
 

334. Isten kiemeli a lelket a maga kicsinységéből, I.  

Az ember egyre inkább ott lesz, ahol Isten van 

 

 

Énekeljük az 51. számú éneket: 

 

 Hamvazkodjál, hívő lélek, mert porba tér ez az élet.  

 Akármennyit örvendeznél, ne feledd, hogy porból lettél! 

 Hamvazkodjál, te dúsgazdag; mert javaid cserben hagynak! 

 Évek szállnak, és maholnap átadod mind földi pornak.  

 

 A szemlélődő ima útjainál azt tanulmányozzuk, hogy Isten a szeretetben hogyan vonja 

magához a lelket. Legutóbb azt néztük, hogyan készülhet elő a lélek arra, hogy Isten magához 

ölelje. Most tovább akarunk lépni. Már nem annyira az emberi erőfeszítés szféráját 

tanulmányozzuk, hogy a lélek maga hogyan készül elő; hanem Isten tevékenységét szeretnénk 

szemlélni. Kiemeli a lelket a maga kicsiny földi mivoltából. Az Egyház a hamvazás szertartásával 

arra emlékeztet, hogy visszatérünk a porba. De ott van mindig a feltámadás reménye is, hogy Isten 

ezt a halandó testet, amely porrá vált, újra élővé teszi, a mennyországi életre alkalmassá teszi. 

Magához akarja emelni az embert. Az imádkozó ember Izajás próféta szavaival eddig így 

fohászkodott: Utánad vágyódik a lelkem éjjelente, teljes szívemből kereslek Téged (Iz 26, 9).  

 Ebben az imaszakaszban már a megtalálás öröme tükröződik, és a lélek úgy mondja: 

„Utánad vágyódott a lelkem éjjelente. Én, aki kerestelek Téged, Uram, boldogan 

megtapasztalom, hogy megtaláltál engem! Egyre jobban felemelsz magadhoz.” Milyen 

boldogság az, amikor az imádkozó lélek megéli: „Istenem, Te már fel is emeltél magadhoz!” 

 Most ebben az imaórában keressük: hogyan történik ez, mi ennek a felemeltetésnek az 

útja? Az imádkozó lélek itt már nem annyira a belső csend megteremtésére törekszik, hanem 

megéli azt: 

 Belső csendet kaptam  

  –  tulajdonképpen az önkiüresedéssel,  

  –  a földhöz lehúzó dolgok elengedésével,  

  –  a lélekkel való szegénységgel,  

 A dolgoktól való függetlenséggel valami belső szabadság valósul meg az imádkozó ember 

lelkében. Föl tud emelkedni a lefelé húzó dolgok fölé. Az Úristen ajándékából tehát a kegyelem 

működésével az imádkozó ember megéli, hogy már nem ezektől a föld felé irányuló dolgoktól 

függök. A gondolataim, a vágyaim már szabadon emelkednek az Úristenhez felfelé, mert Ő 

vonz magához. Ő emeli fel a lelkemet.  

 A háziasszony nem nagyon örül annak, hogy amikor a befőttes üvegeket rakja el, és a gumit 

teszi a celofánra, és egyszer csak az a gumi elpattan. Ilyen negatív élményt lehet pozitíve 

megfogalmazni: az imádságban az ember megéli, hogy valami, ami eddig a földhöz kötött, elpattan, 

elszakad. A lelkem szabaddá válik, már nem köti a föld vonzása.  

 

I. Keressük most ezt a csendet! 

 

 Éljük át a feszültségeket, a földhöz lefelé vonzást, és Istennek az ég felé vonzó hatását!  

 Amikor a Zsoltárossal megélhetjük: Utánad vágyódott, Uram, a lelkünk, akkor szabad arra 

is gondolnunk, hogy még ezt a vágyat is Isten műveli bennünk. Istentől van a külső csend, ami az 

imádság miliőjében megvalósul a számunkra. De még inkább Isten adja azt a belső harmóniát, 

azt a belső elrendezettséget a lelkünkben, amely a belső csendet hozza létre bennünk, amikor 

Isten önmagára irányítja a gondolatainkat és a vágyakozásunkat. Akkor ezzel mintegy azt 

eredményezi, hogy kimegyünk önmagunkból. Mint ahogy a lakásból a gyerekek kiszaladnak az 

udvarra, mert a szomszéd gyerek bekiabál: „Gyertek játszani az udvarra!” Ennek az isteni 

hívásnak való engedelmesség még nem az elragadottság imája, de annak a prelúdiuma, 



 

bevezetője. A lélekben valami moccanás indul meg, ráfigyel Isten hívó szavára, kezd kimenni 

önmagából, kezd belemenni Isten világába, ahová Isten hívja.  

Minél inkább kimegyünk önmagunkból, vagyis Istentől függetlenül létezni akaró „Ádám 

gyermeke” mivoltából, és engedünk a hívó szónak, amellyel Isten önmagához, önmagába akar 

emelni, annál inkább beléphetünk Isten-Atyánk életébe. Annál inkább Istennek leszünk gyermekei, 

mi, Ádám gyermekei, akikben Isten élete egyre jobban folytatódik, kibontakozik.  

 Az imádságnak ebben a szakaszában a lélek megéli: „Istenem, magadhoz vonzottad a 

gondolataimat. Az Utánad való vágyódással kiemeltél önmagamból. Magam helyett immár 

Tehozzád irányulok. Az e-világ helyett a Te világod vonz. Istenem, Te lettél az Első az 

életemben! Te lettél számomra a Minden!” Amikor az imádkozó lélek így engedelmeskedik Isten 

vonzásának, akkor ez az imaszakasz hasonlít a határátlépéshez, amikor az egyik országból az ember 

átmegy a másik országba. De itt nem a határőrök szorgos, vizslató tekintete, kutató, ellenőrző 

gyanúval ránk tekintése az imádkozó ember élménye, hanem az eltörölt határon át való szabad 

közlekedés. Boldogan mehetek, mint Tolnából Baranyába, vagy amint ma már mondhatjuk 

Magyarországról Ausztriába. Itt már a földi országból a mennyei országba könnyült lélekkel 

léphet át az imádkozó ember. 

 A karthauzi szerzetesek az imádság útján szívesen fogalmaznak így:  

 

II. „Az embernek fel kell melegítenie a szívét, míg Isten szeretetének a szemlélése feltüzesít 

minket a szeretetre” 
 

Itt viszont az imádkozó lélek azt élheti meg: maga az Úr tüzesítette fel a lelkemet, amely 

egyre jobban felfelé emelkedik abba a másik országba. Ahogyan a meleg levegő a természeténél 

fogva felfelé emelkedik, úgy az istenszeretettel betöltött lélek Isten ajándékából könnyült szív 

felfelé emelkedik abba a másik országba. Isten műveli ezt a felfelé emelkedettséget, amelyben az 

imádkozó ember megélheti, hogy a szíve egyre jobban abban a másik világban van, Isten világában.  

 

 1. Ha Szent Pál azt mondja: A mi hazánk a mennyben van (Fil 3, 20), akkor ismernünk kell 

ezt az irányulást. Azért élünk itt a földön, hogy Oda eljuthassunk. Még nem vagyunk ott, de már 

beleemeltetik a szívünk abba a másik szférába. Isten világa ugyanis lehajol hozzánk. Mintegy 

felülről érkező parabola, így lehetne szemléltetni Istennek ezt a lehajlását. A léleknek az 

ágaskodása pedig alulról, az ég felé törő parabola. S a kettő valahol érintkezik. A két világ 

találkozáspontjában a szívünk ott lüktet. Benne kavarog minden földi és égi gondolat és vágy. Itt 

már Isten segít abban, hogy ami evilági gondolat és gond, az visszasüllyedjen a földre, belőlünk 

kívülre kerüljön. A szemlélődő imában pedig Isten egyre magasabbra emeli a lélek tekintetét és 

irányulását. Az ember egyre inkább ott lesz, ahol Isten van.  

 

 2. Ha a lélek a Zsoltárossal eddig így imádkozott: Vigyél fel magas hegyedre!  Vagy 

kedveskedő epekedéssel mondta: Vonj magadhoz, Kedves, hadd lehessek én is ott, ahol Te vagy, 

akkor most megéli, hogy az Úr egyre jobban magához vonzza, magához emeli. Ebben az 

emelkedett imaállapotban a lélek Istennél honol. Itt már nem kell az Énekek éneke 

mennyasszonyának a kereső szavát mondogatni: Ó mondd, hol legelteted nyájad, hol vagy? (Én 1, 

7), hiszen a lélek már megélheti: „Ott vagyok, Uram, ahol Te vagy. Megtaláltalak, mert 

magadhoz hívtál, magadhoz emeltél, magadhoz vonzottál, és ott lehetek, ahol nyájadat legelteted, 

ahol a tieiddel együtt vagy.”  

A Zsoltáros azt mondta: Aki ártatlan kezű és tiszta szívű, az nyer áldást az Úrtól (Zsolt 23, 

4-5), megigazulást, vagyis üdvösséget üdvözítő Istenétől. A lélek megtisztulását itt már Isten 

műveli. Isten az, aki áldást ad annak az embernek, akit Ő már megtisztított, és alkalmassá tett Isten 

befogadására, az áldás befogadására. Ha a Zsoltárossal eddig azt imádkoztuk: Kezemet Feléd 

tárom, mint a kiszikkadt föld lelkem Utánad eped (Zsolt 142, 6), akkor a lélek itt inkább már Isten 

tevékenységét, segítségét kéri: Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts ki, ments ki a nagy 

vizekből! (Vö. Zsolt 143, 7), emelj fel még magasabbra! S ahogyan az ember az imádságban egyre 



 

magasabbra jut, Istenhez egyre közelebb, most boldogan megélheti: Isten lehajolt, megragadta 

kezemet, kiragadott a szörnyű iszapból. Az áradó vizekből magához emelt engem (vö. Zsolt 17, 17).  

 Amikor az édesapa a kicsi gyermeket kiemeli a strandmedencéből, akkor az a gyermek egy 

magasba szárnyalást, egy felfelé irányulást él meg. Biztonságban van édesapja karjaiban, erős 

kezében. Boldog, mert az édesapja lehajolt hozzá. Milyen boldog lehet az imádkozó lélek, amikor 

az édes Mennyei Atyának ezt a hozzánk való lehajolását megélheti, a biztonságot adó atyai kéznek 

a szilárdságát megtapasztalja, amikor átjárja az az élmény: Isten felfelé emel engem, a magam 

kicsiny mivoltából kiemel. A lélek megtapasztalja: egyre inkább már nem magamnál vagyok, 

hanem Őnála!  
 Hogy mennyire van jogosultsága az ilyen boldogságnak, arra maga Jézus tanít bennünket. A 

hegyi beszédben azt mondja: Boldogok, akik a lelkükben szegények, mert övék a mennyek országa! 

(Mt 5, 3). 

 Boldog, 

 –  aki tud mindazzal szegényebb lenni, ami nem vezet Istenhez 

 –  aki azért engedi el azt, ami csak valami, , hogy betöltse őt a végtelen Isten.  

 Az ilyen ember megéli azt, hogy nagyon jó cserét kapott. Mert ez már Istennek a műve. 

Isten képesíti az embert arra, hogy mindezzel szegényebb legyen, és Istennel legyen 

gazdagabb.  
 Itt Isten az, Aki az imádkozó ember elé áll, vonzza, hívja, és az ember elfelejtkezik 

önmagáról.  

 –  Már nem magán van a szellemi tekintete, nem önmagát keresi, a maga érvényesülését, 

hanem egész lénye az imádságban Istenhez emeltetik. Ráfeledkezik Istenre.  

 –  Az imádkozó ember szemét itt már Isten emeli fel, hogy az Úrra tekintsen.  

–  Szavait itt már Isten irányítja rá, önmagára.  

 –  Az imádkozó embernek a kezét már Isten emeli fel az imádságra.  

 –  Az ember vágyait itt már Isten vonzza az égi magasságok felé.  

 –  Az imádkozó ember szívét itt már Isten veszi a kezébe. Az ember boldogan engedi, 

hogy Isten kezébe vegye életét, lelkét, egész emberi mivoltát. 
 A Zsoltáros vallomását: – ártatlanságomért felkaroltál és színed elé állítottál mindörökre, 

Uram (Zsolt 40, 13)  – az imádkozó ember már így éli meg: „Irgalmasságodért felemeltél és színed 

elé állítottál, Uram.” Isten irgalmas szeretete nagyságrendekkel nagyobb, mint az az emberi 

törekvés, amely kell, hogy az ártatlanságra törekedjünk. Kb. olyan, mint amikor megy az ember egy 

lépést az Úr felé, Isten pedig ezret jön az imádkozó ember felé. Közeledjetek Istenhez, és (akkor) ő 

is közeledni fog hozzátok (Jak 4, 8). 7? Ágaskodjatok, emelkedjetek egyre magasabbra Isten felé, 

és Isten lehajol hozzátok, és magához emel. Lehetne így fogalmazni Szent Jakab szavait.  

 

III. Hogyan közeledjen a lélek még jobban Istenhez? 

 

Mi az, amit még mondani tud az ember Istennek? Itt már nem önmagát kell kimondania, itt 

már nem a vágyait kell megfogalmaznia, itt már Istent kell kimondania azzal a megszentelt három 

névvel, amelyet az Üdvözítő nyilatkoztatott ki nekünk: Isten az Atya, Fiú és Szentlélek. Mondjuk 

ki Istennek tehát a nevét: „Atya!”. Amikor már Isten világában van az ember, és ezt az isteni nevet 

kimondja, akkor még nagyobb Világosság gyullad a szívében. Olyan talán, mint amikor a havasok 

szűztiszta ragyogásában a felhők elvonulnak, és a nap felragyog. Még nagyobb lesz a világosság, a 

ragyogás.  

 

 Ezt az isteni nevet kimondani: „Atya”, Istennek a szerető mivoltát ragyogtatja fel az 

Istenhez emelt lélek számára. Atya, ebben benne van a teljes hitvallás, hogy Isten kicsoda a 

számomra, számunkra. Benne van az is, hogy mi, emberek kik vagyunk Isten számára: a 

gyermekei.  

 Istennek ebben a ragyogó mennyei világában mondjuk ki a második legszentebb nevet: 

„Fiú”. Az Istenhez felemelt lélek valamit megélhet a Mennyei Atya szavából, amellyel öröktől 



 

fogva örökké kimondja magát a második isteni Személyben: Te vagy az én Fiam, Te vagy a Fiú. Ez 

kb. olyan, mint amikor a szűztiszta havasokban nemcsak egy nap ragyogása világít, hanem két Nap 

fénye ontja a Világosságot számunkra, emberek számára.  

 A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy a harmadik isteni Személyt is kimondhatjuk, ilyen névvel 

mondhatjuk ki: „Szentlélek”, szent Áradat, Atya és Fiú közötti Szeretetáramlás.  

 Az az ember, akit Isten az imádságban kiemelt a maga kicsinységéből, és felemelte 

magához, itt megélheti Isten világának a teljességét, amelyben a lét teljessége és a tudás teljessége 

mellett a szeretet teljessége is ragyog! Olyan ez, mint amikor a havasok szűztiszta ragyogásában 

még egy harmadik Nap fénye is felizzik, és ebbe a ragyogásba belevonja az imádságban az embert.  

  

IV. Mit tud tenni az ember? 

 

  –  Engedi vonzatni magát Istentől.  

  –  Engedi, hogy ráragyogjon a szentháromságos Istennek ez a világa, ez a Világossága.  

 De még tud valami szeretetteljes vallomást kidadogni a lélek. Már nemcsak azt mondja: 

„Atya!”, hanem azt is ki meri mondani, mert Isten készteti rá: „Atyám!” A Fiúnak azt mondja: 

„Uram!” A Szentléleknek pedig: „Istenem!” Ezekben a megszólításokban benne van annak 

kifejezése, hogy kicsoda Isten a számunkra, illetve, hogy mi emberek hogyan, milyen 

vonatkozásokkal tartozunk Istenhez. Megvalljuk, hogy az Övéi vagyunk. Ahogyan a gyermek 

boldogan elfészkelődik édesapja erős karjaiban, vagy édesanyja gyengéd ölelésében megpihen; úgy 

az imádkozó lélek is engedi, hogy életünk Atyja, Ura és Istene magához vonzzon bennünket. Ha 

Istennek ilyen akarása, ilyen irányulása van az imádkozásban, hogy kiemeli a lelket a maga 

kicsinységéből, hogy magához emelje őt, akkor az embernek nincs más feladata, minthogy 

átadja magát ennek az isteni vonzásnak! 
 

Egyre erősebb benne a belső tudás, melyet Isten ajándékoz neki: 

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

 

Isten gyermeke pedig ebben az isteni ölelésben újra meg újra szíve telhetetlen vágyát mondogatja: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 


