
 

 

d) AZ ELMÉLKEDÉS 

 

 

285. Az elmélkedés célja, hogy Krisztushoz legyünk hasonlóak 

 

 

Imádkozzuk a 236. számú éneket:  

 

 Édes Urunk, nézz le szegény rabjaidra, 

 Vigasztaló napfényt deríts árváidra, 

Kik sírva számolnak irgalmas karodra, 

 Támaszkodnak jóvoltodra!  

 

 Jövünk hát elédbe könnyező szemekkel, 

 Esedezünk értük buzgó kérésekkel, 

 Adj nékik kegyelmet, kérünk Szent Fiadra, 

 Vérben úszó Jézusodra!  

 

 Ha az ember szeretné tudni, hogy mi is az az elmélkedés, akkor például érdemes megkeresni 

a Katolikus Egyház Kompendiumában az imádsággal kapcsolatos anyagot, amelyben szerepelnek, 

hogy milyen imafajták is vannak: a szóbeli, az elmélkedő és a szemlélődő ima. Bár elég sokat 

foglalkoztunk a témával, mégis érdemes a fogalmakat tisztázni:  

 

I. Mit is jelent az elmélkedés? 

 

 Az elmélkedés az értelem és az akarat, vagyis a szív odafordulása Istenhez, kitárulkozás 

Előtte, és vállalkozás arra, hogy Iránta való szeretetből megtegyük az Ő akaratát. Szent Péter 

apostol, amikor Krisztusnak az üdvösségre vezető ismeretéről szól, akkor így tanít: Az istenfélő 

életre szolgáló összes javakat, isteni hatalmat az Ő megismerése juttatja nekünk, Aki dicsőségével 

és erejével meghívott minket. 

 Az elmélkedés egyik tevékenysége tehát az Isten megismerése elménknek, vagyis szellemi 

képességünknek közreműködésével.  

 Az elmélkedés másik tevékenysége pedig a kívánságaink Isten felé fordítása, az 

akaratvilág Isten felé irányítása.  
 

 1. Erről Szent Péter apostol ilyen tanítást ad: Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb 

ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek, és elmeneküljetek a romlottság 

elöl, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért legyetek igen buzgók és 

mutassátok meg sorjában hitetek által az erényt, az erény által a tudást, a tudás által az önuralmat, 

az önuralom által az állhatatosságot, az állhatatosság által az istenfélelmet, az istenfélelem által a 

testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet. Ha ezek megvannak bennetek, 

és gyarapodnak is, nem lesztek restek és gyümölcstelenek Urunk Jézus Krisztus teljes 

megismerésében (2 Pét 1, 3-8). Az apostol nyilván nem véletlenül hozza levelének elején ezt a 

buzdítást, hogy a keresztény hogyan tud helyet biztosítani életében Istennek az Ő megismerése 

által, illetve a bűnös kívánságok helyett az erényekre való törekvést. Az egyik erényből születik a 

másik, születik a megszentelődés, hogy végül is – Szent Péter szava: – az isteni természet részesei 

lehessünk! Micsoda fenséges távlat! 

 

 2. A főapostoltól menjünk el most tanulni egy szabó-varrónőhöz! Az elmélkedés lényegét 

egy ilyen egyszerű, de nagyszerű hasonlattal is megközelíthetjük:  



 

 a) Amikor a varrónő elkezd szabni, akkor van egy szabásmintája. Nyilván mielőtt a 

divatújságból a szabásmintát kiollózná, már van egy képe, egy elképzelése az általa elkészítendő 

ruháról, amely tehát még nincs ott, legfeljebb egy fénykép által. De az a ruha tetszik neki, s ezért 

kész megvarrni azt.  

 b) Azután a varrónő elgondolja azt a ruhát, amely tetszik neki; ez az értelemnek a 

tevékenysége.  

 c) Harmadszor pedig meg akarja varrni azt; ez már az akarat szférája.  

 d) Negyedszer pedig meg is varrja, megcsinálja. Ez már a tevékenység szférája. Ilyen az 

elmélkedés is! 

 

 3. Most menjünk el a legjobb – ha nem is „divat-szakember”-hez, hanem – a „szak-Isten”-

hez, Aki a tervezés szakmájában a legjáratosabb.  

 a) Amikor az isteni Tervező által megadott mintára rátekintünk, akkor ugyan csak egy 

képmást látunk, vagy csak egy leírást olvasunk róla, de mégis azt mondjuk: „Ez tetszik nekünk!” 

 b) Akkor szeretnénk a minta szerint azt a szépséget magunknak is! Az elmélkedésben 

ugyanígy elgondoljuk azt az isteni gondolatot, amely az Ő üzenetében betűket öltött a Szentírás 

szavai által, majd igéjében testet öltött, emberré lett, emberi testet és lelket vett magára a 

Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától.  

 c) Végül az elmélkedő ember meg is akarja azt a szépséget valósítani a minta szerint.  

 

 4. Amikor már megvan a szabási minta, a terv, akkor a varrónő kézzel vagy varrógéppel 

öltésről öltésre kialakítja a ruhát. Az elmélkedésben mi is körvonalazzuk a Krisztushoz való 

hasonlóságot, s lépésről lépésre ki akarjuk alakítani azt az isteni Szépséget, amelyet az Úr 

nekünk akar ajándékozni az elmélkedés által. 

 Szent Pál ugyan nem használja a szabásminta kifejezést, de a képmást igen. Azt mondja: 

Nekünk, keresztényeknek Krisztus képmására kell lennünk, alakulnunk! (Vö. Kol 3, 10). Ezt a 

tanítást az Egyház november 13-án, a Magyar mindenszentek és boldogok miséjében adja nekünk. 

Micsoda gyönyörűséges Minta áll rendelkezésünkre! Ha Krisztust követjük, akkor ahogyan szent 

Ő, úgy mi is szentek leszünk!  
 

II. Hogyan tudjuk Krisztust befogadni, hogy a Képmás szerint alakuljunk? 
 

 Az imádságnak az előbb már említett hármas fokozatával:  

 – Krisztus befogadásának útja először is a szóbeli ima, már a gyermek is tud Istenhez 

szólni, 

 – azután az elmélkedő ima, amikor a gondolataink Krisztus szerint alakulnak,  

 – és végül a befogadás harmadik útja a szemlélődő ima, amellyel az imádkozó ember 

megéli, hogy Isten milyen szeretettel tekint rá. Ugyanis mi a keresztség óta Isten gyermekei 

vagyunk, vagy Gárdonyi Géza szavaival, vagy pedig az előbb énekelt imádság szavaival: „Isten 

rabjai” vagyunk.  

 

 1. Amikor az Úr a Tízparancsolatot adta Mózesnek a Sínai-hegyen, akkor a szent sátor 

készítésére is megadta az eligazítást. Meghagyta neki: Tégy mindent úgy, ahogyan a hegyen láttad! 

(vö. Kiv 36, 1). Nos, ez már a szemlélődő ima stílusa, ahogyan az ember rátekint Urára, Istenére, 

ahogyan rátekint az Atya Fiára, az Ő Képmására, és megéli Isten teremtménye felé irányuló 

szeretetét, illetve próbálja viszonozni teremtményi alázattal Isten felé szívének, lényének teljes 

önátadásával a szeretetet, akkor valami kezd megvalósulni a szemlélődő imából. Az Úr Mózesnek 

azt mondta: Tégy úgy, ahogyan a hegyen láttad! Amit az imádságban megláthatunk – akár az ima 

szavai megélésével, akár Isten gondolatainak átelmélkedésével, akár Isten szeretetének 

szemlélésével –, azt nekünk is át kell vinnünk a gyakorlatba!  

Amikor az imádságunk kiteljesedését nézzük, akkor az mindig a szeretet megvalósításába 

kell, hogy torkolljék! A keresztény, vagyis az Istennel egybekapcsolt ember élete nem más, mint 



 

a szeretet gyakorlásának az élete. Ahogyan Istennél látta a szeretetet, hiszen az Atya szereti a 

Fiúban a Szentlelket, úgy kell a kereszténynek is a szeretetet gyakorolnia Isten iránt és minden 

embertestvér iránt! (Vö. Mk 12, 30-31). A mi isteni mintánk az Atya Képmása a Szeretetben ad 

nekünk eszményi példát. A szőlőtőről szóló beszéd után mondja: Nagyobb szeretete senkinek sincs 

annál, mint aki életét adja barátaiért (Jn 15, 13). Ez a minta! Ő ugyanis életét adta érettünk, tehát 

nekünk is ugyanúgy kell cselekednünk: Szeretetből az életünket adni testvéreinkért, 

testvéreinknek, de leginkább Istennek!  

 

 2. Olyan jó lenne valami mély lélegzetet vennünk, olyan jó lenne betöltődnünk Isten 

gondolataival! Az elmélkedésnek ugyanis éppen ez a célja: Istennel, Isten szavaival, üzenetével 

betöltődni, és aszerint alakulni! 

 

 3. Ez a csendes várakozás olyan, mint amikor az ember egy könyvet kap, még nincs 

kinyitva. A címét már látja, de szeretné tudni, hogy mi van benne. Isten is így ad nekünk tanítást a 

Biblia szavaival az elmélkedésről. Nézzünk tehát bele a Könyvek Könyvébe! Nagyon-nagyon sok 

helyen van utalás az elmélkedésre, most nem tudunk mást csinálni, mint egy kicsit csipegetni abból 

a sok morzsából, amely Isten Szívéből felénk árad, tanítást ad.  

 a) Először is halljuk meg azt az üzenetet: Isten boldognak mond bennünket, akik 

elmélkedünk! A Példabeszédek könyvében így kapjuk az üzenetet: Boldog az az ember, aki 

megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tesz szert (Péld 3, 13). Az ellentétéből mindig 

könnyebb megérteni a dolgokat. Ha valaki oktalan, az balgaságokat tud cselekedni, és milyen 

boldogtalan lesz. Mert a helytelen cselekedetek nem örvendeztetik meg az emberek szívét. 

Mielőttünk olyan távlatok tárulnak fel, amelyek segítenek az emberi boldogság megtalálásában., 

hogy merre menjünk?  

 b) A Zsoltáros negatív tanítást, figyelmeztetést is ad: Ti, akik Istenről megfeledkeztetek, 

szálljatok magatokba, különben elvesztek! (Zsolt 49, 22). Tehát a boldogságunk útja, Isten 

megtalálásának az ösvénye az, hogy nem felejtkezünk meg Istenről, hanem amennyire csak lehet, 

szüntelenül Rá gondolunk! Jézus is sürgeti a szüntelen imát (vö. Lk 18, 1), akárcsak Szent Pál 

apostol (vö. 1 Tessz 5, 17).  

 c) A Zsoltáros tehát az elmélkedni akaró ember útjához pozitív eligazítást is ad: Ne kívül 

keresgéljétek a gondolatok szétszóródásával, ide-oda csapongásával a boldogságotokat, hanem 

szálljatok magatokba! Ennek a szentírási üzenetnek a fordítását Károli Gáspár így adja: Értsétek 

meg ezt! Tehát amikor a magunkba szállás módját tanulmányozzuk, akkor az értelem segítségével 

tudunk lelkünk mélyére hatolni. A Szentírás Neovulgata fordítása is ugyanezt mondja: Értsétek meg 

ezt ti, akik megfeledkeztek Istenről! A franciáknak van ezzel kapcsolatban egy nagyon szemléletes 

fordításuk: „Tekinteteket vessétek belülre!” Szó szerint: „Fogjátok meg a gondolatotokat, és 

irányítsátok belülre!” Ezt jelenti a „Szálljatok magatokba!” kifejezés! 

 

 4. Érezzük a sürgetést az összeszedettségre? Tudniillik minél inkább magunkba 

mélyedünk mi, megkeresztelt emberek, annál inkább megtalálhatjuk Istent a lelkünk mélyén, mert 

Ő jelen van bennünk. Az imádság útját tanulmányozzuk: Isten, Aki csendben, nyugalomban együtt 

van a lélekkel, Akire a lélek rátekint, és összeszedetten irányul, megmutatja Jelenlétét az 

embernek. Egyrészt megvilágosítja a lélek sötétségét, másrészt pedig egyre közelebb jön a 

lélekhez, és belső megvilágosodást ad neki, és engedi, hogy a Jelenlétében megpihenhessen az 

ember. Ebből az Istennél való megpihenés imájából fakad azután az együttlét imájának a 

lépcsőfoka, az Istennel való közösség imája! Lelkünk mélyén rátalálni Istenre, micsoda isteni 

érzés, ez igazi vallásos élmény! A megoldás tehát: Nem megfelejtkezni Istenről, hanem figyelni 

Reá! Az Úr Jézus világos bíztatást ad: Vonulj be lelked legbelső cellájába, zárd be az ajtót! Ez az 

összeszedettség ránk eső része. Majd folytatja: Imádkozzál a rejtekben jelen levő Atyádhoz! (Mt 6, 

6).  

 



 

 5. Mit jelent az, hogy imádkozzál? Azt, hogy kapcsolódj Isten Atyádhoz gondolataiddal, 

szíved vágyaival, szeretetével, és add át Neki magadat a szeretetben! Aki ugyanis az Úrral 

egyesül, egy Lélek Vele! (1 Kor 6, 17). Ez a misztikus egyesülés, ez a lelki egymásban levés az 

imaélet, a szemlélő ima csúcsa. Egy-egy ilyen jézusi üzenet, hogy vonuljunk be lelkünk legbelső 

hajlékába, és zárjuk be ott az ajtót, az Istentől elhúzni akaró gondolatok és vágyak elől, illetve az 

imádságban kapcsolódjunk bele a rejtekben is jelenlevő Atyánk szeretetébe, csodálatos távlatokat 

nyit meg nekünk. Az imádságban ugyanis a lelkünk egyesülhet az Úrral. Ezt az Istennel való 

egyesülést mi, emberek nem tudjuk a magunk erejével létrehozni. Olyan ez, mint amikor a varrónő 

egy olyan embernek varr ruhát, aki mindkét kezére béna. A béna nem tudja magára ölteni a ruhát, 

hanem fel kell öltöztetni őt. Nos, mi, emberek is kicsinyek, magatehetetlenek vagyunk ahhoz, hogy 

ezt az isteni ruhát magunkra öltsük.  

 

III. Mi történik a szemlélődő imában? 

 

 1. Az, hogy Isten beleöltöztet abba a csodálatos, eszményi valóságba, Aki az Ő 

Képmása. Ezt az Ő Krisztusában kapjuk meg. Az Atya isteni Mivoltába tehát az Ő Fia öltöztet bele 

minket. Ezért a szemlélődő ima útja mindig a befogadás! Amikor az ember elcsendesedik, a 

csendben arra vágyakozik, hogy Isten egyre közelebb jöjjön hozzá, sőt neki ajándékozza magát, 

lelkében hajlékot vegyen, betöltse őt isteni Lényével. A szemlélődő imában az ember tehát hagyja 

magát szeretni Istentől. Engedi, hogy Isten szeretete eluralkodjék benne. Már nem önmaga 

gondolataival van tele, nem az önszeretet dominál benne, hanem Isten. Az egész teremtésnek 

ugyanis ez a célja: Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28).  

 

 2. Az elmélkedéssel, az Istenre figyeléssel kapcsolatban a Bibliának van egy másik jól 

ismert tanítása is: A választott királyleányra, Isten jegyesére, az imádkozásban Istenre figyelő s Őt 

szerető lélekre alkalmazhatjuk: Hallgass reám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra, 

felejtsd el népedet és atyád házát! Elbűvölte a királyt szépséged. Urad Ő, jöjj, és hódolj Előtte! 

(Zsolt 44, 11-12). Itt már nem arról van szó, mint amit előbb a Zsoltáros figyelmeztetve mondott: Ti 

Istenről megfeledkeztetek! Itt arról van szó, hogy „Felejtsd el mindazt, ami elválaszt isteni 

Jegyesedtől, királyi Uradtól! Figyelj! Irányítsd lelked hallását Istened szavaira!” Végül is az 

elmélkedésben Isten üzenetét akarja az ember befogadni. És mit üzen Isten? Azt, hogy: „Szeretlek, 

szeretlek, szeretlek!” Azt üzeni Isten: Választott jegyesem, elbűvölt engem a te szépséged! Isten 

vallja meg ezt az Ő jegyesének.  

 Így már érdemes imádkozni. Így már érdemes figyelni Isten szavára, üzenetére! Ezt már 

érdemes jól megjegyezni! Mint a legfinomabb cukorkát vagy süteményt, érdemes ezt minél tovább 

ízlelgetni a szánkban. 

 

 3. Érthető, hogy az imádkozó ember elismeri Istent Urának, és hódolattal leborul Előtte. 

Ez a leborulás Isten előtt is egy nagyon lényeges magatartás az Isten felé vezető elmélkedő és 

szemlélődő ima útján. Ahogyan a napkeleti bölcsek jöttek, és leborultak a gyermek Jézus előtt, Akit 

megvallottak nemcsak embernek és királynak, hanem Istennek is (vö. Mt 2, 11), úgy lélekben az 

imádkozó embernek is mindig le kell borulnia Isten nagysága előtt. Szabad a jegyes gyengéd 

irányulásával odaborulnunk Isten Szívére.  

 

 4. Az elmélkedés következő továbbvezető lépcsője a kölcsönös egymásra tekintés. Nyilván 

Isten az, Aki először ránk tekint, az ember az, aki visszatekint Istenre (vö. 1 Jn 4, 19). De mi olyan 

gyarlóak vagyunk, hogy kicsiny gyermekként is először magunkat látjuk, az ujjainkat, azután 

kezdjük az ujjaink mögött az eget felfedezni, a holdat, a napot, a csillagokat, és a teremtmények 

mögött egyre inkább felfedezni a Teremtőt, mindezek Urát, Istenét.  

 

 5. Szabad akkor a Zsoltárossal az elmélkedés módjához így közelíteni: Uram, Téged kutat 

szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem (Zsolt 118, 148). Azért kell most még „csak” 



 

elmélkednünk, mert még nem virradt fel az istenlátás ideje. Az isteni Nap ragyogását még nem 

láthatjuk, még nem szemlélhetjük, de lelkünk tekintetével már megközelíthetjük. Ahogyan a 

gyermek saját kis kezén túlra néz, azután ahogyan nagyobbacska gyerek a holdon, napon, és a 

csillagokon túlra tud tekinteni; úgy mi is kutassuk lelkünk szemével mindezek Urát, Istenét 

mindaddig, amíg egyszer majd meg nem virrad! Addig, amíg nem látjuk a napfelkeltét, 

tanulmányozhatjuk azoknak a leírását, akik már látták felkelni a napot. Nyilván Krisztus, az igaz 

Világosság, Világosság a Világosságtól (vö. Mt 5, 14), ezért Ő tud legjobban tanúságot tenni Isten 

Atyjáról. Azokat a szavakat amelyeket Ő mondott a Mennyei Atyáról, elménkben kell 

forgatgatnunk, ízlelgetnünk, s vágyódnunk arra, hogy milyen is lesz az, amikor szemtől szembe 

láthatjuk Őt, az örök Világosságot!  
 

 6. Hasonlíthat ez az élmény a varrónő örömére, aki ugyan varrógépe asztalán még csak 

alaktalanul látja formálódni a ruhát, de lelki szemeivel már látja azt is, hogyan ölti magára az, akié 

lesz majd az a ruha. Mi is elgondolhatjuk, elmélkedhetünk arról, milyen lesz, amikor magunkra 

ölthetjük Krisztust, az isteni Képmást. Akik szeretik egymást, azok keresik egymás tekintetét. 

Meghatódott lélekkel ismerjük fel, hogy Isten is szüntelenül keres az Ő tekintetével bennünket. 

Talán kicsit erősen fogalmaz a Zsoltáros, de így van, így mondja: Az Úr a mennyből letekint az 

emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi Istent. (Zsolt 13, 2). Az Úr tehát letekint 

ránk. De boldog lehet az az ember, akiről Isten látja, hogy keresi Őt! Aki az elmélkedés útjára 

lép, aki azokat a távlatokat akarja megjárni, amelyek a mennyország szemlélésére vezető utak, az 

boldog lehet, hogy Isten így tekint rá. Ez nem oktalan ember, ez arra használja az értelmét, amire 

való, tudniillik Isten megismerésére, hogy azután a szívével szerethesse Őt. Nyilván a Zsoltáros 

is megélte ezt az édes isteni tekintetet, mert így fogalmaz: Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik 

az Ő irgalmában bíznak. A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, Ő a mi segítőnk, a mi Oltalmunk (Zsolt 

32, 18-20). Az imádkozó ember tehát megtapasztalhatja, hogy Isten nem mintegy szigorú, ítélkező 

bíró tekint le reánk – úgy is, de nemcsak ilyen szigorú tekintettel! – hanem ahogyan a gyermekét 

vigyázó, jóságos édesapa, szerető tekintetével ügyeli azokat, akik félnek attól, hogy Őt bűnnel 

megbántsák. Vigyázza a lépteit azoknak, akik tudják azt, hogy maguktól semmit sem tehetnek, 

ahogy Jézus mondta ezt (Jn 15, 5), de Isten jóságában, szeretetében, irgalmában, 

mindenhatóságában bíznak.  

 

 7. Amikor az ember kimondja az imát, amelyet Jézus Szent Fausztina nővérnek tanított: 

„Jézusom, bízom Benned!”, akkor azt az imalépést teszi meg, amelyet a Zsoltáros is tett az 

imádság útján: Bizalommal az Úrra hagyatkozunk. Amikor ezt énekeljük: „Jézusom, bízom 

Benned!”, akkor Jézus irgalmas szeretetéről elmélkedünk, s akkor ennek az imamondatnak a 

segítségével elménk egyre jobban belekapcsolódik Isten gondolataiba, Aki kinyilatkoztatta az Ő 

irgalmas szeretetét, akaratunk egyre jobban egyesül Isten szeretetével, Aki hajlandó nekünk 

irgalmazni.  

 

 Milyen távlatai vannak ennek az elmélkedő imának, amelyet egy hosszú életúton át 

végezhetünk: „Jézusom, bízom Benned!” Ez elvezet egészen a mennyország ajtajáig, és ott, ha ezt a 

mindenki által megismerhető, tehát nem titkos jelszót mondjuk: „Jézusom, bízom Benned!”, akkor 

feltárul az ajtó, és beléphetünk irgalmas Atyánk szeretetének országába, belemerülhetünk 

irgalmas szívének mélységes tengerébe. Ott már nem annyira a mi szívünk mélyén, hanem Isten 

Szíve mélyén Krisztussal találkozunk, az Egyszülött Fiúval, a Szentlélektől szeretett Fiúval, Aki 

elfogadott bennünket testvéreinek, Aki már előrement a mennybe, hogy képviseljen minket, és 

közbenjárjon értünk, hogy mi is eljuthassunk oda.  

 

 Milyen jó is az elmélkedés, amely segít Krisztushoz hasonlóvá alakulnunk, s amely által 

egyre jobban magunkra ölthetjük a Képmást, Krisztust.  

 



 

Milyen mélységes vagy magasságos (vö. Ef 3, 18), egészen a mennyország magasságába 

érő lesz reményünk beteljesedése!  
 

Zengjük tehát szívünk egész gyermeki bizalmával: 

 „Jézusom, bízom Benned, Jézusom, bízom Benned, Jézusom, bízom Benned!” 

 

Még egyszer, még nagyobb bizalommal, még nagyobb boldogsággal énekeljük:  

 „Jézusom, bízom Benned, Jézusom, bízom Benned, Jézusom, bízom Benned!” 
 


