
 

291. Az elmélkedéssel Isten jócselekedetekre indítja az embert 
 

Imádkozzuk a 94. számú éneket:  

 

 Galileai férfiak, mért néztek az égbe? 

 Mért hogy forró könny fakad, bús könny, férfiak szemébe? 

Jézus Krisztus visszajön! Jézus Krisztus él! 

 

 Galileai férfiak, mért hogy tétlen álltok?  

Vár a Kelet és Nyugat, vár, vár, Krisztus bízta rátok. 

Hirdessétek mindenütt: Jézus Krisztus él!  

 

Az elmélkedés célja: az egész embert belekapcsolja Istenbe, Isten gondolataiba, 

Isten akarásába és cselekedeteibe. Éppen ezért próbáltuk az elménket kitárni Isten üzenete 

előtt, illetve a szívünkkel befogadni azt, amit Isten személyre szólóan ebben az elmélkedő 

imádságban nekünk készít, tanítást Önmagáról, végül is Önmagát ajándékozza nekünk. Ez az, 

amikor az elmélkedésben már Isten lesz az elsődleges cselekvés, cselekvő. Isten az, Aki 

átveszi az életünk vezetését. Ezért jó elmélkedni, mert meglátjuk, hogy mit akar tőlünk, 

illetve velünk az Isten.  

 A lelki élet mesternője, a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz mondja: „Az 

elmélkedés értéke abból tűnik ki, hogy milyen hatással van a lélekre, és milyen 

jócselekedetekre indítja az embert” (Belső Várkastély 2. fej. 70. old.). Végül is Jézus szava 

érvényes: Gyümölcseiről lehet felismerni, hogy jó-e az a fa (Mt 12, 33; Lk 6, 44). Az 

elmélkedés gyümölcseiről lehet megtudni, hogy jó volt-e az elmélkedő imádságunk. 

 

I. Az elmélkedés gyümölcse bennünk 
 

 Ha a hiteles imádkozó, a Zsoltáros szerint mi is elmondhatjuk magunkról: Szolgád, 

Uram, törvényeidről elmélkedik (Zsolt 118, 23), akkor ebben benne van az a két lényeges 

gondolat, amely az elmélkedést jellemzi: Az értelmünkkel megismerjük, mit akar Isten, és 

akaratunkkal elvállaljuk az Ő akaratát a mi életünkben, hogy abból, abban élet 

fakadjon, Isten élete. Amikor tehát elvállaljuk, hogy a gondolatainkat Isten törvényeire, Isten 

rendelkezéseire, parancsaira irányítjuk, abban benne van a készség is, az ember akarati 

döntése, hogy megtegyük azt, amit Isten tőlünk kér.  

 

1. Az első gondolat az ember akarati döntése. Ezt az akarati döntést a Zsoltáros így 

fogalmazza meg: Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom! (Zsolt 

118, 33). Vagyis nem elég egy elméleti gondolkodás-sor, elmefuttatás az Úr törvényeiről, 

hogy milyen szépek, milyen igazak, csak éppen még nem jutottam el arra a döntésre, hogy 

meg is tegyem. Azt a döntést kicsiholni magunkból nem könnyű. Ezért azután az Úr 

segítségét kérjük: Istenem, Te taníts meg engem arra az útra, amelyen megparancsoltad, hogy 

járjak! Az ember akarati döntése itt már egyre jobban összefonódik Isten akaratával. Mert 

hiszen Isten azért szól hozzánk, hogy az Ő létét, az Ő kinyilatkoztatott igazságait, és az Ő 

szeretetét megismerjük. De Ő képesít is erre – mondjuk így: – az ember feletti feladatra. 

Embernek Isten útján járni emberi erőinket meghaladó feladat. Mégis a szíves készséget 

nyújtogassuk: „Szeretnék, Uram, a Te utadon járni!” Vagy a Zsoltáros megfogalmazásában 

ezt így mondhatjuk: Ha átgondolom minden utadat – tudniillik az elmélkedésben – lábamat 

végzéseidhez igazítom (Zsolt 118, 59). Az ember készsége, akarati döntése belehullámzik 

Isten akarásába. Az elmélkedés segít az Istennel való egyesülésre. Ennek az Istennel való 

egyesülésnek a megtapasztalása a misztikus élmény. Ebbe az irányba terelget bennünket az 



 

Úristen. Isten nagyon jól tudja, hogy a szabad akaratunkkal mindig ott van a döntés 

lehetősége a negatív irányba, de Ő a pozitív döntést akarja kicsiholni belőlünk! Ne az 

Istentől elhúzó erőknek, hanem az Istenhez segítő erőknek engedelmeskedjünk!  

Amikor az ószövetségi választott nép elfoglalta Józsué vezetésével az ígéret földjét, 

akkor mesterének, Mózesnek a tanítását ismételve újra döntés elé állította a választott népet: 

„Ti kinek akartok szolgálni?… Mert én és házam népe az Úrnak fogunk szolgálni!” A 

választott nép fiai és leányai így feleltek: „Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, az Ő 

szavára hallgatunk!” (Józs 24, 15. 24).  Milyen jó lenne, ha mi is szüntelenül erre 

vállalkoznánk, akarati döntésünkkel ebbe az irányba köteleznénk el magunkat! A mi 

Istenünknek akarunk szolgálni, Akinek a szavát az elmélkedésben hallottuk, megismertük, 

befogadtuk. Az elmélkedés első gyümölcse tehát az ember akarati döntése.  

 

2. A második gyümölcse: Isten segíti az embert az akarati döntése 

megvalósításában. Ahogyan egy szülő látja kis gyermekének komoly erőfeszítését, hogy 

valamit jól csináljon, homokvárat építsen, vagy egy kislány valami varrási feladatot 

megoldjon, akkor nemcsak megmutatja a gyermeknek, hogyan kell azt csinálni, hanem segít 

is: „Nézd csak, csináljuk így együtt!” Isten, mint jó Atyánk, nekünk, gyermekeinek mindig a 

segítségünkre siet, amikor látja, hogy a jó szándékot szeretnénk már megvalósítani, de jaj, 

olyan ügyetlenek vagyunk, olyan tehetetlenek! A gyermek, a jó gyermek hallgat édesanyja 

vagy édesapja tanácsára, követi azt. Isten jó gyermeke is kövesse Isten sugallatait, 

amelyeket az elmélkedésben kap!   

Dávid király is fiához, Salamonhoz így szólt: „…Légy bátor, és bizonyulj férfiúnak! 

Tartsd szemed előtt, amit Isten parancsol; járj az Ő útjain, tartsd meg parancsait, 

rendelkezéseit és törvényeit, és kövesd sugallatait,… hogy minden sikerüljön, amit teszel!” (1 

Kir 2, 1-3).   

Az elmélkedésben mi is szemünk elé állítottuk azt, amit Isten parancsolt nekünk. Most 

pedig itt az idő, hogy az elmélkedés eredményes legyen, tettekben nyilvánuljon meg!  

Vagyis ahhoz, hogy felnőtt emberként, férfiként vállaljuk is a cselekvést, kell az a 

tudatos döntés, hogy amit Isten nekünk sugallt az elmélkedésben, azt meg is szeretnénk tenni! 

Boldogan figyelhetünk arra, hogy Isten nem kér lehetetlent, hanem ténylegesen segít. A 

Mindenszentek litániájában is így imádkozunk: „Sugallataid elhanyagolásától ments meg, 

Uram, minket!” Vagyis újra meg újra hozzuk meg a döntést az elmélkedésben: „Amit 

üzensz, Uram, amit sugalltál a lelkembe, azt vállalom, azt megteszem.” Lehet így fogalmazni: 

Az életszentség útja Isten sugallatainak követése, tettekre váltása. Minél jobban 

megismerjük az elmélkedésben, hogy mit üzent, mit sugallt a lelkünkbe, annál jobban, 

világosabban látjuk, hogy melyik úton kell járnunk, mit kell cselekednünk. Csakhogy az 

ember itt is megérzi a maga tehetetlenségét, ahogy Szent Pál mondja: Látom a jót – amelyet 

az elmélkedésben már megismertem –, és mégis a rosszat kívánom cselekedni (Róm 7, 21). 

Tehát kérjük az elmélkedésben Isten segítségét! A Zsoltáros szavaival is lehet kérni. Ő így 

mondta: Elmémet segítsd, és én megtartom törvényeidet, ragaszkodom hozzájuk teljes szívvel 

(Zsolt 118, 34). Tehát kérjünk, könyörögjünk, ha úgy érezzük, gyengék vagyunk az 

elmélkedésben kapott isteni üzenetnek a megvalósítására! Nagyon fontos ugyanis ez a 

készség, ez a ráhangolódás, ez az akarás, hogy Isten üzenetét meg akarjuk valósítani. Szent 

Jakab apostol buzdítását is érdemes megszívlelni: Legyetek megvalósítói az igének, és ne csak 

hallgatói! Vagy mondjuk: ne csak elmélkedjetek róla, különben önmagatokat csaljátok meg! 

(Jak 1, 22). Tulajdonképpen, aki komolyan veszi Istent, az komolyan veszi az Ő igéjét, 

üzenetét is. Aki nem veszi komolyan, az mintegy csúfot űz Istenből, Aki szól hozzánk, 

emberekhez, de mi vállat rándítva, Őt figyelembe sem véve mennénk tovább az életúton. De 

Isten pontosan azért cirógatja a gondolatainkat, és édesgeti magához az akaratunkat, 

hogy mi vállalkozzunk az Ő üzenetének a megvalósítására.  



 

 

 3. Harmadik kérdés: Hogyan valósítsuk meg Isten üzenetét?   

 a) Először is azt az elméleti tanítást – amelyet elménkkel felfogtunk – szüntelenül 

ismételgessük! A Zsoltáros így fogalmaz: Beszédes ajkamon szüntelen a Te ajkad igéit 

ismételgetem (Zsolt 118, 13). Ezzel egyrészt a szüntelen imádság jézusi parancsát valósítjuk 

meg, Aki azt mondta: Szüntelenül kell imádkozni, nem szabad belefáradni! (Lk 18, 1), illetve 

Szent Pál apostol buzdítását, hogy szüntelenül imádkozzatok! (1 Tesz 5, 17). Zárójelben: 

éppen ez az idei keresztények egysége imahétnek is a vezérlő alapgondolata, hogy szüntelen 

kell imádkoznunk, tudniillik a keresztények egységéért is.  

 Másrészt azonban nem elég csak magunk számára ismételgetni szüntelenül Isten igéit, 

hanem azt másoknak is mondanunk kell! Itt már az elmélkedés gyümölcse nemcsak a saját 

életünket teszi gazdagabbá, hanem mások életét is. A Neovulgáta, tehát az új latin 

bibliafordítás ezt a zsoltár-sort így fordítja: Ajkammal hirdetem szád minden végzését. Tehát 

amit kaptam, Isten üzenetét, amit sugallt nekem az elmélkedésben, azt másoknak is 

ismételten, újra meg újra kell hirdetnem, hiszen Isten ajka minden végzését csak így tudjuk 

valamennyire is továbbadni másoknak.  

Hogyan valósítsuk meg Isten üzenetét?  

b) Nemcsak úgy, hogy ismételgetjük magunk, illetve mások számára, de másodszor 

úgy, hogy vágyódunk annak a befogadására, illetve továbbadására. Megint a Zsoltáros ad 

alapvető eligazítást: Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet 

kövessem (Zsolt 118, 20). Tehát az elmélkedő ember lelkében elhatalmasodik egy vágy: Amit 

Isten nekem üzent, azt én meg akarom valósítani! Ez a legfőbb vágyam, mert tulajdonképpen 

akkor magát Istent valósíthatjuk meg az életünkben! Istenstílusú lesz a lelkületünk. Az 

egész életirányulásunkon meglátszik, hogy átjárta már Isten az Ő üzenetével, amelyet mi 

befogadtunk, és amely mint a jó mag gyökeret ver, és egyre jobban kibontakozik az 

életünkben, elhatalmasodik, belenövekszik a földről az égbe, az örökkévalóságba. Ó, 

micsoda gyümölcse ez a vágyódásunknak, hogy Isten üzenetét, végzéseit az elmélkedésben 

befogadjuk, és életre váltsuk!  

Hogyan valósítsuk meg Isten üzenetét?  

c) Harmadszor örömmel. Az Ószövetség imádkozó embere, amikor azt mondja: Arra 

vágyom Istenem, hogy megtegyem a Te akaratodat – akkor magyarázatképpen hozzáteszi: – 

mert törvényed örömmel tölti el szívemet (Zsolt 39, 8-9). Hagyjuk, hogy a lelkünk örömmel 

teljék meg, amikor átelmélkedtük Isten üzenetét, illetve akaratunkkal már döntöttünk 

annak megvalósítása mellett. A jó irányába való döntés mindig tiszta lelkiismeretet 

eredményez, vagyis a lélek boldogságát. A bűn, a balirányba való döntés mindig 

szomorúságot okoz, bánatot eredményez, bűnbánatot. De nekünk most az öröm az 

irányulásunk, mert mi igent akarunk mondani Isten szavára, amelyet az elmélkedésben már 

megismerhettünk. Örvendezés. Az ószövetségi bölcs is boldognak mondja azt az embert, aki 

megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt 

szerezni, aranynál többet ér ennek elérése (Péld 3, 13-14). Boldog az elmélkedő ember, aki 

megtalálta Isten üzenetét! Minél jobban elmélyül Isten üzenetének az elfogadásában, annál 

nagyobb lesz az örvendezés benne, és az ujjongás. Ennek a felsőfoka pedig az éneklés. A 

Zsoltáros így mondja: Ujjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges Isten! 

(Zsolt 9a, 3). Merjünk ujjongani Isten üzenete fölött, még inkább merjünk ujjongani Istennek, 

Aki méltóztatott szólni hozzánk, Aki megtanít a helyes útra, amelyen járva Őt elérhetjük! 

Énekeljen a szívünk szavak nélkül, gondolatok nélkül, az egész lényünk legyen egy felfelé 

irányuló dallam, amely Istenbe torkollik bele, amely Istennek a szentháromságos 

dallamát veszi át, és duettet, szellemi páros éneket énekel Vele! – ahogyan ezt Keresztes 

Szent János megfogalmazza. Ez a gondolat: az ujjongás, örvendezés, éneklés átvezet a 

negyedik szempontunkhoz:  



 

Hogyan valósítsuk meg Isten üzenetét?  

d) Úgy, hogy gyönyörködjünk benne!  

A Zsoltáros a szüntelen imádság állapotában így fogalmaz: Én mindig 

rendelkezéseidben gyönyörködöm (Zsolt 118, 117). A gyönyörködés az akaratnak egy még 

fennköltebb állapota, mint amit eddig élt meg a vágyódás, az örvendezés, az éneklés 

lépcsőfokaiban. A szív gyönyörűsége valamiképpen a birtoklás élményéből fakad. Az 

elmélkedés tehát Istennek olyan ajándéka, amellyel Ő az embert a benne való gyönyörűségre 

segíti. Isten lesz az ember gyönyörűsége, az ember pedig Isten szemefénye! Ha mi az 

elmélkedés imájában Istenre tekintünk, és megszületik a szívünkben az Iránta való szeretet, 

milyen gyönyörűséges lehet tudni azt, hogy Isten az elmélkedésben ránk tekint, szeme, 

tekintete a mi szemünkbe hatol! Szívének szeretetáradása a mi szívünkbe árad. 

Az elmélkedésünk tanulmányozásának második részében, tehát amikor azt 

keresgéljük, hogy Isten milyen gyümölcsöket hoz bennünk, milyen cselekedetekre indítja az 

embert az elmélkedésben, akkor észre kell vennünk, hogy az elmélkedés nemcsak bennünk 

gyümölcsözik, hanem másokban is.  

 

II.  Hogyan hoz az elmélkedés gyümölcsöt mások számára?  

 

1. Először is úgy, hogy Isten indít: beszéljünk Róla másoknak! A Zsoltáros így 

mondja: Hálát adok, Uram, teljes szívemből, összes csodáidat elbeszélem (Zsolt 9a, 2). 

Azokat az isteni gondolatokat, amelyeket az elmélkedésben kaptunk, tovább is kell adni! Az 

atyák hirdessék a gyermekeknek Isten nagy tetteit! A nevelők a rájuk bízottaknak mondják el: 

Isten hatalmát, hatalmas erejét, szeretetének nagyságát! Nem lehet lekorlátozni a kis családra, 

vagy az iskolatársakra, vagy a munkatársakra, hanem Isten azt akarja, hogy mindenkihez 

vigyük el a mi örömünk, a boldogságunk nagy tényét, beszéljünk annak forrásáról 

másoknak is! Isten nagy tettei elbeszélése fokozható, és ez lenne a második gondolat:  

 

 2. Azt hirdetnünk kell! Az elbeszélés olyan magánjellegű tájékoztatás, privát 

információ továbbadása. A hirdetés olyan, mint egy hivatalos megbízás, küldetés: „Mondd 

el!” A bíróságnál is kihirdetik az ítéletet. A király vagy az államfő rendelkezéseit kihirdetik. 

Mennyivel inkább kell a nagy Király, Isten döntéseit, törvényeit hirdetnünk hivatalosan! 

A Zsoltáros így fogalmaz: Hadd hirdessem dicséretedet,…és hadd örvendjek, mert 

megszabadítottál! (Zsolt 9a, 15).  

Az elmélkedés ugyan magánjellegű imádság, de amiről elmélkedtünk, Isten szava 

nemcsak az egyéni jót szolgálja, hanem a köz javát, és ezért mindnyájunknak küldetésünk 

van hirdetni az evangéliumot, az örömhírt, hogy Isten Atyánk, hogy Krisztus által 

megszabadított bennünket, hogy Szentlelkével megszentelt, és akkor nemcsak mi 

magunk fogunk örvendezni, hanem mások is! Kifejezetten erre utal a Messiás vallomása, 

amelyet így fogalmazott meg a szent író: Igazságodat nem rejtem el szívemben, hűségedet és 

segítségedet elbeszélem. Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt 

(Zsolt 39, 11). Gyülekezet latin szóval eklézia, vagy magyarul az egyház közössége. Milyen 

kitüntető feladat, hogy hirdethessük testvéreinknek Isten hűséges szeretetét. Hogy mindhalálig 

szeret minket, és a halálon túl is szeret bennünket, mert az örök életbe szólít a földi élet 

befejezése után. A Zsoltáros és az igehirdető ugyan fogalmazhat így: Nem halok meg, hanem 

élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit (Zsolt 117, 17), de ez azt is jelenti: Amíg csak élek, 

addig fogom hirdetni az Úr nagy tetteit; megteremtő, megváltó és megszentelő szeretetét. 

Éppen  a krisztusi üzenet hrdetése segít annak a tanításnak a befogadására: Aki hisz bennem, 

még ha testileg meghalt is, nem hal meg örökre, hanem élni fog a lelke (Jn 11, 25). Megvan a 

feltámadt Krisztus miatt a reményünk, hogy a testünk is részesedik a megdicsőülésben, 



 

és a feltámadt test alkalmas lesz arra, hogy örökre dicsőíthessük az Úr nagy tetteit a mennyei 

hazában.  

 

 3. Mit kell hirdetnünk? Az Istenben való hitünket. Ez az igehirdetés, az elmélkedés 

igéinek a továbbadása az üdvösségünkre szolgál. Szent Pál így mondja: A szívbeli hit 

ugyanis  megigazulásra, a szájjal való  megvallás pedig üdvösségre szolgál (Róm, 10, 10).  

 

 4. Mit vallunk meg? Azt, hogy Isten a szeretet (1 Jn 4, 8. 16). Amikor az 

elmélkedésben megismerjük Istent, Aki a végtelen szeretet, és megvalljuk Őt azáltal, hogy 

hirdetjük másoknak, akkor az elmélkedésünk 

gyümölcse az lesz, hogy Isten másokat is az üdvösségre segít. Ez egyértelműen Isten 

tevékenysége, mert az üdvösséget Isten ajándékozza.  

 Az elmélkedés gyümölcse, a szeretet másokban is Istentől valósul meg, Isten 

ajándéka. A szeretett tanítvány, János írja: Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van (1 

Jn 4, 7). Ha egyszer Isten a szeretet, akkor ha mi, emberek a másikat, embertársunkat 

szeretjük, akkor az a szeretet is Istenből forrásozik, és a mi lelkünkön keresztül harmatozik az 

embertársunkra. Ha Jézus mond ilyet: Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól 

belőletek (Mt 10, 20), akkor ez a tanítás analógia által így is megfogalmazható: Igazán nem ti 

fogjátok szeretni a felebarátot, hanem majd Atyátok Lelke, Aki a Fiúnak is Lelke, a 

Szentlélek szereti általatok az embertestvért. Hogy mennyire így van, Szent Pál apostol 

megerősíti: Isten maga hajtja végre bennetek a jót (Fil 2, 13). Végül is ez a misztikus élmény: 

Látom a jót, gyenge vagyok megtenni azt, és Isten megteszi bennem, Isten műveli bennem a 

jót! 
 Az elmélkedés tehát egyre jobban átirányul az isteni szférába. Egyre feljebb kerülünk 

Isten miliőjébe, illetve Isten egyre jobban lehajol hozzánk, emberekhez, közelebb kerül a mi 

emberi miliőnkbe, ebbe a földi életünkbe. Micsoda gyönyörűséges gyümölcse az 

elmélkedésnek, hogy Isten és a lélek, az elmélkedő gondolatok, és az elmélkedésünkből 

fakadó jó elhatározások segítségével egyre jobban egymásba hullámzik, egyre jobban 

összeköttetésbe kerül. Isten gondolatai az ember gondolatai lesznek, Isten akarata az 

ember akarása! 
Az elmélkedő imádság itt kezd áthajlani szemlélődő imádságba. Az emberi 

tevékenység, a fontolgató gondolkodás, és az akarati moccanásaink átadják a helyüket 

Istennek, Isten gondolatainak, Isten akarásainak. Isten, Aki jó cselekedetekre indítja az 

elmélkedő embert, végül is a legnagyobb jó befogadására indítja. Isten az egyedül jó! Milyen 

jó Őt befogadni! Elmélkedésünk legistenibb Gyümölcse maga Isten mibennünk, Akit 

azután továbbsugározhatunk szeretettel, szeretetből másoknak, és Isten egyre jobban 

eluralkodik őbennük is. Isten szeretete bennük is megtermi a gyümölcsét, az áldott 

Gyümölcsöt, Jézust, Isten Fiát, Aki egy Isten az Atyával és a Szentlélekkel. Ámen. 

 

Befejezésül a 127. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom! 

Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába,  

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál!  

 

 Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal,  

 Megölellek, megcsókollak, úgy imádlak nagy lánggal. 

Légy irgalmas, légy kegyelmes, kérlek, Tőled el ne kergess!  

 Én szívemhez szorítalak, mint angyalok kívánlak!  


