
 

 

 

 

290. Mit tesz az ember, és mit tesz Isten az elmélkedésben?  

 

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

 

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 

 Add nékünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget! 

 

 Dicsőség a Szent Atyának, ki semmiből teremtett, 

 Dicsőség Ő Egy Fiának, ki vérével megmentett, 

 Kettőtől származó Szentlélek Istennek. Háromságban Egységnek!  

 

 Az elmélkedés folyamatát boncolgatjuk, azt tanulmányozzuk, hogy hogyan segít az 

elmélkedés a szemlélődés útjára. Hogyha egyszer a lélek megkapja az Úrtól ezt a kegyelmet, 

akkor alkalmas legyen Isten önajándékozásának felismerésére, befogadására és viszonzására. 

Első kérdésünk: 

 

 I. Mit tesz az ember az elmélkedésben?  

 

1. Szól Istenhez. Tudniillik az elmélkedés bevezető fázisában szabad kérnünk. A 

Zsoltáros így könyörgött: Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra! 

Kétségtelen, hogy az elmélkedésben elsősorban Isten üzenetére szeretnénk kitárni a szívünket, 

de szükséges az is, hogy az ember éhes gyermek módjára kérjen szellemi, lelki táplálékot. 

Amikor azt kérjük: Figyelj, Uram, könyörgő szavamra, akkor benne van az a biztos tudat is, 

hogy az Úristen lát bennünket, ismeri a szavainkat még akkor is, hogyha azok nem 

fogalmazódnak meg hangosan, hanem csak a lelkünk mélyén. 

A Zsoltáros gondolatát folytatva szabad egy kicsit kuncsorogni, esdekelni az Úr előtt: 

Imádságom felé hajoljon füled! Ez a megfogalmazás – mondhatjuk így: – egy mesterfogás az 

ószövetségi imádkozó ember részéről. Érzékeljük, hogy a meditációban Isten a fontosabb. Mi 

emberek ugyan szólunk Istenhez, de még fontosabb, hogy Isten szóljon hozzánk! Amikor 

azt kérjük: – Hajoljon füled hozzám –, akkor ezzel azt is kérjük, hogy egy kicsit még 

közelebb jöjjön az Úr. Távolról nem lehet fülbe súgni édes, kedveskedő szavakat. A mi 

Istenünk pedig van olyan gáláns Úr, hogy odahajol hozzánk, csak persze nem azonnal 

tapasztalja meg az ember Istennek ezt a hozzá lehajló, jóságos szeretetét.  
 

2. Ilyenkor szabad a második lépcsőfokra fellépni, felerősíteni a hangunkat. Előbb 

szóltunk Istenhez, azután már kiálthatunk is Hozzá. Zsoltáros így folytatta: Hozzád kiáltok, 

mert Te meghallgatsz engem, Istenem! (Zsolt 16, 1. 6). Tehát az imádkozó ember úgy éli meg, 

hogy Isten még nem hajlította hozzá a fülét, s akkor szabad kiáltania. Igazán ez a kiáltás a 

segítségül hívás szava. Megint csak a biztos tudattal, hogy Isten jóságos, hogy Isten szeret, 

hogy Isten meghallgat minket. Ez a gyermeki bizalom nagyon fontos a meditációban, hogy 

az elmélkedésből azután elmozdulhassunk a kontempláció, a szemlélődés irányába. Az 

imádkozó emberben ugyanis benne van a gyermeki bizalom, számíthatunk a mi Mennyei 

Atyánkra!  
Van úgy, hogy az ember abbahagyja a kiáltást, mert úgy érzékeli, hogy nem jön 

segítség. Az imádságban a Zsoltárosnak is volt ilyen élménye: Hallgattam és elnémultam 



 

(Zsolt 38, 3). Amikor segítségért kiáltozik valaki, akkor időnként abba kell hagyni a hangos 

szavak mondását, mert az ember nem hallja a választ, a bíztató szót: „Jövök, segítek!” 

 

3. Ha a kiáltozás után tehát csendben maradunk, akkor egyrészt megélhetjük azt, 

hogy milyen jó a csend, hogy végre most már nincs zajongás a lelkünkben; másrészt pedig 

minél tovább maradunk a csendben, annál jobban ráhangolódik a lelkünk Isten 

szavának a meghallására! A csendben, az imádság csendjében tehát hallgatózzunk! 

„Válaszolsz-e már, Uram? Mit válaszolsz, Istenem?” A csendben reménykedhetünk, hogy 

kedvező lesz számunkra Isten válasza. Amikor a csendes várakozásban, meghallom Isten 

szavát, üzenetét, akkor máris reflektálhatok rá: „Szeretem azt, amit üzensz, Uram!” Ezt a 

szeretet-vallomást látatlanba is kimondhatjuk Isten üzenetére, mert Ő csak olyant szól 

hozzánk, ami szeretetből fakad. Ebben a csendben még fel lehet szítani a készséget a 

cselekvésre: „Megteszem azt, amit kértél tőlem, Uram!”  

 

4. Ennyi előkészület után most már ráléphetünk a negyedik lépcsőre, ami maga az 

elmélkedés. A Zsoltáros itt is nagyon jó gondolatot ad: Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, 

templomod belsejében (Zsolt 47, 10). Akármit is üzen az Úr nekünk, az mind az Ő szerető 

jóságának az ajándéka.  

Az elmélkedésnek ezen a szakaszán, ezen a fokán már nem kell az egyes gondolatok, 

tanítások részleteibe belemerülni, azt boncolgatni okoskodó, fontolgató elmélkedéssel, hanem 

csak egyszerűen azt a drága Istent nézni, annak a jóságáról elmélkedni, Aki adja nekünk az 

Ő igéjét, az Ő tanítását. Az elmélkedés szó magába foglalja az elme, az értelem vonatkozását, 

tehát hogy a gondolataink Istenre, Isten üzenetére irányulnak.  

 

5. Az elmélkedés ötödik fokozatában a szív is helyet kell, hogy kapjon. A Zsoltáros 

ugyanis így mondja: Elmélkedtem, a szívem felhevült bennem, és egyre nagyobb lánggal 

égett! (Zsolt 38, 4). Amikor tehát azt nézzük, hogy az ember mit tesz az elmélkedésben, akkor 

érdemes tudatosítanunk, hogy az elmélkedés ezen a fokozatán már sokkal inkább a szív 

lobogása a domináns. A sok fontolgató gondolat helyett a szív fellobogása szükséges! Minél 

jobban rá tudunk irányulni Isten jóságára, annál nagyobb lesz bennünk a szívünk 

lángolása, mert a jó az mindig a szívet érinti, megilleti. Ahová Isten végtelenül tüzes 

szeretete elér, ott lángolást fakaszt. Az elmélkedésünknek – talán mondhatjuk így: – 

kellemes fokozata, amikor az imádkozó ember megtapasztalja a szívében a szeretetnek ezt a 

lángolását.  

Ahogyan az elme gondolataival meg lehet állítani, mert hiszen már csak Isten jóságára 

irányul az értelmünk, úgy a szívünk indulataival nem kell megállnunk. Egyrészt szítsuk mi 

magunk is még nagyobb lángolásra, másrészt pedig figyeljük, hogy az Úristen mennyire 

segít nekünk! A Zsoltáros ezt úgy fogalmazta meg: Felhevült a szívem. Ez egy passzív 

élmény leírása. Az imádkozó ember tehát meg tudja tapasztalni, hogy az Úristen maga szítja 

fel a szívünkben a szeretet egyre nagyobb lángolását: Szívem felhevül bennem.  

 

6. Ahogyan a nyári estéken a tábortűznél jó csak csendesen megülni, és a tűzbe 

tekinteni, úgy az elmélkedés hatodik fokán is jó csak csendesen szemlélni Istennek ezt a 

jóságát, ezt a szeretet-lángolását. A Zsoltáros így mondja: Csodás tetteiden szemlélődöm 

(Zsolt 118, 27). Itt igazán a csodálkozáson van a hangsúly. Az elmélkedésnek ennek a 

szakaszában az ember csak ámuldozik. Már nem is annyira Isten hatalmas tetteit sorolgatja, 

hanem azt a hatalmas Istent, Aki annyi jót tett már vele. Csodálkozik az imádkozó ember: 

„Hogyan lehetséges ez, Uram? Te olyan hatalmas vagy, én olyan kicsiny.” Mondhatjuk a 

Zsoltárossal a vallomást: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, …és mindent az ő lába alá 

vetettél?… Uram, mi Urunk, a Te neved széles e világon mily csodálatos! (Zsolt 8, 5. 7. 10).  



 

 

7. Az ember tehát Istent, és Isten tetteit csodálattal, áhítattal, szeretettel nézheti. Itt 

már nem kell félnünk, hogy szétszóródnak a gondolataink. Akármerre jár is az értelmünk, 

vagy a szívünk, mindenütt Isten teremtményeivel találkozunk. A teremtmények pedig 

mindenütt Istenre irányítják a gondolatunkat, meg a szeretetünket. 

 

8. Amikor az ember így Isten nagyságát, és műveinek a sokaságát csodálja, akkor 

örömmel töltődik be a szíve. Ez az örvendezés az elmélkedésünkben a nyolcadik lépcsőfok.  

A Zsoltáros így fogalmazott: Örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán 

örvendezem. „Mily nagyszerűek a Te műveid, Uram, gondolataid mily mélységesek!” (Zsolt 

91, 5-6). Amikor tehát az Úr kezének műveit látjuk, szemléljük, betöltődünk a 

teremtményekkel, akkor ezek már nem szakítanak el Istentől, mert hiszen az elmélkedő lélek 

tudja, hogy minden, ami van, Isten teremtménye. Minden teremtett dolog Istenhez vezet, 

Isten gondolatának és szeretetének a megvalósulását látja a teremtett dolgokban.  

 

9. Itt léphetünk az elmélkedés kilencedik lépcsőfokára: Isten lesz szívünk minden 

gondolata!  
Talán egy negatív példát is vehetünk: a bűnösnek nem Isten a szíve minden gondolata. 

Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az Urat! „Úgysem kéri számon, nem számít 

Isten!” Ez neki minden gondolata (vö. Zsolt 9B, 3).  

Pozitíve ezt így lehet megfogalmazni: Az alázatos ember fontosnak tartja Istent, 

Aki majd számon kéri tetteit. Neki számít Isten, ez szíve minden gondolata, vagyis 

szeretettel figyel Istenre. Más szóval szereti Istent. Tapasztalatból tudjuk: akit szeretünk, 

annál időznek szívünk gondolatai. Vagy fordítva is érvényes: akire gyakran gondolunk, azt 

szeretjük.  

 

II. Mit kér most tőlünk Isten az elmélkedésben? 

 

1. Nagyon egyszerű: Figyelj szavaimra, nyisd ki a füledet beszédemre, fiam! (Péld 4, 

20). Minden pedagógus, amikor valami ismeretet akar közölni a tanítvánnyal, akkor elvárja, 

hogy az a diák reá figyeljen. Az ember összerázkódhat a meghatódottságtól: „Isten kéri a 

ráfigyelésemet?” Ha ez a nagy Úr ilyen igénnyel fordul hozzánk, akkor van-e más 

választásunk, minthogy készségesen Feléje forduljunk, figyeljünk Rá?”  

A hallássérültek tudják igazán, hogy mennyit jelent, hogy egy olyan ember, aki tud 

szólni, beszél velük, és ők feléjük fordulnak, és az ajka mozgását is figyelve olvassák le a 

szavak értelmét. Ha mi is ilyen hallás-sérültek vagyunk, hogy Isten szavát nem tudjuk még 

eléggé hallani, akkor  

 – figyeljünk az Ő arcára,  

 – figyeljünk az Ő ajkára,  

 – figyeljünk az Ő  szavaira!  

 Akármennyire sincs még elég éles hallásunk Isten szavainak a meghallására, egyet 

mindenképpen tudunk abból az üzenetből, amellyel Ő minket meg akar ajándékozni, s ez a 

legfontosabb tudás: Isten örökké szeret minket! (vö. 1 Jn 4, 8). 

 

 2. Itt jön a második lépcső, hogy nem elég csak figyelni Isten szavára, hanem azt 

szeretettel el is kell fogadni! Isten mondja: Hallgasd meg fiam, és fogadd el szavaimat, akkor 

nagy lesz a száma élted éveidnek. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, 

amelyen járatlak! (Péld 4, 10-11). Ha egy tanár valamely igazságot közöl a diákjával, akkor 

az a diák mutathat neki „fityisz”-t, hogy nem fogadom el, amit mondasz, de ezzel ő maga lesz 



 

szegényebb. Ha pedig tanulékony lélekkel elfogadja a tanár szavait, akkor az igazság őt, a 

diákot teszi gazdagabbá.  

 

3. Mivel Isten nemcsak egy értelmi tudást közöl velünk a meditációban, hanem az Ő 

szeretetét is, ezért a harmadik lépcsőfokként nemcsak el kell fogadni Isten szavát, hanem be is 

kell fogadni az Ő üzenetét a szívünkbe!  
Tulajdonképpen itt meg is állhatna az ember az elmélkedéssel, mert emberi erővel 

eddig futja. Mi az imádságban Istenhez fordulunk, Istenhez szólunk, illetve figyelünk arra, 

amit Ő mond nekünk, és próbáljuk befogadni azt, de az elmélkedésben nemcsak az ember az, 

aki tevékenykedik, hanem Isten is.  

 

 III. Mit tesz Isten az elmélkedésben?  

 

1. Először is reám figyel. A Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: A szegények kívánságát 

meghallgatod, Uram, megerősíted szívüket, figyelmed feléjük fordul (Zsolt 9B, 17). Nos, ez 

már gyönyörűséges imaélmény! Az emberek is észreveszik, hogyha valaki őket nagyon nézi. 

Amikor Isten tekint ránk szeretettel, mennyivel inkább észre kell azt vennünk!  

 

 2. Másodszor Isten közel jön hozzánk az elmélkedésben. Amikor az imádkozó ember 

megérzi Isten tekintetét, akkor azt is észre veszi, hogy Isten milyen közel jött már hozzá. Isten 

az, aki 1000 lépést tett felénk, amíg mi csak egy lépéssel próbáltunk Feléje közelíteni.  

Amikor az imádkozó ember észreveszi, hogy Isten közel van hozzá a meditációban, és 

szereti őt, akkor ez arra készteti, hogy még jobban közelítsen Istenhez, és viszont szeresse Őt! 

(vö. 1 Jn 4, 9). 

 

3. A közelség kölcsönös élményének a mélyülése, kibontakozása, előrehaladása segít a 

harmadik lépcsőfokhoz, hogy mit tesz Isten az elmélkedésben az emberrel: Feltárulkozik 

előttünk. A Zsoltáros szava: Az istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük 

(Zsolt 24, 14). Amikor tehát az elmélkedésben Isten közel jött az emberhez, amikor barátjává 

fogadta, akkor leginkább a szívét tárja fel előttünk. Szívének a szeretet-áradása ámulattal 

tölti el az embert, boldogsággal lenyűgözi. Itt az ember hagyja, hogy már Isten cselekedjen, 

hagyja, hogy Isten szeretete eluralja őt.  

 

4. A negyedik lépcsőfok: Isten tanít bennünket az elmélkedésben. Jézus előfutáráról, 

Keresztelő Jánosról Zakariás így szólt: Az Úr színe előtt jársz,… az üdvösség ismeretére 

tanítod nemzetét (Lk 1, 76. 77), akkor mennyivel inkább tanít bennünket az üdvösségre maga 

az Úr! Mennyivel inkább megadja a tudást az üdvösségről, vagyis az Istenben való örök 

életről. Hagyjuk magunkat tanítani! A szeretet cselekedetei jobban tanítanak, mint a 

szeretetről szóló szavak sokasága. Ha az Úr szívének, szeretetének a nagyságát tárja fel 

előttünk, akkor ezzel tanít a leghatékonyabban. Mi pedig  

 – tanuljuk meg Isten szeretetét! 

 – ismerjük meg Isten szeretetét!  

 Hogyha úgy érezzük, hogy nem vagyunk eléggé tanulékonyak, ha korrepetálásra van 

még szükségünk, akkor kérjük: Egész szívemet tanításod felé fordítsd!   

 

5. Az elmélkedésnek ebben a szakaszában, az ötödik cselekvésében mit tesz Isten, 

hogy az elmélkedésünk sikeres legyen, a Vele való ima-összekapcsolódásunk egyre mélyebb 

legyen? Magához fordítja a szívünket. Tudniillik a hiábavaló dolgok szívesen eltérítenének 

minket. A Zsoltáros éppen ezért így folytatja: E hiábavalóktól fordítsd el a szemem, a Te 

utadon éltess engem! (Zsolt 118, 36. 37).  



 

Akik igazán szeretik egymást, azok számára megszűnik a külvilág, nem törődnek 

mással, csak egymással. Szemük egymásba fonódik, szívük egymásba lüktet a szeretettől. 

Isten is ilyen, hatalmas szeretetével magához fordít bennünket, szívünket az Ő tanítása felé 

fordítja.  

6. Ez már Isten tevékenységének a hatodik fokozata, hogy nemcsak maga felé fordít, 

hanem magához vezet. Azt mondja: Kihozlak titeket a nemzetek közül, minden országból 

összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre (Ez 36, 24).  

 Milyen jó az, amikor az összeszedettséget Isten műveli bennünk!  

  

7. A hetedik isteni tevékenység az elmélkedésben pedig az: az Ő isteni dicsőségében 

részesít minket. Szent Pál így mondja: Evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy 

részesüljetek Urunk, Jézus Krisztus dicsőségében (2 Tesz 2, 14).  

Mi Jézus Krisztus dicsősége? Az, hogy benne, az Ő emberi természetében teljesen 

eluralkodott a második isteni Személy, Aki az Atya Szentlélekben szeretett Fia. Micsoda 

dicsőség, hogy erre a szeretet-közösségre vagyunk, kaptunk mi is meghívást! 

Amikor az elmélkedésben az imádkozó ember felismeri Istennek ezt a sokrétű 

tevékenységét, hogy magához fordítsa az embert az imában, akkor tegyük fel a kérdést: 

 

IV. Mi lesz a válaszunk Istennek erre a szeretettel teljes cselekvésére?  

 

1. Először is: az állapotszerű várakozás az Úr érkezésére, amikor fohászkodunk: 

„Jöjj, tölts be még jobban önmagaddal!” 

 

2. Másodszor: az igény az Ő még mélyebb befogadására: „Szeretnélek jobban 

megismerni és szeretni, Uram!” 

 

3. Harmadszor: Isten és a lélek gondolatainak egybehullámzása: „Érdekel Uram, 

amit mondasz magadról, és befogadom azt.” 

 

4. Istennek és a léleknek a szeretetben történő egybeolvadása, mint ahogyan a 

Szűzanya is szívébe véste a szavakat, és áldott méhébe fogadta Isten Fiát, eggyé lett Vele, 

mint édesanya a gyermekével. Mi is mondhatjuk hívogatólag Istennek: „Jöjj, Uram és 

szeressük egymást!” Amit mondtál, beírtam szívem rejtekébe, és gyakran elgondolkodom 

szavaidról (vö. Lk 2, 19). Mondhatjuk Istennek: „Aki VAGY, beírtalak szívem rejtekébe, ott 

hordozlak és dédelgetlek!”  

Isten is ugyanezt mondja nekünk, kicsiny teremtményeinek: „Aki vagy, beírtalak isteni 

szívembe, ott hordozlak és dédelgetlek téged!” 

 

Mit mondjunk tehát még Istennek erre a tevékenységére, amellyel a meditációban felénk 

fordult? Az esdeklés szavát: 

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

Hallgassuk szavát, amellyel nekünk mondja: 

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

 

 


