
219. Isten a lelket közelebb vonja magához, és engedi, hogy jelenlétében megpihenjen  

 

 

Imádkozzuk a 154. sz. éneket az Istenben való elmerülés gondolatával:  

 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, 

 Elmerülni benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól szíved enyhülést ad. 

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad. 

 

 A szemlélődő ima útjainak tanulmányozásában eddig néztük: 

  1. az elcsendesedés imáját.  

  2. az összeszedettség imáját.   

  3. a jelenlét imáját. 

  4. a sötét éjszaka imáját tanulmányoztuk. 

  5. és a megvilágosodás imáját. 

 

 Most a 6. imaszakasszal, az Istennél való megpihenés imájával kezdünk foglalkozni. Ez az 

imamód hasonlít ugyan a legelső imaszakaszhoz, a nyugalom vagy az elcsendesülés imájához, de a 

kettő között a lelki élet mesterei szerint mégis van különbség. Az első imaszakaszt az Isten után 

csendben vágyakozó ember tevékenysége jellemzi: Mi magunk ágaskodunk, hogy közelebb 

kerülhessünk Istenhez, elindulunk az úton, amely Őhozzá vezet. (Nyilván ez is a kegyelem 

vezetése, indítása alatt történik, hiszen semmi sincs kegyelem, vagyis Isten segítése, segítő szeretete 

nélkül.)  

 A fontolgató elmélkedésben az értelem Istenre és az Ő világára irányul: Átgondoljuk azokat 

az üzeneteket, amelyeket Isten ad a kinyilatkoztatásban, a Biblia szavában, az Egyház tanításában. 

A fontolgató elmélkedésben a gondolati tevékenységet az akarat tevékenysége követi, amikor a 

lélek kész valamit cselekedni Isten iránti szeretetből, illetve a felebarát iránti cselekedetből. A 

fontolgató elmélkedés gyümölcse is tehát valami tevékenység lesz. Mindez – hangsúlyozandó! – 

Isten kegyelmi indításának a segítségével történik.  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz A belső várkastély című könyvében a lélek 

különböző lakásairól beszélve elmondja, hogy az első három lakásban még az emberi tevékenység 

az elsődleges szempont, míg a negyedik lakásban már Isten veszi át a kezdeményezést, a lélek 

pedig engedelmeskedik Istennek.  

 Az Istennél való megpihenés imaszakaszában tehát a lélek már kezd felhagyni azzal a 

tevékenységgel, amelyet a fontolgató elmélkedés igényel. „Kénytelen” ugyanis abbahagyni a 

tevékenységét, mert Isten kezdi lefoglalni, beborítani az ő szellemi képességeit: vagyis az 

értelmet és a szabad akaratot. 

 

 Az aszkétika és a misztika a hagyományos megkülönböztetés szerint abban tér el egymástól, 

hogy az aszkétikus útszakaszon az ember tevékenysége az elsődleges. A misztikus útszakaszon 

pedig Isten valami misztikus, valami csodálatos, valami belső lelki módon átveszi az irányítást az 

ember lelke életét illetően. Az aszketika szférája ahhoz hasonlít, amikor kapunk a postán egy 

levelet, fogjuk a levélbontó kést, és felnyitjuk, s akkor olvashatjuk annak a tartalmát. Ez a mi 

erőfeszítésünk eredménye. A misztika pedig ahhoz az esethez hasonlít, amikor a postán érkezett 

levelet valaki – aki nagyon szeret bennünket – előzékenyen felnyitja a számunkra, és a kinyitott 

borítékot odaadja, sőt még így szól: „Nem is kell olvasnod, majd én felolvasom neked!” Ajándékba 

kapjuk a tudást és a levél írójának a szeretetét. 

 

 I. Amikor a lélek látszólag elfelejtkezik a teremtményekről, akkor egy erősebb 

vonzásnak engedelmeskedik 

 



 

A misztika tehát olyan világ, amelyben a lélek megéli Istennek ezt a kedves előzékenységét, 

amellyel megelőzi őt a cselekvésben, vagyis mintegy felbontja azt a lezárt levelet, amelyet maga 

Isten küldött neki, és maga közli vele annak a tartalmát. Isten megelőzi a lelket az Ő cselekvésével. 

„Az Istenben való cselekvő elmerülés, az aktív belekapcsolódás Istenbe úgy történik, hogy a lélek 

összeszedi a képességeit, összpontosítja a figyelmét és akaratát, hogy elmerüljön az Istenre való 

figyelésben, tehát Őt hallgassa, Őt szemlélje (ez az értelem tevékenysége), illetve Őt szeresse és Őt 

szeretettel birtokolja (ez az akarat tevékenysége)” (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika, misztika, 

1363).  

 

 1. Az Istenben való szenvedőleges, vagy passzív elmerülésnél „a bölcsesség, a tudomány, 

vagyis a tudás és az értelem, vagyis a megértés ajándékai – amelyek rendesen csak észrevétlenül 

működnek a lélekben, hirtelenül, mint a villám, valami  megnyugvást adnak a léleknek.” 

(Tanquerey, 1385). A Szentlélek ajándékai közül itt elsősorban az értelmi ajándékok működnek. A 

bölcsesség ajándéka (amely képesít arra, hogy Istent és az teremtményeit Isten szemével nézzük, 

vagy szemléljük), a tudomány ajándéka (amely tudást ad Istenről és az Ő teremtményeiről), 

valamint az értelem ajándéka (amely egy megértésben, egy belső megvilágosításban részesíti az 

embert) egyszer csak elkezdenek megtapasztalhatóan működni az imádkozó ember lelkében. Eddig 

is tevékenykedtek, hiszen minden Istenre irányulásunk, a teremtmények Isten szemével való nézése 

és Isten szívével való szeretése a Szentlélek ajándékainak a gyümölcse volt, csak nem tudtuk 

felfedezni magunkban. Viszont az Istennél való megpihenés imájában (amikor tehát az imaút már 

kezd áthajolni az aszketika területéről a misztika szférájába) ezek a szentlelkes adományok 

érezhetően hozzák létre azt, amit általuk a Szentlélek nekünk akar ajándékozni.  

 Szent Pál apostol azt mondja: Futok a kitűzött cél felé az égi hivatás jutalmáért, amelyre 

Isten meghívott Jézus Krisztusban. Mi, tökéletesek, gondolkodjunk így; ha valamiben másképpen 

éreztek, Isten majd megvilágosít benneteket, testvérek. De amit már elértünk, abban tartsunk ki! (Fil 

3, 14-16). A lelki élet aszkétikus útján az apostollal együtt az imádkozó ember fut a kitűzött cél felé, 

amely nem más, mint Isten, mint Isten örök birtoklása a mennyei hazában. Ez az égi hivatás 

jutalma. Erre hívott meg minket Isten Jézus Krisztusban. Egyetlen mondatban mennyi teológiai 

mélység van! Hogyha valamiben még másképpen érzünk, ha még nem érezzük ezt eléggé, akkor 

Isten megvilágosít bennünket arról, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség! A megvilágosodás 

útján már tárgyaltuk, hogy Isten hogyan deríti fel a lélek sötétségét, hogy Fényt hozott neki, lelki 

érintésekkel jelzéseket adott, hogy Ő itt van. Azután sugallatokkal bátorította és lelki szavakat 

mondott neki, eltöltötte tanítása Világosságával, sőt az Ő lényének  derűjével is. Most pedig az 

Apostol azt tanítja: Isten majd még jobban megvilágosít bennünket, megtanít minket a teendőkre.  

 

 2. Most tegyük fel a kérdést: Mit kell még tennünk, mit kell még másképpen csinálnunk, 

hogy az imádság útján előbbre haladhassunk? – Szent Pál azt mondja, hogy egyre jobban bele kell 

hatolnunk Krisztusba, egyre jobban bele kell mélyednünk Krisztuson keresztül a 

szentháromságos egy Istenbe, hiszen Jézus által, a Benne való hit segítségével utunk nyílt a 

kegyelemhez, amelyben élünk, sőt dicsekszünk Isten fiai dicsőségének reménységével (Róm 5, 2). 

Tehát amiben élünk, az Isten kegyelme, Isten szeretete. A Zsidókhoz írt levél szerzője hasonlóra 

biztat: Lépjünk bizalommal a kegyelem trónja elé – vagyis a trónon ülő Isten elé –, hogy irgalmat 

nyerjünk és kegyelmet találjunk! (Zsid 4, 16). Szent Pálnak van még egy tanítása, amely már 

kifejezetten szentháromságos jellegű: Krisztus által van szabad utunk az egy Lélekben az Atyához 

(Ef 2, 18).  

 Tehát arról kapunk tanítást, hogy valamiképpen ki kell lépnünk magunkból, és be kell 

hatolnunk Isten világába. Ez még az ember tevékenysége. Nem lehet pontosan meghatározni, hogy 

hol van a válaszvonal az aszkétikus terület és a misztika, tehát az ember erőfeszítésének és az Isten 

cselekvésének szférája között. Egyik átjátszik a másikba, a másik az egyikbe. Jézus mondja: Amikor 

imádkozol, menj be a szobádba (lelked belső világába), zárd be az ajtót, és úgy imádkozzál a 

rejtekben levő Atyádhoz! (Mt 6, 6). Amikor tehát az ember az imádságban belép lelke belső 

világába, akkor mintegy függetleníti magát a külső személyektől és dolgoktól, és Isten 



 

jelenlétére figyel, „belefeledkezik” Istenbe! Itt már lehetne azon tűnődni, hogy ez kinek a 

tevékenysége, Istené-e vagy az emberé-e, de nem érdemes ezen tűnődni. Sokkal egyszerűbb, 

hogyha hagyjuk, hogy az életünk „belefeledkezzék” Istenbe, vagyis elfeledkezzék minden másról, 

ami nem vezetné közelebb Istenhez. Az emberek közötti kapcsolatban is van úgy, hogy amikor 

társaságban beszélgetnek, egyszer csak az egyik megkérdezi a másikat: „Hová mereng el szép 

szemed világa?” (Vörösmarty) Érzékeli ugyanis, hogy az a másik lélekben nincs ott vele, hanem 

egészen máshol kószál. A tekintete „elárulja”, hogy nincs az illetővel kontaktusban, hanem valaki 

vagy valami másfelé irányul. Ezt az élményt tehát a hétköznapi életből is ismerjünk. Ezt kellene 

megélnünk Istennel kapcsolatban is: „Elfelejtkezni minden másról!” Lehetnek körülöttünk 

teremtmények, amelyeket Isten szépnek és jónak teremtett, de lelkünk már inkább Istennél honol, 

Istenbe akar belefelejtkezni.  

 

 3. Egy Áthosz-hegyi ortodox szerzetes mondja: „A teremtetlen Fény szemlélése (az 

istenlátás) nem más, mint az értelem és a szív visszatérése Istenhez a szív szenvedélyeinek 

megtisztítása, illetve megtisztulása után.” Ez az, amikor az ember belefeledkezik Istenbe! Szellemi 

képességeink: „az értelem és a szív már nem kószálnak kint a nagyvilágban, hanem visszatérnek 

Istenhez”. Az Áthosz-hegyi szerzetes itt nem a praeegzisztenciát tanítja, vagyis hogy születésünk 

előtt a lelkünk valahol már Istennél volt, várva megteremtését, – hiszen Isten az ember 

fogantatásakor teremti annak lelkét –, hanem azt akarja kifejezni, hogy bár az értelmünk és a 

szívünk újra meg újra elirányulna Istentől, mi azonban újra meg újra visszatérítjük azt Hozzá, 

vagyis szüntelenül „visszatérünk” Hozzá. Maga ez az Istenhez való visszatérésünk is Isten 

ajándéka, amikor az ember megéli, hogy számára Isten fontosabb lett mindennél. Ez egy lényeges 

kulcsszó a lelkiéletünkben: „Isten fontosabb számunkra mindennél!” Akkor megvalósul az az 

imaállapot, amelyet a keleti egyház lelkisége hészüchijá-nak mond. Mi szent csendnek, vagyis az 

Istenben való elcsendesedés, az Istenben való nyugalom imájának fordíthatjuk. Ebben az 

imaállapotban a csend fontosabb lesz, mint a szavak, tudniillik azok a szavak, amelyek el akarnának 

vonni Istentől. Ebben az imádságos csend állapotban a világ megáll a lélek számára. Az Istentől 

elvonni akaró földi dolgok elfelejtésével az értelem nyugalomba jut. Az akaratot már nem a földi 

dolgok utáni vágyak ráncigálják, hiszen már túllépett azokon. A lélek ebben az Istenbe való 

belefeledkezés imaállapotában megszabadul mindattól, ami evilági. Isten fontosabb lesz számára 

mindezeknél. Ekkor a lélek már egészen Krisztus felé irányul, mert részesedik Krisztus életében, 

Krisztus szenvedésében, keresztre feszítésében, eltemettetésében, feltámadásában és 

mennybemenetelében. Már nem önmagában, hanem Isten Világosságában, Isten világában él!  

 

 4. A szív megtisztításán (via purgativa), az értelem és a szív megvilágosodásán (via 

illuminativa) át vezet az út az átistenülésig, az Istennel való egyesülésig (via unitiva). Hogy 

valamiről elfelejtkezik az ember, az lehet a fáradtság, egy tökéletlenség eredménye. De amikor 

ebben az imaállapotban a lélek elfelejtkezik a teremtményekről, az nem egy tökéletlen 

magatartásmód, hanem egy sokkal erősebb vonzásnak való engedelmeskedés. Ez olyan, mint 

amikor egy csomó gombostűt az asztalra kiszórunk, s azok hegyei össze-vissza állnak. De amikor 

egy mágnessel közelítünk feléjük, akkor a hegyével mind a mágnes felé fordul, mert 

engedelmeskedik a nagyobb erőnek. Az Istennél való megpihenés imájában a bölcsesség, a tudás és 

a megértés ajándékainak hatására a lélek világosan tudja, hogy itt van az Úr, megvilágosodik 

számára, hogy az ő bűnös teremtményi létében az Úr jelen van. Élményszerűen megéli, hogy Isten a 

napnál is ragyogóbb Világosság gyanánt rásugározza a lényét, illetve magához vonzza őt. A 

megvilágosodott ember már a Világosság fia (Ef 5, 8), egyre inkább Isten világában él (Hierotheos 

Vlachos: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, 60-64. oldal). 

 

 II. A hullámzó tenger vize a testünkre, Isten szeretetlüktetése a lelkünkre hat 

 

 Amikor az ember megérzi Istennek ezt a vonzását, akkor vágy fakad a lelkében. A 

Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és 



 

megnyugodnék! (Zsolt 54, 7). Ezt a vágyát másképpen így mondja: Szárnyad árnyékába menekülök, 

amíg a veszedelem elvonul (Zsolt 56, 2). A lélek szeretne valami biztos nyugvóhelyet találni, mert 

érzi Isten vonzását, Aki magához hívja őt.  

 

 1. Gondoljunk vissza egy-egy élményünkre, amikor a természet lágy ölén élvezni tudtuk a 

csendet. Ennek a természetes élménynek a hatványozott mértékben történő megélésére van 

lehetőség akkor, amikor Isten az Ő szívének szerető ölelésébe hív bennünket. Élvezzük Isten a 

csendjét! Tavasszal és ősszel külön élmény a napsütkérezés, amikor végre kicsit jobban süt a nap. 

Ezt a természetes élményt is próbáljuk most a mi isteni Napunkkal kapcsolatban megélni! Élvezzük 

annak a Fénynek a ragyogását, amely Isten arcáról, a Fiún, és még inkább Isten szívéből, a 

Szentlelken keresztül árad ránk. Itt nem kell már filozofálgatni, fontolgatni, hogy milyen jó a 

napsütés, hogy mennyire egészséges, milyen jó, hogy átjár a meleg, és sorolhatnánk a 

szempontokat. Nem, itt az imádságban csak egyszerűen a napsütkérezés módjára be kell fogadni a 

Nap fényét és melegét, vagyis Isten felénk áradó Világosságát és Szeretetsugárzását! 

 2. Arra kevésbé szoktunk gondolni, hogy a csendbe is bele lehet merülni, inkább azt 

szoktunk megélni, hogy körülvesz minket a csend. Most próbáljuk hitből fakadó imádságos 

lelkülettel átélni, hogy Isten csendje vesz körül bennünket! Átadjuk magunkat a csend 

nyugalmának. Átadjuk magunkat Isten csendjének, szerető ölelésének. A csendet nem látjuk, de 

mégis élvezhetjük, valamiképpen tudjuk érzékelni a csend harmóniát teremtő hatását: 

                          – Elringatja bennünk a diszharmóniákat,  

    – kisimogatja lelkünk ráncait, és  

         – a lélek elkezd mosolyogni a csend Urára, Teremtőjére.  

 

 A napsütéssel kapcsolatban néha meg tudjuk élni még azt is, hogy a nap nemcsak világít, 

hanem ragyogásával, melegségével körülvesz és be is borít. Most az imádkozás élményében, vagyis 

az Istennel való találkozásunkban, egybekapcsolódásunkban próbáljuk keresni ezt az élményt! 

Belemerülhetünk-e a szemmel nem látható isteni Világosságnak a napnál erősebb sugárzásába? 

Ahogyan testünk élvezi a ragyogó nap sugárzását, ugyanígy lelkünk is élvezheti ennek az isteni 

Napnak a Szeretetsugárzását! Itt sem kell fontoskodó, okoskodó gondolatokat felsorolni, hogy 

például milyen jó a napsugárzás, miért jó a napsugárzás, hanem csak egyszerűen élveznünk kell 

annak éltető lüktetését! A természet a maga szépségeit szüntelenül tudja fokozni. Akinek volt már 

alkalma a tengerpartra eljutni – ha olyan helyre került –, megtapasztalhatta a csendet, de a napsütés 

cirógató, körülölelő erejét is, majd egyedülálló élménye lehetett, amikor belemerült a hullámzó 

tenger csendes lüktetésébe. Ég és föld, a nap tüze és a föld vize találkozott benne. Az ember az 

univerzumot alkotó mindezen matéria által benne van az univerzumban, de még inkább az 

univerzum Teremtőjében, az ég és föld, a tenger és a szárazföld, a tűz és a víz Alkotójában! A 

finoman hullámzó tenger lágy, csendes lüktetése a testre hat, a végtelen Szeretet-óceán, Istenc még 

finomabb szeretet-lüktetése pedig a lélekre hat. Ahogyan az ember bele tud merülni a tengerbe, és 

engedi, hogy körülvegye őt, úgy a lélek is megtapasztalja azt, hogy Isten szeretete körülhullámozza, 

beborítja őt, és lubickolhat benne. Itt sem kell már imaszavakat mondogatni, és nem kell fontolgató 

elmélkedést végezni. A lélek az Istennél való megpihenés imájában egyszerűen csak megéli azt, 

hogy megpihenhetett Istenben. A tenger vizéből mi legfeljebb egy-egy kortyot tudunk meginni. De 

az Istenség óceánjából nemcsak néhány kortyot tudunk befogadni, hanem minden teremtményi, 

kicsiny befogadó-kapacitásunk ellenére magát a végtelen Istenséget beihatjuk a lelkünkbe! Az 

ember ringatózik Istenben, mint a tengerben, és Isten belehullámzik az ember lelkébe, mint a tenger 

vize az emberbe.  

 

 3. Ebben az imaszakaszban az ember megpihen Istenben, és az Isten az emberben. Ez az 

egymásban való megpihenés nemcsak néhány percig tartó ima, hanem inkább egy olyan imaállapot, 

amely annál tovább tarthat, minél tovább gyakoroljuk. Ha az ember megtanul a tenger felszínén 

karcsapások nélkül is fennmaradni és a hullámokkal együtt ringatózni, akkor akár órákig is ki tud 

tartani ebben a csendes, nyugvó állapotban, csak a légzésünket kell irányítani, a tüdőnket jól 



 

betölteni levegővel, hogy testünk fennmaradjon a víz színén. Istennél pedig fordítva áll a dolog: 

nemcsak a felszínen szeretnénk maradni, hanem egyre jobban belemerülni. Erre is a Lehelet 

képesít. Nem a mienk, hanem a Szent Lehelet, az Atya és a Fiú Lehelete, az éltető Lélek, Akire ha 

figyelünk, egyre jobban belevon az Atya és a Fiú Szeretetének a tengerébe.  

 

 4. A mi feladatunk most csak az,  

  –  hogy a mágnestől vonzott gombostű módjára, feléje forduljuk a nagy Vonzerőnek.  

  – hogy minél kevesebb moccanással zavarjuk meg a Szent Lehelet, a Szentlélek 

tevékenységét.  

  – hogy éljünk Istennek ebben a végtelen szeretetóceánjában, mint a gyermek az 

anyja szíve alatt a magzatvízben. Ő is minél tovább van abban az áldott állapotban, annál jobban 

kibontakozik. Az imádkozó ember is minél tovább tud lenni ebben az isteni miliőben, ebben az 

Istenben megnyugodott imaállapotban, annál jobban fejlődik. A fejlődés itt azt eredményezi, hogy 

az ember egyre jobban belenő Istenbe, Isten pedig egyre jobban belenő az emberbe.  

 

 Befejezésül az irgalmas Jézus iránti bizalmunkkal énekeljük a Szent Fausztinától tanult 

szöveget, amelyet a 2004. október 9-én a Krakkói Irgalmasság bazilikájában a magyar kápolna 

felszentelésekor is énekeltünk:  

 

 Jézusom, bízom benned, Jézusom, bízom benned, Jézusom, bízom benned.  

 

 Ez az ima segít ahhoz is, hogy mintegy kimenjünk önmagunkból, és belemenjünk Jézusba, 

bizalmunkat immár ne magunkba, hanem Őbeléje helyezzük! Már Benne nyugszik a lelkünk, 

Benne van a bizalmunk! 

 


