
 

 

 

292. A szemlélődő ima fogalmi meghatározása, I.  

 

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek,  

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

  „Jézus, Téged szívem vár!” – Ez a szemlélődő magatartás lényege. Amikor az Úr 

érkezik, akkor Őt „hű szívembe elrejtem”. Szent Pállal együtt az Őiránta való szeretetből mindent 

szemétnek tekintünk (vö. Fil 3, 8), hiszen „Ő a mi kincsünk, Ő a mi mindenünk!” (vö. Ho. 144). A 

szemlélődő imához tehát kell a tiszta, befogadásra kész lélek. 

 Aquinói Szent Tamás azt mondja: „A szemlélődés: intuitus simplex veritatis, az igazság 

egyszerű intuíciója, megragadása.” Van-e nagyobb igazság, van-e nagyobb Valóság, mint Isten? 

A szemlélődést a misztikus élet lényegi formájának tekintik. Ez lelki életünknek, vagyis az Istennel 

élt életünk kibontakozása. Rendszerint a lelki élet megpróbáltatásai, tehát a sötét éjszaka után 

árasztja bele Isten a szeretetét a lélekbe. Ezért a szemlélődést belénk öntött szemlélődésnek, 

(contemplatio infusa) nevezzük. A lelki élet elején azonban annak a törekvésnek is van egy 

bizonyos szakasza, amikor az ember a szívét megpróbálja egyre jobban kitárni Isten önmagát 

ajándékozó szeretete előtt. Ezt mondjuk szerzett szemlélődésnek (contemplatio aquisita).  

 

 I. A szemlélődő ima ismertető jegyei  

 

 1. A szemlélődés elsősorban imádság! Itt az ima alatt nem az Isten előtti könyörgést, valami 

jónak a kérését értjük, hanem olyan értelemben használjuk az ima elnevezését,  

 amint Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János mondja: „Az imádság a lélek 

beszélgetése és társalkodása Istennel”,  

 vagy ahogyan Szent Ágoston és Damaszkuszi Szent János tanította: „Az imádság a lélek 

Istenhez való felemelkedése: elevatio mentis ad Deum” (Szalézi Szent Ferenc: Theotimus 503. 4.).  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz a belső imádságról beszélve baráti érintkezésnek, 

összefűződésnek mondja ezt az imádságot, amikor a lélek minden ízében, minden akarásában 

felgyúl Isten imádására és szeretésére.  
 Így lesz ez az imádság szüntelen imádság (1 Tessz 5, 17), amelyet Szent Pál apostol sürget, 

vagyis olyan ima ez, amely által az ember benne él Istenben, Isten pedig benne él az emberben! 

(ApCsel 17, 28). Itt tehát a misztikus élmény megtapasztalásával kapcsolatban elsősorban az 

ismeretet kell megemlítenünk, vagyis a szemlélődő lélek tudja azt, hogy Isten jelen van az ő 

életében!  
 

 2. A második ismertető jegye ennek a szemlélődő imának az, hogy a lélek birtokolja Istent, 

Isten pedig az embernek ajándékozta magát. A misztikus egyesülésnél Istennek ez a jelenléte, ez 

a bennünk léte közvetlenül megtapasztalható. A szeretet egyedül nem idézi elő Isten jelenlétének a 

tudatát a szemlélődő lélekben, ez ugyanis Isten kegyelmi ajándéka.  

 

 3. A szemlélődés legáltalánosabban elfogadott meghatározását a Szent Tamásról nevezett 

János így adta meg: Cognitio Dei experimentalis, vagyis Isten tapasztalatszerű megismerése.  



 

  

 II. Mit jelent a szemlélődő ima a lelki élet mesterei szerint? 

  

 1. Így tanít Szent Ágoston: „Szeretlek, Uram… Mit szeretek, amikor Téged szeretlek? Testi 

szépséget? Múló bájt? Ezt a barátságosan szemberagyogó Fényt? Sokféle hang édes összesimuló 

édes zengedezését? Virágok, kertek, fűszerek illatát? Mámort? Mézet? Ölelésre hívó karokat? Nem. 

Nem ezeket szeretetem, amikor Istenemet szeretem. De mégis valami Fényt, hangot, illatot, 

valami eledelt, valami ölelést szeretek, amikor Istent szeretem; mert Ő fény, hang, illat, eledel, 

ölelés az én belső világomnak. Ott olyan Fény ragyog rá lelkemre, amilyet semmi hely be nem 

fogadhat. Van ott olyan hang, hogy idő szárnyán el nem száll; van illat, de azt szellő el nem ragadja; 

van íz, amelyet semmi falánkság meg nem ront; van ragaszkodás, amelyet megunás szét nem tép. 

Ez az, amit szeretek, amikor Istenemet szeretem.” (Vallomások könyve X. könyve VI. fejezet). 

 Szavai a későbbi misztikusok írásaiban is visszacsengenek. Így beszélnek szellemi 

érzékekről, amelyek által a lélek érzékeli, megérinti Istent. Tehát itt szellemi tapasztalásról van szó. 

Az Istent kereső és a Vele egyesült lélek élvezi a benne jelenlevő Istent, Aki eltölti őt egészen, és ez 

a legnagyobb gyönyört jelenti számára, amelyhez csak a test érzékeinek gyönyöreiben lehet 

megsejttető analógiát találni. Szent Ágoston másutt is így beszél: „Az Istennel egyesült élet, vagyis 

a misztikus élet, ennek a titokzatos életnek a lényege a vágy, a szent szerelem.” Azt is mondja: 

„Ha a költőnek szabad volt azt mondania: ’Mindenkit a maga élvezetvágya mozgat’ (Vergilius II. 

Ecloga), nem a szükségszerűség, hanem a gyönyör, akkor mennyivel erősebb lesz az a vonzás, 

amely minket Krisztushoz vonz, ha örömünk van az igazságban, örömünk a boldogságban, 

örömünk az igazságosságban, örömünk az örök életben, mert Krisztus ez mind!”  

 Szent Ágoston az Istennel való egyesülés útját a lélek önmagába térésében, befelé 

fordulásában, koncentrációjában jelöli meg. „Örök új Szépség, és én, jaj, későn kezdtelek szeretni! 

Benn voltál, én meg künn. Kívül kerestelek, és torz mivoltommal belerohantam édes teremtett 

világodba. Velem voltál, és én nem voltam Veled! Teremtmények szakítottak el messze Tőled, 

amik Nélküled egyáltalán nem volnának. Azután felharsant hívó szózatod, megtörted lelkem süket 

csendjét, kigyulladt bennem ragyogó Világosságod, elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatod 

kiáradt, beszívtam, és most Utánad lelkendezem. Ízleltelek, és most éhezlek, szomjazlak. 

Megérintettél, és íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után!” (Vallomások, X. könyv VII-

XXVII. fejezet).  

 

 2.  A szemlélődés lényegének tárgyalásánál nézzünk egy másik hiteles tanítót: Nagy Szent 

Gergely pápa sokat foglalkozik a misztikus élettel. A lelki életben az aszkézisnek és a misztikának, 

tehát az emberi törekvésnek és az isteni kegyelem művének egységét tanítja. A papi lelki életről 

szólva így ír: „Aki már megfékezte magában a test ösztöneit; hátra van, hogy lelkét a szent 

cselekvésben való buzgóság által gyakorolja. S aki lelkét a szent cselekedetek által kitágítja; hátra 

van, hogy a bensőséges szemlélődés meghitt gyakorlataira is kiterjessze. Nem tökéletes igehirdető 

ugyanis az, aki a szemlélődő gyakorlás miatt elhanyagolja azt, amit cselekednie kell, vagy hogy a 

cselekvés hajszolása miatt háttérbe szorítja az igazság szemlélését. Ezért van az, hogy az emberi 

nem Megváltója, Jézus nappal csodákat művel a városban, az éjszakát pedig imádságban 

merülve tölti, hogy az igazi igehirdető számára rámutasson, hogy se a cselekvő életet ne 

hanyagolja el egészen a szemlélődés szeretete miatt, se a szemlélődés gyönyöreit ne vegye teljesen 

semmibe a cselekvés szertelenségei miatt. Elmélkedve ugyanis Isten szeretetére gerjedünk, 

prédikálva pedig felebarátunk hasznára válunk. Aki tehát már feláldozta magát áldozatként 

Istennek, ha a tökéletességet akarja, törődnie kell azzal, hogy ne csak a cselekvés szélességére, 

hanem a szemlélődés magaslataira is eljusson! Rendkívüli gonddal hangsúlyozza a szemlélődő 

élet komolyságát. Akik tehát a tökéletesség magaslatát szeretnék elérni, midőn a szemlélődés várát 

birtokolni akarják, előbb a cselekvés mezején mutassák meg a gyakorlás által, hogy biztosan 

tudják, hogy a felebarátjaiknak már semmi rosszat nem okoznak, és hogyha nekik okoznak ilyet az 

embertársaik, izgalom nélkül elviselik. Hogyha a földi javak elhalmozzák őket, lelkük nem válik 

féktelenné az örömtől, és hogyha ezekben hiányt szenvednek, nem viseli meg őket a túlságos 



 

szomorúság. A cselekvés ideje az első, a szemlélődésé az utolsó. Ezért kell, hogy a tökéletességre 

törekvő ember előbb az erényekben gyakorolja magát, és azután rejtőzzék el a nyugalom csűrébe! A 

Megváltó lábához ül, a tanítás szavait hallgatja, és vágyódik az Ő megváltásának szerzőjével 

eltávozni a maga vidékéről. De maga az Igazság – Aki a megváltást adta neki, mondja: ’Térj vissza 

előbb a házadba, és mondd el, milyen nagy cselekedeteket végzett az Úr!’ Midőn ugyanis bármily 

keveset felfogunk az isteni ismeretből, már nem akarunk az emberi dolgokhoz visszatérni, és 

elutasítjuk, hogy embertársaink szükségletei terheljenek bennünket. A szemlélődés nyugalmát 

keressük, és nem szeretünk mást, mint ezt, amely küzdelem nélkül erősít bennünket. De 

meggyógyítva bennünket az igazság, hazaküld a mieinkhez, mint azt a gonosz lélektől 

megszabadított embert, akit a gonosz lelkek serege tartott hatalmában (vö. Mk 5, 19). És 

megparancsolja, hogy először verejtékezzünk a munkában, azután töltekezzünk a szemlélődés 

által!” (Moralia [Erkölcsi tanítások], 6. könyv, 37. fejezet).  

 Nagy Szent Gergely pápa a cselekvő és a szemlélődő élet viszonyát Jákob két feleségéhez 

hasonlítja (vö. Ter 29, 16-30). „Mit jelent Ráchel, ha nem a szemlélődő életet, és mit Lea, ha nem a 

cselekvőt? A szemlélődésben ugyanis keressük a kezdetet, amely maga Isten, a cselekvésben pedig 

a sokféle nehéz szükséglet alatt szenvedünk. Ezért Ráchel szép, de terméketlen; Lea pedig csipás, 

de termékeny, mert midőn a lélek a szemlélődés nyugalmát élvezi, többet lát, de kevésbé nemz 

fiakat Istennek. Amikor pedig az igehirdetés munkájához fog, kevesebbet lát, de több életet hoz 

létre. Lea ölelései után tehát Ráchelhez jut el Jákob, mert minden tökéletességre törekvő 

embernek először a cselekvő élet termékenységét, azután a szemlélődés által a nyugalmat kell 

elérnie”.  (Moralia [Erkölcsi tanítások], 6. könyv, 37. fejezet, 61. szám).  

 

 Hogy ugyanis a szemlélődő élet az időtartamot tekintve kisebb, de érdemére nézve 

nagyobb, mint a cselekvő élet, azt a szent Evangélium szavai mutatják, amely a két másik 

asszonyról beszél: A betániai Mária ugyanis Megváltónk szavait hallgatva annak lábaihoz ült, Márta 

pedig a házi dolgok szolgálatához látott. Amikor ez Mária tétlensége ellen panaszkodott, akkor azt 

hallotta: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokat törődöl, de egy a szükséges. Mária a jobbik részt 

választotta, amely nem vétetik el tőle (Lk 10, 39-42). Mi mást jelentene ugyanis Mária, aki az Úr 

szavait ülve hallgatta, mint a szemlélődő életet? Márta gondoskodását nem korholja az Úr, Mária 

magatartását viszont egyenesen dicséri, mert nagyok a cselekvő élet érdemei, de a szemlélődő 

életé különbek! Ezért mondja, hogy Mária része nem vétetik el soha, mert a cselekvő élet munkái 

a testtel együtt elmúlnak, a szemlélődőéi pedig, annak a céljából kifolyólag fennmaradnak. 
 Ezt jól fejezi ki Ezekiel próféta, amidőn a repülő lényeket szemlélve azt mondja: Az 

emberek kezeinek hasonmása volt szárnyaik alatt (Ez 10, 21). Mit érthetünk ugyanis ezeknek az 

élőlényeknek szárnyain mást, mint a szentek szemlélődéseit, melyek által a legfőbb dolgokhoz 

emelkednek fel, és elhagyva a földi dolgokat, az égi magasságokba szállnak. Minek kell a kezeket 

másnak értelmezni, mint cselekedeteknek? Mert midőn a felebaráti szeretetben kitárulnak, testileg 

is nyújtják azokat a javakat, amelyekben bővelkednek. De kezeik szárnyaik alatt vannak, mert 

munkásságuk műveit a szemlélődés erejével győzik.  

 Nagy Szent Gergely pápa (az Ezekiel próféta könyvéről szóló 14. beszédében) nagyon 

fontos meghatározást ad: „A szemlélődő élet annyi, mint Isten iránt való és a felebarát iránti 

szeretetet egész lélekkel megvalósítani, és egyedül a Teremtő utáni vágynak adni át 

magunkat.” (Contemplativa vita est caritatem Dei et proximi tota mente retinere et soli desiderio 

Conditoris inhaerere.) 

 

 3. Mit tanít Clairvaux-i Szent Bernát a szemlélődő életről, a szemlélődésről? 

 Ő is a lelki élet normális befejezettségének tartja a szemlélődést. Az Énekek énekéről 

tartott beszédeiben amint leírja a misztikus alapélményt, először majdnem az extázisra gondolunk, 

de azután rámutat a szemlélődés benső rejtett érzelmi voltára, amely semmiféle külső jelet, és 

rendkívüliséget nem jelent. Ugyanakkor erősen hangsúlyozza az aszkétikus mozzanatot is. A 

szemlélődés mélységes gyönyöre s az általa nyújtott boldogság az erkölcsi előrehaladás 

tökéletességéből fakad: „Ez a szeretet dala; senki sem foghatja fel, ha meg nem értette vele a 



 

tapasztalás. Akik átélték, azok ismerik; akik nem érezték, azok nem tehetnek egyebet, minthogy 

kívánják, nem annyira ismerni, hanem inkább élvezni. Ez nem az ajak remegése, ez a szív 

himnusza; ez nem a száj nesze, hanem a szív öröme; ez az akaratok és nem a hangok összhangja. 

Kívülről nem hallható, nem harsog bele a világba; senki más nem hallja, csak aki dalolja, és az, 

Akinek dalolja: a menyasszony és a Vőlegény. Nászinduló ez, amely kifejezi a lélek tiszta és 

gyönyörűséges öleléseit, az érzelmek összhangját, a kölcsönös vonzalom egybehangzó zenéjét. A 

kezdő lélek, a még gyermek lélek, vagy nemrég megtért lélek nem dalolhatja ezt a dalt; ez a haladó 

és kibontakozott lélek számára van fenntartva, mely Isten behatása alatt megvalósult haladásával 

elérte a teljes kort, amikor érdemei megérlelték őt az eljegyzésre, és erényei méltóvá tették 

Jegyeséhez.” (LXXXIV. beszéd). 

 A misztika lényegét a gyönyörben jelöli meg, amikor Krisztus csókjáról beszél az Énekek 

éneke ezen sorait magyarázva: Csókoljon meg az Ő ajkának csókjával (Én 1, 2). A lelki életben 

kezdők Krisztus lábát csókolják a bánat jeléül; a haladók már a kezét is megcsókolhatják; de csak a 

tökéletességre törekvők kapják meg Tőle a szemlélődés csókját: „Abban a mértékben kell 

növekednetek a bizalomban, amint a szeretetben növekedtek. Így fogtok bensőségesebben szeretni, 

és bizalomteljesebben kérni, amire úgy érzitek, szükségetek van. Mert annak, aki zörget, 

megnyitnak (Mt 7, 8). Ezért Isten, amint én gondolom, ezt az oly drága és csodálatos édességű 

csókot nem tagadja meg azoktól, akik így előkészültek” (III. beszéd, 5. szám).  

 A misztikus élet lényegére így mutat rá: „Oly szent mohósággal ízleli meg az ember a 

szeretetnek hasonlíthatatlan gyönyöreit, és ezentúl – megszabadulva a tövisektől és fullánkoktól, 

amelyek megtépték – a jó lelkiismeret, vagyis öntudat várában megízleli a nyugalom örömeit, mert 

az isteni jóság elhalmozza az Ő édességével. Ott megkapják már ezen a földön százszoros 

jutalmukat azok, akik megvetették ezt a bűnös világot. Ne várjátok, hogy szavaim megérttessék 

veletek annak egész értékét. Egyedül a Lélek az, Aki ezt kinyilatkoztatja. Hiába remélitek, hogy 

könyvekből megismerhetitek; iparkodjatok inkább megízlelni. … Ez olyan bölcsesség, amelynek 

értékét megbecsülni nem tudja az ember. … Ez elrejtett manna, kimondhatatlan név, amelyet nem 

ismer az ember, csak ha megkapja. … Nem a tanulmányozás, hanem a kegyelem adja nektek ezt 

a Világosságot…  Ez a szent kincs, ezek az evangélium gyöngyei (Mt 6, 21; 13, 44-45). … Ez a 

megcsendülése az égi hangnak, amely isteni titkokra tanít, elrejtve az okosok és a bölcsek elől, 

de kinyilatkoztatva a kicsinyeknek (vö. Mt 11, 25). … Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az 

igazságot, mert majd eltelnek vele! (Mt 5, 6). … Aki csak hozzáfog, hogy éhezze és szomjazza az 

igazságot, az egész biztosan megelégíttetik. Próbáld meg csak egy pillanatra az igazság édességét 

megízlelni, hogy azután mindig inkább vágyódj utána, és mindinkább méltó légy elnyerni, amint 

írva van (Sir 24, 21): Aki engem megízlel, az még jobban megéhezik, s aki iszik Belőlem, az még 

jobban szomjazik (De conversione [A megtérésről], XII-XIV. fejezet). 

 

 A szemlélődésnek kifejezhetetlen voltát sokszor hangsúlyozza, s mindig a kegyelem és az 

erkölcsi tökéletesség felé utal: „Képesnek tartotok megmagyarázni, amit még a szív sem tudott 

megérteni? … Ami felettünk van, azt nem lehet szavakkal tanítani, hanem csak a Lélek 

nyilatkoztathatja ki. Amit a nyelv nem tud megmagyarázni, azt az elmélkedésnek kell keresnie, 

az imádságnak kikönyörögnie, a tettnek megérdemelnie, és a tisztaságnak elérnie.” (De 

consideratione könyv 1. V. c 3.).  

 Máshol így szól: „Ez a vigasztalás nem egyéb, mint a megbocsátás reményéből fakadó 

áhítatnak bizonyos kegyelme, a jónak bizonyos, bár kisfokú megízlelése, és az a bizonyos 

legédesebb gyönyörködés, amellyel a kegyelmes Isten a lesújtott lelket felüdíti, magához 

hívogatja, és tüzes istenszeretetre gyullasztja. (Mindenszentek ünnepére szóló beszéd, 10. szám). 

 

 Amikor az ember a lelki élet mesterei írásait kívánja tanulmányozni, akkor a bőség 

zavarában szenved. Szeretnénk világosan látni, hogy mi a szemlélődés, hogyan lehet meghatározni. 

A szentek – amíg a szemlélődés útján a magasba, Isten közelébe emelkedtek, illetve Isten 

leereszkedett hozzájuk, és szívük mélyén hajlékot vett magának – megpróbálták a Kimondhatatlant 



 

kimondani. Tanúságtételüket majd Szent Bonaventurával, ezzel a ferences misztikussal fogjuk 

folytatni. 

 

 Mindenesetre a szentek szavaiból körvonalazódik, hogy a szemlélődő imádság 

gyönyörűséges imamód. Nem a kezdők, nem a haladók imafokozata, bár Isten akármikor bárkinek 

megadhatja, a bűnösöknek is, de általánosságban inkább azoknak, akik a lelki élet útján már 

előrehaladtak, jól felkészültek, s előkészítették lelküket Isten cirógató jóságának, önmagát 

ajándékozó szeretetének a befogadására és megtapasztalására. Ahogyan Szent Bernát mondta: 

„Mindig vágyódj utána, és mind inkább légy méltó elnyerni!” A szemlélődő ima irodalma 

hatalmas mennyiségű tanítást ad. Érdemes magunkat átrágni ezen a hegynél nagyobb 

mennyiségű tanításon, hogy a hegycsúcsra feljutva meglássunk valamit abból a Világosságból, 

amit a misztikusok, tehát az Istennel titokzatosan együtt-élő emberek megtapasztalnak a szemlélődő 

imában. Nekünk elsősorban tehát a fogalmak tisztázására kell törekednünk! Megnézni, hogy a 

szentek melyik úton jártak előttünk! Jól kitaposott utak ezek, csak szűk az ösvény, és meredek az út, 

amely a tökéletesség útján felfelé vezet (vö. Mt 7, 14). Vannak, akik visszarettennek tőle, 

megijednek az út nehézségeitől. Vannak viszont, akiket a feladat nagyszerűsége lelkesít, akik 

meghallják az Úr hívogató szavát, és nekivágnak a számukra ismeretlen útnak azzal a bizalommal, 

hogy a szentek útján járva ők is eljuthatnak az Istennel való találkozás hegyére, az Istenben lakozás 

édességére, illetve, hogy az imádkozó ember lelkében maga Isten vesz szállást. Gyönyörűséges, 

amikor az embernek ilyen isteni Vendége van! 

 Amikor talán úgy érezzük, hogy nincs elég erőnk, elbátortalanodnánk, akkor hívjuk 

segítségül a szenteket: Szent Ágostont, Nagy Szent Gergelyt, Clairvaux-i Szent Bernátot, meg a 

többieket! Ők bíztatnak, ők már tudják, érdemes ezen az úton mindent elhagyni, mindent 

hátrahagyni azért, hogy a lélek egyre jobban felemelkedjen Istenhez, ahogyan az imádság 

meghatározásánál ezt már hallottuk, illetve a lélek egyre jobban beleemeltessék Istenbe! A lélek 

felemelkedése még az emberi erőfeszítés szférájában történik, a léleknek ez a felemeltetése pedig 

már Isten műve. Szabad rá vágyódnunk. A szentek ezt nagyon világosan, egyértelműen tanítják.  

 

Befejezésül a 144. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ahol leszek, Jézus, Téged óhajtalak és kiáltlak; 

 Boldog leszek, ha elérlek, boldogabb, ha megtartlak.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Benned bízom, fohászkodom, Te is szeress engemet, 

 Jézus, ne hagyj, velem maradj, hívd a mennybe lelkemet!  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 

 

 

 

 

 

  


