
228. Az Istenbe merült élet olyan, mint a magzati lét 

 

 

Imádkozzuk a 154. sz. éneket:  

 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,  

 Elmerülni Benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól, Szíved enyhülést ad. 

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.  

 

 Az Istennél való megpihenés imájánál már próbáltuk tanulmányozni az Isten világába való 

elmélyedés imáját (224. számú imaóra). Azután az aktív elmélyedés mellett a passzív belemerülés 

imájával is foglalkoztunk (225-227. számú imaóra).  
 

 Ez a két imamód egyrészt jelzi az ember tevékenységét, hogy mi szeretnénk elmélyedni 

Isten végtelen Szeretetóceánjában; másrészt Isten tevékenységére utal: Isten engedi, hogy mi 

belemerüljünk az Ő Szívének a Szeretettengerébe.  

 

 Mind a két imamód még csak az Isten világába való átmenet imája.  

 Vajon milyen lehet a megérkezés imája, amikor az ember bele is merül Istenbe?  

 

 I. Isten figyelmét a szeretetlobogásunkkal tudjuk magunkra irányítani 

 

Az Áthosz-hegyi szerzetes, Hierotheos Vlachos könyvecskéje: Bevezetés a keleti keresztény 

lelkiségbe – tanítást ad arról, hogyan is lehet megközelíteni ezt a valóságot, az Istenbe merült létet. 

Azt írja: 

 

 1. „A lelki ember először is az, aki tudatában van a lelkében lakó Szentháromságnak, aki 

tehát tudja: ő Isten szeretett gyermeke, és ezért szívében ezt kiáltja: Abba, Atyám! (Mk 14, 36; Róm 

8, 15). Ez a szívből fakadó ima lényege” (16. oldal). Első megközelítése tehát abból indult ki, hogy 

„Isten lakik bennünk”. Mi, akik rátalálunk lelkünk mélyén, imakontaktust tudunk létesíteni az Ő 

hozzánk lehajló irgalmas szeretetével. Csak a Szentlélekben, a gyermekké fogadás Lelkében 

mondhatjuk Istennek: „Atyám!” Aki ezt át tudja élni, akinek a szíve megmelegszik ettől a névtől – 

mint ahogy a menyasszony szíve is hevesebben kezd dobogni, amikor a vőlegénye nevét kimondja 

– az már a szívében is tud imádkozni. 

 Mi is vonuljunk el lelkünk legmélyére, ahol bennünk a Szentháromság lakik a megszentelő 

kegyelem önmagát ajándékozó szeretetével, a megszentelő kegyelemmel, és kiáltsuk Neki azt a 

szeretet-teljes szót, amit csak a gyermek mondhat: „Atyám!” – Kiáltsuk újra: „Atyám!” Itt már nem 

kell a sok imaszó, mint ahogy a kis gyermeknek sem kell még a sok szó igényének, kérésének a 

kifejezésére; elég, ha csupán annyit mond: „Mama! Papa!” – és akkor a jó szülő már tudja, hogy mi 

kell a gyermekének. Isten Atyánk is jó Szülő. Nem is annyira erővel kell kiáltani Isten felé ezt az 

áldott, szent nevet, nem a teli torokkal való kiabálás fontos, hogy Isten fülébe hatoljon az Őt 

szólítgató szavunk, hanem, a szívből fakadó szeretet kell, hogy egyre intenzívebb legyen! Minél 

nagyobb szeretettel mondjuk ki Istennek a nevét: „Atyám”, ez a név annál inkább kezd lángolni 

bennünk.  Hogyha az ember környezetében valami fény-jelenség felvillan, akkor automatikusan is 

odafigyel. Isten mindent tud. Minden gondolatunk ismert előtte, de mégis, amikor látja ennek a 

szeretetlobogásnak a felvillanását a lelkünkben – amellyel kimondjuk: „Atyám!” –, akkor még 

jobban ránk figyel. Mondogassuk még egyszer, kétszer (vagy akár ezerszer) csendben, áhítattal, 

nagy-nagy szeretettel, ahogyan Jézus is mondta Atyjának: „Atyám!” (Lk 23, 46). A lelki ember 

tehát Isten templomává válik. Szent Pál ezt így mondta: Isten temploma szent, és ti vagytok ez a 

templom (1 Kor 3, 17). Nagy Szent Vazul, a keleti szerzetesség atyja is ezt tanítja: „Az ember Isten 

templomává válik, vagyis Isten lakik benne. Isten az embert az Ő templomává építi.” Tudnunk kell 



 

tehát, hogy mik vagyunk, tudnunk kell, hogy kije, mije vagyunk Istennek! 

 

 2. Hierotheos Vlachos szerint a lelki ember másodszor az, aki engedi, hogy ő Istenben 

éljen, mert a Szentlélek újjáteremtette, vagyis „regenerálta”. A teremtés hajnalán Isten Lelke 

lebegett a mélységek fölött (vö. Ter 1, 2). Isten az Ő Lelkével, az Ő Szeretetével, az Ő Tudásával, az 

Ő Logoszával, örök, teremtetlen Szavával teremtett bennünket. Amikor pedig Pünkösd napján 

elküldte a Szentlelket, hogy újra a világ fölött lebegve lángnyelvek alakjában betöltse azt, ezzel az 

embert is újjáteremtette.  

 A „regeneráció” nemcsak felüdülést jelent. A generációt nemzedéknek fordítjuk, és jelöljük 

azokat, akik a nemzéssel megfogantak, és új nemzedéke lettek a családnak vagy az országnak. A 

regeneráció pedig a Szentlélekben való újra élet-kapást jelenti. Azt az életet – amelyet elvesztettünk 

Ádám és Éva bűne által – Isten a Szentlélek által visszaadja.  

 

 II. Mit jelent ez az új élet?  
 

 Azt, hogy az ember bejut egy új életbe, Isten életébe, Isten templomába, ahol Isten lakik, 

Aki az Istenség. A lelki ember az, akit Isten önmagába épített. Ettől lesz lelki ember. A lélek 

uralkodik el benne, Isten Lelke. A lelki ember tehát valami új életet él, új létközegben van: nem 

önmagában, hanem Istenben.  

  

 1. Ez az állapot hasonlít a magzati léthez, ahol a megfogant, új ember élete az édesanya 

áldott szíve alatt, abban a kis puha fészekben élni kezd, bontakozik. Egy új élet van az édesanyában. 

A kettős gondolatmenet értelmében akkor megfogalmazhatjuk:   

 a) A szent egyrészt olyan ember, aki átadta magát a Szent Istennek, és engedi, hogy Isten 

benne éljen lelke hajlékában. 

 b) A szent másrészt olyan ember, akit Isten befogad az Ő szent életébe, és akiben 

megvalósul a Szent Isten uralma. 

 

 2. Amikor az Istenbe merült élet imáját próbáljuk gyakorolni, akkor ebbe az irányba kell 

tovább haladnunk. Mint amikor az édesanya befogadja az apai sejtet, és benne valami új élet, a 

magzat élete kezd el lüktetni, úgy az a lélek, amelyet Isten fogadott be az Ő szent életébe, valami 

csodálatos módon új életet kezd élni, amelyben a magzati létnél is csodálatosabban bontakozhat 

ki az élete. Az Isten Szívéből áradó szeretetlüktetés jobban összeköti őt Istennel, mint a 

köldökzsinór, amely által a magzatban az édesanya vére lüktet. Az Istenbe merült lélekben Isten 

Szívének a szeretete dobog. Megvalósul benne a Szent Isten világa. Értelmét és akaratát már 

átjárják a Szent Isten gondolatai, és akarásai. Ez már communio, vagyis közösség Istennel. A 

közösség tagjai egymás mellett vannak, egy cél érdekében tevékenykednek. Ezért communitas, azaz 

közösség az elnevezésük. A lelki ember azonban – akit már átjár Isten Lelke, és aki már 

belemerülhetett Isten Lelkébe – az már unio-ban, vagyis egység-ben van Istennel. A latin unus szó, 

jelentése: egy. Az unio pedig egységet jelent. Aki ebbe a végtelen Egységbe, az Istenségbe 

meghívást kap, az belemerülhet Istenbe, vagyis az egységbe kerül az egy Istennel! 

 

 3. Az imádságnak ebben a létállapotában szabad mély lélegzetet venni, vagy még inkább 

Isten Lelkéből betöltődni Istennel. Minél többet szívunk magunkba a levegőből, az oxigén annál 

jobban éltet. Minél többet tud a lélek befogadni Istenből, annál jobban él! Amikor tehát az 

ember odaadja magát Istennek, akkor Isten is odaajándékozza Önmagát az embernek. Amikor az 

ember befogadja Istent, akkor Isten ingyenes kegyelméből az Úr is befogadja az embert.  

 A lelki embernek – vagyis aki kitárja a lelkét Isten előtt – Isten kinyilvánítja Létét, 

Jelenlétét és Szeretetét, vagyis hogy Ő az Atya, a Lét teljessége, hogy Ő a Fiú, aki az Atyával 

jelen van, és a Szentlélek, Aki bennünk is az Atya és a Fiú szeretete. De Isten nemcsak kinyilvánítja 

Létét, Jelenlétét és Szeretetét – hogy tudniillik itt vagyok melletted, meg hogy itt vagyok benned, 

ahogyan a jelenlét imájában és a megvilágosodás imájában kezdtük ezt már látni –, hanem 



 

belevonja, belemeríti Isten az Ő Létébe, Jelenlétébe és Szeretetébe az embert!  

 

 4. Az Istenben való megpihenés imájának a kiteljesedése az Istennel való egyesülés, a 

megistenülés imája, az Istennel való egyesülés imaállapota lesz, amelyben az embert már Isten 

élteti, mert Istenben él, mert Istenbe merült életet él. Ha az előbb a gyermek módjára mintegy 

kívülről kiáltottunk Istenhez: „Atyám!”, most a magzat módjára belülről, Istenben, Istenbe 

belemerülve szavak nélkül kiáltsuk: „Atyám!” Ebben az imaállapotban a lélek már nemcsak Isten 

kezébe helyezi magát, mondván: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23, 46), hanem Isten 

Szívébe kívánkozik. Isten nemcsak ölébe veszi a szeretetére vágyódó gyermekét, hanem a Szívébe 

vonja. A lélek egyre jobban belemerül Istenbe.  

 

 5. A Zsoltárosnak, az imádság mesterének van egy ilyen üzenete is: Tudjátok meg, hogy az 

Úr az Isten: Ő alkotott minket, és az Övéi vagyunk (Zsolt 99, 3). Egy Istennel kapcsolatos tudásról 

beszél: Az ember nemcsak elhiszi, hogy Isten az életünk Ura, hanem valami belső tudással 

megtapasztalja: Isten az Úr! 

 Ez a szemlélődésre előkészítő tudás, mert a szemlélődés imája már valami belső élményt, 

tapasztalást ad Istenről, amikor is Isten közli Önmagát a lélekkel. Ekkor már tudhatjuk, hogy Övéi 

vagyunk, akkor ez valami olyan tudást is ajándékoz, amellyel azt is tudhatjuk, hogy Őbenne 

vagyunk, Ő pedig mibennünk (vö. Jn 14, 20). Isten lefoglalta a lelkünket magáénak, Övéi vagyunk. 

A misztikus imában az embernek belső bizonyossága van Istenről. Mondhatjuk „otthonérzet”-nek 

is, az ember otthonosan érzi magát Istennél. Betlehemben Isten keresett szállást nálunk (vö. Lk 2, 

7), s azt akarta, hogy mi fogadjuk be Őt. Itt azonban Isten fogad be minket az Ő hajlékába, és ezt 

teljes bizonyossággal, belső megtapasztalással tudja az ember. Ez az imakegyelem nemcsak 

hatalmas biztonságot és örömet ad, tudniillik hogy mi otthon lehetünk Istennél, hanem azt a 

bizonyosságot is, hogy Isten is otthon érzi magát bennünk, mert az Ő templomává épített 

minket! Az imádkozó ember már tudja, hogy Isten benne az Úr. Akiben eluralkodott Isten, abban 

valami áhítat születik meg: az imádás, a leborulás gyönyörűséges élménye.  

 Ha az imádság közben engedjük, hogy beborítson a csend, és ez gyönyörűséges élmény, 

akkor vajon milyen lélekgyönyörűség lehet az, amikor az ember imádságban megélheti, hogy Isten 

beborította őt Önmagával, befogadta belső életébe!  
 

 6. A csendet nem látjuk, de a jótékony hatását mégis érezzük, amikor a csendben a lélek 

valami kimondhatatlan békességre jut. Istent sem látjuk, Aki beborít Önmagával, de milyen 

jótékony, mély, micsoda életet bontakoztató magzati lét, micsoda isteni környezet az, amikor Isten 

vesz körül Önmagával bennünket, beborít Magával! Az édesanyák kiváltsága, hogy méhük 

magzatát megcirógathatják. Nagy boldogság ez az édesapának is, mert kívánja közölni a szeretetét 

azzal a még meg nem született gyermekével. Milyen lehet az, amikor Isten cirógatja meg az Ő 

Szíve szeretetének mélységébe belemerült kicsiny teremtményét?  

 Az orvostudomány kimutatja, hogy a magzat tud reagálni a külső környezetre, átveszi annak 

békéjét, harmóniáját, szeretetét. A lélektudomány pedig tanítja: a lélek is át tudja venni az isteni 

miliőből érkező jelzéseket, cirógatásokat. Olyan lelki átöröklés ez, amikor Isten kicsiny 

teremtményébe árad az isteni harmónia, az isteni gyengédség hárul rá. Isten cirógató jósága, 

szeretete bontakoztatja benne az új életet. A magzat csak 9 hónapig tudja így befogadni ezt a szülői 

szeretetet, Isten hatalmas szeretete pedig nem csupán 90 földi éven át, hanem egy 

örökkévalóságon át is képes közölni cirógató szeretetét az Ő szeretett gyermekével, akit Fia 

miatt vállalt gyermekének, és szeretett Szentlelkében beborította Szeretetével!  

 

 7. Elmélkedjünk még arról is, hogy az ember hogyan tud belemerülni a Fénybe, a lélek 

hogyan tud belemerülni Isten Világosságába, Benne élni, és hogyan tud ebben kibontakozni az 

élete, az emberi életből az isteni életbe, amint a gyermekben a szülei élete folytatódik.  

 

 Milyen lesz az, amikor majd Isten Örök Világossága örökké árad ránk? A magzati lét, a 



 

földi lét szűkössége helyett Isten örök Létének tágasságában fogadhatjuk be Isten életét, a 

szeretettől lüktető csendjét, az Ő szeretetét közvetítő cirógatását, és örökké tartó isteni életét.  

 Milyen lesz az, amikor végre már nem önmagunkban, hanem Istenbe merülve élhetünk? 

Valami olyant fogunk megtudni Isten szeretetéről, amely ismeretről már a Zsoltáros is beszélt: 

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! (Zsolt 99, 3). Vagyis nemcsak lelkünk mélyén „tudjuk” Istent, 

hanem Isten már az Ő Szíve mélyén ad tudást nekünk önmagáról. 

 

Az ember tehát már belül tudja, hogy mit mond neki az Isten:  

 

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

 

Ilyenkor nem kell kérlelve mondanunk: – Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! –, mert 

Istennek ez szeretete már magába vont bennünket, és Szent Szívébe elrejtett minket! 
 


