
226. Isten világába való passzív belemerülés 

  

 

Imádkozzuk a 25. sz. karácsonyi éneket: 

 

 Mennyből az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,  

 Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok. 

 

 Istennek Fia, Aki született jászolban, jászolban, 

 Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban! 

 

 A szemlélődő imát tanulmányozzuk, vagyis azt, hogy a lélek milyen úton próbálja 

megközelíteni Istent, hogyan láthatja a Láthatatlant. Az Istennél való megpihenés az édes nyugvás 

imája az a szakasz, amellyel a lélek megtapasztalja: Isten közelebb vonja őt magához, és 

nemcsak azt engedi meg, hogy a jelenlétében megpihenjen, hanem Isten az embert az imádságban 

az Ő belső világába vonja. A kontemplatív ima mindig Isten ajándéka. Emberi erővel nem tudjuk 

kikövetelni, hogy Isten befogadjon bennünket az Ő hajlékába. Mennyivel inkább nem tudjuk elérni 

emberi erővel azt, hogy Ő befogadjon a szívébe! Mégis a léleknek van ilyen vágya. A gyerek is sok 

mindent szeretne, amit a maga erejével nem tud elérni, és akkor kéri. Törekszik maga is az általa 

hőn áhított mondjuk játékszer elérésére. Nyújtogatja a kezét is feléje, nyafog, hogy még mindig 

nem érte el. Azután, amikor az édesanya vagy az édesapa a kezébe adja, akkor az ő aktív törekvése 

beteljesedik a passzív elfogadással. Egyszerűen csak megkapja azt, amit szeretett volna.  

 

 Legutóbb az Isten világába való aktív elmélyedést tanulmányoztuk, vagyis amikor az ember 

a maga erejével keresi Isten belső világába a bejáratot, hogyan tud egyre jobban behatolni Isten 

szeretetébe. Ezt elmélyedésnek mondhatjuk, ami aktív cselekvést fejez ki. A most tanulmányozandó 

belemerülés imája már inkább a passzív, vagyis a befogadó jellegű imamagatartást világítja meg.  

 

 Amikor az ember a strandmedencében a vízbe alábukik, akkor aktív úszómozdulatokkal 

mélyed el a vízben. Amikor viszont csak belemerül, akkor a víz felszínén való maradást biztosító 

úszó mozgások helyett egyszerűen a mélységbe törekszik merülni.  

 

 I. Az Istenbe való belemerülés élménye 
 

 Nézzük tehát ma azt, hogy mi hogyan tudunk Isten világába belemerülni, vagyis 

elfogadni azt, hogy Isten belemerít az Ő Szíve mélységeibe. Ismerős élethelyzet az, hogy amikor 

beleesik az ember a vízbe, akkor kapálódzik. A Zsoltáros, az ószövetségi imádkozó is azt mondja: A 

gonosztevők láttára elragad az indulat, tehát olyan tevékenységbe kezd az ember, amely nem 

engedi őt elmerülni Isten békéjébe. De így folytatja: Gyakran visszaemlékezem döntéseidre, Uram, 

és megvigasztalódom (Zsolt 118, 53. 52). Ez a megvigasztalódás már egy passzív, vagyis befogadó 

jellegű magatartás az imában is. Imánknak most ez a kibontakozási iránya. A kérdés tehát így 

hangzik:  

 

 „Hová irányulunk? Mibe merülnek el a gondolataink és a vágyaink?” Oda, ahol 

boldogok vagyunk. Hol vagyunk? Végül is Istennel. Ez a felismerés megnyugvást, megbékélést, 

egy „kapálódzás nélküli” imaállapotot eredményez. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Lelkem, 

nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled! (Zsolt 114, 7). Tehát a lélek a nyugalomra törekszik. Mi 

az alapja a belső megnyugvásának? Az, hogy Isten jó, és Isten ővele is mindig jót tesz. Isten 

jócselekedetei megvigasztalják. Most tehát ebben az imádságunkban hagyjuk kívül a gondolatokat, 

a vágyakat, az indulatokat, és emlékezzünk Isten jóságára, a jócselekedeteire is, amelyekben a 

jósága konkretizálódik. Talán most nem kell felsorolni ezeket a jótetteket, mert ezek felidézése 

olyan aktivitás lenne, mint a strandmedencében az úszónak a mozdulatai. Inkább csak 



 

általánosságban tudatosítsuk, hogy milyen jó az Úr, és mi jó kezekben vagyunk! Ha az Úr 

szeretetének a tengerébe belemerülünk, biztonságban van az életünk.  

 

 1. Hívjuk tehát most segítségül az elmerülés élményét, amelyet mindannyian ismerünk. 

Ennek az élménynek a segítségével próbáljunk bizalommal egyre jobban belemerülni Isten 

Szeretetének a tengerébe! Itt a lélek világáról van szó, tehát az elmerülés és az oxigénprobléma 

vagy –hiány ne okozzon gondot! A szeretetbe akarunk egyre jobban belemerülni! Minél 

mozdulatlanabbak vagyunk, annál akadálytalanabb az isteni szeretetbe való belemerülés. Az Úr 

pedig – mint a strandmedencében a gyermekét két kézzel tartó édesapa – a tenyerében hordoz 

bennünket, ahová már annyiszor ajánlgattuk a lelkünket. A még nagyobb szeretet igénylésével 

szabad „telhetetlennek” lennünk, és kérni az Urat, hogy még jobban merítsen bele Önmagába. 

Mondhatjuk a Zsoltáros szavát: Jöjj közel hozzám, és légy Védelmezőm! (Zsolt 68, 19). Az édesapa 

is – amikor a strandmedencében tartja a gyermekét – talán kicsit messzebb van tőle, mert kinyújtja 

a karjait, azokban tartja a gyereket. De ahogyan gyermeke mélyebbre merül, úgy közelebb lép 

hozzá. Most ezt a mozzanatot – hogy Isten közelebb jöjjön hozzánk – kérjük az imában: „Atyánk, 

jöjj közelebb hozzánk!” Ahogyan az édesapa közelebb lép a gyermekéhez, az megérzi, hogy 

nagyobb biztonságban van, a lélek is megtapasztalhat ilyen bizonyosságot: Isten közelebb jött 

hozzám most és itt, s az imádságban nemcsak karjaiban tart, hanem karjaiba ölel. Isten világába 

való passzív belemerülés imaszakaszában a léleknek tehát már nincs más dolga, mint hagyni: Isten 

egyre jobban ölelje át őt! 

 Amikor a strandmedencében az apa ráborul a fiára, és a feje előle eltakarja a napot, bár a 

gyermek nemcsak a vízbe merül, hanem árnyék is borul rá, mégsem ijed meg, hogy nem látja a 

napot, mert közel tudja magához apja védelmező karjait. A Zsoltáros is hasonló élményt fogalmaz 

meg: Isten az emberek zaklatása elől az Ő arcának védő árnyékában rejti el az igazakat (vö. Zsolt 

30, 21). Nem baj, ha a szeretet tengerébe való elmerülésnél egyre nagyobb sötétség veszi körül az 

embert. Már nem látom – vagy talán mondjuk inkább így: – még nem látom Isten Atyám arcát, Aki 

azonban a karjaiba fogadott, és biztonságban elrejt arcának védő árnyékában az élet zaklatásai, a 

viharos szél, az emberek nyüzsgése elöl. A felszín hullámozhat, de minél mélyebbre merül a lélek, 

annál több lesz benne és körülötte ez az isteni nyugalom. Érdemes teljes önfeledtséggel – vagyis 

önmagunkat feledve – élvezni az Istenbe való elmerülés nyugalmát!  
 

 2. Nyssai Szent Gergely püspök az Énekek énekéhez írt magyarázataiban más kép 

segítségével mutatja meg, hogy a lélek hogyan jut el a nyugalomba. Idézi a lélek-menyasszony 

kérdését a Vőlegényhez: Te, Akit szeret a lelkem, mondd, hol legeltetsz? (Én 1, 7). Az Úr, a jó 

Pásztor a vállán hordozza az egész nyájat, hiszen egyetlen juh az egész emberiség. Jézus eljött, 

hogy minket, az eltévedt századik bárányt hazavigyen a vállán a Mennyei Atya házába (vö. Lk 15, 

4). Nyssai Szent Gergely így fogalmaz: „Mutasd meg nekem a pihenőhelyet! Vezess el a zöldellő 

rétre, a dús legelőkre!” (vö. Zsolt 22, 2). Szólíts nevemen, hogy meghalljam hangodat én, a Te 

báránykád! Ha valóban meghallom a hangodat, akkor add meg nekem, a Te báránykádnak az örök 

életet! Vagyis a Te isteni örök életedet, annak békéjét és gyönyörűségét! Az imádságban epekedő 

lélek még nem látja az isteni Vőlegényt. Csak azt tudja, hogy az Úr, az Ura pihenőhelyet készített 

számára, arra a zöldellő rétre, és a dús legelőre akarja vezetni. Az imádságban – vagyis amikor az 

ember lelke kitárul Isten előtt, akit nem lát – a lélek valami nyugalmat, békét tud megtapasztalni, 

belemerülhet, mintegy előre megízlelve az örök nyugodalom békéjét. Már előre örvendezhet a 

pihenőhely miatt, amely vár rá. Mi ez a pihenőhely? Isten Önmaga! 

 

 3. Amikor a zsidóság kivonult a rabság országából, Egyiptomból, és az egyiptomiak 

üldözték őket, akkor az Úr oltalmul felhőt borított rájuk, és tüzet gyújtott, hogy világítson nekik 

éjjel (Zsolt 104, 39). Felhőt borított rájuk, vagyis felhőbe merítette őket, amelyben nem látták 

ugyan Isten arcát, de mégis megtapasztalták jóságát, szabadító jóságát. Szent Pál pedig így folytatja 

ezt a gondolatot: Atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, és mind 

megkeresztelkedtek Mózes által a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, 



 

és ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis az őket követő lelki sziklából. A szikla pedig Krisztus volt 

(1 Kor 10, 1-4). Megkeresztelkedtek a felhőben és a tengerben, mintegy belemerültek Istenbe. 

Azóta is az Egyház ezt a keresztség előképének tekinti, mert Jézus tanítványa a keresztség 

szentségében merülhet bele Istenbe, és ott szilárd fundamentumot talál, amikor a sziklát érinti a 

lába. Az Úr Krisztus sziklára állította, ahol végre megpihenhet a lélek. Már nem fenyegeti a 

feneketlen mélység az elnyelés rémével. Teljes bizalom tölti el, mert Krisztusban szilárd sziklára 

talált. Megpihenhet.  

 

 II. Az Istentől való betöltöttség élménye 

 

 Nézzük most tehát tovább, Isten hogyan vezet be Önmagába, vagyis hogyan meríti bele 

Önmagába az imádkozó a lelket? 

 

 1. Ligouri Szent Alfonz Mária püspök tanítja: „Amint a pohárban levő víz – ha a tengerbe 

öntik – belemerül, és eggyé válik vele, úgy van ez az Istenbe merült lélekkel is.” Éljük át ezt a 

gyönyörű hasonlatot: Pohárnyi vízhez hasonlít a mi lelkünk, és Isten az, Aki a lelkünket, mint 

valami vizet beleönti az Ő Lényének óceánjába. A háziasszonyok tudják, hogy amikor két 

folyadékot elegyítenek, szinte szemmel lehet látni a folyadék mozgását, ahogyan egymásba 

keveredik a két különböző színű vagy állagú folyadék, azután elválaszthatatlanul eggyé lesznek. 

Minél inkább Isten kezébe tesszük a lelkünket – ezt a gyűszűnyi vagy pohárnyi vízhez hasonló kis 

lüktetést –, annál jobban meg tudjuk élni az egymásba olvadást. Ez az Istenbe merült lélek imája, 

hiszen az imádság nem más, mint kontaktus, vagyis kapcsolat Istennel, illetve kapcsolódás 

Istenbe. Eggyé válás Vele. Lelkünk – ez a sokszor oly nyugtalanul rezgő lét – csendesen megpihen 

Istenben, mert egyre jobban, egyre mélyebbre belémerül. Az ember nem veszíti el identitását, 

vagyis önazonosságát. Isten ugyan egész más, mint mi, az Ő teremtményei; de ebben az elmerülő 

imában mégis Istenben vagyunk. Valahogy úgy, mint amikor kavicsot dobnak a tó vizébe, 

elcsendesül a tó felszíne, miután elmerül benne a kavics. De végül is ez a kicsi kő abban a nagy 

víztömegben mindig is idegen test marad. Az imádkozó lélek pedig nem egy idegen test szeretne 

lenni Istenben, hanem eggyé válni Vele!  

 Ligouri Szent Alfonz hasonlatát folytatva kicsinységünk tudatában csak a vízcsepphez 

merjük hasonlítani magunkat, például egy esőcsepphez, amely a tenger felszínére hullik. De attól 

kezdve elválaszthatatlanul eggyé válnak. A teremtmény is így lesz eggyé a világmindenséget 

teremtő Urával. A vízcsepp áttetszőségű lélek, a vízcsepp tisztaságát hordozó ember a helyére 

kerül, amikor Isten szeretetének tengernyi vizébe hullik. A vízcsepp mindig a tengerből indul el, 

hogy azután felhő formájában akármekkora nagy utakat is megtéve visszatérjen ősforrásába. Isten 

ajándékából vízcseppnyi, csöppnyi lelkünk is a helyére kerül. Akkor az imádkozó lélek megélheti, 

hogy benne minden a helyére került, ő maga elrendeződött Istennek ebben a hatalmas, nagy 

légkörében, tengerében.  

 

 2. A szeretet csodákra képes! Isten is hajlandó csodát művelni az Ő vízcseppnyi parány 

szeretett teremtményével. Ebben az imádságban az ember megélheti, hogy nem a vízcsepp hullik a 

tengerbe, hanem a Végtelen Óceán hull bele a vízcseppnyi parány lélekbe. Ez Karácsony 

eseménye is: A végtelen Isten a názáreti Szűz áldott Fiában megtestesült, a végtelen nagy Isten a 

kicsiny emberben jelenvalóvá lett. Jézus miatt a Mennyei Atya ezt a belénk áradó óceánnyi 

szeretetét nekünk is oda akarja ajándékozni, tenger nagy Léte belemerül kicsiny emberi 

mivoltunkba.  

 

 3. Emberileg nem tudjuk elgondolni, hogy a vízcsepp hogyan fogadja be a tengert. Ez 

csak Istennél lehetséges. Csöppnyi létünknél az a megoldás, hogy a létünket határoló falaknak meg 

kell hasadniuk, el kell tűnniük, hogy Isten az Ő végtelen nagy mivoltában betölthesse csöppnyi 

emberségünket. A lélek is belemerül Istenbe, beleissza ugyanis magába az Istenséget. Mindez 

nagyon szelíden történik, nem erőszakosan, nem fájdalmasan, hanem gyönyörűséges örömmel. A 



 

mérhetetlen végtelenségre kitáruló lélek élményével a bennem lévő csöppnyi szeretet, ó, milyen 

hatalmas szeretet-gömbbe tágul bele! Betölti az univerzumot. Ó, mennyire bensőt melegítő érzések 

ezek! Isten az Ő végtelen nagyságával nem elnyomni akar bennünket, hanem kiteljesíteni. Igaz, 

kimossa belőlünk mindazt, amire nincs szükségünk, de mindezt csak azért teszi, hogy Őt egyre 

maradéktalanabbul befogadhassuk, hogy Ő egyre akadálytalanabbul befogadhasson minket, hogy 

belemerülhessünk isteni létébe. Itt már tisztaság és csend honol. Emberi dadogással „királyi” 

élvezetnek lehet mondani azt, amikor a lélek mélyen megmártózik a csendben, amikor már nem két 

szívdobbanás zöreje hallatszik aritmiásan, hanem egyetlen szívdobbanás tölti be a mindenséget. 

Isten szívére dobban a mi szívünk is. Egy vérkör, együtt dobbanás, eggyé vált szeretés. Ezt tanítja 

Szent Pál nekünk is: Éljen elevenen bennetek Krisztus igéje! (Kol 3, 16). Csakhogy itt sokkal 

többről van szó. Krisztusnak nemcsak tanító szava él bennünk, hanem Isten teremtetlen Igéje is az 

Atyával és a Szentlélekkel. Eleven Élet lüktet bennünk. Ez az Élet éltet minket. Minél mélyebbre 

tud merülni az ember az Istenségbe, annál mélyebb lesz a csend, az Istenbe való belemerülés 

élménye, illetve az Istentől való betöltöttség élménye!  

 

Befejezésül a 117. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon!  

 

 Nagy Szentség áldassál, felmagasztaltassál minden jóval tölt edény, 

 E kisded kenyérben és a bor színében tisztán tündöklő napfény, 

 A halandó embernek, elbágyadott szíveknek üdvösségre nagy remény. 


