
225. Az Isten világába való aktív elmélyedés 

 

 

Imádkozzuk a 13. számú éneket: 

 

 Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj  

 Kél halk énekünk.  

 Sötétben járunk, hajnalra várunk: 

 Jöjj el, Istenünk! 

 

 Választott néped így sírt föl Érted, 

 Nyögve bús igát. 

 Ősszülők lelke várta, epedte Isten egy Fiát. 

 

 Egy belga konvertita az 1920-as években szívesen járt a trappista szerzetesek monostorába. 

Kereste ugyanis Krisztust, és gyönyörű élménye volt, hogy ezek a szerzetesek milyen mélyen 

Istenbe merülve imádkoztak. Önéletrajzi regényének végén felsóhajt: „Szeretnék én is úgy 

imádkozni, mint ezek a barátok!” (Hysmans: Úton). Úgy gondolom, regényének ez a kulcs-

mondata. Szeretnénk megtalálni Istent, mint ahogyan azok a szerzetesek, akik Hysmans megtérését 

imáikkal egyengették. Szeretnénk leborulni Isten előtt, mint ahogyan ők. Befogadni Istent, ahogyan 

ők. Belesemmisülni Istenbe, mint „ahogyan ezek az imádkozó barátok”. 

 Mi is joggal mondhatjuk: szeretnénk úgy imádkozni, mint Jézus, Akit az apostolok láttak a 

hegyről lejönni, ahol az egész éjszakát imádkozásban töltötte. Akkor kérték: Taníts meg minket is 

imádkozni! (Lk 11, 1). 

 

 A szemlélődő ima útjain most az Istennél való elpihenés imáját tanulmányozzuk: 

Hogyan tudunk egyre jobban elmélyedni Istenben?  
 A Zsoltárossal együtt mondhatjuk mi is: Vágyva vágytam az Úrra! Ez az ember aktív, 

tevékeny magatartása. A vágyódás mellett ott van a lelkünkben a kitárulkozás is, hogy megélhessük 

azt, amit szintén a Zsoltáros mond: Vágyva vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 2). 

Tehát a mi részünkről kell az aktivitás, a tevékenység, de ez már inkább a vágy, illetve a 

kitárulkozás formájában jelenik meg.  

 Amikor azonban az ember szeretne belemerülni Istenbe, akkor már nem az kell, amit a 

Zsoltáros csinált: Istenhez kiáltottam, és Ő reám figyelt (Zsolt 76, 2), hanem inkább az, amit ő így 

fejezett ki: Istenre gondolok, és sóhajtozom, Róla elmélkedem, és megpihen a lelkem (vö. Zsolt 76, 

4).  

 Itt már nem a hangos kiáltás szükséges, az esedező könyörgés, hanem a csendes, epekedő 

rágondolás, a Róla való elmélkedés. Az a magatartás kell, amelyet az ószövetségi bölcs így tanít: A 

bölcsek csendben meghúzódnak tudásukkal (Péld 10, 14). Csendben megállunk Isten előtt, Akire 

rágondolunk, illetve Aki reánk figyel. A csendes várakozás nagyon jól tisztítja a szívet, mint ahogy 

a sötét szobában való várakozáskor a szem látása is egyre jobban megtisztul, és már kezdjük 

észrevenni a tárgyak, illetve a személyek derengő kontúrját.  

 Sokszor azonban úgy tűnik, hogy Isten elrejtőzött, ahogyan Izajás próféta mondja: Bizony 

rejtőző Isten vagy Te, Izrael Istene, Szabadítója (Iz 45, 15). Isten nem azért rejtőző Isten a 

számunkra áthatolhatatlan Világosságában, mert Ő szeret velünk bújócskát játszani, hanem azért, 

mert Ő más, mint mi: Ő a láthatatlan Isten. Az emberi szem csak az anyagi világ felfogására 

alkalmas. A szellemi világot nem látjuk. Saját lelkünket sem látjuk. Úgy vagyunk, mint az 

emmauszi tanítványok: Valami elhomályosította a látásukat, és nem ismerték fel Jézust (Lk 24, 16). 

Talán így is fogalmazhatunk: ez olyan, mint Mózes felhője, amely eltakarta előle is (és előlünk is) 

az Istenséget. De Isten ott volt előtte, ott a felhőben. Mózesnek pedig az Úr parancsba adta: Lépj be 

a felhőbe! …És Mózes felment a hegyre, a sötétségbe (vö. Kiv 24, 16. 18).  

 Ebbe a sötétségbe, ebbe a számunkra láthatatlan világba behatolni mi mást jelent, mint 



 

bemenni Isten dicsőségébe, abba az élettérbe, amelyben Isten létezik.  

 Amikor Jézus az imádságról tanít, akkor így mondja: Ha imádkozni akarsz, menj be 

szobádba, és zárd be az ajtót, azután imádkozz Mennyei Atyádhoz, Aki a rejtekben is jelen van! (Mt 

6, 6). Menj be a rejtekbe, ahol Isten jelen van! 

 

 De merre keressük Istent? Lefelé, felfelé? Ha felfelé keressük, akkor azt látjuk, hogy 

előttünk már ott Krisztus a mennybe ment. Azt látjuk, hogy Ő a Boldogságos Szűz Máriát a testével 

és lelkével a mennybe vette, és kijelölte, megmutatta az utat számunkra is: A mi hazánk a mennyben 

van (Fil 3, 20), onnan várjuk Üdvözítőnk, dicsőséges Urunk eljövetelét. De egyelőre még nem 

tudunk oda feljutni. Mi még itt a földön várjuk az Úr érkezését. Ez az egész adventi gondolat 

lényege.  

 Akkor keressünk lefelé! Ne a föld felé, mert az még csak matéria, hanem a lélek világában 

menjünk egyre inkább lefelé! A barlangászok jól tudják, ha a bejárat szűk, akkor nem vihetik a 

hátukon a hátizsákot, vagy a víz alatti úszáshoz az oxigénpalackot. Le kell tenni a fölösleges 

terheket, mindazt, ami akadályoz az előrehaladásunkban.  

 

 Ha Isten világába szeretnénk belemerülni, akkor nekünk is el kell hagynunk mindazt, ami 

akadályoz, hogy maradéktalanul belemerülhessünk az Ő dicsőséges világába. 

 

 I. Mit kell elhagynunk, letennünk, amik akadályozzák az Istenbe merülésünket? 

 

 1. Elsőként a szenvedélyek akadályoznak, vagyis azok a törekvések, azok az emberi 

indulatok, belső moccanások, vágyak, fegyelmezetlen emberi cselekvések, amelyek felkavarják a 

lelkünket és a testünket, és ezzel elfoglalják a helyet a lelkünkben Isten elől. Azt akarják, hogy ők 

uralkodjanak rajtunk. A szenvedélyek legyőzésére alkalmas magatartás: lelkünket csendben 

megőrizni Isten előtt, hogy a szenvedélyek ne akadályozzák a lelkünket, hanem az Istenség 

végtelen régióiba merülhessen bele, illetve szent vággyal vágyódnunk kell arra, hogy Istennel 

találkozhassunk!  

 

 2. A szenvedélyek mellett a másik akadály az értelem, amikor a gondolatok szétszóródnak, 

ahelyett hogy belemélyednének Istenbe, és megnyugodnának Benne. Ahhoz, hogy egyre inkább 

Isten világába merülhessünk, tehát hogy ne a bűnhöz, az evilágisághoz, vagy az önmagunkhoz 

irányuló gondolatok vegyenek körül, illetve töltsenek be, hanem az Isten utáni vágy, kell az Istenre 

való rágondolás, az Istennel való közösség. Az Istenre figyelő életre való kiteljesedés az, amikor az 

ember egész lénye: tehát értelme, érzelmei és akarata Istenre irányul, Istenbe merül, magát Istenbe 

helyezi.  

 

 3. Itt van a harmadik feladat: Az akaratunkat is le kell tennünk, hogy akadály nélkül 

merülhessünk bele Istenbe! Keresztes Szent János megadja a Kármelhegyhez vezető térképet. A 

hegyre vezető utat versekkel jelöli:  

 

 – Hogy elérj, s megízlelhess mindent, (vagyis Istent), ne akarj ízeket találni semmiben.  

– Hogy elérkezz oda, hol a mindent birtoklod, ne akarj birtokolni semmiben semmit!   

– Hogy elérkezz oda, hogy minden legyél, ne akarj lenni semmi semmiben.  

 – Hogy elérkezz oda, hogy tudjál mindent, ne akarj tudni semmit semmiben.  

 – Hogy elérkezz oda, amit (még) nem ízlelsz, ott kell menned, ahol nem ízlelsz.  

 – Hogy elérkezz oda, amit (még) nem ismersz, ott kell haladnod, ahol nem ismersz. 

 – Hogy elérkezz ahhoz, amit (még) nem birtokolsz, ott kell haladnod, hol nem birtokolsz. 

 – Hogy elérkezz ahhoz, mi (még) nem vagy, ott kell menned, hol nem vagy. 

 

Mik a módjai annak, hogy ne akadályozzuk a Mindent? 

 – Amikor megállsz valaminél, elhagyod, hogy elérd a Mindent.  



 

 – Hogy egészen elérd a Mindent, meg kell tagadnod egészen mindent.  

 – Ha elérkezel oda, hogy egészen bírod Őt, semmit sem akarva kell bírnod Őt.  

 – Mert ha bírni akarsz valamit mindenben, nem Istenben van tisztán a Kincsed (vö. A 

Kármelhegy útja 1. könyv, 13. fejezet). 

 

 Ebben a levetkőzöttségben találja meg a lelki ember tehát a nyugalmát és a pihenését, mert 

már nem sóvárog semmi után, már nem fárasztja őt a teremtmények vonzása. Tehát ha becsukjuk a 

szemünket evilágra, s elcsendesítjük vágyainkat és akarásainkat evilág vonatkozásában, akkor 

kitárulkozik lelkünk az Isten világára.  

 A keleti Egyház szerzetese, Új teológus Szent Simon mondja: „Az ajkak hallgatása, a 

szemek behunyása, és a fülek süketsége a lelki életben kezdők számára egyszerre gyors mód az 

erény szerzésére, mert nyugalmat ad a léleknek” – (idézi Hierotheos Vlahos: Egy éjszaka a szent 

hegy sivatagában 20. és 42. oldal). 

 

 II. Mi szükséges az Isten világába való elmélyedéshez, elpihenéshez? 

 

 1. A felszínen való szerteszét kalandozás helyett kell a mélység vágya. Ez aktivitás nélküli 

állapot, eseménytelen szituáció. Látszólag semmi sem történik, csak a lélek – amely még itt fönn 

van a felszínen– vágyódik a mélységbe. Ez a mélység utáni vágyódás elcsendesülést eredményez, a 

csend pedig egyre mélyebb elmerülés Istenben. Az ember ugyanis ott időzik, ahol a vágyai vannak. 

Lassan elmaradnak a külvilág szennyei, zajai, ártalmai, és az ember ebben a csendben – amelybe 

belemerült – megéli, hogy most van igazán a „lételemében”, vagyis úgy él Istenben, mint hal a 

vízben. A papköltő azt írja Istenről: „Énnekem Ővele lennem, nem embernek való gyönyör” (Sík 

Sándor: Az egyedülvalóságról). 

  

 2. Az Isten világába való belemélyedés második eszköze az Isten előtti leborulás. A 

Zsoltáros így hívogatja a királyleányt, a király jegyesét: Elbűvölte a királyt szépséged. Urad Ő, jöjj, 

és hódolj előtte! (Zsolt 44, 12). Az Úr előtti hódolat is amolyan cselekvés nélküli aktivitás. A test is 

meghajol, de a lélek még inkább leborul a nagy Úr előtt. Az ebben a leborultsági állapotban való 

megmaradás azt eredményezi, hogy cselekvés nélkül történik valami. Sőt ez a leborulás egyre 

mélyebb lesz: A lélek egyre beljebb kerül Istenbe, Aki előtt leborul. 

 

 3. A harmadik magatartásmód valamiféle aktivitásnak látszik: Vonuljunk lelkünk 

legmélyére! De mégis inkább a mozdulatlanságot jelenti. Ne a mozgásra gondoljunk, amikor a 

lelkünk legmélyére akarunk vonulni, hanem inkább az elmerülés élményére. Az Istenbe belemerülő 

lélek nem magatehetetlen, mozdulatlan, mint a vízbe fulladt ember, hanem boldogan él, mint a 

szeretetbe belemerülő szerelmes. A vágy lobogjon bennünk: még közelebb kerülni Istenhez!  

 A lift mozgását is érzékeljük, amikor mozdulatlanul lefelé süllyedünk, de nem félünk, mert 

tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Az Isten világába való elmélyedés imájában is az imádkozó ember 

valami hasonlót élhet meg. Minél tovább merül, annál közelebb érkezik céljához. Nem kell valamit 

„tennünk”, csak hagyni, hadd merüljünk egyre lejjebb. Az ember aktivitása itt tehát a „nem 

cselekvésben” nyilvánul meg; az engedelmességben valósul meg, amellyel a mélység vonzza. 

 

 III. Bizalommal engedjük át magunkat a mélységbe merülés élményének!  
 

 1. Vannak olyan bányák, ahol a lift az aknában több ezer méter mélyre is lehatol, és viszi 

magával a bányászokat a föld kincsének felszínre hozásához. Időbe telik, míg az a személyszállító 

lift leérkezik a szénréteghez. Az imádságban most mi is hagyjunk időt arra, hogy egyre mélyebben 

merülhessünk bele Isten világába! A bányászok számára mindig ott van egy bizonytalansági 

tényező, egy félelemérzet: mi van akkor, ha a több kilométer hosszú szállítókötél elszakad, és a lift 

magatehetetlenül zuhan lefelé. (Persze tudják, hogy automatikus fékberendezés van beépítve!).  

 De amikor mi az Istenség mélységébe szeretnénk belemerülni, akkor nincs ilyen félelmet 



 

eredményező bizonytalansági tényező. Az imádkozó ember tudhatja: Annál jobb neki, minél 

mélyebbre merül bele Istenbe. Amint a bányászok örülnek a célhoz érkezéskor, ugyanúgy mi is 

megélhetjük az Istenben való örömet, minél mélyebbre merülhetünk bele. Ha az a bánya olyan 

mély, hogy már nem lehet a több kilométer hosszú kötélnél többet feltekerni a lift dobjára; akkor a 

bányászok átszállással oldják meg, hogy még mélyebbre mehessenek. Egy új akna van a föld 

mélyében nyitva, és onnan folytatódik az utazás a mélyebb régiókba.  

 Ha ezzel a lifthasonlattal eddig azt próbáltuk megélni, hogy hogyan vonul az imádkozó 

ember a lelkének a legmélyére, akkor most az átszállás hasonlatát terjesszük ki Istenre! Immár 

vonuljunk be Isten Szívének a legmélyére azon a másik liften, amely még mélyebb szinten 

kezdődik, és még mélyebbre visz! Szédítő mélység, de az ember nem fél, hiszen pontosan ez az ő 

utazásának a végcélja, hogy Isten közelébe juthasson, hogy ott, Őnála megpihenhessen. Ez nem 

édes semmittevés, hanem a szeretet édes lüktetése, amely lelkünkből belehullámzik abba az 

isteni Szeretetbe, amelyet Isten az Ő Szívéből áraszt felénk, amellyel eddig is vonzott magához.  

  

 2. Mit csinál itt a lélek? Imádkozik. Talán már nem tud hosszas szövegeket mondani, 

inkább csak a csodálat szavát dadogja: „Ó, Uram!” Ebben a megszólításban benne van egész 

teremtményi hódolata, leborulása, Istenbe merültsége. Itt már megélheti az összeszedettséget, mert 

ennek a kincsesbányának a mélyén a tekintete már nem tud elkószálni jobbra-balra, fölfelé vagy 

lefelé, csak a kincset nézi. Gondolataival sem csapong szerteszét, hanem az áhítattól elnémulva, a 

meglepetéstől szinte felsikítva, örül a Kincsnek, Akit megtalált ebben a mélységben! Itt már nem 

kell bajlódni a szétszóródottsággal, és törekednie arra, hogy összeszedje magát, gondolatait és 

vágyait, hanem csak engedi, hogy Isten összeszedje őt, magához vonzza szellemi képességeit: 

értelmét és akaratát. Az imádkozó ember nem tiltakozik emiatt, hiszen erre vágyott. Ezért tett meg 

ekkora utat a mélységek mélységébe, hogy ez a végtelen ragyogó fényességű Kincs magához 

vonzza őt. Csak azt szeretné, hogy sohase legyen vége ennek a kalandnak! Csak azt kívánja, hogy 

örökre élete Uránál maradhasson! Az azonban a mennyei boldogság kiváltsága lesz, hogy ennek 

az édes állapotnak nincsen vége. De a mennyország gyönyörűségének az előízét már kóstolgathatja 

az ember. Ha egyszer mégis fel kell jönni a szürke hétköznapok világába, itt a felszínen sem felejti 

el azt az Istent, Akibe már belemerült a lelke. Tudja, hogy itt az élet útjain és keresztútjain is az 

Istentől kapott küldetés értelmében jár-kel, tevékenykedik, imádkozik és szenved. De nem esik 

kétségbe, a szíve jobbik fele már ott maradt a mélységek mélységének Uránál. Valahányszor 

kimondja ezt az imaszót: „Ó, Uram”, akkor már tudja, hogy micsoda szédítő vonzása van ennek a 

szónak! Vonzza, hogy leboruljon Ura előtt, hogy belemerüljön Istennek ebbe a mélységes 

Szeretetébe.  

 

 Vajon milyen lehet az az elmélyült imádság, amikor Isten is eljön a választottjához, és 

beleajándékozza magát, Szeretetével belehullámzik a szívébe, és a két szeretet eggyé válik?  
 

Befejezésül szívünk nagy-nagy vágyakozásával, szeretetével, megilletődöttségével, a találkozás 

gyönyörűségére készülődve énekeljük az Úrnak a 139. számú éneket:  

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 

A szavak is elmaradhatnak, csak a hódolat hullámzik tovább az imádkozó szívben, ezért ugyanezt 

csak dúdolgatva énekeljük:  

 Mmm mmmmm mmmmm. 

 


