
 

 

287. Az elmélkedés az elme odafordulása Istenhez 

 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád, 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet!  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb,  

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved! 

 

 Az imádkozó embernek mindig problémája, hogy az imádság folyamán az elméje 

elkalandozik. Amikor imádkozunk, amikor Istenhez kapcsolódik a lényünk, akkor szeretnénk ezt 

az Istennel való találkozást a lehető legtökéletesebben megvalósítani. Azért akarunk jól 

imádkozni, mert Istenhez szeretnénk egyre közelebb jutni, Vele együtt lenni az imádságban! 

Fáj az embernek, hogyha önkéntelenül is elkószálnak az elme gondolatai. Nyilván, hogy az 

emberi elme törékeny jószág. Gondolataink könnyen csapongnak ide-oda. Az elmélkedésben 

pedig pontosan ezt a beirányozást szeretnénk mélyíteni, hogy a gondolataink is Istenre 

irányuljanak. Báruk prófétánál halljuk: Ha elmétek távol jár Istentől, most keressétek Őt 

tízszeres buzgósággal!… Örökké tartó örömöt hoz nektek (Bár 4, 28. 29). A próféta, Isten 

embere Isten nevében beszél, jól ismeri az emberi elme törékenységét. Itt igazán nem a 

szétszórtságot ostorozza, hanem azt a téves beállítódást, amellyel az ember meg akar felejtkezni 

Istenről. Amikor nem törődik élete Urával, nem akar Rá gondolni.  

 

1. Tízszeres buzgósággal vágyódjunk az Istennel való találkozásunkra! 

 

A megtérés, az Istenhez fordulás első lépcsőfoka pontosan itt van, hogy a gondolatainkat 

ráirányítjuk Istenre. Megható a próféta buzdítása: Istent akkor most tízszeres buzgalommal 

keressük! Ez lehet most az elmélkedésünk jellemzője, hogy amikor most leülünk szemközt 

Istennel, hogy az Ő tanítását, de még inkább az Ő létét befogadjuk, vágyódjunk erre a 

találkozásra megsokszorozott, tízszeres buzgósággal! Hogy az Isten szavával való foglalkozás 

milyen örömet hoz, arról nemcsak Báruk próféta, hanem Jeremiás próféta is szól: Ha szavaid 

elém kerültek, Uram, csak úgy nyeltem őket! Kedvem telt szavadban és öröme szívemnek! (Jer 

15, 16). Amikor végre az értelmünk odafordul Istenhez, akkor megízleljük, hogy az mennyire a 

ínyünkre való, mennyire megfelel a lelki igényeinknek.  

Igazán az elmélkedés egy kívánatos dolog. Mert ha Isten a végtelen jó, akkor az Ő 

szavai, amelyekkel közli Önmagát, a tanítását, az elvárásait, azok a szavak is jók lesznek 

számunkra. Boldogan készítgessük a lelkünket erre a szellemi élvezetre, a jó Isten jó szavát 

befogadni! Valóban, a szív előkészítése is szükséges, a kitárulkozása is kell ahhoz, hogy az 

elménk jól be tudja fogadni Isten üzenetét! Az a dolog – amelyre csak úgy, ímmel-ámmal 

irányulunk, amellyel kapcsolatban úgy tüskék meredeznek bennünk, ellenállás van a lelkünkben, 

nem tud igazán mélyre hatolni az elménkben. Nem is szívesen gondolunk az ilyenekre. A 

Zsoltáros, mint elmélkedő ember maga is érzi az emberi elme törékenységét. Amit saját erejével 

nem tud elérni, azt Isten kegyelmével akarja megszerezni: Így fohászkodik: Elmémet, Uram, 

segítsd, és megtartom törvényeidet, ragaszkodom Hozzád teljes szívvel! (Zsolt 118, 34). Itt már 

egy misztikus tapasztalást ér el az Ószövetség nagy imádkozója. Az Úristen tevékenységét lehet 

tetten érni, amikor magához fordítja a gondolatainkat.  

Az aszketika szférájában az ember még a saját erejével törekszik Isten felé, nyilván nem 

Isten segítsége nélkül. A misztika szférájában pedig Isten az, Aki segíti az embert a Feléje való 

irányulásban, illetve jön, hogy nekünk, embereknek ajándékozza önmagát. Amikor tehát a 

mélyebb istenélményt keressük az elmélkedés útján, akkor szabad a Zsoltárossal együtt 



 

felsóhajtani: A magam erejével nem tudom sokra vinni, Uram. De Te segítsd az én 

gondolataimat, vonzd magadhoz, fordítsd egyre jobban magad felé engem! .  

Most itt meg lehet állni egy kicsit az imádkozó csendben, hogy teret adjunk Isten 

működésének. Segítse az elménk gondolatait Őfelé irányulnunk! Adjuk át a kezdeményezést 

Neki!  

 

2. Adjuk át Istennek a gondolataink feletti uralmat! 

 

Ez egy nagyon jó előkészület a szemlélődő imára. Engedjük a gyeplőt Ő vegye kezébe, 

Ő irányítsa elménket önmagára! Olyan ez, mint amikor a kis gyermek engedelmesen megfogja 

édesanyja vagy édesapja kezét, és hagyja magát vezetni. Akármilyen messzire is elmentek, a 

szülő mindig hazavezeti a gyermekét. A gyermek sokszor nem is ismeri az utat, de rábízza magát 

a felnőtt vezetésére. Amikor a szülő útközben magyaráz, akkor a gyermek figyel, megnézi, hogy 

merre kell menni, melyik utcasarkon kell jobbra, vagy balra fordulni, mit kell elkerülni, hogy ne 

legyen baleset, hanem szerencsés legyen a hazaérkezés. Érdemes tehát ezt a gyermeki készséget 

felindítani: „Uram, szeretném megismerni az utat, amely Hozzád vezet, illetve amelyen Te 

jössz hozzám! Beleteszem kezem a kezedbe, és nem akarom kivonni a kezemet a kezedből!”  

Báruk próféta –  akinek az intelmét az előbb már hallottuk, hogy keressük az Urat 

tízszeres buzgalommal – további tanítást is ad: Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő, hol 

az értelem! Akkor majd megtudod azt is, hol a maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása 

és a béke (Bár 3, 14).  

Az elmélkedés tehát mindig feltételezi bennünk a tanulékony lelkületet, a készséges 

nyitottságot. Amit meg lehet tanulni Isten útján, azt meg akarom tanulni! A próféta a 

tudományról, meg az értelemről, illetve az erőről beszél, tehát az értelemi és akarati képességünk 

tárgyáról. De nemcsak arra buzdít, hogy tanuljuk meg, hol kapunk az értelmünk és akaratunk 

számára megfelelő táplálékot, hanem arról is ad egy bizonyságot, hogy majd megtudjuk, 

megtapasztaljuk, tehát Istentől kapunk hozzá tudást, Isten belénk önti az igazságok ismeretét. 

Azok örökké megmaradó igazságok, életre vezető szavak! Amikor az ember készen, 

ajándékba kapja az igazság ismeretét, ez Isten tevékenysége, Isten ajándéka. A próféta azt 

mondja: Amikor a magunk részéről megtanultuk azt, amit lehet az értelem és az akarat vonalán, 

illetve megkaptuk a tudást, az örökre, az örök életre megmaradó igékről, akkor megtudjuk, hogy 

miből fakad szemünk ragyogása és lelkünk békéje. Az igazság ismerete ugyanis valódi szellemi 

ismeret, szellemi élvezet. Felragyogtatja az ember a lelke szemének a ragyogását. Amikor a szív 

bánatos, akkor a szem szomorúságot tükröz. Amikor az ember szíve a megismert valóság és 

igazság miatt örömtől dobban, akkor a szeme is ragyog. A szíve betöltődik békével, 

örömmel. Amikor tehát az Úristen gondolatait forgatgatjuk elménkben, akkor ezek az isteni 

gondolatok hatással vannak ránk, átjárnak, feltüzesítik a lelkünket.  

 

3. Mikor és miről elmélkedjünk? 
 

Melyek legyenek azok a témák, amelyek betöltik az elménket?  

A Zsoltáros azt mondja: Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket! 

(Zsolt 33, 12). Az Úr félelme azt jelenti, hogy félünk az Urat megbántani, olyasmit tenni, ami 

Neki visszatetszésére lenne. Ez a szeretet műve.  

Tehát az elmélkedő gondolataink először az Úr törvénye megtevésére irányuljanak! 

Melyek azok a törvények, amelyeket az Úr ad nekünk, mi az, amit meg kell tennünk, illetve el 

kell kerülnünk, hogy az Úr tetszésére legyünk. A Zsoltáros többször kifejezetten megjelöli, hogy 

az Úr törvényeit kell átelmélkednünk! Például a 118. zsoltárban így nyilatkozik magáról: 

Szolgád törvényeidről elmélkedik (Zsolt 118, 24). Vagy az 1. zsoltárban: Boldog az az ember, 

aki… örömét leli az Úr törvényében, éjjel-nappal róla elmélkedik (Zsolt 1, 1. 2).  

A lelki élet mesterei szoktak időpontokat ajánlani, hogy lehetőleg reggel elmélkedjünk 

egy fél óráig, amikor az elme friss, a nap gondolatai még nem töltötték be belső világunkat. A 



 

Zsoltáros tanítása szerint az igazi módszer, amikor éjjel-nappal elmélkedünk az Úr 

törvényéről. Meg is vallja a Zsoltáros: Mennyire szeretem törvényeidet, Uram, egész nap azon 

elmélkedem (Zsolt 118, 97). Tehát nemcsak fél óráig. Az elmélkedés ugyanis nem egy 

kipipálandó napirendi pont, na, ez is el van intézte, elmélkedtem fél órát, hanem az elmélkedés 

sokkal inkább az elménk, illetve szívünk odafordulása, odatapadása Istenhez, egyesülés 

Istennel. A Zsoltáros az éjjeli-nappali elmélkedést állítja követendő példaként elénk. Ezt a 

módszert megerősítő nemcsak nappal, hanem éjszaka is elmélkedjünk róla azzal a vallomással: 

Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényeidet (Zsolt 118, 55). Sokszor van az, 

hogy az ember éjszaka is felébred, és nem tud aludni, akkor ezt az időt érdemes Istennel 

betölteni! Máshol is említi: Egész éjjel felé tárom kezemet,…Istenre gondolok és sóhajtozom, 

Róla elmélkedem... Egész éjjel elmélkedik szívem, kutatok, és fürkészi a lelkem (Zsolt 76, 3-4. 7).  

A kéz Isten felé kitárulása a lélek kitárulkozását jelzi. A befogadásra a kitárulkozottságot, 

a kinyitottságot, és a szeretetre, a szeretet közlésére, az ölelésre való irányultságot. Izajás 

prófétának is van ilyen élménye: Virradatig reménykedtem, …szemem elbágyadt egészen, és 

közben a magasba tekintek (Iz 38, 13.14). Mit tud csinálni az ember éjjel és nappal az 

elmélkedésben?  

 

4. Mi legyen elménk gondolatainak a tárgya? 
 

Ebben is kapunk tanítást a Szentírásból: Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod 

belsejében (Zsolt 47, 10). Tehát Isten jósága – amelyet az ember megtapasztal – lenyűgözi az 

elmét. Ha valaki jót tesz velünk, akkor a gondolataink feléje fordulnak. A jótevőtől nem 

akarunk elcsatangolni gondolatban sem. A szívnek ez a hálás magatartása tehát segíti az 

elmélkedő embert az összeszedettségben. Másrészt pedig – és ez a kontemplatív vonal – Isten 

jósága magához vonja az elmélkedő ember gondolatát, lenyűgözi.  

Az elmélkedésünk másik tárgya: az Úr nagy tettei lehetnek. A Zsoltáros ezt így 

fogalmazza meg: Emlékezem az Úr nagy tetteiről, emlékezem a kezdetben adott csodáidról, 

minden művedről elmélkedem, nagyszerű tetteidről gondolkodom (Zsolt 76, 12-13). Tudniillik az 

Úr jóságát az Őáltala létrehozott teremtményekben tapasztaljuk meg kézzelfoghatóan. 
Ahogyan a teremtés hajnalán Isten a teremtményéről elmondta: jó (vö. Ter 1, 25), úgy az 

elmélkedésben csatlakozhatunk ehhez az isteni megállapításhoz, amikor az egyes 

teremtményeiről, Isten nagy tetteiről, eseményeiről elmondjuk: „Uram, ez jó, ez nagyszerű, ez 

felemel engem, ez Hozzád vezet engem!” Isten tehát az elmélkedő ember gondolatait a 

teremtményei segítségével vonja magához. A teremtő Isten a kicsiny teremtményét magához 

édesgeti. Elménk gondolatait a Zsoltáros a szemlélődés felé vezeti. Így buzdít: Jöjjetek és 

lássátok Isten műveit!… Ezért örvendezzünk a színe előtt! (Zsolt 65, 5. 6). Isten műveit látni a 

szemlélődés szférájába vezet. Szeretettel megcsodáljuk Isten keze művét, és lelkünk szemével 

elkezdjük szemlélni mindezek Alkotóját, a teremtő Istent. Lássátok Isten műveit! Ez a buzdítás 

arra irányul, hogy szemléljük a teremtő Istent. Elménk tehát kapcsolódjon bele Isten teremtő 

gondolataiba! Másrészt a Zsoltáros buzdít: Örvendezzünk Isten színe előtt! Ez már az affektív 

ima, vagyis az érzelmi hangoltságú ima, amikor elménk gondolatai mellett a szívünk is elkezd 

lángolni az örömtől:  

            – „De jó, Uram, hogy teremtettél!  

–  De jó, Uram, hogy ilyen jó teremtményeket alkottál! 

–  De jó, Uram, hogy engemet is a létbe szólítottál!  

–  De jó, Uram, hogy engemet is jónak akarsz!  

Itt gondolhatunk a próféta szavára: Azt Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám 

méhétől fogva a nevemen szólított (Iz 49, 1). Ez a gondolat, hogy Isten a világ kezdetétől fogva 

ismer, hogy születésem előtt már meghívott a – Vele való szeretet-közösségre, hogy amikor a 

létbe szólított, akkor a nevemen szólított meg, és hívott meg; bennünket is örömmel tölt el. 

Micsoda megtiszteltetés: Isten gondol ránk, és gondja van ránk!  



 

Amikor az ember ilyen hálatelt szavakat mond az elmélkedésben, vagyis elméje Istenhez 

emelése imájában, akkor így is szólhat: Ajkam szólása, szívem gondolata legyen kedves Előtted, 

én Uram, segítőm és Megváltóm! (Zsolt 18b, 15).  

Amikor tehát elmélkedünk, akkor jó arra gondolni, hogy ezek a szívünk mélyén 

megfogalmazódott gondolatok kedvesek Isten előtt, hiszen Isten gondolatairól gondolkozunk, 

hiszen ugyanazt gondoljuk, amit Isten gondol. Hiszen amikor Isten törvényeiről, 

kinyilatkoztatott igazságairól gondolkodunk, akkor ezeknek az elmélkedő gondolatoknak olyan 

Isten-illata van.  

Az elménk gondolatainak Istenhez való felemelése mindig az Istennel való találkozást 

kell, hogy szolgálja. Ezt a vágyódásunkat az Istennel való találkozásra így is megfogalmazhatjuk: 

Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62, 3). 

Lássam, vagyis szemléljem isteni dicsőségedet! Az elmélkedés tehát így készíti elő a 

szemlélődés imáját. Vágyódik a szívünk meglátni Istent, szemlélni az Ő gondolatait a Fiúban, és 

befogadni az Ő szeretetét, Aki az Atya és Fiú közötti szeretés, a Szentlélek. Jézus nem véletlenül 

mondja boldognak a tisztaszívűeket, mert ők meglátják Istent! (Vö. Mt 5, 8 ). A gondolatok 

megtisztulása is kell az istenlátáshoz, a szemlélődő imádság ajándékának a befogadásához! 

 Tehát ezért kell a lélek aktív megtisztulása, a lelki harc, az aszkézis mezején; és kell a 

passzív tisztulás sötét éjszakája a szemlélődés imaszakaszában, hogy az ember lelkét 

betölthesse a Világosság, a Fény, Aki az Isten! Az a Világosság, amelyben majd megláthatjuk 

Istent. Nemcsak Isten gondolatait, nemcsak Isten szíve szeretetét, hanem azt a végtelen fölségű 

szentháromságos nagy Valóságot is. Milyen lehetett az Ószövetség imádkozó emberének az 

élménye, amikor így fogalmazta meg az imádság mélységét vagy magasságát: Fényesség virrad 

az igazra, és öröm a tisztaszívűekre. Örvendjetek, igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét! 

(Zsolt 96, 11-12). Ennek a szellemi Fényességnek a felragyogására várakozunk, akár az 

elmélkedés fáradságos imaszakaszában vagyunk, akár a szemlélődés, a belénk öntött 

kontemplációs imádság imaszakaszában. Fényesség virrad az igazra. Ez a virrad szó mutatja, 

hogy itt a földön még nem látjuk a maga teljességében az isteni Fényességet, de kezd már 

derengeni.  

A II. vatikáni zsinat a Dei verbum, tehát a kinyilatkoztatásról szóló tanításában, illetve a 

perfecti caritatis, a szerzetesi életről szóló tanításában azt mondja: „Az elmélkedés találkozás 

Isten mindig aktuális és hatékony igéjével, amely forrása, eligazító szabálya, és erősítő tápláléka 

a keresztény életnek.” (vö. DV 21, PC 2a.CIC 662). Milyen jó, hogy az elmélkedésben 

találkozhatunk Isten igéjével! Milyen jó, hogy Isten igéje mindig időszerű. Nem baj, hogy 2 vagy 

3 ezer évvel ezelőtt írták le az Ó- illetve Újszövetség könyveiben. Ez az isteni gondolat mindig 

szíven talál bennünket az elmélkedésben. Mindig hatékonyan működik bennünk, késztet a jóra, 

vagyis Isten törvényeinek a megtartására. Életet fakaszt, keresztény életet, amely nem más, mint 

a krisztusi élet, a Krisztus szerinti élet.  

 

„A Szentírásban felragyog előttünk Isten bölcsessége, amellyel közölni akarja magát 

velünk szeretetből” (Vei verbum - Zsinati tanítás 13. szám). Isten a szavaival közölni akarja 

magát, mert szeret. Persze, hogy az imádkozó ember meghatódott lélekkel egyre jobban, egyre 

mélyebben kívánja befogadni Isten igéjét. A krisztuskövetés a Szentírás, és kifejezetten az 

evangélium szerinti életet jelenti a Szentlélek vezetésével (vö. Jn 14, 26; illetve 16, 13). Ha a 

szerzetesekről azt mondja a zsinat: életük annyira lesz szerzetesi élet, amennyire az evangélium 

szerinti élet, Perfecti Caritates (PC. 6, 2); akkor ez áll Jézus minden tanítványára is. Életünk 

annyira lesz keresztény, vagyis krisztusi élet, amennyire az az evangélium szerint alakított 

élet. Ezért az Egyház joggal azt akarja, hogy mindennapi kenyérként ott legyen a kezünkben 

a Szentírás, amelynek olvasásával és elmélkedésével megismerhetjük Krisztusnak mindent 

felülmúló ismeretét (vö. Fil 3, 8). Micsoda nagyszerű távlataink vannak, micsoda fenséges 

kibontakozás az elmélkedés által, amellyel megismerhetjük Krisztus gondolatait! (PC6, 4; 15, 1 ) 

 



 

Kire irányulnak ezek a gondolatok? Isten Atyánkra a Szentlélekkel és ránk, Isten 

gyermekeire, ugyancsak a Szentlélekkel. Vágyódjon tehát a szívünk, hogy éjjel-nappal az Úrnál 

legyen az elménk! Vágyódjunk annak a Fényességnek a felvirradására, amelyről a Biblia ad 

bizonyosságot! Jön majd az az igazi hajnalhasadás! Mekkora győzelme lesz ez a szellemnek, az 

emberi elmének, isteni gondolatok töltik be az embert.  

 

Befejezésül a 153. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó add, Jézusom, nékem Szentséges szívedet, 

 Amely oly véghetetlen mértékben szeretett! 

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra  

 Szerető Szent Szívednek Üdvözítő lángja! 

 

 


