
229. Vágyakozás az elmélyültebb imádságra. Az egymásba merülés imája 

 

 

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.  

 

 Az embernek állandó vágya, hogy mindig nagyobb áhítattal, szétszóródás nélkül, 

összeszedetten tudjon imádkozni. Vágyódunk az elmélyültebb imádságra. Mi mással is lehetne 

kezdeni az imát, mint a csenddel? Az elcsendesedés által ugyanis a lélek alkalmasabbá válik 

Istenre. Izajás próféta ezt így mondja: Ha csendben maradtok, és bíztok, lesz majd erőtök (Iz 30, 

15). Nincs más erőnk, mint maga az Isten. A lélek csendjében kell imádkoznunk! Csendesen 

imádkozni azt jelenti, amit a lábujjhegyen járás, vagy mint amikor kezünket az ajkunkra téve csak 

annyit mondunk: „Pszt!” Ebben a csendben teljes tisztelettel megindulunk Isten felé, Aki már 

vár bennünket, illetve észrevesszük, hogy Isten is elindult felénk, Akit vár a lelkünk.  
 

 Az imádság tehát nemcsak az ajkak vagy a gondolatok szavainak Istenhez irányítását jelenti, 

hanem sokkal inkább egyrészt a szívünkből fakadó szeretetet Isten iránt, másrészt az Istentől a 

szívünkbe áradó szeretet befogadását. Ekkor ajkunk szavai elhalkulnak és elakadnak, mert már 

Isten szavára akarunk figyelni! Értelmünk gondolatai egyirányúsodnak, vagyis Istenhez tapadnak, 

mert Isten magához vonzotta őket, szívünk nyugtalan vágyai pedig elcsendesülnek, mert 

belemerülnek Istenbe, illetve Isten járja át egész vágyó képességünket. Ebben az imamagatartásban 

– amikor ajkunk szavai elhalkulnak, gondolataink Istenre irányulnak, szívünk vágyai belemerülnek 

Istenbe – még az ember tevékenykedik: az ember az, aki belemerül Isten Létébe, gondolataiba és 

Szeretetébe, vagyis magába az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe. Mert Ő a Lét teljessége, a Tudás 

teljessége meg a Szeretet teljessége. Ez tehát valami akció, cselekvő magatartás, amelyre nemcsak 

jogosultak, hanem kötelesek is vagyunk, hiszen Jézus mondja: Ti keressétek először Isten országát 

és az Ő igazságosságát, a többi majd megadatik nektek (Mt 6, 33).  

 

 I. Hogyan tevékenykedik Isten az emberben? 
 

Az imádság magasabb fokozatában azt tanulmányozzuk, hogy mit tesz Isten a Vele való 

egyesülés érdekében az ember lelkében?  

 

 1. Vágyódva tehetjük fel a kérdést: Milyen lesz az, amikor Isten merül bele az ember 

létébe, gondolataiba, szeretetébe? Istennek ez az Önmagát ajándékozó szeretete a szemlélődő 

ima, a kontempláció.  

 A Zsoltáros buzdít, sürget: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat!  

Nekünk kell bemennünk a kapun Istenbe, hogy áldjuk Őt. De folytatja: Az Úr kapuja, íme, itt van, 

de csak az igazak mennek át rajta (Zsolt 117, 19-20). Itt már az Istenbe merülő ima passzív 

szakaszáról van szó: Az Úr kapuja, vagyis az Úr Szíve, íme, feltárul, és magához vonz bennünket. 

Engedjük, hogy vonzza a szívünket az Ő Szíve legmélyére! Csendben vágyakozzunk ennek a 

vonzásnak a megtapasztalására, hogy azután készséges lélekkel engedelmeskedhessünk Neki! Az 

Úr Szíve olyan, mint a nyitott ajtó, ahová a lakástulajdonos vár bennünket. Az Úrnak a Szíve olyan, 

mint a feltárt kapu. Nagy kapuról van szó, ahová már nemcsak gyalog lehet bemenni, hanem 

modern hasonlattal: autóval, sőt teherautóval is. Az Úrnak ez a feltárt Szíve olyan, mint a nyitott 

országhatár, amely számunkra is az ígéret földjére való belépést engedélyezi minden külön 

formaság, kontrol és vízum nélkül. Az útlevél, a megszentelő kegyelem a birtokunkban van, hiszen 

megkaptuk már a keresztséget. Az Úr az Ő Szívét végtelen tágasra tárja ki. 



 

 

 2. A szemlélődő ima útján az ember feladata eddig az volt, hogy engedje: Isten Lelke 

leszálljon rá, mint a Szűzanyára Jézus megtestesülésekor, vagy mint az apostolokra Pünkösdkor. 

Most pedig már az lesz a feladat, hogy az ember engedje: Isten – Aki már benne él a keresztség óta 

– egyre jobban betöltse, egyre mélyebbre hatoljon a lelkébe, illetve, hogy az ember engedve Isten 

vonzásának egyre jobban bele tudjon merülni az Istenség mélységeibe. Ez nem kettős feszültség, 

kifelé húzó erő, hanem kölcsönös vonzás a belemerülésre, az egymás szeretetében való 

elmélyülésre. De akármennyire is megéli az ember az imában azt, hogy Istenbe merülhetett az ő 

lelke, illetve, hogy Isten belemerül az ő emberi személyiségébe, bármennyire is betöltődik az ember 

Istennel, mert befogadja Isten cselekvését passzíve, készségesen, nyitottan, mégis meg kell 

állapítanunk, hogy itt, ebben az imaszakaszban még külön van Isten és a lélek. Még nincsenek 

„egyesülve”, mint az egyesülés imájában, hanem „együtt vannak”. De a lélek boldogan tapasztalja, 

hogy Isten egyre jobban beragyogja őt Világosságával, mint ahogyan a Világosság is egyre jobban 

betölti a szobát, amelynek az ablakain át beragyogott. Érdemes csendben várakoznunk, hogy a Fény 

egyre jobban betöltsön bennünket, hogy Isten egyre jobban birtokába vegye a szívünket! Adjuk 

meg magunkat ennek az isteni akaratnak! Belső döntés kell, mint amikor elhatározzuk, hogy az 

ajtón való bemenetelnél előbbre engedjük a másikat: Istent kell előbbre engedni az életünkben! 

Az kell tehát, hogy ne szabjunk gátat a lelkünk hajlékába áramló isteni Létnek, isteni Fénynek 

és isteni Szeretetnek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!  
 Itt tehát az kell, hogyha az a mérhetetlen isteni áradat belénk akar hullámozni, akkor 

engedjük, hogy azt tegye, amit akar! Nem a halál fog belénk hullámozni, mint a délkelet-ázsiai 

földrengés után a tenger mélyéről a hatalmas pusztító ár, hanem a hatalmas Élet, Isten Ereje.  

 

 II. A passzív befogadást megelőzi az Isten előtti meghódolásunk 
 

Amikor pedig a lélek boldogan konstatálhatja: Isten eljött a lelkébe, és átvette a szíve trónja 

feletti uralmat, akkor kell még egy kis aktivitás. 

 

 1. Le kell tehát borulnunk a végtelen, szentháromságos egy Isten előtt! 

 A Zsoltáros azt mondja a királyleányról: Elbűvölte az urat szépséged. Urad Ő, jöjj és hódolj 

Előtte! (Zsolt 44, 12). Itt pedig azt élheti meg az imádkozó lélek: elbűvölt engem a Király szépsége. 

Uram Ő, leborulok Előtte, és hódolok Neki. Ez nem olyan leborulás, mint amilyent a világ 

fejedelmei követeltek egykor vazallusaiktól, hogy tudniillik lábcsókkal illessék őket. Ez inkább 

olyan, mint a Szűzanya csókja, amellyel kicsiny Gyermeke, Jézus lábacskáját csókolta, mint 

ahogyan az édesanyák szokták. Ez a leborulás inkább olyan, mint a Szűzanya csókja, amellyel 

Jézus lábát illette, amikor a keresztre volt feszítve, vagy amikor levették a keresztről, és a Szűzanya 

ölébe helyezték.  

 „Jaj, lelkem, borulj le Urad, Istened, szíved Királya előtt! Ha még csak távolról lehelheted is  

Feléje a szereteted csókját, mégis érezd át, hogy Belőle a szeretet hogyan árad beléd!” A 

szeretetek kölcsönös egybehullámzásáról van tehát itt szó. A leborulásnak a gesztusa azért kell 

legalább lélekben, hogy ez a testtartás vagy inkább lelki tartás kifejezze lelkünk állapotát, 

készségét, odaadását: Istent nagyobbnak ismerjük el önmagunknál! Éljük át a pillanat  

nagyszerűségét: Isten – Aki beköltözött lelkünk hajlékába, Aki birtokba vette azt, lám – 

megengedte, hogy közelíthessünk Feléje! Az Ő vonzásának nyilván az a célja, hogy egészen 

belemerüljünk Szíve Szeretetének mélységébe. De teremtményi voltunk gyarlóságában talán még 

nem merjük felemelni szívünk tekintetét az Ő Szívére, az Ő szemébe, csak alázatosan a lábáig 

tekinthetünk, mégis ez az isteni engedély – amellyel már lehetőséget adott, hogy ennyire 

megközelíthessük Őt – olyan, mint a bevezető szakasz a templomba való bevonuláskor, vagy mint a 

hegyre való elindulás, amely azután egyre inkább feltárja az előttünk levő út szépségeit, mélységeit 

vagy magasságait.  

 

 2. Amikor a lélek megtapasztalja, hogy Isten betöltötte őt, és elfoglalta szíve felett az 



 

uralmat, akkor a leborulás mellett a második magatartásunk a szavak nélküli hála legyen! 

Megmaradhatunk ebben a leborult magatartásmódban, a leborulás állapotában, de a hála 

megélésével valahogy azt is megtapasztalhatjuk, hogy lelkünk már nem nálunk van, hanem Istennél 

honol. Mondhatjuk így is: „Lelkem már nem bennem, hanem Benned van, Istenem!” Szent Pál 

apostol szavai alapján mi is kijelenthetjük: Élek, de már nem magamban, hanem Benned, Uram!  

(vö. Gal 2, 20). Ahogyan a leborulás egy lelki magatartás, amellyel mintegy kicsinnyé tesszük 

magunkat, lefelé irányulunk az Úr szent lábaihoz, úgy a hála egy fajta felfelé való lelki mozgás, 

amely mintegy kijön belőlünk, és belehatol Isten Szívébe. A mi hálánk Istenben van. Nem Istennek 

van szüksége erre az önmagunkból való kilépésre! Isten azért hív bennünket ki önmagunkból, és 

azért rejt el, rejti el a hálánkat Önmagába, hogy mi legyünk gazdagabbak azáltal, hogy a földi 

szegényes lét helyett már a gyönyörűséges isteni miliőben hálatelt szívvel létezhetünk! 

 

 3. Ez a leborulás és hálálkodás áhítatot eredményez. Ezt azonban már nem mi csiholjuk ki 

magunkból, hanem az Úr adja. Amikor az Úr jelentkezik a lélekben, vagyis a lélek már nemcsak 

hiszi, hanem érzi is Isten jelenlétét, bennünk való eluralkodását – vagyis más szóval Isten áhítatot 

ad –, akkor abba kell hagyni minden más értelmi foglalatoskodást, illetve akarati elvágyódást (vö. a 

Jézusról elnevezett Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja, 31. fejezet). Tehát ezért kell a csend, 

ezért kell a megnyugvás a gondolatoktól és a gondoktól. Az ember ebben az önmagától való 

ürességben tudja abbahagyni a cselekvéseket, illetve tud cselekvésteret biztosítani Istennek. 

Amikor az Úristen áhítatot ad a léleknek, akkor engedni kell Neki, hogy betöltsön, illetve, 

hogy beborítson, vagyis hogy egyre jobban belemerülhessünk! 

 

 4. Ez az Istennel való betöltöttség, illetve az Istenbe való belemerültség az édes 

szemlélődés. A lélek ugyanis megtapasztalja, hogy az Úr közli Ömagát, illetve befogadja az 

embert, és a lélek is boldogan befogadja Istent, illetve boldogan odaadja magát Istennek. Ez a 

kölcsönösen egymásba merült lét imaállapota. Micsoda édes szemlélődés, amikor az ember a lelki 

szemeivel láthatja Istent, Aki befogadta őt, illetve betöltötte őt Önmagával! Ebből a nézésből, 

szemlélésből a szeretetnek micsoda lángolásai lobbannak egyre nagyobb fokban! Isten – mert 

mindig Isten a kezdeményező – nézi teremtményét, gyönyörködik benne, és egyre jobban 

elhalmozza a Szeretetével. Az ember visszatekint Urára, gyönyörködik Istenében, és benne is  

egyre nagyobb lánggal lobog a szeretet lángja! 
 

 5. Ez még nem az az imafokozat, amelyben a két szeretet egymásban lángol, mert Isten és a 

lélek egyesülése még egy következő kegyelmi ajándék lesz, de ez az egymásba merülés – talán 

mondhatjuk – olyan, mint a szerelmesek egymásba kulcsolódó keze. Egymásban is vannak, meg 

nincsenek is egymásban. Isten mindenesetre ezt jobban tudja. Ő meg tudja valósítani azt, hogy Isten 

és a lélek egymásba merüljenek. Az ember csak megáll a titok előtt – a szemlélődő ima kegyelme 

mindig Isten titokzatos ajándéka –, de a lélek már egyre jobban kezdi érezni, amit Isten már tud: Ő 

énbennem van, én pedig Őbenne (vö. Jn 6, 56). Itt ugyanis már nem segít az értelmi tevékenység. Itt 

már nem kell arra törekednünk, hogy megértsük a megérthetetlent. A megértés, Isten 

jelenvalóságának megértése inkább a szív szférájában történik. Rádobban az ember szíve a 

szerető Isten jelenlétére, és bennünk levésére. Ilyenkor a lélek azt szeretné, hogy még éveken át ez 

legyen a tevékenysége: engedi, hogy Isten szeretete eluralkodjék benne. Szüntelenül csak azt 

óhajtja konstatálni: Isten betölti az Ő szeretetével! 

 

 6. Az Istenbe szerelmes lélek talán ilyen szavakra fakadhat, bár igazán most nem is a szavak 

a lényegesek, hanem az a magatartásmód, amely immár a létét jellemzi: „Uram, belemerülök 

lelkem legmélyére, ahol Veled találkozhatom, mert eljöttél hozzám, lelkem legbelsejébe költöztél. 

Mennyei trónusodról szüntelenül sugárzik felém kegyelmed, Önmagadat ajándékozó Szereteted. Itt, 

lelkem legmélyén boldogan, egymásnak örvendezve vagyunk együtt. Te szóltál, és én most 

hallgatok Rád. Azt mondtad: »Választott jegyesem, szeretlek Téged!« Én pedig egész létemmel 

adom a feleletet: Uram, Uram, szeretlek Téged! Eljöttél hozzám, és én boldogan akarok Veled élni! 



 

Magadhoz vonzottál, szeretnék megpihenni Benned. Eljöttél, és nekem ajándékoztad Magadat, 

betöltötted a lelkemet. Kérlek, élj bennem, szentháromságos, egyetlen, jó Istenem! Szolgád vagyod, 

a Te Szolgálód fia (Bölcs 9, 5), és akkor most nincs más vágyam, mint megtenni azt, ami kedves  

Neked! Szereteted ugyanis rajtam keresztül is bele akar áradni a világba! (vö. Róm 5, 5).”  

 

 Milyen lesz az, amikor Isten merül bele az ember létébe, és az ember Isten létébe?  
A válasz csupán ennyi: Szeretni és szeretve lenni. Az ember nyújtogatja a szíve szeretetét 

Istennek, illetve befogadja Isten Szeretetét.  

 

 A hangsúly pedig egyre jobban áthelyeződik Isten tevékenységének a befogadására, Isten  

Szeretetébe való belemerülésre, ahogyan Szent Pál mondta az areopáguszi beszédben: Benne élünk, 

mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Egyre inkább ez a „benne vagyunk” imaállapot valósul meg: 

Mi, emberek Istenbe merülve, Isten pedig a mi emberi lelkünkbe merülten él! 

 

 Az egymásba merülés imájára való vágyakozás micsoda elmélyült imádságot fog majd 

eredményezni!  

 

Éljük át egyre jobban Isten vallomását: 

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

 

Mi mást is válaszolhatnánk? 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


