
 

 

 

 

286. Az elmélkedés kitárulkozás Isten előtt 

 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket:  

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 

 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén: 

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.  

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel,  

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével. 

 Légy a népnek Fényessége, hogy egy úton járjon,  

 És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon!  

 

 Isten igéjének elmélkedése azért szükséges, hogy Isten gondolatait megismerjük, Isten 

szavát befogadjuk, szeretetből megtegyük, és ezáltal a szeretetet másokkal is megosszuk.  

 

I. A dicsőség Királya be akar vonulni a lelkünkbe 

 

 Most tehát az elmélkedés első lépcsőfokával foglalkozunk, s ez a kitárulkozás. Az 

imádkozó lélek – aki már megtapasztalta Isten Jelenlétét, aki hittel megélte, hogy Isten közelít 

hozzá, és most az elmélkedésben szavával akarja közölni önmagát – egyértelműen kitárja lelke 

ajtaját Isten előtt. Amikor szívünk ajtaja már valamennyire kitárult, akkor kérhetjük: „Uram, segítsd 

lelkem ajtaját még tágasabbra nyitni, hogy Téged mind jobban befogadhassalak!”  

 Jó tudni, hogy Isten milyen nagy, mi pedig milyen kicsinyek vagyunk. A kicsi gyermek nem 

röstell segítséget kérni, ha valami nagy feladatot kell teljesítenie, a felnőtt pedig szívesen segít neki. 

Isten Atyánk is ilyen szíves-örömest segít nekünk, hogy a lelkünket még jobban kitárhassuk 

Előtte.  
 Az Énekek éneke jegyese bíztat: Nyisd ki az ajtót, húgocskám! (Én 5, 2). Tehát tegyük meg a 

magunk részéről azt, amit megtehetünk. Ha már a reteszt leoldottuk, és az ajtót kezdjük kitárni, 

akkor ez az isteni Vőlegény a szeretet lendületével segít lelkünk ajtaját még jobban kitárni. De a 

Zsoltárossal is bíztathatjuk magunkat: Táruljatok fel örök kapuk, a dicsőség Királya bevonul! (Zsolt 

23, 9). Azok az örökké megmaradó kapuk Isten számára nyitott ajtók. Az elmélkedésnek ez a 

lényege: A dicsőség Királya be akar vonulni a lelkünk legmélyére! Ez már az Ő cselekvése. 

Misztikus tevékenység: Isten eljön a lélekhez, és kinyilvánítja magát neki. Csodálatos, 

titokzatos élmény!  

 Amikor az elmélkedő ember észreveszi, hogy Isten az Ő imádkozó lelke mélyére akar 

bevonulni, akkor ne hagyjuk Őt magára, mint amikor egy mély pince feltárul, és mutatjuk a kedves 

vendégnek: ott van, menj le, én meg itt maradok fenn; hanem menjünk be lelkünk mélyére a mi 

Urunkkal együtt! Ha gyér a világítás, akkor minden lépcsőfokot külön óvatossággal kell 

meglépnünk. Ha hosszú a lefelé vezető lépcsősor, és az időközönként elhelyezett mécsesek nem 

adnak elég fényt, sötétség borul ránk, akkor nyugodtan kapaszkodjunk bele a mi isteni 

Vezetőnkbe, az Ő biztonságos ereje megóv bennünket az eltévelyedéstől vagy a sötétben való 

elzuhanástól.  

Fel kell indítanunk a jó-szándékot, vagyis azt, hogy az elmélkedésben Isten ismerete által 

Isten nagyobb szeretetére szeretnénk eljutni!  
Az ószövetségi Bölcs ugyanis azt mondja: A gonosz szándékú lélekbe nem tér be a 

bölcsesség, és nem vesz lakást olyan testben, amely a bűnnek szolgál (Bölcs 1, 4). A 



 

kinyilatkoztatott igazság teljességéhez tehát hozzátartozik, hogy a jó-szándékú lélekbe pedig 

szívesen betér. A test a Biblia szóhasználatában az embert jelenti. Tehát ha az ember nem a 

bűnnek szolgál, hanem Istennek, akkor Isten szívesen vesz lakást nála. Érdemes az ószövetségi 

Bölcs további tanítását is meghallgatni: Isten belelát a vesébe, ismeri a szívet, és hallja szavait, mert 

az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és Aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról (Bölcs 

1, 6d-7). Ez a tanítás nagyon erős vigasztalás: amíg megyünk lefelé karonfogva Istennel lelkünk 

mélységébe, olyan mélyre már, hogy emberi szemmel nem tudunk tájékozódni, olyan sötétség van 

számunkra, Isten akkor is lát! Ő ismeri nem-csak a szívünk központjához vezető lépcsősort, hanem 

szívünk minden rejtekét is. A szentírási szóhasználat: – Isten belelát a vesébe – azt jelenti, hogy 

Isten ismeri az érzelmeinket. Az Ószövetség embere az akarat székhelyét a vesébe helyezte. 

Amikor mi az elmélkedésben leülünk Isten gondolatait befogadni az elménkbe, illetve a szívünkbe, 

akkor nagyon megnyugtató tudat: Isten ismeri minden gondolatunkat. Nem szükséges tehát 

hangosan elmondanunk mindazt, amit az elmélkedésben megfontoltunk, illetve akaratunkkal 

elhatároztunk. Itt elegendő a szellemi közlekedés a Lélekisten és az imádkozó ember lelke között. 

Kezdjük megtanulni, hogy kimondott szavak nélkül is értjük egymást. Az imádság lépcsőfokain 

majd eljutunk odáig, ahol már nem kell mondanunk a választ Isten szerető szavára: „Uram, én 

is szeretlek”, hanem egyszerűen elural bennünket a szeretet. Igazán Isten Lelke, Szentlelke, 

Isten Szeretete tölt be bennünket.  

Amikor az elmélkedésben Isten tudása – akit a második Személyként Isten Szavának 

mondunk – betér a lélekbe, akkor az ember tudja, hogy valami olyan ismeret van benne, amelyet 

addig nem birtokolt. Az ószövetségi Bölcs azt mondja a teremtetlen bölcsességről: az a Mindenható 

dicsőségének kiáradása, az örök Fény visszaverődése, kiválóságának képe (Bölcs 7, 25-26). 

Amikor befogadja az ember Isten gondolatát, a kimondott szavát, a logoszt, az igét, a második 

isteni Személyt, akkor valami olyan tudás tölti be, amellyel maga Isten gazdagítja őt. Ugyanígy 

Isten szeretete is, a harmadik isteni Személy, a Szentlélek, az Atya és a Fiú közti szeretetáradás 

szüntelenül belesugárzódik az ember testébe és lelkébe. Jól megvilágosítja lelkünk sötétségét. 
Ha a Fiú az örök Fény visszaverődése, akkor a Szentlélek az Atya és a Fiú Szeretetének a lángolása. 

Jobban behatol az ember lelkébe, mint a kozmikus sugárzás a világűrből a föld légkörébe és a 

földön élőkre.  

Amikor az elmélkedés csendjében Isten és a lélek megérkezik az imádkozó ember lelke 

hajlékának legmélyére, akkor Isten azt nemcsak bevilágítja, hanem lakást is vesz benne és betölti. 

Az elmélkedő ember lelkében éppen azért, mert befogadta Isten igéjét és szeretetét, valami 

csodálatos erőtér valósul meg. Ez a jóság erőtere, a jó Isten erőtere. Ahogyan a Zsoltáros kéri – 

mutasd meg jóságodat –, úgy az Egyház is a zsolozsma-imában esedezik: „Mutasd meg nekünk 

jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindebből szemléljük 

dicsőségedet!” (Az imaórák igeliturgiája, 2. vasárnap, Reggeli dicséret).  

Az Egyház imája jelzi, hogy az elmélkedésben ugyan kell a mi erőfeszítésünk, de sokkal 

okosabb az a gyakorlat, ha átadjuk a vezetést Istennek! Nemcsak mi szeretnénk megismerni 

Isten jóságát, hanem a gyermek bizalmával kérjük: „Mutasd meg nekünk a Te jóságodat!” Az 

állhatatos kérést Isten szívesen meghallgatja. Joggal bízhatunk benne, hogy megtapasztalhatjuk 

isteni jóságát, amelyet Ő olyan szívesen kinyilvánít, kinyilatkoztat azoknak, akik engedelmeskedve 

Neki megteszik az akaratát. Ő pedig az ilyenekhez hozzámegy, eljön hozzá, és benne fog lakni (Jn 

14, 23). Kimondhatjuk tehát a kérdésre – hogy miért jó elmélkedni – ez a választ:  

Azért jó elmélkedni, mert az elmélkedésben egyrészt Istennel találkozunk, másrészt Isten 

találkozik velünk.  
 

 

II. Mikor elmélkedjünk? 
 

Mikor tárjuk ki a szívünket Isten érkezése előtt? Egyszóval úgy lehetne válaszolni: 

szüntelenül! Amikor Jézus a szüntelen imádságot ajánlja, akkor nem az ajak-ima szüntelen 



 

mormolását sürgeti, hanem a lélek találkozását a Lélekistennel. A Zsoltáros – az Ószövetség 

hivatott imádkozója – azonban konkrét javaslatokat is adott:  

Először azt mondja: Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem (Zsolt 

118, 148). A virradat előtti állapot itt jelzi a napfelkelte előtti időpontot, de még inkább jelzi a lélek 

számára az elmélkedés fontosságát akkor is,  

– amikor még nem látunk,  

– amikor még sötétség vesz körül,  

– amikor csak reméljük a hajnal hasadását, a nap felkeltét, az Úr szívünk hajlékába való 

megérkezését.  

De mivel Ő megígérte, hogy szívesen eljön az Őt szerető lélekhez, és benne az Atyával meg 

a Szentlélekkel együtt lakást vesz, van miről elmélkednünk. Nem kell egy külső lakberendezőt 

segítségét hívni, hogy hogyan is biztosítsuk a mi Urunk számára a lelkünk hajlékának elrendezését. 

Maga az Úr segít nekünk lelkünk átrendezésében, hogy minden a helyére kerüljön. Most hagyjuk, 

hogy egy kicsit Ő tevékenykedjen bennünk még a virradat előtt, mielőtt még látnánk ott lenn a 

lelkünk legmélyében! A csendben engedjük működni az Urat a lelkünk mélyén!  

A Zsoltáros folytatja, hogy számára mikor van alkalmas idő az elmélkedésre: Uram, 

Tehozzád könyörgök, hangomat már korán reggel hallod. Korán reggel Hozzád esedezem és várok 

(Zsolt 5, 4). Amikor már megvirrad, az ember látja a teremtett világ szépségét, nyilván, hogy arról 

is lehet elmélkedni, de még inkább lehet azok fölé emelni lelkünk tekintetét, Istenhez irányítani 

esedező szavunkat, és várakozni az elmélkedésben Isten üzenetének a megérkezésére. Ez a 

várakozás nagyon jó magatartás az elmélkedés folyamán, mondhatjuk így: kontemplatív attitűd, 

vagyis a szemlélődő imára segítő magatartásmód. Jó dolog csendben várakozni az Úrra (Siral 3, 

26).  

De ahogyan az egymást szerető emberek sem elégednek meg néhány percnyi 

együttléttel korán reggel, hanem napközben is szüntelenül együtt akarnak lenni, ugyanúgy az 

imádkozó, elmélkedő ember is szüntelenül isteni Urával akar lenni! A Zsoltáros ezt úgy 

fogalmazza meg: Este, reggel és napközben elgondolkodom, és sóhajtozom, és Ő meghallgatja 

szavamat (Zsolt 54, 18).  

Az Úr szaváról való elgondolkodás mellett itt kapunk egy újabb szempontot az 

elmélkedéshez: Sóhajtozni is kell, vágyakozni! Tehát nem elég az előbb említett várakozás, hanem 

kell a szív kiömlése, odaemelése, Isten utáni kapaszkodása: „Szeretném már hallani hangodat, 

befogadni igédet, amelyről elmélkedni tudok!”  

 

Meg lehet említeni az elmélkedés helyét is, nemcsak idejét. Hol elmélkedjünk? A 

Zsoltárosnak a tapasztalata az volt, hogy lehetőleg a templomban. Nagy szeretetedben bízva 

hajlékodba most így lépek, és Téged tisztelve borulok le szentélyedben (Zsolt 5, 8). A megszentelt 

hajlék, az Isten Jelenlétével betöltött templom, a külvilágtól falakkal elszeparált helyiség a felfelé 

irányulást segíti elő az elmélkedő lélek számára.  
Végül is akárhol lehet elmélkedni, ha az ember megkeresi a Szent Istent, hódolattal leborul 

Előtte, illetve beengedi lelke hajlékába, hogy a Szent Istennek a Jelenléte az ember lelkének 

hajlékát szentéllyé konszekrálja. A lényeg tehát: szüntelenül imádkozzunk! (Lk 21, 36; 1 Tessz 5, 

17), elménk szüntelenül az Úrra irányuljon, akaratunk várakozása és vágyakozása Istennel 

töltődjék be!  
 

III. Mit tegyünk, amikor az elmélkedés folyamán gondolataink szerte csatangolnak?  
 

Amikor úgy érezzük, hogy szétszórtak vagyunk? 

 Az elmélkedésben a lélek magánya a fontos! A templom szent helye, fallal elzártsága 

magányt biztosít a külvilággal szemben. Ez nem steril egyedüllét, hanem boldogító együttlét a 

lélek számára lelke Urával. Tehát a csatangoló lelki képességeinket, illetve az evilág vonzására 

szívesen hallgatni akaró érzékszerveinket a lelkünk mélyére kell irányítanunk! Oda, ahol az isteni 

Vendég van. Öt érzékszervünk ugyanis az anyagi világra nyit ajtót. A látással, hallással, szaglással, 



 

tapintással, az érzékeléssel az anyagi dolgokat szeretnénk birtokba venni. Az elmélkedés azonban a 

szellemi világra nyit ajtót. Szellemi képességeinket irányítja Istenre. A Zsoltáros is megfogalmazza 

ezt a küzdelmet, az értelmünket és akaratunkat az imádság folyamán hogyan irányítsuk Istenre. Azt 

mondja: Csak arra gondolok, elmém azon mereng, hogyan vonultam be a csodás hajlékba Isten 

házáig. Majd folytatja: Szomorkodik bennem a lélek, Hozzád röpül ezért a gondolatom (Zsolt 41, 5. 

7).  

A teremtmények felé elcsatangolni kívánó gondolatainkat azzal lehet összeszedettségre 

hajlítani, hogy egyirányosítjuk őket, Istenre irányítjuk. Nemcsak arra, hogy mi hogyan vonultunk 

be Isten szent hajlékába, a templomba, és találkoztunk Vele, hanem arra gondoljunk: Isten 

hogyan vonul be lelkünk hajlékába, lelkünk legmélyére! A szertecsatangoló akarati 

irányulásunkat is azzal tudjuk összeszedettségre szorítani, hogyha egy irányba tereljük a 

vágyainkat. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Amint a szarvas sóvárog a forrás-vízre, úgy áhít a 

lelkem Téged Istenem! Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek, hogy 

megjelenjek az Ő színe előtt? (Zsolt 41, 2-3).  

A szomjazásnak a leghétköznapibb élményét jól ismerjük. Az elmélkedés folyamán akkor 

indítsuk fel ezt a szomjúságot Isten után! Szabad ostromolni az eget, az ég Urát: „Mikor jössz 

már el lelkem hajlékába?” A testi szomjúság mellett a Zsoltáros egy másik szót is használ: az 

áhítozást. Benne szerepel az áhítat, a vallásos élmény, a nagyobbal való találkozás gyönyörűséges 

öröme. Amikor lelkünk áhítja Istent, akkor ez azt jelenti, hogy kitártuk a lelkünket Isten előtt, és 

Ő eljön nemcsak azért, hogy megcirógassa a lelkünket, Utána vágyódó szívünket, hanem hogy 

hajlékot is vegyen a szívünkben.  

 Ez az áhítat a találkozás örömével gazdag, benne rejlik a kibontakozás, a vágyakozás 

beteljesedése. Hogy mikor? Az az Úr szeretetének a titka. Hogy egészen biztos, hogy lesz 

találkozás, arra isteni biztosítékunk van. Az Ószövetségben a próféta így mondja: Keressétek az 

Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg Ő közel van! (Iz 55, 6). Lesz találkozás! Lesz 

majd az imádságnak olyan csodálatos élménye, amellyel megélhetjük: az Úr itt van nemcsak 

közel, hanem szívünk hajlékának legmélyén, bennünk! Az apostol is hasonlóra bíztat: Közeledjetek 

Istenhez, és majd Ő is közeledik hozzátok! 

 

IV. Mi a feltétele annak, hogy Isten közeledjen hozzánk? 
 

Így folytatja az Apostol: Mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, tisztítsátok meg szíveteket, 

megosztott lelkűek! (Jak 4, 8). A szív tisztasága, a szív odaadottsága kell ahhoz, hogy megéljük, 

meglássuk Isten érkezését és megérkezését.  

A próféta mellett Szent Pál apostol is biztosít bennünket: „Közel van hozzád a tanítás, 

ajkadon és szívedben”(MTörv 30, 14), tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk (Róm 10, 8). Az 

az ige, amelyet olvasunk és ajkunkkal kimondunk, a szívünkben elkezd lángolni! Ahogyan a 

sötét éjszakában a tábortűz körül ülők a tűz lángolására figyelnek, és melegednek, úgy az 

elmélkedésben is az ember már nem kifelé figyel, ahol már sötétség honol, evilágnak csak gyér 

fényei vannak, hanem a szívében fellángoló tűzre! Elmondhatjuk: Fellelkesülök 

parancsolataidtól, mert örömöm telik bennük. Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet, 

rendelkezéseidről elmélkedem (Zsolt 118, 47-48). Amikor az elmélkedő lélek megéli: Isten eljött 

lelke hajlékának legmélyére, hogy az Atya ott kimondja Fiát, kimondja az Igazságot: „Te vagy 

az én Fiam, Akit a Szentlélekben szeretek”, akkor ott a Szentléleknek olyan lobogása gyullad fel, 

ami öröm a szívnek!  

Ahogy emberek között is van a találkozás élményénél olyan tapasztalás, hogy azonos 

hullámhosszon vagyunk a másikkal, mint hogyha mindig is ismertük volna egymást, úgy az 

elmélkedő lélek is örömmel tapasztalja meg: „Azonos rezgésszámon vagyok Istennel, egy ütemre 

dobban a szívünk! Egyfelé irányulnak a gondolataink.” Az ember a szellemi képességeivel, az 

értelmével és az akaratával már nem kíván elcsatangolni, hanem engedi, hogy Isten az Ő Létének, 

Igazságának és Szeretetének ragyogásával rabul ejtse. Itt valósul meg a lélek kitárulkozása a maga 

egészében, amellyel az ember kész befogadni Istent, az Ő Tanítását és Szeretetét. Ezért fenséges 



 

élmény az elmélkedés imája, és ezért segít az elmélkedő ima a szemlélődő imádságra, amikor Istent 

az Ő valóságában szeretettel nézhetjük, szeretettel befogadhatjuk, szeretetét viszonozhatjuk! 

 

Befejezésül imádkozzuk a 139. számú éneket:  

 

Ó, Uram, nem vagyok én méltó,  

Hogy házamba költözni légy jó, 

Mondjad csak egy szóval nékem,  

S meggyógyul az én lelkem! 

 
  


