
 

 

 

 

289. Amikor elmélkedésben Isten veszi át a kezdeményezést,  

a fontolgató imádság átalakul az Úrra hagyatkozó csendes szemlélődéssé 

 

 

Imádkozzuk a 23. számú éneket:  

 

 Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, 

 Angyaloknak énekével Néked áldozok. 

 Terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet 

 Töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén!  

 

 Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait, 

 Hiszem mégis rendületlen: hogy már Te vagy itt. 

 És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok 

 Ajándékul jászolodnak trónusához én.  

 

 Ma egy nagyon szép imaszakaszt fogunk tanulmányozni. Az elmélkedés eddigi 

felépítésében azt keresgéltük, hogy az elme hogyan fordul oda Istenhez, Aki közli az igazságait, 

illetve önmagát az emberrel. Továbbá néztük, hogy az akarat, vagyis a szívünk hogyan fogadja be 

Istent az elmélkedésben, Aki nekünk ajándékozza önmagát. Ezeknek az elmélkedéssel kapcsolatos 

gondolat-soroknak a célja azonban az, hogy keressük az átmenetet az elmélkedésből a szemlélődő 

ima felé. Ma tehát már nem annyira azt tartjuk szem előtt, hogy az ember mit csináljon az 

elmélkedésben, hanem kicsit idézőjelben „mit ne csináljon”, azaz hagyja érvényesülni az imában 

Isten tevékenykedését!  
 

I.  Hozzád repül gondolatom, Istenem! 

 

Ebben az imádságban az első lépcső tehát az, amikor a lélek vágyódik Istenhez. Már nem 

elme-futtatásokat mond, egyszerűen csak a szíve vágya irányul Istenhez. Kiindulásnak lehet venni a 

Zsoltáros élményét a babiloni fogság, vagy a jeruzsálemi templomtól való távolság szituációjában. 

Így nyilatkozik: Szomorkodik bennem a lélek, Hozzád röpül ezért gondolatom a Jordán és a 

Hermon távoli hegyes tájairól (Zsolt 41, 7). Az imádkozó ember tehát úgy éli meg, hogy ő távol 

van Istentől, Isten szent hegyétől, a Sion hegyétől, ahol a jeruzsálemi templom áll. Ezt a távolságot 

egyrészt a rágondolással tudja az ember leküzdeni, lélekben már ott van Isten házában, Istenhez 

repül a gondolata, de még inkább Istenhez szárnyaljon a lélek vágya! „Már nem távol, hanem közel 

szeretnék lenni Hozzád!” Az értelmi elgondolás és az akarati vágyódás mellett azután az emberben 

megszületik a cselekvésre való készség is. Izajás próféta is buzdít: „Rajta, menjünk fel az Úr 

hegyére,… hadd tanítson minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényein!” (Iz 2, 3). De ebben a 

buzdításban is még az ember cselekvése van előtérben. Mi menjünk oda, ahova az értelmünk 

gondolata, illetve a szívünk vágya vonz Istenhez, az Úr szent templomához! De azért már a 

próféta szavában jelentkezik Isten tevékenysége is. Amikor az ember végre már eljut az Úr hegyére, 

akkor ott azt kéri, hogy Isten tanítsa őt!  

 A kontemplatív imádsághoz tehát kell a tanulékony lelkület, a befogadó-kész lélek! 

Szabad újra meg újra könyörögni szintén a Zsoltáros szavával: Igazságod szerint vezess, taníts 

engem, Uram, mivel Te vagy az én megmentő Istenem! (Zsolt 24, 5; IL 11.hét Hé Ol.i.v). Amikor a 

lélek ezt a vágyát fejezi ki Istennek, hogy szeretne tanulni Tőle, ezzel jelzést is ad, átadja a 

kezdeményezést az Úrnak. Konkréten megfogalmazhatjuk, hogy mit szeretnénk, mit kérünk, mire 

tanítson Isten: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre! (Zsolt 24, 4). Tehát 

szeretnénk Isten útján járni! Még inkább: szeretnénk Isten útján célba érni! Ehhez pedig az kell, 

hogy ne tévesszük el az irányt! Ezt is szabad megfogalmazni imádságos kéréssel: Adj jó irányt 



 

útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem! (Zsolt 118, 5). Tehát a mi életutunknak akkor van jó 

irányulása, ha nem a magunk akaratát keressük, hanem arra törekszünk, hogy legyen meg Isten 

akarata!  
 Sajnos az ószövetségi választott nép is sokszor irányt tévesztett, nem is jutott kellőképpen 

célba. Úristennek a figyelmeztető szavát érdemelte ki. Ezt Báruk próféta által így mondja: Halld 

meg Izrael az élet törvényét, figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra! …Mert elhagytad a 

bölcsesség forrását. Ha az Úr útján jártál volna, akkor otthon laknál, vagyis nem száműzetésben, 

békében mindörökké. Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő, hol az értelem, és akkor 

megtudod azt is: hol a maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása és a béke? (Bár 3, 9. 13-14).  

 Ez egy nagy tanúság legyen a számunkra: Isten szabad akaratot ad, hogy döntsünk: önként, 

szeretetből akarunk-e az Ő útján járni! Akkor ugyanis békességünk lenne. Ha az embernek 

nyugodt a lelke, mert követi Isten szavát, mert kész befogadni Isten akaratát, akkor 

megszületik benne a békesség, a lelkében derű honol, ragyog a szeme! Isten olyan, mint egy jó 

atya, aki késztetgeti a gyermekét: Te magad is keresd a jót, kerüld a rosszat (Zsolt 33, 15), 

mondván így sokat mindent megtanulsz, sok tapasztalatra teszel szert; de úgy is segítségére siet 

gyermekének, hogy megmutatja, mi a jó. Ugyancsak Báruk próféta mondja: A mi Istenünk 

felkutatta a tudás minden útját, és átadta Jákobnak, szolgájának, és Izraelnek, akit szeretett. Így 

jelent meg a földön, és társalgott az emberekkel (Bár 3, 37-38).  

 Isten tehát közli velünk a tudást, melyik út vezet Őhozzá, az Ő megismerésére, 

megszeretésére és befogadására. Mert meg akar jelenni számunkra is, és társalogni akar velünk, 

emberekkel. Beszélgetni, közölni azt a nagy igazságot, hogy Ő a végtelen szeretet! (vö. 1 Jn, 4, 8). 

Ez a mozzanat, hogy Isten átadja az embereknek a tudást, azt már a misztika szférájába utalhatjuk. 

Itt lehet valahol felismerni azt, hogy Isten átveszi a kezdeményezést. Itt az elmélkedő ember 

abbahagyja az elme fontolgató gondolatát, amikor vágyaival már nem úton van, hanem a 

megérkezés, az Istennel való találkozás, Istenre való rátalálás állapotában, akkor felismeri azt, hogy 

Isten megjelenik neki, megtapasztalja Isten jelenlétét, Isten közelségét, sőt azt, hogy Isten az ő 

lelke hajlékába ajándékozza Önmagát.  
 

II. Mit ad Isten? 

 

 1. Először is az igazságot közli. Isten az Igazság! Jézus úgy mondja nagycsütörtöki 

búcsúbeszédében: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14, 6). Akkor kérhetjük az Urat: 

Egész szívemet tanításod felé fordítsd! (Zsolt 118, 36). Vagyis, Te, Uram – Aki az örök igazság 

vagy –, irányítsd magad felé egész lényemet, szívemet, nemcsak megismerő képességemet! Itt már 

sokkal inkább a szívével kezd ismerni az ember, mint az értelmével. A Zsoltáros tudja, hogy miért 

fogalmaz így: A szívemet fordítsd a tanításod felé az igazság megismerésére, de még inkább 

befogadására! „Igazán a szívével lát jól az ember” (Exupéry: A kis herceg).  

 

 2. Másodszor Isten nemcsak az igazságot, a tanítást adja, hanem az irgalmát. Az 

elmélkedésben tehát kérjük: Árassza rám irgalmát az Úr naphosszat, Neki zeng éjjel háladalom, és 

áldom éltető Istenemet! (Zsolt 41, 9). Az imádkozó ember tehát nemcsak a tanítást, az igazság 

megismerését kérheti az Úrtól; ami azért mégis csak az értelem elsődleges tárgya, hanem kérheti az 

Úr irgalmát is, amely már a szív területe. Isten ugyanis könyörületre indul. Jézus is megszánta az 

Őt kereső embereket. Ha a Mennyei Atya látja, hogy mi esedezünk az Ő irgalmáért, tudniillik, hogy 

ne vessen el minket, bűnösöket – ahogyan a Jézus–imában kérjük –, hogy könyörüljön meg rajtunk, 

akkor Ő hajlandó irgalmazni nekünk, vagyis a szeretetébe befogadni, szeretetét belénk árasztani 

nappal is, éjszaka is. Istennek ez a felénk forduló, belénk áradó irgalmas szeretete pedig éltetni 

fog minket. Nincs más életünk, csak az az élet, amelyet Istentől kapunk. Testünk számára is, 

lelkünk számára is.  
  

 3. Mit ad Isten? Nemcsak a tanítását, nemcsak az irgalmát, hanem harmadszor a 

Világosságot is. János az első levelében kifejezetten mondja: Isten a Világosság! 1 Jn 1, 5). Amikor 



 

az ember az örök életre vágyódik, az örök Világosságban szeretne élni, akkor az nem más, mint 

az Istenre való vágyódásunk, Isten dicsőséges ragyogó lényében való életünk vágya. A 

Zsoltárossal is kérhetjük: Világosságodat és hűségedet küldd el, Uram, azok vezéreljenek engem 

szent hegyedre, a Te szent hajlékodba (Zsolt 42, 3). Az ember világosan látja, hogy a Vlágosságot a 

maga erejéből nem tudja elérni. Akkor tud a világosságban élni, ha Isten részesíti abban, ha elküldi 

neki, ha Ő vezet a Világosságra vezető úton.  

Nem baj, ha még nem látjuk a világosság felragyogását. Nem baj, hogyha az ember nincs a 

szemlélés állapotában, de a vágyunkat nyújtogathatjuk. Sóhajunkat elmondhatjuk: „Mikor lesz 

már virradat? Mikor láthatom meg Isten arcát?” (vö. Zsolt 12, 2).  

 

 4. Amikor a Világosságot kérjük, igazán Isten szeretetének a ragyogását kolduljuk, és ez a 

következő ajándék, amiben Isten részesít bennünket: szeretete Fénye. Sirák fiával szabad így 

imádkoznunk: Könyörülj rajtunk, tekints ránk, mindenség Istene, szereteted fényét mutasd meg 

nekünk! (Sír 36, 1). A gonoszságtól eltorzult embernek az arcát olyan sötétnek érzékelik az 

emberek. Isten arcát pedig – Aki a jóságtól ragyog – olyannak érzékeljük, Aki Világosság, Aki a 

Fényét nemcsak magának tartja meg, hanem abban részesíteni akar minket! Az Úristen hajlandó 

a mi vágyunkat teljesíteni.  

 

 5. Az elmélkedésben nekünk ajándékozza a tanítását. Szent Pál apostol ezt így mondja: 

„Közel van hozzád a tanítás: ajkadon és a szívedben” (Róm 10, 8; MTörv 30, 14). Amikor már az 

Úr nemcsak a szavakat adja az ajkunkra a tanításáról, az igéit, hanem az Ő isteni igéjét a 

szívünkbe is ajándékozza. Ugyanez volt Jeremiásnak is az élménye: Bensejükbe adom 

törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem (Jer 31, 33).  

 Minél inkább észreveszi az ember, hogy Isten törvénye, Isten üzenete a maga törvényt 

alkotó, és a tanítást adó Isten a szívünkben van; annál inkább lehet felfedeznünk, hogy abban az 

imádságban, amely elmélkedésnek indult, Isten veszi át a kezdeményező szerepet. És az imádság 

átalakul csendes, befogadó-jellegű csodálkozássá, szemlélődéssé: „Uram, Te ilyen hatalmas módon 

ajándékozod nekünk magadat?” Mert az az imádkozó ember, aki megélheti, hogy Isten neki 

ajándékozta a tudást, az Ő törvényét, az ráismer, hogy végül is Isten önmagát ajándékozta neki.  

 

III. Hogyan adja magát Isten nekünk? 

 

 1. Először úgy, hogy lehajol hozzánk, azután erőt önt belénk, amikor saját magát a 

lelkünkbe árasztja. Ezt az élményt a Zsoltáros így mondja el: Vágyva-vágytam az Úrra, és Ő ehajolt 

hozzám,… sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött. Új dalt adott a számba, Istenünknek 

zengő éneket (Zsolt 39, 2-4).  

 Ha egy édesanya vagy egy édesapa puszit akar adni kicsi gyermekének, akkor lehajol hozzá. 

Teszi ezt annál is inkább, mivel látja, hogy az a gyermek ágaskodva jelzést ad. A jó Mennyei 

Atyánk is ilyen szeretettel hajol le hozzánk, gyermekeihez, akik vágyakozunk az Ő szeretett 

csókjára, szeretetének befogadására. Ezzel a mozdulattal, hogy Isten lehajol hozzánk, egyben 

felismerhetjük azt is, hogy milyen kicsinyek vagyunk. De járja át a szívünket a meghatódottság, 

hogy az a hatalmas Isten, az a végtelen Szeretet mégis hajlandó lehajolni, közel jönni 

hozzánk! Ő ad nekünk biztonságos, szilárd pontot az élet zajló tengerén. A szikla maga 

Krisztus (1 Kor 10, 4). Krisztusra állít bennünket, kiemel a pusztító áradatból, amely a pokol felé 

sodorna bennünket. És ahogy ráépít a sziklára, amelyet a vihar, az árvíz el nem sodorhat, erőt önt 

belénk, hogy szilárdan álljunk.  

  

2. Hogyan adja magát tehát Isten? Úgy, hogy amikor lehajol hozzánk, akkor erőt is önt 

belénk. Mire kell az erő? A szent élethez, a szent Istenhez való hűséges kapcsolódáshoz. Erő kell, 

hogy kitárjuk lelkünk ajtaját a hozzánk lehajoló, önmagát ajánlkozó Isten előtt  

A mai technika ismer gombnyomásra nyíló ajtókat. De hiába van a legjobb technika, hogyha 

nem nyomjuk meg a nyitó gombot, nem áramlik az energia, nem jön létre a kontaktus, amely azután 



 

mozgásba hozza a megnyitandó ajtót. Az embernek is hiába van erő a lelkébe öntve Isten részéről, 

ha nem használná fel, ha értelmével nem jutna el arra a belátásra, hogy kitárulkozzon Isten előtt, 

Aki neki akarja ajándékozni magát.  

 

 3. Ezért azután amikor Isten önmagát adja, nemcsak lehajol hozzánk, és erőt ad lelkünkbe, 

hanem értelmet is ad. Sirák fiának könyvében olvashatjuk: A bölcs ember szíve azon van, hogy 

reggeltől Urát és Teremtőjét keresse. Lelkét a Magasságbelihez emeli, imára nyílik ajka, és 

bűneiért eseng. Ha az Úr, a Hatalmas úgy akarja, eltölti őt az értelem lelkével. Akkor úgy hullatja a 

bölcs igéket, mint a zápor, és imádságában az Urat dicséri, Aki irányítja a megfontolását és a 

tudományát, ő pedig annak titkain elmélkedik (Sir 39, 6-10).  

Aki tehát a magasságbeli Istenhez imádkozik, aki szeretné, hogy a lelke ajtaja 

kitárulhasson, azt az Úr szívesen eltölti az értelem Lelkével.  

 

 4. Nemcsak megértést ad neki, tudást arról, hogy Isten neki akarja ajándékozni magát, 

hanem az értelem Szentlelkét, az Atya és a Fiú Lelkét is adja. Ezt Jézus olyan nyilvánvalóan 

megígérte: A vigasztaló Szentlélek megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek (Jn 14, 26).  

 Hogyan adja magát tehát Isten? Úgy, hogy nemcsak erőt és tudást, hanem a vigasztaló és 

tanító Szentlelket adja. Mennyire a szemlélődés felé hajlik már az imádság! Nem én, az ember 

gyűjtögetem össze hangya-szorgalommal Istennek a szavait, hogy fontolgassam elmémben, 

hanem a vigasztaló Szentlélek eszünkbe juttatja azt, amit Jézus már mondott nekünk. Az ember 

befogadja ezeket az igéket, az ember él ezekből a jézusi tanításokból!  

Talán a kisgyermeknél lehet a legjobban megfigyelni, hogyha ajándékot kap, akkor milyen 

önfeledt módon tudja kifejezni az örömét. Kezébe veszi azt az ajándékot, a szívéhez szorítja, 

puszilgatja, örömében körülugrálja az ajándékozót, a szobát, és hangosan kifejezi örömét. Nekünk 

is olyannak kell lennünk az imádságban is, mint a gyermeknek! (vö. Mk 10, 14-15).  

 Amikor az imádságnak ebben a szakaszában megéljük, hogy Isten nekünk ajándékozza 

magát, hogy eszünkbe juttatja a tanítást, akkor szabad elkezdeni ujjongani, énekelni! Mondhatjuk 

a Zsoltárossal: Szívem Benne bízott, és Ő megsegített, örvendezik a szívem, énekkel adok hálát Neki! 

(Zsolt 27, 7). Az imádkozó ember tehát megtapasztalja, hogy őt Isten megsegítette, Isten 

megajándékozta. A mi dolgunk a hálaadás, a köszönet és az éneklés. Amikor elkezdjük az 

éneket, a hálának a dallamát, akkor rájöhetünk arra is, hogy még ezt a hálaéneket is Isten műveli 

bennünk. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket 

(Zsolt 39, 4). Micsoda imádság ez, amikor az elmélkedő ember a gondolataival ugyan elindul, de 

Isten egyre inkább uralmába veszi a gondolatainkat, egyre jobban Ő műveli bennünk az öröm 

érzetét is, és annak az ujjongó megfogalmazását is, az éneket, az új dalt. Amikor az ember énekel, 

akkor legtöbbször már leírt, lekottázott dallamot reprodukál. Azt a dallamívet a Zeneszerző már 

megkomponálta, mi csak átvesszük. Megpróbáljuk átélni, és egész lényünket beleénekelni. De van 

úgy, hogy az ujjongás olyan mértéket ölt, hogy az ember függetleníti magát a leírt szövegtől és 

dallamtól, és a szíve túlcsordul, valami új dalra gyullad. Ennek is van ugyan kottája, ezt is 

megkomponálta már valaki, de ezt a dallamot csak egyedül Isten ismeri, mert Ő adta a szívünkbe 

azt az új dalt. Azt az új éneket végül is már Isten énekli az imádkozó ember lelkébe.  

 Amikor tehát az elmélkedésben az ember észreveszi, hogy Isten szeretné átvenni a 

kezdeményezést, Isten az, Aki elfogadja a lélek vágyát, és önmagával jutalmazza, akkor nekünk 

válaszolnunk kell erre a hatalmas ajándékra! De lám, még a válaszunkat, az új hálaadó énekünket is 

Isten hozza létre az imádkozó ember lelkében.  

 Mi legyen még a válaszunk Isten önajándékozó szeretetére az öröm és az új ének mellett? A 

ráhagyatkozás. A Zsoltáros szavaival mi is megfogalmazhatjuk: A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, 

Ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, az Ő szent nevében reménykedünk! 

Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! (Zsolt 32, 20-22). Amikor az 

imádkozó ember észreveszi, hogy Isten vette át a kezdeményezést az imádság, vagyis Isten és a 

lélek kontaktusa megvalósulásában, akkor hagyjuk Rá a vezetést!  



 

 Megint egy modern hasonlattal: Hogyha látjuk azt, hogy az autóban a mellettünk ülő jobban 

ért a vezetéshez, akkor kérjük meg: „Uram, Te vedd kezedbe a kormányt! Én Rád hagyatkozom, Te 

biztonságosabban haza tudsz segíteni, haza tudsz vinni engem.” A lelkünk tehát ráhagyatkozik az 

Úrra. Ez a rá hagyatkozás körülbelül azt is jelenti, hogy a lelkünket tesszük bele az Úr kezébe (vö. 

Lk 23, 46). Az Úr hordozza a mi életünket! Ő jobban tudja, jobban ért hozzá. Teljes bizalommal 

átengedjük Neki az életünk vezetését a hazafelé vezető úton! És minél előbbre megyünk, annál 

jobban látjuk, hogy milyen biztonságosan vezet Ő. Annál jobban megtelik a szívünk az örömmel: 

„De jó, Uram, hogy Te vezeted az életemet!” Ha az Úristen velünk van, és vezet – mert mi 

beengedtük életünk „járművébe” –, akkor szabad még jobban átengedni Neki a vezetést nemcsak az 

életünk járműve, hanem a szívünk felett is! Kitárni a szívünket, és a szívünk vágyainak a vezetését 

is Őrá bízni. És minél tovább vezet az életúton, minél inkább látjuk azt, hogy talán nem is az én 

vágyaim valósulnak meg, hanem a szívünkben azok az irányulások hatalmasodnak el, amelyek 

isten-illatúak, amelyek Isten gondolatát hordozzák, amelyek Isten szeretetétől illatosak, annál 

nagyobb lesz bennünk az öröm. A teljes ráhagyatkozás ugyanis életörömet fakaszt bennünk, 

teljes életörömet. Itt már a léleknek csak az a vágya: ez az uralma, ez a vezetése Istennek minél 

tovább megmaradjon bennünk, mindörökre megmaradjon bennünk! A mennyországban is 

megmaradjon bennünk!  

Amikor az elmélkedő imádság tehát átmegy szemlélődő imába, akkor az ember, az 

imádkozó ember megélheti: Isten betöltötte őt, Isten uralmába vonta őt, Isten uralma megvalósult 

benne, Isten országa benne van már! Isten boldogsága uralkodott el benne. Ez olyan kívánatos, 

olyan vonzó, hogy az ember szívesen megmarad hűségesen ebben a kegyelmi imaállapotban.  
 

Befejezésül a 23. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:  

 Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt,  

 Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen 

 Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én!  

 

 Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,  

 Ki e sötét lelki éjben jászlod’ keresem! 

 Add hitemnek Fényedet, akkor biztosan megyek, 

 S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én!  

 

  


