
 

 

 

251. A lélek befogadja Istent 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a  . sz. éneket:     ?? 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,  

 Elmerülni benne 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 szemlélődő ima fokozatai közül „az együttlét imáját”, az Istennel való közösség imáját 

tanulmányozzuk. Isten – aki „a jelenlét imájában” már megmutatta magát az imádkozó embernek, 

és „az Istennél való megpihenés imájában” engedte, hogy az ő jelenlétben megpihenjen – ebben az 

imaszakaszban szívesen közli önmagát az emberrel, aki boldogan befogadja őt.  

  

 I. A lélek befogadja Istent. 
 

 1. Az imádkozó ember mindig belső vágyakozással keresi a módot: Hogyan tud Istennel 

találkozni? Hol veszi észre őt? Hogyan közli magát Isten az emberrel?  

 2. Amikor az ószövetségi választott nép tagjai bajban voltak, akkor az Úrhoz kiáltottak, és ő 

meghallgatta őket: a felhőoszlopból beszélt hozzájuk (Zsolt 98, 6-7). Észrevették Istent! 

 Milyen fájdalmas is az, amikor valaki nem veszi észre Istent, és így nyilatkozik: „Én még 

sose láttam Istent, sohasem találkoztam vele. Nincs is Isten!” Az ilyen nem használja az értelmét 

arra, amire az való! Szent Pál ugyanis azt mondta: Ami Istenről megismerhető, az világos az ember 

előtt, mert Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni 

mivolta a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető (Róm 1, 19-20).  

 3. Lehet-e mondani azt, hogy egy óra szerkezete csak úgy magától áll össze? Nemde előbb 

egy tervező mérnöknek el kell gondolnia, szakembereknek le kell gyártani és össze kell rakni az 

alkatrészeket, hogy az működjön. Vagy honnan van az, hogy az egyik kicsi magból búza lesz, a 

másikból gyönyörű virág, a harmadikból almafa? Csak úgy magától? Ahhoz, hogy az ember ezt 

elhiggye, nagyobb hit kell, mint amikor azt mondjuk, hogy ezeket a szerkezeteket értelmes emberek 

megtervezték, legyártották és összeállították, illetve a természetben levő lényeknek, fáknak, 

állatoknak és embereknek egy Értelmes Tervező és Alkotó, akit Istennek hívunk, megadta a 

lehetőséget, hogy legyenek, és az erőt, hogy reprodukálhassák magukat.  

 4. Az ember azért kiált Istenhez, mert tudja, hogy nagyobb nála, s aki ő tud segíteni neki. Az 

Úr pedig szívesen meghallgatja az embert. Nemcsak az ószövetségi választott nép fiaihoz szólt a 

felhőoszlopból (vö. Kiv 14, 24), hanem mindnyájunkhoz is szól a Szentírás szavaival.  

 5. A Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: Boldog az az ember, akit te oktatsz, Uram, akit 

törvényeidre megtanítasz (vö. Zsolt 93, 12). Az Ószövetségben a próféták közvetítették Isten 

üzenetét, vagyis szavai által közölte magát.  

 Az Újszövetségben pedig miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a 

próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk, őt rendelte a mindenség 

örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is (Zsid 1, 1-2).  

 Sőt tanít Szentlelke által is. Mi ugyanis a fogadott fiúság Lelkét, Szentlelkét nyertük el, és 

általa mondhatjuk Istennek: „Abba”, ahogy Jézus is mondta arám nyelven, ami azt jelenti: „Atya, 



 

Atyácska. Atyám!” A Szentlélek maga tesz tanúságot lelkünkben arról, hogy Isten gyermekei 

vagyunk, illetve, hogy Isten a mi Atyánk (vö. Róm 8, 15-17).  

 Hassa meg lelkünket Istennek ez a mérhetetlen Szeretete, amellyel közli magát az emberrel!  

 

 II. A léleknek tehát az a feladata, hogy befogadja Istent.  

 

 1. Mint ahogyan a szülők élete folytatódik a gyermek életében, úgy az önmagát ajándékozó 

Szeretete által – amelyet a keresztségben nyertünk el először –Isten élete folytatódik bennünk.  

 A gyermek maga sem tudja, hogy hogyan fogadta be a szülei életét. A megkeresztelt kisded 

sem tudja Isten életét magában, de öntudatlan módon mégis hordozza azt már keresztségétől 

kezdve. Ahogyan a családban a gyermek boldogan ébred tudatára, hogy milyen jó az édesapával, az 

édesanyával és a testvérekkel lenni, úgy az Isten családjában felnövekvő ember is ebben a 

legharmonikusabb családban is boldogan tudatára ébred annak, hogy kinek az életét kapta meg.  

 2. Ezt az életet nemcsak befogadnunk, hanem elvállalnunk is kell. Ezt az életet őrizni, 

bontakoztatni kell! Nem lehet a bűnnel megölni magunkban! Nem lehet hagyni, hogy elsatnyuljon! 

 

 III. A lélek, aki befogadta Istent, hogyan bontakoztatja ki magában ezt az isteni életet?  

 

 1. A tudás által! Szent Pál ugyanis világosan megmondja: Ne úgy éljetek, mint a pogányok, 

akik hiúságokon jártatják eszüket. Sötétség borul elméjükre, elidegenedtek az istenes élettől. 

Tudatlanság tartja őket fogva, és szívük megátalkodott. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, 

hiszen hallottátok és megtanultátok, hogy Jézus Krisztusban van az igazság (Ef 4, 17-21). Tehát az 

az ember, aki hiúságokon, vagy más szóval hiábavalóságokon jártatja az eszét, az pogány.  

 2. Aki Istenre irányítja gondolatait és szívét, az hívő ember. Aki Krisztus Urunk által kapja 

meg erre a lehetőséget, és vállalja a Szentháromsághoz való csatlakozást, az a keresztény hívő.  

 3. Hát ezt kell megtanulni: Krisztusban van a valóság! (Kol 2, 17). Aki tudja, hogy egy 

Istenben három Személy van, az már ismeri a kibontakozásnak az irányát, melyik úton kell járni. 

mert Krisztus az út (Jn 14, 6). Aki ezt nem tudja, annak – Szent Pál szavaival – sötétség borul az 

elméjére, az nem lát világosan, nem tudja életének értelmét, kibontakozását. Amit nem ismerünk, az 

után nem is vágyakozunk, de ha valamit megismertünk, akkor már tudunk rá törekedni. Sőt minél 

jobban megismerjük, annál jobban vágyódunk rá. Ezért kell Istent mindenekfelett, vagyis 

mindennél jobban megismerni, hogy őt mindenekfelett szeretni tudjuk!  

 

 IV. Meg kell tanulnunk Istennek azt a belső világát, amely egyrészt immanens, tehát 

szentháromságosan önmagában maradó; másrészt transzcendens, vagyis önmagát közlő élet. Isten 

nekünk akarja adni magát. Az embernek tehát nincs más feladata, mint befogadni Istent. Szabad 

Isten után vágyódnunk. Ha szívünkben felindítjuk az utána való vágyat, akkor meghatódottan 

tapasztalhatjuk az imádságban, hogy Isten megelőzi a vágyainkat, illetve betölti azokat.  

 

 1. Szent János ezt így mondja: Tudjuk, hogy Isten minden kérésünket meghallgatja, és 

tudjuk azt is, hogy ő sugallta mindazt, amit kérünk (1 Jn 5, 15). Dobbanjon meg a szívünk az 

örömtől: „Uram, ezt a vágyat is te sugalltad, amellyel szeretnélek téged befogadni? Ez is kegyelem, 

ingyenes ajándék!” Akkor most nyújtogatom a szívemet, nyújtogatom a vágyamat: bárcsak 

tudnálak egyre jobban befogadni!  

 2. Vagy érdemes Szent Jakab apostol tanácsa szerint cselekedni: Közeledjetek Istenhez, és ő 

is közeledni fog hozzátok! (Jak 4, 8). Most itt az imában vágyódjunk arra, hogy legalább egy lépést 

tehessünk Isten felé! Hogyha nem elég, akkor tegyünk még egy lépést, mint a járni tanuló gyermek, 

aki bátor bizakodással megindul édesanyja és édesapja felé, mert várják őt. De ugyanakkor látják, 

hogy mennyire gyakorlatlan még a járásban, és feléje sietnek, hogy magukhoz öleljék. Isten is 

válaszol a mi bátortalan, kezdő lépéseinkre. Amíg mi egy-egy lépést megteszünk, azalatt ő ezer 

lépéssel közelít felénk. 



 

 V. Ebben az imamódban azonban a lélek már azt is megtapasztalja, hogy Isten behatol 

lénye legmélyébe, betölti az ő kicsiny teremtményét.  
 

 1. Ez az Istennel való találkozás egy olyan tudás, amelyre az emberiség mindig is vágyódott. 

Ádám és Éva is nem akármilyen tudást akart megszerezni, amikor a tiltott fának a gyümölcséből 

evett (vö. Ter 3, 6), hanem az Istenről való tudást akarták. Engedetlenségük eredménye azonban 

csak Isten hiányának a megélése lett.  

 2. A szeretetből fakadó engedelmességgel pedig Istennek nemcsak közelségét, hanem 

bennünk levését is megélhetjük, azt tudniillik, hogy a szentháromságos egy Istennek, az ég és föld 

Alkotójának, a mi Teremtőnknek élete bennünk is él.  

 3. De Istent megtapasztalni, Szeretetét megismerni és belülről tudni, ez már nem az emberi 

erőfeszítés gyümölcse. Saját erőnkkel nem érhetjük el. De Isten mégis olyan jóságos, hogy nekünk, 

ajándékozza magát. Ezt az Isten bennünk levéséről való tudást misztikus, titokzatos tudásnak 

mondjuk.  

 Ingyenes ajándék, de Isten tekintetbe veszi szívünk vágyát, amellyel lépéseket teszünk 

feléje. Az úton vágyódunk előremenni, a lépcsőn felfelé haladni, amely a mennyországba vezet.  

 Amikor pedig a lélek észreveszi, hogy Isten már ezer, vagy ezerszer ezer lépést tett feléje, és 

nemcsak itt van, hanem beleajándékozta magát lelke mélyébe, akkor ezt misztikus ajándéknak, 

titokzatos kegyelemnek mondjuk.  

 4. Az kellene, hogy az imádságnak eme ihletett pillanatában – amikor Isten megszünteti a 

távolságot az „Odaát” és az „ideát” között, amikor a két világ, azaz Isten világa és az ember világa 

egybehullámzik, akkor – fenntartás nélkül megadjuk magunkat ennek az isteni akaratnak, vagyis 

ahogyan az Apostol figyelmeztetett, már nem hiábavalóságokon, nem mulandó dolgokon jártatjuk a 

gondolatainkat, hanem az örökkévaló Istenen.  

 5. Istennek ez a bennünk megtapasztalható világa olyan gyönyörűséges, hogy a földi lét 

gyötrelmei eltörpülnek mellette. Nem számítanak a kívülről zaklató események, például hogy az 

ember szenved a hidegtől vagy a hőségtől. Nem probléma az, hogyha a közlekedésben akadályok 

vannak, és várakoznunk kell. A belső világukban sem jutnak szóhoz a zavaró tényezők, mert az 

ember „megbabonázottan”, vagyis Isten Szeretetétől elvarázsolva csak a lényegesre irányul. Már 

nem figyel a lényegtelenekre, a hiábavaló dolgokra.  

 6. Szent Pál kéri: A mennyei Atya adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 

a Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben (Ef 3, 16-17). 

Ajándék! De Isten ég a vágytól, hogy ebben az isteni önajándékozásban részesítsen bennünket.  

 Az Apostol így folytatja: Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy 

tudniillik Isten szeretetében mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és 

megismeritek Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és beteltek Isten egész teljességével 

(Ef 3, 16-19). Isten tehát egy ismeretet ad, amely felülmúl minden más ismeretet.  

 Mi ez az ismeret? Az, hogy az imádkozó ember tudja: betöltötte őt egészen az Isten! A 

lélek ugyanis befogadta Istent. Mit jelent ebben a vonatkozásban ez a szó: „ismerni”? Nem mást, 

mint felfogni, befogadni, vagyis belülről ismerni Istent, tudni, megtapasztalni az Istenség 

mélységét, Szeretetének a magasságait.  

 Most itt az imádságban irányuljunk lelkünk mélyére, ahol a magasságos Isten lakik!  

 7. Amikor az ember egy televízió-műsort néz, akkor hagyja, hogy az információk hassanak 

rá, beléhatoljanak, benne valami emóciót, érzelmet váltsanak ki, működjenek a lelkében. Azután, ha 

érdemes rá az az információ, az a tudás, akkor az ember hagyja, hogy leülepedjen benne, mintegy 

beépüljön lelkébe. Ahogyan az étel – amelyet befogadtunk – dolgozni kezd, és éltet, ugyanúgy a 

tudás is a szellemi életet bontakoztatja bennünk. Amikor pedig az információ Istenről ad tudást, 

akkor maga a végtelenül Egy, és mégis hármas Információ, a szentháromságos Isten hatol be az 

imádkozó ember lelkébe. Mi pedig boldogan hagyjuk, hogy átjárjon minket, vagyis lakást 

vegyen nálunk, letelepedjen bennünk. Isten pedig, ez a végtelen Élet nemcsak él bennünk, hanem 

éltet is minket belülről! Az ember – aki befogadta Istent – kezd betelni Isten egész teljességével.  

 



 

 Isten egyetlen aktussal adja magát nekünk, az ember számára pedig egy örökkévalóság áll 

rendelkezésre, hogy ezt az isteni Teljességet egyre jobban befogadja, és éljen belőle.  

 8. Ez az imamód tehát azt jelenti, hogy az ember egész lényével nyitva áll, és befogadja 

Istent. Az ember test és a lélek. Tehát amikor egész lényével kitárulkozik Isten előtt, az a testi-lelki 

mivolta kitárulkozását is kell, hogy jelentse. A testhez kötődik ugyanis értelmi és akarati 

tevékenységünk, de még inkább az érzelmi világunk. Az öröm is, bár a lélekben keletkezik, a testre 

is hatással van. A szemek ragyogására, az arc mosolygására, a szív szaporább dobogására 

gondoljunk. Ujjong a lélek, örvendezik a testben élő ember.  

 

 VI. Mire álljon nyitva az ember ebben az imamódban?  

 

 1. Először is az Atyaisten Létére – mondjuk így: Jelenlétére, mert Isten az, aki Van (vö. Ter 

15, 7), tudniillik velünk. Mondhatjuk így is: az ember nyitva áll az Atyára. 

 2. Másodszor az ember nyitva álljon a Fiúistennel való találkozásra, és itt a találkozás a Fiú 

Személyét jelenti. Ő az, akivel az Atya öröktől fogva örökké találkozik, és ezért mi is 

találkozhatunk ővele.  

 3. Ebben az imamódban az ember egész lénye harmadszor nyitva álljon Isten Szeretetére, a 

Szentlélekre, akiben megvalósul az Atya és a Fiú találkozása, illetve Isten-Atyánk és Isten 

gyermekeinek a találkozása a szeretetben.  

 Amikor tehát azt keressük tehát, hogy a lélek hogyan fogadja be Istent az imádságban, akkor 

lényeges magatartás ez a nyitottság, nyitva állás, rendelkezésre állás: az Isten Jelenlétére, az 

Istennel való találkozásra, és az Isten Szeretésére. Ez még az ember tevékenysége. De hiába nyitjuk 

ki az ajtót, hogyha a Vendég még nem érkezik meg hozzánk.  

 

 VII. A kontemplatív magatartás passzív jellegű, vagyis a szemlélődő imaszakaszban az 

ember inkább csak befogadja Istent, aki Jelen van számára, mint Atya. Boldogan befogadja Istent, 

mint Találkozást, aki találkozni akar vele is a Fiúban, és boldogan befogadja Isten Szeretetét a 

Szentlélekben, aki valami csodálatos belső tudást ad az isteni Életről. A Szentlélek ugyanis mindent 

átlát, még Isten mélységeit is. Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatja ezt Isten (vö. 1 Kor 

2, 10). Mekkora tudás ez Istenről! Micsoda életet fakasztó ismeret ez! Nem elválaszt Istentől, 

hanem összeköt vele.  

 1. A paradicsomkertben az ember együtt járt-kelt Istennel (vö. Ter 3, 8). Ezt az együtt járást 

zavarta meg az első bűn. Azóta is erre az Istennel megélt harmóniára vágyódik a lelkünk. Isten 

azonban betöltötte szívünk vágyát: Hányszor tapasztaltuk, hogy bár lépteink gondolatban máshol 

jártak, lelkünk azonban mégis az Úrnál maradt. Ugyanis akármerre járunk is életünk útjain, Isten 

ugyanis egyszülött Fia miatt nemcsak velünk van, hanem bennünk is akar maradni, tudniillik a lelki 

együttlét által.  

 2. Isten közli tehát magát az emberrel, az ember pedig befogadja Istent a lelki együttrezdülés 

által. Isten gondolatai és az ember gondolatai egybehullámoznak. Isten akarata és az ember akarata 

egymásra rezonál. Ez az egymásra rezdültség Isten műve. Isten hangolja össze nemcsak a lépteit 

velünk, hanem az ő isteni Lényét is a mi emberi mivoltunkkal.  

 

 Mi következik ebből az Istennel való lelki együttrezdülés élményéből? Nemcsak a lelki 

egymásra rezdülés imája, hanem a lelki egymásba rezdülés élménye is, amelyben Isten közli 

magát a lélekkel, a lélek pedig belesimul Istenbe, a lélek ugyanis egyre jobban befogadja Istent. 

 

Befejezésül imádkozzuk a 117. sz. éneket:  

 Istenség mélysége, lelkek édessége, elrejtezve itt vagyon.  

 Drága lelki érzet, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett, buzgó szívvel imádjuk.  

 

Az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  



 

A növényeknek, állatoknak és embernek Isten megadta az erőt, hogy reprodukálhassák magukat 

Ne csak a bajban kiáltsunk az Úrhoz, hanem szüntelenül énekeljünk neki, ő szívesen meghallgat minket 

A Szentírásban megkapjuk Isten üzenetét, e végső korszakban Fia által szól hozzánk 

Isten állandóan beszél hozzánk, nekünk csak észre kell vennünk, és be kell fogadnunk őt 

Isten harmonikus családjában növekedve vállaljuk, őrizzük, bontakoztassuk az életet! 

Ne a hiúságba, tudatlanságban éljünk a pogányok módjára, hiszen tudhatjuk: Krisztusban van az igazság 

Ha valamit megismerünk, akkor tudunk rá törekedni. Minél jobban megismerjük, annál jobban vágyódunk Istenre, az ő 

Szeretetére 

Isten immanens, önmagában maradó; és transzcendens, tehát önmagát közlő is 

Isten megelőzi vágyainkat, és be is tölti azokat 

Isten minden kérésünket meghallgatja, ő sugallta is mindazt, amit kértünk 

Ha Istenhez közeledünk, ő is közeledni fog hozzánk 1000 x-es gyorsasággal 

Szeretetből fakadó engedelmességgel élhetjük meg Isten bennünk levését, és nem Éva stílusával 

Amikor Isten és az ember világa egybehullámzik, fenntartás nélkül adjuk meg magunkat az isteni akaratnak! 

Isten gyönyörűséges világát megélve majd eltörpülnek a földi létünk gyötrelmei 

Az ember megbabonázottan, Isten Szeretetétől elvarázsolva már csak a lényegesre irányul, amikor megéli Krisztus 

életét magában 

Isten ég a vágytól, hogy isteni önajándékozásában részesítsen minket, minden más ismeretet felülmúló ismeretet adjon 

A tudás: az imádkozó embert betöltötte Isten, a lélek befogadta Istent 

Megismerni Istent: megtapasztalni belülről az Istenség mélységét, Szeretetének a magasságát 

Boldogan engedjük, hogy a végtelenül egy, mégis hármas Információ, a szentháromságos Isten behatoljon a lelkünkbe, 

átjárja, lakást vegyen benne! 

Isten egyetlen aktussal nekünk adja magát, és nekünk az örökkévalóság áll a rendelkezésünkre, hogy az ő isteni 

Teljességet befogadhassuk, és éljünk belőle 

Ebben az imamódban az ember nyitva áll az Atyára, a Fiúra és Isten Szeretetére, a Szentlélekre 

Ha az Istennel megélt harmóniára vágyunk, akkor mindig az Úrnál legyen a gondolatunk, bárhol vagyunk, bármit is 

csinálunk!  

Isten nemcsak velünk akar maradni, hanem bennünk is  

Az ember a lelki együttrezdülés által fogadhatja be az Urat, gondolataik egybehullámozódnak 

Isten nemcsak a lépteit hangolja össze velünk, hanem az ő isteni Lényét is a mi lényünkkel 

Isten közli magát a lelkünkkel, a lélek pedig belesimul Istenbe, mint a kis hullám is belecsendesedik a hatalmas óceánba 

 


