
223. Az elmerülő elmélkedés A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél  

A szerzett szemlélődés 

 

 

Imádkozzuk a 154. számú éneket: 

 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, elmerülni Benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad. Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad. 

 

 Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át, megnyitotta nékünk drága oldalát.  

 Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk, a szenvedés ott nem sajog, Őbenne örülünk!  

  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz már az Önéletrajz 14. fejezetében is beszél a 

nyugalmi imáról vagy nyugvó elmélkedésről, amelyet a belénk öntött szemlélődés kezdeti 

szakaszának mond. A hészüchia, vagyis az Istenben való elcsendesedés imája a keleti Egyháznak 

olyan gyakorlata, amely az imádkozó lélek számára egy nagyon boldogító állapota. De nemcsak a 

keleti Egyházban, hanem a nyugati Egyházban is megtaláljuk az Istenbe való elmerülés, a lelki 

elnyugvás imamódját.  

 

 I. Az elmerülő elmélkedés a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél 

 

 1. Amikor a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz Isten bennünk lakozását a várkastély 

hasonlatával szemlélteti, akkor a 4. lakásnál részletezi „az Istenben való elcsendesedés imáját”. A 

lélek akkor tud eljutni az imádságban a teljes nyugalomra, ha rendben vannak benne a tiszta 

megismerés, a vágyak és a szeretet (vö. A belső várkastély, 4. lakás, 63. oldal). Ahogyan az 

Istenben való megnyugvás megélésére a keleti Egyház gyakorlata a gondolatok és a gondok 

lecsendesítését javasolja, úgy a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz is az értelem és az akarás, 

vagyis a megismerés, a vágyak, illetve a szeretés rendezettségét ajánlja. 

  

 2. A belső várkastély 4. lakásáról beszélve egy fontos szempontra hívja fel a figyelmünket. 

 Mi nagyon sokszor panaszkodunk, hogy az imádság közben szétszórtak vagyunk, vagyis 

gondolataink elkalandoznak. A Szent azonban azt mondja: A képzelet nem azonos az értelemmel. 

A képzelet tudniillik mindig kész szárnyra kelni, elkalandozni. A képzelet szárnyalását csupán az 

Úr képes megkötni. Itt jön a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz bölcs tanácsa: „Ne 

nyugtalankodjunk, hogyha a képzeletünk a Belső Várkastélyon kívül küszködik! A lelkünk 

valamely belső lakásban mégis teljesen egyesülve van Istennel. Ne nyugtalankodjunk! Ha azt 

tapasztaljuk, hogy az imádságban a képzeletünk elkószál, akkor maradjunk nyugton Istennél az 

értelmünkkel és az akaratunkkal!” A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz így folytatja: 

„Helytelen dolog lenne, ha szórakozottságunk miatt elvesztenénk a nyugalmunkat. Ne törődjünk az 

szórakozottsággal!” (A belső várkastély, 4. lakás, 63. 61. 62. 63. 64. oldal). 

 

 3. Most próbáljuk ki ezt a tanítást a gyakorlatban is! Az imádság csendjében 

megismerésünk, vagyis gondolataink, illetve szeretetünk, vagyis a szívünk irányulását most 

fordítsuk Isten felé! Mint ahogyan zseblámpánk fényét lehet az egyik pontról a másikra ráirányítani, 

például a földről a mennyezetre, úgy próbáljuk most nyugodtan, csendben, ráérősen fókuszálni 

gondolatainkat és szeretésünket Isten irányába!  

 

 4. Érdemes a széken kényelmesen elhelyezkedni – s amennyire tudjuk – gerincünket 

függőlegesen tartani! Ez a legpihentetőbb ülési pozíció. Derekunkat a szék támlájával egy kicsit 

meg lehet támogatni, a testünk feszültségeit pedig ellazítani. Érdemes tudatosítani a gravitációt, 

amely lefelé, a föld felé húzza a testet. Talpunk egész felületével belenyomódik a földbe, de lelkünk 

az ég felé gravitál, hagyja magát Istentől vonzani. Amikor csendesen, lazán beszívjuk a levegőt, 



 

akkor gondoljunk arra, hogy amint a tüdőnk a levegővel telik el, úgy szeretnénk, hogy lelkünk 

pedig Istennel töltődjék be!  

 Gyakoroljuk többször ezt a tudatos, lassú belélegzést! Amikor ugyanis ezt az Istennel való 

betöltődést tudatosítjuk, akkor gondolatunk máris Istenre irányul, szeretetünk pedig arra az Úrra, 

Akit szeretnénk a lelkünk trónjára meghívni, hogy Ő uralkodjon bennünk.  

 

 5. Ha Isten felé fordulásunk ellenére, tehát ha gondolataink és szeretésünk Istenre 

fókuszálása ellenére is elkalandozik a fantáziánk, ne törődjünk vele! Hagyjuk, menjen, amerre akar, 

ugyanis elménk és szívünk már kezd belegyökerezni Istenbe. Így is mondhatjuk: kezd belemerülni 

Istenbe, mert Istennél a magasság és a mélység (Ef 3,18) ugyanaz. Szent Teréz ezért ezt az 

imamódot „elmerülő elmélkedésnek” nevezi, tudniillik az Isten szemléletébe való aktív elmerülés 

imája ez.  

 

 6. Ebben az imádságban – amely már a belénk öntött szemlélődő imának az első stádiuma – 

egyrészt Isten tevékenykedik, másrészt pedig az ember.  

 

a) Mit tevékenykedik az ember?  

 Összeszedi a szellemi képességeit, vagyis az értelmet és az akaratot. Már nem törődik az 

értelmet megterhelő fantáziaképekkel, nem törődik az akaratot terhelő szenvedélyekkel, hanem 

értelmével Istenre figyel, akaratával Isten után vágyódik. Mondjuk személyesebben: „Értelmemmel 

Rád figyelek, Istenem! Akaratommal Hozzád vágyódom, Uram!” Az imádságnak a kezdeti 

szakaszában talán érdemes még mondogatni azt a két imaszót: „Rád figyelek, Uram!”, illetve 

„Hozzád vágyódom, Istenem!” – Mondogassuk: 

 „Rád figyelek, Uram! Hozzád vágyódom, Istenem!”  

 „Rád figyelek, Uram! Hozzád vágyódom, Istenem!” 

Amikor azután a lélek lendületbe jön, és már tud engedni Isten vonzásának – amellyel a 

figyelmünket magára irányítja, a vágyunkat a Szívéhez vonzza –, akkor lehet szavak nélkül is 

megélni az Istenre ráfigyelés, és az Utána való vágyakozás állapotát.  
 Most ezt próbáljuk! Boldog az az ember, aki ebben az imában megtapasztalja, hogy lénye 

belekapcsolódott, belemerült Istenbe! A boldogságnak ez az érzete valami ellazultságot, 

megnyugvást, megpihenést eredményez a lélek feszültségeiben.  

 A lélek kezdi otthonosan érezni magát Isten Szívében. Az otthonosságnak boldog érzésével 

a lélek „elvan” Istenben. Az Énekek éneke menyasszonya így mondja ezt az állapotot: Szívem ébren 

virraszt (Én 5, 2). A lélek pedig ebben az imaállapotban így tudja megfogalmazni az élményét: 

„Szívem ébren van Istennél.”  
 Tehát az „elmerülő elmélkedésnek” ebben az első fázisában – amikor a lélek összeszedi a 

képességeit: értelmét és akaratát, s Istenre irányítja azokat –, akkor ez a magatartása elválasztja őt a 

körülvevő tárgyakhoz való vonzódásától, és segíti odafordulni Istenhez. A Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Teréz azért mondja ezt az „elmerülő elmélkedést” a szemlélődő ima kezdetének, 

mert ebben a szakaszban már nemcsak az ember, hanem Isten is egyre jobban tevékenykedik. A 

misztikus imádság, a kontemplatív ima nem más, mint Isten cselekvése, önmagát ajándékozó 

szeretete. Az ember inkább csak a befogadó magatartást, a rendelkezésre állást tudja kicsiholni 

önmagából. A többi már az Isten dolga.  

 

 b) Az „elmerülő elmélkedés” második fázisában Isten az, Aki tevékenykedik: Isten 

összpontosítja az ember gondolatait, és a vágyait, hogy azok elmerüljenek Isten szemlélésében Őt 

hallgatva, illetve Őt szeretve (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1363). Jeremiás ezt így mondja: Az 

Úr szólt nekem, s én felfigyeltem Rá (Jer 11, 18). 

 – Az „elmerülő elmélkedésben” Isten magához vonzza az ember értelmét. Amikor ugyanis a 

lélek az „elmerülő elmélkedésben” belemerül Istenbe, akkor elsősorban a hit fülével, vagyis a 

kinyilatkoztatás szavain keresztül hallgatja Őt, hiszen Isten ismereteket ad önmagáról. A lélek 

pedig befogadja ezeket az ismereteket. Azok visszhangot vernek benne. Isten szavai egyre jobban 



 

belegyökereznek a lélekbe. A lélek hallgatja és magába issza Isten szavait. Ugyanakkor az ember is 

valamiképpen belehatolhat, lelkileg belemerülhet abba az Istenbe, Aki szól hozzá, Aki az Ő igéivel 

Egyszülött Fián keresztül közli ezeket a szavakat a lélekkel.  

 – Amikor Isten ebben az „elmerülő elmélkedésben” összpontosítja és magába meríti az 

értelmünket, akkor az ember nemcsak hallgatja Isten szavát, hanem nézi is Őt a hite szemével 

(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1385). Az ember látni kívánja azt az Istent, Aki szól hozzá. Itt 

már nem a hosszan fontolgató elmélkedések, gondolatfüzérek, elmefuttatások szükségesek, hogy a 

lélek rátaláljon Istenre, egyszerűen csak kinyitja a szemét, mint aki eddig vak volt, de Jézus azt 

mondta neki: Akarom, láss! (Lk 18, 42). Lelke szemével nézi, szemléli, beissza magába azt az 

Istent, Aki szólt hozzá. Ez az a befogadó magatartásmód, amely a mi részünkről szükségeltetik az 

„elmerülő elmélkedés” fázisában.  

 – Isten az „elmerülő elmélkedésben” az ember szerető képességét is magába akarja 

meríteni. Ezért itt már nem az ember sokféle érzelme dominál, mint például a bűnbánat, az 

alázatosság, a kitartóan esengő kérés, az erős elhatározások, fogadások, hanem az Istentől vonzott 

szív engedelmessége, mivel állandó, érzelmes egyesülésben van Istennel.  

 Az ember rámosolyog arra, akit szemlél, szavak nélkül szeretik egymást. Ez az aktív, vagyis 

cselekvő elmerülés az ember részéről, amelyet Isten elfogad, mint az ölelésre kinyújtott karokat az a 

másik ember, aki szeretettel van irántunk. Az ember tevékenységét itt így is megfogalmazhatjuk: 

Ráfigyelés Istenre, illetve a szív előmelegítése, már nem is annyira a bűnbánat által, amikor még 

nem voltunk együtt az Úrral, hanem sokkal inkább az öröm által, mivel kezdünk együtt lenni Vele. 

A karmeliták ezt az imamódot szerzett szemlélődésnek, contemplatio aquisita-nak is mondják. 

amelyet az ember a maga erejével elkezdhet ugyan, de meg nem szerezhet. Míg a belénk öntött 

szemlélődést, a contemplatio infusa-t Isten ajándékozza, amikor ingyen belénk árasztja kegyelmét.  

 

 II. Az elmerülő elmélkedés más lelki íróknál 

 

 1. Bossuet, ez a nagy francia lelki író „egyszerűsített elmélkedés”-nek nevezi (oraison de 

simplicité). Ebben az imában tehát a lélek tevékenysége már nem a hitigazságok fontolgatására és 

az azokkal kapcsolatos érzelmek felszítására irányul, hanem azoknak csupán egyszerű – vagyis nem 

fontolgatás útján történő – szemlélésére, szeretetteljes nézésére.  

 

 a) Röviden az „egyszerűsített elmélkedést” így lehetne jellemezni: szeretetteljes nézés. Az 

ember egyszerűen, – tehát nem az igazságot még kereső, fontolgató elmélkedés útján, hanem – a 

megpihenés útján hite szemével nézi Istent, és a szívével szereti Őt. A lélek tehát elpihen az Őt 

szerető Istenben.  

 

 b) Itt megállhatunk és megpihenhetünk.  

 Ebben az imaszakaszban a lélek megpihen az Őt szerető Istenben. Boldog a lélek, amely 

megtapasztalja, hogy Isten meghívja a Benne való megpihenés imájára. Az imádkozó lélek 

élménye: „Az engem szerető Isten most a Szívére vonzott, hogy ott megpihenhessek. Mint ahogy 

pihenésképpen a kezemre hajthatom a fejemet, vagy a párnára helyezem, úgy engedem, hogy Isten 

az Ő Szívére vonja a lelkemet, és ott pihenhessek! Már nem kell énekelnem a szívemnek oly kedves 

éneket, hiszen mostantól kezdve szavak nélkül is tudom: Jézusomnak Szívén megnyugodni jó!” 

 

 c) Ezt az imamódot tehát az Istenre való ráfigyelés és a szerető rátekintés jellemzi. A lélek 

nem „csinál” valamit, hanem „befogad”, vagyis a fontolgatás és a lángoló érzelmek helyett már 

egyszerűen csak figyel és szeret: „Uram, Rád figyelek, és szeretlek! Figyelmem és szívem 

szeretete már egyesül veled, mert magadhoz vonzottál. Én boldogan hagyom vonzatni magamat 

szerető Szíved ölelésébe!”  

 

 d) Az értelem és a bölcsesség, valamint a tudomány ajándékai hirtelenül, vagyis emberi 

erőfeszítés nélkül adnak édes nyugvást a léleknek. Ez a prelúdium, a bevezetés a belénk öntött 



 

szemlélődéshez. A lélek tehát – felhagyva a fontolgató elmélkedést – édes szemlélődésbe, azaz 

szeretettel teljes nézésbe merül. Ez az Istenre való figyelés és szeretés békességgel tölti el. 

Figyelmessé és fogékonnyá teszi a Szentlélek működése iránt, és azon isteni sugallatok iránt, 

amelyeket Isten közölni akar vele. Itt a lélek keveset tesz, és sokat kap! Munkája – amellyel 

ráfigyelt Istenre és szeretni kezdte Őt – édes tevékenység, és micsoda eredménnyel jár – már nem a 

maga erőfeszítéséből, hanem – Isten ajándékából. Minél jobban közeledik ugyanis lelkünk a 

világosság, a kegyelem és az erény forrásához, Istenhez, annál többet merít Belőle (Bossuet: Az 

„egyszerűsített elmélkedés”, in: Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1364).  

 

 e) Ha az ember úgy éli meg, hogy az Istennel való kapcsolata talán lazul, vagy szétszóródik, 

akkor ne törődjön a szétszaladó fantázia gondolatokkal! Helyezze a tekintetét újra az Úrra, Aki 

rámosolyog, Akinek a szeméből szeretet sugárzik, Szívéből szeretet árad. Vesse magát bele újra  

meg újra Isten szerető ölelésébe! Pihenjen meg Jézusunk Szívén! Merüljön bele Jézus 

szeretetébe!  
 

 2. Müller Lajos jezsuita atya ezt az összefoglalást adja ugyanerről az imamódról: „Az 

egyszerűsített elmélkedésben lelkünk olyanképpen egyesül Istennel, hogy értelmünk tekintetét 

rászegezzük, miközben akaratunkkal, vagyis szeretetünkkel hozzátapadunk.” (Misztika, 49. oldal). 

Ez pedig olyan egyszerűen történik: A lélek nagy nyugalomban, lelki békében, csodálkozással és 

szeretettel – tehát nem az elmélkedő fontolgatás útján – merül bele Istenbe.  

 

 Tanuljuk meg ezt az imamódot!  

 Tekintsünk rá az Úrra, és kezdjük el szeretni őt, aki már előbb tekintetre méltatott (vö. Lk 1, 

48), és szüntelenül szeret minket. Ez hasonlít a tekintetek és a szívek egymásba fonódásához. Ez 

olyan, mint amikor a szemek nézése és a szívek szeretete egymásba hullámzik.  

 Lelkünknek itt nem kell erőlködnie, mert mintegy „készen” kapja ezt a kegyelmi ajándékot. 

Értelmünk belátással befogadja azt az Istent, Aki eljött már hozzánk, Aki elénk állt, s megmutatta 

magát a „jelenlét imájában”. Megvilágosította lelkünket, mert közeljött hozzánk a „megvilágosodás 

imájában”. Az embernek most nem tevékenykednie kell, hanem „csak” szíve szeretetével 

befogadnia annak Lényét, Akit szemlél, vagyis szeretettel néz, és Aki őt nézi és szereti, Aki kitárja 

isteni Szívét, hogy a ráfigyelés és a szeretés által a lélek egyre mélyebben belemerülhessen ebbe az 

isteni Szeretetbe, aki a szentháromságos Közösség!  

 Itt az imádkozó lelket ez az érzés uralja el: „Jaj, de szeretem Őt!”, illetve, hogy „Jaj, de 

szeret Ő engem!” Szívesen elidőzik Isten szeretetében, ahogyan Jézus kérte: Maradjatok meg 

szeretetemben! (Jn 15, 9).  

 

Ezzel a vággyal – hogy Jézus Szívén szeretnénk megnyugodni, az Ő szeretetének tengerébe 

szeretnénk belemerülni– énekeljük újra a 154. számú éneket:  

 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, elmerülni Benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad. Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad. 

 


