
 

 

335. Isten kiemeli a lelket maga kicsinységéből, II. 

Az Úr magához vonja a lelket 

 

 

Imádkozzuk a 70. számú éneket bevezető imának:  

 

 Jézus, világ Megváltója, üdvöz légy, élet adója, 

 Megfeszített Isten fia, szent kereszted szívem hívja. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!  

 

 Által szegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, 

 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

 

 Az Anyaszentegyház éneke hangsúlyozza, hogy a keresztre feszített Jézus hívja az embert: 

„Szent kereszted szívem hívja”. Amikor az extázis, vagyis az elragadottság imaszakaszánál a 

szemlélődő imánál azt próbáljuk ma nézni, hogy Isten hogyan vonja magához a lelket, akkor 

kétféleképpen közelíthetjük meg a témát:  

 Az első rész: hogyan fordul a lélek Istenhez, Aki őt vonzza, a második rész pedig: hogyan 

vonzza magához Isten az ember lelkét.  

 

I. Hogyan forduljunk Istenhez? 

 

  Az első témával kapcsolatban, tudniillik hogy hogyan forduljunk Istenhez, az Úr biztatást 

ad: Örömödet az Úrban keresd, Ő majd teljesíti szíved vágyait! (Zsolt 36, 4). Vagyis az Úr maga 

biztat arra, hogy szabad vágyódnunk Utána. Az imádságban tehát az ember mindig feltekint 

Istenre, örömének a szerzőjére, Aki megígéri, hogy majd az ember szíve vágyait beteljesíti. A 

Zsidókhoz írt levél szerzője is erre a fölfelé való irányulásra bíztat: Tekintsünk fel a hit szerzőjére és 

bevégzőjére, Jézusra, Aki most már Isten trónjának jobbján ül! (Zsid 12, 2). Amikor tehát Isten arra 

buzdít, hogy a vágyainkat és a tekintetünket Feléje irányítsuk, akkor ezzel a buzdítással 

késztet, ösztökél a magasságok felé. Beirányozza az embert, mint ahogyan a földön álló rakétát is 

már beprogramozták, hogy a magasságok felé törjön.  

 A két szellemi képességünk: – tehát az értelem, vagyis a fölfelé tekintés; illetve az akarat, 

vagyis a vágyóképesség – segít, hogy az utat már most programozzuk. A rakéta tervezői is (még) 

tudják, hogy még nincs ott az űreszköz, hanem a földön áll, de már be van programozva, hogy 

hogyan tör az ég felé. Az imádkozó ember tehát az értelmi képességével, és a vágyódó 

képességével ráirányulhat Isten vonzására. A rakéta is, ha már kitör a föld vonzóerejéből, akkor 

nem csupán a föld körül kering, hanem a naprendszer tágasságába irányul, egy másik égitest, 

mondjuk a Mars vonzókörébe kerülve azután egyre inkább lendület kap a tömegvonzás által. 

Amikor a rakéta indításánál a kitámasztó karokat elveszik, és a gép indító sebességet kap, ez 

hasonlít ahhoz, mint amikor az imádkozó ember kitárja Isten felé a karjait. (Egy madár a 

szárnycsapásaival lebben az égbe). Nemcsak a figyelmét, nemcsak a szíve vágyait, hanem a 

kezét is Isten felé emeli. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Kezemet Feléd tárom, mint a 

kiszikkadt föld, lelkem Utánad eped (Zsolt 142, 6). Ez az ég felé kitárt kéz, ez az imádságos 

magatartás a lélek kitágulását, a lélek irányulását, a felfelé emelkedése készségét is jelzi (Remete 

Szent Pál és a papok is így imádkoznak.). A Zsoltáros tovább folytatja ezt a gondolatot: Mutasd 

meg, melyik úton járjak, mert Hozzád vágyódik a lelkem! (Zsolt 142, 8b). Isten az űrhajók útját 

tervező mérnöknél sokkal pontosabban megszabja a Hozzád vezető utat. Amikor az űrhajósok már 

beszállnak a gépbe, akkor a testük ugyan még itt van a földön, de a lelkük vágyódásával már a 

magasságok felé irányulnak.  



 

 Az imádságban – amely tulajdonképpen mennyei űrutazásnak is mondható, mert innen a 

földről az ég Ura magához vonzza a mi lelkünket – az ember lelke is egyre magasabbra irányul, 

Istenhez vágyódik. Érdemes megfontolni: ezt a vágyat is Isten ülteti az imádkozó ember lelkébe. 

Isten vonzása leképződik a földi emberben, és megkezdődik a visszaszámlálás. Az ember boldogan 

várja azt a pillanatot, amikor az égi vonzás felemeli a lelket az imádság magaslatában az imádság 

Urához, Istenhez. Ilyenkor már az imádkozó ember elfordul a világtól. Egyre inkább az ég felé 

tárulkozik ki. Még nem történt meg az elindulás, de lélekben az ember, az űrhajós nagyon sok földi 

értéket hátrahagy, azoktól függetlenné válik, mert valami sokkal fontosabb cél áll előtte. Az 

imádkozó ember is, amikor elfordul a világtól, akkor ezzel átélheti azt is, hogy van ennél a földi 

világnál, a földi tájaknál, a földi dolgoknál értékesebb Valaki. Ezért az imádságban elfordul az 

embernek a szeme a földtől, már felfelé néz. Elfordul a füle a földi hangoktól, és a szférák zenéje 

felé, a magasság némasága felé fülel. Figyelme és vágyai tehát már nem a föld, hanem az ég felé 

irányulnak. Ezt az Istenhez való odafordulást a tabernákulumban jelen lévő Jézus felé is lehet 

gyakorolni, amikor testileg feléje irányulunk, Feléje fordulunk, Aki itt van a templom 

középpontjában. Vagy így is meg lehet élni: itt van a lelkünk középpontjában, hiszen a szentáldozás 

után a mi szívünk is tabernákulummá válik. 

  De ha az ember csak csendben és szeretettel, tehát a Fiúban és a Szentlélekben a 

Mennyei Atya felé fordul, akkor megélheti: bárhol imádkozhat. Az imádsághoz nem kell külön 

űrhajós-, űr-, kilövőállomást építeni, hogy csak onnan tud a magasságok felé elindulni a gép. Mi 

bárhonnan az ég Ura felé tudunk fordulni, amikor csendben várakozunk, az ég felé figyelünk, és 

az ég Ura felé vágyakozunk. Ilyenkor, ha még a földön is állunk, de valamiképpen már közel 

visszük a szívünket az ég Urához. Gondolatainkat – amelyek mindig valamire vagy valahova 

irányulnak a földi életünk folyamán – és a földi tárgyak felé irányuló vágyainkat is az ég Ura felé 

programozzuk át! Amikor a szívünket szeretnénk közel vinni az Úrhoz, akkor ez azt jelenti, hogy 

egész belső érzésvilágunkat, szeretetünket Istenhez irányítjuk.  

 A rakéta indításához be kell gyújtani a motort. Fel kell tüzesíteni a gázokat, hogy megfelelő 

sebességgel kiáradva azután azt a több tonnás szerkezetet is felemeljék a magasba. Amikor mi még 

itt a földön állva szívünk szeretetét az Úrhoz próbáljuk közel vinni, akkor ez azt jelenti, hogy 

szívünk szeretetlobogása már „magasabb fokozatra lett kapcsolva”. Talán emberi 

erőfeszítésünkkel, de egyre inkább Isten tevékenységével, hiszen a földi ember szíve egyre inkább 

annál van már, Aki a mennyből szereti őt. Istennek ez a mennyei jelenléte természetfeletti jelenlét. 

Fölötte van a mi emberi mivoltunknak, a teremtett világunknak, de mégis valóságos jelenlét, 

mennyei jelenlét, amely megközelíthető, amely átélhető jelenlét. Az ember ugyanis átéli az 

imádságban, hogy a kereszt a kereszt magasára felmagasztalt Úr már a menny magasságában van, 

és immár oda vonja az embernek a szívét. Nemcsak a keresztre feszített Jézus vonz magához, 

hanem a mennybe felment, megdicsőült Krisztus is vonzza magához a mi kicsiny, földi, földön élő 

emberi szívünket.  

 Jeremiás próféta talán ilyen szituációban sóhajtott fel: Téríts magadhoz, Uram, és mi 

megtérünk! (Siralm 5, 21). Az ember kezdi érezni Isten vonzását, de még mindig tapasztalja a 

földnek a gravitációs erejét is. Amikor az imádságban az ember kimondja Isten nevét, amikor 

szeretettel segítségül hívja az Úr nevét, akkor ezeket az indító energiákat – mint a rakétáknál – 

magasabb fokozatra kapcsolja. Isten, a végtelen lobogó Tűz a földön élő ember szívében is 

fellobogtatja a szeretet tüzét Isten iránt. Amikor az ember azért esdekel: Fordíts magadhoz, 

Uram, és mi Hozzád térünk, ahogyan Jeremiás próféta kérte, akkor ezzel az ember jelzést ad az 

Úrnak: „Kész vagyok az indulásra, engedem, hogy szelíden magadhoz vonzz.” Vágyódom Utánad: 

Mikor láthatom meg arcodat, Uram?  

 –  Ez a vágy kiemeli az embert a maga kicsinységéből.  

 –  Ez a vágy segít, hogy rá tudjunk állni az isteni vonzás erejére.  

 Isten ugyanis jobban vonzza magához az imádkozó embert, mint a földön az északi sark 

mágnesessége az iránytűt. Amikor a tengerészek látják az iránytű jelzését az északi pólus felé, 

akkor biztonságot kapnak, akkor tudják, hogy melyik a jó irány, merre kell menniük. Amikor az 

imádkozó ember megéli: Isten odafordította Önmagához, ehhez a végtelen vonzó Erőhöz a 



 

lelkét, akkor valami hallatlan biztonságérzet tölti el, akkor már a visszaszámlálás pillanatai 

elfogytak, már csak az indulás másodperce van hátra, amikor Isten magához vonzza az ember 

lelkét. Az indulás előtti ünnepélyes, csendes, békés pillanat ez.  

 Az imádkozó ember ugyanis tudja:  

 –  most már Isten veszi át a kezdeményezést,  

 –  Isten Szentlelke egyenes úton vezeti az igazat,  

 – még itt a földön van, de lelkével már kész az Istenhez való felemeltetésre. Itt már ugyanis 

a lélek felemeltetése már nemcsak az emberi vágyódással történik, hanem az Istentől jövő 

szeretetvonzással.  

 

II. Hogyan vonzza magához Isten az ember lelkét? 
 

 Átélhetjük a Zsoltáros élményét: Nem kardjukkal vették birtokba ezt a földet, nem is az ő 

karjuk segítette őket, hanem a te jobbod, a te karod, és arcod fényessége, mert úgy szeretted őket 

(Zsolt 43, 4). Isten ugyanis nemcsak egy megígért földet képes ajándékozni az embernek, hanem 

tud mennyei országot is ajándékozni. Isten szeretete a megígért mennyei haza felé vonja az embert. 

Nyilván hogy ez a vonzás a szellemi képességeinkben érvényesül. Először tehát az értelemben. 

Jeremiás próféta így mondja: Az Úr szólt nekem, és én felfigyeltem Rá (Jer 11, 18). A próféta csak 

azt veszi észre, hogy az Úr magához ragadta a gondolatait. Az imádkozó ember is az 

elragadottságnak ebben az imaszakaszában megtapasztalja: gondolatai már nem kószálnak 

szerteszét, hanem Isten az, Aki magához ragadta a mennyei hazába. 
 Jézus ígérete érvényesül itt is, Aki azt mondta: Mindenkit magamhoz vonzok (Jn 12, 32). Itt 

nemcsak minden személyről van szó, hanem az egyes személy képességeiről is. Az egyes ember 

minden képességét magamhoz vonzom, mondja az Úr. Amikor már egyre jobban érvényesül Isten 

tevékenysége, amellyel magához vonzza az embert, akkor megvalósul az, amit Szent Pál apostol 

mond: Ti, akik egykor „távol” voltatok, Jézus Krisztusban most „közel” kerültetek, Krisztus vére 

árán (Ef 2, 12-13). Az Úr, Aki azt mondta az Ószövetségben: Amilyen messze van az ég a földtől, 

olyan nagy az én irgalmam az istenfélő ember felé, olyan messzire dobja a bűnbánó embernek a 

bűneit (Zsolt 102, 12). Az Újszövetségben pedig azt mondja: Már nem vagytok messze (Mk 12, 34). 

Krisztus Jézus vére által megkegyelmeztem nektek (vö. Jel 1, 6 ?). Mennyei életet adtam belétek (1 

Kor 4, 15). Közel kerültetek, közel álltok a szívemhez (1 Tessz 2, 8).  

 A mi hitünk kinyilatkoztatott igazsága először nyilvánvalóan az értelmünket járja át. 

Elhisszük, hogy Isten közel von magához. Azután az imádságban az ember megtapasztalja: Isten 

közel vonta szívét hozzá, fel a mennyországba, ahol a mi igazi hazánk van (Fil 3, 20). Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréz megélte: Jézus megigézte az ő szívét. Megtapasztalta, hogy szíven 

találta Isten szeretete. Mi pedig megrendülve ettől az isteni szeretettől, ettől az isteni vonzástól 

hagytuk magunkat vonzatni Istentől. Az imádkozó embernek ebben az imaszakaszban ki kell 

vonulnia önmagából, áthelyezni élete súlypontját önmagából Istenre, hogy éljen, de már ne 

önmagában, hanem Krisztusban (vö. Gal 2, 20), és így az Istenben való lakozás útján bevonul Isten 

életébe. Ugyanakkor engedi, hogy Isten egyre jobban belevonuljon az ő életébe.  

Ez az extázis lényege, amikor Isten ragadja magához az ember szívét, és közli magát az 

emberrel. Az imádkozó ember itt már még jobban átadja a vezető szerepet Istennek. Az előző 

imaszakaszban még engedte, hogy az Úr egészen magához vonja a szívét.  

 Itt már az Úr ezt a passzív, beleegyező, megengedő magatartást is túlszárnyalja. Egyszerűen 

olyan, mint amikor az édesanya felkapja a gyermekét, felemeli magához. Itt már nem kell a 

gyermeknek ágaskodnia: „Vegyél fel!”, nem kell jelzéseket adni és engedni: „Anyu, felvehetsz 

engem, a szívedre ölelhetsz engem.” Az Úr ereje hatalmasan érvényesül. Itt már az imádságban az 

embernek nem az a feladata, hogy igyekezzen belépni a kereszten feltárt Jézus szívének kapuján, 

hanem egyszerűen csak átadja a szívét az őt magával ragadó isteni szeretet vonzásának. 

Engedi, hogy egyre jobban megvalósuljon az a nagy megtiszteltetés, amelyben Isten őt részesíti: 

„Gyermekem, te is ott lehetsz, ahol én. Ketten együtt vagyunk egy szeretetben.” Az ember megéli, 

hogy Isten betöltötte az ő emberi szívét, egész lényét Isten végtelen Létének, végtelen 



 

Jelenlétének és az Ő végtelen belénk áradó szeretetének örömével. Isten nemcsak magához vonzza 

az őt szerető lelket, hanem viharosan szereti is Őt a Szentlélekben, aki Krisztus szeretetével sürgeti, 

hogy életét egyre jobban odaadja Istennek.  

 

III. Az imádkozó lélek a misztikus élményben Istennel töltődik be 
 

A kölcsönös önajándékozás a szeretetben, a Szentháromságban megvalósult ősminta szerint 

történik. Tudniillik az Atya mindent átad a Fiúnak (Mt 11, 27), ezért is mondjuk: Jézusban lakik 

Isten teljessége (vö. Kol 1, 19). És az Atya szereti a Fiút, a Fiú pedig az Atyát a Szentlélekben. 

Istennek ez a vonzása – amellyel az embert magához vonja a kicsiny földi tájakról a hatalmas 

mennyei terekre – azt jelzi, hogy az Atya a Fiúban a Szentlélekkel mindent át akar adni fogadott 

gyermekének is. A misztikus élményre való előkészületnek ezért volt lényeges, alapvető mozzanata 

a kiüresedés önmagunkkal és a betöltődés Istennel. A kiüresedés jelezte a lélek készségét arra, hogy 

befogadja Istent. Isten pedig szívesen lefoglalta, betöltötte és magához emelte a lelket, aki a 

teremtmények helyett immár teljesen átadta önmagát szerelemes Istenének. A közvetlen 

istenélmény a megélt életegység állapota ez. Az ember immár nemcsak Istenért él, hanem Belőle 

és Benne, sőt egymásban élnek: Ő mibennünk, mi Őbenne (vö. 1 Jn 4, 13). A lélek edényét immár 

teljesen betölti Isten. A lélek passzív megragadottságban van. Önkéntes rabja lett Istennek. 

Ugyanakkor azt is érzi, hogy ő Istent birtokolja. Istent saját magában érzi, sőt látja, szemléli, 

szeretettel nézi. Saját énjét pedig Istenben átéli, hogy Isten közelebb van hozzá, mint ő saját 

magához. Ő pedig közelebb van Istenhez, mint ő önmagához. Isten magához vonta abba a másik 

világba, a transzcendens magasságba emelte őt, ahol a földi értékek oly kicsinyre zsugorodnak, 

mint a gyermekkor játékai a felnőtt ember számára, illetve ezekben a mennyei távlatokban Isten 

belső világa tárul fel az ember előtt (vö. Gerencsér István: A vallásos élmény és Isten létezése. in: 

Bölcselettörténeti közlemények 10. sz. 1944. 55. o.).  

 Az ember elnémul, elámul, megéli:  

 

IV.:„Uram, szereteted egyre közelebb vonz Hozzád 

 

Isteni arcodat szemlélve szüntelenül egyre hasonlóbbá válunk Hozzád itt a földi életünkben 

és cselekedeteinkben. A szívünk már az égben lakozik, szeretve gyönyörködik Benned, illetve 

Benned gyönyörködve szeret Téged.” Itt megvalósul, amit Thomas Merton mondott: „Amikor a 

mindenség csúcsa aláereszkedik a semmiség mélységeibe – ez a kegyelem.”    

Ez a mélység magaslata is, tudniillik Isten felemeli magához az embert. Az ember már 

szólni sem tud, csak lobog benne a szeretet, a vágy, amely azt sugározza, lükteti az őt magához 

vonzó Isten felé: „Vond magadhoz egyre jobban lelkemet, Uram!” Milyen lesz az, amikor a földi 

gravitáció helyett végre már az a mennyei gravitáció lesz az erősebb, és az Úr nemcsak magához 

vonzza az imádkozó embert, hanem szívére is öleli őt?  

 

Itt már Isten üzeni választottjának a mennyország magasából:  

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

 

Mondogassuk Neki újra meg újra:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 


