
 

 

 

 

288. Az elmélkedésben az akarat, vagyis a szív befogadja Istent 

 

 

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! 

 

 A szemlélődő imamód tanulmányozásánál most az elmélkedést, mint bevezető imamódot 

próbáljuk boncolgatni! Hogyan is épül fel, hogyan is vezet át a szemlélődésbe? Az elmélkedés 

olyan imamód, amelynek segítségével Istent mind jobban megismerjük, megszeretjük, és szent 

elhatározásokat teszünk, hogy Neki szolgáljunk. Végül is az elmélkedés célja: Krisztushoz 

legyünk hasonlóak! Éppen ezért az elmélkedő imában a lélek kitárulkozik Isten előtt, és a két nagy 

szellemi képessége, az elme, vagyis az értelem odafordul Istenhez, illetve az akarat kész 

befogadni Istent. Ez a befogadás jelleg fontos, mert a szemlélődő imának ez lesz az elsődleges 

stílus-jegye. Az elmélkedésben a lélek irányul Isten felé, a szemlélődésben pedig Isten ajándékozza 

Önmagát a léleknek, és az ember befogadja Őt.  

 Most tehát nézzük, hogy az akarat, vagy más szóval az emberi szív hogyan formálódik az 

elmélkedés által Isten befogadására! Az a jó, amelyet még nem birtoklunk, de szeretnénk megkapni, 

az vágyat kelt fel bennünk. Isten befogadásának a vágya kell tehát, hogy akaratunk elsődleges 

témája legyen az elmélkedés folyamán. Izajás próféta erről így ad tanítást: Neved dicséretére 

vágyódott a lelkünk. Utánad vágyódik a lelkem éjjelente, teljes szívemből kereslek Téged! (Iz 26, 8-

9 - III. Ve RD). Amikor Isten igéjének elmélkedésével megismerjük Isten akaratát – tudniillik, hogy 

Ő nekünk akarja ajándékozni magát –, akkor persze hogy fellobban a szívünkben a vágy. Az 

elmélkedő szív tehát szítsa fel magában az Isten utáni vágyat!  

Azonban nem elég csak a vágy, egy elméleti magatartás, hogy olyan jó lenne Istent 

befogadni, hanem el is kell indulnunk, hogy Istent megkeressük! Erről a keresésről a Zsoltáros 

így tesz vallomást: Buzgó szívvel csak Téged kereslek, (ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek). 

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet (, hogy ne vétkezzem ellened) (Zsolt 118, 10-11). A megismert 

jó – amelyet tehát az értelmünkkel megismertünk – vonz, akaratunkat cselekvésre indítja.  

I. Az ember elindul, hogy megszerezze magának a legnagyobb jót, Istent! 
 

Amikor az ember ki tudja mondani, hogy csak Téged kereslek, akkor ezzel azt jelzi, hogy 

Istent mindenek fölött akarja szeretni. Ezzel azt jelzi, hogy Istent az értékelés szintjén mindennél 

többre tartja. Nyilván, hogy az embernek az embertárs felé való vonatkozásaiban van jogosultsága 

az érzelmi szeretetnek. Amikor az Úr parancsba adja a felebaráti szeretetet, akkor abban van 

jogosultsága az érzelmi szeretetnek. Házastárs a házastársát, szülő a gyermekét, illetve gyermek a 

szüleit szeretheti érzelmileg legjobban a világon. Ez nem sérti az Isten felé való szeretetünket, mert 

Őt értékelés szempontjából akarjuk a legjobban szeretni, Ő a legfontosabb a számunkra! 

Amikor az elmélkedés első részében az elme gondolataival az ember megismeri Isten 

üzenetét, akkor mintegy beírja a szívébe ezeket az igazságokat, amelyeket Isten közöl vele. Ha van 

egy gyönyörű szép madárkánk, akkor azt kalickába zárjuk, nehogy elrepüljön. Istennek ezeket a 

gyönyörű szép gondolatait is érdemes bezárni szívünk rejtekébe! Nem annyira azért, hogy 

nehogy elszökjenek tőlünk, mert hiszen nekünk ajándékozta, hanem azért, hogy mi megőrizzük 

magunknak. Megvédjük minden felejtéstől, minden zavaró gondolat támadásától. Az, hogy 

nemcsak az értelmembe zárom Isten igéjét, hanem a szívembe is, ez arra figyelmeztet: Szeretnem 



 

kell Istennek azt az üzenetét, amelyet az értelmemmel megismertem! Tehát amikor szívünk 

vágyódik Isten igazságainak megismerésére, amikor szívünk szeretetével elindulunk, hogy 

megkeressük Őt, akkor ilyen boldogan kell gondot fordítani arra, hogy amit megtaláltunk, azt 

meg is őrizzük!  
 

II. Mi segít abban, hogy Isten megtalált igéjét megőrizhessük a szívünkben? 
 

Salamon király a Jeruzsálemi templom szentelésekor mondott imájából tanulhatjuk meg a 

választ  Tudja meg a föld összes népe, hogy az Úr az Isten, és senki más! A ti szívetek meg legyen 

maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké! Éljetek törvényei szerint, tartsátok meg parancsait! (1 Kir 

8, 60-61). Isten igéjét tehát akkor tudjuk megőrizni, hogyha Őt fogadjuk el a legfontosabbnak, Ő az 

Úr az életünkben, és nem más, és ha odaadjuk a szívünket Istennek, szívünk maradéktalanul az 

Úré lesz. Akkor ugyanis szívünk ajtajának kulcsa már nem nálunk van, hanem isteni 

Urunknál! Ő őrzi meg azokat az ajándékokat, amelyeket a mi gondjainkra bízott. A gyermek is, ha 

van valami nagyon értékes játéka, kis kincse, akkor megkéri az anyut vagy az aput: „Vigyázz reá!” 

Amikor az ember a szívét a teljes önátadással adja oda Istennek, akkor valami ilyesféle történik. Mi 

is megkérjük Isten Atyánkat: „Vigyázz az én szívemre, a szívembe elrejtett kincsekre, amelyeket 

Tőled kaptam, és ezért nagyon becsesek számomra!”  

 

Mit kell tennünk, hogy a lelki kincsek, isteni igazságok megmaradjanak a szívünkben 

és egyre jobban bontakozzanak?:  

 

1. Először is szívbeli döntés kell! A Zsoltárossal mondjuk el: Döntöttem, a hűség útját 

választottam, végzéseidhez tartom magam (Zsolt 118, 29). Az ember előtt szüntelenül két út áll: a 

jó út, és a bűn útja. A hűség, illetve a hűtlenség útja. Nekünk szüntelenül döntenünk kell, hogy 

azokat a kincseket, amelyeket Úristen nekünk ajándékozott, meg akarjuk őrizni Isten segítségével.  

 

2. A második magatartás-módunk a döntés után az őrzés gondolata legyen! A Zsoltáros ezt 

így mondja: Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem (Zsolt 118, 159). 

Akiről kitudódik, hogy gazdag ember, sok kincse van, az céltáblája lehet a gonosz-lelkű tolvajnak. 

A gonosz lélek pedig, aki látja azt, hogy az imádkozó ember a lelkében micsoda kincseket őriz, 

Istennek az igazságai hogy ragyognak, fénylenek az ő szívében, életében, cselekedeteiben; akkor 

tolvaj módjára ki akar rabolni bennünket, meg akar fosztani lelkünk kincséből. A mi feladatunk 

tehát őrizni Isten ajándékát, vagy Isten igazságait, de még inkább mondhatjuk így: őrizni magát 

Istent a lelkünkben.  

 

3. Az Isten igéje melletti döntés, és annak a megőrzésére való készség mellett a harmadik 

gondolat, ami segít: a szeretet felindítása. A Zsoltáros így mondja: Mennyire szeretem 

törvényeidet, Uram. Egész nap azon elmélkedem… Az egész szakasz erről, a szeretetről szól (vö. 

Zsolt 118, 97-104). A kincsemet – amelynek megőrzése mellett döntöttem  

  –  szeretem, azért nem engedem, hogy elrabolja a gonosz,  

  –  szeretem, vagyis dédelgetem,  

  –  szeretem, vagyis befogadom, mint életet adó igét, mint Isten életét közvetítő 

tanítást.  

 Isten igéjének a szívben való megőrzése és szeretgetése ugyanis életet fakaszt bennünk. 
Ez megint átvezet a szemlélődés imafokozata felé, mert hiszen a kontemplatív imában leginkább 

arról van szó, hogy Isten nekünk ajándékozza önmagát. Isten is úgy van, mint ahogyan mi emberek, 

mint amikor valami értékes kincsünket rábízzuk arra, akit szeretünk. Bizalommal adjuk neki, és 

megkérjük, hogy őrizze meg, mert hiszen akárhányszor azt az ajándékot kézbe veszi, reátekint, 

szívében a szeretet irántunk egyre jobban fellobban. Isten így szól: Fiam, ne felejtsd el tanításomat! 

Parancsaimat őrizd meg a szívedben! (Péld 3, 1). Az Úr tehát világosan megmondja, hogy a 



 

tanítását bízta ránk, szent igéit az igazság útjára vezető parancsokat adta nekünk. Tehát ezt a 

tanítást meg kell őriznünk a szívünkben! 
 

 4. Fényesítgetnünk kell! Ha például egy ezüst serleget kap valaki ajándékba, de csak a 

vitrinben őrzi, egy idő múlva annak a tárgynak a szép fényessége elszürkül, az oxidáció miatt 

feketévé változik. De ha egy ezüsttárgyat, mondjuk egy keresztet vagy szívecskét állandóan 

megcirógatunk, mert segít emlékezni arra a kedves személyre, akitől kaptuk, akkor az nem 

szürkülhet el, hanem mindig ragyogni fog. Sőt, minél többször cirógatjuk, annál ékesebben, 

fényesebben ragyog. Az Úr tanítását is – amelyet a szívünkbe ajándékozott, amelyet a szívünkben 

akarunk őrizni – ugyanígy kell cirógatni, dédelgetni, újra meg újra felidézni. Akkor egyre 

ragyogóbb lesz, akkor egyre több fényességet áraszt belénk!  
A Szűzanya is így tett. Mária szívébe véste a pásztorok, illetve Jézus szavait, és gyakran 

elgondolkodott rajtuk (vö. Lk 2, 19). Ez a tanítás hangsúlyozza, hogy Mária nemcsak elméjébe 

véste az isteni üzenetet, hanem a szívében hordozta, vagyis szeretettel őrizte. Ez a hozzáállás a 

kapott tanításhoz – hogy azt a szívünkbe zárjuk – valamiképpen azt eredményezi, hogy nemcsak 

Isten igéje lesz a lelkünkben, hanem az az Isten is, Aki a tanítást adta.  

Itt most a Szűzanya mintájára éljük meg ezt a nagyszerű lehetőséget: mi is a szívünkben 

akarjuk őrizgetni  Isten üzenetét!  

A Boldogságos Szűzanyának nagyszerű gyakorlata volt abban, hogy hogyan kell Isten 

szavát befogadni, és ő, aki igent mondott Isten üzenetére, amelyet az angyal tolmácsolt (vö. Lk 1, 

38), befogadhatta magát Isten Fiát is.  

Az elmélkedésnek ez az a mozzanata, amely tágas kaput nyit az imádkozó ember számára, 

hogy ne csak Isten igéjét, hanem magát Istent is befogadhassa!  

A továbbiakban figyeljük meg, hogy az elmélkedés mit eredményez, amikor az imádkozó 

ember befogadja szívébe Isten üzenetét, és őrzi, mint valami nagyszerű kincset. Isten maga ad 

elirányulást, amikor így szól: Őrizd meg szívedben a szavaimat, tartsd meg parancsaimat, és 

boldogan élsz! (Péld 4, 4). Tehát aki szívében őrzi Isten tanítását, az boldog lesz! Nyilván a 

názáreti Máriát is ezért mondjuk Boldogságos Anyának, mert ő volt a legboldogabb, aki Isten 

szavát és teremtetlen Igéjét is befogadhatta. De Istennek ez a jóságos szeretete – amellyel 

teremtményeit boldogítani akarja – ránk is vonatkozik. Mindnyájunknak mondja: Őrizd meg 

szívedben a szavaimat, és boldogan élsz! Mert az az ember, aki a szívébe befogadta, vagyis 

szeretettel elfogadta Isten üzenetét, az kész arra is, hogy megtartsa Isten parancsait. A jó 

lelkiismeret nyugalma eredményezi a lélek boldogságát. Ha van jogosultsága annak a tanácsnak, 

hogy az ember emlékezzen vissza egy-egy szép élményére, például a tengerparton vagy az erdőben 

a nyugalomra, amelyet megélhetett, és ez újra és újra nyugalommal tölti be a szívét; akkor még 

inkább van jogosultsága annak, hogy az imádkozó ember felidézze azt a boldogságot, amelyet már 

eddig meg-meg tapasztalt az Istennel való kapcsolatában a parancsok hűséges megtartásában, a 

főparancs megvalósításában, az embertárs-szeretet gyakorlásával, de legfőképpen az istenszeretet 

vállalásával.  

 

 IV. Szabad megélni a boldogságunkat Istenben! Szabad derűs szívvel élnünk, 

dalolnunk!  

 

Aki Isten szavát őrzi a szívében, az a legnagyobb édességet élvezheti! A méznél, a lépes-

méznél is édesebb ínyemnek mindegyik szavad, ahogyan a zsoltárban mondja az Ószövetség nagy 

imádkozója (Zsolt 118, 103).  

Aki örül, az szívesen dalol, énekel is! Az elmélkedő ember lelke ilyen öröm-énekre fakad: 

Jóságról és igazságról dalolok, Uram, Neked szól az énekem! (Zsolt 100, 1). Talán személyesebb, 

imádságosabb, hogyha így fogalmazunk: Jóságodról és igazságodról dalolok. Uram, Neked szól 

énekem! – Az igazságban ugyanis nemcsak valami elméleti jóságot és igazságot tapasztalunk meg, 

hanem Isten jóságát, Isten igaz voltát, hogy Ő végtelenül szent, hogy Ő igazán béke! 

Valamiképpen tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek realitását megtapasztaló lélek gyúl dalra.  



 

Akkor most engedjük, hogy a dallam, a harmónia eltöltse a lelkünket, szívünk dala 

szálljon Isten felé! Ez a felfelé, ég felé, Isten felé szárnyaló dallam szívünk vágyakozását, 

irányulását mutatja.  

 Nagy Szent Gergely pápa mond egy tanítást Mária Magdolnáról, aki a feltámadt Jézus üres 

sírjánál kesereg: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? (Jn 20, 15). „E kérdés – mondja a pápa – csak 

azért kutatja az asszony fájdalmának az okát, hogy az asszony még jobban növekedjék a 

vágyakozásban. Ha ugyanis megnevezi azt, akit keres, még hevesebb lesz iránta a szeretete.” (Nagy 

Szent Gergely pápa Hom 25, 5 = It III.1435 It III.1435). 

 Milyen lehet az, amikor az ember nem sírva keresi Istent? Nem a hiánya miatt nyüglődik, 

hogy nem találom, nem tudom, hol van, hova tették. Milyen lehet az, amikor az imádkozó lélek 

boldogan megtapasztalja szíve mélyén ezt a legnagyobb Kincsét, hogy már nemcsak Isten igéjét, 

hanem magát az Urat is befogadhatta! Itt úgy néz ki, hogy Isten utáni vágyakozás már 

beteljesedésbe, birtoklásba megy át. Itt már nem azért kell Urunk Istenünk nevét kimondanunk, 

mert azt akarjuk kifejezni, hogy ki az, akit keresünk, és így még nagyobb legyen Iránta a 

szeretetünk, hanem ez már a becézgetésnek, a dédelgetésnek a szakasza, a megtalált, a birtokolt, a 

szívünkben helyét elfoglaló, Isten Iránti szeretetünk megnyilvánulása!  

  –  Valahányszor örülünk Istennek,  

  –  valahányszor boldogok vagyunk amiatt, hogy megtaláltuk Őt szívünk hajlékában,  

  –  valahányszor ki tudjuk Neki mondani a dédelgető szeretet szavait,  

– valahányszor fellobog bennünk az Iránta való szeretet,  

  annyiszor hevesebb lesz az Iránta való szeretet a szívünkben.  

 

Itt az angyalok már nem azt kérdezik: Asszony, miért sírsz, kit keresel, hanem azt:  

  – Imádkozó lélek, miért vagy ilyen boldog?  

  – Kit találtál meg?  

  – Ki pihen lelked hajlékában?  

  – Kinek a szeretete lobog benned?  

 

 Ilyenkor az imádkozó léleknek már nem kell szavakkal megválaszolnia az angyalok 

kérdését. Azok úgy is látják, hogy a mi Urunk Istenünk elfoglalta szívünk trónját, Őt őrizgetjük a 

szívünkben, mint legnagyobb kincsünket, Őt, boldogságunk forrását találtuk meg!. 

Mindenesetre szabad rátekintetünk az angyalok arcára, akik áhítattal imádják ugyanazt az egyetlen 

Istent, Aki a mi szívünknek is Ura. Az angyalok azért szeretnek szüntelenül Isten színe előtt 

állni, mert az Ő Szentségéből részesednek. Isten szeretete, örök élete, szellemi mivolta rájuk 

sugárzik.  
 Az angyaloknak az Isten előtti áhítata, az Isten felé forduló szeretése számunkra is biztatás: 

mi is az Ő szentségében részesedve járhatunk színe előtt, ahogyan a Benedictus-ban mondta ezt 

Zakariás, a kis Keresztelő János atyja: Mi is az Ő isteni dicsőségének, isteni természetének részesei 

lehetünk, ahogy Péter apostol írja a második levele elején (2 Pét 1, 1).  

 Tehát minél jobban befogadja az elmélkedő ember az akaratával szíve hajlékába 

Istent, minél jobban átadja magát Istennek; annál inkább valami olyan boldogságot tapasztal 

meg, mint amilyent az angyalok élveznek. Már valamit megízlelhetünk a mennyországi életből, 

milyen is lesz az Isten örök létezésében, örök ismeretében és örök szeretetében részesedni. Milyen 

is lesz az, amikor Isten nekünk adja Önmagát Egyszülött Fiában és Szentlelkében. Ott az 

örökkévalóságban már nem kell félnünk, hogy a lelkünket el akarja ragadni a lelkünk ellensége, 

Isten igéjét a szívünkből, ahogyan erről a búzamagról Jézus tanítást adott, amely tövisek közé esett 

(Mt 13, 7). Ott már belső biztonsággal megélhetjük a boldogságunkat: Isten nekünk adta magát, a 

szívünk befogadta Őt! A betániai Máriával ugyanis mi is a jobbik részt választottuk (Lk 10, 42), 

és ezt akkor már senki sem veheti el tőlünk! Micsoda kibontakozása van az elmélkedő imának, 

micsoda távlatai vannak, amikor az ember vállalkozik arra, hogy Istent és az Ő igéit mind jobban 

megismerje, mind jobban megszeresse, és Neki szolgáljon! Itt már a legszebb duettnél is 



 

gyönyörűségesebb ének hangzik Isten ajkáról. Próbáljuk a szívünkkel is hallani Istennek ezt a 

vallomását!  

  

Énekeljük együtt: 

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

 

A szeretetvallomásra legyen válasz a mi szívünk vallomása is:  

 Istenem, Te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

 


