
 

 

 

 

309. A szerzett szemlélődés útja, IV.  

Csendesen belemerülni Istenbe 

 

 

Imádkozzuk a 128. számú éneket:  

 

 Porba hullok ím Előtted, drágalátos nagy Szentség! 

 Úr Krisztusnak teste s vére, elrejtőzött Istenség! 

 Könnyben úszik mindkét szemem, mint a tenger üdvöm nagy; 

 Mert hitem és szívem mondja Isten Fia jelen vagy! 

 

 A szerzett szemlélődő ima útjánál most azt tanulmányozzuk, hogy az ember mit tehet meg 

még a maga erejével, hogy Istennel egyesülhessen.  

 Az előzőekben láttunk már:  

1. ráfigyelni Istenre;  

 2. csendesen rátekinteni Istenre.  

 3. hogyan kell csendesen hallgatni Istent.  

 Most pedig szeretnénk belemerülni, beleolvadni Istenbe az imádság útján, amennyire ez 

emberi erővel lehetséges. 

 

 Valaki egyszer azt mondta az elmélyült imádságról, amelyet végzett: „Ha belemerülök az 

imádságba, akkor Istenbe belemélyedek, mint ahogyan a vízbe is bele tudok merülni.” Úgy látszik, 

ez is egy nagyon jó imamód: Csendben belemerülni Istenbe. Most Istent keressük, az 

elmélyültebb imádság módjait. Már az ószövetségi bölcs is ezt tanácsolta: Jó lélekkel 

gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerűségében! Mert azok, akik nem kísértik, 

megtalálják. Azoknak, akik nem bizalmatlanok Iránta, kinyilvánítja magát (Bölcs 1, 1-2). 

Próbáljunk akkor jó lélekkel gondolkodni az Úrról! Hogyan tudunk belemerülni az Ő 

szeretetének a tengerébe? „Mint a tenger, üdvöm nagy!” 

 Már próbáltuk ezt az imamódot is: Felemeljük a szemünket az Úrhoz, Aki a mennyben él 

(vö. Zsolt 122, 1). De az ember sokszor azt érzi, hogy a maga erejével nem tud eljutni a mennybe, 

túl magasnak tűnik. Bár igaz, hogy a Zsoltáros megfogalmazta az ember imaélményét: Ha 

felszállnék az égbe, Te ott is jelen vagy, ha a holtak országában pihennék, Te ott is jelen vagy (Zsolt 

138, 8), de azért az ember érzi: még nem vagyok ott abban a másik világban, ahol a holtak élnek. 

Viszont Isten szeretetének a tengerébe – amely itt, ebben a földi életben már körülvesz – talán 

jobban bele tudunk merülni. Itt is észrevesszük, hogy az Úr jelen van. 

 Akkor most törekedjünk arra, hogy ne magunkon legyen a nézésünk, ne magunkat, hanem 

Istent szemléljük, Aki körülvesz bennünket! Testi szemünkkel nézhetjük önmagunkat. Hogyha 

tükörben nézzük magunkat, akkor csak a tükörképünket látjuk. De van élményünk arról is, hogy 

behunyt szemmel, tehát nem a földi szemünk közvetítésével tudunk magunkra irányulni, magunkra 

figyelni. Ez az élmény segítsen most az Istenbe merülés imájához, amikor már nem magunkra 

figyelünk, hanem egész lelki beállítottságunkkal Istenre irányulunk!  

 

I. Hogyan tudunk egész lényünkkel Istenre irányulni?  

 

 1. A Zsoltáros ehhez is ad egy jó tanácsot: Öntsétek ki szíveteket Isten előtt! (Zsolt 61, 9). De 

ennél az imamódnál talán fogalmazhatunk így is: Öntsétek bele szíveteket Istenbe! Hogyan tudjuk 

ezt megvalósítani? Vörösmarty Mihály: A merengőhöz című versében van egy nagyon ide illő 

mondat: „Hová merült el szép szemed világa?” Amikor az ember valaki után nagyon vágyódik, 

akkor nemcsak körülötte járnak a gondolatai, hanem szeretne a lényével is belemerülni annak a 



 

másik személynek a világába. Az imádságban is a lélek el tud merülni a mennyei dolgok 

szemlélésében. Az is ismerős szituáció, azaz megélhető tapasztalás, hogy a kutató hogyan tud 

elmélyülni egy-egy tudományos témában. Mennyivel kívánatosabb magatartás ez, amikor az Istent 

kutató, Istent tanulmányozó lélek elmerül szeretete Istenében. Amikor az ember Istenbe kíván 

belemerülni, ez egy nagyon mélységes, szépséges fokozata az imádságnak. „A lelki szemlélődés 

által ugyanis Istenbe olvadunk.” (Giustiniáni Szent Lőrinc, Az imaórák liturgiája, III. 1286). A 

szemlélődés tehát az Istennel való egyesülés útja.  
 

 2. Valamiképpen tehát arról van szó, hogy ki kell mennünk önmagunkból, és be kell 

mennünk Istenbe! Lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy bele kell növekedni Istenbe, be kell érni az 

örökkévalóság számára, mint ahogyan egy növény vagy egy fa a földről az ég felé emelkedik.  

 

 3. De talán most inkább az átmenetel jellegre tegyük a hangsúlyt! A latin transitus szó 

átmenetelt jelent: a földi életből akarjunk átmenni Isten örök életébe.  

 Hogyan valósul meg ez az átmenetel? Ez az Istenbe való belemerülés már nem annyira a 

mi erőfeszítésünk eredménye lesz. De a lehetőséget kereshetjük: Mikor élhetjük meg azt, hogy Isten 

körülvesz, körülölel; mikor merülhetünk bele Istenbe az imádság útján? Ez talán olyan, mint amikor 

az ember nyugalomban, csendben mozdulatlanul a szellő moccanására vár, s az egyszer csak 

körülöleli. Az ember ilyenkor megélheti: „Belemerültem a szellő simogató, cirógató, légnemű, 

szinte szellemi ölelésébe!” Amikor Istenbe szeretnénk belemerülni, akkor igazán arra várunk, 

hogy Isten vonjon bele minket az Ő csendjébe, az Ő nyugalmába: „Jöjj, Uram, cirógasd meg a 

lelkem, végy körül Önmagaddal! Érints meg engem, fakassz új életet bennem, mint ahogyan Ádám 

testét is éltető Leheleteddel élővé tetted a teremtéskor!” (vö. Ter 2, 6).  

 

 4. Szent Bonaventura püspök mondja: „Az ember Krisztussal pászkát, azaz átvonulást 

vállal, hogy a kereszt vesszejével átmenjen a Vörös-tengeren. Az ősatyákkal Egyiptomból kivonul a 

pusztába, ahol titokzatos mannát ízlel, mert Krisztussal együtt nyugszik a sírban… Ebben az 

átvonulásban… minden értelmi tevékenységet el kell hagyni, és a szeretet minden hevének 

Isten felé és Istenbe kell átfordulnia!” (A lélek útikönyve Istenhez, 7. fejezet). Ez az az átmenet, ez 

az a transitus, amikor az ember kimegy önmagából, és belemegy Isten világába. Ezzel az 

önmagunkból való kimenetellel, és az Istenbe való bevonulással élhetjük meg az ima lényegét: Az 

imádságban ugyanis már nem önmagunknál vagyunk, hanem Istennél, a mi 

Boldogságunkban! „Nem magunkban vagyunk, hanem Benned, Istenünk, Te pedig mibennünk 

vagy!” (vö. 1 Jn 3, 24). Azért kell abbahagyni a másra való gondolást, a másra való irányulást, hogy 

az ember ráérjen Istent szeretni, Isten szeretésével foglalkozni, hogy Istenbe tudjon egyre jobban, 

zavartalanul belemerülni, Istenben élni. Egyik testvérünk ezt olyan nagyszerűen fogalmazta meg, 

amikor azt mondta: „A transzcendencia jegyében élek. Én egy nagy Király vendége vagyok itt a 

földön!” 

 

 5. Mit jelent a transzcendencia? Metafizikai értelemben „világ felettiség”-et jelent. A 

transzcendens Isten tehát a világ feletti Isten. Isten egészen más, mint a világ. Felette van a 

világnak, végtelenül meghaladja azt. És mégis ez a hatalmas nagy Isten itt van a mi világunkban, 

nekünk ajándékozza magát. Mi ennek az égi Királynak a földi országában vendégei lehetünk. Úgy 

kell élnünk, hogy szüntelenül megfeleljünk a mennyi Király udvari etikettjének, az előírt 

viselkedési rendnek! Ennek a fogalomnak ige formája: transcendit azt jelenti: „meghalad”. Az 

imádkozó ember az evilágból átlép Isten örök világába. Az igazi nagy átmenetel akkor történik 

meg, amikor a földi életből átmegyünk az örök életbe. Az élet is, a halál is az örök életet 

szolgálja, mindkettő az örök életre segít, mindkettő a barátunk az Istenhez való kapcsolódásban. 

Amikor majd örökre megállhatunk Isten színe előtt, akkor fejeződik be a földi életből az örök 

életbe való átmenetel, akkor merülünk bele egészen Istenbe.  

 



 

 6. Szent Pál apostol erről az időről, vagyis az örökkévalóság napjáról mondja: Krisztus 

akkor átadja az uralmat az Atyának (1 Kor 15, 24). Ha az lesz a világ kifejlődése, hogy Krisztus 

egészen átadja az uralmat a Mennyei Atyának, akkor a mi Istenbe való belemerülésünknek is ez 

lesz az útja: Teljesen átadjuk magunk felett az uralmat a Mennyei Atyának! Ez történik meg 

az imádságban. Amikor ugyanis belemerülünk az imádságba, akkor a gondolatvilágunkkal, illetve 

az akarat- és érzelemvilágunkkal behatolunk Isten világába, Istenbe, Istennél vannak a 

gondolataink és a vágyaink, Istennél van a lelkünk! Nemcsak ráirányulunk, nemcsak nagy 

szeretettel csüngünk rajta, hanem egész lényünkkel Őbenne vagyunk, Ő pedig mibennünk!  

 

 7. Ha a tenger vizébe szeretnénk egyre jobban alámerülni, akkor ahhoz kell a levegőtől való 

kiüresedés, kell az izmok ellazulása, hogy bele tudjunk merülni a mélységbe. A szerzett 

szemlélődés útján, amikor szeretnénk egyre jobban belemerülni Istenbe, szintén szükséges a 

kiüresedés, kell az ellazulás. Ennyi talán az embernek az aktivitása, amely csak azért kell, hogy 

eljussunk a passzivitás állapotába, tehát az Istent befogadni kész lelkületre, az Istenbe belemerülés 

állapotába. Inaktívvá, vagyis tétlenné tesszük magunkat a saját dolgainkat illetően. 

 

 8. Ha a 12 éves Jézus mondta: Nekem Atyám dolgaiban kell lennem (Lk 2, 49), akkor mi is 

vállalhatjuk azt, hogy nekünk is a Mennyei Atyánk dolgaiban kell lennünk! Amikor elvállaljuk 

azt, hogy nekünk is a Mennyei Atya dolgaiban kell lennünk, ezzel jelzést adunk Istennek: arra 

vágyódunk, hogy már ne magunkban legyünk, hanem engedjük, hogy Ő magához vonzzon minket, 

hagyjuk, hogy belemerülhessünk, illetve, hogy Ő Önmagával töltsön be bennünket. Az imádkozó 

ember itt kezdi megtapasztalni a szemlélődő élet finom, gyönyörű, lelket üdítő stílusát.  

 

 9. Ez az imamód ugyanis nem más, mint Istent figyelmesen néző, szeretettel rátekintő, 

benne gyönyörködő magatartás, bele való merülés, és a Vele való eltöltöttség lét- és életmódja. A 

szemlélődő ima tehát megélt szeretetkapcsolat Istennel és az Övéivel. 

 

 10. Az Egyház tanítja: „A szemlélődésben a lélek az Istennel való legfelsőbb fokú egységre 

emeltetik” (Denzinger, 2188. szám). Ennek alapján fogalmazhatunk mi is így: A szemlélődő 

imában a lélek valami csodálatos egységbe azáltal kerül Istennel, hogy belejut Isten Létébe, 

Ismeretébe és Szeretetébe. A kontemplatív lélek nem cselekszik semmi egyebet, hanem elfelejtve 

a teremtményeket, helyettük Istenre irányul, illetve Istenhez emeltetik vagy Istenbe merül. Csak 

Istennel van már együtt, elmerül Istenben a ráfigyelés, a kitárulkozás, a viszontszeretés, a 

befogadás, az örvendezés, az egymásba feledkezés, és az egymásban való gyönyörködés által. 

Ebben az egymásba merülésben kölcsönösen kimondják egymásnak: „TE!” A lélek Istennel 

boldog, Isten pedig az imádkozó lélekkel boldog! A kontemplatív lélek, aki belemerült Istenbe, 

Istennél és Istenben hagyja a szívét! Amikor pedig Isten a teremtmények közé küldi, ezért tudja 

már Istent vinni a világba. Ezért fogja a Szentlélek őáltala is betölteni és megszentelni a világot.  

 

 11. Ez az imamód, tehát az Isten jelenlétébe elmerülő csend imája, ez az Isten boldogító 

örömébe való eljutás vágyakozásának az imája, amellyel minden más örömnél jobban 

vágyakozunk az Ő örök örömébe eljutni. Itt a lélek talán még nem meri kérni: „Vigyél fel magas 

hegyedre, Kedves”; de gyermeki bizalommal esedezhet: „Uram, Istenem, Atyám, meríts bele 

szereteted tengerébe!” 

 

 12. Az Egyház további gondolattal is tanít: „Szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s 

erejét!” (a Zsolozsma napközi imaórája déli himnusza) Az isteni szeretet cseppjeit vágyódjunk 

egyre jobban beszívni a szívünkbe! Kérjük: „Urunk, csepegtesd lelkünkbe az élő vizek forrását!” 

(Jel 7, 17). De a szeretet telhetetlenségével fokozhatjuk a vágyat: „Öntsd szívünkbe kegyelmed 

vizét, sőt: árassz el bennünket Önmagadat ajándékozó szereteted tengerével!” Az Úr pedig 

olyan bőséggel adja a Szentlelket (vö. Lk 11, 13), azt a Szent Szeretetet, hogy az túlcsordul rajtunk, 



 

körülvesz bennünket, átölelve tart; és mi boldogan belemerülhetünk. Az imádságban tehát 

megélhetjük: Isten bennünk is van, mi pedig Őbelé merülten élhetünk! 

 

 Mit jelent ez a gyakorlatban? Az egyik testvérünknek a vallomása jól mutatja, hogy miről is 

van szó:  

  – „Én szüntelenül Isten jelenlétében élek!  

  – Ő ott van minden gondolatomban.  

  – Tudom, hogy minden szavamat hallja.  

  – Ismeri vágyaimat. Nem nyugtalankodom, ha nem teljesíti azokat. Ilyenkor is 

kimondom: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10).  

  – Cselekedeteimet az Iránta és a felebarát iránti szeretetből végzem. Ő az én Életem. 

Engedem, hogy Ő éljen bennem, Ő szeresse bennem testvéreimet.  

  – Tudom, hogy szeret engem, én pedig szeretem Őt.  

  – Még ha csetlek-botlok is, akkor is mindig Hozzá menekülök.  

  – Nála megbocsátást, nyugalmat és szeretetet találok. Ő maga a Béke (Mik 5, 4).” 

 

 II. Amikor valaki belemerül Istenbe, akkor Ő áthatja az életét 

 

 1. Ez az Istenbe való elmerültség olyan állapot, amely mélyülhet, fokozódhat, s egyre 

mélyebbre hatolhatunk bele Isten szeretetének tengerébe! Ehhez negatív példának mondja Szent 

Péter apostol: A bűnös kívánság uralkodik a világon (2 Pét 1, 4), vagyis a bűn el tud hatalmasodni a 

világban, egyre nagyobb, egyre mélyebb tud lenni, ha valaki ezt hagyja. De Péter apostol az 

ellenszert is megadja: Szentül és istenfélően kell élnetek! (2 Pét 3, 11). Mert aki fél Istent a bűnnel 

megbántani, aki engedi, hogy betöltse őt a Szent Isten, és ő pedig belemerülhessen Isten végtelen 

szeretetébe, az hozzájárul ahhoz, hogy Isten uralkodjék el egyre jobban a világban. Ezt sürgeti Péter 

apostol is, amikor így szól: Gyarapodjatok Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében! (2 Pét 3, 

18). Tehát lehet növekedni az istenszeretetben!  

át 

 2. Minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük Őt. Ezért mondható: Aki szeret, 

az imádkozik. De fordítva is érvényes: Aki imádkozik, az szeret. Az imádságban, az 

istenszeretésben is lehet növekedni. Amikor az apostolok kérték: „Urunk, taníts meg minket 

imádkozni!”, akkor Jézus tanította az apostolokat, hogyan kell a mi Atyánkat megszólítani (vö. Mt 

6, 9). Tehát az imát meg lehet tanulni, a kontaktust, az Istenbe való belekapcsolódást, az Istenbe 

való belemerülést lehet tanulni. Erről János apostol is tanúságot tesz: Megismertük a szeretetet, 

amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten. Aki szeretetben él, Istenben él, 

és Isten őbenne (1 Jn 4, 16). Minél jobban gyarapodik valaki Krisztus Jézus ismeretében, minél 

jobban belemerül Isten szeretetébe, annál jobban megtapasztalja azt a szeretetet, amellyel 

Isten szeret bennünket.  
 

 3. Az imádkozó ember minél jobban belemerül Isten szeretetébe, annál jobban 

megtapasztalja azt a békét, amelyet az angyalok hirdettek karácsony éjszakáján a jóakaratú 

embereknek. Az a béke ugyanis Istentől származik, magának Istennek a békéje, amelyet nekünk 

akart ajándékozni Egyszülött Fiában és a Szentlélekben. Az angyalok köszöntéséből, Karácsony 

éjszakai imájából megtanulhattuk: Az embernek csak akkor van békéje, ha megadja Istennek a 

Neki kijáró dicsőítést: „Dicsőség a magasságban Istennek!” (Lk 2, 14). Magasság és mélység 

Istennek ugyanaz!  

 

 4. Ha belemerülünk Isten szeretetének mélységes tengerébe, akkor az ezzel az Őt választó 

magatartásunkkal megadjuk a Neki kijáró dicsőítést. Rajtunk keresztül már nem a bűnös kívánság 

hatalmasodik el a világon, hanem az „Istent kívánás” uralkodik el egyre jobban bennünk is, s 

rajtunk keresztül és általunk a világban is.  

 



 

 Ebben az imaszakaszban az ember már egyre jobban tudja: Nincs más dolga, mint 

belemerülni Isten jelenlétébe és végtelen szeretetébe! Mivel szeretne még jobban behatolni Isten 

szeretetének mélységes tengerébe, de érzi, hogy a maga erejével már nem tud továbbmenni, azért 

könyörög Hozzá, és szíve egész szeretetével mondja: „Vonj magadhoz, ölelj át! Vegyél körül 

engem, tölts be Önmagaddal, tartsd átölelve a lelkem!” 

 

Ebben a dédelgető isteni ölelésben az imádkozó ember már ismeri Isten szíve vallomását, de újra 

meg újra boldogan meghallgatja: 

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

 

A gyermek pedig nem unja meg a tenger vizében való lubickolást, vagy boldogan elfészkelődik 

édesanyja karjaiban. Az imádkozó ember is hasonló érzülettel kéri: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
 


