szeme úrnője kezére, mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül 

rajtunk. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! (Zsolt 122,2.3).  

 2) A kinyilatkoztatott tanítást követve nekünk is jó előgyakorlat a szemünket felemelni 

Istenhez. Ha a gazda vagy az úrnő fölemeli a kezét, a szolga vagy a szolgáló mindjárt odafigyel. Mi 

most a Zsoltáros tanítása szerint emeljük fel tekintetünket az Úrra, amíg csak meg nem könyörül 

rajtunk. Azt jelenti, hogy Isten is reánk tekintett, ránk irányította szerető, könyörületes tekintetét. 

 Emeljük most tehát – a szolga és a szolgáló stílusa alapján – az Úrra lelkünk tekintetét. 

Hogy Ő reánk tekintsen, hogy Ő ingyen adjon kegyelmeket nekünk, az az Ő kegyelmének 

ajándéka. Ezt mi, emberek nem követelhetjük ki. Isten titka, hogy kinek, mikor és hogyan adja 

ezt a titokzatos vagy misztikus kegyelmet, amellyel Ő tulajdonképpen saját magát ajándékozza az 

emberi léleknek. De ami rajtunk múlik, azt tegyük meg! 

 

 3) Vannak olyanok, akiknek szemüveg kell a távolba látáshoz. Mi a hit szemüvegét tegyük 

föl, hogy a lelkünk tekintete egészen a mennyországig elhatoljon! „Hiszem, Uram, hogy Te a 

mennyben vagy!” Így imádkozzuk: Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy (Mt 6,9). Amikor 

kimondjuk ezt az imaszót, a lelkünk erről a földről Istenhez emelkedik fel, és már a 

mennyországban honol. Amikor így próbáljuk lelkünk tekintetét az Úrhoz fölemelni, nyilván nem 

látunk alakot, arcot, kezet. A hit azonban mégis létre tud hozni a lelkünk és Isten között egy olyan 

kapcsolatot, amely valamiképpen megélhető, átélhető: 



 – „Hiszem, hogy vagy, 

 – hiszem, hogy a mennyben vagy,  

 – és ez a hit kapcsol össze Veled, mennyei Atyám!” 

 Ahogyan a Jézus-imában esdekeltünk:”Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, szegény bűnösnek”, úgy most esdekeljünk néma tekintettel Isten irgalmáért. A Zsoltáros 

tanítása szerint addig tekintsünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 

 4) Van ugyanis ilyen esdeklő tekintet. Ha egy gyerek nagyon szeretne valamit elérni az 

édesanyjánál vagy édesapjánál, akkor olyan esdeklően tud nézni, hogy a szülő szavak nélkül is 

megérti gyermeke sóhaját. Én is, mint Isten gyermeke, szintén próbáljak ilyen esdeklő 

tekintettel az Úrra nézni! Gyermeki tehetetlenségemben – mert még olyan messze vagyok az 

Úrtól, hogy még nem érzem magamon az Ő tekintetét – mondhatom a Zsoltáros szavát: Uram, ne 

hallgass tovább! Uram, ne maradj tőlem távol! (Zsolt 34,22).  

 A Psalmus Hungaricusban Kodály Zoltán is így esdekel:„Figyelj rám, Uram, és hallgass 

meg engem! Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok az ellenség hangoskodása, és a 

bűnösök gyötrődése miatt”.”Bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, akkor elrepülnék és 

megnyugodnék (tudniillik Nálad). Igen messze elbujdosnék innen (tudniillik ebből a földi testből, 

ebből a földi életből), és a pusztaságban laknék (tudniillik Veled). Várom azt (tudniillik Téged), Aki 

szabadulást hoz nekem a szélvész és a vihar fergetegétől” (Zsolt 54,2.4. 7.9). 

 

 Ha valaki egy másik személynél el akar érni valamit, akkor minden érvelését latba veti, 

csakhogy elérje azt, amit nagyon szeretne. Így mondjam tovább én is a Zsoltáros szavait: Téged 

kutat a szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, 

Uram, ítéleteid szerint éltess engem! (Zsolt 118,148.149). Itt már kezdem kérlelni az Urat, hogy 

jóságosan tekintsen rám, mert ez a tekintet fontosabb lelkem életéhez, mint a napsugár az 

élethez. 

 Amikor ennyire hiányolom Isten reám ragyogó tekintetét, amikor ennyire érzem, hogy 

szükségem van Isten szerető tekintetére, akkor feltehetem ezt a kérdést is: Miért fordítod el 

arcodat? (Zsolt 43,25). A válasz nyilvánvaló: a bűneink miatt! Mi is úgy vagyunk, hogy a szépre 

szívesen tekintünk, a csúnyára nem. Attól elfordítjuk az arcunkat. 

 Hogy ne fordítsa el arcát az Úr, esedezzünk csak állhatatosan, tekintsünk újra meg újra 

Urunkra, Istenünkre, mint a szolga meg a szolgálóleány a gazdája vagy úrnője a kezére! Tekintsünk 

szüntelenül az Úrra, amíg meg nem könyörül rajtunk, és meg nem tisztít minket! Mondjuk Neki: 

Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! 

 Mivel az Úr a szívünk tisztaságát és lelkünk megtisztulását igényli, mondjuk Neki: Az 

ártatlanság útján akarok járni. Mikor jössz el hozzám? (Zsolt 100,2). Ó, mennyire tud esengeni a 

lélek a bocsánatért! Hogy tudja koldulni az ember a szeretetet! Hogy tud esedezni az életéért! 

Milyen esdeklően tudja mondani: „kegyelmet kérek!” S mindenféle jó elhatározásokat tesz. A 

Zsoltárossal tegyek én is nagy elhatározást: Tiszta szívvel akarok élni a házam belsejében (Zsolt 

100,2), vagyis a lelkemben, lelkem hajlékában, amely az Úrnak is hajléka. Ő a tulajdonos, én csak 

albérlő vagyok. 

 

II. Az Úr tesz minket alkalmassá szerető tekintetének befogadására 
 

A lelki élet mesterei beszélnek a test és a lélek passzív sötét éjszakájáról, amikor már nemcsak az 

ember törekszik arra, hogy megtisztuljon minden szennytől, hanem az Úristen vesz minket 

kezelésbe – és a kitüntetésbe adott keresztekkel, az ajándékba adott szenvedésekkel – megtisztítja a 

lelkünket. Ekkor már Ő tesz minket alkalmassá szerető tekintetének felfogására, az Ő Szeretetének 

a beengedésére, az Ő mérhetetlen fölségű szentháromságos Létének befogadására. Akikre az Úr 

rátekint a mennyből, és akiket kiválaszt magának, hogy egészen nekik ajándékozza önmagát, azok 

készségesen elviselik a megtisztulás nehézségeit, mint ahogyan a gyermek is elviseli a csutakolás 

„borzalmait”, amikor tudja, hogy az ő kedvéért vendég érkezik a házba.  

  



 

 1) Mondjam ilyen készséges lélekkel a zsoltár szavait, amelyeket az Egyház is annyiszor 

használ: Uram, hallgasd meg könyörgésemet, és kiáltásom jusson Eléd! Ne rejtsd el előlem arcodat, 

megpróbáltatásom napján fordítsd felém füledet! Amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg 

engem! (Zsolt 101,2.3). 

 A zsoltárokban – ezekben az Istenhez könyörgő imádságokban – mindig ott van a katarzis, a 

csodálatos kibontakozás. Ez a zsoltár is így folytatódik: Az Úr a szegények imádságát meghallgatja, 

és nem veti meg könyörgésüket (Zsolt 101,18). Itt a szegény nemcsak a fizikai dolgokban nélkülözőt 

jelenti, hanem azt a szegény embert is, akinek az a nyomorúsága, hogy nem Istennel gazdag.  

 2) A föld szegényeinek könyörgését szívesen meghallgatja az Úr, hiszen így folytatja a 

zsoltár: Az Úr letekintett szentélyének magasából, az égből földünkre letekintett (Zsolt 101,20). Az 

Úr tehát szívesen meghallgatja kérésemet, ha azért könyörgök, hogy méltóztasson rám tekinteni. A 

Zsoltáros már tudja: Isten szívesen meghallgatta az ő kérését, ezért mondja: Letekintett mennyei 

szentélyéből rám. 

 3) Sőt, nemcsak rá. A Zsoltáros ugyanis ezt mondja: Szolgáid fiai itt lakhatnak (tudniillik a 

Te földeden, Uram), és ivadékuk színed előtt biztonságban él (Zsolt 101,29). Tehát mindazok – 

akiket az Úr rám bízott – részesülnek ebben a szerető isteni tekintetben. Akiket nekem adott az 

Úr, hogy Őhozzá elvezessen, azok mind-mind Isten színe előtt vannak! Isten szerető tekintete kíséri 

az ő lépteiket is. 

 4) Az ószövetségi imádkozókkal könyörögjek én is: Uram, ne hallgass tovább, Uram, ne 

maradj tőlem távol (Zsolt 34,22). S amikor megtapasztalhatom, hogy az Úr reám tekintett, 

mondjam én is: Legyen áldott az Úr, Aki békességet akar szolgájának (Zsolt 34,27). „Ha rám 

tekintesz, a Te békességed árad belém, Uram!” Itt már szinte felejthetem az Úrhoz, a mennybe 

emelt esdeklő tekintetemet, felejthetem a magam erőfeszítéseit, törekvéseit, vágyait. Elegendő, 

ha csak ez lüktet bennem: „Te rám tekintettél, Te békességet akarsz a Te szolgádnak!”

 Ugyanezt a katarzist, a dübörgő vágyaim feloldódását találhatom az 54. zsoltárban is, 

amikor a Zsoltárossal szárnyat szerettem volna, hogy elrepüljek és megnyugodjak, vagy a 

pusztaságban lakjak, amikor vártam, hogy szabadulást hozzon nekem valaki. Akkor elmondhatom 

vele: Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel, napközben elgondolkodom és 

sóhajtozom. Ő meghallgatja szavamat. Békét ad. Nem hiába hívtam, rám tekintett! Ugyanezt 

fogalmazza meg a Zsoltáros a zsoltár végén is: Vesd az Úrra a gondodat, Ő majd gondoskodik 

rólad! (Zsolt 54,17.18. 23). 

 5) Én tehát az Úrra tekintek, gondomat az Ő kezébe ajánlom. Megteszem, amit tehetek, a 

többit pedig rábízom az Úrra.  Ő majd reám tekint. Ő majd megszabadít a bűntől, az evilági 

nyűgöktől, amelyek lekötöznének magukhoz, hogy a szívem ne tudjon szabadon szárnyalni Isten 

felé. Megszabadít önző önmagamtól. Egészen üres lesz a lelkem hajléka, és így alkalmas lesz 

Isten befogadására, hogy megtapasztaljam a rólam való gondoskodását. Vagy ahogyan a 

Zsoltárossal esengtem: Kérlek, tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess 

engem, úgy megtapasztalhatom az Ő élményét: Te közel vagy, Uram! Vagyis eljött hozzám. Ez 

már az Ő cselekvése. Ez az Ő ajándéka. Ez az Ő misztikus adománya. 
 6) A végtelen nagy, szent Isten tekintete belém hatolt, betöltötte a lelkemet! Megkönyörült 

rajtam. Meghallgatta kiáltó szavamat, könyörgésemet. „Most már tudom, hogyha máskor is Reád 

tekintek, máskor is irgalomért könyörgök, máskor is hívlak, hogy tekints rám, akkor Te 

megkönyörülsz rajtam. Rám tekintesz és életet adsz, a Te életedet. Nincs más dolgom, mint 

befogadni ezt az isteni tekintetet, ezt az életet fakasztó nézést. Már nem kell esedeznem, hogy 

tekints rám, irgalmazó Istenem, mert tudom, hogy rám tekintettél, és szüntelenül, folyamatosan, 

mérhetetlen, atyai szeretettel nézel.” 

 7) „Bárcsak még tisztább lenne a szívem, hogy akadálytalanul áradhasson belém a Te 

tekinteted, Uram! A te szereteted! De jó ez a szerető atyai tekintet! Szüntelenül árad belém, és életet 

fakaszt: visszamosolygást Rád, boldogságot Neked, békességet Veled, szeretetközösséget Benned. 

Már nem kell könyörögnöm a szavak csörömpölésével. Elég, ha csak engedem, hogy szeress 

szüntelenül még jobban engem, Istenem!” 



 Mert Isten Atyánkból szüntelenül árad ez a szerető tekintet. Bárcsak tudnám én is 

viszonozni ezt a szeretetet! Bárcsak tudnék én is ilyen szerető tekintettel szüntelenül visszanézni 

Rá! Akkor szüntelenül örökre egymásban lenne a lelkünk, a tekintetünk. 

 

Akkor joggal, átélve, megtapasztalva énekelhetnénk: 

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

 

Akkor egyre jobban tudhatom Szent Bernáttal, hogy a szeretetnek az a mértéke, hogy nincs 

mértéke: 

  Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 
  



 

 

87. Isten a csendben mondja ki magát és mutatja meg jelenlétét 

 

 

 Még jobban vágyódjunk a csend után és Isten után! 

Készítgessük a szívünket a csendre, Istenre! 

 

 

Bevezetőnek énekeljük a Jézus-imát: 

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

 

 Engedjük, hogy ez az imádság visszhangozzék a lelkünkben! Isten Fiának, a mi nagy 

Urunknak az irgalmát kérjük mi, kicsiny, bűnös emberek. Ahogyan az ember vágyódik a tiszta 

levegőre, és olyan jó betöltődni vele, úgy vágyódjék a lelkünk is Isten irgalmára, illetve az Isten 

irgalmával való betöltődésre, és örvendezzünk irgalmas szeretetének!  

 

 Énekeljük megint a Jézus-imát: 

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

  

 Ahogyan elhangzik az ének és beáll a csend, olyan beszédessé is tud válni a csend! Arra 

vágyódjunk, hogy Isten, a végtelenül nagy Úr ebben a csendben lehajoljon hozzánk! 

 Most ne énekeljük a két utolsó szót: szegény bűnösnek, hanem csak a szívünkben mondjuk 

majd, vagy inkább érezzük. Csak eddig énekeljük: irgalmazz nekem! 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem!... 

 Ezzel a be nem fejezett imával érzékelhetjük, hogy mennyire vég nélkül árad Isten irgalma, 

amely megbocsát nekem, szegény bűnösnek. Isten irgalma szüntelenül árad! Még az is Isten 

irgalmának ajándéka, ha meg tudjuk élni a csendet, vagy legalább is igényünk van a csendre.  

 

 I. A lecsendesedés, vagyis a nyugalom imája 

  

 A csend létrehozása, majd művelése, azután továbbmélyítése érdekében próbáljak valami 

olyan dologra gondolni, amely nyugalmat áraszt. Például napsütkérezés a tóparti homokban. 

Maradjak mozdulatlan, és igényeljem, hogy egyre többet tudjak befogadni a nap fényéből, 

melegéből. Hagyjam, hogy belém hatoljon, átjárjon a nap sugárzása! Kitárulkozom feléje, hogy a 

pórusaimon keresztül még többet tudjak befogadni belőle. 

 Segít a kontaktus felvételében: 

 – ha az arcomat a Nap felé fordítom, 

 – ha behunyt szemmel rátekintek, 

 – ha boldogan rámosolygok, 

 – ha a lelkem legmélyén is örvendezem Neki. 

 Ebben a jótékony, gyógyító csendben a lelkem csendjét a Nap Teremtőjére, az én teremtő 

Istenemre emelem. Nem látom, mint ahogy a napba sem tudok beletekinteni, de reménykedem, 

hogy egyszer majd megláthatom! 

A továbbiakban próbáljam a Zsoltáros bölcs figyelmeztetését követni: Légy csendben, és 

várj az Úrra! (Zsolt 36,7). Tehát csendben várakozom.  

Ha egy nagyon fontos személlyel akarok találkozni, akkor csendben, türelmesen, zúgolódás 

nélkül addig várok, ameddig csak kell. Majd jön. Majd meghallgat. Abban a reményben, hogy majd 

jön és meghallgat, csendben tovább várakozom. Ha segít a szó, ki is mondhatom: „Jöjj el!” De 

elegendő csak szavak nélkül várakoznom. Ha segít a szó, kimondhatom: „Irgalmazz!” De az is 

elég, ha tudom, hogy irgalmaz, hiszen már megtapasztaltam, hogy irgalmas volt hozzám. Ha segít, 

kimondhatom a Zsoltáros szavait: Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem! Ne rejtőzz el kérésem 



elől! Figyelj rám, és hallgass meg engem! (Zsolt 54,2.3). (Kodály Zoltán a Psalmus Hungaricus 

művében ezt a zsoltárt dolgozta fel.) 

 „Hajlítsd füledet hozzám! Ha a szó még nincs is az ajkamon, de Te már előre ismered 

mindet, amit mondanék neked. Ebben a csendben kölcsönösen egymásra figyelünk.” 

 Sok minden másra is figyelhetnék, ami betolakodna a lelkembe, de azokat csendesen 

kitessékelem onnan. Talán már nem is kell mondanom az Úrnak, hogy fordítsa felém a fülét, 

elég ha tudom, hogy felém fordította. Ezt a csendet talán már nem is volna szabad megzavarnom 

esengő szavammal, hogy figyelj rám, mert 

 – tudom, hogy lát, 

 – tudom, hogy a tekintetét felém fordította, 

 – tudom, hogy szeret. 

 Én hagyom, hogy a tekintete megcirógasson, hagyom, hogy szeretgessen engem! 

Hagyom, hogy a napfénynél is jobban belém hatoljon, egészen átjárjon. Lelkem minden pórusát 

kitárom, hogy még jobban befogadhassam. Árad, árad a lelkembe a Szentlélek! Ha nem is hallom a 

hangját, amellyel mondja, hogy itt vagyok; belül, a lelkem csendjében mégis tudom, hogy itt van! 

Ő – aki a lét Teljessége – öröktől fogva örökké mondja: Én vagyok! De most bennem is kimondja: 

Én vagyok! Csendben, mozdulatlanul maradva vágyódom arra, hogy ez az isteni Szó, ez a 

Létteljesség egyre jobban visszhangot verjen bennem, egyre jobban betöltsön, egyre nagyobbra 

tágítsa lelkem befogadó képességét, Szent Ágoston megfogalmazásában: a tengerparti kis gödörnyi 

befogadóképességemet. Mert az Úr ebben a csendben bennem is szüntelenül, folytonosan, újra meg 

újra kimondja Magát: 

 – Én vagyok. 

 – Én itt vagyok. 

 – Én itt vagyok veled. Hajlandó megmutatni a jelenlétét.  

A láthatatlanul és hangtalanul sugárzó uránnál is hatékonyabban érvényesül az Úr 

jelenlétének a sugárzása. Amint a Geiger–Müller-féle számlálószerkezet érzékeli az urán 

sugárzását, úgy a lélek is képes érzékelni ennek a sugárzó isteni jelenlétnek az erejét. S ha a lelkem 

műszere még nem mutatja, vagy nem eléggé mutatja a sugárzást, próbáljak finoman állítani az 

érzékelőképességemen, vagyis lelkem tisztaságán! Szítsam még nagyobbra lelkem vágyakozását! 

Ha pedig megdobban a szívem az örömtől, mert az Úr itt van, akkor hagyjam lüktetni a 

boldogságom tüzét! Szívem minden dobbanása jelezze az Úr intenzív szeretetáradását, sugárzását! 

Amint a mérnök aggódva figyeli, ha a sugárdózis emelkedik, úgy én boldogan figyelhetem, amint 

Isten szeretetáramlása a végtelenségig fokozódik. A lelkemet az Úr olyan műszernek alkotta, amely 

nem ég ki e hatalmas szeretetintenzitástól. Jól van méretezve! Egyre többet tudok befogadni 

Istenből, Aki itt jelen van! Ez tehát a lecsendesedés, vagyis a nyugalom imája. 

 

 II. Az összeszedettség imája  

 

Ebben az imában Istennek ez a reám nézése és irántam való szeretete − amellyel magához vonja a 

lelkemet, hogy rátekintsek, és a lelkem összeszedett legyen – már átvezet a szemlélődő ima 

következő fokozatához, a jelenlét imájához. 

 

III. A jelenlét imája 

„Te, Uram, itt vagy közel!”  

 Annyi készülődés után, a várakozás annyi tisztító gyötrelme után végre felcsillan 

valami világosság Istenből, Aki mindenütt jelen van, s Aki most az én csendemben is kimondja 

Önmagát és megmutatja jelenlétét. 

Kezdem már megérteni: „a lélek magánya belső egyedüllétet jelent Istennel”, ahogyan ezt a 

Sponsa Christi kezdetű, a szemlélődő szerzetesekről szóló szentszéki dokumentum 4. pontja tanítja. 

Az én csendem, az én lelkem magánya is belső egyedüllétet jelent Istennel. 

  



 

Istenem, 

 – de jó, hogy vagy, 

 – de jó, hogy jelen vagy, 

 – de jó, hogy itt vagy velem! 

 

 Ó, de szeretem ezt a csendet, ezt az Istennel teljes csendet, amelyben nekem is 

kimondtad magadat és megmutattad jelenlétedet! 

  

Énekeljük Isten üzenetét, amellyel válaszol az irgalomért esedező szavunkra: 

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

Gyermeki bizalommal kérleljük még tovább: 

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  
  



 

88. A szemlélődésre való átmenet jelei. A Te arcodat keresem, Uram! (Zsolt 26,8) 

 

Énekeljük a Jézus-imát és esdekeljünk, hogy Jézus irgalmasan ránk tekintsen: 

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

 

 Bevezető gyakorlat gyanánt tartsunk csendet, és e csendben vágyódjunk Jézus irgalmas 

tekintete után: „Istenem, tekints reám irgalmasan! Most semmi mással sem akarok foglalkozni! Ha 

valami eltérítené a figyelmemet, akkor azzal vezetem vissza, hogy Utánad vágyódom, és a Te 

arcodat szeretném látni!” 
 

 I. A szemlélődésre való közelebbi meghívás jelei  
 

 1. Keresztes Szent János így írja le: 

a) a lélek nem talál örömet az okoskodó elmélkedés végzésében 

b) nincs kedve ahhoz, hogy a külső vagy belső földi dolgokra irányuljon 

c) egyre jobban arra vágyakozik, hogy Istent békében birtokolja, és szeret Istennel egyedül lenni (A 

Kármelhegy útja, 2. könyv 11. és 13. fejezet). 

2. Fontos tehát a törekvés az ember részéről, ahogyan Aquinói Szent Tamás is tanítja: „Az 

ember nem jut el a szemlélődésig, csak miután az erkölcsi erények gyakorlása által megfékezte 

szenvedélyeit” (II. II. q. 180. a. 2). Az ilyen ember szívét már nem ráncigálják magukkal a 

teremtmények, mert Krisztust öltötte magára (Róm 13,14), és ezért kész a Szentlélek ajándékainak 

befogadására, illetve indításainak követésére, hogy lelkét egészen Isten töltse be. 

3. Avilai Szent Teréz pedig Isten oldaláról közelíti meg a szemlélődő imára való 

meghívást: „Isten azt választja ki, aki lemondott a világról, és meghívja, hogy elsősorban Ővele 

foglalkozzék.” (Belső várkastély, 2-3. fejezet). Ez az elsősorban Istennel való foglalkozás a szív 

tisztaságát igényli, vagyis azt, hogy a lélek Istent mindenek felett szeresse. Ez azt eredményezi, 

hogy Isten békéje tölti be. 

 Amikor Isten egy lelket elő akar készíteni a szemlélődés ingyenes kegyelmére, akkor azt 

felkészíti, feldíszíti, csinosítja, mint ahogyan a menyasszonyt szokták felöltöztetni a vőlegényének. 

Az Ő isteni tetszésére alakítja, és segít neki, hogy elhagyjon mindent, ami nem kedves a 

Vőlegénynek.  

4. A karthauziak szerint a szemlélődésre való átmenetet ezért a lelki élet egyszerűsödése 

jelzi. Ennél az előkészületnél jellemző: 

 a) Egyszerűsödik az értelem tevékenysége az imádságban. A léleknek már nem kell 

hosszas elmélkedésekkel keresnie Istent a teremtett dolgokban, a Szentírás igazságaiban, az 

imádságban, vagyis az Isten felé fordulásban, illetve nem kell Istent keresnie a lelke mélyén, mert 

már mindenben észreveszi, megtalálja Istent. Nem a testi szemmel, hanem a lélek szemével 

„meglátja Istent”. A lélek tehát ilyenkor már nem igényli a hosszas elmefuttatást, a fontolgató 

elmélkedést ahhoz, hogy megismerje Istent, hiszen mindenben észreveszi Őt. Akármire néz, a 

teremtmények mögött – mondjuk így – Istent „szemléli”, egyszerűen csak feltekint Rá, és egyre 

inkább jól érzi magát annak jelenlétében, Akit szeret. 

 b) Egyszerűsödik a lélek akarat- és érzelemvilága. Már nincs kedve ahhoz, hogy készakarva 

önmagában vagy a földi dolgokban keresse tetszését, mert már rabul ejtette őt az isteni szeretet 

gyengédsége, illetve magához bilincselte szívét Isten szépsége. Vagyis, akarata már képtelen arra, 

hogy önmagához vagy a teremtett dolgokhoz kötődjék, amelyek elvonnák Istentől, mert már csak 

az isteni Szeretetnek tud igazán örülni! A sokféle érzelem helyett egyre inkább csak Isten 

szeretetében érzi igazán jól magát. 

c) Egyszerűsödik az ember egész lelki világa. A különböző áhítatgyakorlatok, amelyekkel 

az imaélet kezdetén a lélek több-kevesebb sikerrel előrehaladt, most egyetlen értelmet kapnak. Itt is 

érvényesül, hogy a sokféleség az egységre törekszik. A vallási gyakorlatok egyetlen értelme és célja 

az Istennel való közösség lesz. Az értelmi tevékenység és az érzelmi világ egyszerűsödése, vagyis 



az egyetlen Lényegesre, a jobbik rész (Lk 10,42) választására való törekvés lelki 

kiegyensúlyozottságot eredményez, és belső függetlenséget ad a teremtményektől és az Istenbe 

gyökerezettség kimondhatatlan békéjét adja. A különböző ájtatossági gyakorlatok egységes célt 

kapnak, és segítenek, hogy a szívben egyre jobban Isten éljen és lángoljon az Ő szeretete. Az 

alázatosság, vagyis teremtményi kicsinységének tudata táplálja benne ezt a lángot, amely 

megtisztítja és megnyitja a szívét a látásra, az Istent szemlélő nézésére, vagyis a szemlélődésre. 

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent (Mt 5,8). (Pieter van der Meer de Walcheren Le 

Paradis Blanc [A fehér paradicsom] könyvének az Egy karthauzi beszél című fejezetéből.) 

Mindenesetre az értelem–, az akarat– és érzelemvilág egyszerűsödése tőlünk is függ. Ha 

kifelé, a teremtmények felé fordulunk, vagy pedig befelé, önző önmagunk felé, akkor sok olyan 

táplálékot adunk a lelkünknek, amelyet nehéz megemészteni, mert azok elvonnának Istentől. Ha 

viszont az egyetlen lényegesre, Istenre irányulunk, akkor az a lelkünk a legfinomabb tápláléka 

és legkönnyebben asszimilálható étele lesz. Isten pedig szívesen betölti utána vágyakozó gyermeke 

lelkét, életét. 

 

 II. Mi vezet a lelki életi egyszerűsödéséhez?  

 

 1. Az Úr arcának a keresése. Tudniillik, ha egyvalamire figyelünk, akkor a többi tárgy 

lényegtelen lesz a számunkra. Ez az imamód még az összeszedettség imájának a szférájába tartozik. 

Ebben az imamódban, amellyel Isten arcát keressük, jobbára még a mi erőfeszítésünk uralkodik, de 

már abba az irányba segít, hogy Isten egyszer csak megmutassa arcát, vagyis hogy irgalmas 

ajándékából majd szemlélhessük Őt a szívünk szemével, szeretetével.  

 Van úgy, hogy a gyufásdoboz oldalán többször is végig kell húzni a gyufaszálat, amíg az 

végre lángra lobban. A többszöri dörzsölés ugyanis a hőfokot emeli, és emiatt könnyebben 

meggyullad. Lelkünk szeretetének hőfokát is fokozhatjuk ezzel a többször megélt, újra és újra 

felindított vágyódással: A Te arcodat keresem, Uram! (Zsolt 26,8). 

 Az értelem– és az akarat–, érzelemvilág–, illetve a lelki élet egyszerűsödése azt is 

eredményezi, hogy egy témára figyelek, egy Valaki, azaz Isten után vágyódom! Az 

összeszedettség imagyakorlatainak eredménye az, hogy könnyebben tudjuk a gondolat– és 

érzelemvilágunkat s lelkünket Istenre irányítani, Aki viszont nemcsak figyel minket, hanem segíti is 

a Feléje való törekvésünket.  

 2. Az Úr nevének segítségül hívása is. Ha egy kedves ismerősünk messze van tőlünk, 

például a folyó túlsó oldalán, akkor mi oda kiáltunk neki, hogy nézzen ránk. Ha pedig egy 

csónakkal már elindultunk a túlsó partra, de léket kapott a csónakunk, mindjárt segítségért kiáltunk. 

S akkor az a minket szerető személy a segítségünkre siet, és megment. 

 a) Joel próféta erről a megmenekülésről és Megmentőről így tanít: Mindenki üdvözülni fog, 

aki segítségül hívja az Úr nevét (Joel 3,5). Hát csak kiáltsuk: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia! Ő 

nem fog cserben hagyni minket, ha az élet tengerén, a sötét éjszakában, az ellenszél ellenére is 

Feléje igyekszünk! 

 b) Péter apostol is, amikor a háborgó tengeren kiáltott: Ments meg, Uram, mert elveszek (Mt 

8,25), akkor az Úr nevét hívta segítségül. Talán ezért is hivatkozik éppen már az első pünkösdi 

beszédében Joel próféta előbb idézett szavaira: Mindenki üdvözülni fog, aki segítségül hívja az Úr 

nevét (ApCsel 2,20). Ő ugyanis már megtapasztalta, hogy milyen nagy erő van abban az 

imádságban, amikor az Úrhoz kiáltunk, amikor segítségül hívjuk az Úr nevét. Ez nagyon jó imaszó, 

amikor bajban vagyunk, vagy amikor öröm tölti be a szívünket. Újra meg újra kimondhatjuk: Jézus! 

Vagy még személyesebben: Jézusom! 

 c) A Zsoltárossal együtt cselekszem, amikor az Úr nevét hívom segítségül (Zsolt 115,13). 

Vele együtt fohászkodom: Hangos szóval az Úrhoz kiáltok. Istenhez kiáltok és Ő figyel reám 

(Zsolt 76,2). Ő figyel rám. Akkor most ebben az imádságos elmélkedésben – akár még a parton 

vagyok, akár az élet tengerének közepén – hangos szóval kiáltsak Uramhoz: Figyelj reám! Ments 

meg!  

 d) Vagy a Jézus-ima második szakaszát is ismételhetem a Zsoltáros szavaival: Hozzád 



esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam, légy irgalmas hozzám, amint megígérted (Zsolt 118,58). 

Szívem teljes szeretetével mondjam a Jézus-ima két alapvető gondolatát: Jézusom, légy irgalmas 

hozzám!  

 

 3. Az egyetlen lényegesre való figyelés és vágyódás  

 a) Újra meg újra vigyük bele ebbe az imába az Istenre való figyelést és az utána való 

vágyódást, például a Zsoltáros más szavaival: Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. 

Mikor mehetek, hogy megjelenjek színe előtt? (Zsolt 41,3). 

– Nincs más gondolatom, nincs más vágyam, csak Te! 

 – Reád gondolok! 

 – Utánad vágyódom! 

 – Arcodat szeretném látni! 

 Minél tovább kell arra várnom, hogy ihassam, annál szomjasabb leszek. Minél tovább kell 

arra várnom, hogy megláthassam az én Uram, Istenem arcát, annál nagyobb vággyal mondjam a 

Zsoltárostól tanult, leghitelesebb imamódot: Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem 

téged, Istenem! Kívánkozom Tehozzád! Mikor mehetek, hogy megjelenjek Színed előtt? (Zsolt 

41,2). Addig is csak kiáltsak állhatatosan! Mondhatom Sirák fia imádságát is: Könyörülj rajtunk, 

tekints reánk mindenség Istene! Szereteted fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36,1). 

 b) Ha pedig már belefáradtam a kiáltozásba, a torkom berekedt és kiszáradt a sok 

kiáltozástól, akkor szememmel mindig az Úrra tekintsek, hiszen Ő vonja ki lábam a csapdából. 

Esedezve kérjem: Tekints rám, és irgalmazz, elhagyatott vagyok és nyomorult. Adj enyhületet 

szívem gyötrelmének (Zsolt 24,15.17), amellyel Utánad vágyódom! – Minduntalan visszacsengenek 

a Jézus-ima gondolatai: Én, a szegény, elhagyatott kis ember esedezve kérem: Tekints rám, és 

irgalmazz nekem! Esdekelve tekintek az Úrra: Könyörülj meg rajtam!  

 c) Vagy mondjam a Zsoltáros másik imáját: Uram, kelj oltalmamra, és mondd lelkemnek: 

„Üdvösséged én vagyok!” (Zsolt 34,2.3). Amikor pedig Isten ajkáról elhangzik a szó: – 

„Megmentelek, a segítségedre sietek, nem engedlek sírni, elveszni!”–, akkor csak folytassam 

tovább is a Zsoltárossal: Uram, Te látod ügyemet, ne hallgass tovább! Uram, ne maradj távol 

tőlem! (Zsolt 34,22). Mennyi esdeklés, mennyi vágyakozás!  

4. Az Úr jelenlétének öröme 

 Ha nem is látom az Úr arcát, vagyis lelkem éjszakájának sötétjében úgy érzékelem, hogy 

Isten homályba burkolódzott, és mint valami sátor, úgy takarta Őt sötétlő víz, égi felhő (Zsolt 

17,12), mégis remélhetem, hogy irgalmából mégis megtapasztalhatom: arcának fényétől a felhők 

szétfutottak (Zsolt 17,13). 

 A sötétben milyen jó egy biztos pont, a hívogató fényesség, amelyben földereng előttem 

az Úr arca! A fénypont felé fordulok. A teremtett világ vonzása ezután nem érdekel, mert most 

már van egy biztos irányulási pontom. Ettől a ragyogástól mintegy megbűvölve, önfeledten indulok 

feléje. Már nem vagyok elveszett, sötétben tévelygő gyermek. Ha szüntelenül a fény felé fordulok, 

és közelítek feléje, akkor egyszer csak észreveszem, hogy a Mennyei Atyácskám is jön felém! Még 

nem látom az arcát a maga teljességében, de már nyugodt a lelkem, tudom, hogy egyszer 

összetalálkozhatunk, s megláthatom Őt szemtől szemben! 

Akit szeretünk, annak fényképét szívesen magunknál hordozzuk. Így ha fizikailag nincs is 

jelen, a képre való rátekintéssel mégis fel tudjuk idézni alakját, arcát. Én is így nézhetem a szívem 

mélyén az isteni Képmást, a Fiút, akiben visszatükröződik az Atyja arca. Ő az Atya dicsőségének 

kisugárzása és lényegének képmása (Zsid 1,3). Vagy mondhatom a Zsoltárossal: Csodáidra nyisd 

föl szememet, hogy törvényeidet, akaratodat csodálhassam! (Zsolt 118,18). Isten legnagyobb 

csodája az, hogy Ő irgalmas, és elküldte egyszülött Fiát a mi Üdvözítőnknek.  
 Valósítsam meg tehát ezt a kinyilatkoztatásban hitelesített magatartásmódot: Szemem előtt 

tartom jóságodat – azaz irgalmasságodat, vagyis kegyelmedet – szüntelen. Igazságod szerint járok-

kelek (Zsolt 25,3). Ez a Jézus-imának a megfogalmazása már az Ószövetségben. Szüntelenül az Úr 

irgalmát tartom szemem előtt, az Úr jóságát szemlélem! De nem a felvevőgép objektívének hideg 

tekintetével szemlélem Őt, hanem lobogó szívvel örvendezem is Neki:   



 – Megtapasztalhattam irgalmadat! 

 – Rám árasztottad jóságodat! 

 – Betöltöttél, elárasztottál kegyelmeddel! 

 Nincs más dolgom, mint befogadni ezt a kegyelmet. Nem tudok jobbat, értékesebbet tenni, 

mint kitárulkozni az Úr előtt. Befogadom az Úr irgalmát, és még inkább az irgalom Urát, az 

irgalmazó Istent! Persze, hogy akkor e nagy, irgalmas szeretet örömével járok életem útjain 

mindenütt. Persze, hogy meg akarom osztani ezt az örömömet testvéreimmel is, és buzdítom őket: 

Szolgáljatok az Úrnak örvendezve, járuljatok színe elé vidám énekszóval! (Zsolt 99,2). Vagyis 

örvendezéssel, a szív boldogságával, ujjongásával gyertek az Ő jelenlétébe! Azután maradjatok is 

az Ő jelenlétében! Akkor örvendezve mondhatjuk a Szűzanya szavát: Tekintetre méltatta alázatos 

szolgálóleányát. Lám, ezentúl engem is boldognak hirdetnek (Lk 1,47.48). Vagy mondhatjuk a 

Zsoltáros felkiáltását: Legyen áldott az Úr, aki békességet akar szolgájának! (Zsolt 34,27). 

  – Ha az Úr arcát keresem szüntelen, 

  – ha az Úrhoz kiáltok, és segítségül hívom az Ő nevét, 

  – ha figyelmemet és vágyamat Reá irányítom, 

  – ha örvendezem jelenlétének, akkor bátran bízhatom abban, hogy szívesen 

meghallja és meghallgatja szavamat. Megment, irgalmaz nekem, és békességet ad, mert közelít 

felém! Ez már a jelenlét imája felé történő előrelépés. Ő egészen közel jön hozzám, itt van velem!

  

 Itt mondhatom azt imát is, amelyet Szent Brúnó olyan szívesen imádkozott: „Praesentia”, 

Jelenlét! 2001. október 6-án volt a 900. évfordulója annak, hogy a karthauzi rend alapítója az Úr 

arcának keresése, Istenhez kiáltása, Istenre figyelése és vágyódása után eljutott az Örökkévaló Isten 

dicsőséges jelenlétének örömébe. Érdemes követnünk őt ezen az úton, mert az Úr nekünk is 

jelenlétének ezt az áldott örömét akarja adni örökre!  

 

Ott a hitünk látássá alakul, és megtapasztalhatjuk, hogy mennyire igaz az Úr szava: 

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

 

És arcát szemlélve, örökre boldogan zenghetjük neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  
  



 

 

89. Csendben várakozom és vágyakozom, 

hogy rám tekintsen és magához vonzzon az Úr 

  

 

 Ebben az imagyakorlatban az Úr tekintete utáni vágyakozásról van szó. Azon legyen a 

hangsúly, hogy csendben várakozzunk: Mikor tekint ránk az Úr? 

 Idézzünk fel olyan élményeket, amikor azt szerettük volna, hogy valaki ránk nézzen, de az 

illető másfelé nézett, vagy csak lesütötte a szemét.  

 A Zsoltárosnak is volt ilyen élménye: Ő is ismert olyan embereket, akik azt gondolták: Ezt 

nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene (Zsolt 93,7), vagyis nem nézi őket az Úr, tehát 

nyugodtan tehetik a rosszat, mert Isten nem kérte számon tetteiket. Ezért a Zsoltáros értük is 

fohászkodik: Uram, számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva! (Zsolt 93,1). Tehát nemcsak 

magunk miatt, de mások miatt is kérhetjük, hogy az Úr fordítsa felénk irgalmasan a 

tekintetét.  
 Azt is tapasztalhattuk, hogy zavarában egy kisgyermek lesüti ugyan a szemét, és nem néz fel 

a hozzá szóló felnőttre, de azért minden idegszálával figyeli a lépésünket, mozgásunkat, s hozzá 

szóló szavunkat. Lesütött szemmel is lát minket. 

 

I. Csendben várakozom, hogy rám tekintsen az Úr.  

Sokszor, ha nem is érzem magamon az Úr tekintetét, mégis biztos lehetek abban, hogy szemmel 

tart, ismer és szeret!  

 

 1. Annak, hogy még nem érzem magamon az Úr tekintetét, egyik oka az lehet, hogy Ő 

próbára tesz: tudok-e türelemmel várakozni Rá a csendben az értelmem tekintetével, a 

Ráfigyeléssel, és Utána vágyakozni az akaratom tevékenységével, a szeretettel: „Szeretnélek 

szeretni, Uram, magamon érezni tekintetedet!” 

2. A másik ok – amely miatt talán még nem élhetem meg, hogy az Úr rám tekintett – az, 

hogy még nem vagyok eléggé szent, egészen tiszta. A Zsoltároskönyvben ugyanis arról kapunk 

tanítást: Az Úr szeme az igazakra tekint. Füle meghallgatja kiáltásukat (Zsolt 33,16). Még 

igazabbnak, vagyis még szentebbnek kell lennem, hogy az Úr szívesen rám tekintsen! Ugyanez 

a zsoltár azt is megmondja, hogy hogyan kell tovább lépnem: A töredelmes szívűekhez közel van az 

Úr (Zsolt 33,19). Tehát töredelmes szívűnek kell lennem, hogy az Úr közel jöjjön hozzám és rám 

tekintsen! Töredelmes szívvel valljam meg a rászorultságomat az Ő irgalmára! Itt kapcsolódik a 

mai imatémánkhoz a Jézus-ima, ez az eget nyitogató, hatékony imádság. Alig várom, hogy az Úr 

rám tekintsen! Zengjem neki: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek!  

3. Most a csendben hagyjam, hadd hasson rám ez a szívet megrendítő valóság: a végtelen 

nagy, hatalmas Istent és engem, a szegény bűnöst egyetlen mondatban mondhattam ki.  

 Indítsam fel a szívemben a töredelmet, a bűnbánatot! Mondjam Neki: Uram, irgalmazz! 

Hittel higgyem, hogy ez a hatalmas, nagy Úr, az irgalom Istene letekint és lehajol hozzám. 

 A Zsoltáros ad bizonyosságot arról, hogy az Úr letekint énrám, bűnös emberre: Az Úr a 

mennyből letekint az emberekre, hogy lássa: van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent (Zsolt 13,2).  

Mint a gyermekek az iskolában, úgy jelentkezzem, nyújtózkodjam Feléje: 

 – Én kereslek, Uram; én vágyódom Utánad, Uram! 

 – Szeretném, ha rám tekintenél! 

 – Vágyódom, hogy lássam tekintetedet magamon felragyogni! 

4. Amint egy vérbeli pedagógus a gyermek legkisebb moccanását is észreveszi, úgy az én irgalmas, 

nagy, jó Uram is látja törekvésemet, amellyel az Ő Arcát keresem! Vagyis rám tekint az Úr! Ezt 

boldogan megélhetem a hitben. Hogy mennyire alapvető érzelme a Zsoltárosnak, ennek az 

imádkozó embernek az, hogy Isten ránk tekint, kitűnik abból is, hogy újra megemlíti ezt a 



gondolatot: Letekint Isten a mennyből, s látja mind az emberfiakat. Lakóhelyéről szemléli minden 

lakóját a földnek. Ő alkotta mindnyájuk szívét, jól ismeri minden tettüket (Zsolt 32,13.15).  

5. Akkor ilyen gyermeki bizalommal mondjam Neki: 

 „Szívek és vesék vizsgálója, Uram, én jó és irgalmas Istenem! De boldog is vagyok, hogy 

letekintesz rám, hogy látsz engem! Most az imádságomban is látod a szívemet. Rendezd el bennem 

mindazt, ami még rendetlenség! Szeretnék olyan kedves lenni Előtted, hogy szívesen tekints rám! 

Nyújtogatom a készségemet. Csak olyan cselekedeteket szeretnék véghezvinni, amelyek kedvesek 

Előtted! Akkor majd szívesen tekintesz az egész életemre.” Most nem kell részleteznem az életem 

cselekedeteit, vagyis konkretizálni, hogy mit, hogyan szeretnék jobban tenni, mert az már az 

aktivitás felé vinné el mostani imádságom stílusát. 

6. „Most én inkább csendben, és szívemben azzal a készséggel maradok itt Előtted, Uram, 

hogy ezután mindent a Te tetszésedre akarok cselekedni! Neked is elég, ha én most itt Veled 

szeretnék összekapcsolódni az egymásra tekintés és az egymás szeretése által!  

 Ezt a jelen pillanatot kell kihasználnom, megszentelnem, vagyis szentül végbevinnem, azaz 

Hozzád kapcsolódva megélnem, mert egyedül Te vagy a Szent! Ez a pillanatom, ez a jelen percem 

attól lesz szent, hogy Hozzád kapcsolom, illetve Te kapcsolod magadhoz.”  

 Erre az egyetlen cselekvésre megint csak a kinyilatkoztató Isten jogosít fel. A Bölcsesség 

könyvében ad tanítást: Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerűségében! 

(Bölcs 1,1). Úgy is lehetne mondani: szívetek „együgyűségében”, amikor is csak egyetlen ügyetek 

van: Isten! Tehát gondolatainkban ne nyargaljunk el az ezután következendő cselekedetekre: Elég a 

mának a maga baja! (Mt 6,34).  

 

 II. Csendben vágyakozom, hogy magához vonzzon az Úr 

 

 1. Csendben mondhatom Neki: „Uram, most csak Téged kereslek, egyszerűen csak Rólad 

akarok gondolkodni! Már nem a diszkurzív elmélkedéssel, tehát nem a gondolatsorok 

egymásutániságának megfontolásával kereslek, hanem egyszerűen úgy, hogy Rád gondolok és 

Utánad vágyódom! Csak Rád gondolok, Uram, Aki letekintettél rám!  

2. Ha zavaró gondolatok jönnének, amelyek el akarnának téríteni Tőled, akkor ezeket a 

gondolatokat elejtem, elengedem. (Mint amikor vásárlás közben mondom: Ez sem az igazi, az sem, 

sőt amaz sem! De amikor meglelem az igazit, akkor az áruház bőséges kínálatából már csak arra az 

egyre koncentrálok.) „Csak Te kellesz már nekem, Uram, mert Te vagy az életemnek az az egészen 

boldogító kincse, amelyért érdemes mindent elhagyni, csakhogy megszerezhessem azt a kincset!” 

(vö. Mt 13,44). Jézusom, a Te tanításodból tudom ezt is: ahol a kincsed, ott a szíved is (Mt 6,21). 

Te vagy az én kincsem, Tenálad van a szívem!” 

 

 3. Ha valaha is megérintette szívemet valamely felebarátom szerető tekintete, akkor őrizzem 

azt boldogan! De tudnom kell, hogy a végtelenül irgalmas Isten tekintete sokkal gyengédebb, 

ragyogóbb, tisztább, vonzóbb. 

 Nagyobbacska leánykák tudnak lelkendezve beszaladni az édesanyjukhoz elújságolni: 

„Anyu, rám nézett az a szomszéd fiú! De hogyan nézett!” Én a Szűzanyával oszthatom meg az 

örömömet: „A Te Fiad rám nézett, de hogyan nézett!” Nem szükséges újra meg újra felidézni azt az 

egyetlen múló pillanatot, ahogy a szomszéd fiú rám nézett, de azt igen, hogy az én Uram 

szüntelenül reám néz! Engedjem fellobbanni szívemben az örömet, a boldogságot: „de jó, hogy 

reám néztél!” Vagy ismételgessem az égi Édesanyámtól tanult mondatot: Tekintetre méltatta 

alázatos szolgálóleányát (Lk 1,47). Persze, hogy ettől a szüntelen nézéstől – amellyel reám tekintett 

– örvendezik és ujjong a szívem az én üdvözítő Istenemben, és magasztalja az Urat (vö. Lk 1,47), 

ahogyan a Szűzanya ujjongott és magasztalta a megváltó Istent.  

 

 4. Már nem csupán Rá gondolok, nem csupán Rá nézek, hanem az Istenre irányuló 

gondolataimat és a tekintetemet követi az Őhozzá felszálló örömöm és ujjongásom. Ez az öröm az 

én szemüvegem, amely élessé teszi a látásomat a messzi távolba, a mennyben lakozó, rám tekintő 



Uramhoz,  – Aki magához vonzott, 

  – Aki szelíd tekintetével megigézte a szívemet, 

  – Aki a szeretetével magához bilincselte az életemet. 

 Ez az a lelki beállítottság, amely velem is Szent Pál apostol szavait mondatja: Amit egykor 

előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak tartom. Sőt, Uram Jézus fölséges ismeretéhez 

képest mindent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csakhogy 

Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam (Fil 3,7.8). Olyan ez, mint amikor megtisztítom a 

szemüvegemet, és minden szennyeződést eltávolítok róla, akkor akadálytalanul nézhetek rá a 

másikra, illetve fogadhatom be tekintetét. Most hogy tudom: Isten reám tekintett én pedig Őrá, 

boldogan időzzem el ennek a két tekintetnek az egymásba fonódásában! „Te nézel engem, én 

nézlek Téged.” Micsoda öröm, hogy Magadhoz vontad a tekintetemet! Micsoda boldogság, hogy 

Magadhoz vonzottad a szívemet! Ezért a boldogságért érdemes mindent odahagynom, és csak 

örvendezve ujjonganom: „Boldogan iszom magamba a Te tekinteted tüzes borát! Milyen 

boldogság, hogy egészen átjársz a tekinteteddel! Betöltesz a szereteteddel.” 

 5. Valamit talán már megízlelhetek a Szentlélek pünkösdi mámorából, lelkemet 

megrészegítő gyönyörűségéből, amellyel csak azt tudom, hogy: „jaj, de finom vagy! Jaj, de ízlik a 

lelkemnek a Te Szentlelkednek ez a belém áradása! De jó, hogy ilyen bőségesen adod a 

Szentlelkedet! Vigyél magaddal! Keneteid illata után futnak a leányok (Én 1,4.3). Vigyél magaddal 

mennyei házadba, édesanyád borospincéjébe! Hadd igyuk ott édes, mennyei borodat! (Vö. Én 8,2). 

 6. Szívemben felfakad a vágy: 

 – Jaj, mikor tárul már ki az az ajtó? (Vö. Én 5,2).  

 – Mikor ragadod magadhoz végleg a lelkem? 

 – Mikor töltesz be végleg és egészen Önmagaddal? 

 – Mikor láthatom meg és szemlélhetem színről színre arcodat, vagyis gyönyörködhetem 

Benned, Te pedig énbennem, örökre? 

 

 Ameddig még itt a földön kell is élnem, még itt kell gyakorolnom a szeretet tetteit – 

amelyeket jól ismersz és figyelemmel szemlélsz –, Jézusom, én már most Nálad hagyom a 

szívemet a mennyben, ahová a rám tekintő szereteted nemcsak a tekintetemet, a 

gondolataimat, az Irántad való szeretetből végzett cselekedeteimet vonzotta magához, hanem 

engem magamat is, egész szívemet, egész életemet! Látod, Te lettél az én életem! Ó, hogy örülök 

Neked! Immár visszavonhatatlanul Tebenned élhetek.  

 A tanítványok is így kezdték: Aznap – amikor rájuk tekintettél és ők Téged néztek –, Nálad 

maradtak (vö. Jn 1,39), s azután a földi életet megharcolva immár örökre Nálad maradtak. Bárcsak 

én is így folytathatnám: Vég nélkül, örökre Nálad maradok!” 

 

Énekeljük az Úr üzenetét: 

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

Hagyjuk, hadd áradjon belénk ez az isteni örök szerető tekintet! „Bárcsak tudnánk még jobban 

kitágítani a szívünket, hogy még jobban befogadhassuk Őt!” 

 

Énekeljük az Isten szeretetére vágyódó szív dalát: Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

 Még jobban! Szüntelenül! 

 
  



 

 

90. Az Úr szeme jóságosan ránk tekint 

 

Énekeljük a Jézus-imát, az Úr irgalmáért esedezzünk, az Ő jóságát igényeljük:  

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

 

 Mint a vámos a jeruzsálemi templomban – aki nem merte felemelni szemét az Úrhoz (Vö. Lk 18,13) 

–, én is ilyen lesütött szemmel álljak meg bűnösségem tudatában az én Uram, Jézusom előtt! 

Ugyanakkor gondoljak az Úr irgalmas szeretetére: arra a jóságra, amellyel Ő hajlandó reám tekinteni, 

megtisztítani, és jóságosan gyermekévé fogadni. A szívemnek ezzel az irgalom utáni esedezésével, illetve az 

irgalmazó Isten jósága feletti örvendezésével énekeljem újra a Jézus-imát: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten 

Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 

 Az Ószövetség nagy imádkozójának, a Zsoltárosnak az élményét kívánjuk megélni: Jóságodról 

elmélkedünk, Istenünk, lelkünk belsejében. Miként már neved is, úgy Fölséged is betölt minden földhatárt. 

Jobbod telve igazsággal (Zsolt 47,10.11). Az eredeti szövegben az Úr jósága irgalmat jelent. Az Úr 

irgalmáról akartunk eddig is elmélkedni. Ez segített bennünket a csendre, ez segített az összeszedettségre, 

hogy az Úr irgalmas szeretetére, megbocsátó jóságára irányítsuk figyelmünket. 

 

 1. Amikor most az Úr tekintetéről elmélkedünk, akkor próbáljuk meg is élni magunkon Isten 

jóságos tekintetét! 

 A tanár zord tekintetétől reszket a diák, vagy a szigorú atyai tekintettől a gyermek mindjárt „kezes 

báránnyá” válik. Az ilyen élmények alapján próbáljuk észrevenni magunkon azt a jóságos tekintetet, 

amellyel a Mennyei Atya néz ránk. Ismételgessük magunkban: „Ő jóságosan néz ránk!” Hagyjuk felénk 

áradni Istennek ezt a jóságát! Imádságos formában is megfogalmazhatjuk: „Jóságosan reánk tekintettél!” 

 2. Már nem kell mondanom: Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj 

hozzám, szolgádtól ne fordítsd el arcodat; sietve hallgass meg engem, mert nagyon gyötrődöm! (Zsolt 

68,17.18), mert már megtapasztalhattam azt, hogy az Úr hozzám fordult. Inkább a következő zsoltárt 

mondhatom: Uram, Te irgalmas és jóságos vagy, hosszan tűrő, könyörülő és hűséges. Tekints rám! (Zsolt 

85,15). 

 Isten tekintetéből újra csak a szerető jóságot olvashatom ki. Mondjam a Zsoltárossal: Milyen jó az 

Isten az igaz szívűekhez! (Zsolt 72,1). Isten irgalmából vagyok az, aki vagyok (vö. 1 Kor 15,10). Ő bocsátotta 

meg a bűneimet. Az Ő irgalmas jóságából tisztult meg a lelkem, és lett igazzá a szívem. A rossz helyett a jó 

töltötte be a szívemet. Ezért van lelki képességem ahhoz, hogy megtapasztalhassam: milyen jó az Isten az 

igaz szívűekhez!  

 3. Ez a Jézus-ima gyümölcse: Amikor segítségül hívom az Úr irgalmát, és Ő jóságosan megbocsát, 

akkor megtapasztalhatom, hogy milyen jó hozzám! A Jézus-ima a szüntelen imádság igényéből fakad, 

ahogyan Szent Pál apostol tanácsolja: Szüntelen imádkozzatok! (1 Tesz 5,17). Akkor ebbe a szüntelen 



imádságba tartozik az is, amit a Zsoltáros így fogalmazott meg: Szemem előtt van jóságod szüntelen (Zsolt 

25,3), vagyis hogy irgalmaztál már nekem, megbocsátottad vétkeimet és megtisztítottál. 

 – Bárcsak egyre többször tudnám szemlélni az Úr jóságát! 

 – Bárcsak – akár szavak nélkül is – megélhetném Isten felém áradó jóságát! Szemem előtt van 

jóságod szüntelen, Uram! 

 4. Amikor az Úrra vetem a tekintetemet, és magamon érzem az Ő jóságos tekintetét, akkor már 

nem kívánkozom másfelé nézegetni, hiszen nemcsak a tekintetünk, hanem a lelkünk is egybeforr! Milyen 

kicsivé lett a távolság a mennyország és a föld között! Hozzám érkezett a mennyország Urának a tekintete!  

 5. Ha pedig nem tudom felemelni a tekintetemet Őhozzá, akkor Ő vonja magára, Ő irányítja 

magához, hogy tekintetünk eggyé legyen, és szeretetünk egymásba ivódjék! 

 – Bárcsak semmi se zavarná meg ezt az egybeforrt tekintetet! 

 – Bárcsak örökké tartana a tekintetünknek, a lelkünknek ez a szerelmes egymásba forrottsága! 

 6. De jó, amikor már elmondhatom: „Most már tudom, hogy milyen irgalmas, milyen jóságos vagy, 

Uram!” Amikor föllobban a szívemben az Úr jósága fölötti öröm érzete, akkor engedjem, hadd 

lobogjon egyre jobban! Most már így fogalmazhatom meg a Jézus-imámat: „Uram, Jézus Krisztus, élő 

Isten Fia, örvendezem nagy jóságod és irgalmad fölött! Örvendezem a hozzám lehajló jóságos tekinteted 

miatt! Minél tovább nézel engem, és én szemlélhetlek Téged, annál nagyobb lesz az öröm bennem.” 

Próbáljam úgy megjegyezni ezt az isteni tekintetet, hogy soha többé el ne feledjem! Ahogyan Péter apostol 

sem feledte el azt a tekintetet, amellyel a háromszoros tagadás után Jézus rá nézett, úgy én se feledjem ezt az 

irgalmas, jóságos tekintetet, amellyel az Úr reám néz – folytonosan, szüntelenül! Amint Péter bűnbánatra 

indult Jézusnak ama tekintetére, úgy én örömre, ujjongásra gyúljak Jézusnak eme tekintete miatt (Vö. Mt 

26,70.75)! 

 7. Avilai Szent Teréz – Jézusnak ez a választott jegyese is – sokszor a Zsoltáros szavával fejezte ki 

az Isten irgalma fölött érzett nagy-nagy örömét: Az Úr nagy jóságát éneklem szüntelen, nemzedékről 

nemzedékre hirdetem hűségét (Zsolt 88,2). Ő tudniillik megtapasztalta az Úr irgalmát, mert az Úr 

megmutatta jóságát az Ő választottja iránt. Avilai Szent Teréz nagyon szerette ezt a zsoltárverset, és ezt a 

zsoltárszöveget imádkozva bizonyára szüntelenül zengte, énekelte az Úr nagy jóságát. 

 8. Szívemben én is szüntelenül énekeljem az Úr nagy jóságát, szeretetét, amellyel reám 

tekintett! Ezt a szeretetajándékozást énekelhetjük így is: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Engedjük visszhangozni lelkünkben annak a nagy-nagy szeretetnek az áradását! Még egyszer énekeljük: 

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

 9. Lelkem legmélyének örömét, ujjongását – amiatt, hogy rám tekintett az Úr –, megfogalmazhatom 

a Szentlélek indíttatása szerint olyan szavakkal, olyan dallamokkal is, amelyeket csak az én Uram és én 

ismerek. Engedjem, hogy az öröm a szívemben a legszebb dallamívnél is magasabbra, egészen föl a 

jóságos Úrhoz szárnyaljon! Az ember ilyenkor talán érzi: „kár, hogy nem tudok még repülni, szárnyalni! 

Annyira lehúz még a föld, a test!” 

 10. Milyen csodálatos lesz az, amikor a lelkem szabadon követheti az Úr magához hívó 

tekintetét! Feltámadt testemben akkor majd együtt lehetek az én Urammal! Ott, abban a mennyei életben 

örökre megmarad ez az ujjongás! A lelkemben a Zsoltáros figyelmeztetése szerint örökre megmarad a hála: 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó az Úr (vagyis irgalmas), mert örökké szeret minket! (Zsolt 117,1).  

 11. Ez a szó: „örökké szeretlek!” – ott teljesedik be igazán! Isten mondja nekem: „örökké 



szeretlek!”, én pedig viszonozhatom Neki: „Örökké szeretlek!” A mennyországban ugyanis majd örökké 

hálát adhatok az Úrnak, mert jó az Úr! Nemcsak jóságos tekintetét közli velem, amellyel rám tekintett, 

hanem jóságos lényét, örökké szerető lényét is! A mennyországban örökké zeng majd az énekünk 

egymásnak: „Örökké szeretlek!” 

 12. Zengjem tehát a Zsoltárossal: Legyen áldott az Úr, aki békességet akar szolgájának! (Zsolt 34, 

27). 

 – Örökre békességet, nyugalmat ad. 

 – Már nem lesz nyugtalan a szívem a bűneim miatt, az Isten irgalmára való rászorultságom miatt. 

 – Már betöltött az Úr irgalma! 

 – Már megtisztított az Ő jóságos tekintete! 

 – „Már megnyugszik a szívem az én jóságos Teremtőmben, Istenemben, Aki magának teremtett”, – 

ahogyan Szent Ágoston mondja.  

 13. Ez a napnál is ragyogóbb tekintet, ez a minket leginkább szerető embernél is szeretetteljesebb 

nézés nemcsak az Úr békéjét, hanem magát a békesség Urát is adja nekem!  

 14. Ó, mennyire kell hálálkodnom az Ő irgalmas jóságáért! Olyan jó lenne már előremenni a 

lelkemmel a mennyei országba, ahol színről színre szemlélhetem az én jóságos Uramat! Befogadhatom az 

Ő jóságos tekintetét. Ő pedig engem fogad be a jóságos lényébe, mert Ő a jó Isten! Csak ennyit mondjak 

örvendezve: „Jóságos vagy hozzám! Jóságos vagy hozzám!” 

 15. Ebben a mennyei világban csodálkozva láthatom, hogy az Úr minden teremtményéhez jóságos. 

Mostantól kezdve már így folytassam az imámat: „Jóságos vagy hozzánk! Jóságos vagy hozzánk, Uram! 

Ez az a Te nagy dicsőséged, amely betölti az eget és a földet! (Vö. Iz 6,3). Jóságod minden emberi 

kicsinyesség, gyarlóság, bűn és gonoszság ellenére is betölti az egész világot.  

 

Ó, de jó, Uram, hogy a szemed ilyen jóságosan ránk tekintett!” 

 

Énekeljük Urunk jóságát: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

Igényeljük Urunk jóságát: Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

  



 

 

91. Az Úr szeme az istenfélőkön nyugszik (Zsolt 32,18) 

(Megpihenni vágyom Nálad, Uram: ünnepi csendben, testvéri közösségben) 

 

 

Imádkozzuk a 150. számú éneket: 

 Uram, Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram, Jézus légy velünk! 

 

 1. A Mindenszentek nagy serege az angyalokkal együtt dicséri szüntelenül az Urat. Mi is szeretnénk 

csatlakozni ehhez a dicsérethez, de mi még nem ismerjük azt az éneket. Akkor viszont a szívből fakadó 

csenddel, ünnepi csenddel kapcsolódjunk bele mennyei testvéreink közösségébe! Ahol ugyanis a világ zaja 

véget ér, ott kezdődik a mennyország csendje.  

 Ez az ünnepi csend olyan, mint a kapunyitás előtti csend. A hosszú út megtétele után már 

megérkeztem, a ház előtt vagyok, már becsengettem, s csendben várakozom: mikor nyílik meg az ajtó? Az 

Úr Jézus kis időről beszélt tanítványainak: Rövid idő és viszontláttok engem (Jn 16,16). Már csak ennek a kis 

időnek kell elmúlnia. Tehát türelmesen várakozom, amíg fel nem tárul az ajtó, hogy bemehessek, és 

együtt lehessek az én Urammal, Istenemmel. 

 2. Addig, amíg nem tárul fel az ajtó, vigasztalásomra van a Zsoltáros üzenete: Az Úr szeme az 

istenfélőkön nyugszik, mindazokon, akik az Ő irgalmában bíznak (Zsolt 32,18). Micsoda nyugalmat sugároz 

ez a kinyilatkoztatott tanítás! Az én jó Uram rám tekintett, és tekintete megpihent rajtam. 

 Amennyire csak tudok, próbálok nyugton maradni, hogy az Úr tekintete egyre jobban rám 

sugározódjék! Bár én nem látom Őt, de tudom, hogy Ő lát engemet! Szeretném, hogy minél hosszabban 

nyugodjék rajtam az Úr tekintete, mintegy megmelegedjen rajtam! Ha napsütkérezéskor folytonosan 

mozgunk, érezzük ugyan a nap melegét, de ha mozdulatlanul maradunk, sokkal többet tudunk magunkba 

gyűjteni belőle. A nap melegétől átjártság élményét segítségül híva próbáljam elgondolni, hogy átjárja  

testemet, lelkemet Isten Atyám rám sugárzó tekintete! Itt nemcsak a testemet járja át a meleg, hanem sokkal 

inkább a lelkemet. Hagyom, hogy fölmelengesse bennem a fagyost (vö. Ho. 97,8). Hagyom, hogy a 

melegével feltüzesítse a szívemet. Csak azt kívánjam, hogy az Úr tekintete még inkább rajtam 

nyugodjék! 

 3. Mit kell tennem ahhoz, hogy Isten tekintete még jobban rajtam nyugodjék? A Zsoltárostól 

tanulhatom meg. Ő mondta: az Úr szeme nyugszik az istenfélőkön, tehát mindazokon, akik félik Őt. 

„Szentlélek Úristen, add nekem az istenfélelem ajándékát, hogy még nagyobb tisztelet legyen bennem Isten 

iránt! Féljek Őt megbántani a legkisebb rossz mozdulattal is, lelkem moccanásával a gondolat vagy a vágy 

terén. Szeretném, ha még inkább betöltene az istenfélelem Lelke, mert akkor még jobban rajtam nyugodna 

az Úr szeme!” 

  



 

 Most hosszabb csendben szítsam az Isten iránti gyermeki tiszteletemet, szeretetemet, mint az Ő 

tekintetének befogadására nyiladozó készségemet! Nyújtogassam a kitárulkozásomat! Eközben a lelkemmel 

érzékelhetem: Isten szerető tekintete rajtam nyugszik. 

 Az istenfélő magatartást így is megfogalmazhatom: „Istenemnek tisztellek Téged, Uram!” Ó, de 

nagy ajándék az istenfélelem ajándéka! A Szentlélek maga műveli és növeli bennem az Isten iránti 

tiszteletemet. Engedjek Neki szabad kezet, hadd növelje bennem a tiszteletet és a szeretetet lelkem Ura, 

Istenem iránt! Minél jobban tágítja a lelkemet, annál több lesz bennem a tisztelet a mennyország Ura iránt. 

Akkor egyszer csak álmélkodva vehetem észre, hogy a testem ugyan itt van még a kapu előtt, de a lelkem 

már ott benn, az elválasztó kapun túl, az Úrnál honol! Ott benn azután végtelen tágasság van. Én hagyom, 

hogy Isten Lelke odavigye az én lelkemet, ahová Ő akarja!  

 Hogyan tudom még tovább biztosítani, hogy az Úr szeme rajtam nyugodjék? A Zsoltáros így 

tanította: Az Úr szeme nyugszik az istenfélőkön, mindazokon, akik az Ő irgalmában bíznak. De jó is, hogy 

amióta elkezdtem gyakorolni a Jézus-imát, már valamelyest megtanultam bízni Isten irgalmában. 

 Engedem, hogy Istenünk irgalmas szeretete rám harmatozzon, Önmagával beborítson, jóságával 

betakarjon, és szeretetével melengessen. 

 4. Milyen nagyfokú atyai gyengédség ez, amellyel Isten Atyám dédelgetni akar engem! Nem 

győzök betelni ezzel a gyönyörűséggel, pedig most még csupán nyugszik rajtam az Úr tekintete! Milyen lesz 

az, amikor majd szerető tekintetével magához int, átölel, és úgy dédelget? Most talán már kezdek valamit 

megsejteni abból, hogy mit jelent az, amikor Isten irgalmaz. Mondjam Neki: „De jó is, hogy irgalmas vagy!” 

Mondhatom neki személyesebben is a vallomásomat: „de jó, hogy irgalmas vagy hozzám!” Ez az, amikor 

Isten irgalmáért esedezem. Ez a megbocsátás öröme, a bűneimtől való megtisztulás megkönnyebbülése. Ha 

ilyen gyönyörűséges lelki kincs az, hogy az Úr szeme rajtam nyugszik, akkor csak könyörögjek még: 

Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas! Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van 

bizodalmunk. (Te Deum, Ho. 276.A). Bízom a Te irgalmadban! Vágyódom arra, hogy még jobban 

megtapasztaljam irgalmazó, megtisztító szereteted gyönyörűségét!  

 „Ha méltatlanságom tudatában szégyenkezve le is sütöm a szememet, akkor is tudom, hogy Uram, 

Te nézel engem, gyermekedet. Tudom, hogy nem az államat érinted meg – mint a szemét lesütő gyermeknek 

szoktuk, hogy végre nézzen fel ránk –, hanem a szívemet: magadra irányítod a tekintetemet. Bárcsak az én 

tekintetem is mindig Rajtad nyugodhatna! Bárcsak ne tekintgetnék jobbra-balra, amikor a teremtmények 

vonzása el akarna téríteni Tőled!” 

 „Ez a szó: »Uram!«, minden varázsszónál hatásosabb! Újra meg újra összeköt Veled, Akit 

elismertem életem Urának! Vajon mikor lesz az már, hogy elszakíthatatlanul, eltéríthetetlenül Benned 

nyugszik meg az én lelkem, Uram, Istenem? Ez a szó: »Istenem!« lesz ugyanis az a másik abszolút biztos, 

erős, hatékony imaszó, amely nem enged eltérülni Tőled. Valahányszor csak kimondom: »Istenem!«, 

akkor Te – jobban mint a mágnes a vasreszeléket – magadhoz vonzod a szívemet, a szívem tekintetét! 

Boldogan átadom magamat e vonzásnak. Bárcsak sohasem lenne vége! Akkor kimondhatom: Uram, 

Istenem, Te vagy az én életem – örökre! Benned nyugalmat találni: az örök élet boldogságát jelenti 

számomra.” 

 Itt, ebben a boldog örök életben kapcsolódik egybe az életem mindazokkal, akik már részesedtek 

Isten örök életében a Szűzanyával, Szent Józseffel, az angyalokkal és minden szenttel. Micsoda testvéri 

közösség ez, ahol Istennel lehetek a test és vér közösségben! Hiszen nekem adta Fia testét és vérét! Micsoda 

communio sanctorum (szentek közössége) ez, közösség a Szenttel, a végtelen nagy Istennel és mindazokkal, 

akik Hozzá tartoznak, a szentekkel! Itt már nincs más dolgom, mint örvendezni, szüntelenül örvendezni!  



 

Befejezésül énekeljük örvendezve Isten üzenetét: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Válaszoljunk Neki: Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

  



 

 

92. Jó az Isten! 

 

Énekeljük a 28. számú éneket: 

 Nagy örömnap ez nékünk Isten kegyelméből. 

 Ma született Krisztusunk tiszta Szűz méhéből. 

 A kis Gyermek oly nemes, olyan ékes, kellemes 

 Ő emberségében, 

 Mégis felfoghatatlan, szóval kimondhatatlan  

 Ő Istenségében. 

 

 A 90. imaórában már gyakoroltuk azt az imát, amelyben az Úr szeme jóságosan ránk tekint. Jó 

megfürödni az Ő jóságos tekintetében! Legutóbb pedig azt az imát ízlelgettük, amelyben Isten szeme az Őt 

félőkön nyugszik. Jó, hogyha Isten tekintete nyugszik rajtunk! 

 

 1. Ma elmélkedjünk arról, hogy jó az Isten, önmagában jó, hiszen Ő a végtelen Jóság. Elmélkedjünk 

arról, hogy jó az az Isten, Aki az arcát felénk fordítja, Akinek a tekintete ránk sugárzik és Akinek szeme 

rajtunk nyugszik!  

 A szemlélődő ima Istenre figyelő, Istenre tekintő, Istent tekintetbe vevő imádság. Ez az imádság 

tehát nem csupán szavaknak egymás utáni elmondása, hanem egész életünk, az Istenre figyelő, Istenre 

tekintő életünk lesz imádsággá. 

 Kezdjünk el tehát most még jobban Istenre figyelni! Az összeszedettség hiánya azt eredményezi, 

hogy az imádság közben nem tudunk Istenre figyelni. Most, amikor a lelkünk tekintetét az Úrra 

irányítjuk, akkor éppen a Ráfigyelés hozza létre bennünk az összeszedettséget. Az Istenre figyelő élet 

Istenre tekintő életet jelent. Őt szemléljük a lelkünk szemével. A jóra, a szépre, az igazra szívesen tekintünk 

a földi dolgok vonatkozásaiban is. 

 Ebben az imában arra az Istenre próbáljuk irányítani szemlélődő tekintetünket, Aki jó! Nem 

véletlenül használjuk állandó jelzőként, hogy Ő a Jóisten. Mi, emberek törekedhetünk arra, hogy a lelkünk 

tekintete a Jóisten felé forduljon, de igazán Isten Jósága az, Aki magához vonz bennünket. Azért 

mondtam úgy, hogy Aki magához vonz, és nem úgy, hogy amely magához vonz, mert Isten maga a végtelen 

Jóság. Istenben nincs összetettség. Benne minden tulajdonság egy az Ő Lényegével, Istenségével. 

 Idézzünk fel magunkban egy olyan élményt, amelyben már megélhettük, hogy Isten jóságosan, 

szeretettel tekintett ránk! E jóságos tekintettől homlokunknak és szívünknek ráncai kisimultak, s 

aggodalmaskodásaink elillantak. Abszolút gyermeki biztonságban érezhetjük magunkat Isten Atyánk 

jóságos tekintetének sugárzásában! 

 



 Aquinói Szent Tamás a Summa theologica-ban ezt mondja: Isten természetét nemcsak az 

igazságosság jellemzi, hanem még inkább a jóság. A legfőbb jó lényegéhez az is hozzátartozik, hogy jóságát 

a teremtményeivel is éreztesse (S. Th. I. II. 6. 4). Nagyon fontos tanítás ez! A Jóisten éreztetni akarja velünk 

az Ő jóságát! Tehát átélhetjük jóságát, bár amint Isten végtelensége felfoghatatlan a számunkra, úgy Isten 

jósága is felfoghatatlan a maga teljességében az emberi megismerő-, illetve befogadóképességünk számára.  

 2. Isten jóságát, szeretetét a teológia így fogalmazza meg: Diffusivum sui, vagyis önmagának a 

kiáradása. Ahogyan a Nap nem tud úgy létezni, hogy ne sugározza a melegét és a fényét – különben nem 

lenne Nap – úgy lehetne elképzelni Isten szeretetének ezt a kisugárzását is. 

 Elsősorban a három isteni Személy egymás felé áradásáról van szó. Istenben az az egyetlen 

összetettség van, hogy az éntudata három Személyben jelentkezik. Ezért van az egy Istenben három 

Személy. Árad az Istenség a végtelen jóságban és a szeretetben az isteni Személyek között! 

 Másrészt pedig a teremtményekre sugárzik ki Isten jósága. Kiárad. Szent Páltól kapjuk a tanítást: 

Isten szeretete beleáradt a szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által (Róm 5,5). Tehát erről van szó! 

A szent szeretet, a végtelen jóság bele akar áradni a szívünkbe! Hagyjuk, hogy áradjon bele a lelkünkbe! 

 A Szentírás tanítja: Isten mindent szeretetből alkotott, nem utál semmit, amit alkotott (vö. Bölcs 

11,24). Az Ő jósága árad ránk, teremtményeire. 

 a) Hittel higgyem e jóság létezését és felénk áradását! Megfogalmazhatom és ismételgethetem 

magamban így is: „Hiszem, hogy jó vagy!” 

 b) A hittel való elfogadás mellett próbáljam átélni, megtapasztalni, „belülről tudni”: „Jó az Isten!” 

Segít, ha így fogalmazok: „Tudom, hogy jó vagy!” Talán most nem kell részletesen felidéznem a konkrét 

élményeket, amikor megtapasztaltam Isten jóságát. (Most nem saját magunkat, vagy a többi teremtményt 

akarjuk nézni, hanem azt az Istent, Akitől a jó származik.) „Tudom, hogy jó vagy!” Ez a kijelentés jobbára 

még a mi értelmünk tevékenységének eredménye, tapasztalataink leszűrése. De éppen azért kaptuk az 

értelmet Istentől, hogy felismerjük és elismerjük az Ő jóságát. Ami benne láthatatlan: az örök ereje és 

isteni mivolta a világ teremtése óta a művei alapján felismerhető (Róm 1,20). A jó teremtmények létéből 

ugyanis tudunk következtetni a teremtő Isten jóságára. A megpróbáltatásokban, az élet keresztútjain is nagy 

segítség, ha így fogalmazom meg az imámat, bizalmamat Isten felé: „tudom, hogy jó vagy!” 

 c) A hitem, illetve a tudásom szava után fogalmazzam meg az érzelmeimet is Isten jóságával 

kapcsolatban: „Érzem, Uram, hogy jó vagy!” Vagyis a szívem mélyén átélem Isten jóságát. Ahogyan az 

orvosság az ember testében fejti ki jótékony hatását, úgy Istennek ez a jósága is belülről gyógyítja a 

lelkemet. Nem baj, ha az orvosság felszívódását nem érzem, de az eredményét tapasztalom: megkönnyebbül 

a szervezetem, elhagyja a betegség, a testem gyógyul. Ugyanúgy nem baj, ha nem érzem, hogy Isten jósága 

hogyan tevékenykedik a lelkem mélyén, hogyan alakít jóvá, hogyan asszimilál magához, a végtelen Jóhoz. A 

végeredmény, a kihatás, a gyümölcs fogja megmutatni, hogy a Jóisten valóban jelen van a lelkem 

mélyén. Kisugárzik, átalakít. Én hagyom, hogy az Ő jósága a leghatékonyabb orvosságnál is nagyobb 

erővel, egyre jobban átjárjon. Ha a lelkem rá tud állni arra a hullámhosszra, amelyen Isten belém 

sugározza az Ő jóságát, akkor együtt rezdül vele, és egyszer csak elkezd ujjongani a lelkem az 

örömtől.  

 d) Ez az együtt rezdülés talán leginkább ahhoz hasonlít, mint amikor két egymást szerető ember 

tekintete egymásba fonódik, s csak az öröm lüktet bennük és sugároz egymás felé. Lelkem boldog örömével 

tekintsek a bennem lakó jóságos Úrra, és mondjam Neki: „Jó vagy!” Az egymásnak való örvendezés 

ujjongásával mondjam: „Olyan jó, hogy jó vagy!”  

 e) Aztán talán már a szavak sem szükségesek ahhoz, hogy megtapasztaljam a lelkemben jelenlevő 



Isten jóságát. Szavak nélkül is visszasugározhatom Neki egész lényem mondanivalóját: „jó vagy!” Ez 

az, amikor Isten szívétől az én szívemig árad a jóság. Én viszonozhatom az Ő jóságát, 

visszasugározhatom Hozzá – a hálámmal együtt. Most már a szavak béklyója nélkül, szabadon 

engedhetem érvényesülni ennek a szeretetnek az áradását Istentől hozzám, és éntőlem Istenhez! Itt már 

szavak nélkül is tudom, hogy: „Isten jó!” Itt már nem elméleti tudással, hanem belső megtapasztalással, 

átéléssel tudom: Ő jó, és árad a jósága. 

 3. Ha valami kizökkentene ebből a jóság-, szeretet- és hála-áradásból, 

 – akkor érdemes újra kimondanom: „Jó vagy!”  

 – Azután próbáljam szavak megfogalmazása nélkül belül megélni: „Olyan boldog vagyok, hogy Te, 

a jelenlévő Isten olyan jó vagy! Olyan hálás vagyok, hogy jó vagy, és ezzel a jóságoddal egyre jobban jelen 

vagy a lelkemben!” 

 – Talán azt is megélhetem, hogy nem is annyira nekem, az embernek kell erőlködnöm, hogy Istenre 

irányítsam a figyelmemet, hanem Ő az, aki magához vonzza a tekintetemet. Őt nézzem, az Ő jóságát 

szemléljem! 

 4. Ezt a szeretetet, ezt a lángolást Isten hozza létre bennem, ez az Ő ingyenes ajándéka. Nem 

követelhetem ki. De Ő, aki olyan jóságos, bizonyára hajlandó teljesíteni a kérésemet, 

 – ha állhatatosan kérem, 

 – ha készítgetem a szívemet a lángolásra, 

 – ha vágyódom jóságának és szeretetének megtapasztalására!  

 – Csak ne akadályozzam a teremtmények felé fordulásommal Isten jóságának és szeretetének 

fellobogását bennem!  

 – Adjam át Neki teljesen a kezdeményezést! „Jó vagy!” 

 Szent Péter bizonyára nem véletlenül mondja a hívekről: Ti már megtapasztaltátok, hogy milyen jó 

az Isten (1 Pét 2,3). 

 

Úgy látszik, Isten minket megszentelő tervében benne van az is, hogy megtapasztalhassuk jóságát, kegyelmi 

ajándékát.  

 Bárcsak elmondhatnánk: „Mi is megtapasztaltuk már, hogy milyen jó az Isten!” 

 

 Befejező ima gyanánt az Isten jóságát kézzelfoghatóan megmutató Karácsony misztériumáról, 

öröméről énekeljük a 29. számú éneket: 

 Ó gyönyörű szép, titokzatos éj! 

 Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. 

 Kisdedként az édes Úr,  

Jászolában megsimul 



 Szent karácsony éjjel!  

 

 

93. Jó vagy hozzánk, Istenünk! 

 

A 157. számú éneket imádkozzuk: 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj. 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,  

 Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe. 

 Jézus legyen írva minden levelében,  

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében. 

 

 Legutóbb arról elmélkedtünk, hogy jó az Isten. Most próbáljuk megélni Isten személyesen minket 

érintő jóságát! 

 Amikor a Mikulás bácsi megérkezik, akkor azt kérdezi: „Hol vannak a jó gyermekek? Hadd lássam 

őket, mert nekik hoztam ajándékokat!” Szent Miklós közbenjárásával ma a legnagyobb ajándékot, Isten 

jóságát igényeljük, hiszen olyan jó jónak lenni, illetve oly jó a Jóval betöltődni! 

 Ebben az elmélkedésben azért szemléljük Isten jóságát, mert ez segít Isten szeretetének a 

szemlélésére. Tehát most nem elmélkedni akarunk a jóról, vagyis szép elmefuttatásokat végezni róla, hanem 

csak Isten jóságának, Isten szeretetének a konstatálására törekszünk. Megállapítjuk, hogy jó hozzánk az 

Isten. 

 Az imaóra folyamán álljunk meg csendben e tény előtt: Isten jó hozzánk, és szeret minket! 

Szeretettel nézzük a Belőle fakadó jóságot és hozzánk irányuló szeretetét!  

  

1. Az első ima-szó: Jó. 

Mi jut az eszembe, mi jut a szívembe erről a szóról: „Jó.”? 

 a) Próbáljak visszaemlékezni életemnek arra az eseményére, amelyről visszamenőleg is csak ez 

csilingel a lelkembe: jó volt akkor ott megélni azt az eseményt. A 2001. Szent Mihály-napi, pilisszentléleki 

zarándoklásunkról kaptam egy visszajelzést: „Jó volt ott lenni!” Valóban egy ritka-szép őszi napot kaptunk 

ajándékba az Úristentől, a szentmisét, az elmélkedést, a közös testvéri együttlétet a napsütésben, a 

szélcsendességben és Boldog Özséb atyánk nyomdokában. Ezt az élményt is fel lehet idézni. 



 b) Hadd mondjak el egy hasonló szituációt, egy gyermekkori élményt, amely egy életen át elkísér. 

Pécs mellett, a Mecsekben van a Jakab-hegy. Ott található a Zsongor-kő is. 1952 nyarán 10 éves gyerekként 

egy pécsi fiatal egyházmegyés pap vezetésével többedmagammal néhány napot eltölthettünk a Jakab-hegyi 

egykori pálos monostor romjai között. Jó volt ott lenni. Békesség volt, az ég ragyogó kék volt. A napsugár 

akadálytalanul érkezett hozzánk. Kellemes volt a nyári meleg. A szellő halkan járt a fák csúcsán. Jelezte, 

hogy a Szentlélek is köztünk volt, hogy a hegyen közelebb lehettünk Istenhez. Ott lehettünk a hegyen, ahol 

Isten lakik! Mert ha a szent remetéket el is űzte a török hatalma, azután II. József, a kalapos király önkénye 

1786-ben, majd a kommunista diktatúra 1950-ben, Istent nem lehetett elűzni! Annak a helynek a 

kisugárzása, a „genius loci” a jó Istennek adott életek hősiességéről és szeretetéről muzsikált.  

 c) Ha azt mondom: „jó”, az olyan megfoghatatlan. De ha tudom konkretizálni, azaz egy élményhez 

kötni, hogy mi volt jó számomra, akkor könnyebb átélnem nemcsak a „jó” szó jelentését, hanem sokkal 

inkább annak tartalmát. Tehát most csak ezt az egy ima-szót mondogassam: „jó”, és próbáljam mintegy 

szemlélve, tehát szavak s konkrét élmények elmesélése nélkül átélni azt az életre kiható élményt, amelyet 

akkor olyan nagyon jónak tapasztaltam meg. Megállapíthatom, hogy ez a jó nem csupán volt, hanem most is 

„jó”-ként létezik. Az életemnek ez a kincse, a jó átélése nem múlik el. Egy esemény elenyészhet, de az 

érték, a jó megmarad.  

 2. A második ima-szó: Jó vagy! 

Istennek mondjam! A jó már nemcsak egy egyéni élmény formájában, hanem az Istennel való személyes 

kapcsolatban is megjelenik számomra. Isten ugyanis – mint Isten – jó! 

 

 a) A Zsoltáros, az Ószövetség nagy imádkozója felszólít: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó! (Zsolt 

117,29). Jó az Isten! Engedjem hatni magamra Isten jóságát! „Jó vagy!” Isten akkor is jó, ha nem érzékelem 

a jóságát. A nap akkor is ragyogóan világít, ha nem tudok belenézni, ha felhő takarja el előlem, vagy a 

földgömb – amely éppen elfordult a nap irányától –, és csak sötétség vesz körül. Isten akkor is jó, ha a föld 

vagy egy felhő takarja el előlem, vagy ha az evilági élet Isten és közöttem falat látszik emelni.  

 b) Isten akkor is jó, amikor nem tapasztalom meg az Ő jóságát például egy-egy betegségben vagy 

fájdalmas eseményben az életem folyamán, vagy a halálban. Isten jó, és ez szüntelenül a reménységem 

forrása, még ha most nem is tapasztalom meg ezt az isteni jóságot. Szent Pál így mondja: Nem a szemlélés 

– tehát a közvetlen tapasztalás, az istenélmény állapotában –, hanem a hit állapotában élünk (2 Kor 5,7). De 

a hitnek ez a sötétsége is abszolút bizonyosságot ad nekünk Isten jóságáról. Szent Pál erről így tanít: Ezt Ő 

nyilvánvalóvá tette számunkra: örök ereje és isteni mivolta a világ teremtése óta művei alapján 

felismerhető (Róm 1,20). 

 

 3. A harmadik ima-szó: Jó vagy hozzám!  

 

 a) Tóbiás mondja: Higgyétek, hogy (Isten) megmutatja rajtatok a jóságát! Én magam is egész szívvel 

Őbenne örvendezem (Tób 13,10). Mondogassam Neki: „Jó vagy hozzám! Egész szívemmel hiszem ezt, és 

örvendezem a jóságod felett, Uram! Hagyom, hogy a hitem felcsiholja az örömet a lelkemben. Uram, 

örvendezem, mert jó vagy hozzám.” 

  

b) Ahogyan a tábortüzet lehet szítani – hogy a kis lángból nagy tűz legyen, mert több oxigént fújunk 



rá –, úgy a lelkemben is lehet még tovább szítani az örömet. Ha elkezdek örülni az Úrnak, 

megtapasztalhatom, hogy egyre több öröm lesz a szívemben. Ezt az örvendezést tulajdonképpen már az Úr 

adja a lelkembe. „Uram, azért tud egyre nagyobb lánggal lobogni bennem az öröm, mert jó vagy hozzám. 

Hadd örvendezzem egyre jobban Neked!” 

 c) Milyen nagyszerű érzés a gyermekeknek, amikor a tábortűz kis lángja már nem az ő 

erőfeszítésüktől, hanem a szellőtől kap mind nagyobb erőre, és lobog egyre jobban! Engedjem, hogy így 

járjon át engem is a Szentlélek szellője, és így tüzesítse bennem még nagyobbra az örömömet! „A Te 

örömöddel, önmagaddal járj át, Uram! Olyan jó vagy hozzám!” 

 d) Amikor a fadarabok a tábortűzön elérik a gyulladási hőfokot, akkor megadják magukat a tűznek! 

Akkor az addig hideg fa lobogó tűzzé alakul át. Amikor a lelkem megadja magát Isten szeretetének, Isten 

örömének, akkor az én jéghideg lelkem is magasabb létrendbe, Isten örömébe jut, magasztosul fel.  

 „Járj át az örömöddel, Uram! Tüzesítsd még jobban magadba a lelkemet! Most már valóban tudom, 

hogy jó vagy hozzám.” Mondhatom a Zsoltárossal is: Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe 

helyeznem a bizakodásom! (Zsolt 72,28).  

 e) Ha kell, mondjam ki újra: „Hiszem, hogy jó vagy hozzám!”  

 Mondhatom ebben a formában is: „Tudom, hogy jó vagy hozzám!” Amíg e vallomásaimat 

mondogatom, talán majd egyszer fellobban bennem a szeretetnek az a hőfoka, a szeretetnek az a lángolása, 

amikor szívem már szavak nélkül is csak ezt lükteti Isten felé: „Jó vagy hozzám!” Akkor már csak az Isten 

jósága feletti öröm tölt be. 

 

 4. Negyedik ima-szó: Jó vagy hozzám! 

 

Ha a teremtmények zaja felriaszt ebből a gyönyörűségből – amellyel az én jóságos Uramnak tudok 

örvendezni –, ne nyugtalankodjam, ne essem kétségbe, hanem tágítsam a kört, és mondogassam a negyedik 

ima-szót az én jó Uramnak: „Jó vagy hozzánk!” Itt sem kell részleteznem, hogy hogyan, kinek milyen 

ügyében kérem az Ő teremtményeire, az én embertestvéreimre jóságának áradását.  

 

 a) Ezzel az imaszóval: „Jó vagy hozzánk!” – megélhetem Isten jóságának univerzális áradását a 

teremtményei felé. Ez nem olyan, mint a vasúti vágányváltás, amelytől kezdve már egy másik vonalon 

szalad a vonat. Ha én mások számára kérem Isten jóságának az áradását, az azt eredményezi, hogy az Ő 

jósága felém is még jobban árad, mert a jóság ilyen: minél többfelé oszlik, annál nagyobb!  

 b) Ez az ima-szó tehát még jobban tágítja Isten jósága feletti élményemet, mert amikor Isten jóságát 

élvezem, akkor már nem csak magamon lesz a nézésem. A Zsoltáros így tanít: Jóságos az Úr mindenkihez, 

irgalmas minden teremtményéhez (Zsolt 144,9). Amikor boldogan konstatálom, hogy Isten jósága rám árad, 

akkor azt is észre kell vennem, hogy Isten jósága mindenkire kiárad, mint ahogyan a nap sem csak énrám 

süt, hanem mindenkire.  

 c) Amikor ezt az ima-szót mondom: „Jó vagy hozzánk!”, akkor megélhetem azt is, hogy az imádság 

nem más, mint communio (= közösség), kapcsolat Istennel.  

 De nemcsak az én kapcsolatom, közösségem Istennel, hanem az én imádságom által mindnyájunk 

Istenhez való kapcsolódása. 



 d) Ez a tény – hogy „Jó vagy hozzánk!” – segítsen megélnem: a mennyország univerzális, tágas! 

Isten jósága mindnyájunkra ráárad. Mi pedig, az Ő teremtményei egymással is bensőségesebb lelki 

kapcsolatba jutunk, mert ugyanaz az isteni jóság jár át mindnyájunkat. Már nem is kell mondogatnom, hogy 

„Jó vagy hozzánk!”, elég ha csak tudom ezt. Ez az élmény ima-állapottá szenteli a földi létemet. 

 e) Sőt mindnyájan belekapcsolódhatunk Isten önmagát ajándékozó jóságába! Ahogyan a 

testvérekben egy vér lüktet, úgy bennünket Isten egyetlen jósága jár át és fűz össze egyetlen testvériségbe, 

Isten gyermekeinek a közösségébe. 

 f) Engedjem, hogy Isten jósága – a közlekedő edények törvényének megfelelően – még jobban 

belém áradjon, és rajtam keresztül a világba; hogy az emberekben ne a gyűlölet, a gonoszság, az egymás 

elleni harc, hanem a szeretet, a jóság, Isten jósága uralkodjék el! Ez az uralom nem más, mint az Isten 

országa, ahol Isten jósága uralkodik el a szívekben. Mi Atyánk, jöjjön el a te országod! (Mt 6,10), vagyis a 

Te jóságod uralkodjék el az emberek lelkében!  Tágítom, egyre nagyobbra kitágítom a szívemet, hogy 

Istentől egyre több jóság áradjon rajtam keresztül is az emberiségbe! „Olyan jó, hogy jó vagy hozzánk, 

Istenünk!” 

 

 5. Az ötödik ima-szó: Örvendezve hálálkodom jóságodért, Uram! 

 

Az Úr mondja: Megújítom őket, mert megkönyörültem rajtuk én, az Úr, az ő Istenük: Szívük örül majd az 

Úrban! (Zak 10,6.7). Nemcsak pusztába kiáltott szó ez az ima: Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal! (Zsolt 

50,20). Isten valóban hajlandó megkönyörülni rajtunk, jót tenni velünk.  

 

 a) Ha szüntelenül hozzá kiáltok: – Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, irgalmazz nekem! – akkor 

azt is megtapasztalom, hogy megkönyörül rajtam. Megtapasztalhatom Isten jóságát. A Jézus-imának – 

amellyel szüntelenül Istenhez kiáltok, az Ő irgalmáért esedezem – az a gyümölcse, hogy Isten jóságosan 

lehajol hozzánk, nekünk ajándékozza magát, és örvend a szívünk. Az öröm és a hála, mint valami 

csodálatosan szép duett, együtt szárnyal az ég felé! Engedjem, hogy lelkemből egyre magasabbra szálljon ez 

a dallam! 

 b) Tehát egyszerre örvendezem és hálálkodom. Ehhez az örvendezéshez és hálálkodáshoz újra 

vegyem elő a Zsoltáros buzdítását: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, és örökké szeret minket! (Zsolt 

117,29).  

 „Hálálkodom, Uram, mert jó vagy hozzám! Örvendezik a szívem, mert örökké szeretsz minket.” 

 

 Akármerre is járok az életem útján, mondogassam ezeket az ima-szavakat:  

 – Jó!  

 – Jó vagy!  

 – Jó vagy hozzám! 

 – Jó vagy hozzánk! 

 – Örvendezve hálálkodom jóságodért! 



 Ezek a szavak segítenek megtapasztalni Isten jóságát. Amikor pedig megtapasztaljuk az 

életünkben Isten jóságát, akkor magát Istent tapasztaljuk meg!  

  

Befejezésül énekeljük Isten üzenetét, amely nemcsak hozzánk, hanem minden gyermekéhez is szól:  

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

 

Próbáljuk megélni ezt a tudást Isten szeretetéről: „Tudom, hogy mennyire szeretsz, mennyire jó vagy!” 

 

Szívünk Isten jóságára kitárulkozó vágyakozásával énekeljük: 

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

  



 

 

94. Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete (Tit 3,4) 

 

Énekeljük a 23. számú karácsonyi éneket: 

 Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, 

 Angyaloknak énekével Néked áldozok. 

 Terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet 

 Töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén!  

 

 Legutóbb ezekkel az ima-szavakkal elmélkedtünk: jó; jó vagy; jó vagy hozzám; jó vagy hozzánk; 

örvendezve hálálkodom jóságodért, Urunk.  

 Bevezető gyakorlat gyanánt vegyem újra elő ezeket a gondolatokat! Próbáljam átélni, hogy mit 

jelent a jóság, mit jelent az, hogy Isten jó önmagában, és hogy Ő jóságos hozzám, illetve hozzánk. Hiszen 

Krisztusban Isten jósága kézzelfoghatóan megjelent számunkra. Csendben töltekezzem a jóval, a 

jósággal, illetve magával Istennel, és hálálkodjam a jóságáért!  

  

1. Hálálkodjam jóságos Istenünknek! 

 

 a) Mondjam: „Jó vagy hozzánk, Uram!” 

 b) Valljam meg a hitemet: „Hiszem, hogy jó vagy hozzánk, Uram!” 

  c) Még inkább vallomásként mondjam a megélt boldogságomat: „Tudom, hogy jó vagy hozzánk, 

Istenem!” Az ilyen vallomást csak boldogan, tüzes lélekkel lehet mondani. 

 d) Engedjem, hogy fellobogjon szívemben a tüzes szeretet! Így nemcsak mondom, nemcsak hittel 

megvallom, hanem az életemből, belső tapasztalással mondom: „Jó vagy hozzám, Istenem!” 

 e) Ha talán még nem tapasztalom Isten jóságának fellobogását bennem – mint ahogy egy forrás 

felbuggyan a földből –, akkor legalább vágyódjam utána! Mondogassam az Ószövetség imádkozó Mestere, 

a Zsoltáros szavait is: Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után: mikor mehetek, hogy megjelenjek az 

ő színe előtt? (Zsolt 41,3). Nyújtogassam készségemet: „Uram, kész vagyok most csak Teveled foglalkozni, 

hogy Te a Jelenléteddel tölts be engem!” E vágyódásommal már a jelenlét imája kezd körvonalazódni a 

lelkemben. Arra vágyódom, hogy az Ő jelenlétében élhessek. Vágyamat az Ószövetségi nagy imádkozója 

másik szavával is megfogalmazhatom: Adjatok az Úrnak hálát jóságáért! (Zsolt 106,15).  

 f) Ha én még nem tudok elmenni hozzá, és az Ő jelenlétében élni, akkor kérjem meg, hogy Ő 

jöjjön el, jelenjen meg nekem, árassza belém jóságát!  

  



 

Mondogassam, hívogassam:  

– Áradjon belénk Isten jósága! (De jó is ezzel betöltődni!) 

– Áradjon belénk az Úr irgalma! (De jó is ezt megtapasztalni!) 

– Áradjon belénk megbocsátó, atyai szeretete! (De jó is ebben elmerülni és Isten gyermekeinek módjára 

Isten-Atyánk szeretetében lubickolni!) 

 

2. Isten jósága már jelen van az életemben 

 

Nemde ez az eredménye a Jézus-imának, amellyel oly sokszor fohászkodtam: Uram, Jézus Krisztus, élő 

Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!? Beért, termést hozott a szüntelen imádság.  

 a) Mondjam Neki: „De kedves vagy, Uram, 

 – hogy eljöttél,  

 – hogy közel jöttél, 

 – hogy lehajoltál hozzám, a kicsihez, 

 – hogy bejöttél lelkem hajlékába, 

 – hogy szívembe árasztottad jóságodat, 

 – hogy itt vagy,  

 – hogy jelenlétednek részesévé tettél. 

 b) Mivel a mi Istenünk emésztő tűz (MTörv 4,24; Zsid 12,29), örökkön égő, lobogó szeretetláng, 

szerető jelenlétével feltüzesíti az én szívemet is! Ilyenkor elég, ha csak ezt mondogatom: 

 – Olvadjon el szívem Jézus szerelmében! (Ho. 157/2).  

 – Ó, de szeretném, ha még jobban lobogna szívem szeretete!  

 – Ó, de szeretném, ha még jobban belém áradna Isten jósága!  

 c) Hagyom, hogy a két szeretet eggyé olvadjon. Ha már nem én vagyok a legfontosabb magamnak, 

ha már tudom hagyni, hogy beleolvadjon a szeretetem az Úr szeretetébe és az Úr szeretete az én szívembe, 

akkor a két szeretet elválaszthatatlanul eggyé válik!  

 Már nem kell féltenem az életemet, mert  

 – Isten lett az én életem! 

 – belém árasztotta életét. 

 – belém árasztotta jóságát. 

 – belém árasztotta szeretetét. 



 d) Ha hagyom, hogy az Ő élete, az Ő jósága, az Ő szeretete járjon át, akkor valami eszményi 

szépség alakul ki az életemben: Isten megragadó szépsége, magával ragadó jósága. Isten jósága nemcsak 

belém árad, hanem magához emel, magával ragad. Ennek kiteljesedése a misztikában „az elragadottság 

imája”, az eksztázis, amikor a lélek megélheti, hogy Isten nemcsak lehajol hozzá, nemcsak betölti 

Jelenlétével és Jóságával, hanem felemeli magához, a Szívére öleli és a Szívébe zárja! Ó, milyen felséges 

a Jelenlétnek ez az imája, amikor Ő, a nagy Isten énbennem van, én, a parányi teremtmény pedig Őbenne. 

Az isteni Jegyes mondja: Megigézted a szívemet, húgom (Én 4,9). De én is mondjam neki: „Megigézted a 

szívemet, Uram, Istenem!” A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz beszél a szívsebzésről: Megsebezted 

szívemet, Uram, szereteted nyilával. 

 e) Az Úr engem is egészen át akar járni a jelenlétével, jóságával és szeretetével! Mindkét 

kezemmel odatartom Neki a szívemet, vagyis felajánlom az életemet. Közel viszem hozzá a lelkemet, és 

még jobban kitárom Neki: 

 – Áradj belém, tölts be jóságoddal, 

 – vedd a kezedbe a szívemet, 

 – formáld, alakítsd, szépítsd meg a lelkem! 

 „Azt szeretném, ha kedvedet találnád bennem. Tudom, hogy gyönyörűség Neked a teremtményeiddel 

lenned (vö. Péld 8,31). Azt szeretném, ha én is a tetszésedre, a gyönyörűségedre élhetnék. Szeretném én is 

elmondani: gyönyörűség nekem az emberek Istenével lennem! Kimondhatatlanul tetszésemet találom abban, 

hogy a jelenlétedben élhetek! Szeretném én is boldogan megélni, hogy megjelenjék számomra üdvözítő 

Istenünk emberszeretete (Tit 3,4). 

 f) Nincs más dolgom, mint észrevenni, befogadni ezt a jelenlétet, és hálát adni Istenünknek az Ő 

emberszerető jóságáért, amellyel nekünk adta önmagát, szeretett Fiát, és a Szentlélek ereje által belénk 

árasztotta végtelen jóságát. 

  

Énekeljük Isten nekünk ajándékozó szeretetének dalát: gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Isten jóságából minél többet befogadni kész lélekkel folytassuk: Istenem, szeress még jobban, engem 

szüntelen!  

  

 

  



 

 

95. Isten nemcsak megmutatja arcát, hanem meg is jelenik közöttünk 

 

A 23. számú éneket imádkozzuk: 

 Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, 

 Angyaloknak énekével Neked áldozok. 

 Terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet 

 Töltse el ma szívem, lelkem jászolod tövén! 

 

 Isten jelenlétének megtapasztalására vágyódunk! A jelenlét imáját szeretnénk megismerni, 

gyakorolni, mint ahogyan eddig a nyugalom és az összeszedettség imájával foglalkoztunk.  

 – A nyugalom (a lecsendesedés) imájában próbáltunk lecsendesedni, és megállni Isten előtt. Ez jó 

élmény minden imádság kiindulásául. Isten színe előtt állunk. Aki megengedheti magának azt az élményt, 

hogy egy óráig csendben álljon valamelyik nagy hegy előtt, az csak annyit tud megállapítani, hogy „bár 

hallgat a hegy, mégis beszél”. Istenről szól a szavaknál is erősebb módon. 

 – Ugyanígy, amikor az ember Isten színe előtt áll meg, Isten szavát sem hallja. Úgy tűnik, hogy 

csendben van az Úr, de valójában Isten még a hegynél is erősebb módon kommunikál, jobban közli velünk 

magát, fenségességét, jobban, mint a hegy hatalmas mivoltát, néma csendjét. Ha a sziklahegy előtt állunk, és 

nézzük a hegyet, a hegy nem néz vissza ránk. Ha Isten előtt állunk, Ő akkora, hogy nem tudjuk átfogni a 

tekintetünkkel, mint ahogy a hatalmas hegyet sem tudjuk egészen befogadni, csak részletekben. De Isten 

visszanéz ránk, hatalmas nagyságával, mérhetetlen szeretetével magához vonzza a lelkünket. Ekkor születik 

meg bennünk az összeszedettség imája. 

 – A jelenlét imáját pedig akkor élhetjük meg, ha Isten nem fenséges magasságban, lehetetlen 

távolságban, megközelíthetetlen fenségben áll előttünk, hanem kinyilvánítja, megmutatja jelenlétét. 

Karácsony misztériuma ez: Isten megjelenik közöttünk. Az Epifánia (Vízkereszt, Urunk megjelenése) 

ünnepének titka ez: Az Úr kinyilvánítja számunkra a maga isteni mivoltát. Ez az élmény azonban – amellyel 

megélhetjük, hogy Isten jelen van – feltételezi az ember közreműködését is.  

 Az ember keresi Istent. A Zsoltáros erről így beszél: Az istenkeresők népe Isten arcát kutatja (Zsolt 

23,6). Akkor mi most és itt vágyva vágyódjunk észrevenni Isten arcát! Például, ha felhő takarja el a Mont 

Blanc-t, akkor nem láthatjuk Európa legmagasabb hegyét (4807 m). De mégis vágyódhatunk arra, hogy 

megláthassuk ezt a fenséges Fehér-hegyet. Amikor azután felszáll a köd, akkor a napsütés és a kék ég még 

élménydúsabbá teszi a heggyel való találkozásunkat. De még csak kívülről látjuk. Hogy belül mi van, nem 

tudjuk, legfeljebb a geológusok ismerik azt.  

 Mi, az istenkeresők népe úgy kutatjuk Isten arcát, hogy az Ő arcára tekintve a szíve mélyébe is 

láthassunk. Ahhoz tehát, hogy Isten megmutassa nekünk arcát és szíve szeretetének mélységeit, kell a mi 

Isten-keresésünk, Isten utáni vágyódásunk is.  

 



1. Hogyan keressük a jelenlevő Istent? 

 

 a) Bűnbánó lélekkel! Dávid király a híres bűnbánati zsoltárában ad ehhez eligazítást nekünk. Vele 

együtt mondjuk: Könyörülj rajtam, Uram, szerető jóságod szerint (Zsolt 50,3), mert vétkeztem, s nem 

vagyok méltó arra, hogy a jelenlétedben lehessek. 

 Merjünk Isten szerető jóságára hivatkozni! Ez az Ő lényege: a végtelen szeretet, a végtelen jóság. 

Ha erre hivatkozunk, az meghatja Isten szívét. Ha valakinek szépet és jót mondok, arcának kis villanásából 

látom, hogy szavam hogyan érintette a szívét. Isten arca is jelzést ad. Jó úton járunk, ha az Ő irgalmasságára, 

szerető jóságára hivatkozunk, és így kolduljuk könyörülő irgalmát. Mondjuk neki: Fordítsd el bűnömtől 

arcodat, és töröld el minden vétkem! (Zsolt 50,11). 

 Amennyire vágyódunk arra, hogy Isten arca ránk tekintsen, felénk forduljon, úgy könyörögve 

esdekeljünk, hogy fordítsa el a tekintetét bűneinkről! Vagyis bocsássa meg azokat. Akkor azok 

visszahullanak a semmibe, és az Istentől való elszakadás helyébe az Istennel való összekapcsolódás lép. 

Amire nem tekint Isten, az visszahullik a semmibe. („És pillantásától függ ismét a lét”– Madách Imre: Az 

ember tragédiája) Kérjük a bűnbánó Dávid királlyal együtt: Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne 

vond meg tőlem! (Zsolt 50,13). Ez már a szív kérése: ne fordítsa el az arcát tőlünk. Szent Lelkét, szívének a 

szeretetét ne vonja meg tőlünk! Ó, hogy zakatol bennünk a bűnbánat, mert felismerjük, ha vétkezünk Isten 

ellen – vagyis a magunk akaratát tesszük az Ő akaratával szemben –, akkor micsoda veszteség lett 

számunkra az a cselekvés: Istent, Isten tekintetét, Szentlelkének belénk áradását veszítettük el. Mondjuk csak 

a Jézus-ima szavait a Zsoltáros megfogalmazásában: Könyörülj rajtam, Uram, szerető jóságod szerint! 

(Zsolt 50,3). Imádkozzunk, könyörögve énekeljük is a Jézus-imát: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 b) Vágyakozó szívvel keressük Isten jelenlétét! Nem elégséges, hogy egy nagy hegyről felszálljon a 

köd, mert ha nem jó a látásunk, és nincs nálunk szemüveg, mégsem láthatjuk a hegy fenséges szépségét. A 

szívnek a vágyakozás jobban fog segíteni Isten meglátására, mint a szemnek a szemüveg a földi dolgok 

meglátására! Esdekeljünk a bölcs Salamon szavaival: Őt (tudniillik a bölcsességet) küldd el szent egedből, 

fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon, és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves Előtted! 

(Bölcs 9,10). Ha mi nem tudunk eléggé vágyakozni, akkor kérjük az Urat, hogy adjon hatékonyabb látást, 

mint amilyenre a szemüveg segítene: adja meg a bölcsességet! Ha Isten bölcsessége, az Ige, a második 

isteni Személy eljön hozzánk – mert a Mennyei Atya elküldi, és velünk munkálkodik, velünk jár –, akkor 

már nemcsak tudjuk, hogy mi kedves az Úr előtt, hanem vágyakozó szívvel készek is vagyunk annak 

megtevésére. 

 c) Készséges lelkület is szükséges Isten jelenlétének észrevevéséhez, hogy meglássuk, amikor 

megmutatja, kinyilvánítja magát. Mondjuk most is a Zsoltáros szavát: Ragyogtasd szolgád fölé arcodat! 

(Zsolt 118,135). Kérjük: „nemcsak homályosan szeretném tudni, hogy itt vagy, hatalmas hegyeknél is 

hatalmasabb Istenünk, hanem látni is szeretnélek! Türelmesen várakozom, amíg a felhő fel nem oszlik, a 

nap fel nem ragyog, amíg fel nem ragyogtatod arcodat szolgád fölé. Ennek érdekében kész vagyok várni, 

illetve kész vagyok megtenni bármit, amit csak kérsz!” 

 

2. Isten keresi az embert! 

 

 a) Megint csak a Zsoltáros mutatja meg Isten magatartását, hogy Ő milyen irántunk: nem fenségesen 

hideg, hatalmas sziklatömb, hanem jóságos Mennyei Atyánk Ő, Aki reánk tekint. Ezt mondja a Zsoltáros: 

Letekint Isten a mennyből, s látja mind az emberfiakat. Lakóhelyéről szemléli minden lakóját a földnek (Zsolt 



32,13.14). Isten tehát ránk néz. Aki ránk tud nézni, az számunkra jelen van. Ahogyan magunkon tudjuk 

érezni a másik ember tekintetét, mert jelen van, úgy most próbáljuk magunkon érezni Isten tekintetét, a 

jelenlevő Isten jóságos nézését!  

 De tudván tudnunk kell azt is, hogy amikor Isten ránk néz, akkor mindig látja az 

embertestvéreinket is. Istennek ez a szerető ránk tekintése ugyanis közösséggé formál minket. Isten népe, 

Isten családja vagyunk. Ő mindnyájunkat gyermekeiként néz és szeret. 

 b) Amikor Isten keresi az embert, akkor nemcsak ránk néz, hanem magára irányítja a mi 

tekintetünket is! Ezt mondja: Jöjjetek, lássátok (szemléljétek) az Úr tetteit! Lássátok be: az Isten én vagyok, 

fölséges a nemzetek között, fölséges a földön (Zsolt 45,9.11). Akkor válaszoljunk: „megyek, Uram, és nézlek 

Téged, és nézem nagy tetteidet a teremtésben, a megváltásban és a megszentelésben. Belátom, hogy Te vagy 

az Isten, az én Istenem, teremtő, megváltó, és megszentelő jó Uram, Istenem!” Kimondhatom Neki: „Te 

vagy az én Istenem!” Ez azt jelenti, hogy én is ott lehetek, ahol Ő van, ott lehetek Isten mellett! 

 c) Amikor Isten keresi az embereket, nemcsak ránk néz, illetve magára irányítja a tekintetünket, 

hanem meg is jelenik közöttünk! Szent János – Jézus Szívének nagy ismerője – írja: Amit hallottunk, amit 

szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünk tapintott, ez az Élet megjelent. (1 Jn 1,1.2). Megmutatta 

jelenlétét! Ez nem elmélet. Ez nem egy jámbor óhaj: „de jó is lenne, ha Isten itt jelen lenne!”, hanem ez a 

felséges valóság! Krisztusban Isten megjelent köztünk.  

 János apostol mondja: Nemcsak hallottuk, nemcsak láttuk, hanem a kezünkkel is tapintottuk. Kézzel 

fogható, megtapasztalható, megcirógatható módon jelent meg közöttünk Isten! Fizikai valóság ez, amely 

Krisztus feltámadása és mennybemenetele óta szellemi módon realizálódik. Mondhatjuk így is: jelenléte 

„titokzatos módon”; görög szóval: „misztikus módon” megtapasztalható. A misztikus imádságban Istennek 

ezt a szerető jelenlétét a lélek kézzelfoghatóan, valóságosan, „belülről tudva” tapasztalja meg.  

 Az apostol így folytatja: Mi láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely 

az Atyánál volt, és megjelent nekünk (1 Jn 1,3). Mondhatjuk így is: az Örök Élet – Aki az Atyánál volt – 

megjelent nekünk. Mert itt Isten örök életéről van szó, a végtelen Isten életéről, Aki Fia isteni 

személyiségében megjelent nekünk. Mennybemenetelével sem vonta vissza a jelenlétét, sőt megígérte: 

Velünk marad a világ végezetéig! (Mt 28,20), és azután is, örökre.  

 d) Az isteni szeretetnek micsoda zsenialitása az, hogy Jézus nemcsak a Szentföld kis poros 

falucskájában, Názáretben, illetve annak fővárosában, Jeruzsálemben, hanem az egész világon mindenütt 

megmutatja magát, ahol csak óhajtjuk észrevenni a jelenlétét, szíve dobbanását!  

 e) János ezt is világosan megírja: Azért jelent meg közöttünk, hogy közösségben legyünk egymással 

(1 Jn 1,3), és közösségben Vele. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus 

Krisztussal, és a kettőjüket összekötő Szent Szeretettel. A szent író ezt mondja Isten Fiáról: Az Atya 

dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása Ő, Aki hathatós szavával fönntartja a mindenséget (Zsid 

1,3). Közösségbe von mindent önmagával. Az Atya képmása Ő, lényegének, dicsőségének kisugárzása. Ha 

nem is látom Krisztus arcát – amely az Atya vonásait tükrözi -, de a szívemben tudom érzékelni 

dicsőségének felém történő kisugárzását, akkor az Atya jelenlétének a sugárzását érzékelhetem a szívemben. 

Valahogyan úgy, ahogyan az izzó parázsból sugárzó hőt akkor is érzékelem, ha nem látom, mert behunyt 

szemmel vagyok előtte. 

 f) Isten azért jelenik meg közöttünk, hogy közölje velünk az Ő életét. Szent János apostol írja: Az 

élet igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent (1 Jn 1,1.2). A mi Életünk jelent meg Krisztusban. Krisztus 

olyan ember, Akiben egészen eluralkodott az Isten élete. Ezért a mi dolgunk az, hogy olyan emberek 

legyünk, akikben eluralkodik az Isten! A keresztény tehát arra kapott meghívást, hogy Isten életét élje! Ezt 

az életet Krisztuson és az Ő Egyházán keresztül hirdeti nekünk. Isten tehát azért keresi az embert, hogy 



nekünk ajándékozhassa önmagát, hogy Isten bennünk és általunk is jelen legyen ebben a világban. Ez a 

misztikus imádság leglényege: Krisztus közli önmagát, az ember pedig boldogan befogadja. Titokzatos 

cselekvés ez, de mégis olyan valóságos, kézzelfogható, ahogyan János is leírja. Kézzelfogható, vagyis 

megtapasztalható. Ő akarja ezen a titokzatos, vagyis misztikus módon nekünk ajándékozni magát.  

 g) Istennek ez az önmagát ajándékozó szeretete, ez a jelenléte örömmel tölt be minket. Ezt élte 

meg a Zsoltáros is: Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt, jobbod telve 

igazsággal. Örvendezzen Sion hegye! (Zsolt 47,11.12).  

 A hegy, amelyen Isten lakik, a hegy, amely Isten hegye – Szent Pál tanítása szerint (vö. Gal 4,26) 

már nem a Jeruzsálemet megdicsőítő Sion-hegy a maga fizikai valóságában, hanem – mi magunk vagyunk. 

Az az új hegy vagyunk, amelyen Isten lakik, az új Jeruzsálem, amelyben Isten lakozik! A jelenlévő Isten 

miatt örvendezzünk, mint Isten új Sion hegye! Betölt a jelenlétével! Szent János apostol erről a jelenlétről 

tanítja: Ezeket azért írtuk nektek, hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen! (1 Jn 1,4). Isten ugyanis 

nemcsak megmutatja nekünk az arcát, nemcsak megjelenik közöttünk, nemcsak betölt a jelenlétével, hanem 

betölt az Ő örömével is! 

 h) Ez a minket, embereket kereső Isten nemcsak ránk néz, nemcsak magára irányítja a tekintetünket, 

nemcsak megjelenik közöttünk, és az életét adja nekünk, hogy jelenléte örömmel töltsön be, hanem 

megengedi, hogy szemléljük és élvezzük! Szemléljük arcát és élvezzük szíve édességét! A Zsoltáros ezért 

buzdít: Tekintsetek rá (vagyis szemléljétek), és eláraszt a fény benneteket, arcotokat nem érheti szégyen 

(Zsolt 33,6). 

 

 – Isten arca és a mi arcunk összeér a legédesebb szeretetcsókban!  

 – Isten tekintete és a mi tekintetünk egymásba fúródnak a legtökéletesebb szellemi gyönyörűség 

megélésében.  

 – Isten szíve és a mi szívünk egyetlen szeretettől lángol!  

 – Egyetlen tűz, az isteni jelenlét, a végtelen nagy szeretetlobogás jár át!  

 – Megvalósul, amit Isten akar, amit a Zsoltáros így fejez ki: Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, 

boldog az az ember, aki benne bízik! (Zsolt 33,9).  

 

Milyen jó az Úr, Akit 

 – nemcsak nézhetünk, hanem szemlélhetünk is, 

 – nemcsak láthatunk, hanem ízlelhetünk is, 

 – nemcsak kívülről, hanem belülről is ismerünk! 

Milyen édes az Úr, Aki  

 – nemcsak messziről mutatja meg az arcát, hanem egészen közel jön hozzánk, 

 – nemcsak előkelő idegenként jelenik meg közöttünk, hanem egészen nekünk ajándékozza magát, 

 – nemcsak szemlélhetjük arcának dicsőségét, hanem megtapasztalhatjuk Szívének édességét is. 

 Micsoda fenséges kibontakozása ez a Jézus-imának, amikor nemcsak kérjük, de meg is 



tapasztalhatjuk az Ő irgalmas szeretetét, mert megjelent közöttünk! (Tit 3,4). 

 

Ezzel a boldog megtapasztalással énekeljük Isten üzenetét:  

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

Gyermeki bizalommal mondjuk újra meg újra: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

Ez már szüntelen ima. Bárcsak tényleg szüntelenül, örökre folytatódna! 

 

 

  



 

 

96. Jézus-ima, XI. Az Úr megmutatta irgalmát és jóságos arcát 

 

Az Úr irgalmáért esedezve énekeljük a Jézus imát: 

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

Az Úr színe előtt esedezzünk szegény bűnös módjára: 

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

 

 Engedjük visszhangozni lelkünkben a Jézus-ima szavainak mély jelentését: 

 – Én, a szegény bűnös az irgalmas nagy Úr színe előtt állok.  

 – Az Úr arcát szeretném szemlélni!  

 – Bűnös voltom ellenére szeretném felemelni a tekintetemet Őhozzá. 

 – Szegény bűnös létem ellenére arra vágyódom, hogy az Úristen lehajoljon hozzám, rám 

tekintsen, irgalmazzon nekem, és megmutassa jóságos arcát. 

 A kontemplatív ima ugyanis az Istennel való olyan imakapcsolat, amelyben Isten hajol le hozzánk, 

s emel föl Magához, és tölt be Önmagával. Erre mi – bár vágyódik rá a szívünk – szinte gondolni is alig 

merünk. Ennek az útjait szeretnénk tanulmányozni: milyen is az a kontemplatív ima, az az isteni (misztikus) 

cselekedet, amikor Isten – minden bűnösségünk ellenére – lehajol hozzánk, s fölemel magához, és betölt 

Önmagával.  

 

I. Hogyan tudunk majd megállni az Úr színe előtt az utolsó óránkban?  

 

1. Talán ott még egyszer elmondhatjuk Neki a kérésünket: 

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

 Most azzal a lélekkel énekeljük, amellyel majd ott szeretnénk állni az örök hajlék kapujában, az Úr, 

az igazságos Bíró előtt: 

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

 2. Jeremiás próféta azt mondja: (Népének) távolról megjelent az Úr, és szólt hozzá: Örök szeretettel 

szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat (Jer 31,3). Milyen felséges élménye ez a prófétának, 

Aki nem vonakodott ráadni az életét Isten szolgálatára, bármennyi áldozattal is jár az. Olyan boldog az a 

lélek, amely a mennyország kapujában elmondhatja: közelről megjelent nekem az Úr, és szólt hozzám: Jöjj 

be Urad örömébe! (Mt 25,21). 

 3. Készüljünk az örök élet érettségijének legfőbb gyakorlatára: Megjelenik nekünk az Úr, s mi 

leborulunk előtte, Ő pedig magához emel minket! Benne látjuk egész életünket. Ott rájövünk, hogy életünk 

nem is annyira a mi cselekvéseink története, hanem Isten végtelen irgalmának a sorozata, mellyel 



annyiszor megbocsájtott, lehajolt hozzánk, „irgalmazott nekünk, szegény bűnösöknek”. 

 Aki kér, az kap. Aki zörget, annak ajtót nyitnak (Mt 7,8). Mi, akik a Jézus-imában „szüntelenül” 

próbáltunk esengeni az Úr irgalmáért, ott a mennyország ajtajában látjuk majd igazán, hogy életünk 

folyamán hányszor tényleg el is nyertük ezt az irgalmas isteni Szeretetet.  

 

 II. Isten gyermekeinek bizalmával igényeljük Isten Fényességének ránk áradását! 

 

 Sötét óráiban a Zsoltáros így tudott felujjongani: Arcának fényétől a felhők szétfutottak (Zsolt 17,13). 

Isten gyermekeinek bizalmával igényeljük, hogy Isten fényességes arca ránk áradjon! A mennyország 

ajtajában – amikor már örökre kezd felragyogni ránk az Ő arcának fényessége – szertefoszlik az életünkből 

minden homály, minden felhő, amely eltakarta Őt a szemünk elől.  

 

 1. Itt már megáll az idő. Már kezdjük tudni, hogy mit is jelent az örökkévalóság: nem unalom, 

hanem nyugalom! Nem statikus állókép, pillanatfelvétel, hanem folytonosan mozgó kép.  

 Mi csak csodálkozva állunk Isten örök tevékenysége előtt, amellyel nekünk ajándékozza magát. 

Ölelésre Feléje tárhatjuk karjainkat, vágyódhatunk arra, hogy minden pórusunk kitáguljon, hogy egyre 

teljesebben tudjuk befogadni Isten önmagát ajándékozó Szeretetét! De igazán Isten tesz minket tágassá az Ő 

befogadására. Csak némán, szomjasan, boldogan álljunk előtte! Itt már nem szükséges – gondolatsorok 

építésével – elmélkednünk Isten tanításáról, illetve annak részleteit elménkbe befogadni, itt már nem a 

szavak közvetítik Istent, hanem az Ő szeretetének az áradása!  

 2. Amikor jóságos arcának ránk ragyogásában kitárjuk előtte a szívünket, már nem kell 

restelkednünk, hogy milyen kevéske szeretet van bennünk. Ő ugyanis már egészen betöltötte lelkünket 

a szeretetével! 

 – Ez az, amire mi egész életünkben törekedtünk, hogy tudniillik Istent teljes szívünkkel 

szerethessük!  

 – Ez az, amire Isten is egy örökkévalóságon át vágyódik, hogy tudniillik egészen nekünk adhassa 

önmagát! 

 „Ó, boldog Isten! 

 Ó, boldog én! 

 Ketten vagyunk, de már egy helyen: 

 – Isten mibennünk, mi Istenben!  

 – Az ő léte a mi létünkben.  

 – Az ő tudása a mi tudásunkban.  

 – Az ő szeretete a mi szeretetünkben.” 

 3. Ízlelgessük a Szentháromság Személyeinek ezt a gyönyörű egységét egymással és a mi 

lelkünkkel! Ez már a célba érkezés gyönyörűsége, amelyért érdemes volt vállalnunk földi életünk minden 

napját minden cselekedetével, imádságával és áldozatával! Már nem vágyakozunk sajnálkozva földi létünk 



burka után, mint ahogyan a kis csibe is szívfájdalom nélkül otthagyja a tojáshéjat, amelyből kikelt, új életre 

kelt. 

 4. Lelkünk annyira lesz befogadóképes Isten felénk sugárzó szeretetére, amennyire itt a földön a 

megszentelő kegyelem által kitágítottuk lelkünk kapacitását. Itt már nem sajnáljuk földi életünk 

cselekvéseit, imádságait és áldozatait, mert ezek készséges elfogadása növelte bennünk a megszentelő 

kegyelmet. Emiatt tudtunk már itt a földön egyre többet befogadni Istenből. Most, amikor csak úgy csendben 

itt vagyunk Isten előtt, és vágyódunk az Úr egyre teljesebb befogadására, ez is olyan ima-cselekedet, amely 

növeli bennünk a megszentelő kegyelmet. 

 – Tágítsuk egyre nagyobbra szívünk befogadóképességét!  

 – Bárcsak elpattanna már az az elválasztó fal, amely Isten és a lelkünk között van! 

 – Bárcsak leomlana minden akadály, mely Isten szeretetének belénk áradása útjában áll! 

 5. Ha szükséges, szavakkal is mondhatjuk: „megadjuk magunkat a Te szereteted áradatának!” 

 6. Vagy az is elég, ha Isten belénk áradó szeretetének hullámai elmossák a köztünk levő válaszfalat: 

„Engedem, Uram, hogy belém áradj a Te boldog mennyei léteddel!” Ezzel a magatartással nemcsak néhány 

percet tölthetünk már boldogan az imában, mert ez a kitárulkozó és befogadó magatartás az örök életen 

át alkalmassá tesz arra, hogy Isten életét befogadhassuk! 

 „Csendben állok itt előtted, Uram! A jövendő találkozás örömében az isteni együttlét 

gyönyörűségében szüntelenül beengedem szívembe a Te szeretetedet, Uram! 

 Örökké tartó öröm lesz az, amellyel szüntelen betöltesz. Ez irgalmad kiteljesedése! 

 —Még jobban áradj belém! 

 ––Még inkább növekedj bennem! Örökre élj bennem!  

 ––Ahogyan így rám árasztod és belém sugárzod Szentlelkedet, szeretetedet, olyan jó, hogy – a közös 

titkot tudó jó barátok módjára – tudunk egymásra mosolyogni.” 

 7. Milyen gyenge emberi szó a hála! 

 De a hála is a szeretetünk egyik megnyilatkozási formája. Mondjuk Neki hálás szívvel: 

 – „Szeretlek, mert irgalmaztál nekem! 

 – Szeretlek, mert lehajoltál hozzám! 

 – Szeretlek, mert magadhoz emeltél! 

 – Szeretlek, mert betöltöttél önmagaddal!” 

 

Ott majd szüntelenül fogjuk hallani Urunk szavát: gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

Mi pedig örökre zenghetjük gyermeki szeretetünk dalát: Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

  



 

 

97. Jézus-ima, XII.: Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat,  

irgalmasságodban szabadíts meg engem! (Zsolt 30,17) 

 

 

 Az elcsendesedéshez a szokott módon, lehetőleg egyenes gerinccel üljek a széken! Érezhetem testem 

súlyát is, ahogyan nyomja a széket, és a gravitáció erejét, ahogyan vonz a földhöz. Ne görnyedten üljek, 

hanem a lapockákat egy kicsit egymás felé összehúzva, a gerincet tartsam egyenesen és kicsit nyújtsam meg, 

hogy testem néhány milliméterrel az ég felé emelkedjék! 

 Szabad a bal tenyeremet lefelé fordítva jeleznem, hogy most minden földi gondot ki akarok hullatni 

belőle. 

 Lehet a jobb tenyeremet az ég felé fordítanom, és ezzel jeleznem, hogy mindent odaadok az Úrnak, 

illetve kész vagyok befogadni irgalmas szeretetét, amellyel meg akar ajándékozni. Innen a földről esengve 

kiáltsak az Úrhoz: Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem! Az imában 

emeljem szívemet az ég felé! Akkor lélekben közelebb vagyok az éghez! 

 Én, a föld fia, a gyarló teremtmény kitárom szívemet az Úr előtt, hogy esengő kérésem szabadon 

szállhasson fel Hozzá. Már nem is annyira magamnál vagyok, hanem sokkal inkább Őnála. Ebben a 

csendben – amely az áhítat termékeny termőföldje – énekeljem: 

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

 

 I. Az Úr Arcának rám ragyogásáért (vö. Zsolt 30,17) imádkozom 

 

 1. Első imagondolatom ez legyen: Bizony, én szegény bűnös vagyok! A Zsoltáros szavaival így 

fogalmazhatom meg a kérésemet: Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam, légy irgalmas hozzám, 

amint megígérted (Zsolt 118,65). Esdekeljek! Nem kell részleteznem, hogy mely cselekedetemre kérem az 

Úr bocsánatát, irgalmát. Csak mondjam Neki: Könyörülj rajtam, légy irgalmas hozzám!  

 Az Úr nem hagyja megválaszolatlanul gyermekének esengő kérését. A próféta által ezt üzeni: 

Amikor haragom fölgerjedt, egy pillanatra elrejtettem előled arcomat. De most örökre szóló irgalommal 

megkönyörülök rajtad (Iz 54,8). A bűnös nem láthatja az Úr arcát. De akinek megbocsátott, akit 

gyermekévé fogadott, azon úgy könyörül meg, hogy megmutatja neki arcát. Örvendezzem, hogy az Úr 

megbocsátott, megkönyörült rajtam! „Olyan jó vagy, Uram, hogy irgalmazol Nekem, szegény bűnösnek!” 

Készítgessem szívemet az Úr arca meglátásának az örömére! 

 2. Amíg nem látom az Úr arcát, addig mondjam ki Istennek csupán a nevét: „Istenem!” Isten nevét 

kimondva – ahogyan azt a Jézus-imában is mondogatom, most belekapcsolódom Uram, Jézus Krisztus, az 

élő Isten Fia jelenlétébe! Szavam Őhozzá száll, Aki jelen van. Amikor szólítgatom, amikor a nevét 

ismételgetem, akkor összekapcsolódik a lelkünk! Ez még az én emberi erőfeszítésem gyümölcse. Én 

kapcsolódom bele az isteni jelenlétébe. De amikor kimondom ezeket az isteni megszólításokat – Uram, 

Jézus Krisztus, élő Isten Fia –, akkor az Úr Jézus is tevékenykedik: jelenléte beleszentelődik az életembe, 



jelenvalóvá válik a számomra. Aki segítségül hívja az Úr nevét (Róm 10,13), annak Ő ezt válaszolja: Itt 

vagyok! (Iz 58,9). 

 3. Harmadik imagondolatom ez legyen: Újra meg újra segítségül hívom az Úr nevét. 

Megfogalmazhatom a Zsoltáros szavával is: Beszédes ajkamon szüntelen a Te ajkad igéit ismételgetem (Zsolt 

118,13). Az Úr nevének ismételgetésén van a hangsúly. Újra meg újra elmondom ezeket az édes neveket. Itt 

már a szüntelen imádkozáson legyen a hangsúly.  

 

 Kiválaszthatom, hogy melyik megszólítás áll a legközelebb a szívemhez!  

 Akkor elég csak azt az egy nevet mondanom:  

 – Ha így szólítom: Uram, akkor ebben benne van az egész életem önátadása, hogy Ő a nagyobb, én a 

kisebb, és hogy az Övé vagyok!  

 – Vagy mondhatom Neki: Jézus, ahogyan a szép Szűzanya szólította. Az Ő életét is megédesítette 

Jézus jelenléte. Szent József is így szólította: Jézus! A rokonok, a szomszédok, az ismerősök is mind-mind 

így szólították. Ők értették ennek a héber szónak: Jehosuah-nak a jelentését: Jahve az én Üdvözítőm. 

Valahányszor kimondták a Jézus nevet, mindig Istenre emelték a szívüket, Aki üdvözít az Ő egyszülött Fia 

által.  

 – Ha azt mondom Neki: élő Isten Fia, ebben is benne van az egész Szentháromság. „Jézus Te vagy 

az élő Isten szeretett Fia, a Szentlélekben szeretett Fia, a mi Üdvözítőnk, Aki megtestesültél értünk, a mi 

üdvösségünkért a Szentlélektől és születettél Szűz Máriától!” Jaj, de fontos nekem ez a név! Olyan jó, hogy 

én is mondhatom! Szüntelenül akarjam mondani!  

 A Zsoltáros így folytatja: Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról (Zsolt 118,15). 

Talán most itt nem kell belemerülnöm az elmélkedés részleteibe. Már nem Jézus életének valamely 

eseményét vagy tanítását akarom oknyomozó boncolgatással a lelkem mélyébe vésni. Elég, ha értelmem 

csak megpihen annál, Akit ezek a megnevezések jelentették: „Uram!”, vagy „Jézus!”, vagy „élő Isten Fia!”. 

Lelkem tekintetével most elég csak csendesen néznem Őt, szeretnem és gyönyörködnöm Benne.  

 Ha egy szép tájat, vagy egy szép tárgyat, vagy egy szép arcot látok, akkor felmerülhet bennem a 

kérdés: mitől olyan szép? A válasz az, hogy a harmóniától, a részek arányától. Jézus személyisége is attól 

olyan szép, hogy teljes harmóniában van benne az isteni az emberivel, az ember az Istennel. Mondjam 

Neki esdekelve: Szolgád fölé ragyogtasd fel Arcodat! (Zsolt 30,17). Lelkem tekintetével pedig 

gyönyörködjem ennek az istenien fönséges arcnak a szépségében, ragyogásában! Ahogyan egy szép táj, 

tárgy vagy személy nézését nem lehet megunni, az én isteni szépségemnek arcát sem lehet megunni, 

hanem szüntelenül vágyódom tovább szemlélni! 

 4. Negyedik imagondolatnak a következő zsoltárrészt olvassuk, amelyet szintén Isten sugallt a 

Zsoltáros lelkébe: Csodás jóságodat mutasd meg! (Zsolt 16,7). Mert Isten  

– nemcsak jelen van, vagyis létezik,  

– nemcsak szép, mert teljes benne a harmónia,  

– hanem jóságos is, Aki szívesen irgalmaz a Hozzá esdeklő szegény bűnösnek, nekem.  

 Úgy látszik, én is fontos vagyok az én jóságos Uramnak, mert a Zsoltáros által ezt az imagondolatot 

adta szívembe: Megóvlak téged, mint szemem fényét, szárnyaim árnyékában megvédlek! (Zsolt 16,8). Az 

embernek a szeme fénye a legértékesebb. „Uram, Te így tekintesz rám, mint a szemed fényére? Attól 



kezdve, hogy megbocsátottál, és magadénak ismertél el, óvsz és vigyázod lépteimet, mint ahogyan a 

kotlóstyúk a szárnyai alá gyűjti a kis csibéit a veszedelem idején? Te is így akarsz engem védelmezni, hogy 

el ne szakítson a gonosz Tőled? Akkor nekem ez a védelmező árnyékod is elég! Akkor nem 

nyugtalankodom, hogy még nem látom arcodat, bár nagyon szeretném, ha irgalmasságodban már 

felragyogtatnád szolgád fölé az arcodat! Jó nekem a Te védőszárnyad alatt lennem, Uram!” 

 Nekem is az ad reményt, ami a Zsoltárosnak reményét is táplálta: Én igaz voltomban látom meg 

Arcodat, Uram, és színed látása tölt el, ha felébredek! (Zsolt 16,15). Ez az ígéret nagy reménységgel tölt el, 

hiszen: 

 – Te, Uram, megigazítottad bűnös voltomat, vagyis megadtad a megigazulást.  

 – előtted igaz lehetek, nem a tetteimnek, hanem a Te irgalmas Szeretetednek, határtalan nagy 

jóságodnak köszönhetően.  

 – attól kezdve otthon lehetek Nálad. Ott van a helyem Melletted!  

 – megajándékozol jelenléted szüntelen örömével!  

 A Zsoltáros az Ószövetségben még nem tudta a „feltámadás” szót mondani, hanem annak jelzésére 

az álomból ébredés élményét használja, amellyel másnap meglátja azt, akit előző este még nem láthatott a 

sötétség miatt. Pedig az Úr a sötétben is jelen van!  

 „Jaj, mikor múlik el az én sötétségem? Mikor tudok áthatolni azon a felhőn, amely még eltakarja 

arcodat előlem? Az én igazi felébredésem majd a halál álmából való felébredés lesz a feltámadáskor. Színről 

színre láthatom majd arcodat (vö. 1 Kor 13,12), mert arcod dicsősége akkor fog igazán felragyogni szolgád 

fölött!” 

 

 II. Hálálkodjam az Úr irgalmasságáért, amellyel megszabadított! (Zsolt 30,17) 

 

 1. Először is áldjam az Urat! A Zsoltáros adja itt is a jó módszert: Áldjad, lelkem, az Urat, és ne 

feledd el, hogy veled mennyi jót tett! (Zsolt 102,2). Mondogassam Neki: „Téged áldlak és magasztallak. 

Nevedet magasztalom: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, mennyi jót tettél velem!”  

 2. A második imaélményem az Úr jelenléte miatti örvendezés legyen! Itt is bizalommal követhetem 

a Zsoltáros gyakorlatát: Örvendjen az ég, és ujjongjon a föld az Úr előtt, mert eljön, jön, hogy ítélje a földet 

(Zsolt 95,11.13). Most én, a por és hamu, a föld fia már ujjonghatok, mert az Úr megbocsátott. Egészen 

közel jött hozzám. Már nem elítélni jön, hanem ítéletet mondani a bűnről, tudniillik hogy az nem kell; és 

kimondani a jóról, hogy az kell.  

 Ezért örvend az ég, hiszen nagyobb az öröm a mennyben egyetlen megtérő bűnös fölött, mint 

kilencvenkilenc olyan igazon, akik azt mondják, hogy nincs szükségem a megtérésre (vö. Mt 18,13).  

 Örvendjen a föld az éggel együtt! Örvendjen az ég és a föld Isten mennyei nagy családjának minden 

tagjával együtt! Ez azt is jelenti, hogy a föld az égben van, vagyis a földiek az égiek szívében, az ég pedig a 

földön, vagyis Isten és az Ő uralma – és mindazok, akik uralkodnak Vele – itt vannak jelen velem és 

bennem! Hát örvendezzem! 

 Elsősorban Istennek örvendjünk együtt, mert a mennyei boldogságunkban is Ő az örömünk 

legnagyobb forrása. 



 Azután égiek és földiek, Istennel együtt örüljünk egymásnak. Ne szabjunk határt a hálánknak és az 

örömünknek! 

 Ha Jézus a szüntelen kérő imát kéri, akkor ne csak irgalmasságáért esedezzem szünet nélkül, hanem 

szüntelenül hálaimát is mondjak, mivel irgalmas volt hozzám! Tehát engedjem, hogy az Ő jelenlétének az 

öröme töltse be szüntelenül a szívemet! Ez a hála, ez az örvendezés nemcsak néhány pillanatig, nemcsak egy 

földi életen át tart, hanem majd egy egész örök életen át!  

 3. A harmadik imaélményem ez legyen: örökre irgalmazott nekem az Úr! Fogadjam meg a 

Zsoltáros buzdítását: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, irgalma örökké megmarad! (Zsolt 105,1).  

 

 De sokszor elmondhatom ezt az imaszót: 

 – „Jó!” – tudniillik mindaz, amit teremtettél. 

 – Ezt nemcsak valamilyen teremtményre mondhatom, hanem magára Istenre is: „Jó vagy!”  

 – Folytassam: „Jó vagy hozzám!” 

 – „Jó vagy hozzánk!”  

 – „Hálálkodom jóságodért!” (Már a 93. imaórában is gyakoroltuk ezt az imamódot!) 

 

 Legyek örökre hálás az Úr irgalmáért, amellyel nem engedett elvesznem, hanem megmutatta a 

szabadító jóságát (vö. Tób 13,4). Örökre mennyei boldogságom lesz ez. Tágítsam ki a lelkemet, hogy már 

ne is itt a földi létben, hanem az égi tereken járjak, ahol majd Isten irgalmát ízlelhetem örökké. 

 Amit én, a kicsiny ember nem tudok megtenni, azt Isten megteheti. Ő még tovább tágítja a lelkemet, 

hogy még többet tudjak befogadni Belőle. Engedjem, hogy irgalmas szeretete beleáradjon a lelkembe! 

Bárcsak tudnék még jobban kitárulkozni Előtte! A kegyelem szüntelenül árad, bőségesen árad. Csak ne 

tegyek akadályt elébe!  

 Engedjem, hogy az Úr még jobban kitágítsa a szívemet, és én kimondhassam: 

 – Micsoda isteni jelenlét ez!  

 – Micsoda szüntelen imádság ez!  

 Ez már nem az az imádság, amikor a szavak kötnek össze Istennel, hanem ez Istennek és a léleknek 

összeköttetése Isten irgalmas szeretetének az áradása által! 

 Most már Isten a kedvezményező! Nekem az a feladatom, hogy rendelkezésére álljak, és 

befogadjam. Itt Isten az elsődleges cselekvő, Aki rám ragyogtatja arcát, arcáról rám sugározó szeretetét, 

irgalmas tekintetét. Nekem már csak az a dolgom, hogy feledjem a múltat, bűnös voltamat, s az előttem álló 

Isten felé törekedjem, és még jobban kitárulkozzam Előtte. Ragyogtasd föl arcodat még jobban! Ahogyan a 

felhők a nap fényétől elenyésznek, és akkor annak sugárzása akadálytalanul érkezik le a földre, úgy Isten 

arcának ragyogását is annál jobban be tudom fogadni, minél kevesebb akadályt állítok annak útjába.  

 A nyári napsütés melegétől megszomjazik az ember. Csoda-e, hogy szomjazik a lelkem az élő Isten 

után? Mikor mehetek, és mikor láthatom meg arcodat? (Zsolt 42,3). Mikor jössz, és mikor ragyogtatod 

szolgád fölé arcodat?  



 

Mikor hallom meg hozzám intézett szavát: 

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

Csendüljön fel ajkamon is Isten felé ugyanez a vallomás: 

 Istenem, Te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

 Most már tudom, Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, Te vagy a végtelen szeretet, a mérhetetlen 

irgalom, a megbocsátó jóság. Csak az én kapacitásom kicsi még ahhoz, hogy befogadjam.  

 

Ezért fohászkodom: Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

  



 

 

b) ÉSZREVESZLEK, MERT KINYILVÁNÍTOD JELENLÉTEDET (Jn 14, 21) 

 

98. Velem van az Úr, aki mindenben segítőm (Zsolt 117,7) 

 

Énekeljük a 150. számú éneket: 

 Uram, Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram, Jézus légy velünk! 

 

 Uram, Jézus tégedet szívünk, lelkünk úgy eped. 

 Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak veled! 

 

 A jelenlét imáját szeretnénk megismerni és az Úr irgalmából gyakorolni is azt. Ez az imádság 

ugyanis már az Úristen kegyelmének az ajándéka. Nyilván a magunk részéről is törekszünk arra, hogy Isten 

jelenlétében éljünk, de a szemlélődő ima útjain ez a jelenlét imája már Isten ajándéka. Ő eszközli, vagyis 

Ő hozza létre bennünk ezt az élményt: „Uram, Te itt vagy!” 

 Isten jelenlétének imában való megtapasztalására való vágyódásunk nem egy emberi vágyálom, vagy 

elérhetetlen kívánság, mert a kinyilatkoztatást adó Isten jogosít fel rá. A Zsoltárostól kapjuk a tanítást, aki 

arról vall, amit megélt: Velem van az Úr, Aki mindenben segítőm (Zsolt 117,7). 

 Mi azonban sokszor távol levőnek érezzük az Urat. Az imádkozó kereszténynek azonban mindig az 

az igénye: „Hogyan tudnánk megélni Isten jelenlétét, közelségét?” 

  

1. Hogyan éljük meg Isten jelenlétét? 

 

Először csak ezt az imaszót mondogassuk neki: „Hiányzol!” A távollevő kedves személy hiánya még a 

tiszta víz hiányánál is gyötrőbb szomjúság. Mondogassam az Úrnak: „Hiányzol!” – Visszaemlékezhetem 

arra az élményemre, amely arra indított, hogy itt és most leüljek és kívánkozzam – Isten előtt kitárulkozva – 

az Ő jelenlétét megtapasztalni.  

 Mondjam neki: „Hiányzol! Ebben az Utánad való szomjúságomban benne van minden gyötrődésem 

– amit az elmúlt hét folyamán elvállaltam, vagy a mai napon elviseltem, hogy a körülményeimet úgy 

alakítsam –, csakhogy itt az imaórában leülhessek Eléd, és vágyódhassam jelenléted megélésére. Jobban 

hiányoztál, Uram, mint egy éhes embernek egy falat kenyér! Téged éhezlek, Téged szomjazlak! A 



vándornak ennie és innia kell ahhoz, hogy testét felüdítse, erőre kapjon. Uram, én most Belőled akarok 

táplálkozni! Veled akarok betöltődni, ahogy parancsoltad is az Eukarisztia alapításakor: Vegyétek, egyétek, 

igyátok! (Mt 26,26.28). Boldog az, aki megtapasztalhatja, hogy az Úr meghallgatja esengő kérését, lelke 

hiányérzetét betölti, mert itt van! Boldog, aki már a találkozás boldog örömével megvallhatja az Úrnak: 

»Hiányoztál!«, de most már megszűnt kínzó hiányérzetem, mert itt vagy!” 

 2) Most már kimondhatom a második imaszavamat: „Várlak!” Boldog, aki már nem jelen időben, 

hanem múlt időben mondhatja: »Vártalak!«, de most már nem szükséges, hogy tovább várjalak, mert 

eljöttél, és itt vagy!”  

 Engedjem, hogy átjárjon az Úr jelenlétének boldogító élménye! „Jöjj még közelebb, Uram! 

Kitárom lelkem ajtaját (vö. Jel 3,20), hogy Te – létemnek Ura – lelkem legmélyére hatolj! Azt is Te 

teremtetted magadnak. Hatolj még jobban létem legmélyére! (Ott lakozzál, ott nyugodjál, soha el se 

távozzál! – Ho. 127.) Ott, a beteljesülés boldog örömében csak ennyit tudok már kidadogni: »Vártalak!« De 

jó, hogy itt vagy!” 

 3) Ez legyen a harmadik imaszavam: „Boldog vagyok, Uram, hogy velem vagy!” Ahogyan a költő 

mondja rég nem látott édesanyjáról: Csak csüngtem ajkán szótalan, mint gyümölcs a fán (Petőfi Sándor: 

Füstbe ment terv), elegendő, ha én is csak szótlanul csüngök Isten-Atyám ajkán, vagy még inkább a szívén; 

mert Ő szavak nélkül is közli velem: „Gyermekem, hiányoztál!”  

 Jaj, hogy megdobban a szívem ettől a vallomástól! Én hiányoztam neki? De az Úr megerősíti, mert 

így folytatja: „Vártalak!” De jó, hogy számított rám az én Uram, és de jó, hogy már elmúlott a várakozás 

ideje, és találkozhattunk: „Eljöttél a lelkem hajlékába!” Mint amikor a kályha vagy a radiátor közelében 

megérzem a meleg sugárzását, úgy megélhetem az Istenem szívéből sugárzó boldogságot is. Azt üzeni: 

„boldog vagyok, gyermekem, hogy velem vagy!” Itt, ebben a bensőséges együttlétben boldogan 

ismételgethetem a Zsoltáros vallomását: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm!  

 

2. Mi mindenben segített nekem az én Uram? 
  

Itt, ebben a kölcsönös egymásnak örvendezésben, a jelenlét imájában Vele együtt nézzük meg, nézzük, 

vagyis lélekben szemléljük az Úr tetteit! Szentírásban hitelesített szavakkal mondjam: Mutasd meg, Istenem, 

hatalmadat, erősítsd meg, Isten, amit bennünk műveltél! (Zsolt 67,29). Hát mit művelt bennünk és velünk az 

Úr, hogy megmutassa jelenlétét? 

 a) Először is a teremtésben szemléljem! Ő jól tudja, hogy miből formált. Nem felejti, hogy csak por 

vagyunk (Zsolt 102,14). Az Ő keze műve vagyunk, az Övéi vagyunk! Jól tudja ezt az Úr, nem felejti el. 

Hamvazószerda napjának nagy tanítása ez: „Porból vagyunk, és porrá leszünk!” (Vö. Ter 3,19).  

 De az Úr nemcsak anyagot teremtett, amikor bennünket létrehozott, hanem lelket is adott ebbe az 

anyagba. Ő jól tudja, hogy nemcsak test vagyunk, hanem lélek is! S ahogyan a gyermek teste hasonlít a 

szülei testére, úgy Isten gyermekeinek a lelke is hasonlít a Mennyei Atyára! Isten hasonlatosságára vagyunk 

teremtve (vö. Ter 1,26). Boldog hasonlóság! Ezért van az, hogy tudok egy húron rezdülni Istennel; hogy 

tudok ugyanarra vágyakozni, amire Ő; egyet gondolni, egyet akarni Ővele. De, jaj annak, aki nem azt 

gondolja, amit az Úr, és nem azt akarja, amit az Úr: ez a bűn! A bűnbeesés tragédiája mutatja, hogy mivé 

lesz az ember, amikor meghasonlik a Teremtőjével, Istenével és a bűn rabságába kerül. 

 b) Isten velünk tett műveit ne csak a teremtésben szemléljem, hanem a megváltásban is: Mutasd 

meg nekünk irgalmadat, és adj nekünk szabadulást! (Zsolt 84,8). Gondolhatom azt is, hogy milyen 

gyötrelmes volt az emberek élete a megváltás előtt. De inkább pozitíve gondoljam azt, hogy milyen boldog a 



lelkünk a megváltás után, amikor az Úr megmutatta nekünk az Ő nagy irgalmát. Megadta nekünk a 

szabadulást! Szemlélődő tekintetemet a megfeszített Jézusra vessem! 

 Ez nagyon fontos gyakorlat: a minket mindhalálig szerető Jézust szemlélni a kereszten! Szent Pál is 

ezt mondta: A megfeszített Jézust állítottuk szemetek elé. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról 

tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről (1 Kor 2,2), Ő váltott meg minket a bűntől és 

szabadított meg a bűn rabságából. Ezért mondja az apostol: Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? 

Nagy volt a ti váltságdíjatok, tudniillik a keresztre feszített Jézus halála. Dicsőítsétek meg és hordozzátok 

Istent testetekben! (1 Kor 6,19.20). Amint így szemlélem az Úr tetteit – amelyeket értünk művelt –, akkor 

könyörületre, együttérzésre indul a szívem. A Jézust szemlélő imádság egyik legtermékenyebb fajtája tehát 

az, amikor Jézus szenvedését, keresztrefeszítését, a kereszten való meghalását nézem. 

 De nemcsak én indulok könyörületre a szenvedő Jézus iránt, hanem Isten szíve is irgalomra indul 

irántunk. Azt szemléljük most, hogy a mennyei Atya mekkora nagy, irgalmas szeretettel szeret minket! 

Ahogyan az atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt (Zsolt 102,13), akik félik 

megbántani Őt. Az Úr megkönyörül rajtam! Az Úr szívében ott van a compassio, az együtt-szenvedés, 

együtt-gyötrődés velem, tékozló gyermekével. Olyan jelenet ez, amelyet semmiféle film sem tud bemutatni. 

A keresztrefeszítés gyötrelmeit lehet ábrázolni, de azt az isteni szeretetet – amellyel Isten irgalomra indult 

irántunk – csak a lelkem tudja érzékelni. 

 c) Isten velünk tett műveit harmadszor a megszentelésben szemléljem! Istennek ez a compassió-ja, 

ez az irántunk való könyörületre indulása nemcsak távolról, messziről, a mennyország magasából történik, 

hanem az Úr felénk fordul. Eljön, új lelket teremt belém (vö. Zsolt 50,12), bűnös lelkem helyére. A saját 

Lelkét adja, és ez már a Pünkösd élménye. A Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: Ugye felénk fordulsz, és 

életre keltesz minket, és néped örvendezhet majd tebenned? (Zsolt 84,7). Bizalommal reménykedhetek, 

rimánkodhatok, hogy majd megtapasztalhatom: „Te felém fordulsz, Uram! Életre keltesz Krisztusban.” Íme, 

új élet van bennem: Krisztus élete, Isten Fiának élete!  

 Ó, mennyire tud az ember egy új ruhának örvendezni! Bizonyára van olyan élményünk, amikor 

gyerekkorunkban egyszer végre nem a testvérünktől levetett ruhát kaptuk, hanem újat! Ó, mennyire 

vigyáztunk rá! Akkor mennyivel inkább kell örülni, amikor a lélek kap új életet Istentől: Istent öltheti 

magára a lélek!  

 Hogy’ örül a lelkem! Milyen szép az új ruhám! Hogy’ beborít az Úr a szeretetével!  

 

3. Isten lelkem mélyén is felragyogtatja jelenlétét! 

 

Irgalmas szeretete által bennem is megmutatja: Ő, Aki megkegyelmezett nekem, itt van. Önmagát adta. „Ó, 

hogy’ szeretnélek még jobban átölelni! Ó, hogy’ szeretnélek megragadni, és soha többé el nem engedni!” 

(vö. Én 3,4). 

 a) Ez az az élmény, amelyről Pál apostol így tesz vallomást: Valósággal elárasztott az Úr kegyelme 

a Jézus Krisztusban való hittel és az iránta való szeretettel (1 Tim 1,14). Bárcsak én is 

megtapasztalhatnám, hogyan árad belém a kegyelem, Isten önmagát ajándékozó szeretete! Ő műveli 

bennem a hitet is.  

 Nemcsak létrehozza, hanem ki is bontakoztatja, Ő műveli bennem a szeretést is. Nemcsak 

létrehozza a szeretést a szívemben, hanem egyre lobogóbbá is teszi! Micsoda isteni tevékenység ez! 

Esedezhetek: „Uram, áraszd még jobban lelkembe kegyelmedet, jelenlétedet, szerető jelenlétedet!” – Árad a 

kegyelem Isten Szívéből az én szívembe! Árad és sugároz a szeretet az én szívemből Isten Szívébe, és a 



kettő már egy helyen van. Ez nem rövidzárlatot eredményez – mint amikor az elektromos vezetékben 

véletlenül összeér a feszültség és a földelés –, hanem a kölcsönös áramlást hozza létre, mint amikor a 

villanykörtében elszakadt izzószálat egy kis ügyeskedéssel össze tudjuk érinteni, újra létrejön a világosságot 

adó áramkör.  

 b) Ó, hogyan árad a kegyelem nemcsak az én szívemből Isten Szíve felé, hanem minden 

embertársam felé is! Jézus azt mondja: A mécsest azért teszik a tartóra, hogy világítson mindenkinek a 

házban (vö. Mt 5,15). Minél inkább engedem, hogy eluralkodjék Isten a lelkemben, annál nagyobb lesz 

bennem a világosság, amely azután sugárzik mások felé is! Most már kezdem érteni, hogy mit jelent az 

evangélium szava: erő ment ki Jézusból (Mk 5,30). A bennem lévő isteni szeretet is kontaktusba kerül 

másokkal. Mások is szorosabb kapcsolatba kerülhetnek Istennel, ha Isten ereje rajtam keresztül is árad bele a 

szívekbe! Ezért Zakariással – Keresztelő Szent János atyjával – együtt mondhatom: Áldott az Úr, atyáink 

Istene, mert meglátogatta és megváltotta az Ő népét (Lk 1,68). Meglátogatott minket, és belekapcsolt a 

szeretetébe. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában (Kol 1,13).  

 „Ó, áldott Istenem, de jó, hogy eljöttél! Megmutattad hatalmadat, a csodákat, amelyeket bennünk 

műveltél a teremtésben, a megváltásban és a megszentelésben. Ó, áldott Istenem! Olyan jó, hogy jelen vagy, 

hogy velem vagy, és megmutattad, hogy te vagy mindenben a segítőm!” (Vö. Zsolt 61,9).  

 

Milyen jó így énekelni az Úr szívének vallomását: 

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

Ő jogosít fel a válaszolásra is. Sőt, alig várja már, hogy mit válaszolok erre a vallomására! 

Énekeljük hát Neki szívünk olthatatlan szomjával: 

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! Még, szüntelen! 

 

  



 

 

99. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr (Zsolt 33,19) 

   

Az 53. számú éneket imádkozzuk: 

 Könyörülj, Istenem, én bűnös lelkemen, 

 Szánakozz immáron szomorú szívemen, 

 Haragodnak mennykövét, éles, hegyes tőrét, 

 Vedd vissza vétkeim büntető vesszőit! 

 

 Továbbá mosogasd bűnöktől lelkemet: 

 Tisztítsd meg, gyógyítsd meg sebektől szívemet. 

 Bűneimet megvallom, nyilván tapasztalom: 

 Miattok nem lehet nyugságom, vígságom.  

 

 Nagyböjtben különösen is időszerű ez az üzenet: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr (Zsolt 

33,19). Ha az elcsendesedés imája és az összeszedettség imája után a jelenlét imáját is szeretnénk 

gyakorolni, akkor ehhez különösen jó a bűnbánat felindítása. Az ember igazán nem méltó Isten jelenlétére! 

Péter is – amikor a názáreti Jézusban felismerte annak isteni hatalmát –, ezt mondta: Menj ki, Uram, tőlem! 

(Lk 5,9), vagyis felismerte, hogy nem méltó egy csónakban lenni Vele.  

 Én sem vagyok méltó arra, hogy Isten jelenlétében legyek, és az Ő színe előtt állhassak, Őt 

imádjam. Isten mégis annyira irgalmas, hogy bűnös teremtményét nem tapossa el,  

 – hanem kegyesen megbocsát.  

 – Nemcsak messziről tekint rám, hanem közel jön hozzám.  

 – A bűnbánó lélek levonzza az Úr irgalmát: „Minél inkább töredelmes szívűek vagyunk, Isten annál 

közelebb jön hozzánk!” Ez Istennek valami emberileg kimondhatatlanul titokzatos cselekvése!  

 Ezért így is lehet mondani, hogy a misztikus élmény:  

 – Isten titokzatos jelenlétének szemlélése.  

 – A jelenlevő Isten titokzatos szeretetének megtapasztalása. 

 – A jelenlevő titokzatos Isten szeretetében való megnyugvás, megpihenés. Valóságos belső béke. 

 – Gyönyörködés (az ember oldaláról megfogalmazva). 

 – Gyönyörűség (Isten oldaláról megfogalmazva). 



 – Isten szeretetében, boldog szentháromságos létében és életében való részesedés.  

 – Isten és a lélek egymásnak és egymásban való öröme. Ez titokzatos (misztikus), de mégis 

megfogható, megtapasztalható öröm.  

 A misztikus élményben a lélek megtapasztalja, hogy Isten jelenléte szerető jelenlét: 

 – Az van itt, Aki szeret engem!  

 – Az van itt, Aki szeret minket!  

 Nincs más dolgom, mint befogadni Őt. A misztikus élményben ugyanis az ember feladata a 

befogadás. A misztikus imában, az Isten szeretetét szemlélő titokzatos imádságban Isten az elsődleges. Ő a 

kezdeményező. Ő az, Aki jelentkezik: Itt vagyok! Az ember erre az isteni kezdeményezésre készséges 

lélekkel mond igent, mert Őbenne nyugalmat és békét talál. Ahogyan az örömöt, úgy a nyugalmat és a békét 

is meg lehet tapasztalni. Szerető jelenléte összeszedettséget eredményez, mert magához vonta, sőt magához 

ragadta a lelkemet. Ezért örvend a szívem, és békességben nyugszik a testem és a lelkem is (vö. Zsolt 15,9). 

Ez az istenélmény Isten jelenlétének megtapasztalása, az Ő jelenlétének átélése. Mondjuk így: a jelenlevő 

Isten szemlélése tehát Isten ajándéka. Természetfeletti kegyelem, vagyis teljesen ingyenes. A lelki élet 

mestereinek mégis az az egyöntetű tanítása, hogyha a magunk erejéből nem is tudjuk elérni a belénk öntött 

szemlélődés állapotát, a szívünket arra előkészíteni azonban tudjuk.  

1. Az istenélményre elsősorban a bűnbánat, a töredelmes szív készít fel. 

Próbáljam felidézni a bűneim megbocsátásakor kapott lelki örömöt! Most itt ebben az imádságomban nem 

annyira a bűneimet kell vizsgálgatni, nem magamat szemlélni, hanem Isten irgalmas szeretetére kell 

tekintenem, amellyel amnesztiát, kegyelmet, életet adott! A szív töredelmessége csak azért jó imaállapot, 

mert újra meg újra felidézi Isten irántam tanúsított irgalmas szeretetét. Isten ugyanis amikor megbocsátotta a 

bűneimet, lehajolt hozzám, közel jött hozzám. És attól kezdve velem is maradt. A megszentelő kegyelem 

állapotában élő embernek van leginkább joga örülni a világon, mivel ennél nagyobb kincs nincs! A bűn 

megbánásából így lesz a bűnbocsánat feletti öröm! 

 Hagyjam már el a bűneim szemlélését! A mocsok és a szenny nézése helyett a végtelen Tisztaságra, 

a mérhetetlen Szentség elérésére, Isten birtoklására vágyódjam! Akkor a lélek megtapasztalhatja: nemcsak a 

töredelmes szívűekhez van közel az Úr, hanem a tiszta szívűekhez, a megtisztult lelkekhez is! Sőt, minél 

tisztább egy lélek, Isten annál közelebb jön hozzá! (vö. Zsolt 50,19) 

2. Kitárulkozás Isten előtt 

 

Ezt a második magatartásmódot, amely segít az Úr közelségének a megélésére a Zsoltáros ezt így tanítja: 

Táruljatok föl, örök kapuk, a dicsőség királya bevonul (Zsolt 23,7). Nemcsak a földi templom, a jeruzsálemi 

szent hely kapujáról van szó, hanem sokkal inkább a szívek kapujáról. Ez még az én dolgom, hogy a 

fölülről, a magasságból minket meglátogató Isten (Lk 1,78) előtt feltárjam lelkem kapuját. Isten ajándéka 

azonban, hogy eljön hozzánk, hogy a magasságból lehajol a mélységbe, hozzám.  

 Vannak országok, amelyek lezárják a határaikat más országok elől, de ezek gazdaságilag 

elmaradnak. Ilyenek azok az emberek is, akik nem nyílnak ki mások felé, és nem engednek be másokat a 

szívükbe.  

 Az én dolgom: tárulkozzam fel az Úr előtt! A bűneit bánó ember töredelmesen lefelé, a föld felé 

hajol. A bűneitől megtisztult ember pedig boldogan nyújtózkodik az ég Ura felé. Bizalommal vágyódik 

arra, hogy az Úr felemelje magához, mert tudja, hogy az Úr már megtisztította a bűntől. Minél inkább ki 

tudom tárni a lelkem ajtaját, annál könnyebben be tud vonulni lelkem hajlékába a dicsőség Királya. 



Díszkíséretében ott vannak vele együtt azok is, akiket már megdicsőített a Király, vagyis akik már egészen 

Istennel vannak betöltve. Ezért mennek ők is mindenhová, ahová a Bárány, az isteni Vőlegény megy: A 

szentek fehér ruhában követik a Bárányt, bárhová megy (Jel 14,4).  

 Ha a dicsőség Királya eljön hozzám, akkor itt jelenvalóvá válik az egész mennyország is, mert a 

mennyei udvar mindig ott van, ahol a mennyei Király van. Sőt, szeretteim is, akik ott vannak Isten mennyei 

dicsőségében, itt vannak bennem is, amikor eljön hozzám a dicsőség Királya. Micsoda látomás ez, mert 

szemlélhetem a valóság láthatatlan részét is! Amit ugyanis a szemem nem láthat, azt a szívem szeretettel 

felfoghatja, tudniillik, hogy Isten itt van, hogy Isten jelen van mindazok számára, akik szeretik Őt! Ez az 

isteni Jelenlét engem is bekapcsol Isten örök szentháromságos életébe, szentjeivel közös életébe.  

 

3. Isten el akar jönni hozzánk 

 

Ez a harmadik szempont, amely segít, hogy megélhessem Isten Jelenlétét. Izajás – aki azt hitte, hogy meg 

kell halnia, mert látta az Urat – mondja: Íme, hatalommal jön az Úr, karja uralkodik (Iz 40,10). Ő már csak 

tudja! Ő már látta Istent (Iz 6,4), bár még nem színről színre, hanem – ahogyan mondja – csak az uszályát (Iz 

6,1).  

 Isten azonban nemcsak Izajásnak, vagyis egy embernek a szívébe akart eljönni, sőt nemcsak egy 

népet választott ki arra, hogy közöttük lakjék, hanem minden kor minden emberét. Engem is!  

 Itt meg kell állnom az imában, mert magamra tekintetve látom: „Az én lelkem csak szegényes 

kunyhó Neked, Uram! De tudom, hogy Veled együtt majd kicsinosíthatom és alkalmasabbá tudom tenni 

arra, hogy méltó hajlékod legyen, mert Te olyan hatalmas vagy! Amit én nem tudnék megtenni, azt Te 

megteszed! Milyen titokzatos, vagyis misztikus cselekedet ez!” 

4. Isten szüntelenül ránk gondol! 

 

Ez a negyedik gondolat, amely segít az Úr közelségének szemlélésére. A Bölcs mondja: Uram, soha nem 

feledkeztél meg népedről, mindig és mindenütt vele voltál (Bölcs 19,22).  

 „Ha én meg is feledkezem Rólad, Uram, Te akkor sem feledkezel meg rólam! Ha én nem venném 

észre a jelenlétedet, Te akkor is itt vagy velem!  Mindig irgalmasan megemlékezel rólam, Uram.” 

(Pillantásától függ ismét a lét. – Madách Imre: Az ember tragédiája). Mindig meg kell fontolnom: Ha az Úr 

nem siet segítségemre, talán az örök csend helye volna a lakásom (Zsolt 93,17). Az ószövetségi ember 

felfogásában a halál után a lélek a Seolba, az alvilágba, a holtak országába jut, mozdulatlan, dermedt 

szürkeségbe. Ez még nem az örök boldogság, hiszen azt majd csak Jézus a megváltással hozta meg nekünk.  

 Az Úr nemcsak létrehozta ezt a világot, hanem fenntartja és kormányozza is. Engem is azáltal tart 

fenn a létben, hogy szeretettel gondol rám! Ha Isten jelenléte szerető jelenlét, akkor az én létem Isten 

szeretetének a megjelenítése. E szeretet nélkül nem léteznék. De e szeretet által viszont létezem!  

 Akkor szakadjon el az a lánc, amellyel Isten leláncol önmagamhoz! Engedjem, hogy beleáradjon 

lelkembe Isten segítsége, Aki maga a segítő Isten!  

 Ha nem tudom magam eléggé kinyitni a szívem ajtaját, kérjem meg Őt: „Segíts, nyisd ki! Tégy 

csodát velem, hogy a régi, az önmagát kereső ember bennem átadja a helyét a krisztusi új embernek! Uram, 

ez is a Te kezed műve! Nem hiába vártam a segítségedet! Jöttél! Nemcsak lassan jöttél, hanem siettél a 

segítségemre. (vö. Zsolt 69,2). Azért sietsz a segítségemre, mert jól tudod, hogy mik vagyunk: por és hamu 

(vö. Ter 18,27). A Te kezed formált engem (vö. Ter 2,7; Jób 10,8), vagyis megérintette a testemet, és lelket 



lehelt belém.” 

 „Ennyire közel jöttél hozzám, Uram? Ugye nemcsak adni akarod ezt a krisztusi új életet nekem, 

hanem meg is őrzöd azt bennem?  

 Még közelebb akarsz jönni hozzám, Uram?” 

 Az ember nem tudja igazán felfogni az Úr válaszát:  

 „Igen! Vedd észre, hogy jövök, egyre közelebb jövök tehozzád, gyermekem!”  

 

Halljam meg a személyemre szóló üzenetét:  

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

Erre az isteni akarásra hivatkozva – amellyel Ő akar egyre közelebb jönni hozzám – mondjam Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  



 

 

100. Könyörgő szavadra így felel: „Nézd, itt vagyok!” (Iz 58,9) 

 

Bevezető imánk ma legyen a csendben maradás imája! 

 

 Próbáljunk elcsendesedni! A test ellazulása a lélek kitárulkozását is segíti. Ebben az elcsendesedő 

imaszakaszban gondoljunk Isten jelenlétére: „Itt van az Úr!” Ne sajnáljuk az időt, ráérősen teremtsük meg 

magunkban a csendet! A ráfigyelés segít, hogy a többi zavaró tényezővel ne foglalkozzunk! A 

mozdulatlanság is segít, hogy egyre jobban elmélyüljünk a csendben, illetve hogy Isten csendje belénk 

hatoljon. Szólítsuk Őt a nevén: „Istenünk!” A végtelen nagy Isten előtt a másik pólus mi vagyunk: a kicsiny, 

parányi emberek. A Jézus-imánál jól begyakorolt módszer szerint mondjuk ki: „Istenünk, könyörülj 

rajtunk!” 

I. Az Úr jelenlétének imában való megélésére 

 

 1. Első imagondolatom Isten nevének könyörgő hívása, szólítgatása legyen. Izajás próféta buzdít 

Isten nevének segítségül hívására, illetve az Istenre való rászorulásunknak az imában történő 

megfogalmazására. A próféta ugyanis ezt mondja: Ha szólítod az Urat, válaszol; könyörgő szavadra így 

felel: Nézd, itt vagyok! (Iz 58,9). 

 Mint ahogyan bajban lévő gyermek az édesanyját hívja, és az megkönyörül a gyermekén ––, mert ezt 

mondja neki: „Itt vagyok!” ––, úgy ha könyörgő lélekkel hívom segítségül az Úr nevét, akkor az Úr válaszol, 

és mondja nekem: „Itt vagyok!” Ez a felismerés legyen számomra nagy tanúság a jövőben: Ha ezután 

kimondom és segítségül hívom Isten nevét: „Istenem!”, akkor Ő válaszol: 

  – Itt vagyok! 

  – „Nézd, itt vagyok!” 

  – Lásd meg, hogy itt vagyok!  

 Ő itt van, nekem csak észre kell vennem a jelenlétét! Járja át a lelkemet Istennek ez az üzenete: 

„Nézd, itt vagyok!” Hagyjam, hogy jelenléte belerezonáljon a lelkembe, mint ahogyan a külső hangforrás is 

behatol a fülembe. A hangot okozó tárgy ugyan kívül van, de a hangja mégis bennem van. Isten – ez a 

végtelen, transzcendens Lény – meghaladja az én létemet. Nagyobb nálam és mégis egészen közel jött, és a 

jelenléte a hangnál is finomabb rezonanciával akar belém hullámozni.  

 

 II. Abszolút bizalommal hagyatkozzam rá az Úrra! 

 

Második imagondolatként indítsam fel a bizalmat, hogy Ő tényleg hajlandó eljönni hozzám! Ez a bizalom 

lesz a kulcs, amely segít ráhangolódnom Isten hullámhosszára, mint ahogyan a zongorahangoló is egy 

hangolókulcsot használ a megfelelő magasságú hang elérésére. Most is a Zsoltáros tapasztalatát hívjam 

segítségül: Aki nevedet ismeri, benned bízik: Uram, Te soha nem hagyod el a Téged keresőket! (Zsolt 9a,11). 



Én is ismerem az Úr nevét, kimondom, és segítségül hívom. Bizalommal hívjam újra meg újra segítségül! 

Amikor kimondom ezt a szót: „Uram!”, legyen benne a vallomásom is: „a Tied vagyok, a Te teremtményed! 

Te pedig elismertél, a magadénak fogadtál el engem. Ez a nagy valóság: Te az enyém vagy és én a Tied (vö. 

Jn 6,56). Teljes bizalommal tölt el, hogy ha kereslek Téged, nem fogsz elhagyni! Hajlandó vagy megmutatni 

a jelenlétedet!”  

 Tehát abszolút bizalommal hagyatkozzam rá az Úrra! Ő betölti a szívem vágyát, amellyel 

keresem Őt. Közel jön hozzám. 

 

 III. Isten felém fordítja a fülét. Könyörgő szavamra, illetve az én bizakodó szavamra, amellyel 

Istent hívtam, Ő felém fordítja a fülét, vagyis meghallja a szavamat. Ehhez az imához is a Zsoltárostól 

kapunk buzdítást: Figyelj könyörgő szavamra, imádságom felé hajoljon füled! (Zsolt 16,2). Hányszor 

könyörögtem már eddig is: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! Az Úr 

nem hagyja beteljesítetlenül könyörgő szavamat, és felém fordítja a fülét. Milyen boldogság az, ha 

megérthetem: az Úr rám figyel! Hiszen akkor azt is megtapasztalhatom, hogy itt van! Ez már az Úr 

tevékenysége. Ez már az Úr ajándéka. Már nemcsak én keresem Őt, hanem Ő is közel jött hozzám! 

Hallótávolságba került. Nemcsak én szólhatok hozzá, hanem Ő is szól hozzám. Odahajol hozzám, hogy a 

gyenge, kis nyöszörgésemet jobban a fülébe fogadhassa.  

 

 IV. Az Úr vezérelt az Ő közelébe 

 

Izajás próféta erről így ad tanítást: Maga az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeken is felüdít. Erővel 

tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha (Iz 

58,11). Amit én a magam erejéből nem tudtam megtenni – hogy az életem sivatagjának kietlenségében 

rátaláljak az élő vizek forrására –, azt az én jóságos Uram maga valósította meg. Ő vezérelte lépteimet erre a 

kies helyre, amely attól olyan kedves, hogy Ő itt van. Ő maga az a paradicsomkert, ahol szüntelenül árad az 

Ő kegyelmének patakja! 

 Amíg élek, nem győzök hálálkodni az Úrnak, hogy nem hagyott elveszni e világ útvesztőiben! Egy 

örökkévalóság sem lesz elég hálám kifejezésére, amiért az Úr szüntelen magához vezérelt! Engedjem, hogy 

belém áradjon a boldogító jelenléte! Ez tölti el erővel a lelkemet. Könyörgő szavamra így felel: Nézd, itt 

vagyok! (Vö. Iz 58,9). Akkor már nincs más dolgom, mint nézni és szeretni Őt, illetve befogadni az Ő rám 

tekintését és irántam való szeretetét! Milyen kölcsönös tekintet ez! Hogy’ egybe tudnak forrni a szemek! 

Micsoda egybehullámzása ez a kölcsönös szeretetnek! Ó, hogy’ egybe tudnak forrni a szívek!  

 Olyan hihetetlen, de mégis el kell hinnem: „itt vagy, rám tekintettél, és szeretsz! Én pedig igent 

mondok szavadra, amint a Szűzanya Názáretben. Befogadlak, magamba iszlak, örvendezem a jelenlétednek! 

Micsoda isteni jelenlét ez! A Te jelenléted ez, Uram! Olyan megható, olyan jó, hogy itt vagy!” 

 

 V. A magasztalás 

 

A Zsoltárossal mondjam: Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett: egész életedet 

elhalmozza javakkal! (Zsolt 102,2.5) Mennyi jót ajándékozott már nekem a jó Isten! Nemcsak mostanáig, 

hanem egészen földi életem végéig adja javait. Ő akkor is jó lesz hozzám, ha majd vajúdni kezdek már, hogy 



a lelkem földi burkát levethessem, hogy a lelkem minden földi tehertől szabadon szárnyalhasson az ég felé, 

egyre közelebb Istenhez! Akkor már tudhatom, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a 

szeretete az őt félők iránt (Zsolt 102,11). Akkor már tudhatom, hogy énhozzám – aki egész földi életemen át 

arra törekedtem, hogy egyre közelebb kerüljek az ég Urához –, most egészen közel jött irgalmas 

szeretetével az Úr! A Zsoltáros csak azért használja ezt az ellentétet – az ég messze van a földtől –, hogy 

tudjam: Isten szeretete milyen közel van hozzám: Amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy, olyan 

közel van a szeretete az Őt félők iránt!  

 – Hogyan is lehetne elfeledni az Ő közelségét? 

 – Hogyan is lehetne elfeledni azt, hogy a mennyország ott van, ahol Isten van!  

 – Isten pedig itt van jelen! Kimondja magát nekem is örökre! 

 Könyörgő szavamra mondta ezt, 

 – mert hívtam. 

 – Mert Benne bíztam. 

 – Mert felém fordította a fülét.  

 – Mert magához vezérelt, és megmutatta jelenlétét. 

 – Mert megengedte, „hogy megláthassam”, Ő itt van! 

 

 A mennyországi örömnek az a jellemzője, hogy soha nincs vége! Bár én még itt a földön élek, 

azért már próbálgathatom gyakorolni, hogy szüntelenül az Úr jelenlétében éljek, és örvendezhessünk 

egymásnak!  

 

Befejezésül énekeljük a hozzánk eljött, közelünkben maradni akaró Úr vallomását:  

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

Viszonozzuk a vallomást vallomással: Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

  



 

 

c) ZÖRGETSZ LELKEM AJTAJÁN, ÉS ÉN BEENGEDLEK (vö. Jel 3,20) 

 

 

101. Ablak, ajtó előtt és mögött 

 

 

Énekeljük a 150. számú éneket: 

 Uram Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk! 

 

 Uram Jézus, Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped, 

 Mert Kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.  

 Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak Veled. 

 

 Sík Sándor, a piarista papköltő összegyűjtött versei kötetének végén elmondja versei keletkezési 

körülményeit is. Egyikre, másikra olyan bensőségesen megjegyzi: „Ez a vers nagyon kedves nekem!” Most 

én is valahogy így vagyok: ez az elmélkedés is nagyon kedves nekem.  

 Most az „ablak és ajtó” előtt a jelenlét imáját próbáljuk gyakorolni, hiszen az Úr jelenlétének 

megtapasztalására vágyódunk! 

 A nyugalmi ima, a lecsendesedés ahhoz segített, hogy szemünk megszokja a sötétséget. A szobában 

– ahol nem gyújtunk lámpát – kis idő után mégis feldereng számunkra valami a külvilágból vagy a belül, a 

szobában lévő tárgyakból. 

 

I. Az ablakon túl egy másik világ vár reánk! 

 

Gondoljuk el: egy gyönyörű kirándulás alkalmával este megérkezünk szálláshelyünkre a nagy hegyek 

magasába. Nincs villany. Amikor reggel felébredünk, az ablak külső spalettái még zárva vannak. (Itt van az 

ablak szerepe, amely segít nekünk a jelen elmélkedésben.) Mivel a szemünk már megszokta a sötétséget, 

ezért az ablak résein át valami beszűrődő világosságot érzékelünk. A tájat még nem látjuk. Nem tudjuk, hogy 

süt-e már a nap, vagy borús-e az ég, vagy esetleg köd ereszkedett a tájra. Mivel előző este sötétben 

érkeztünk, még nem ismerjük a táj szépségét, amely ránk vár, de értelmünkkel és az értelmi 

tevékenységünkből fakadó hitünkkel tudjuk, hogy az ablakon túl egy másik világ vár reánk!  



 1. Az összeszedettség imája segít figyelnünk arra a másik világra – Isten világára –, amelyet még 

nem látunk. De vágyódunk arra, hogy egyszer majd kinyíljék az az ablak, és betekinthessünk abba a 

világba. 

 2. Ha végre kitárul a pihenőházam ablaka, és kitekinthetek az ablakon keresztül, akkor még csak 

egy nagyon kis darabkáját érzékelhetem a valóságnak: felülről, a hegycsúcsról a többi hegycsúcsokat, a 

völgyeket, a fák összefüggő rengetegét. De a részletek még nem eléggé ismertek a számomra, mert még túl 

messze vagyok, még túl sokáig tart, míg a mai napon az ajtón túlra érek, ahol majd találkozhatom mindeme 

szépségnek a Teremtőjével.  

 Ahogy kitekintek az ablakon, még csak a teremtményt látom, nem a Teremtőt, de tudom, hogy 

Teremtőm él (vö. Jób 19,25), van, sőt jelen van! A szemlélődő ember ugyanis nemcsak hiszi Istent, 

mindezen szépség Alkotóját, hanem valamiképpen belülről tudja is Isten jelenlétét. Ez egy többletélmény a 

hithez viszonyítva. A hit ugyanis arra segít, hogy felismerjem: a földi dolgoknak kell egy égi Alkotójának 

lennie. A szemlélődő ember azonban belülről tudja, átéli, hogy van Isten, hogy jelen van, aki mindezt 

alkotta! A szemlélődő imában az ember érzékeli a jelenlevő Istent, Akit nem lát, hiszen nem képszerű 

élmény az, hogy a Teremtő itt van! De a valóságot maga teljességében mégis az Alkotójával együtt látja. Ez 

azonban a Valóságnak már nem fizikai látása, hanem szellemi látása, szemlélése. 

 

II. Az ajtó még nem tárult fel 

 

A szemlélődésben – Isten ajándékából – mintegy ablak nyílik Istenre, Isten titkaira, a teljes Valóságra, a 

teljes Létre, a végtelen Létezőre. A kitárult ablaknál – az élmény nagyszerűségétől lenyűgözve – némán 

állok az ablak mögötti világot szemlélve! Nem látom a teljes valóságot, még kevésbé annak Alkotóját, de 

mégis megszületik bennem a kontaktus, egy kapcsolat Vele. Ez az imádság. A szemlélődő imádság ugyanis 

kontaktusfelvétel, amely tudást ad a Másikról, de egyben önmagunkról is. „Tudom, hogy itt vagy, teremtő 

Istenem, és tudom, hogy itt vagyok én is, a teremtményed, akit jóságos Atyaként gyermekeddé fogadtál!” 

Micsoda tudás ez: a fizikai valóság mögé hatolás! Nemcsak azt tudom, amit látok, hanem azt is, ami a 

fizikai valóság mögött van. Tudom, hogy Ő a Teremtő, én a teremtmény! Ő az én Atyám, és én vagyok az Ő 

gyermeke! 

 

III. Az ajtó még nem tárult fel  
 

Tudom, hogy az ajtó mögött út nyílik, amelyen keresztül majd eljuthatok azokra a szép tájakra, amelyeket 

még nem ismerek, de hiszem, hogy ott vannak, és remélem, hogy majd eljuthatok oda, és gyönyörködhetem 

a szépségükben. Vonz az ajtó mögötti világ! Nem látom még, de a szépsége és a fenségessége máris 

hatással van rám. Én pedig engedem vonzatni magamat.  

 1. Olyan ez, mint amikor az ember a paradicsomkert bezárt kapuja előtt esdekelve, vágyakozva 

irányul ama másik világ felé, ahol szabadon járhat-kelhet a lélek Istennel (vö. Ter 3,8). Mint Ádám és Éva 

ivadéka, nekem is jogom van ott ülni a paradicsomkert kapujánál, és vágyakoznom ama paradicsomi 

boldogság után! Mint a második Ádám, Krisztus testvére tudom, hogy Megváltóm él (Jób 19,25), és már 

kinyitotta azt az ajtót, amely a mennyországba vezet! Azt akarja, hogy én is Vele legyek a 

paradicsomban; hogy jelen legyünk egymás számára: az Úr énvelem, én meg a megváltó jó Istenemmel. Ő a 

keresztfán megígérte a bűnbánó gonosztevőnek: Még a mai napon velem leszel a paradicsomban! (Lk 

23,43). 



 2. Nekem is bűnbánatot kell tartanom, könyörögnöm, hogy emlékezzék meg rólam. Kérjem: 

„Irgalmazzál nekem, bocsáss meg!” Ki kell várnom, míg ez a mai nap elmúlik, és ezután örökre az Úrral 

lehetek! Mert hát az életem végéig tart ez a mai nap. 

 

IV. Még nem láthatok át a függönyön 

 

A szemlélődő ember tudja – vagyis az imában belsőleg tapasztalja – az egymástól való elválasztottságot 

is. Isten egészen más, több mint én. Latinul úgy mondjuk: Ő transcendens, azaz meghalad bennünket, 

végtelenül nagyobb nálunknál, és ráadásul még egy szellemi fal is elválaszt Tőle. Hiába nézem, nem látom, 

mert még nem láthatok át ezen a függönyön. Ahogyan a szent sátor második részét függöny választotta el, 

úgy még az én tekintetemet is függöny határolja el, s még nem juthatok be a legszentebb részbe, a Szentek 

Szentjébe, ahol Isten lakik. 

 De ugyanakkor a lecsendesedés, illetve az összeszedettség imájában a szemlélődő ember már valami 

tudást, megtapasztalást kap arról, hogy Isten – Aki mindenütt jelen van – közel van hozzá! Ez lelki 

vigasszal, örömmel tölti el.  

 1. Arra törekszik, hogy – a neki nyújtott remény által, mint biztos és szilárd horgonnyal – a 

függöny mögé érjen! (Vö. Zsid 6,19). A horgony a remény csodálatos jelképe.  

Én ugyan nem vagyok még ott, 

 – de a horgonyomat a függöny mögé hajíthatom,  

 – a reményemet a függöny mögé irányíthatom,  

 – vágyaimmal eljuthatok a Szentek Szentjébe, és belekapaszkodhatok Istenbe, Aki ott vár rám.  

 Így a lélek már abban a másik szférában honol, ott érzi igazán otthon magát, ahol Isten lakozik, a 

Szentélyben, amelyet még függöny választ el tőlem. „Hasonló a hasonlónak örvend” – mondja a régi 

axióma. Ennek értelmében mondható: a szemlélődő ember lelke, a Lélek Istennek örvend. Ő önmagához 

hasonlóvá teremtett engem, ezért vagyok képes Utána vágyódni, illetve örvendezni, amikor végre a 

reményem horgonyával már elérhetem Őt!  

 A szemlélődő ember tudja, hogy Isten már közel van hozzá, de itt, a szemlélődő ima ezen 

fokozatában, a jelenlét imájában azt is tudja, hogy még nincsenek együtt. Az Úr jelen van, de a fal még 

elválaszt, a függöny még közöttünk van.  

 

V. Még nem látunk át a függönyön 

 

Mit tud ilyenkor tenni az Istenre szomjas lélek?  

 1) Egyre jobban vágyódik Isten után. Ezért egyre jobban maga mögött hagyja a külső világot, mint 

a hegycsúcsra törekvő hegymászó az alanti tájakat. A jelenlétnek ebben az imájában a nyugalom a 

mögöttünk maradt dolgokra vonatkozik. Már nem zavarnak, nem nyugtalanítanak, hogy mi lesz, ha nem lesz 

velem ez vagy az a teremtmény, ha nem ezzel vagy azzal foglalkozom?  

 2) Az előttünk kitárulkozó látvány vonzásában viszont az akarat egyre lángolóbb lesz, nem marad 



nyugton, hanem előre akar haladni! Ez jó nyugtalanság! Ez az előrehaladás nyugtalansága, mely hatalmas 

hajtóerő. Az akarat egyre készségesebb az előrehaladásra. Folyamatosan gyakoroljam tehát magamat az 

összeszedettségben, vagyis az előttem feltáruló látvány befogadásában, illetve az annak megszerzésére hajtó 

vágyam növekedésében! Ebben az imában ugyanis az emberi akarat még tevékeny marad. Tehát egyre 

jobban kell igyekeznem, hogy szemem megszokja az ablakon és ajtón túl feltáruló fényt, hogy az már ne 

vakítsa. (Az égő csipkebokor lángolását sem tudta volna akárki elviselni. A mi izzónk sem képes több ezer 

voltot elviselni, hanem kiégne.) Mind inkább igyekeznem kell, hogy az ablakon túli látvány vonzásában 

akaratom egyre készségesebb legyen, és minden mást hátrahagyva s feledve az ajtón átlépve törekedjem az 

egyetlen Szükséges, vagyis Isten felé, Aki már megigézte a szívemet, lekötötte, lenyűgözte a lelkemet, és 

magához akar vonni! Felejtsem a mögöttem levőt, törekedjem az előttem levőkre! (Vö. Fil 3,13.) 

 

VI. Egyedül Istent engedjem be a lelkembe! 

 

Itt már nem fizikai ablakról és ajtóról van szó. Hiszen ha azokon át kitekintek vagy kimegyek, akkor még 

mindig csak a teremtett dolgoknál vagyok, és még nem léphetek be a dolgok mögött feltáruló másik világba, 

mert az a transzcendens világ még meghalad engemet.  

 1. Ezért az Úr hajlandó eljönni hozzám, mint ahogyan a tájkép is bejön hozzám az ablakon 

keresztül: a szememen keresztül a tudatomba, a tudatomon keresztül a lelkem mélyére. Majd 

megörvendeztet, pedig még mindig csak itt a szobában vagyok bent. Még nem abban a másik világban 

vagyok, mert attól még elválaszt a függöny.  

 2. Akkor most döbbenjek rá erre a hatalmas isteni igényre, amellyel Ő az én lelkem ajtajában áll, és 

zörget! (vö. Jel 3,20). Most az a feladatom, hogy nyitva álljak Isten előtt! Ahogyan a szép tájra nyíló ablak 

előtt mozdulatlanul állok, és gyönyörködöm, úgy most ama másik világra nyíló ablakom előtt is álljak 

mozdulatlanul!  

 – Nem beszélek mást,  

 – nem nézek mást,  

 – nem gondolok mást,  

 – nem vágyom másra, ami elvonna Istentől!  

 3) Arra törekszem, minél kevesebb legyen az a benyomás, amely megzavarná a gyönyörűségemet 

Istennel. A lecsendesedéshez csend kell, tehát csendben maradok. Nem engedem, hogy a külső vagy belső 

behatások felzavarjanak, elhomályosítsák lelkem csendjét és tisztánlátását! Ez az én tevékenységem, 

erőfeszítésem gyümölcse. A lecsendesülés – vagyis, amikor már beáll lelkem egyirányúsítottsága, Istenre 

irányultsága, azaz létrejön az összeszedettség állapota – már Isten ajándéka. Létrejön a lelkemben az 

Istennel teljes csend. Megvalósul a lelkemben a leülepedés, amikor minden a helyére kerül bennem. Tudom, 

hogy 

 – mi a fontos,  

 – mi a nem fontos, 

 – mi az, ami számít,  

 – mi az, ami nem számít. 



 4) Amikor a csendben, ezzel az Istennel áldott csendben elengedem a földi dolgokat, akkor 

megvalósul a letisztulás, kitisztul a lelkem. Amikor egészen áthat Isten csendje, akkor a letisztultság 

állapota, ajándéka jön létre a lelkemben! Minden áttetszővé válik. Megkapom a tisztánlátás kegyelmét, 

amely segít meglátni a Láthatatlant! Segít észrevenni mindazt, ami felzavarná lelkem csendjét. Ebben a 

csendben egy-egy nem fontos benyomás is mélyebben hatolna a lelkembe, mint egyébként. Visszhangoznék 

bennem, mint ahogyan az üres szobában visszaverődik a szó. A hétköznapok zsivajában a lélek kénytelen 

felvérteződni a sok belénk hatolni akaró benyomással szemben, hiszen a zsivajgó társaságban is tudunk 

figyelni a beszélgető partnerünkre, mert az egyéb benyomásokkal szemben szelektáló magatartást 

tanúsítunk. A csendnek, a lecsendesültségnek ebben az állapotában – amikor a lélek kiüresedik az evilági 

zavaró tényezőitől, hogy Istenre irányulhasson – éppen a megvalósult csend miatt, nagyobb csörömpölést 

okozna a lélekben az illetéktelenül behatoló, és őt felkavarni akaró tényező. Tehát nem mindegy, hogy mit 

engedek bele a lelkembe! 

 5) Egyedül Istent engedjem be lelkem kitárt ablakán és ajtaján keresztül! Akkor az Ő Jelenléte 

nagyobb gyönyörűséggel tölt be, mint az odakinn levő gyönyörűséges táj; nagyobb békességgel tölt be, mint 

a nagy hegyek mozdulatlansága, és a kék égnek ragyogása; nagyobb örömmel tölt be, mint a teremtett világ 

összes szépségének birtoklása, mert Ő maga a végtelen Szépség, a lenyűgöző Fenség, a szemünket nem 

sértő, de lelkünket betöltő Ragyogás! 

 6) De nem kell búsulnom, ha még nem is tudok a függönyön túlra jutni, amely az ablakomban vagy 

az ajtómban elválaszt attól a másik világtól,  

 – ha még csak a reménykedésem horgonyával (vö. Zsid 6,19) kapaszkodom bele annak a másik 

világnak a gyönyörűséges, szépséges teremtő Istenébe, Urába,  

 – ha még nem láthatom Őt színről színre. 

 A Mennyei Atya ugyanis szívesen meglátogatja a Fiúval a Szentlélekben az utána vágyakozó 

gyermekét. Bejön lelkem hajlékába, és betölt jelenlétének örömével. Én pedig boldogan hagyom, hogy egyre 

jobban betöltsön jelenlétével. Bár a két világot elválasztó függöny még ott van, de megélhetem, hogy Isten 

eljött hozzám abból a transzcendentális, másik világból! Szeretetét átsugározta a függönyön keresztül. 

Jobban belekapaszkodik az én szeretetembe, mint a horgony a tenger fövenyébe.  

 

 Bárcsak elmondhatnám az Énekek éneke jegyesének szavát: Megtaláltam, akit szeret az én lelkem, és 

nem engedem el soha! (Én 3,4) 

 Bárcsak így is tudnám fogalmazni: „Megtalált engem az, Aki szereti a lelkemet! Nem is engedem el 

soha!” 

Befejezésül a 150. számú ének 3. és 5. versszakát énekelve imádkozzuk: 

 Uram Jézus! Kérve kér szívünk, mely bíz és remél. 

 Add meg néki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér.  

 A szív, amely bíz és remél, Uram Jézus, kérve kér.  

 

 Uram Jézus! El ne hagyj, Ki lelkünknek üdve vagy, 

 Legfőképp a végső harcon végig velünk megmaradj! 



 Te, Ki lelkünk üdve vagy, Uram Jézus, el ne hagyj! 

  



 

102. Innen és túl 

Jézus-ima, XIII.: „Ott túl a rácson egy más világ vagyon!” 

 

Énekelve imádkozzuk a 143. számú éneket: 

 Előtted, Jézusom, leborulok, 

 Féktelen bűnös, én, Hozzád bújok.  

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,  

 Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy. 

  

 A jelenlét imáját próbáljuk gyakorolni! Legutóbb arról elmélkedtünk, hogy az ajtó illetve ablak előtt 

kitáruló világ, vagyis az ajtón, ablakon túli világ vonz bennünket, mert ott jelen van az Úr! Ma folytassuk, 

mélyítsük ezt a témát!  

 Gyermekkoromban kedves operett volt számomra a Gül Baba. Leginkább az a sor maradt meg 

bennem, amelyet a rab főhős a szerelmesére gondolva, utána vágyódva énekelt: „Ott túl a rácson egy más 

világ vagyon! 

I. Alkalmazzuk az Úristenre ezt az idézetet: „Ott túl a rácson egy más világ vagyon!” 

Minket már nem ajtó vagy ablak választ el egymástól, hanem csak egy rács, amely azonban már nem a 

börtön, hanem az átjárhatóság jele. Ahogyan a levegő, a huzat áthatol a vasrácson, úgy tud az én lelkem is 

áthatolni ezen a már alig elválasztó falon. Abba a másik világba vágyódom, amely a rácson túl kezdődik!  

 1. Az összeszedettség imája segített kiüresednem mindazzal a gondolattal és vággyal, ami nem 

vezetett közelebb Istenhez. Most pedig, amikor a jelenlét imáját igényeljük, önmagammal is szeretnék 

kiüresedni, „kimenni” önmagamból a rácson túlra, és bemenni Isten világába!  

 Minél kisebbnek vallom magamat az Úr előtt, annál könnyebben tudok áthatolni a rácson! (Lisieux-i 

kis Szent Teréz is boldog volt, hogy ő kicsi.) Minél jobban betölt a Szentlélek, minél lelkibb ember vagyok, 

annál könnyebben tudok az elválasztó rácson át eljutni Istenhez; mint ahogyan a lenge szellőnek sem 

akadály a rács.  

 2. Amikor sokáig kell állnunk egy helyben, akkor az egyik lábunkról a másik lábunkra tesszük át a 

testsúlyunkat. Alig ellenőrizhető, de mégis megtapasztalható élmény ez. Ilyen súlypont- -áthelyezéssel 

helyezzem át önmagamat önmagamból Isten világába! Ez egy nem látható lélekmoccanás, de mégis a 

személyiségem súlypontja már nem annyira bennem, hanem Istenben van! Ha imádság közben behunyom a 

szememet, akkor már nem az ablak, az ajtó vagy a rács lesz az elválasztó határ, hanem csak a szemhéjam. 

Azon túl ugyanis már elkezdődik az a másik világ!  

  



 

 II. Isten eljön hozzám, mert szeret! 

A misztika szó is ebből a behunyt szemű magatartásból származik. A görög müo ige jelentése: „behunyni a 

szemet, és behunyt szemmel is látni” A becsukott szemhéj olyan kis törékeny, gyenge válaszfal! Ha 

kinyitom, akkor a tekintetemmel egy pillanat alatt abban a másik világban lehetek, amely nem én vagyok, de 

amely körülvesz. Az a másik világ olyan szervesen kapcsolódik hozzám, mint a mai nap a holnapi naphoz, 

mint a hajnal hasadása és a nap ragyogása az éj sötétségéhez. Egymásba folynak, és így az átmenet folyamat 

jellegű. Kifejletében azonban világosan látható, hogy a nap ragyogása mennyire különbözik az éj sötétjétől.  

 1. Isten immanens és transzcendens létező. Immanens, tehát önmagában marad, a szentháromságos 

élete önmagában folyik. De Ő transzcendens is – nemcsak abban az értelemben, hogy meghaladja a mi 

befogadóképességünket, mivel nagyobb nálunk –, hanem abban az értelemben is, hogy bele akar áradni a 

világba, az én világomba, az én lelkembe is! Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek 

által (Róm 5,5). Ez a végtelenül nagy, ez a minden messzeséget is betöltő Isten egészen közel jött hozzám, 

és kinyilvánítja jelenlétét!  

 2. A Zsoltáros is tudja, hogy az ég milyen messze van a földtől, de ezt csak ellentétes hasonlatként 

használja fel: Amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy az Úr szeretete az Őt félők iránt (Zsolt 107,11). 

Majd így folytatja: Ahogyan az atya megkönyörül a fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt (Zsolt 

107,13). Lehajolt hozzánk, mert közel jött, mert itt van! Istennek ez a hozzánk közel jövése tulajdonképpen 

a misztikus cselekedet. Ez az a titokzatos cselekedete, amelyet mi, emberek nem tudunk kiérdemelni, de 

Isten mégis hajlandó nekünk ajándékozni! Ha mi az ablakon, az ajtón, a rácson, a lehunyt szemünk pilláján 

át vágyakozó tekintettel abba a másik világba nézünk, akkor remélhetjük, hogy atyai szeretetével 

megkönyörül rajtunk, Őutána vágyakozó gyermekein.  

 3. A misztika nemcsak az atya és a gyermeke közötti csodálatos szeretetkapcsolatot ismeri, hanem az 

isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony közötti szeretetkapcsolatot is. Ennek a költői leírása az Énekek 

éneke, vagyis a Legszebb ének című ószövetségi szentírási könyvben található meg. A lélek-menyasszony 

mondja: Nézzétek, Szerelmem már itt áll a házunk falánál. Benéz az ablakon, nézelődik a rácson át (Én 2,9). 

Jaj, de gyönyörű! Engedjem, hogy átjárja a szívemet a meghatódottság ettől a gyönyörű isteni gesztustól! 

Nemcsak én epekedem Utána, odaátra, túlra, hanem Ő is eljön hozzám! Vágyakozik utánam! A szentírási 

szöveg ezt mondja: Nézzétek, vagyis szemléljétek! Itt áll! Még a házamon kívül van, még csak a házam 

falánál áll, de a szerelmes szív tud a falakon túlra is tekinteni! A lélek-menyasszony szemléli Jegyesét, mint 

ahogy az Ő isteni pillantása is áthatol a minket a Tőle elválasztó falakon, és eljut hozzánk!   

 4. Engedjem, hogy az Ő tekintete egyre mélyebbre hatoljon bele a lelkembe! 

 – Ha Ő benéz az ablakon, akkor tárjam ki előtte az ablakomat!  

 – Ha nézelődik a rácson át, akkor szüntessem meg azt az elválasztó rácsot Isten és a lelkem között!  

 A lélek-menyasszony így mondja: A szerelmesem áll itt a házunk falánál, Aki engemet előbb 

szeretett, én meg Őt viszontszerethetem (Vö. 1Jn 4,9).A szerelmeseknek ezzel a kölcsönös egymás iránti 

szeretetével próbáljam megélni Isten és a lelkem közötti szeretetkapcsolatot!  

 Az, hogy Ő benéz a lelkem ablakán, azt jelenti, hogy vágyakozik bejönni hozzám! Azt jelenti, hogy 

ez az odaát, ez a rajtam túli világ eljött ide, egészen közel jött hozzám! Az én isteni Szerelmesem már itt van 

egy karnyújtásnyira! De mivel még ott van az az elválasztó rács, az én Uram nem tud bejönni, mert még nem 

távolítottam el azt az akadályt. Onnan a karnyújtásnyi közelségből így szól hozzám Báruk prófétán keresztül: 

Isten megjelent a földön és társalgott az emberekkel (Bár 3,38).  



 Ez a jelenlét imája: Isten is közelít hozzám, nemcsak én, az ember Istenhez. E miatt az isteni 

cselekvés miatt mondjuk ezt már misztikus imának, vagyis titokzatos isteni ajándékból fakadó imának, 

amelyet a magam erejével én, az ember már nem tudok kiküzdeni, kiérdemelni! Isten jön el hozzám a maga 

jószántából, irántam érzett szeretetéből! Nekem is megjelent a földön! Itt van!  

 5. A szent szöveg nemcsak azt mondja, hogy Isten szólt az emberekhez, hanem így fejezi ki az 

eseményt: Társalgott az emberekkel. Ez párbeszéd! Ő szól hozzám, és én szólhatok Hozzá. Ha még nem 

tudunk ketten egy helyen együtt lenni, akkor legalább a szavunk egyesüljön! Engedjem be a lelkembe az Ő 

szavát, és ott mondjam el Neki a vallomásomat: „Szeretlek, Uram!” Ez a szó az én szívemből Isten szívébe 

fog érkezni. Engedjem, hogy Istennek ez a vallomása: „Szeretlek, gyermekem!” – egyre jobban jelen legyen 

bennem! Mint ahogyan a rádió vagy a tv hangját is fel lehet erősíteni, úgy próbáljam – a lélek nagyon 

finom kis mozdulatával – egyre jobban felerősíteni magamban Isten szavát: Szeretlek, gyermekem! Ha e 

vallomására már elhangzott a válaszom, ha már mindent elmondtam neki a szeretetvallomásomban és 

kifogytam a szóból, még akkor is megmarad az egymásra nézésünk élményének lehetősége, amellyel a 

szavak mankója nélkül is kölcsönösen egymás szíve mélyére tudunk hatolni! 

 III. Már nemcsak a tekintetünk, hanem a lelkünk is egybefonódik! 

Már gyakoroltuk a Jézus-imát – amelyben próbáltuk szüntelenül mondani és megélni: Te vagy az én Uram, 

szabadító Jézusom, bűntől megváltó Krisztusom! Te vagy az élő Isten Fia! Könyörögtünk az Ő irgalmáért.  

 Ennek a szüntelen Jézus-imának egy másik módjára is kapunk most bíztatást és feljogosítást az Úr 

által ihletett Zsoltárostól: Szemem mindig az Úrra tekint (Zsolt 24,15).  

 – Ha még nem nyílt ki eléggé az ablak,  

 – ha még nem tárult fel az ajtó, 

 – ha még ott van az az elválasztó rács,  

 – ha még ezzel a földi szememmel még nem láthatom Őt, lelkem szemével mégis szüntelenül 

rátekinthetek az én szerelmes jó Uramra, Aki itt jelen van! Szavak nélküli szüntelen ima ez!  

De a Zsoltárostól ahhoz is bátorságot meríthetek, hogy ne csak én kérjem merészen, hogy 

rátekinthessek az Úrra, hanem – mivel Ő is reám akar tekinteni– azt is kérhetem, hogy Ő méltasson 

tekintetre engem: Tekints reám, és irgalmazz! (Zsolt 24,16). Szüntelenül ezzel a tudattal akarok élni: Az én 

jó Uram néz engem, és irgalmaz nekem!  

 Micsoda isteni kontaktus ez: én Őrá nézek, Ő pedig reám tekint! Az „innen” és a „túl” már 

egybefonódik! Itt már nemcsak a tekintetünk fonódik egybe, hanem ez az imaélmény már előrevetíti lelkünk 

egybefonódását is!  

 IV. Isten és a lelkünk a szeretetben eggyé lesz! 

De nemcsak én teszem át a személyiségem súlypontját az elválasztó falon túlra, hogy Ővele lehessek, hanem 

Ő is áthatol a – még minket elválasztó – rácson, és eljön a lelkem hajlékába! Talán egy kicsit már 

megízlelhetem, hogy milyen is lesz az az együttlét imája, amikor majd egészen nekem adja magát. 

  



 

 A lecsendesedés imájának, az összeszedettség imájának és a jelenlét imájának is az a célja, hogy 

Isten és a lélek a szeretetben eggyé legyen, hogy leomoljanak a válaszfalak! Ha Ő hajlandó volt eljönni a 

lelkem házához, és benézni az ablakon a rácson át, mert vágyódott utánam, akkor  

 – szabad nekem is odaátra tekintenem!  

 – szabad már odaát, Nála élnem! 

 – szabad odaátra vágyódva élnem!  

 – szabad ott a rácson túli másik világban élnem!  

 Az az én igazi világom! De jó lenne örökre ott maradnom!  

 De jó lesz, hogy az én Uram majd örökre itt marad nálam!  

 

Akkor már a megtapasztalás bizonyosságával zenghetem az Úr vallomását:  

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

 

A szeretetet soha meg nem unó gyermek bizalmával esdekeljem: 

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

 

  



 

103. Teremtményi alázattal leborulok előtted 

 

A 143. számú éneket imádkozva énekeljük: 

 Előtted, Jézusom, leborulok, 

 Féktelen bűnös én, hozzád bújok. 

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, 

 Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.  

  

 Miután az Úr Jézus befejezte tanítványaival az utolsó vacsorát, elimádkozták a hálaadó zsoltárt. Ez 

a 112-117. számú zsoltárok közül lehetett valamelyik. Mindegyik ugyanis Hallelujah-val, a hálaadás 

szavával kezdődik, mert ez a szó azt jelenti: Adjatok hálát az Úrnak! Most mi is indítsuk fel magunkban a 

hálát az Eucharisztiáért, azért, mert Jézus önmagát ajándékozta nekünk a kenyér és a bor színe alatt! 

 

I. Boruljunk le a Mennyei Atya színe előtt! 

 

 1) Válasszuk ki ma a 114. zsoltárt, s ennek elimádkozásával indítsuk fel magunkban a hálaadást, 

hogy átéljük azt a hangulatot, amely Jézus emberi lelkét betölthette: Szeretem az Urat, mert meghallgatta 

esdeklő szavamat, hozzám fordította a fülét, amikor segítségül hívtam a nehéz napokban (Zsolt 114,1.2).  

 Bár ezekkel a szavakkal a Zsoltáros saját gyötrelme miatt könyörgött, ma mégis úgy imádkozzuk ezt 

a zsoltárt, mint Jézus imáját, hiszen Ő is joggal mondhatta: A halál kötelékei körülfontak engem, és elértek az 

alvilág csapdái. Gyötrelem és fájdalom várt rám mindenütt, az Úr nevét kiáltottam akkor: „Uram, mentsd 

meg az életem!” Igazságos az Úr és jóságos, irgalmas hozzánk a mi Istenünk! Oltalmába fogadja a gyöngét; 

nyomorult voltam, de Ő fölemelt. Lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled. Megmentette az 

életemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól és lábamat az elbukástól. Az Úr előtt járhatok az élők 

földjén (Zsolt 114,3.9).  

 Az apostolok nem értették a jézusi jövendölést, hogy tudniillik Neki Jeruzsálembe kell mennie, ahol 

sokat kell szenvednie a nép vezetőitől, halálra ítélik, de harmadnapra feltámad (Mt 16,21). Nem értették a 

feltámadás szó értelmét, hiszen nem volt rá megfelelő fogalmuk. Azt, hogy Jézus feltámasztotta Jairus lányát 

(Lk 8,54), a naimi ifjút (Lk 7,15) és Lázárt (Jn 11,44) még csak-csak elfogadták, hiszen isteni erejével ezt 

megtehette. De nem értették, hogy Ő hogyan támad fel. Ki támasztja fel Őt? De azért jó volt imádkozni a 

zsoltárt, amely végül is a halálból való kimenekedés lehetőségét jelzi, hiszen Isten oltalmába fogadja a 

gyöngét, felemeli, megmenti az életét a haláltól, és örökre az Úr színe előtt járhat.  

 2) János az evangéliumában megjegyzi: Sötét éjszaka volt (Jn 13,30). Az ember nem lát a 

sötétségben. Számunkra olyan természetes a villanylámpa világossága. Jézus és a tanítványok mécseseknek 

apró lángjainál fogyasztották el a vacsorát, azután kiérve a Getszemáni kert felé vezető útra, még inkább a 

sötétség vette őket körül. Jézus maga is mondja: Ez a sötétség órája, ez a ti órátok (Lk 22,53). 

 3) Amikor azután megérkeztek a Getszemáni kertbe, Jézus letérdelt. Az apostolainak meghagyta: 

Üljetek le! Várjatok itt és virrasszatok velem! (Mt 26,36.38). Szent Márk evangélista megjegyzi: nemcsak 



letérdelt, hanem a földre leborulva imádkozott (Mk 14,35). 

 Ma vágyódjunk arra, hogy ezt a leborulást mi is Jézussal együtt élhessük át: leborulni a mennyei 

Atya színe előtt, Aki itt jelen van. Mi – mint Jézus titokzatos Testének tagjai – Vele együtt forduljunk a 

Mennyei Atyánkhoz! Próbáljuk átélni azokat az érzéseket, amelyeket Ő ott, a Getszemáni kertben 

elszenvedett! 

 Márk feljegyezte, hogy Jézus hogyan kezdte az imáját: Abba, Atyám! (Mk 14,36) – szólította meg. 

Jézus a héber szót használja: Abba! Ez olyan gyengéd megszólítás, ahogyan csak egy gyermek tudja 

megszólítani az édesapját. Körülbelül ez az értelme: Atyácskám!  

 Teljes bizalommal így folytatja: Te mindent megtehetsz. A gyermeki leborulásnak ez a belső indító 

motívuma: Ahhoz az Atyácskámhoz szólok, Aki tud nekem segíteni. Jézus folytatta: Vedd el tőlem ezt a 

kelyhet! Milyen természetes kérés! Keserű a szenvedés! A gyermek is kéri: ne kelljen azt a keserű 

orvosságot elfogyasztania. Ez a gyermek joga.  

 – A gyermek azonban a maga szeretetével meghajlik édesapja akarata előtt, és azt mondja, amit 

Jézus is kifejezett: De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te! (Mk 14,36) 

 – A teremtménynek, Isten gyermekének ez a magatartása: Meghajol a teremtő Isten, a mennyei Atya 

akarata előtt.  

 – A Fiúnak is ez volt a stílusa, leborult mennyei Atyja előtt. Maga vallja meg: Az én eledelem az, 

hogy teljesítsem annak akaratát, aki küldött engem (Jn 4,34). 

 4.) Amikor ezt az Isten előtti leborulás imáját tanulmányozzuk, akkor meg kell állapítanunk, hogy ez 

az ima elsősorban a szeretetnek a kifejezése. Ebben az imában szeretjük azt az Atyácskát, Akihez teljes 

bizalommal szólunk. Próbáljuk most mi is felindítani a szívünkben ezt a szeretetet! Menjünk el Vele együtt a 

Getszemáni kertbe, s mint az Ő tanítványai, szeressük mi is az Ő lelkületével, az Ő szent Lelkével azt a 

mennyei Atyát, Akihez száll az imánk! 

 Ha hittel elfogadjuk azt a tanítást, hogy Krisztus titokzatos Testének tagjai vagyunk, akkor engedjük, 

hogy szeretetből maga Jézus mondja ki bennünk az Ő Getszemáni imáját itt és most: Atyácskám! Ugyanis 

mi, emberek azért szólíthatjuk Istent Mennyei Atyánknak,  

 – mert Krisztuséi vagyunk, 

 – mert Krisztus él bennünk,  

 – mert Krisztus szólítja általunk a Mennyei Atyát,  

 – mert Krisztus a mi szívünkkel szereti a Mennyei Atyát. 

 – mert Krisztus mondja ki bennünk is a „legyen”-t: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6,10). Ne úgy 

legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te! (Mt 26,39).  

 Akkor most megtanulhatjuk, hogy imádságunk nemcsak a mi szeretetünk kifejezése, hanem Isten 

szeretetének az elfogadása, illetve befogadása is.  

 Jézus még a Getszemáni kerti halálfélelmében is Isten akaratát helyezte a saját kérése elé. Ez a jó 

imastílus: Istent helyezni magunk elé!  

  



 

 – Lelkileg nyíljunk meg arra, hogy Isten szeret bennünket! „Az imádságban sem én vagyok a fontos, 

hanem Ő!”  

 – Nyíljunk meg arra a gondolatra is, hogy Isten jobban szeret minket, mint ahogyan azt mi el tudjuk 

képzelni! Isten egészen be akar tölteni minket a Szeretetével! Jézus ezért mondja: Aki teljesíti a mennyei 

Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám (Mt 12,50). Micsoda szerető isteni gondolat: 

ha szeretjük Őt és szeretetből teljesítjük akaratát, akkor Krisztus testvérei és Vele együtt Isten gyermekei 

lehetünk.  

 – Ó, mennyire szeretnénk megnyílni erre az isteni Szeretetre – amely belénk akar áradni –, hogy 

megélhessük Isten jelenlétét: „Te itt vagy!”  

 Amikor leborulunk Isten színe előtt, akkor teremtményi alázattal megélhetjük: „Uram, Te itt vagy!” 

Akkor ez az imastílus: –„Én itt vagyok leborulva Előtted!”, illetve: „Te itt vagy, mert lehajoltál hozzám!” – 

egy mélyebb imaélményhez, egy mélyebb összeszedettséghez vezet el bennünket: teremtményi mivoltunk 

(vagyis értelmünk, akaratunk, képzelőerőnk) egyetlen gondolatra összpontosít: Isten jelenlétére. Ez az 

Istenre irányulás pedig már imádság, hiszen szeretettel fordultunk Istenhez! De még inkább azért ima, 

mert Isten szeretettel fordul hozzánk. 

 5.) Amikor mi is kérjük Jézust: Taníts meg minket imádkozni! (Lk 11,1), ezzel azt is megvalljuk, 

hogy Tőle mi is megtanulhatunk imádkozni! 

 Kérdezzük meg most Tőle: mi a módja, mi a technikája az imának? Jézus – akár amikor az apostoli 

útjai folyamán felment a hegyre, és ott egész éjszakán át imádkozott, akár a Getszemáni kertben imádkozik – 

az ima módjául Azzal az Istennel való kontaktust, kapcsolatot tanítja, Aki előbb szeretett minket (1 Jn 

4,19).  

 Amikor tehát Jézus tanítása alapján így szólítjuk meg: Mi Atyánk (Mt 6,9), Atyánk! (Lk 11,2), akkor 

ezzel elismerjük, hogy Ő előbb volt, mint mi, és hogy Ő öröktől fogva Atyánk. Elismerjük, hogy Ő a 

nagyobb, és szeretete minket megelőző szeretet.  

 Benne van Istennek ez a gondolata is: „Akarom, legyél!” Mint ahogyan a szülők szeretetből vállalják 

jövendő gyermekük életének megfogamzását, Isten szeretetében a mi életünket már a világ teremtése előtt 

elgondolta, sőt szeretett Fiában kiválasztott és meghívott a szentek közé (vö. Kol 1,12.13).  

 6.) Amikor gyermek születik a világra, önkéntelenül felsír, az édesanyja után kívánkozik. Ilyen 

gyermeki lélekkel mondogassuk a Zsoltáros szavait: Légy közel lelkemhez, szabadíts meg engem! (Zsolt 

68,19). „Közelíts hozzám még jobban, Atyám!” 

 Jézus is a megszabadulásáért imádkozott, bár hozzátette: Ne az én akaratom legyen, hanem a Tied! 

(Mk 14,36). De azért szüntelenül igényelte, hogy Isten-Atyja közel legyen a lelkéhez, hiszen az Ő akaratára 

mondta ki az „Igen”-t. A Mennyei Atya akarata éltette Jézus emberi lelkét, amellyel a nagypénteki 

küzdelmet vívta a Gonoszság ellen a mi gonoszságaink, bűneink miatt, amikor annyira szüksége volt a 

mennyei Atyára. Még a kereszten is így imádkozott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23,46). A 

Zsoltáros csak úgy merte mondani Istennek: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet (Zsolt 30,6). Jézus azonban 

nem a kereszten imádkozta először így a Zsoltárosnak ezen szavait az Ő Atyjához, hiszen Istent eddig is 

mindig Atyjának szólította. 

 Mi is elmondhatjuk: „Jaj, de jó, hogy ilyen közel vagy, hogy a tenyeredbe vettél, hogy a tenyereden 

hordozod az életemet!” Amikor azt igényeljük: „Légy közel a lelkemhez!”, mi más ez, ha nem az Ő 

jelenlétének igénylése, a még bensőségesebb jelenlét, a legintimebb kapcsolat utáni vágy. 



 Amikor sötét van, az ember nem látja a másikat, bár tudja, hogy társa közel van. Nem lehet 

csodálkozni, ha a fájdalom órájában a lélek felkiált: „Ne távozz el tőlem, Atyám!” A gyermek is igényli 

szülője közelségét. Kéri: „Ne hagyj itt a sötétben!” Próbáljuk Jézussal együtt megfogalmazni ezt a 

kívánságunkat: „Ne távozz el tőlem, Atyám!” A legnagyobb gyötrelem az Istentől való elhagyatottság 

élménye! (P. Hunya Dániel SJ). Nem csoda, ha Jézus is így fogalmazott a kereszten: Istenem, Istenem, miért 

hagytál el engem? (Mt 27,46). 

 Ha ott, a kínszenvedés idején Jézus a mi bűneinkért szenvedett – azaz mi is ott voltunk a 

szenvedésében –, akkor nemde a mi hűségünk és szeretetünk megvigasztalja Őt? Hiszen abban a 

kínszenvedésben az Őt szerető lelkek is ott voltak a vigasztalására. Most és itt ajánlgassuk a szeretetünket és 

a hűségünket Jézusnak vigasztalásul: „Vigasztalódjál, vigasztalódjál, én Jézusom!” 

 7.) Jézus legnagyobb erőforrása azonban abban a kínos szenvedésben mégiscsak a mennyei Atya 

volt. Őhozzá szólt szava, ahogyan a Zsoltáros által már megfogalmazta: Hallgasd meg, Uram, imádságomat, 

Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra, igazságos vagy, hallgass meg engem! Ne szállj perbe 

szolgáddal, színed előtt egy élő sem mondható igaznak (Zsolt 142,1.2). 

 Ezzel a kifejezéssel: Ne szállj perbe – Jézus azt kéri: „Ne menj ítéletre a te szolgáddal! Nem a 

perlekedés, a pertartás ideje ez, amikor, Atyám, számon kéred az én titokzatos testem tagjainak a bűneit. Ez 

az amnesztia ideje, a megbocsátás, az irgalom órája. Te igazságos Isten vagy, hallgass meg engem! Légy 

irgalmas, hiszen színed előtt, a Te isteni jelenlétedben egyetlen élő sem mondható igaznak!”  

 Itt van a jézusi megváltás imája, amikor esdekel, könyörög, kérlel, esedezik azokért, akik nem 

igazak, nem szentek, akik nem méltók arra, hogy a szent Isten jelenlétében megállhassanak. Ó, de sokat is 

harcolt értünk ez az áldott Jézus! Ó micsoda nagyszerű Ügyvédünk Ő, Aki helyettünk védelmezi a mi 

ügyünket, amelyet már elveszettnek láttunk. Hiszen aki nem méltó arra, hogy Isten jelenlétében éljen, az a 

kárhozat fia! Ott joggal mondhatná az ember: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Pedig az igazat 

megvallva ott ezt kellene mondani: „Istenem, Istenem, miért hagytalak el oktalanul én, a bűnös ember 

Téged?”  

 Megváltó Jézusunk szenvedése és mindhalálig való engedelmessége reményt ad nekünk: Isten-

Atyánk nem enged elveszni bennünket, tékozló gyermekeit! A Zsoltárossal mi is mondhatjuk már: Felém 

fordulsz és megvigasztalsz (Zsolt 70,21). Ó, Jézusnak ez az emberfeletti szenvedése, erőfeletti kínlódása 

micsoda vigasztalás nekünk, embernek! 

 8.) Milyen öröm, amikor kimondhatjuk a Zsoltáros szavával: „Ajkam örvendezik, amikor Neked 

énekel, és lelkem, amelyet megváltottál (Zsolt 70,23), Mennyei Atyám, a Te egyszülött Fiad drága vére 

árán!”  

 Ez az örömünk azonban sokba került Jézusnak! A mi megigazulásunkért magára vette minden 

igaztalan dolgunkat, bűneinket, Isten elleni sértéseinket. Hogy mennyire nem lehetett Neki könnyű, azt a 30. 

zsoltárból tudhatjuk meg. Hiszen mindazt, amit megírtak, azt Krisztus miatt írták meg (vö. Róm 15,4). Az 

ószövetségi Szentírás Krisztushoz vezet bennünket, Krisztus lelkületének a megismerésére segít. Hogy 

Krisztus ténylegesen imádkozta ezt a zsoltárt – és éppen a kereszten –, abból is tudjuk, hogy ebben a 

zsoltárban szerepel az előbb már idézett mondat: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet!  

II. Az Úr meghallgatja az ember bizakodó szavát 

 

Jézus, a Boldogságos Szűz Mária, Szent József, meg a többiek mind-mind kívülről megtanulták ezeket az 

imádságokat, és így újra és újra minden élethelyzetükben, akár halálos veszedelmükben is tudták imádkozni. 

Eredetileg az üldözött ember bizakodó imádságáról van szó ebben a zsoltárban. A gyötrelemben az ég felé 

forduló bizalom végül is azáltal kapja meg a kibontakozást, hogy az Úr meghallgatja az üldözött ember 



bizakodó szavát!  

  Érdemes Jézussal mondogatnunk Mennyei Atyánknak a Zsoltáros szavait:  

 Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem! 

Fordítsd felém füledet, siess, Uram, ments meg engem! Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, 

hogy megszabadíts engem. Erősségem és menedékem valóban Te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem. 

 Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem. Ujjongok és örvendezem 

jóságod miatt, mert tekintetre méltattad alázatosságomat. Milyen nagy a jóságod, Uram, amelyet a Téged 

félőknek tartogatsz, amelyet azoknak készítettél, akik Benned bíznak minden ember szeme láttára. 

 Arcod védő árnyékában rejted el őket az emberek zaklatása elől. Sátradban adsz nekik biztos helyet 

a gonosz nyelvektől távol. Legyen áldott az Úr, Aki csodás szeretettel véd meg erős városában.  

 Én pedig ijedtemben már azt mondtam: „Szemed elől elvetettél engem!” De Te meghallgattad 

könyörgő szavamat, amikor Hozzád kiáltottam! (Zsolt 30,1.23). 

 1.) Jézusnak mint embernek is voltak tapasztalatai isteni Atyja jóságáról. De a kinyilatkoztatásból, 

vagyis az ószövetségi Szentírás tanításából Ő is mindig erőt kapott. Az, hogy Ő hűséges tudott lenni 

mindhalálig, ezeknek az isteni üzeneteknek, ezeknek a sugallt tanításoknak is köszönhető. Jézus emberileg is 

tudta: Isten hűséges, lehet rá építeni! Ki tudja szabadítani az embert a halál gyötrelméből is.  

 Biztos, hogy az Ő számára is felemelő volt a zsoltár befejezése: Szeressétek az Urat, ti, összes 

szentjei, a hűségeseket megvédi az Úr, de bőven megfizet a gőgösöknek. Legyetek bátrak, és erősödjék 

szívetek, mind, akik az Úrban reménykedtek! (Zsolt 30,24.25).  

 2.) A győzelem örömét Jézus megosztja az összes szentekkel. 

 Az Ő gyötrelmében – amikor elhomályosult Előtte a nap fénye, sőt amikor abban a nagypénteki déli 

időben az egész földet sötétség borította be, – tudta, hogy ez csak a Mennyei Atya arcának védő árnyéka, 

amelyben elrejt bennünket az emberek zaklatása elől.  

 Amikor eltemették a sírba, akkor Ő tudta: sátrában ad neki a Mennyei Atya biztos helyet a gonosz 

nyelvektől távol.  

 Amikor az üldöztetést szenvedő Zsoltáros ijedten így imádkozott: Szemed elől elvetettél engem, 

vagyis amikor nem érezte Isten jelenlétét, Isten közelségét, akkor Jézus tudta, hogy mi lesz ennek a 

gyötrelemnek a kibontakozása: Isten, a mi Atyánk, Atyácskánk meghallgatja könyörgő szavunkat, amikor 

Hozzá kiáltunk. 

 A keresztény ember, aki Jézussal együtt szenved, nem reménytelenül szenved. Tudja, hogy 

szenvedésének Isten tervében mindig van kibontakozása! Tudja, hogy szenvedésében Jézus az Ő összes 

szentjére is gondolt. Reánk is gondolt, minket is meghívott szentjei közé. Isten-Atyánk arra méltatott, hogy a 

szentek között legyen a helyünk: Kiragadott a sötétségből, és áthelyezett szeretett Fia csodálatos országának 

dicsőségébe, ragyogásába (Kol 1,13), ahogyan Szent Pál tanítja. Persze hogy fáj a szenvedés Jézusnak is, és 

fáj a tanítványainak is. De minden gyötrelmünkben ott van a biztonságérzet, hogy ezek csak szülési 

fájdalmak, amelyek után megszületik a krisztusi új ember, az Istenfia-ember, akit a Mennyei 

Atyácska szeret! Persze hogy ezért buzdít bennünket is Jézus a zsoltár szavával: Szeressétek az Urat, ti, 

összes szentjei! A hűségeseket megvédi az Úr! (Zsolt 30,24).  

 Péter apostol is hasonló élményről ad tanítást: Ért hozzá az Úr, hogy kiragadja az igazakat a 

megpróbáltatásokból (2 Pét 2,9).  



 3.) Ma tanuljuk meg Jézustól: hogy Isten, a mi Mennyei Atyánk 

 – bármekkora is a szenvedés, bármekkora a sötétség, lát bennünket,  

 – jelen van az életünkben,  

 – szeretetével körülvesz,  

 – meghallgatja a Hozzá kiáltó szavunkat,  

 – megerősíti a szívünket,  

 – betölti a reményünket.  

 

 Ha keresztül is kell mennünk a halál sötét völgyén, akkor sem félünk, mert az Úr velünk van, és a 

halál sötét völgye után tágas útra, a mennyei ragyogás, az Isten-közelség megtapasztalásának fényességébe, 

a győzelembe vezet!  

 Ez a szeretet isteni stílusa. Ha megpróbáltatást ad is, ki is ment belőle. Ha Krisztus miatt tűzbe 

vetnek, vízbe vetnek, fejünkön emberek taposnak, ha Krisztus miatt keresztre feszítenek, Isten akkor is 

kiment minket a megpróbáltatásokból.  

 A Húsvétvasárnapon feltámadt Jézus a bizonyíték erre a szabadító szeretetre! 

  



 

104. „Ott – nálad, Uram!” 

 

 Az elcsendesülést elősegítő bevezető csendben próbáljunk rárezonálni a címben megjelölt témára: 

mit érzünk magunkban, mi érintette meg szívünket ennek a mondatnak a hallatára: ”Ott – Nálad, Uram!” 

 

 Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök atya mondotta: Az én lelkem már nem a Parnasszusra 

vágyik, hanem a Tábor hegyére! Amikor 1927. április 1-jén, első pénteken a budapesti egykori pálos 

templom, a mai Egyetemi templom szószékén prédikáció közben, vagyis az Istenről szóló tanítás közben 

eljött hozzá az Úr angyala, az ő nagy lánglelke már elindult a mennyországba. Másnap pedig beteljesülhetett 

ez a vágya, mert az angyal magával ragadta életét az Úr színe elé. Ez az elragadtatottság imája – ez az a 

végső nagy extázis –, amikor az ember kimegy önmagából, mert Isten magához ragadja, magába öleli. Ha 

valaki, akkor Ottokár püspök atya, „Fehérvár angyala” misztikus lélek volt, aki megtapasztalta Isten 

közelségét, az Istenbe merülést, és azt az együttlétet Istennel, amellyel Isten az embernek akarja ajándékozni 

magát.  

 

 I. Odaátra igyekszünk mi is 

 

 Ez nem valami fantazmagória vagy csak egy emberi vágy, hogy szívünk odaátra vágyódik! 

 1) Maga Jézus jogosít fel arra, hogy már itt a földi életünkben is Istennél honoljon a lelkünk: Ha 

elmentem, és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol 

én vagyok! (Jn 14,3). Micsoda isteni ígéret: Magammal viszlek!  

 Ha egy gyermeknek megígérjük, hogy magunkkal visszük, de az csak toporzékol, és nem hagyja 

magát vezetni, akkor a megígért, kívánatos célhoz nem jut el. Nekünk is készségesnek kell lennünk erre a 

jézusi invitre: Magammal viszlek! Azt akarom, hogy ott legyél, ahol én vagyok: már ne itt, e földi életben, 

evilágban, hanem ott, Isten világában. 

 Ezt az ígéretet megismétli Jézus, amikor ezt mondja: Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is (Jn 

12,26). Istenien komoly akarás ez, nemcsak egy jámbor óhaj! 

 2) Még a Mennyei Atyával is beszélgetett rólunk. Azt mondta: Atyám, akarom, hogy akiket nekem 

adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet Te adtál nekem, hiszen Te 

szerettél engem a világ teremtése előtt (Jn 17,24). Micsoda akarás ez benne: ott lenni Ővele! Egyértelműen 

megmondja, miért akarja, hogy ott legyünk: azért, hogy lássuk az Ő dicsőségét. Szemléljük, kontempláljuk 

és részesedjünk belőle örökre! Mi ez a dicsőség? 

  – Az a szeretet, akivel az Atya szereti a Fiút.  

  – Az a szeretet, akivel az Atya megajándékozta a Fiút öröktől fogva örökké a Szentlélekben, 

még mielőtt lett volna a világ. 

 3) Ennek az örök Szeretetnek lehetünk részesei a Szentlélekben ott, Őnála. Ez a kifejezés: Ott, 

Őnála – azt jelenti, hogy már nem ebben a világban vagyunk, hanem az Ő világában. Szintén a főpapi 

imában szól erről az Úr, amikor ezt mondja: Nem evilágból valók ők, mint ahogy én sem vagyok evilágból 



(Jn 17,16). A Jézus-esemény óta – vagyis hogy Isten nekünk ajándékozta önmagát az egyszülött Fiában –, 

tudnunk kell, hogy mi már az Ő világának a részesei, az Ő országának a polgárai vagyunk!  

 4) Akkor itt az imádságban próbáljuk előreküldeni a lelkünket! A testünk még itt van, ránehezedik 

a földi élet nehézkessége, de merjük kimondani ezt az imát: „Én már nem vagyok e világban (Jn 17,11), 

hanem ott Nálad, Uram!” Mint ahogyan azon a Nagyszombaton, amikor Jézus a sírban nyugodott, a teste 

még itt volt a földön. Az a nap ugyanis a nyugalom napja volt, ezért az Ő teste is pihent. De emberi lelke az 

igazi nyugalom helyén, a mennyben volt már. Feltámadásában Jézus pedig már visszajött e földi világba, 

hogy innen magával vigyen bennünket, és mi is ott lehessünk, ahol Ő van, ahogyan ezt megígérte (vö. Jn 

14,3).  

 5.) Most engedjük, hogy lelkünket magával vigye, magához vonzza abba a dicsőségbe, ahova Ő 

felmagasztaltatott, miután keresztre feszítették értünk. Magához akar vonzani. Itt nem az űrhajók szökési 

sebességéről van szó, amely ha nagyobb, mint a föld vonzóereje, akkor az űrhajó már kívülre kerülhet a föld 

vonzerejéből. Ennél is hatalmasabb szellemi erőről van szó! De jó, ha már belül, a lelkünkben meg tudjuk 

tapasztalni: „Nem itt vagyok, hanem ott Őnála!” Kimentünk önmagunkból, hogy ott lehessünk, ahol Ő van.  

 

 II. Vágyódjunk az Úr után! 

 

 Ha még nem tudjuk a jelenlét imáját ilyen fokban megélni, nem tudjuk Istennek ezt a mennyei jelenlétét 

megtapasztalni, mert még nem vagyunk Őnála, akkor 

 

 1) legalább vágyódjunk Utána! Vágyainkkal hamarabb célba juthatunk, mint a lábainkkal! A 

vágyainkkal már Istennél lehetünk. 

 

 2) Oldozgassuk a szálakat, amelyek idekötnek ehhez a világhoz, és nem engednek szabadon 

szárnyalni Őhozzá!  

 

 3) Kérjük Istent, és Ő meghallgatja a hozzá felsíró könyörgésünket: „Vigyél magaddal!” Ez olyan 

kérés, amelyet Jézus nevében terjesztünk Isten elé, s ezért szívesen meghallgatja. Elküldi hozzánk is 

angyalát, mint ahogyan elküldte Prohászka püspök atyához. De nemcsak életünk utolsó pillanatában küldi el, 

hanem mindig, valahányszor csak imádságba fogunk. Dániel próféta imáját is meghallgatta. Tóbiás imáját is 

angyal vitte az Úr elé, és viszi a szentek imádságait is: Mint a tömjén füstje száll, úgy a szentek imádsága is 

fölszáll az angyal kezéből Isten színe elé (Jel 8,4). Ahogyan Krisztus Urunk áldozatát minden szentmisében 

angyal viszi Isten színe elé, úgy tudhatjuk, hogy az Úr segít nekünk innen, a földről oda, Őhozzá eljutnunk, 

hogy ott legyünk Nála. Az angyal nekünk is segít, mint az asszonyoknak Jézus üres sírjánál. Azt mondja: Ne 

féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt! Feltámadt, ahogy előre 

megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott az Úr! (Mt 28,5.6). Isten angyala tehát segít, 

hogy találkozhassunk feltámadt Jézusunkkal, Aki nincs itt, hanem már Odaát van. Ő a mennyei dicsőség 

állapotában van, mert feltámadt, mert átment a halálból a mennyei életre. Ha abban is követjük a feltámadt 

Jézust, hogy lélekben már mi sem vagyunk itt magunknál, hanem ott, Nála, akkor abban is követhetjük, hogy 

majd együtt leszünk vele a mennyei Atyánál. Amit a magunk erejéből nem tudunk elérni – tudniillik, hogy 

már most ott lehessünk Nála –, azt angyalai segítségével Ő ajándékozza nekünk. Hiszen az angyalok a mi 



üdvösségünket szolgálják (vö. Zsid 1,14), vagyis azt, hogy Istennél lehessünk, Istenben lehessünk: nem 

magunkban, hanem ott Őnála!  

  

 III. Engedjük, hogy életünk Krisztussal a mennyben legyen elrejtve 

 

Szent Pál apostol is ad tanítást erről: Krisztussal meghaltatok a világ elemeinek (Kol 2,20). Mivel Krisztussal 

feltámadtatok, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Atya jobbján! (Kol 3,1). Az apostol 

megismétli: Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre! Hiszen meghaltatok (tudniillik a 

bűnnek) és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve (Kol 3,2.3), tudniillik Krisztus feltámadása óta, 

vagyis amióta Ő mennyei életet él – itt a földön is még 40 napig, majd mennybemenetele óta örökre a 

mennyben. Nekünk, az Ő tanítványainak is ilyen mennyei életet kell élnünk! Ott, Őnála kell élnünk, ahogyan 

Ő akarja! Ott legyen az én tanítványom is, ahol én vagyok! Amikor az apostol azt mondja: Ami odafönn van, 

arra irányuljon a figyelmetek, akkor ez a figyelem-odairányulás egész lényünk irányultságát jelenti. Érzelmi 

odafordulást is, vagyis a vágyainkkal történő odatapadást. Küldjük előre a vágyainkat a mennyországba, 

ahová lelkünk figyelme irányul! Engedjük, hogy életünk Krisztussal a mennyben legyen elrejtve, vagyis ott 

legyen jelen, ahol Krisztus él!  

 IV. Már lenyűgöz Isten jelenlétének a közelsége 

A jelenlétnek ez az imája már Isten ajándéka, itt már lenyűgöz Isten jelenlétének a közelsége. Ez már nem a 

sírban fekvés nyugalma, körülölelve a hideg, rideg, sötét környezettől, hanem ez inkább az anyaméh puha, 

életet fakasztó és bontakoztató melege, ahol az anya önmagával táplálja gyermekét. De ez leginkább az Isten 

szívében való elrejtettség, ahol az örök élet, Isten örök élete részesít minket is az életben. Egyre jobban 

kibontakoztatja bennünk az örök életet. Örök szeretetével táplál. Talán elmondhatjuk, hogy imánk már nem 

így hangzik: „Ott Nálad”, hanem „Ott – együtt – Veled!” 

 Ez majd az együttlét imája lesz, ez már az egyesülés imája lesz, ez már a szeretet imája lesz, az örök 

közösség egymással. 

 Ott elmondhatjuk a Zsoltáros élményét: Ha Veled vagyok, Uram, nem kívánok semmit sem a földön. 

Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom (Zsolt 72,25.28). Csodálatosan tágas, 

szellemi világ ez, amelyben az Úr magához vonz! A lélek olyan könnyűvé tud válni, hogy maga fölé 

emelkedik, Isten mennyei jelenlétébe jut el. Boldogan tapasztalja: már nem önmagánál van, hanem ott az 

Úrnál! Krisztus békéje uralkodik el a szívében, amelyre meghívást kapott a krisztusi test közösségében (vö. 

Kol 3,15).  

 De jó lenne szüntelenül ilyen emelkedett lelkülettel élni, mindig ilyen „ott Nálad” lelkülettel lenni! 

Akkor hát ne vonjuk vissza a szívünket Tőle! Akárhol is járunk életünk útjain, illetve tesszük földi életünk 

kötelességeit – amelyeket Ő adott nekünk, és Ő várja el azt is, hogy jól megtegyük –, éljünk szüntelenül az 

ég felé vágyódó szívvel!  

 De jó ilyenkor is kimondani: Atyánk, mi Atyánk, legyen meg a Te akaratod! (Mt 6,10), amellyel azt 

akarod, hogy ott legyünk, ahol a Te Fiad van Veled együtt, a Szentlélekkel szeretetegységben!  

  



 

Énekelve imádkozzuk a 150. számú éneket: 

 Uram, Jézus, Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped.  

 Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak Veled. 

  



 

 

105. Részesedés a transzcendens Isten  

minket meghaladó örök szeretetközösségében 

  

Bevezető ima gyanánt 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. 

 

 A mai imaóránk a folytatása kíván lenni az előzőnek, amelynek a címe így hangzott: „Ott – Nálad, 

Uram!” Ma ezt az ottani világot, Isten transzcendens lényét szeretnénk még jobban megismerni, hogy 

részesedhessünk az Ő szeretetközösségében. 

 Az imádságos csendben most emeljük fel a lelkünket az Úrhoz! Szívünk vágyát a mennyország felé 

irányítsuk! Ha ez nem megy még eléggé, akkor kérleljük Őt: „Uram, szívünk vágyát a mennyország felé 

irányítani méltóztassál!”  

 I. Hogyan kerülhetünk kapcsolatba Isten örök szeretetközösségével? 

 1) Volt egy kedves ismerősöm, Anni néninek hívták. Megmaradt egy fénykép róla, amelyet a 

templomkertünkben akkor készítettek, amikor a fiával és a menyével felkeresett. Anni néni azóta már az 

örökkévalóságba költözött. Az volt a vágya, hogy a férje mellé temessem, és így hamvaik is egy helyen 

lehessenek. De a szíve igazán oda vágyódott, ahol az Úr van, ahol reménye szerint a férje már várja. Ha ezt a 

fényképet nézem, akkor azt is látom, ami a fényképen nem látszik, de egész életéből kitűnt, azt tudniillik, 

hogy ő Istenben élt. De nemcsak ő élt Istenben, hanem Isten is Anni néni lelkében. Isten jelen volt testében-

lelkében. Mi maradt meg belőle azóta, hogy az örökkévalóságba költözött? Egy maroknyi hamu? Egy 

fénykép? Az csak egy papírdarab! De megmaradt Isten, megmaradt a lélek, megmaradt a feltámadásra váró 

test és az Isten jelenlétével megjellegzett ember.  

 A keresztény ugyanis olyan ember, akit már itt a földön megjellegzett Isten jelenléte. Krisztus 

feltámadása óta megvan a reményünk, hogy „odaát” részesedhetünk Isten örök jelenlétében. Ez az 

„odaát” kifejezés Isten transzcendenciáját próbálja hétköznapi nyelvre fordítani, vagyis azt, hogy Isten a 

maga szentháromságos létében abszolút módon meghalad bennünket, embereket, hiszen Isten élete az 

Atya és a Fiú örök szeretetközössége a Szentlélekben.  

 2) A Szentháromság misztériuma felfoghatatlan a mi számunkra. De mégis, amikor Isten elküldte 

egyszülött Fiát és elküldte a Szentlelket, akkor kinyilvánította magát, megmutatta jelenlétét. A teológia latin 

szóval ezt így mondja: immanenssé tette magát, tehát megmutatta jelenlétét itt a földön, közöttünk valóvá 

tette magát a transzcendens Isten, más szóval az az Isten, Aki meghalad minket. Ő az örökkévalóságban 

létezik, de ugyanakkor nekünk, földi embereknek ajándékozta önmagát.  

  



 

  Ezért azt a kérdést:  

 „Hol vagyok én, az ember?” – így válaszolhatjuk meg: „Ott Nálad!” A transzcendens Istennel 

„én-te” viszonyba kerültünk. 

 A transzcendens Istennel való kapcsolatot a Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz így 

fogalmazta meg: „Fellendül a szívem, egyszerű pillantást vetek az égre. Szeretetemet és hálámat kiáltom a 

megpróbáltatásaimban és örömeimben egyaránt.” 

 3) A másik karmelita nővér, a Szentháromságról nevezett Dijon-i Boldog Erzsébet pedig az 

immanens Istennel való kapcsolatát fogalmazta meg: „Önfeledt, mozdulatlan, békés ráfigyelés arra a 

szentháromságos Istenre, Aki lakást vett bensőnk legeslegmélyén. Itt vagy velem!” (Istennek erről a hozzánk 

lehajló szeretetéről a későbbiekben majd még részletesebben is szeretnénk elmélkedni.) 

  Amikor tehát az Isten után vágyódó lélek megkérdezi:  

„Hol vagy Te, Uram?”– Ő ezt válaszolja: 

 „Itt veled! – tudniillik mert magamhoz vonzottalak mennyei országomba.” 

 4) Most engedjük, hogy szívünk fellendüljön a mennyország Istenéhez, a transzcendens, a minket 

meghaladó Istenhez, Aki részesíteni akar bennünket az Ő örök szeretetközösségében! 

 Lelkünk nem úgy emelkedik fel Istenhez, mint a léghajósok, akik a meleg levegő segítségével 

emelkednek fel az ég felé. Mi a vágyódás, a keresés és a megtalálás által akarunk Istenhez emelkedni! 

Persze ez is időbe telik. 

 Ez még nem a lélek röpte vagy az extázis, azaz a misztikus imának egy különleges fajtája, amikor is 

Isten szinte egy pillanat alatt kiragadja a lelket a testből, és magához emeli. Ez az ima inkább a megtisztult 

léleknek a földi terhektől való könnyűvé válása után, a csendes várakozásban következik be, amikor is a 

könyörülő Isten az Őt kereső, a hozzá ágaskodó, felfelé törekvő lelket magához emeli.  

 

 II. Az istenkeresést az Énekek éneke menyasszonyától tanulhatjuk meg 

 

 1) Társnőitől kérdezi: Nem láttátok, akit szeret a lelkem? (Én 3,3). A teremtmények nem tudnak 

kielégítő választ adni a láthatatlan Isten meglátásának módjára. Ezért mondja a menyasszony: Alig mentem 

tovább, otthagyva őket, megtaláltam, akit szeret a lelkem (Én 3,4). Ha tehát az Urunkkal való találkozás 

örömét keressük, akkor menjünk tovább a teremtményeknél: hagyjuk ott mindazt, ami lehúzna a föld felé, 

és akadályozna a mennyország felé való szárnyalásunkban! Azt kell keresnünk, akit szeret a lelkünk! A 

szeretet találékony! 

 A menyasszony társnőinek kara megkérdezi: Hová ment szerelmed, asszonyoknak gyöngye? Hová 

lett kedvesed, hadd keressük veled?! (Én 6,1). Olyan jó, ha nekünk is vannak társaink az Isten-keresésben, 

akikkel együtt vágyakozhatunk az Istenhez való eljutásra. A hűséges barát erős támaszod! (Sir 6,14). Ha 

nagyobb tömegben vagyunk együtt, úgy látszik, hogy a közös cél is nagyobb gravitációs erővel vonz 

bennünket. 

 2) Az isteni Vőlegény után vágyakozó, Őt kereső lélek-menyasszony megvallja: „Azért kereslek, 

azért akarok Veled lenni, azért akarok Veled találkozni, mert ott ajándékozlak meg szerelmemmel” (Én 



7,13). A szerelmes önajándékozás mindig kétirányú. Ha a lélek próbálja egészen odaadni magát az isteni 

Vőlegénynek, lelkünk Ura sem marad adós: ott ajándékoz meg szerelmével, a minket meghaladó, végtelen, 

örök isteni szeretet-közösséggel. Minél kevésbé vagyunk önmagunknál, és minél inkább vagyunk Őnála, 

annál nagyobb a lelkünk befogadóképessége, és annál jobban tudjuk Őt befogadni!  

 Ez nem reménytelen szerelem! Hogy mennyire nem reménytelen, arról Szent Pál apostol így tanít: 

Krisztus véréért megvan a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat a 

függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. Főpapunk is van, akit Isten a népe fölé rendelt. 

Járuljunk hát hozzá őszinte szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz 

lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le (Zsid 10,19.22), tudniillik a keresztség szentségében. Az a 

vér és víz mosta le, amely Krisztusnak a kereszten értünk átdöfött oldalából folyt ki (Jn 19,34; 1 Jn 5,6). 

 3) A lélek megtisztulása kell ahhoz, hogy Isten mennyei országába beléphessünk. Erről már az 

ószövetségi Szentírás is ad tanítást: Az Úr kapuja, íme, itt van, de csak az igazak mennek át rajta (Zsolt 

117,20). Ezen a kapun nem juthat be a tisztátalan, a gonosztevő, sem a hazug (Jel 21,27).  

 Vágyódjunk tehát a még nagyobb lelki tisztaságra! Szüntelenül esdekeljünk: Uram, Jézus Krisztus, 

élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! Ez az imádság megnyitja az ég kapuját. Ez az imádság 

megadja a megigazulást a bűnös lelkünknek. A szeretet, a békesség, a megbocsátás Lelkét a bűnbocsánat 

szentségében adja Isten. Akkor ezen a megnyílt kapun át nemcsak innen a földről mehetnek be az igazak a 

mennyországba, hanem az Úr is eljön hozzánk! Ahol Isten van, ott van a mennyország, vagyis az az élet, 

amelyet egyedül Isten tud nekünk ajándékozni! Ezt az ajándékba kapott életet nevezzük kegyelemnek. 

Amikor mi, a halálra ítélt bűnösök kegyelmet kapunk Atyánktól, akkor nemcsak a mi életünket kapjuk 

vissza, hanem az Ő örök, szentháromságos, isteni életét is megkapjuk ajándékba!  

 – Bárcsak egyre jobban hatalmába venne!  

 – Bárcsak egyre jobban a birtokába venne!  

 4) Engedjük, hogy édes isteni jelenlétével Ő egyre jobban eluralkodjék bennünk! Ezt mondja a 

teológia Isten misztikus cselekedetének, vagyis titokzatos, minden emberi erőnket meghaladó 

cselekedetének. Ez az, amiről Szent Pál apostol beszél: A mi hazánk a mennyben van (Fil 3,20). Már nem 

önmagunkban vagyunk jelen, már nem itt a földi életben élünk, hanem Istenben! Mindez Krisztus miatt 

lehetséges: Benne lakik testi formában az Istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek a 

részesei (Kol 2,9). A mi isteni Testvérünkben, Krisztusban egészen eluralkodott az Istenség, vagyis emberi 

mivoltát teljesen betöltötte a Fiú; olyannyira, hogy a názáreti Jézus emberi személyisége is Isten Fiának 

személyisége lett. Csak az emberi természete maradt meg, amelyben a második isteni személy él, ezért a 

kinyilatkoztató Isten bennünket arról biztosít, hogy Benne mi is részesei lehetünk ennek a Teljességnek, és 

bennünket is betölt az Istenség egész teljessége! Ő a biztosíték arra, hogy a Mennyei Atya az Ő végtelen, 

transzcendens, minket meghaladó létét nekünk tudja ajándékozni, ahogyan azt Jézus is megélte: Mindent 

átadott nekem Atyám! (Mt 11,27). Ezért az Istent kereső, Isten után vágyódó lélek is megélheti: Mindent 

átadott nekem Atyám! Akkor most már lassan kezdjük megérteni, hogy milyen gazdag a szentek fenséges 

öröksége. Nagyszerű erejének hatalmát Krisztuson mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a 

mennyben a jobbjára ültette (Ef 1,20). Jézus pedig megígéri: A győztest magam mellé ültetem a trónra, 

ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon (Jel 3,21). Ez a mi örökségünk: Jézussal, a mi isteni 

testvérünkkel együtt az Atya jobbján, a megdicsőültség állapotában lenni! Isten azt az embert magasztalja 

így fel, aki egészen átadja magát Neki!  

 Ez már az együttlét imája lesz, amikor Isten is egészen átadja magát az embernek: Akkor majd fel 

tudjuk fogni az összes szentekkel együtt Krisztus mindent felülmúló szeretetét, és betelünk Isten egész 

teljességével (vö. Ef 3,19). Krisztus által van ugyanis szabad utunk a Szentlélekben az Atyához (vö. Ef 2,18). 

A mennyország felé való irányulásunk nem terméketlen vágyódás, hanem isteni életet fakasztó irányulás. 



Nem a mi erőnkből származik, hanem Isten ajándékából.  

 5) Engedjük, hogy ebben a mennyországi gyönyörűségben egészen betöltsön Isten jelenléte!  

 Jobban szívjuk magunkba, mint ahogyan a friss híreket fogadjuk be a lelkünkbe!  

 Minden földi újdonságnál nagyobb újság ez: Isten hajlandó minket befogadni a jelenlétébe, 

kitüntetni önmaga ajándékozásával, és befogadni isteni életébe. Micsoda „euangelion”, (evangélium, vagyis 

jó hír) ez számunkra.  

 – Itt már nincs szükségünk a harang szavára, hogy az belénk hatolva figyelmeztessen Istenre, Isten 

házára.  

 – Itt már szinte fölöslegessé válik az emberi szó, hogy az belénk hatoljon, Istenről beszéljen, és életet 

fakasszon bennünk. Elég, ha csak csüngünk ajkán szótlanul. (Vö. Petőfi Sándor: Füstbe ment terv). 

 – Itt már az örök élet igéje hatol lelkünk mélyére, és fellobbantja, illetve táplálja bennünk azt az 

életet, amelyet Ő ajándékozott nekünk.  

 – Itt már nem kell boncolgatnunk, hogy ki az úr a házban, vagyis ki kinek a házában van: Isten van-e 

az én lelkem hajlékában, vagy én vagyok-e Isten örök házában. 

 – Itt már megszűnik az elválasztó vonal Isten és a lélek között, mert Isten részesített bennünket 

az Ő szerető jelenlétében, a minket végtelenül meghaladó, de számunkra mégis oly fontos örök 

szeretetközösségében!  

 

 Engedjük, hogy egyre jobban áradjon belénk ez a kegyelem, a szeretetnek ez a minden tengernél 

nagyobb szeretetfolyama! 

 

Befejezésül a 146. számú éneket énekeljük: 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak,  

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak, 

 Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál te szolgádnak. 

 Veled az én lelkem kíván lakozni, 

 Kívüled nem óhajt senkit szeretni, 

 Nálad nélkül éltem keserűség, 

 Halálom is Véled gyönyörűség. 

  



 

106. „Itt – veled, gyermekem!” 

 

Bevezetésül 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.  

 

 Az imaóra bevezető elcsendesülési szakaszában az Úrnak erről az üzenetéről elmélkedjünk: 

„Gyermekem, én itt vagyok Veled!” Engedjük hatni magunkra a szó erejét, hiszen az Úr szava teremtő 

szó! Létre is hozza azt, amit mond! Ebben az imádságos csendben próbáljuk megfigyelni, hogyan rezonál rá 

a lelkünk a hozzánk közelítő Úrra, Aki itt akar lenni velünk!  

 Bizonyára mindnyájunknak volt már olyan élménye, hogy egy tőlünk távol levő szeretett személy 

miatt keserű élmény járt át bennünket: „Te ott vagy, messze, én meg itt vagyok árván, nélküled!” Ezt a 

fájdalmas elszakítottságot enyhíti, ha telefonon meg tudjuk találni egymást, de még inkább segít, ha az illető 

hazajön, és itt van velünk. 

 

I. Az Úr eljön hozzánk! 

 

Mai imádságunk lényege: itt van velünk az Úr! A Zsoltáros szavát vegyük kiinduló fohásznak: Mutasd meg 

hatalmadat, és jöjj! (Zsolt 79,3). Ahhoz ugyanis, hogy valaki messze Amerikából vagy Ausztráliából 

eljöjjön hozzánk, sok pénz kell. Akinek van rá képessége, az megteheti az utat, de akinek nincs rá pénze – 

bármennyire is húzza ide a szíve – az nem tud eljönni. Az Úr azonban hatalmas és gazdag az Ő jóságában, s 

meghallgatja a Jézus nevében hozzá intézett kéréseinket. Ez a kérés – amellyel az Ő eljövetelére vágyódunk 

– egész biztosan Jézus nevében való fohászkodás.  

 

II. Hogyan jön el az Úr hozzánk? 

A legszebb ószövetségi énekben, az Énekek énekében a menyasszony társnőinek kórusa ezt kérdezi: Ki az 

ott, aki a puszta felől erre tart, és a szerelmesére támaszkodik? (Én 8,5). Talán úgy is lehet érteni ezt, hogy a 

szerelme hajtja ide, mert hiszen a Vőlegényről van szó, Aki jön a menyasszonyához. Ha felemeljük a 

tekintetünket, és társainkkal együtt szertenézünk, akkor – ahol a legnagyobb pusztaság van, ahol az Istennel 

való találkozás helye van a választott nép és a lelkek számára – ott felfedezhetjük az isteni Vőlegény 

közelítését. Jön!  

  



 

 – Megélhetjük a lélek örömét: Isteni Uram hajlandó eljönni hozzám!  

 – Megélhetjük a lélek meghatódottságát: milyen kicsiny vagyok én! De a kicsinységem ellenére 

mégis eljön hozzám az én hatalmas isteni Uram, lelkem Vőlegénye!  

 – A szívemre is szoríthatom a kezemet, ahogyan azt a vőlegényüket váró menyasszonyok szokták 

tenni: jelezve a befogadás készségét, szívükbe zárva a bekövetkező találkozás gyönyörűségét. Lelkünk 

meghatódottságát megilletődöttségnek is mondhatjuk, amely valamiképpen kifejezi, hogy az isteni Vőlegény 

megillette szívemet, megérintette, még ha csak onnan messziről is.  

III. Mit mond társnőinek a menyasszony?  
Csitt! A szerelmem! Nézzétek, Ő jön ott! (Én 2,8). Micsoda mély tartalmú szavak! 

 1) Először azt mondja: Csitt, vagyis csend legyen! Hallgasson el minden lárma, csendesüljön el 

minden zavaró tényező, néma csendben, áhítatban csak a Vőlegényre figyeljünk! 

 2) Másodszor a menyasszony így kiált: A szerelmem! Ebben az elnevezésben benne van a felismerés 

boldogsága, a kizárólagosság öröme: Ő az enyém, én meg az Övé vagyok. Hozzám jön az isteni Vőlegény! 

Aki azt mondhatja a másiknak: „Szerelmem!”, az ebben a megszólításban kifejezi egész lényének az 

odaadottságát a másik felé, illetve a közelítő szerelmes odaadottságát őfeléje. De a szerelmeseknek ez a 

kizárólagossága, kölcsönös egymás felé fordulása nem lehatároló, hanem mindenki más felé is kitágító 

szeretet. Isteni Jegyesem és én, mi együtt a társaink felé tudunk fordulni! Ketten erősebbek vagyunk, mint 

külön-külön! Az egymás iránti szerelmünk tüzes lobogását másokkal is megoszthatjuk, ők is részesedhetnek 

belőle. 

 3) Ezért folytatja így a menyasszony: Nézzétek! Vagyis: „Szemléljétek ti is, társaim! Bár Ő az 

enyém, én meg az Övé vagyok, mégis megosztom veletek a mi boldogságunkat! Részesedjetek ebből az 

isteni életkapcsolatból, amelyet az én Jegyesem ajándékoz nekem.”Ahogyan egy ifjú pár házasságkötésére 

szívből örvendezve eljönnek a rokonok, a barátok, az ismerősök, hogy önzetlenül részt vegyenek 

örömükben, úgy a lélekhez közelítő Vőlegény és a mi szeretetünk önzetlen szemlélése is örömet eredményez 

a menyegző minden egyes résztvevőjének. 

 4) Negyedszer azt mondja a menyasszony: Ő jön ott! Amint az ember el tudja sírni magát örömében, 

úgy ez az „Ő jön el hozzám”-élmény is az öröm könnyeit csalhatja a szemünkbe!  

 

IV. Jöjj el, Uram, Jézus! 

 

Az imádkozó ember az Úr jelenlétének megélésére, a Vőlegénnyel való találkozás örömére a menyasszony 

fohászkodásával is előkészítheti szívét: Jöjj el, Uram, Jézus! (Jel 22,20). Vagy adventi lelkülettel kéri: „Őt 

küldd el szent egedből!” Akkor az Úr velünk is tudatja Izajás próféta által: Íme, a Szűz fogan, fiút szül, és 

Emmánuelnek nevezi el (Iz 7,14). Gyermek születik, Fiú adatik nekünk, az ő vállára kerül az uralom (Iz 9,5). 

A prófétával végül mi is boldogan állapítjuk meg: Velünk az Isten! (Iz 8,10).  

 1) Az angyal is így köszöntötte Máriát: Az Úr van teveled! Fiat szülsz, Jézusnak fogod hívni. 

Uralkodni fog Jákob házában mindörökké (Lk 1,28), vagyis ahogyan Izajás próféta jövendölte: az Ő vállára 

kerül az uralom. Valahányszor imádkozzuk az Üdvözlégy, Máriát, mindig jusson eszünkbe ez a csodálatos 

isteni ajándékozás: Az Úr van teveled! Isten ugyanis nemcsak Máriának ajándékozza magát, hanem 

mindnyájunknak, akik hallgatunk az angyal szavára, amellyel hírül adja, hogy az Úr velünk is van. Amikor e 

szavakat imádkozzuk: – Az Úr van teveled –, mindig dobbanjon meg a szívünk a jelenlét örömétől, mert az 



Úr van mivelünk is! 

 2) Isten ugyanis nekünk, kicsiny teremtményeinek is mondja: Itt vagyok veled! (Jer 30,11). Ha az 

imádságban még nem tudnánk átélni jelenlétének örömét, közelségének lelket cirógató szépségét, akkor 

mondogassuk az Egyház imáját: Jöjj, Szentlélek Úristen (Ho. 259), Akinek erejéből megtestesült, 

jelenvalóvá lett Isten Fia a Szűz áldott méhében. De ne csak mondogassuk ezt a fohászt: Jöjj, Szentlélek 

Úristen, hanem belül, a lelkünk mélyén hittel éljük is át az Utána való vágyakozásunkat! – Ó, az ember teste 

is hogy tele tud lenni vágyakozással, például egy finom falat vagy a szeretett lény után! A lelkünk még 

inkább tele lehet vággyal a szeretetünkre leginkább méltó isteni Vőlegény után! Mondjuk Neki: „Vágyódom 

Utánad! Jöjj el!” Engedjük, hogy ez a vágy töltse el lelkünket, túláradjon lényünk szűk határain, és 

elérjen a felénk közelítő isteni Vőlegényhez! 

 Ha már ez az utána való vágyakozás is ilyen gyönyörűséges, akkor milyen lesz a találkozás?  

 

V. Engedjük, hogy Urunk tekintete megnyugodjon rajtunk! 

 

De nemcsak a mi szívünk Isten után való vágyakozását, hanem az Ő örök vágyát is átélhetjük, tudniillik, 

hogy el akar jönni hozzánk! Vágyódjunk az Ő szemével nézni, az Ő szíve titkát megismerni: hogyan néz és 

szeret minket! A Szűzanyának is ez volt az élménye: Tekintetre méltattad alázatos szolgálóleányodat (Lk 

1,47). Ő is előreküldi a szeretetét hozzánk.  

 – Ahogyan kitágul a szemünk pupillája, amikor megláthatjuk a szeretett személyt, hogy minél 

jobban befogadjuk,  

 – ahogyan az orrunk kitágul, hogy jelenlétének az illatát még jobban érezhessük,  

 – ahogyan az arcunk mosolyra derül, hogy szeretetének csókját még jobban befogadhassuk, úgy 

most az imában tágítsuk ki a szívünket, hogy egészen a lelkünkbe zárhassuk Őt magát! 

 

VI. Megélhetjük eljövetele örömét! 

 

Lelkünk ujjong üdvözítő Istenünkben (vö. Lk 1,46), mert megtapasztalhatjuk lelkünkben jelenlétének kézzel 

fogható valóságát, megcirógatható közelségét! 

 7. Ahogyan a szeretett lény megérintésétől mintha elektromosság indukálódna bennünk, úgy az Úr 

érintésétől – amellyel a szívünket illeti – élet fakad bennünk, az Ő szeretetélete belénk áramlik, mert 

 – Ő azért teremtett, hogy ezt a szeretetét közölhesse velünk! 

 – egyszülött Fia által azért váltott meg, hogy a bűn miatti kontaktushiány, kapcsolat-megszakadás 

megszűnjön, és újra szabadon áradhasson a szeretet az Ő szívéből a mi szívünkbe, a mi szívünkből az Ő 

szívébe!  

 – Ő azért szentelt meg, hogy belénk áradjon ez a szeretetáramlás, a Szentlélek. Ezért 

hívogathattuk: Jöjj, Szentlélek Úristen! Ahol Ő jelen van, ott van az Atya is és a Fiú is. Ezért mondja Jézus: 

„Amikor eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, aki az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, Ő 

tanúságot tesz rólam (Jn 15,26), vagyis tanúsítja, hogy szeretetemmel benned lakom, gyermekem, itt vagyok 

veled és benned!” 



  

VII. Lelkem üdvösségéért jöttél el, Uram! 

Ha a Te Deum-ban ezt imádkozzuk: „Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál,” (Ho. 276.A) 

akkor magunkra vonatkoztatva is elmondhatjuk: „Az én lelkem üdvösségéért is eljöttél, és az én bűnös 

lelkemet sem utáltad, hanem szeretted. Azért jöttél, mert mindörökre szeretsz (vö. Jel 1,6). Megígérted: Nem 

hagylak árván titeket, eljövök hozzátok! (Jn 14,18). Már nem vagyok árva, akitől messze, más világba 

költözött az édesapja vagy az édesanyja. Nem vagyok elhagyatott jegyes, aki vőlegénye távolléte miatt 

szenved, hanem boldog gyermeke vagyok az én Isten-Atyámnak, Aki egészen közel jött hozzám, sőt 

kitüntetett azzal, hogy egyszülött Fiát, mint isteni Vőlegényt nekem ajándékozta. Ez az a békesség, amellyel 

Jézus ajándékozta meg tanítványait Húsvétvasárnap estéjén. Belépett hozzájuk, és köszöntötte őket: Békesség 

nektek! (Jn 20,19). Én is meghallottam zörgetésedet, ajtót nyitottam neked, Te pedig beléptél hozzám, itt 

vagy velem, nekem ajándékoztad a békességet, a Te békédet.” 

 

VIII. Élvezzük a békességet, mellyel az Úr felüdít bennünket is! 

 

Tiszteletreméltó Szent Béda ezt a szentírási részt: Aki meghallja szavamat, és ajtót nyit (Jel 3,20) in: 

Homilia, 21., így magyarázta: „Ha meghalljuk az Úr Jézus szavát, akkor nyitunk ajtót az Ő befogadására, 

amikor akár rejtett, akár nyílt intéseinek szívesen szót fogadunk, és gondos munkával megtesszük azt, 

aminek elvégzésére felszólítást kaptunk. Betér hozzánk, hogy Ő velünk legyen, mi pedig Vele élhessünk. A 

választottak szívében ugyanis szeretetének kegyelmével vesz lakást, és szüntelen jelenlétének fényével 

üdíti fel őket, hogy a mennyei vágyak egyre jobban megerősödjenek bennük, és az ég felé törő tetteikkel, 

mint nagyon kedves eledellel táplálják Jézust” (Homilia, 21). 

 Érdemes hát kinyitni lelkünk ajtaját a hozzánk közelítő isteni Vőlegény előtt! Érdemes „szívesen 

szót fogadni Neki, mert akkor a jelenlétének fényével üdít fel!” Az iránta való vágyakozás és az iránta való 

szeretetből fakadó tettek pedig „nagyon kedves eledellel táplálják” a mi isteni Vőlegényünket! Élvezzük ezt 

a békességet, amelyet Ő ajándékozott nekünk! Őrizzük szívünkben édes jelenlétét, kitüntető szeretetét, 

amellyel szüntelenül mondja: „Kicsiny teremtményem, gyermekem, itt vagyok Veled! Én mindig Veled 

vagyok!” 

 

Befejezésül a 146. számú ének 5. és 6. versszakát imádkozzuk: 

 

 Veled az én lelkem kíván lakozni,    Ahova csak fordulsz, híven követlek,  

 Kívüled nem óhajt senkit szeretni;   Téged, Megváltómat, szívből szeretlek. 

 Nálad nélkül éltem keserűség,   Add, hogy lelkem, Jézus, Téged áldjon, 

 Halálom után is Véled gyönyörűség.   Holtom után Véled vigadozzon. 

  



107. Részesedés az immanens, velünk lakó Istenben 

 

Ima gyanánt a 117. számú éneket énekeljük: 

 Istenség mélysége, lelkünk édessége 

 Elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel 

 Bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett 

 Buzgó szívvel imádjon! 

 Ma az elrejtezett, de mégis jelenlévő Istenséget szeretnénk jobban megismerni, és megélni vele a 

kontaktust, a kapcsolatot. Amikor az előző elmélkedésekben a transzcendens Isten örök szeretetközösségéről 

elmélkedtünk – vagyis arról, hogy Ő létében nagyobb nálunk, és szeretetében is meghalad bennünket –, 

akkor azt is próbáltuk szemlélni, hogy Isten haza vár bennünket az Ő örök szeretetközösségébe. Maga a 

transzcendens szó azt jelenti: meghalad valamit, meghalad bennünket. 

 Ma az immanens Istenről elmélkedjünk, vagyis arról, hogy a mi Istenünk, nemcsak rajtunk kívül 

él, hanem a lelkünkben is! Vágyódjunk az Istennel való találkozás élményére, Akit ma nem a „magas” 

mennyországban keresünk, hanem a lelkünkben.  

I. Isten felülről néz engem 

 

A Zsoltáros azt mondja: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősíted szívüket, figyelmed 

feléjük fordul (Zsolt 9b,17). Valljam meg az Úrnak: „Szegény vagyok Nélküled! Az a kívánságom, hogy Te 

velem legyél. Kérlek, figyelj rám, fordulj felém!” Érezzem tehát magamon a mennyország Urának a 

tekintetét! Ahogyan meg tudom érezni, ha egy másik ember néz, úgy próbáljam belül érzékelni: Isten 

kívülről néz engem, felém fordul és hajlandó közelíteni hozzám! Ez a nézés nem zavar, hanem boldogsággal 

tölt el. A boldogságot belül, a lelkem mélyén élhetem meg. Vágyódjam arra, hogy a mennyország magasából 

Isten, az én jó Uram eljöjjön hozzám, közelítsen, egyre közelebb jöjjön, azután lelkem mélyére ajándékozza 

önmagát. Már az is az Úristen ajándéka, ha tudom, hogy Ő törődik velem. 

II. Isten jelen van  
Prófétája által így üzen az Úr: Magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk (Ez 34,11.13). A 

gyermek is biztonságban érzi magát, ha tudja, hogy a szülei ügyelnek rá. Aki pedig rám figyel, az jelen van! 

 A Zsoltáros így tanít: Örvendezzenek és ujjongjanak Isten előtt az igazak! (Zsolt 67,4). Az a tudat, 

hogy a mennyország Istene, vagyis a transzcendens Isten reám tekintett, és figyel rám, valahogy 

megszünteti a távolságot, illetve segít megélnem a közelségét, és ez örömmel tölt el! Színe előtt ujjongok. 

 

 III. Isten közöttünk van 

Isten színe előtt élni csodálatos élmény, de az ember még közvetlenebb kapcsolatra vágyik: de jó lenne, ha 

az Úr még jobban közöttünk lenne! Mózes is erről ad tanítást, amikor így figyelmeztet: Ne szegődjetek a 

körülöttetek élő népek idegen isteneihez, mert az Úr, körödben élő Istened féltékeny Isten! (MTörv 6,14). 



Mózes és a választott nép tagjai megélhették azt, hogy Isten közöttük lakik. Amikor Isten népet választ 

magának, és szövetséget köt velük, akkor megígéri, hogy mint Isten velük lesz: Ők az én népem lesznek, én 

pedig az ő Istenük (Jer 31,33; Zsid 8,10). Olyan jó megélni: Isten közöttünk van, és mi az Ő választott 

népének tagjai vagyunk. 

IV.Isten mellettünk van 

 

Szívem vágya még jobban, még nagyobb közelséget sürget. Mondjam Neki: „Állj mellém, Istenem (Zsolt 

7,7), és légy velem!” Milyen nagy biztonságérzet, hogy a barátom mellettem áll, mert ketten erősebbek 

vagyunk minden ellenünk szegülőnél. 

V.Isten belém karol 

 

Még nagyobb bizalmat, mélyebb érzést kelt fel bennünk az az élmény, ha valaki belénk karol. Nemcsak 

mellettem áll, hanem ilyen megtapasztalható módon is vállalja az egységet velem. Engedjem, hogy az Úr 

belém karoljon! Éljem át, hogy micsoda közelséget eredményezett ez az isteni gesztus! Ő megfogja az én 

kezemet, és én is megfoghatom az Ő kezét! Megélhetem a Zsoltáros élményét: Az Úr a te őrződ, az Úr 

oltalmaz téged, Ő áll jobbod felől (Zsolt 120,5). Tekintsek lelkem jobb oldalára, ahol az én nagy, jó Uram 

áll! Ő belém karolt, én pedig az Ő karjaiba fonhatom magamat. Milyen gyönyörűség ez az isteni érintés a 

léleknek! Mekkora életerő árad ki belőle, hogy engem belül éltessen! Mekkora boldogsággal feszítek az 

Ő oldalán, ahogyan csak a gyermek tud lépdelni az édesapja kezét fogva, vagy a jegyes a jegyesével 

karonfogva. 

 

VI.Az Úr az ajkamon van 

 

De az én szívem még belsőbb kapcsolódást igényel, az Úr pedig feljogosít erre az egészen bensőséges 

összekapcsolódásra. Apostola által tanítja: Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit 

tanítása (Róm 10,8). Az Ő szívéből, az Ő szeretetéből fakadó tanítás, az Ő ajkán felhangzó szó az én 

ajkamon is lüktet. Sőt, az Ő szava a szívem mélyére is behatol. Ez a tanítás, ez a szó nem más, mint az örök 

isteni üzenet, amit az Atya és a Fiú mond egymásnak a Szentlélekben: „Szeretlek!” Bárcsak egyre jobban 

rárezonálna a szívem erre a vallomásra! 

 

  VII. Az Úr van énvelem! 

 

Olyan ez, mint amit az Úr az angyal által mondott a Szűzanyának: Az Úr van teveled! (Lk 1,28). Ha talán 

még nem tudom megélni, hogy az Úr szeretete beleáradt a szívembe, a hitemmel azért átélhetem, hogy az Úr 

van énvelem is. Egészen közel jött! 

 

VIII.Isten közli magát a lelkemmel 

 

Próbáljam szemlélni a Boldogságos Szűzanyát, ő hogyan élhette meg ezt a nagy valóságot: az Úr van 

énvelem! Milyen nagy lépcsőfoka lesz majd az imádságnak az, amikor a Szűzanyával együtt azt is 

megélhetem: az Úr van énbennem! Az egymásban levés (a lelki frigy), vagyis a szeretetben Istennel való 



egyesülés imájában a lélek ugyanis megélheti, hogy Isten közli magát a lélekkel! 

 Most mindenesetre próbáljam megvallani: Te velem vagy! (Zsolt 22,4). Ízlelgessem e szavak 

édességét: Te velem vagy! Ebben az élményben együtt van a végtelen, nagy fölségű Isten és én, a kicsiny 

teremtmény. A Jézus-imámnak, vagyis az Úr irgalmáért esdeklő kiáltásomnak milyen fölséges gyümölcse 

ez: az Úr nemcsak irgalmazott nekem, hanem el is jött hozzám, és velem van!  

 Ez az Ő felelete az én könyörgő kérésemre: Uram, irgalmazz nekem!  

 Ez az én vágyódásomnak, az Ő irgalmáért való esedezésemnek a jutalma:  

 – „Irgalmas Istenem, Te velem vagy, és irgalmaztál nekem!  

 – Jóságos Istenem, Te velem vagy, és jóságodból megajándékozol önmagaddal!  

 – Engemet végtelenül meghaladó Istenem, Te velem vagy, mert elhagytad égi trónusodat, és közénk 

jöttél, amikor nagy csendesség, karácsony békéje honolt a világon (vö. Bölcs 18,14).  

 – Megváltó Jézusom, Te velem vagy, hiszen azt akartad, hogy ahol Te vagy, ott legyen a Te szolgád 

is (vö. Jn 17,24). 

 – Mennybe felment Jézusom, Te most is velem vagy, hiszen megígérted: Én veletek vagyok 

mindennap a világ végezetéig (Mt 28,20). Szent Máté nem tudósíthatott volna ennél boldogítóbb üzenetről!  

 – Így ha Te, a mennybe felment Jézusom, azt ígéred, hogy velünk vagy, akkor ez az ígéreted azt is 

jelenti, hogy a mennyország nincs messze tőlünk, illetve hogy mi nem vagyunk messze a mennyországtól. 

Ez az ígéreted biztosít arról, hogy Te szüntelenül velünk maradsz! Szüntelenül közlöd magadat. Ó, micsoda 

szüntelen imádság ez, ahol Te vagy a kezdeményező! Te szólítasz meg: »Gyermekem, én veled vagyok!« 

(ApCsel 18,10). Isteni szeretetedben gondoskodtál arról, hogy ne csak velünk légy, hanem a keresztség által 

bennünk is. Szentlelkedet adtad, amikor a fogadott Fiúság Lelkét nyertük el, és általa szólítjuk Istent 

Atyánknak. A pünkösdi élményben adtad nekünk Szentlelkedet, és ez a Lélek maga tesz tanúságot a 

lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk (Róm 8,15.16). A Te örök szereteted bennünk él!”  

 Ezt jelenti a részesedés az immanens, vagyis a bennünk lakó Istenben! Részesedést ad az Ő 

életéből! Ezt az isteni szent életet Ő táplálja 

 – minden szentgyónásunkban és szentáldozásunkban,  

 – minden imádságunkban és jócselekedetünkben, 

 – minden önként, szeretetből elfogadott áldozatunkban,  

 – minden szenvedésünkben és betegségünkben,  

 – életünkben és halálunkban. 

 Minél jobban meghalunk önmagunknak, annál jobban él bennünk Isten, annál jobban részesedünk az 

Ő életében!  

 Ez a részesedés ajándékozza a békességet, vagyis Őt magát. Bárcsak tudnánk egyre jobban 

igényelni ezt az isteni békességet!  

 S ha már egyszer megkaptuk ezt a kegyelmet, bárcsak tudnánk egyre jobban megőrizni lelkünkben a 

béke Istenét, a velünk lakó Istent!  

 



 Ezt az imagyakorlatot nem kell befejezni, ezt csak folytatni lehet, hiszen Isten, a mi Istenünk 

hajlandó szüntelenül velünk lakni, sőt bennünk élni!  

 

Befejezésül a 141. számú éneket imádkozzuk:  

 Velünk lakó tiszta Ostya, isteni nagy Igazság! 

 Minden csodák legnagyobbja, halhatatlan orvosság! 

 Választottak gabonája, lelkünk édes dús mannája, 

 Kegyelemnek ajándéka, Istennek szent Báránya! 

 

 

  



 

 

108. Itt van az Úr, és hív téged (Jn 11,28), és szeret téged! 

 

A 122. számú ének 1-3. versszakát imádkozzuk: 

 Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste, 

 Itt felemeltetett szentséges szent vére, 

 A kenyér s bor színe alatt 

 Ez a titkos nagy áldozat,  

 Jézust magasztaljuk, szent, szent, szent! kiáltjuk. 

 

 Imádunk tégedet, ó drága nagy Szentség, 

 Melyben elrejtve van Istenség s emberség,  

 A kenyér s bor színe alatt 

 Ez a titkos nagy áldozat, 

 Jézust magasztaljuk, szent, szent, szent! kiáltjuk. 

 

 Kérünk, ó Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk,  

 Szent tested s véredben méltóképp részt vegyünk;  

 Így hisszük, hogy majd menny-égben, 

 Mint most kenyér s bor színében, 

 Nevedet áldhatjuk, szent, szent, szent! kiáltjuk. 

 

 Gyakoroljuk ma is a jelenlét imáját. Helyezkedjünk Isten jelenlétébe! Ahogyan „tudjuk”, hogy 

például a testvérünk itt van mellettünk, még ha nem is nézünk oda, vagy a behunyt szemünk miatt nem látjuk 

is, éppen úgy kell tudnunk azt is, hogy Isten itt van!  

 

 Kicsit hosszabb csendben próbáljunk ráhangolódni erre a jelenlevő Istenre! – Engedjük, hogy a 

zavaró benyomások kihulljanak a tudatunkból!  

 – Próbáljunk lassabban lélegezni, lassabban gondolkozni! 

 – Igyekezzünk oldani a testünkben lévő feszültségeket, 



 – átélni a föld gravitációs erejét, amely segít a test ellazulásához és nyugalmához! 

 

 I. Mit kell tennünk, hogy észrevegyük Isten jelenlétét? 

 

 1) Mózes erről így tanít: Majd újra keresed a te Uradat, Istenedet (MTörv 4,29). Ez a keresés 

legyen az első gyakorlatunk. Hol vagy, én szerelmes, Jézus Krisztusom? (Ho. 146). Gyermeki bizalommal 

tegyük fel a kérdést, mint a gyermek, aki bújócskát játszik az édesanyjával vagy az édesapjával. Abszolút 

biztos ugyanis abban, hogy meg fogja találni őket. Ugyanígy mi is: istengyermeki bizalommal biztosak 

lehetünk, hogy meg fogjuk találni, hiszen csak azért bújócskázik velünk, mert az egymásra találás 

élményében akar részesíteni. „Kereslek, Uram! Hol vagy? Ha még nem is látlak, mégis biztos lehetek abban, 

hogy megtalállak!” Készítgethetjük a szívünket az egymásra találás örömére! 

 

 2) Mózes (így) folytatja: Meg is találod, ha szíved s lelked mélyén vágyódsz utána (MTörv 4, 29). A 

keresés mellett a vágyódás élménye is legyen meg bennünk: „Szeretnélek megtalálni, Uram!” Minél tovább 

kell vágyakoznunk, annál tüzesebb lesz a vágyunk. A szív szüntelen vágyódása lesz a szüntelen imádságunk. 

 

 3) A jelenlevő Isten keresésében és megtalálásában az is segít, ha szólítjuk, hívjuk Őt. A 

Zsoltárostól kapjuk a tanítást: Közel az Úr mindazokhoz, akik Őt szólítják, mindazokhoz, akik Őt igaz szívvel 

hívják (Zsolt 144,18). A bújócska játékban is, amikor a gyermek nem találja meg az édesanyját vagy az 

édesapját, akkor a nevén szólítja, mert tudja, hogy majd válaszolnak, s akkor már elindulhat a hang irányába, 

és megtalálja őket.  

 A Zsoltáros máskor is lelkünkre köti ezt a keresési módot: Magasztalunk téged, Istenünk, 

magasztalunk, és nevedet szólítjuk (Zsolt 74,10). Mondjuk ki a mi Urunk, Istenünk nevét! Azt a Nevet, 

amelyről tudjuk, hogy Neki az a legkedvesebb, mert mi hívogatjuk Őt azzal a névvel. Azt a nevet rajtunk 

kívül nem ismeri más, csak mi ketten (vö. Jel 2,17). Ez a mi titkunk, hogy hogyan szólítjuk egymást.  

 A gyermek is boldog a bújócska játéknál, amikor édesanyja vagy édesapja – akit még nem lát – 

visszaszól, nevén szólítja, és ezzel kinyilvánítja számára szerető jelenlétét. A szeretet gyermeki huncutsága 

arra indítja a kicsit, hogy újra a nevén szólítsa a nagyot, mert meg akar bizonyosodni a jelenlétéről, a 

közelségéről. Ilyen okos gyermeki magatartással mondjuk ki mi is újra a mi Istenünk nevét! Hívogassuk, 

szólítgassuk! Az egymásra találás vágyában próbáljunk mindinkább csendben maradni, hogy észrevegyük a 

mi Urunk legapróbb moccanását is, amellyel jelt ad nekünk, amellyel elárulja a jelenlétét azért, hogy 

rátalálhassunk. Akkor azután induljunk el – vagy még inkább – szaladjunk feléje! Közeledjünk Istenhez, és 

Ő is közeledni fog hozzánk! (vö. Jak 4,7). Csodálkozva figyeljünk fel arra, ha mi egy lépést teszünk Feléje, 

Ő ezerannyit jön közelebb hozzánk! 

 

 4) Ahogyan a gyermek mondja – az egymásra találás boldog örömében – „Vegyél fel!”, úgy 

mondjuk mi is negyedik imaszónk gyanánt: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! (Lk 23,46). Micsoda 

boldogság, ha hittel megélhetjük: Ő lehajol hozzám (Zsolt 107,13), és kezébe vesz! Boldogan 

elfészkelődhetünk a tenyerében, mint aki tudja, hogy jó kezekben van. Kifújhatjuk a keresés izgalmát, mint 

ahogy a gyerek is nagyot szusszan, amikor a játék végén egymásra találnak édesanyjával vagy édesapjával. 

Ugyanakkor boldogan szívja magába azt az édes illatot, amely segít neki, hogy ezer és százezer ember közül 



is biztonsággal azonosítani tudja az édesanyját és édesapját. Olyan jó megtapasztalni Isten-Atyánknak ezt az 

egyedülvalóságát, egyetlenségét! Megélni az Ő lényének szeretetillatát, amely segít, hogy csalhatatlanul 

felismerjük, és Őt válasszuk minden földi érték helyett, és a jelenléte gyönyörűséggel töltse el a lelkünket! 

 

 II. Hogyan mutatja meg nekünk Isten a jelenlétét, hogyan keres minket? – hiszen azt akarja, 

hogy megtaláljuk Őt! 

 

 1) Izajás próféta így tanít: Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelőtt nem kérdeztek; hogy 

megtaláljanak, akik nem kerestek. Így szóltam: Íme, itt vagyok! Íme, itt vagyok! (Iz 65,1) Ő megelőzi a mi 

keresésünket. Előbb szól hozzánk, mint ahogy mi tudnánk Őt néven szólítani, hívogatni. Még nem is 

kerestük, de Ő már segít, hogy megtaláljuk. Minél nagyobb a csend a lelkünkben és a testünkben, annál 

inkább meghalljuk az Úr szerető szavát: Íme, itt vagyok, nézd, itt vagyok! Ez misztikus élmény, amikor is 

Isten megelőzi szeretetével az embert, és megajándékozza önmagával.  

 Ha talán még nem halljuk a hangját, próbáljunk még nagyobb csendben figyelni a szavára, mert Ő 

szüntelenül mondja: Íme, itt vagyok! Nézd, itt vagyok veled! Isten titka és ajándéka, hogy Ő mikor mutatja 

meg a jelenlétét. Ez kegyelem! A mi dolgunk az, hogy próbáljuk lelkünk csendjét mélyítve készítgetni a 

szívünket az egymásra találás örömére, Isten hangjának meghallására, arcának meglátására.  

 Ha pedig még nem szemlélhetjük és nem hallhatjuk Őt, akkor vegyük észre mindazt a szépséget, 

amit a teremtményekben árulkodó jelként itt hagyott, és kinyilvánítja: „itt jártam, itt vagyok! Neked 

készítettem mindezt. Nézd csak, segítek, hogy megtalálj engem!” Ilyenkor már nem ragadunk le a 

teremtményeknél, nem akadunk meg a részleteknél, hanem mindezek segítségével túllépünk minden evilági 

szépségen, értéken és kincsen, mert tudjuk, hogy ránk az örökkévaló szépség, érték és kincs vár, Aki azt 

akarja, hogy megtaláljuk, aki hagyja, hogy közelíthessünk hozzá!  

 2) Ebben a bizonyosságunkban – hogy Ő azt akarja, hogy megtaláljuk – segítségünkre van Istennek 

egy másik üzenete is: Soha nem feledkeztél meg népedről, és mindig és mindenütt vele voltál (Bölcs 19,22). 

Megfeledkezhetünk-e mi Őróla, ha Ő nem felejtkezik meg rólunk? Élhetünk-e máshol, mint az Ő 

jelenlétében, amikor Ő mindig és mindenütt velünk van? 

 

 3) A jelenlét imájának megéléséhez mekkora segítség, ha tudjuk, hogy Ő szüntelenül gondol reánk! 

Itt van a gondolatával, és szeretetével átölelve tartja a lelkünket. Ebből pedig ez következik: Az Úr előtt 

járhatok, az élők földjén (Zsolt 114,9), vagyis az életünk minden napján. Az Úr színe előtt folyik az életünk. 

Az Úr jelenlétében élünk éjjel és nappal szüntelenül. Valami kimondhatatlan boldogság ez a tudat, hogy Ő 

szüntelenül szeretettel ránk tekint! Valami hallatlan gyermeki boldogságot, belső biztonságérzetet 

eredményez, ha magunkon érezhetjük az Ő szerető tekintetét! Engedjük, 

 – hogy egyre mélyebben hatoljon lelkünkbe az Ő szerető isteni tekintete!  

 – Próbáljunk visszanézni Őrá!  

 – Próbáljuk viszontszeretni Őt!  

 

 4) Még van egy gondolat, amelyet a mi Egyházunk közöl velünk, mint ahogy a betániai Márta 

csendben közölte nővérével, Máriával: Itt van az Úr, és hív téged (Jn 11,28). „Téged hív!” Milyen lesz az az 



öröm, amikor az Úr szavát hallhatjuk: „Gyermekem, itt vagyok, és téged hívlak magamhoz! Gyermekem, itt 

vagyok veled, és szeretlek téged!” 

 Engedjük, hogy ez a szeretet egyre jobban eláradjon bennünk; szüntelen eláradjon bennünk! 

 

A megtapasztalás belső örömével énekeljük: 

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

 

Az Isten gyermeke mit is válaszolhatna erre, mint a bizalom szavát: 

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

Ezt még sokszor, nagyon sokszor mondjuk el Neki! 

 

 

 

  

  



 

 

d) LELKEM LESZ A SZENT SÁTOR, A TE HÁZAD,  

TEMPLOMOD ÉS SZENT HAJLÉKOD 

 

 

109. Én vagyok az ajtó (Jn 10,9) 

 

 Bevezető ima gyanánt a 93. számú éneket imádkozzuk! Egyrészt a mennybe ment Urat köszöntsük, 

másrészt azt a gondolatot emeljük ki, hogy megjelentünk az Ő hajlékában. A kapun keresztül jöttünk be az 

Úr házába: 

 Megjelentünk hajlékodban áldozatra, jó Atyánk, 

 Letérdelünk áhítattal Oltárodnak zsámolyán, 

 Hogy dicsérjük Egyszülötted, Aki hozzád égbe szállt.  

 Magasztaljuk és imádjuk a mennyei szent Királyt.  

 

 Bizonyára vissza tudunk emlékezni olyan élményre, hogy megilletődöttség vett erőt a lelkükön, 

amikor egy olyan ajtó előtt álltunk, amely valami nagyon elegáns helyre vezetett. Ezt a megilletődöttséget 

idézzük fel most, és elcsendesedéssel készítgessük szívünket arra az élményre, amely az ajtón túl vár reánk! 

Érdemes az imaórára is ilyen elcsendesedő lélekkel készülni! Már előre készítgessük lelkünket arra az 

ajándékra, amellyel az Úr gazdagítani akar ma bennünket. Amennyire csak lehet, érdemes kívül hagyni a 

gondokat, a gondolatokat, csökkenteni a benyomásokat. Például figyelmen kívül hagyjuk a kirakatok 

vonzását, illetve nem a földet nézzük, hanem az eget. Lecsendesítjük a lelkünket, csendességben megülünk, 

hogy még érzékenyebbek legyünk az Úr szavának a meghallására.  

 

I. Jézus a feltárt ajtó 

 

A vakon született meggyógyítása után, tehát amikor az Úr látóvá tett egy embert, azt mondja Jézus: A juhok 

számára én vagyok az ajtó (Jn 10,8). Amikor Jézus elfogadott minket báránykáinak, akkor ez a vallomása 

ránk is érvényes lett. Jézus „a feltárt ajtó”. Nem bezárt ajtó, hanem olyan, amelyen keresztül beléphetünk. 

Csalogat, vár. Megilletődve éljük át ezt a nagyszerű lehetőséget: Beléphetünk! 

 A „feltárt ajtó”-nak van egy olyan vonatkozása is, hogy aki bent lakik, az kijön hozzánk az ajtón át. 

Itt lehet a kinyilatkoztatásra gondolni, amellyel Isten elénk jön, feltárja önmagát, tanítást ad belső lényéről, 

szeretetéletéről. Ez történt a teremtéskor, a megtestesüléskor és a pünkösdi Lélek kiáradásakor.  

  



 

 1) Ma Jézust, a feltárt ajtót úgy szemléljük, mint Aki belépésre hívogat. 

 – Ha egy teremben zárt ülés van, akkor az ajtóra kiteszik a táblát: „Belépni tilos!” Jelzik, hogy a 

kívülálló nem kívánatos személy. 

 – De ha nyitva van az ajtó, azzal kifejezésre juttatják, hogy várják mindazokat, akiket érdekel a téma.  

 – Van még egy harmadik szituáció is, amikor kulcsra van ugyan zárva az ajtó, de a ház Ura a 

kezünkbe adta a kulcsot, az eget nyitogató jelszót: „Bármikor kinyithatod és bejöhetsz, hiszen itt a helyed, itt 

otthon vagy!” 

 2) Mi most azt a Jézust próbáljuk szemlélni, Aki „a feltárt ajtó”, Aki megnyitotta nekünk a 

mennyország ajtaját. Jézus tanítása jogosít fel erre a szemléletre, mert ezt mondja: Én vagyok az ajtó, aki 

rajtam keresztül megy be, üdvözül, (vagyis örökre Istennel lesz), ki-be jár és legelőre talál (Jn 10,9). 

Világosan megmondja: Rajta keresztül kell belépnünk az üdvösségre. Ez a kifejezés: ki-be jár – a lelki 

szabadságot tanítja. Szabadon járhatunk-kelhetünk a mi Urunk szívében. Hiszen ha végre egyszer 

beléphettünk, akkor onnan már nem akarunk eljönni, hanem 

 – Vele maradni,  

 – megérezni az otthon melegét, örömét, szabadságát!  

 – élvezni azt a jó légkört, amely Isten házában van,  

 – betöltődni azzal a levegővel, amely sehol máshol nem található meg, 

 – betöltődni azzal az eledellel (Jézus tudniillik legelőre találás-ról beszél), amelyet csak Ő maga 

adhat, amely éltet.  

 3.) Maga Jézus is ezt akarja, hiszen így folytatja tanítását: Én azért jöttem, hogy életük legyen, és 

bőségben legyen! (Jn 10,10). Testi életünk eddig is volt. Akkor itt valami más életről van szó, a Lélek 

életéről, amely jobban éltet, mint amelyet Isten a paradicsomkertben az ember testébe lehelt. Ez már nem is 

annyira a mi életünk, emberi élet, hanem az Ő élete, isteni élet. Abban a belső térben – ahová az ajtón át 

jutottunk – csodálatos életerő sugároz ránk és belénk: Isten szeretetéletének a sugárzása.  

 4.) A jézusi tanítást a kapuról megfogalmazhatjuk így is: „Te vagy a kapu, amelyen át Tehozzád 

juthatunk. Te vagy az, Akiben és Aki által megszűnik az elválasztó fal, mint ahogyan a ház fala is megszűnik 

az ajtó nyílásánál.” Mondhatjuk úgy is Jézus Urunknak: „Te vagy a mennyország feltárt kapuja, ahol az ég 

és föld elválasztó fala megszűnik, és mi Rajtad keresztül beléphetünk a mennyei hazába, mint ahogy az ajtón 

keresztül lépünk be a házba.” A kinyitott ajtó mindig hívogat. 

 

 II. Mire hív bennünket Jézus?  

 

 1.) Először is a betérésre hív, más szóval Jézusnak ez a hívása felszólítás a személyes megtérésre, 

amikor már nem magunkban vagyunk, hanem annál az Istennél, Akihez betértünk. A megtérés azt jelenti: 

elfordulunk mindentől, ami nem vezet közelebb Istenhez, és Jézust, az élő Isten Fiát tartjuk számunkra a 

legfontosabbnak! Azzal, hogy betérünk a nyitott ajtón, és belépünk Jézus világába, megvalljuk, hogy Ő lett a 

legfontosabb a számunkra! Boldogan mondjuk Neki: „Te vagy a legfontosabb a számomra!” Most itt nem 

kell leltároznunk, hogy mi az, ami nem fontos nekünk, mi az, amit Jézus kedvéért elhagyunk, mert az ezzel 



való foglalkozás csak felkavarná a lelkünk csendjét. Elég, hogyha csak a legfontosabbra összpontosítunk: 

engedjük, hogy Ő a végtelen nagy „tömegével” magához vonzza a lelkünket, hiszen Ő a legnagyobb, Ő a 

legfontosabb! Ebben az istenien tágas térben – ahová beléphettünk – a legnagyobb, a leghatalmasabb Isten 

van a központban. Az Ő nagysága magához vonz. Ekkor már boldogan felejthetjük mindazt, ami az Ő házán 

kívül volt, ami nem segítette az utunkat Őhozzá, mert magához akart lekötni.  

 Néha lassított felvételen lehet látni a szakítópróbát, vagyis egy olyan kísérletet, ahol egy kötelet 

feszítenek, és az egyszer csak elszakad, s a kötél két végén kirojtosodnak az alkotószálak. Engedjük, hogy 

bennünk is elpattanjon az a kötelék, amely eddig a földi dolgokhoz kötött! Ha érezzük is magunkban a földi 

dolgok vonzását, mégis engedjük ennek az isteni erőcentrumnak a vonzerejét még jobban érvényesülni 

magunkon! Vágyakozzunk arra a szellemi szabadságra, amely akkor valósul meg, ha a lelkünk szabaddá 

válik a földhöz kötött dolgoktól, és elpattan az a kötél!  

 2) Jézus, „a mennyország feltárt kapuja” a békére hív minket, amely elsősorban az Istennel való 

találkozásból fakad: Isten békéje tölt be. Ő mondja: Az én békémet adom nektek, nem olyant, amilyent a világ 

ad (Jn 14,27), hanem annál sokkal szebbet, mélyebbet: lelki békét. Ebben az isteni erőtérben engedjük, hogy 

ennek a békének a sugárzása hatoljon a lelkünkbe! Ekkor jön létre a találkozás Istennel! Mi kerestük Őt, Ő 

keresett miket. Ha a mi Mesterünk nyitott kapu, akkor nekünk, az Ő tanítványainak is nyitott ajtónak kell 

lennünk, hogy Isten szabadon beáraszthassa az Ő békéjét a lelkünkbe, hogy szabadon járhasson-kelhessen a 

szívünkben! Már nem elszakadásról van szó – mint előbb a szakítópróba hasonlatnál –, hanem egymásra 

találásról, egymásba hullámzásról, egymásba simulásról. Igazán nincs más dolgunk, mint hagyni, hogy az 

Ő békéje egyre szelídebb áramlással, egyre nagyobb békességgel belénk lüktessen. Itt már nem válnak el 

a hullámok, együtt ring, együtt mozdul Isten belénk áradó békéje és a mi szívünk békéje. Amikor Jézus, a 

mennyország feltárt kapuja békére hív, akkor nemcsak az Istennel való találkozásra, de az 

embertestvéreinkkel való találkozásra is hív, hogy békességben éljen minden ember Isten békéjében is, 

amely a mi lelkünkben is megvalósult! Senki se dobjon már kavicsot lelkünk tavának elsimult tükrére, senki 

se háborgassa fel oktalan ökölcsapásokkal! Ne gyilkolja az embertestvér az embertestvért, hiszen az 

felkavarja lelkünk békéjét, mint ahogy a Duna vizét is felkavarták Boldog Salkaházi Sára és a többi beléje 

lőtt ártatlan ember testei. Merjük hinni: ha mi jobban igényeljük ezt a lélekcsendet minden embertestvérünk 

felé, akkor ez beleárad a másik ember lelkébe is, és megcsendesülnek a gyilkos indulatok, kisimulnak az 

összeráncolt homlokok, és az ökölbe szorított kezek elejtik a gyilkos fegyvert. Ahogyan a nap melegíti az 

embereket – és melege a homlokuk megtörlésére készteti őket, úgy – és még sokkal jobban – melegíti, égeti 

őket a mi lelkünk békéje. Maguk sem tudják, hogy hogyan, de békére lágyul a szívük.  

 3) Mire hívogat még Jézus, „a mennyország feltárt kapuja”? Nemcsak a betérésre és a békére, 

hanem harmadszor: Istenre! Ha bemegyünk ezen a feltárt kapun, akkor Istennel találkozunk, Aki itt van! 

Engedjük, hogy lelkünket elfogja az áhítat! Vegyük észre, hogy a lelkünk nem tud eléggé betelni azzal a 

megilletődöttséggel, hogy itt lehetünk a mi Urunk jelenlétében! Már az is öröm volt, hogy tudtuk: eljött 

hozzánk, most pedig megengedte, hogy mi is eljöhessünk Hozzá. De még nagyobb öröm, hogy Ő felénk 

fordult, minket pedig maga felé fordított. Nemcsak a figyelmünket vonta magára, hanem a szívünket is. 

Megengedi, hogy megtapasztaljuk a jelenlétét! 

 4) Ebben az isteni Jelenlétben segít elmélyülni, ha gyakran kimondjuk ezt a két imaszót: „csend”, 

illetve jelenlét”; és vágyakozunk utánuk. 

 

 – Amikor kimondjuk: „csend!”, akkor ezzel beleszentelem a lelkünkbe a csendet. Belül, magunkban 

mondjuk ki: „csend”! Még egyszer, a lehető legszelídebben mondjuk ki magunkban ezt a szót: „csend”! És 

hagyjuk, hogy megvalósuljon bennünk! Ha valami megzavarna a csendünkben, akkor mondjuk ki újra: 

„csend”! Engedjük, hogy testünk feszültségei ellazuljanak! A testünket lefelé vonzza a gravitáció. Lelkünk 

pedig ebbe a csendbe kíván belenőni! Ha meg tudunk tapasztalni a lelkünkben egy kis csendet, akkor már 



nem kell kimondanunk a „csend” szót, elég csak engedni, hogy eluralkodjék bennünk a csend! 

 – Ebben a csendben mondjuk ki a másik imaszót: „jelenlét!”. Nem kell tovább ragoznunk, úgy is 

tudjuk, hogy az Ő jelenlétéről van szó. Ahogy az előbb megtapasztalhattuk, hogy a csend be tud tölteni, úgy 

most engedjük, hogy Isten jelenléte töltsön be! Vagy még rövidebben is biztatgathatjuk magunkat, s csak 

ennyit mondjunk: „itt van!” Sőt, még nagyobb, gyermeki merészséggel, még bensőségesebben mondhatjuk 

neki: „itt vagy!”  

 

Ő pedig, Aki itt jelen van, válaszol: 

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

Szívünk békéjével, belső csendjével nagyon szelíden esedezzünk a jelenlevő nagy Urunkhoz:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

  

 

  



 

 

110. A szent sátor Isten jelenlétének a helye 

 

A 131. számú éneket imádkozzuk:  

 Templom csendes mélyén, oltár rejteken  

 Hófehéren Jézus titkon ott pihen.  

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, 

 Mint az égi harmat, hull a szent malaszt.  

 

 Most is a jelenlét imáját próbáljuk gyakorolni! Azt szeretnénk megismerni, hogy Isten hogyan volt 

jelen az ószövetségi választott nép számára. A jelenlét imájának tanulmányozásánál az ószövetségi 

kezdetektől induljunk el, hogy egyre közelebb juthassunk az Újszövetséghez!  

 

 I. A pátriárkák még nem ismerték a templomot.  

Voltak ugyan szent helyeik, ahol segítségül hívták Istent, de ott csak oltárt építettek: Ábrahám például 

Bételnél, (jelentése: Isten háza) (Ter 12,8), Izsák Beersebában (Ter 26,25). Jákob pátriárka pedig 

Beersebából Háránba menekülve Bételnek (Isten házának) nevezi a helyet, ahol a létrát látja az ég 

kapujában, és oda emlékkövet állít (Ter 28,17.18), majd Lábántól visszatérve ugyanitt oltárt épített az 

Úrnak (Ter 35,1). Később is visszakívánkoztak arra a helyre, hogy ott áldozatot mutassanak be, és 

segítségül hívják atyáik Istenét. Az egész nép számára leginkább ismert ilyen hely a Sínai-hegy volt, mint 

Isten megnyilvánulásának a helye. A Kivonulás könyvében van erről tanítás (Kiv 3,12; 19,20). De ezek még 

nem lettek olyan szentélyek, mint amilyen később a szent sátor Silóban (1 Sám 1,3), illetve a templom 

Jeruzsálemben (1 Kir 5,19) volt.  

 

 II. Isten utasítást adott a szent sátor elkészítésére a Sínai-hegyen 

 

Mindenesetre mi most próbáljunk behatolni a Sínai-hegy misztériumába, a Sínai-hegy Istenének titkába, 

mert végül is Isten ott adta az utasítást a szent sátor elkészítésére, melyben majd közöttük lakik. Mózes, 

Áron, Nádáb, Ábiu és hetvenen Izrael vénei közül felmentek a Sínai-hegyre (vö. Kiv 24,9). Most velük 

együtt merészkedjünk fel oda mi is! Akiknek már megadatott eljutni a Sínai-hegyre, azok kopár, sziklás 

hegyet láttak ott. Külön élmény, ha valaki még az éjszaka sötétjében tud felmenni, és a napkeltét onnan a 

hegyről megélve megtapasztalhatja, hogy a fény hogyan önti el a hegyet és az ember lelkét.  

 Izrael vénei, akik felmentek a hegyre: Látták Izrael Istenét. Lába alatt olyan valami volt, mint a 

zafír kövezet, és fénylett, mint a tiszta ég. De a kezét nem emelte fel Izrael képviselői ellen, ezért láthatták az 

Istent. Ettek és ittak (Kiv 24,10.11). Ezért érdemes nekünk is lélekben felmennünk oda! Ha még nem is 

látjuk Istent, de legalább azokat nézzük, akik ott Őt látták! A szent író dadog! Isten lába alatt valami olyan 



volt, mint a zafír kövezet (búzavirágkék színű és bársonyos fényű kő), és olyan ragyogóan fénylett, mint a 

tiszta ég. A Napba nem tudunk belenézni, de az ég kékjének ragyogását elbírja a szemünk, azt szívesen 

nézzük. 

 Akkor az Úr így szólt Mózeshez: Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt! (Kiv 24,12). Tehát Mózest 

még beljebb, még följebb, magához még közelebb viszi. Milyen jó volt azoknak a kiválasztottaknak! Isten 

ugyanis nem emelte fel ellenük a kezét, mert ők Izrael fiainak a képviselői voltak. Itt valami titkot élhetünk 

meg: azoknak, akik nemcsak a maguk számára, hanem a testvéreik számára is kérik a kegyelmet, és 

őket képviselve lépnek az Úr elé, az Úr szívesen kinyilvánítja magát!  

 Az, hogy ők ettek és ittak, szokványos dolog. A Biblia nem nagyon szokta megjegyezni, hogy Isten 

választottjai étkezéssel foglalkoznak. Itt azonban megemlíti, mert nyilván nem valami közönséges étel és 

ital volt az a számukra, hanem ők Istenből táplálkoztak! 

 Itt van az ősminta, hogy mire kell a szent sátor: ott meg lehet látni Istent, ott Belőle lehet élni, ott 

lehet enni és inni Őt! Ez nemcsak az Eucharisztiában valósul meg, hiszen Isten a közvetítő eszköz – tehát a 

kenyér és a bor – nélkül is tud bennünket önmagával táplálni! 

 Miután Mózes felment a hegyre, a felhő betakarta a hegyet, és az Úr dicsősége leereszkedett a 

Sínai-hegyre. A felhő hat napig takarta be. A hetedik napon a felhőből szólt Mózeshez. Az izraeliták 

szemében Isten dicsősége olyannak mutatkozott, mint az emésztő tűz a hegy csúcsán. Mózes belépett a 

felhőbe, és felment a hegyre. Mózes negyven nap és negyven éjjel maradt ott a hegyen (Kiv 24,15.18). A 

felhő és a tűzoszlop, majd a szent sátornak is jellemzője lesz: Isten jelenlétét jelzi, Isten dicsőségét mutatja, 

mint később a katolikus templomokban az örökmécses. Istennek a fensége és a megközelíthetetlensége az, 

amit a dicsőség szó ki akar fejezni. Az Úr dicsősége leereszkedett, Mózes pedig beléphetett a felhőbe.  

 

III. Menjünk be Mózessel Isten szent hajlékába! 

 

Az isteni felhőben, az Úr mennyei szentélyének földi másában Isten ugyanis így szólt Mózeshez: Készíts 

nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam! Annak a hajléknak a mintájára és azoknak a felszereléseknek a 

mintájára készítsd el, amelyeket mutatok neked (Kiv 25,8.9), vagyis az égi szent sátor mintájára! Az 

Újszövetségben Szent Pálon keresztül kapjuk a tanítást: Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett be, 

amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt közbenjárjon értünk 

(Zsid 9,24). Erről a mennyei szentélyről van szó. Az Úr ott részletes tanítást adott Mózesnek a szent sátor 

felszereléséről: a szövetség ládájáról, a kitett kenyerek asztaláról, a mécstartóról, a szent hajlékról, a 

függönyökről és a takarókról. Újra meghagyta: Vigyázz, hogy a szerint a minta szerint készítsd, amelyet a 

hegyen mutattam neked (Kiv 25,39). Itt a földön tehát elkészült Istennek egy hajlék – még hogyha 

hordozható hajlék is – azért, hogy jelezze: ennek révén Isten mindig népével marad, választott népét Ő 

vezeti a sivatagon át, illetve a földi élet zarándokútján át az ígéret földjére, a mennyei hazába. 

 1.) A szent sátor legértékesebb darabja a szövetség ládája. Mózesnek ebbe kell majd elhelyeznie a 

bizonyítékot, vagyis a bizonyosságot: a két kőtáblát. Ez a láda – a mai mértékegységgel – egy 125 x 75 x 75 

cm-es láda. Az ószövetségi nép tudta, hogy a szövetség igéit maga Isten írta a kőtáblákra (vö. MTörv 

10,1.5), és ezért ezeket az Istentől érintett köveket, kőtáblákat a lehető legszentebb módon őrizte.  

 Milyen vigasztalás ez számunkra! Ha imádkozás közben valaki úgy érzi, hogy kőszíve van – s 

nem lángol a lelke –, akkor tegye oda az Úr elé: „Érintsd meg, Uram! Vésd bele a Te igéidet, Uram!” 

Micsoda isteni élmény lesz, ha már nem kőtáblát vagy kőszívet, hanem a Szentlélektől átjárt új szívet 

adhatok az Úrnak: „Itt van a szívem, Uram! Illesd, érints, ne csak betűket véssél rá, hanem magadat vésd be 



a lelkembe, öntsd bele a szívembe!” 

 2.) Isten megparancsolta, hogy a szövetség ládája fölé két kerub angyalt készítsenek. A kerubok 

azok az angyalok, akik felett Isten trónol (vö. 1 Sám 4,4; 2 Sám 6,2; Zsolt 79,2). Az Ószövetség népének 

tehát volt ilyen élménye: ahol a kerub angyalok vannak, ott van Isten! Maga az Úr tesz ígéretet: Ott fogok 

veled találkozni, s a törvény ládájánál álló két kerub között, az engesztelés táblájáról közlöm veled mindazt, 

amit általad Izrael fiainak mondani akarok (Kiv 25,22).  

 3.) A szövetség ládája jelet ad az indulásra. Az indulást harci ének kíséri (vö. Szám 10,4.35). 

Tanúsítja, hogy maga Isten – a hős Harcos (Bölcs 18,15) – harcol népéért, mint az Egyiptomból való 

kivonulás alkalmával, s vezeti népét a megígért földre (vö. Kiv 15,3). Az ószövetségi választott nép tudta, 

hogy a szent Isten jelenléte a népek között szentséget követel meg a hozzá közeledőtől (vö. 1 Sám 6,19). Az 

Úr maga műveli ezt a megszentelődést: Izrael fiaival ezen a helyen találkozom, amelyet megszentel 

dicsőségem. Megszentelem a találkozás sátrát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy mint papok 

szolgáljanak Nekem. Izrael fiai között fogok lakni, és Istenük leszek. Nekik meg kell tudniuk, hogy én, Jahve 

az Ő Istenük vagyok, aki kivezettem őket Egyiptomból, hogy közöttük lakjam: Én, Jahve, az Ő Istenük (Kiv 

29,43.46).  

 Nagyon boldogan, gyermeki bizalommal keressük meg életünkben azt a tabernákulomot, azt a 

szent szekrényt, ahonnan Isten a mi számunkra is megadja a jelet a Hozzá való indulásra, s ki akarja 

nyilatkoztatni a dicsőségét, amelybe minket is be akar vezetni! 

 

 IV. A silói szentélyből adta áldását népére az Úr 

 

Először a Sínai-heggyel szemben állították fel a szent sátrat. Azután negyven évig vezette a nép vándorlását 

a pusztában. A Bírák korától (Józs 18,1), egészen Dávid királyig Silóban volt a szentély. Akkor történt az, 

hogy Dávid a nép örömujjongása között ünnepélyesen bevitte Jeruzsálembe, hogy ott legyen majd az 

állandó helye. Salamon készíti el a templomot (vö. 2 Sám 6,12; 2 Krón 6,41).  

 

 V. Próbáljam tehát megkeresni az én életemben a találkozásokat a köztünk lakó Istennel!  

 

Bár a Sínai-hegyi szövetségkötésnél a választott nép apraja-nagyja jelen volt, és az apraja biztos nem 

értette, hogy miről van szó, mégis részese lett a szövetségnek.  

 Amikor kicsiny koromban megkereszteltek, akkor még én sem érthettem, hogy mi történt velem: 

hogyan lettem én is az újszövetségi választott nép tagja. De Isten engem is megszentelt, mint ahogyan 

Áront és fiait. Attól kezdve az Úr engem is befogadott szent sátorába. Elmélkedő lélekkel most 

felkereshetem azt a templomot, amelyben megkereszteltek. Nem szükséges elmerülnöm a részletekbe, 

inkább csak engedjem, hogy a hely szentsége újra beleáradjon a lelkembe! Csodálkozva eszméljek rá: a 

keresztségben kapott kegyelem azóta is árad felém és belém abból a templomból! Olyan ez, mint amikor a 

forrás vizét csőbe vezetjük, és így mindig közvetlen összeköttetésben lehetünk az élő vizek eme forrásával. 

Isten nem tett elzárócsapot e kegyelemvezetékre! Ott a Sínai-hegyen a nép képviselői, a kiválasztottak ettek 

és ittak Istenből. Minél többet iszom Belőle, annál több lesz az élet bennem! Boldogan ismerjem fel, hogy 

azóta is ebből a keresztségi kegyelemből táplálkozom! 

  



 

 VI. Keresztségem helye szent hely! 

 

Számomra tehát a szent sátornál is szentebb hely! Állandóan árad felém azóta is onnan Isten megszentelő 

kegyelme. A keresztségben Isten megérintette a lelkemet, s a második Ádámnak, Krisztusnak a 

közreműködésével új életet fakasztott bennem. Ez jobban megszentel, mint Ádámot Isten kezének érintése a 

teremtéskor (vö. Ter 2,7), vagy mint az ószövetségi népet a parancsolatok kőtáblái, amelyeket Isten keze 

érintett (vö. Kiv 33,16). Ha még nem is érzem magamon ezt az isteni érintést, azonban a hitet felindíthatom: 

„Hiszem, Uram, hogy ennyire közel jöttél hozzám! Megérintetted, sőt megcirógattad a lelkemet.” Ahogyan 

csak a kicsiny gyermek tudja fejecskéjét odahajtani édesanyja vagy édesapja cirógató keze alá – mert még 

igényli ezt az érzékelhető szeretetet –, úgy hajtsam én is oda a lelkemet Isten-Atyám cirógató keze alá! 

Valamit talán megélhetek Isten jelenlétéből, amikor Isten így megcirógatja a lelkemet. Ez az isteni 

jelenléttől való megérintettség békességet ad a lelkemnek. A szombati nyugalomnak is ez az értelme. Az 

Úr így szólt Mózeshez: Parancsold meg Izrael fiainak: tartsátok meg szombatjaimat. (A szombat, a „sabat” 

(héber): a nyugalom napja.) – Legyen az jel köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre! Erről ismerik meg, 

hogy én, az Úr szentellek meg titeket. Ezért tartsátok meg a szombatot, legyen az szent előttetek (Kiv 

31,12.14).  

 Az Isten jelenlétének imája, vagyis jelenlétének az imában való megélése nyugalmat ad a 

léleknek. Ezt a nyugalmat – amellyel elhagyom a hétköznapi, evilági foglalatoskodásaimat azért, hogy 

Istennel lehessek – megélhetem, megtapasztalhatom. Isten jelenléte megszentel, vagyis segít, hogy a rosszat 

elutasítva a jót válasszam! Ha a magam erejéből nem is tudok szent lenni, és így szent cselekedeteket 

megvalósítani, akkor maga az Úr biztat, hogy kérjem az Ő segítségét! Amit Mózesnek mondott, az nekem is 

szól: Én magam megyek veled, és nyugalmat biztosítok számodra (Kiv 33,14). Akárhol is vagyok, 

akárhová megyek, az én Uram velem van, az Ő békéjét adja nekem! Ha a sivatagi vándorlásom során 

szárazság gyötör, s lelkem nem érzi az Úr közelségét, tegyek úgy, mint Mózes, aki segítségül hívta az Úr 

nevét. Az Úr elvonult előtte és ezt mondta: „Jahve, Jahve, irgalmas és könyörületes Isten, hosszan tűrő, 

gazdag kegyelemben és hűségben” (Kiv 34,5.6). Ez Mózes „Jézus-imája”. Segítségül hívta az Úr nevét, 

Isten pedig megmutatta, hogy Ő könyörületes Isten: elvonult előtte, megmutatta jelenlétét! Így hívogassam 

én is szüntelenül az én Istenem nevét, s – amint Mózestől tudjuk – Ő szívesen megmutatja jelenlétét, 

megmutatja irgalmas szeretetét nekem is.  

 

Mondogassuk Neki: 

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

 

Énekeljük:  

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

 

Mondogassuk Neki állhatatosan, hívjuk segítségül szent nevét szüntelenül, és bízhatunk benne, hogy Ő 

bizonyosan megmutatja irgalmas jelenlétét! Ámen.  

 



 

111. A templom az Isten és az ember találkozásának a helye 

 

Bevezető ima gyanánt a 160. számú éneket vegyük: 

 Isten legszebb temploma, üdvöz légy, Szent Szűzanya! 

 Kit már mikor fogantatott, megszentelt az ég Ura. 

 Te, kiben bűn nem vala, üdvöz légy, szent Szűzanya! 

 

I. Neked mit jelent a templom? 

 

Ha valaki megkérdezné tőlünk, mi a templom, vajon mit válaszolnánk? Ha az Úr most megkérdezné, mit 

mondanánk Neki?  

 1. Amikor az Ószövetségben Dávid király a filiszteusoktól visszaszerezte a frigyládát, Jeruzsálembe 

szállítatta azt (vö. 2 Sám 6,1.2.12). A politikai főváros egyben Jahve népének vallási központja is lett. 

Miután palotát építtetett magának, azt tervezte, hogy templomot emel Istennek. Isten azonban közbeszólt: Ne 

Dávid építsen neki házat, hanem majd Isten fog neki házat, vagyis dinasztiát építeni (2 Sám 7,4.17). Amit 

Dávid tervezett, azt fia, Salamon – a békesség fia – valósította meg. A környező pogány népek ugyanis már 

kőből építettek szentélyt az ő istenségeiknek. Dávid és Salamon idejére a nép Jahve tisztelete már elég erős 

volt ahhoz, hogy a sínai hagyományhoz való hűtlenség veszélye nélkül olyan elemekkel gazdagodjék, 

amelyeket a kánaáni kultúrák ajánlottak fel. A jeruzsálemi szentély a törzsek központi kultuszának az ősi 

helyét őrzi. S hogy választásukban nem tévedtek: maga Isten mutatta meg, amikor felhő alakjában 

kinyilvánította jelenlétét, dicsőségét (vö. 1 Kir 8,12.13). Így látható módon jelezte, hogy elfogadja: az a 

templom az Ő lakóhelye, ahol a neve jelen van, és ezért azt a nevet ott segítségül lehet hívni (vö. 1 Kir 

8,16.21). 

 2. Tehát a templom épülete az istenkultusz központja. Ide zarándokolnak az országból, hogy Isten 

előtt megjelenjenek (vö. Zsolt 41,3). A templom a hívek megható szeretetének a tárgya lesz (vö. Zsolt 83,2; 

121,1.9). Tudják, hogy Isten lakóhelye az egekben van, de azt is tudják, hogy ez a földi templom Isten égi 

palotájának a mása (Kiv 25,39). A templomban folyik az istentisztelet, vagyis az áldozatok bemutatása. De 

itt jelenti ki Isten magát például Izajásnak. (Iz 6,1.4). Itt jövendöli meg például, ahogyan erről a próféta 

tudósít, hogy Szancherib, Asszíria királya nem tudja lerombolni ezt a szent helyet (vö. Iz 37,16).  

 3. A kőből épült templom annak a jele, hogy Isten a maga jelenlétét egy időre ehhez az épülethez 

kötötte. Viszont tanítani kezdte népét: A kőből épült templomnál sokkal fontosabb a személyes kapcsolat, 

a lelki kapcsolódás Istenhez! A fogság idején ugyanis tudatosítaniuk kellett: Isten mindenütt jelen van, ahol 

tevékenykedik, és ahol imádják. Ő maga lesz a szentély a számukra (vö. Ez 11,16). Isten jelenléte minden 

külső jeltől független. Igazán a mennyekben lakik, és onnan hallja meg a híveinek bármely helyen hozzá 

elhangzó imáját (vö. Tób 3,16). Jézus ugyan látogatja a jeruzsálemi templomot, de azután saját testének 

templomáról beszél (Jn 2,21). Ez az az új és végleges templom, amelyet nem emberi kéz alkotott, amelyben 

Isten Igéje vett lakást az emberek között (vö. Jn 1,14). 

 4. Bár az őskeresztények továbbra is látogatják a jeruzsálemi templomot (ApCsel 2,46), már az első 

időkben egyre inkább függetlenednek tőle. István diakónus a lelki kultusz érdekében mondja a beszédét (vö. 

ApCsel 7,48), Pál apostol pedig arról ad tanítást, hogy az Egyház Isten temploma, amely Krisztusra, az 



alapra, mint kőre és sarokkőre épül (vö. 1 Kor 3,10.17). A templom fogalmát illetően azonban ezek a 

magyarázatok mind-mind rajtunk kívüli, külső megközelítések: Azt mutatják, hogy Isten hogyan tölti be a 

kőből épült templomot vagy a helyet, ahol a fogság idején éppen vannak, vagy a názáreti Jézus emberi 

testét és lelkét, illetve titokzatos testét, az Egyházat.  

II. A keresztény maga lett Isten temploma 

Amikor mi most a jelenlét imáját tanulmányozzuk, akkor talán a legfontosabb szempont számunkra az, 

amelyről Szent Pál apostol arról ad tanítást: Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma? (1 Kor 

6,19). Az apostol később így tanít: Ti Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai (1 Kor 12,27). Majd így 

folytatja a gondolatot: Ti Isten épülete vagytok. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke 

lakik bennetek? Aki pedig Isten templomát lerontja, azt elpusztítja Isten, hiszen Isten temploma szent, és ti 

vagytok az (1 Kor 3,9. 16.17). 

 Tehát ha ezt a szót halljuk: templom, akkor nyilván eszünkbe jut a kőből vagy fából épült 

templomépület, sőt eszünkbe juthat Krisztus embersége, Akiben testileg benne lakik az Istenség teljessége 

(Kol 2,9). De jusson eszünkbe az is, hogy mi is Isten temploma vagyunk, akikben Isten lakik! Ez a 

keresztény ember méltósága: Isten lakik bennünk! A mi lelkünk is templom, vagyis Isten és az ember 

találkozásának a helye, az isteni jelenlét helye már itt a földön! 

 

 1. Az Ószövetség embere még így imádkozott: Az Úr házában lesz otthonom örök időkön át (Zsolt 

22,6), vagyis az ember otthon érezheti magát Isten házában! A Zsoltáros is így fogalmaz: Boldog, akit 

kiválasztasz, és magadhoz emelsz, hogy csarnokodban élhesse életét (Zsolt 64,5). Boldog, akit magadhoz, 

szent jelenlétedbe emelsz, és aki a jeruzsálemi templom szent csarnokaiban időzhet. Boldog, aki házadban 

lakhat szüntelen (Zsolt 84,5), vagyis éjjel-nappal Istenben élhet!  

 2. Az Újszövetség ajándéka azonban az, hogy mi magunk lehetünk Isten templomai, azaz Isten 

Lelke bennünk lakik! Élő lelki köveknek vagyunk kiválasztva, hogy szent papsággá és a Szentlélek 

közreműködésével lelki templommá, vagyis Isten hajlékává legyünk (vö. 1 Pét 2,4.5).  

 Ó, mekkora meghatódottságnak kell átjárnia lelkünket, amikor felismerjük, hogy velünk mi az Isten 

terve, mi az Isten „álma” rólunk? A szentáldozáskor Ő a legdíszesebb kőből épült templomból is arra 

vágyakozik, hogy a mi lelkünk templomába költözzék. Amikor a kőből épült templomba jövünk, akkor 

azért lépünk Isten jelenlétébe, hogy Őt leborulva imádjuk, Vele töltődjék fel a lelkünk, és hogy lelkünk 

templomában Őt vihessük el magunkkal az embertestvérek közé! Itt már nem felhő jelzi a jelenlétét, mint az 

Ószövetségben, hanem a szó, amelyet hittel elfogadunk: Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik 

bennetek (1 Kor 3,16). A kinyilatkoztatást adó Isten ismételt tanítással megerősíti ezt a nagy kiváltságot: 

Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy 

nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a ti váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg és hordozzátok tehát az Istent a 

testetekben! (1 Kor 6,19.20). 

 3. Ha vágyódunk Isten jelenlétének a megtapasztalására, akkor indítsuk fel a hitet: „Hiszem, Uram, 

hogy én a Te templomod vagyok!” Érdemes újra meg újra felindítani magunkban ezt a hitet: „Hiszem, hogy 

Krisztus titokzatos testének vagyok a tagja, és Krisztus bennem él!” Amint az apostolok kérték az Urat: 

Növeld bennünk a hitet! (Lk 17,5), mi is kérjük: „Növeld bennem azt a hitet is, hogy én a te templomod 

vagyok!” Szent Pál nemcsak azt tanítja, hogy Krisztus lakik bennünk (vö. Gal 2,20), hanem ugyanezt mondja 

a Szentlélekről is: Valóban Isten Lelke lakik bennetek (Róm 8,9). Testetek a bennetek lakó Szentlélek 

temploma, Akit Istentől kaptatok (1 Kor 6,19). 

 4. Amikor egy-egy nagyon régi templomban járunk, sokszor megfog bennünket annak az ősisége: az 

elmúlt évszázadok során itt imádkoztak elődeink, itt nyilatkoztatták ki szeretetüket Isten iránt. A genius loci, 



a hely szelleme megérint bennünket. Ez a valami láthatatlan, de mégis valóságos erő. Ez, több, mint a 

régi kövek összessége, több, mint egy korunkban épült modern templom szépsége. Ezt nem az évszázadok 

patinája adja, hanem az évszázadokon át itt imádkozó testvéreink lelkisége lüktet át a falakon: Itt áradt ki a 

lelkük Isten előtt, itt lobogott a szívükben Isten szeretete, amelyet itt kaptak ajándékba. Ehhez a 

megfoghatatlan lelki sugárzáshoz hasonlít Isten jelenléte a lelkünkben: Nem látható, de mégis 

megtapasztalható, átélhető jelenlét ez.  

 5. Ha valaki halálos bűnnel lerombolja magában Isten templomát (vö. 1 Kor 3,17), akkor a 

gyötrelem – hogy tudniillik Isten már nem lakik a lelkében, mert elvesztette a megszentelő kegyelmet – 

bűnbánatra, bűnvallomásra indítja, és szentségi feloldozást kér, mert meg akarja élni azt a boldogságot, 

hogy Isten lakjék benne! Talán mondhatjuk: „Egy-egy régi templom értékéhez hasonlóan lelkünk 

temploma is annál értékesebb, minél régebb óta élünk a megszentelő kegyelem állapotában, vagyis Isten él 

bennünk!” 

 6. A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Lisieux-i Szent Teréz vallja magáról: „Jézus 

nekem többet bocsátott meg, mint Szent Magdolnának, mert már előre megbocsátott, megakadályozva 

abban, hogy elessem”; vagyis bizonyára sohasem követett el halálos bűnt, azaz megőrizte a megszentelő 

kegyelmet, amelyet a keresztségben kapott. Micsoda irigylésre és követésre méltó állapot ez! Annyit 

azonban mindenesetre mi is mondhatunk: „Én sem akarom Istent halálos bűnnel soha, de sohase kiűzni 

lelkem templomából!”  

 Milyen kiváltságos állapot, amikor a keresztény lélek a megtisztulás útját végigjárva meg tud 

szabadulni a halálos bűnöktől! A megvilágosodás útján, az ég felé haladás útján, a mennyei dicsőség 

ragyogása felé közelítés útján pedig már nincs más dolga, minthogy a bocsánatos bűnöktől és a tudatos 

tökéletlenségektől is igyekezzék megszabadulni, és egyre jobban beleöltözzék Krisztus erényeibe, 

beleöltözzék magába Krisztusba. Így már nem annyira „én”, az ember, hanem egyre jobban Isten lesz 

az, Aki a legfőbb helyet tölti be lelkünk templomában!  

 7. Ha a Zsoltáros ezt kérdezi: Mit adhatok még az Úrnak mindazért, amit nekem juttatott? (Zsolt 

115,12), akkor ugyanezzel a lelkülettel kérdezzük mi is:  

 „Mit adhatok még Neked, Uram, hogy egyre jobban eluralkodjál a lelkemben? A Te egyre nagyobb 

szeretetedre törekvő lelkemmel keresem: mit kell még odaadnom, miről kell még lemondanom, hogy már 

ne „én” éljek önmagamban, hanem egyre inkább „Te!” élj lelkem templomában?”  

 A hitünk mellé – tudniillik, hogy „hiszem: lelkem Isten temploma!” – itt csatlakozik a készség: 

„Istenem, kész vagyok mindent megtenni, hogy lelkem temploma szép legyen számodra! Kész vagyok 

mindent megtenni, hogy lelkem temploma szent legyen számodra!” Nyújtogassuk ezt a készségünket! 

 Amikor azonban ebben a dologban is érezzük emberi gyengeségünket, kérjük bizalommal: „Uram, 

én nem tudom megtenni, hogy lelkem temploma igazán méltó hajlékod legyen, ezért kérlek, Te magad 

cselekedd meg ezt! Kész vagyok mindent vállalni, hogy lelkemet méltó hajlékoddá tedd! Nem sajnálok 

Tőled semmit, csak alakítsd, szépítgesd szívemet Hozzád méltó hajlékká!” 

 Milyen boldog is az az ember, aki megélheti lelkének ezt az örömét, amelyet az Úr tevékenysége 

hozott létre benne: „Uram, csinosabbá, kedvesebbé, szebbé tetted Számodra lelkem templomát! Hagyom, 

hogy – az ószövetségi templom tömjénfüstjénél is jobban – beleáradjon a lelkembe a Te jelenléted, hogy 

kiszorítson onnan mindent, ami nem méltó Hozzád! Szeretném, hogy ez az öröm egészen átjárjon, hiszen 

ez az öröm a Te jelenlétedből fakad, Neked örül az én szívem!” 

 8. Boldogságunkban tekintsünk a Boldogságos Szűzanyára is, aki „Isten legszebb temploma” (Ho. 

160). Ő, aki áldott méhében hordozta Isten egyszülött Fiát, megtanít, hogy hogyan lehet a mi lelkünk is Isten 



szent hajléka. Példája szerint nekünk is a készséget kell nyújtogatnunk Isten akaratára: Íme, az Úr 

szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint! (Lk 1,37). Íme, az Ige eljön, a mi lelkünkbe költözik, 

és közöttünk, bennünk él, mint az Ő kiválasztott templomában!  

 

 Itt már megvalósul:  

 a) az lecsendesedés imája, mert a lelkemet már nem a teremtmények zaja tölti be, hanem Isten 

szívének szerető lüktetése. Szent János apostollal együtt hallgathatom ezt a szívdobbanást, ezt a 

szeretetáradást (vö. Jn 13,25).  

 b) az összeszedettség imája, mert Isten az, Aki magára vonja figyelmemet, vágyaimat és egész 

lényemet. Hagyom, hogy egyre jobban befelé vonjon lelkem templomának legszentebb „részébe”, 

Önmagához.  

 c) a jelenlét imája, mert az Úr betölt a jelenlétével.  

 9. Most csendben, boldogan figyeljünk rá az Úrra, és örüljünk jelenlétének! Szent János a 

mennyei városra vonatkozó látomásában nem lát templomot: Nincs szüksége templomra, mert a temploma 

maga Isten és a Bárány (Jel 21,22). Ott tehát már nem kell külön templom! Isten azt akarja: mi Őbenne 

legyünk, Ő pedig mibennünk! (vö. Jn 6,56). Az Úr maga lesz a szentély (Iz 8,3). Mi leszünk az Ő temploma! 

Bennünk is megvalósul az örök isteni jelenlét! Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét, mert 

ezen a helyen adja az Úr a békét (vö. Ag 2,10).  

 Az ember ebben az örök isteni jelenlétben már csak azt tudja mondani, amit Tamás apostol ama 

Húsvét utáni nyolcadik napon: Én Uram, én Istenem! (Jn 20,28).  

 Az Úr pedig egy örökkévalóságon át fogja kinyilatkoztatni jelenlétét, jelenlevő szeretetét!  

 

Szüntelenül közli velünk Önmagát:  

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

Énekeljük ezt az örökre szóló szeretetvallomását:  

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

Válaszoljunk rá mi is az örökké tartó szeretet után vágyakozó lélekkel:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! Szüntelen! 

  



 

 

112. A lakás, ahol Isten lakni akar: a mi lelkünk 

 

Imádkozzuk a 93. számú éneket: 

 Megjelentünk hajlékodban áldozatra, jó Atyánk, 

 Letérdelünk áhítattal oltárodnak zsámolyán, 

 Hogy dicsérjük Egyszülötted, Aki hozzád égbe szállt. 

 Magasztaljuk és imádjuk a Mennyei szent Királyt! 

 

 A jelenlét imája az az imamód, amellyel Isten eljön a szemlélődő ember lelkébe, és megmutatja 

jelenlétét. Ezt a jelenlétet néztük eddig már a szent sátorban, illetve a templomban.  

 

I. Isten bennünk is akar lakni, lakást vesz bennünk  
 

 1. A Zsoltáros azért magasztalja Istent, mert Jákob házát magának választotta az Úr, tulajdonába 

vette Izraelt (Zsolt 134,4). Itt nem egy kőből épült házról van szó, hanem egy családról, amelyet Isten azután 

egy néppé, az Ő saját népévé épített magának. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Isten megígérte: Naggyá 

teszem nemzetségedet! (Ter 17,16; 26,4; 35, 

12). Prófétája szavával Dávidnak is megerősítette a messiási ígéretet: Naggyá teszlek. Az Úr házat épít neked 

(1 Krón 17,10). A választott nép tagjai tehát megismerhették azt, hogy milyen közel van hozzájuk az Úr: Te 

közel vagy, Uram! (Zsolt 118,151). Ez belső örömmel töltötte el őket. 

 2. Most az imádságban éljük át, hogy mi is beletartozunk az Ábrahámnak ígért lelki ivadékok 

sorába! Mi is abba a házba tartozunk, amelyet magának választott az Úr. Éppen ezért közel van hozzánk is! 

Ezért járja át tehát a mi lelkünket is az öröm! Az a tény, hogy Isten eljött hozzánk, azt jelenti, hogy Ő 

közel jött hozzánk! Kiváltságos és megtisztelő ajándék ez számunkra Istentől! Ha valaki messze tájakról 

megérkezik, akkor mosolyra lágyul az arcunk, ragyogóvá fényesedik a szemünk, örömmel töltődik be a 

lelkünk, mert az a nagy távolság – amely nem engedte a szeretett személy jelenlétét éreznünk – semmivé lett. 

Itt van már, eljött hozzánk. A nagy utat az Úr tette meg, nekünk csak az ajtót kellett kinyitnunk Előtte. 

Ezt az élményét örökíti meg a Zsoltáros is: Pihentében is megáldja azt az Úr, akit szeret (Zsolt 126,2). 

Boldogan fedezhetjük fel, hogy az Úr megelőzött minket. Most nem nekünk kellett erőfeszítést tennünk 

ahhoz, hogy találkozhassunk, hanem Ő jött el. „Betoppant, s lakást vett nálunk!” 

 Nem volt más dolgunk, csak lecsendesedni, azután összeszedetten Őrá figyelni, és várakozni. 

 3. Ebben a belső csendben és összeszedettségben – amikor már nem tevékenykednünk kell, hanem 

„csak” várakoznunk az Úrra –, Ő hajlandó megmutatni nemcsak a jelenlétét, hanem a közelségét is! 

Engedjük, hogy egyre közelebb húzódjék hozzánk, s pihenjünk meg annak szívén, Aki eljött hozzánk!(Vö. 

Ho.154.)  



 

II. Az Úr fel akarja díszíteni lelkünk hajlékát 

 

 1. A Zsoltáros a lélek-menyasszonyról, a Királynak kiválasztott királyleányról azt mondja: Belül a 

királylány csupa szépség. Arannyal van átszőve a ruhája (Zsolt 44,10). Vajon a mi lelkünk mennyire van 

már felékesítve, hogy méltó hajléka legyen az Úrnak? A menyasszonyt mások öltöztetik fel, hogy szép 

legyen. A mi lelkünk hajlékát maga az Úr díszíti fel. Az Úr házát ugyanis szentség illeti mindörökre! (Vö. 

Zsolt 92,5). 

 Ő gondoskodik arról, hogy számára csupa szépség legyen a lelkünk, vagyis aranynál is drágább 

erényekkel legyen felékesítve! A Zsoltáros más alkalommal is beszél az istenfélő asszony szépségéről: 

Házadnak belsejében olyan ő, mint a dúsan termő szőlőtő, fiai úgy veszik körül asztalodat, mint az 

olajfacsemeték (vö. Zsolt 127,3). Ha lelkünk az Úr háza, akkor kell, hogy a mi lelkünk belsejében is dús 

gyümölcsöket találjon az Úr! Apostolai által ültette el és öntözte – de kell a mi hozzáállásunk, 

közreműködésünk és a jócselekedetekre való készséges akarásunk is. Akkor majd megtapasztalhatjuk, hogy 

a növekedést Isten adja (vö. 1 Kor 3,5.6). 

 2. „Néma csendben, áhítattal” (Ho. 50.), csodálattal nézhetjük: hogyan adja Isten a növekedést a 

lelkünkbe? 

 3. Isten ugyanis nemcsak közöttünk akar lakni, és közöttünk akar járni, ahogyan Mózesnél ígérte 

(Lev 26,11; 2 Kor 6,16), hanem Ő, Aki bennünk akar lakni is, – isteni ízlése szerint – maga akarja 

feldíszíteni az Ő öröklakását! Döbbentsen meg az Úrnak ez az istenien merész gondolata! Az Istent szerető 

lélek itt már nem tiltakozik, mondván: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj! (Mt 8,8). Annyira 

készséges a lelke, hogy egészen megadja magát isteni Ura ízlésének! 

 

III. Az Úr várja a mi közreműködésünket is! 

 

Lelkünk Ura azonban nem valami önkényúr, aki nem veszi figyelembe a másikat! Szeretett tanítványa, Szent 

János által tanít: Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk (1 Jn 4,12.13). 

 

 1. A felebaráti szeretet gyakorlása által is előkészíthetjük a szívünket, hogy Isten számára méltó 

lakás legyen! De tevékenységeinkre visszatekintve láthatjuk, hogy azok emberileg mennyire kicsiny 

értékűek. Az Úr mégis hajlandó elfogadni ezeket a kis eredményeket is. Ő teszi ugyanis tökéletessé bennünk 

a szeretetet.  

 2. János apostol tovább tanít: Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban Isten él, és ő Istenben (1 Jn 

4,15). Ugye, most már kezdjük kicsit világosabban látni, hogy miért kellett a Jézus-imában annyiszor 

mondanunk: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! Mert ha megvalljuk 

és segítségül hívjuk a nevét, akkor Isten bennünk él! Hatalmas kitüntetés ez: Isten hajlandó lakást venni 

nálunk! Erre Jézus tesz ígéretet: Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá 

megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 14,23). Milyen fenséges jutalma ez az embertárs iránti szeretetnek és az 

Isten iránti szeretetnek, hogy miatta Isten önmagát ajándékozza nekünk. 

 3. Ha az eddigi életünkben tudtunk is örülni valamilyen ajándéknak, ha volt is valami, ami 

megörvendeztette lelkünket, az mind-mind csak halvány előképe volt annak a mérhetetlen nagy ajándéknak, 

amellyel Isten eljön, lakást vesz nálunk, és megörvendezteti a szívünket. 



 a) Szent Pál ugyanis valami kimondhatatlan ajándékról beszél, amely örömünkre szolgál: A mennyei 

Atya adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Szentlelke által megerősödjetek belső emberré, 

hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben! (Ef 4,16.17). Szentháromságos mivoltában az Atya tehát 

együttműködik a Fiúval és a Szentlélekkel abban, hogy Ő legyen lelkünk hajlékának lakója! Szinte fel sem 

tudjuk fogni, mekkora a keresztény ember méltósága! Isten a mi lelkünket teszi lakóhelyévé, vagyis 

mennyországgá! A mennyország végtelen hatalmas Ura, az ég és föld teremtő Istene a lelkünk hajlékában 

lakik! Isteni jelenlét ez! 

 b) Mindez a hit által történik, ahogyan Szent Pál mondta: A hittel Krisztus lakjék szívetekben! (Ef 

4,16). Akkor erősítsük hitünket, akkor könyörögve kérjünk: Uram, erősítsd meg a mi gyenge hitünket! (vö. 

Mk 9,24). Minél nagyobb lesz bennünk a hit, annál jobban bennünk lakik Krisztus, az élő Isten Fia az 

Atyával és a Szentlélekkel együtt! 

 IV. Milyen ígéretei vannak a kinyilatkoztatást adó Istennek az Ő szentháromságos bennünk 

lakását illetően? 

 1. Ha bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, Ő, aki Krisztus Jézust 

feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által (Róm 8,11). 

Istennek ez a bennünk lakása a záloga annak, hogy testünk feltámad. Isten megbecsüli a test-lélek embert 

– akit Ő alkotott –, nemcsak a lelkünkben akar lakni, hanem a testünkben is! Szent Pál nem véletlenül 

figyelmeztet: Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem 

tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent 

testetekben! (1 Kor 6,19.20). Krisztus testének és vérének feláldozása volt a mi váltságdíjunk. Ezért már 

nem a magunkéi vagyunk, hanem Istenéi! Tudnunk kell, hogy Isten nemcsak az élet leheletét, az életet 

lehelte Ádám és utódai testébe (vö. Ter 2,7), hogy lelkünk legyen, hanem a saját Lelkét (vö. Jn 14,16). A 

Szentlelket adta nekünk az újjáteremtésben, amikor a második Ádám, Krisztus értünk megnyitott oldalából 

(vö. Jn 19,34) megszülettünk. Azzal fogjuk megdicsőíteni Istent, hogy hordozzuk Őt a testünkben is. 

 Amikor a kinyilatkoztatást adó Isten azt ígéri: életre kelti a mi halandó testünket a bennünk lakó 

Szentlélek által (vö. Róm 8,11), akkor ez az élet már a feltámadt életet jelenti. A feltámadt ember teste és 

lelke egy örökkévalóságon át Isten hajléka lesz, bennünk fog lakni. 

 2. Engedjük, hogy ez a tanítás átjárja lelkünket! Engedjük, hogy ez a megígért mennyei boldogság 

már most magával ragadja egész mivoltunkat a mennyei hazába! Ahogyan a búzamagban „látni” tudjuk 

a jövendő termést, az új kalászt, és az eucharisztikus Jézust is, úgy ebben a földbe való temetésre szánt 

testünkben is „megláthatjuk” annak jövendő megdicsőültségét, kibontakozását: feltámadt testünk és lelkünk 

örökre Isten hajléka lesz! Ahogyan a búzamagot vető ember a kenyérre gondol, amelyet a családjának és a 

közösségnek ad, úgy – búzaszemnyi, földi létünk ellenére – gondolatban már mi is ott lehetünk a 

kibontakozott, mennyei életünkben. Ott lehetünk, ahová vágyódik a szívünk. Ahol a kincsed, ott a szíved 

is (Mt 6,21). Ott már nemcsak hisszük Isten jelenlétét a lelkünkben, hanem boldogan, örök boldogsággal 

meg is tapasztalhatjuk, szemlélhetjük, gyönyörködhetünk Benne! 

 Íme, ez a jelenlét imájának a gyümölcse: mi befogadjuk lelkünkbe Istent, s az Ő jelenléte lelkünk 

hajlékát mennyországgá szenteli. Ez az, amiről Pál apostol beszél: Élek ugyan, de már nem én, hanem 

Krisztus él bennem (Gal 2,20). A mennyország Istene saját jelenlétével, önmaga ajándékozásával díszítette 

fel lelkünk hajlékát arannyal átszőtt ruhánál is értékesebb módon. Ezért van az, hogy a király menyasszonya 

belül csupa szépség (vö. Zsolt 44,14). Ha testileg Krisztusban lakik az Istenség egész teljessége, akkor Benne 

leszünk ennek a teljességnek részesei mi is, test-lélek emberek (vö. Kol 2,9.10), Krisztussal együtt tudunk a 

Mennyei Atyának a Szentlélekben szeretett gyermekei lenni (vö. Mt 3,17). 

 Ha úgy tetszett az Atyának, hogy Krisztusban lakjék az egész teljesség (Kol 1,19), akkor Krisztussal 

hajlandó a világmindenséget nekünk is ajándékba adni, hogy bennünk is jelen legyen Isten minden 



teremtménye. Mindaz, akinek és aminek köze van Istenhez, aki és ami Istenhez tartozik, az a mienk is! 

Ahogyan egy férfi és egy nő a házasságkötéskor elvállalja a másik rokonságát is, úgy, amikor életünk Urát 

befogadjuk lelkünk hajlékába, akkor elvállaljuk mindazt és mindazokat, ami és akik Istenéi. Attól kezdve 

hozzánk is tartoznak. Micsoda lakása ez az Úrnak! Nem egy kis garzon, hanem isteni méretekre táguló lakás, 

amelybe belefér az egész univerzum!  

 

Talán most már egy kicsit jobban megértjük Isten szeretetvallomását: 

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

Legyünk egyre készségesebbek ennek a mérhetetlen szeretetnek a befogadására: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

  



 

 

113. Krisztus titokzatos Teste vagyunk 

 

Imádkozzuk a 257. számú éneket: 

 Örvendezzünk, gyertek, áhítatos lelkek, 

 Istenünk oltáránál! 

 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: 

 Mi Urunk mireánk vár. 

 Fölséges az Isten, por előtte minden, 

 Por a föld, por az ég is! 

 Mik a földön élnek: mint a szegény féreg, 

 Szeret Ő, szeret mégis. 

 

I. Krisztus titokzatos testét szeretnénk szemlélni! 
  

 1) A második isteni Személy – Aki szüntelenül imádja a Mennyei Atyát és szeretik egymást az 

Atyával a Szentlélekben – a Szentlélek erejéből megtestesült, értünk emberré lett, és Szűz Máriától született. 

Az Úr Jézus Krisztus, az élő Isten Fia ugyanakkor valóságos ember is, valóságos emberi lélekkel és emberi 

testtel. Ezt még könnyű megérteni, bár ez is hittitok! De azt már nehezebb megérteni, hogy ez a valóságos 

ember – Aki szolgálni jött közénk, közöttünk élt, szeretetből az életét adta bűneink megváltásáért – közülünk 

ugyan a mennybe ment, s mégis közel maradt hozzánk, hiszen megígérte: Velünk marad mindennap, a világ 

végezetéig! (vö. Mt 28,20). 

 2) Amikor az Eucharisztiát nézzük, akkor nem látjuk, hanem „csak” hisszük, hogy Jézus valóságos 

teste és vére, embersége és Istensége valóban jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Azt sem tudjuk igazán 

felfogni, hogy ahol a Fiú van, ott van az Atya is, meg a Szentlélek is. De az a kis ostya mégis valahogyan 

kézzelfogható közelségbe hozza hozzánk Jézus szentségi Testét. Amikor azonban Jézus az Ő szüntelen 

közöttünk való jelenlétéről szólt, akkor nemcsak az Eucharisztiára gondolt. Mivel az Ő megdicsőült 

embersége az Istenséggel együtt immár örökké a mennyországban van, azért ezt a mennyei jelenlétét ki tudja 

terjeszteni a világon élő minden ember számára, hiszen a mennyország nincs térhez és időhöz kötve.  

 3) De a Biblia említi Krisztus titokzatos Testét is: A Mennyei Atya mindent Krisztus lába alá vetett, 

és az egész Egyház fejévé tette Őt. Ez az Ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt (Ef 

1,22.23). Lényeges tanítás ez a kinyilatkoztatás! Az a kifejezés, hogy mindent a lába alá vetett – régi keleti 

szófordulat. A győztes király a csatában legyőzött ellenség fejére tette a lábát, s ezzel jelezte a győzelmet. Itt 

minden ellenséges hatalom legyőzéséről van szó: a mennyei Atya győztessé tette az Ő egyszülött Fiát. De ez 

a tanítás: mindent lába alá vetett, azt is jelenti, hogy mindnyájan, akik az Ő táborában vagyunk, részesedünk 

az Ő győzelmében. Akik Vele egységben vagyunk – tehát valami egészen gyönyörűséges, „titokzatos” 

egységben – Vele együtt részesedünk a győzelemben is! A Mennyei Atya Krisztust az egész Egyház fejévé 



tette. Bár a fej irányítja az emberi életet, mégis a tagok harmonikus együttműködése kell ahhoz, hogy a fej 

meg tudja valósítani a maga akaratát. Szent Pál apostol azt is tanítja Krisztus Egyházáról: Ez az ő teste és 

teljessége. Ahogyan a test különböző tagjai láthatóak, úgy Krisztusnak, mint főnek is láthatók a teste tagjai, 

tudniillik bennünk és általunk. Krisztus mindent mindenben betölt, folytatja Szent Pál. Vagyis bennünket, 

embereket is betölt. Itt sejlik fel a csodálatos nagy hittitok: „keresztségem óta én már úgy létezem, hogy 

nem csupán az én emberi személyiségem él bennem, hanem úgy, hogy ugyanakkor Krisztus élete is él 

bennem!”  

 4) A jelenlét imájának micsoda kibontakozása ez: Isten nemcsak jelen akart lenni számunkra egy 

földi szent sátorban, nemcsak találkozni akart velünk a jeruzsálemi templomban, illetve nemcsak közöttünk 

akar lakni a fából, kőből, betonból épített keresztény templomokban, és nemcsak velünk együtt lenni ebben a 

földi életben, mint valami nagy hajlékban, hanem még többet akar nekünk adni! Az előbbi képekben már 

felsejlik a nagy valóság, hogy Isten jelen van az életünkben, de Ő nemcsak találkozni akar velünk, vagy 

közöttünk lakni, vagy együtt lenni velünk, hanem bennünk is akar élni! Hittel vállaltuk ezt a mély értelmű 

tanítást: mi Krisztus titokzatos Teste vagyunk. Ő ugyanis valami hallatlanul nagy, bensőséges „titokzatos” 

valóságot adott nekünk: az Ő isteni életének részesei lettünk! (Vö. 2 Pét 1,4). Isten Fia ugyanis a 

megszentelő kegyelem által szeretetből – tehát az Atyával és a Szentlélekkel együtt bennünk él! Ez azt 

jelenti, hogy nemcsak hajléka vagyunk Istennek hanem „titokzatos, misztikus” módon Krisztusnak a 

Teste is! Ez valóságos jelenlét, de – mert „titokzatos” jelenlét, azért – nem az érzékszervekkel való 

felfoghatóságnak, nem a megérthetőségnek, nem megérezhetőségnek a szintjén ismerhető fel, hanem a 

hitnek a szférájában.  

 Indítsuk fel a hitet: „Uram, Jézus Krisztus, de jó is, hogy bennünk lakozol! A Te titokzatos Tested 

tagjai lehetünk! De jó! De jó!”  

 

 II. Minden keresztény szerves kapcsolatban van Krisztussal és egymással is  

 

 1) A keresztség által kapcsolódunk bele a titokzatos krisztusi Testbe. Mi mindnyájan egy 

Lélekben, (a Szentlélekben) egy testté (Krisztus testévé) lettünk, a keresztség által (1 Kor 12,13). Ez tehát azt 

jelenti, hogy a világon élő minden megkeresztelt hívő egy testet, egy testületet alkot: a titokzatos, misztikus 

Krisztus Testét. A keresztségben Krisztus újjáalkot minket. Ahogyan a teremtéskor az Úr Ádám testébe 

éltető leheletet lehelt, úgy Krisztusnak, ennek az új Ádámnak ebbe a titokzatos Testébe a Szentlelket leheli: 

Mindnyájunkat egy Lélek itatott át (1 Kor 12,13). Milyen csodálatos kitüntetés, hogy Isten az Ő Lelkét adja 

nekünk. Az Ő életét ajándékozza nekünk. Végre el kellene már hinnünk: Nemcsak mi élünk 

önmagunkban, hanem Krisztus is él mibennünk! (Vö. Gal 2,20). Ezt a krisztusi titokzatos Testet az Úr 

Jézus az Ő saját teste-vére ajándékozásával táplálja. Az eucharisztikus kenyér által reálisan, vagyis 

valóságosan részesedünk az Úr testében, és közösségbe kerülünk Vele és egymással. Mi ugyanis sokan egy 

kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesedünk (1 Kor 10,16.17; vö. II. Vatikáni 

Zsinat, Az Egyházról szóló dogmatikus konstitúció, 3. szám). Tehát a Szentírás és a Zsinat tanítása szerint mi, 

megkeresztelt hívő keresztények a lehető legszorosabb egységben, vagyis szerves életközösségben 

(szimbiózisban) élünk Krisztussal, de egymással is! Ez valóság! A keresztség által mi együtt alkotjuk a 

titokzatos Jézust! Mi ugyanis mind az Ő életébe beoltott tagjai vagyunk: vagyis valóságos, élő és éltető 

közösségbe emelkedtünk Jézussal és egymással. Ez „titokzatos” valóság! 

 2) Amikor a jelenlét imájának gyakorlására törekszünk, mostantól próbáljuk meg Krisztust nem 

annyira valahol magunkon kívül keresni, hanem inkább a lelkünk mélyén, magunkban és a 

testvéreinkben! Egész lelki életünknek ugyanis ez a célja: egybeépülni Jézussal, mint tagok a Fejjel! Az a 

feladatunk, hogy igazságban éljünk, és a szeretetben teljesen egybeforrjunk a Fővel, Krisztussal! (Ef 4,15). 



Amit a magunk erejével nem tudunk elérni, azt kérjük bizalommal Istentől! Ő az, aki az egész testet 

összekapcsolja és egybetartja a különböző ízületek segítségével és minden tag arányos együttműködésével! 

Így növekszik a test, és építi fel magát a szeretetben (vö. Ef 4,16). 

 3) Az apostoloknak az a feladatuk, hogy közreműködjenek a saját életét nekünk ajándékozó 

Krisztussal, hogy segítsék a tagokat, amíg Krisztus egészen ki nem alakul bennünk.  

 Szent Pál apostol tanít bennünket: kell az apostolok közreműködése, és szükséges a mi 

erőfeszítésünk is, de a növekedést Isten adja (1 Kor 3,6). Próbáljuk itt tetten érni Isten mérhetetlen szeretetét, 

amellyel új, krisztusi életet lehelt belénk! Mid van, amit nem kaptál? (1 Kor 4,7). Akkor ismerjük fel 

Istennek ezt az önmagát ajándékozó, bőkezű szeretetét! Lehet-e ennél nagyobb ajándék? Mindez – vagyis az, 

hogy Krisztus élete él bennünk – a Szentlélek által valósul meg, mindnyájunkat ugyanaz az éltető Lélek itat 

át: Krisztus Lelke (vö. 1 Kor 12,13). Ezért biztat az apostol bennünket is: Mindnyájatokban ugyanaz az 

érzés, vagyis ugyanaz az a Lelkület legyen, amely, vagyis aki Krisztus Jézusban volt! (Fil 2,5). Krisztus élete 

a Szentlélek, akivel a Mennyei Atya felkente az Ő egyszülött Fiát! 

 Szent Péter apostol is fontosnak tartja ezt a teljes azonosulást: Ugyanannak az érzületnek a 

fegyverzetét öltsétek magatokra, amely Krisztusban volt (1 Pét 4,1). Ha tehát ez az ajándék, amellyel 

Mennyei Atyánk az Ő szentháromságos mivoltát Krisztus Urunk által ajándékozza nekünk, a lelkünkben 

visszhangot ver, akkor próbáljuk ezt erősíteni, vagyis hittel még jobban megélni: Krisztus él bennünk!  

 II. János Pál pápa 1984. évi ausztriai, de a magyaroknak is szóló darázsfalvi látogatásának a 

vezérgondolata ez volt: „Életünk Krisztus!” (Kol 3,4). Erről van szó: a mi életünk Krisztus! Micsoda 

ajándék! Egy életen át örvendezhetünk ennek a nagylelkű isteni ajándéknak! Isten – aki saját Fiát sem 

kímélte, hanem mindnyájunknak áldozatnak adta – hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 

(Róm 8,32). Ez Isten misztikus, titokzatos, emberileg szinte érthetetlen cselekvése: Azért hogy a szolgát 

megmentse, saját Fiát nem kímélte, nekünk ajándékozta! Ajándék! Ajándék!  

 4) Ha bánatosak vagyunk, mert nem tudunk összeszedetten imádkozni, ha amiatt nyugtalankodunk, 

hogy szétszóródnak a gondolataink, akkor vonuljunk lelkünk legmélyére, és figyeljünk arra, hogy Krisztus 

bennünk él! Krisztus imádja a Mennyei Atyát bennünk! Krisztus a Szentlélekkel szereti a Mennyei 

Atyát és minden embertestvért bennünk is, mert a titokzatos Test tagjai is szüntelenül 

összeköttetésben vannak egymással! Erről Jézus akkor adott tanítást, amikor a szőlőtőhöz hasonlította 

magát: Én vagyok a szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves (Jn 15,1), Aki műveli bennünk ezt az egyetlen 

krisztusi életet. Nem tudunk gyümölcsöt hozni, hogyha nem maradunk Krisztusban, ha nem maradunk 

életszerű összeköttetésben a Szőlőtővel. Jézus olyan világosan mondja: Én vagyok a szőlőtő, ti a 

szőlővesszők (Jn 15,5). Lehet-e látni azt, hogy a szőlővessző hogyan él a szőlőtőből? Mégis árad az életerő a 

szőlőtőből a vessző felé, és bő termést hoz. Ez tehát a bő termés titka. Jézus mondja: „Aki bennem marad, és 

én őbenne, az bő termést hoz, hiszen nélkülem semmit sem tehettek. Amit tesztek, azt velem és általam 

teszitek. Én teszem bennetek. Amint engem szeret az Atya, vagyis életet ad nekem az Atya öröktől fogva 

örökké, úgy szeretlek én is titeket, tehát életet adok nektek, örök életet, isteni életet!” (vö. Jn 15,5.7.9).  

5) Nincs más feladatunk, mint engedni, hogy ez az isteni élet belénk áradjon, hogy a Szentlélek 

egészen átitasson, átjárjon önmagával, és átalakítson Krisztus titokzatos Testének tagjává, aki már nem 

Istentől különálló, Tőle független életet akar élni, hanem csak azt kívánja, hogy egy Élet, egy Lélek lüktesse 

át Őt Istennel! Krisztus sürgeti: Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15,9). Akkor ez legyen az imánk: 

„Uram, elidőzöm az irántunk való szeretetedben, amellyel betöltöttél!” 

 6) De ezt már nem a szavak közvetítésével kell mondanunk! Itt elég, ha a szív lüktet: Jézus Szívéből 

árad belénk a szeretet, illetve a mi szívünkből árad a szeretet a szentháromságos egy Isten felé! Ez az a 

szeretet, ez az a szeretés, amely Krisztus élete! Ez az az élet, amelyet nekem is élnem kell Krisztussal! Ez a 

Krisztussal azonosult élet! 



 

 7) Modern korunk sajnos ismeri az emberi tevékenység környezetszennyező ártalmait, amikor is a 

szennyező anyagok, a különféle vegyszerek mérgezik a szervezetünket. Mennyivel fenségesebb az isteni 

tevékenység, amikor Krisztus épül bele a mi életünkbe, és élteti, vagy a régi szent atyák szóhasználata 

szerint: átisteníti azt, akkor kimossa belőlünk a bűn minden salakját! A mi életünk is egyre tisztább lesz, ha 

egyre jobban betölti Krisztus lelkülete, Krisztus élete. Mennyei Atyánk pontosan ezt akarja elérni: Krisztus 

legyen bennünk is a minden! (vö. 1 Kor 15,28). Akkor már nemcsak Krisztus módjára élünk, hanem 

Krisztusként élhetünk. Ez a Krisztussal azonosult élet azt jelenti, hogy engedjük Krisztust élni bennünk, 

engedjük, hogy az Ő istenfiúi életét élje bennünk. Ez azért lehetséges, mert a teljes Szentháromság 

jelenléte betölt minket, mint Krisztus titokzatos Testének tagjait. Szívünknek ez a megtisztulása belső 

megkönnyebbülést jelent, hiszen a földi dolgok salakjától könnyebbé lesz a lelkünk, megtisztul. Így nagyobb 

lesz a befogadóképességünk, többet tudunk befogadni Istenből a lelkünkbe. 

8) Ha a Zsoltárossal eddig azt imádkoztuk: Szívem és testem áhítozik az élő Isten után (Zsolt 42,3), 

akkor most már inkább azt kell imádkoznunk: testem és lelkem ujjong az élő Istenben, mert Ő mibennünk 

él! Jézus jogosít fel erre az örömujjongásra. A szőlőtőről és a szőlővesszőről szóló példabeszédében ugyanis 

feltárta szíve akaratát: Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen 

az örömötök! (Jn 15,11).  

 Engedjük tehát Jézus örömét eluralkodni bennünk: azt az örömet, amellyel az Atyának örül; azt az 

Örömet, Aki a Szentlélek, és Akiben a Fiú örül az Atyának, meg nekünk, titokzatos Teste tagjainak is!  

 Itt jogos lenne a tiltakozás: „Menj ki Uram tőlem, mert méltatlan vagyok (Lk 5,9) erre a Te 

szentháromságos jelenlétedre!” De a teremtményi és gyermeki készség, engedelmesség arra késztet, hogy ne 

kapálózzam, ne tiltakozzam ellene, hanem örvendező szívvel mondjam ki a készséges „igen!”-t Isten 

akaratára! Belesimulok, belenyugszom, belecsendesedem ebbe az isteni szeretetbe. Nem vitatkozom Vele, 

hanem megadom magamat az Ő szent akaratának. Ahogyan Jézus mondta: Igen, Atyám, így tetszett neked 

(Mt 11,26).  

 Ez egyben már jelzi keresztény életünk további feladatát is: egészen át kell adnunk magunkat a 

Szentháromság irányításának! Ha minket, kicsiny teremtményeket az a kitüntetés ért, hogy Isten a mi 

lelkünket választotta hajlékául, és így titokzatos módon beletagozódhattunk Krisztus Testébe, akkor nekünk, 

a tagoknak nincs más feladatunk, mint szüntelenül „igen!”-t mondanunk a Főnek, Krisztusnak. Ezzel 

kapcsolatban mondta Jézus: Aki szeret engem, megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja őt. Hozzá 

megyünk (tudniillik a Szentlélekkel), és Benne fogunk lakni! (Jn 14,23). Szüntelenül törekedjünk tehát 

megismerni Jézus tanítását, és szeretetből megtartani parancsait! A többi már Isten dolga. De Ő isteni 

nagylelkűséggel tesz mindent! Teljesíti azt, amit megígért: szívesen eljön hozzánk, mert bennünk akar lakni! 

(vö. 2 Tim 1,14). 

 

Befejezésül imádkozzuk a 257. számú éneket:  

 Fiát adta értünk, Őbenne remélünk,  

 Főpapunk Ő lett nékünk,  

 Áldozatunk Ő lett, s érte, Uram, Tőled 

 Reméljük üdvösségünk. 

 



 Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden, 

 Ég és föld imádjátok, 

 Közeleg az égből, dicsőséges fényből, 

 Szent neve legyen áldott! 

 

  

  



 

 

114. Szentségben és igazságban járjunk életünk minden napján Isten előtt, (vö. Lk 1, 75-76), 

aki kinyilvánítja jelenlétét! 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket:  

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád.  

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet.  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved.  

 

 A címben szereplő gondolatot a Benedictus-ból idéztük. Ebben az Istennek hálálkodó, Istent áldó 

imában Zakariás mondja fiáról, a kis Keresztelő Jánosról: Te pedig, gyermek, az Úr színe előtt fogsz járni 

szentségben és igazságban életed minden napján (Lk 1,75.76). 

 Eddig is a jelenlét imáját tanulmányoztuk, gyakoroltuk, hiszen a szemlélődő imának nagyon jól 

meghatározható, körülírható fokozata az, amikor a lélek betöltődik Isten jelenlétének tudatával. Most 

nézzük, hogy hogyan lehetne mélyíteni Isten jelenlétének tudatát, vagyis még nagyobb boldogsággal élni 

Isten jelenlétében. 

 A hitet imával és a kegyelem segítségével bármikor felindíthatjuk, hiszen megvallhatjuk: „Hiszem, 

hogy Isten itt van!” Ez nagyon kedves témája az elmélkedéseknek is. 

 A szemlélődő imában azonban az ember ingyenes ajándékként kapja az élményt: „Isten itt van!” A 

mi feladatunk tehát: tegyük meg azt, amit megtehetünk, keressük az Urat! Vágyódhatunk azonban arra, hogy 

az Úristen majd ingyen, kegyelemből megadja, hogy megízlelhessük jelenlétének édességét. Vágyódhatunk 

ennek az emberi és isteni akarásnak az egységére: „Uram, ha Te is úgy akarod, szeretném boldogan 

megízlelni, megtapasztalni jelenléted örömét!” 

 Ahogyan az ember át tudja adni magát a bánkódásnak (és akkor a bánat tölti be), úgy most adjuk át 

magunkat az örvendezésnek, a jelenlevő Isten feletti örömnek: nyissuk ki a lelkünket a jelenlevő Isten előtt!  

 Isten jelenlétének imádságos megtapasztalásához segít Ozeás próféta buzdítása: Törekedjünk 

megismerni az Urat! (Oz 6,3).  

 A keresztény ember az Istenre gondolással, az Ő megismerésében való gyarapodással mindig 

felszítja magában a szeretetet is: minél jobban megismerjük az Urat, annál jobban tudjuk és akarjuk 

szeretni és imádni Őt! Ez a szeretetünk és imádásunk a teremtmény hódolata lesz Teremtője előtt, az 

imádkozó ember egybekapcsolódása lesz a jelenlevő Istennel.  

  



 

 Ehhez az egybekapcsolódáshoz segít a következő néhány szempont:  

 I. Hatalmas Istenem, akinek színe előtt állok, és akinek szolgálni akarok!  

 Tehát gondoljuk el, hogy a végtelenül nagy, fölséges Isten előtt állunk! Ahogyan egész életünk 

istenszolgálat, úgy a jelenlevő Istennel való imádságos találkozásunk is az Ő szolgálata legyen. Neki 

szolgálunk. Gondoljuk meg: milyen hatalmas az az Isten, Aki megengedte, hogy a színe előtt állhassunk, 

illetve meghívott a szolgálatára: mi is szentségben és igazságban járjunk előtte életünk minden napján! (Vö. 

Lk 1,75).  

 Az ember sokszor megéli, hogy milyen kicsi. Ez sokszor kisebbrendűségi érzést hoz létre egyesek 

szívében. Most az imában azonban nyugodtan próbáljuk meg megélni Isten végtelen nagyságának az 

élményét: „Milyen nagy vagy Istenem! A Te nagyságod nem deprimál, nem nyom agyon, nem borít el a 

kisebbrendűség érzésével, fájdalmas gyötrődésével, hanem a kicsiny gyermek boldog büszkeségével tölt be.” 

A gyermek ugyanis jogosan tudhatja, hogy édesanyja és édesapja milyen nagy, akik mellett boldogan 

feszíthet azzal a felemelő gondolattal, hogy ők fogják a kezét, és vezetik lépteit. „Uram, ezzel a gyermeki 

boldogsággal vallak meg Téged Atyámnak! Te Szent vagy, azért Hozzád méltóan akarok élni én is: 

Szentségben és igazságban szeretnék járni Előtted életem minden napján.” 

 II. Szentnek kellene lennem, hogy végtelen szent Fölséged közelében megállhassak! 

 Nyugodtan átérezhetjük tehát nyomorúságunkat, kicsinységünket, de ugyanakkor megélhetjük az Ő 

irgalmának nagyságát is, amellyel magához hívott. Megtanított járni, a szeretet puha kötelékével magához 

vonzott. Lehajolt hozzánk, arcához emelt, enni adott nekünk (vö. Oz 11,3.4), magához édesgetett, a pusztába 

vezetett, hogy ott a szívünkre beszéljen (vö. Oz 2,16), vagyis hogy kinyilvánítsa számunkra a jelenlétét.  

 Istennek ebből a felénk közelítő magatartásából megélhetjük: mennyit tevékenykedik az Úr azért, 

hogy mi szentek legyünk, hogy szentségének részesei lehessünk. Ez kontemplatív magatartás: nemcsak 

szemlélhetjük az Úr irgalmas, hozzánk lehajló szeretetét, hanem be is fogadhatjuk, és engedjük, hogy 

Ő uralkodjék el bennünk!  

 Engedjük,  

 – hogy betöltsön jelenlétével,  

  – hogy Magához édesgessen,   

  – hogy szívéből a szívünkhöz szóljon a szeretet szavával. 

 A készség és a befogadás jó előkészületi magatartás a szemlélődő ima kegyelmeire. Mondogathatjuk 

a Zsoltáros szavát: Kész az én szívem, kész az én szívem (Zsolt, 107,2), hadd halljam, mit mond az Úr az Ő 

szentjeinek! Ozeás próféta szavával nekünk is üzeni: Ismerd meg, és szeresd az Urat! (vö. Oz 6,3). Akkor 

törekedjünk arra, hogy jobban megismerjük és szeressük az Urat!  

 

 III. Mindenható Isten, végtelen nagy Úr, mindenekfelett akarlak szeretni és szolgálni minden 

embertársamban! 

 A szeretet vallomása ez. De ha csak ennyit tudunk kidadogni Neki: – „Szeretlek!” –, akkor ez is 

elegendő. Ez a lavinákat megindító erőknél, a hegyeket megrengető erőknél is hatalmasabb erő! Ez a 

„szeretlek!” vallomás ugyanis megindítja Isten szívét. Ezért Ő újra meg újra hajlandó kinyilvánítani 



jelenlétét és szeretetét.  

 Mi pedig boldogan mondjuk Neki: „Kész vagyok megismerni és befogadni a te szeretetedet, Uram!”. 

Így életünk minden napján szentségben és igazságban, vagyis szeretetben járhatunk Isten színe előtt, Aki 

szüntelenül hajlandó kinyilvánítani nekünk is szent jelenlétét. Már nincs más dolgunk, mint betelni ezzel a 

jelenléttel, ezzel a szeretettel. 

 

Hallgassuk boldogan az Ő szeretetvallomását:  

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

Kérjük továbbra is ennek a kedves Jelenlevőnek a szeretetét: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  



 

 

e) A JELENLÉT IMÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

115. A mennyei páternoszter 

 

Imádkozzuk a 103. számú éneket: 

 Téged kérünk, Atyaisten, segíts, bennünk erő nincsen! 

Küldj Szentlelket, Ki bennünket vigasztaljon, ébresszen! 

 

 Bús éltünkben ellankadtunk, megtörődtünk, elfáradtunk.  

 Jöjj el, keltő kedves Szellő, újíts, kik elbágyadtunk!  

 

 Az Úr jelenléte az enyhítő szellőnél is kellemesebb! Arra a jelenlétre gondoljunk, amellyel az Úr 

meg akarja cirógatni a lelkünket, fel akar frissíteni minket.  

 Érdemes újra tudatosítani testtartásunkat az imádság alatt: egyenesebb gerinccel ülni, s felemelni 

fejünket az ég felé! Ez az 1-2 mm is segít arra az élményre, hogy egykori önmagunk felé emelkedjünk, s 

fejünkkel már az égben járjunk! Engedjük, hogy testünk tagjait lefelé húzza a föld vonzása, a gravitáció! Ez 

megpihenést, ellazulást eredményez. Az imádkozó Zsoltáros szerint: Emeljük fel kezünket az Úrhoz! (vö. 

Zsolt 142,6). Az ég felé tárt kar a lélek vágyát fejezi ki. De tarthatjuk úgy is a kezünket, hogy a bal 

tenyerünket lefelé fordítva jelezzük magunknak s az Úrnak: Mindent kiejtünk belőle, mindent elhagyunk, 

ami evilági, ami elszakítana Istentől. Jobb tenyerünket pedig az ég felé fordítva azt jelezzük: mindent 

odaadunk Istennek, illetve készek vagyunk befogadni azt, amit ajándékoz nekünk.  

 

I. Az imában áramlás indul meg lelkünkből az ég felé, és Istentől mifelénk 
  

Itt már az sem baj, ha a szellő sem rezdül, nem érezzük az áramlás gyengéd folyamát. Elegendő, ha „csak” 

hisszük: megindult lelkünkben ez a kölcsönös kicserélődés Istennel!  

 

 1. Mennyei páternoszter (lift szerű) szerkezet ez, szüntelenül felfelé haladó mozgás a mi 

lelkünkből Isten felé, illetve a mi Atyánknak, a „Pater noster”-nek szüntelen lefelé ereszkedése hozzánk. 

Ahogyan így felfelé, a kitárt kezünk irányába tekintünk, úgy emeljük fel szívünk szeretetét Istenhez! Az 

enyhe szellőnél cirógatóbban, a kellemes napfénynél simogatóbban árad felém Isten szívéből is a szeretet! 

Ebben a sugárzásban már jobban el lehet időzni, jobban lehet sütkérezni, mint nyári napozás alkalmával a 

nap fényében. Itt még világosabban kitűnik: a mi dolgunk a rendelkezésre állás, a kitárulkozás, a 

befogadás. Isten pedig nem szűkös mértékben (vö. Jn 3,34), hanem pazarlóan, bőkezűen árasztja ránk 

szeretete fényét és sugárzását!  



 Ez az a pillanat, amikor ráérezhetünk Isten jelenlétére! Ő eljött hozzánk! Körülvesz a jelenlétével. Ez 

az imádságnak az a fázisa, amikor már nem magunkban vagyunk, nem a földi problémáinkban gyötrődünk, 

hanem a jelenlevő, minket a szeretetével körülölelő Istenben időzhetünk! Próbáljunk időt szánni erre az 

időtlen élményre: Isten jelen van, és körülvesz jelenlétével! 

 2. Ebben az imában már nemcsak azt a gyönyörűséges imaállapotot élhetjük meg, amelyet Istennek 

így fogalmazhattunk meg: „Rám tekintettél! Nézel engem, jó Uram, tekintetre méltattál!”, hanem most már 

sokkal inkább ez lesz a vallomásunk:  

 „Megjöttél, Uram, s megmutattad jelenlétedet! De jó, hogy észrevehetem közelségedet, mert 

kinyilvánítottad a jelenlétedet! Benned, a végtelen Szent Istenben jobban elidőzhetem, mint az ószövetségi 

főpap a szent sátorban. A szentek szentjébe még ő is évente csak egyszer léphetett be a kiengesztelődés 

vérével. Én pedig szüntelenül a Te szent sátradban lakozhatom!  

 Ebben az imádságban úgy lett nyilvánvalóvá jelenléted, mint amikor Egyházad hívei a jelenlétedet 

tisztelik a kézzel épített templomban, amely a Te szent hajlékod, Neked szentelt hely, hogy ott elfogadd a mi 

teremtményi hódolatunkat, amely Neked, mint teremtő Istenünknek kijár. Ott szólsz hozzánk, és 

ajándékozod nekünk magadat egyszülött Fiadban a Szentlélekkel! Jelenlétednek az imádságban megvalósuló 

ilyen templomi áhítattal történő megéléséhez azonban most nem kell valahonnan messziről elmennem a Te 

házadba, a Te templomodba, mert Te szüntelenül itt vagy, s Te lettél az én nem kézzel épített templomom, 

ahol befogadhatom ajándékaidat, és felajánlhatom a magam kis gyarló adományait Egyházam közösségének 

többi tagjaival együtt. Mondhatom Neked, Istenem: Te vagy a ház, amelynek sok lakója van, hiszen a mi 

feltámadt Jézusunk Hozzád ment, hogy sok lakóhelyet készítsen (vö. Jn 14,2). Az Ő szent akaratából nekem 

is ott van a helyem! Kérlek, mutasd meg, hogy ennek a nagy háznak a lakásai közül melyiket szántad 

nekem! Vezess be szent hajlékodba, hiszen egyszülött Fiad akarja, hogy Benne maradjunk (vö. Jn 15,4). 

Ennek a lakásnak Te vagy az Ura, ebben a lakásban Te vagy az Atya, ebben a Te lakásodban én lehetek a 

gyermek, a Te gyermeked! Itt már nem a templomi áhítatos fegyelmezettség a kötelező, hanem gyermekként 

otthon érezhetem magam Nálad, és a Te gyermekeid szabadságával (vö. 1 Jn 3,2) önfeledten járhatok-

kelhetek szent színed előtt (vö. Mt 17,22) isteni testvéremmel, Jézus Krisztussal, mint ahogyan a gyermekek 

játszadozhatnak a mennyei oltár előtt (vö. Jel 6,9.10)”. 

 3. Amikor az imádságban betölt Isten jelenlétének boldogító tudata, akkor úgy éljük át ezt a 

jelenlétet, mint ahogyan a vér a testet átjárja, átlüktet rajta, élteti, bontakoztatja azt. Krisztus az Ő saját 

vére árán szerzett meg magának bennünket (ApCsel 20,28)! A kereszten értünk kiontott vérével éltet minket! 

Élek, de már nem magamban, hanem Krisztusban (vö. Gal 2,20), az Ő titokzatos Testében, amelyet egészen 

átjár az Istenség! Mélységes élmény ez a Krisztus titokzatos Testében való összetartozásról.  

 „Uram, itt már nem baj, ha nem tudom megállapítani, hogy meddig tart az én életem, és hol 

kezdődik a Te életed bennem! Ebben az összetartozásban, ebben az egységben elég csak boldogan annyit 

konstatálnom: belém sugároztad a Te életedet! Betölt a jelenléted! Benned élhetek, mert nemcsak betöltesz a 

jelenléteddel, hanem körül is veszel önmagaddal, mint ahogyan a test körülveszi a szívet, a többi belső 

szervet és a lelket. 

 Itt a két lét: a Te isteni létezésmódod és az emberi létezésmódom egybehullámzik, és mutatja az 

utat a Benned való megvilágosodás imájához, a Tőled kapott nyugvás imájához (amikor belemerülhetek a 

Te békességedbe), a Veled való együttlét imájához, amikor az elragadottság imájában majd magadhoz 

ragadsz, és eljegyzel magaddal, és a szeretet Veled egyesítő imájában részesítesz és az egymásban levés 

imájával éltetsz.  

 Ebben a Te istenien tiszta világodban felüdül a lelkem. Isten fiainak gondtalan gyermeki 

boldogságával élvezhetem ezt a jelenlétedet. Megadom magamat a Te szereteted áradásának, mint ahogyan a 

gyermek is abbahagyja a játékait, és odabújik anyjához, és megadja magát az anyai szeretetnek: én is 



elfészkelődöm karjaidban, és befogadom azt a szeretetet, amely isteni szívedből árad felém (vö. Mk 10,16). 

De jó, ha már örülhetek ennek a szeretetnek, élvezhetem ezt a szeretetet és ujjongva belemerülhetek ebbe 

a szeretetbe! 

 Itt már, Uram, azt sem kéred, hogy »Szeress viszont engem, gyermekem!« Már egyirányúvá válik a 

közlekedés Közted és a lelkem között: Mérhetetlen módon árasztod lelkembe szeretetedet, és az betölt. 

Nincs más dolgom, mint befogadni ezt a szeretetet! Ebben a csodálatos élményben Te, jelenlevő Istenem, 

átölelve tartod a lelkemet, és árasztod belém szeretetedet!  

 Már nem szükséges a szavak sokaságát mondanom, már elég időnként csak egy-egy szó, amely nem 

akasztja meg szereteted áramlását. Nem vágok a Te szavadba, amellyel isteni Igédben és szeretetedben 

nekem ajándékozod magadat!”  

 II. Boldogan érzékelhetjük, hogy Isten kinyilvánítja jelenlétét! 

 1. A befogadás e gyönyörűséges állapotában talán még el tudjuk rebegni egyszer-egyszer ezt a szót: 

„vártalak!” Itt már a múlt időt használhatjuk, ugyanis már nem kell várnunk Rá, hogy eljöjjön, hiszen már 

itt van! Boldogító élmény, ha meg tudjuk élni a várakozásunk beteljesedését!  

 Ha pedig még várnunk kell az Úr érkezésére, akkor – mint a parázsló tűzre a gallyat –, tegyük 

szeretetünk tüzére újra meg újra ezt a szót: „várlak!” Az Úr hajlandó még jobban feltüzesíteni szívünk 

szeretetlobogását e szó hallatára!  

 Most hosszabb csendben próbáljuk megélni a várakozás beteljesülésének élményét!  

 Ebben a csendben néha-néha kimondhatjuk Neki vágyakozó szívünk szavát: „várlak!” Ha végül is 

hitünk gyümölcseként megélhetjük édes jelenlétét, s rádobban a szívünk jelenlétének örömére, akkor valljuk 

meg Neki boldogan: „Vártalak!”  

 2. Kezeinket az átölelés gesztusára tárhatjuk, mint aki örvendezve átöleli azt, akit régóta várt, és íme, 

megérkezett, jelen van! A találkozás örömében, várakozásunk beteljesedésének boldogságában mondhatunk 

Neki még egy imaszót: „szeretlek!” Engedjük, hogy szívünkből a szeretet beleolvadjon a mi Urunkba, 

Istenünkbe! A szeretésnek és a szeretve levésnek gyönyörűségében szeretnénk mindörökre kitartani! 

Vigyázzuk a mozdulatainkat is, testünk és lelkünk moccanásait is, jaj, nehogy elriasszuk a mi isteni 

Kedvesünket! Inkább szeretnénk megragadni azt, akit szeret az én lelkem. Belekapaszkodom, és nem 

engedem el (vö. Én 3,4). De hát Ő nem is akar elmenni tőlünk!  

 3. E felismerés boldogságában mondjuk ki Neki a következő imaszavunkat: „örülök Neked!” A mi 

szívünket is olyannak teremtette az Úr, hogy abban a szeretet áradása mellett az öröm folyama is felfakadhat! 

(Vö. Iz 12,3). Ez az örömünk pedig beleömlik örömünk Okozójába, a végtelen nagy Istenünkbe!  

 III. Boldogan fogadjuk be az Úr szavát! 

 1. Milyen boldogság, amikor meghallhatjuk az Ő szavait: „gyermekem, vártalak!” Ó, hogy szíven 

üt ez a vallomás. Joggal csodálkozhatunk: „Uram, Istenem, Te szomjaztál rám? Vágyakoztál utánam?” 

 2. Hallhatjuk az Úr második szavát, amellyel megvallja nekünk: „gyermekem, szeretlek!” Itt már 

elpattan bennünk minden ellenállás, hagyjuk leomolni a falakat, amelyek elválasztanának Tőle, és boldogan 

engedjük, hogy belénk áradjon a szeretet óceánja! Ez nem olyan pusztító elemi erő, mint a tenger vize, 

amely hatalmas energiájával akár pozdorjává is tudja zúzni a hajókat, ez az a szép tó, az a tiszta tó, melyből 

az élet vize árad (vö. Jn 7,38; Petőfi Sándor: János vitéz). Ő a szomjazónak ingyen ad az élet forrásának a 

vizéből. (vö. Jel 21,6) 

 3. A szeretet eme gyönyörűségében meghallhatjuk az Úr harmadik szavát, amellyel megvallja 



nekünk, kicsiny teremtményeinek: „gyermekem, örülök neked!” Az Ő felénk irányuló várakozása, az Ő 

belénk áradó szeretete mellett megtapasztalhatjuk, hogy az az öröm is, amellyel Ő örül nekünk, 

belehullámzik a lelkünkbe. Csoda, hogy szét nem reped a szívünk! Isteni csoda ez! Ebben az önfeledt 

örvendezésben ráeszmélhetünk arra, hogy azok az imaszavak, amelyeket előzőleg próbáltunk kidadogni, 

csak visszhangjai ennek a három isteni szónak, amellyel Ő – minket megelőzően – előbb vallotta meg 

nekünk: „vártalak!” „szeretlek!” „örülök neked!” Itt már elhalkulhat a mi szavunk, és egészen átadhatjuk 

magunkat az Úrnak, az Ő miutánunk való vágyakozásának, várakozásának, irántunk való szeretetének, és 

nekünk való örömének!  

 

Szívünkben szüntelenül halljuk meg Urunk vallomását: gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Már szinte nem is kellene mondanunk Neki a gyermeki esdeklésünket, Ő úgy is megelőzi vágyainkat! De 

azért csak suttogjuk el Neki még újra meg újra: Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

Befejezésül énekeljük a 143. számú éneket! 

 Esengő szavamat meghallgassad, 

 Ó szelíd Jézusom, s ez egyet add: 

 Hogy végső órámban kiálthassam,  

 Szent neved, Jézusom, kimondhassam! 

 


