
 

 

 

293. A szemlélődő ima fogalmi meghatározása, II.  

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket:  

 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm?  

 Adj Világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt! 

 

 Téged az én lelkem kíván keresni,  

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,  

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám!  

 

 

 II. Folytassuk a lelki élet mestereinek a vallomásait a szemlélődő imáról: 

 

 4. Negyediknek Szent Bonaventúrát, ezt a ferences misztikust, egyháztanítót kérdezzük. 

Azt mondja: „Ezt az imát senki sem kívánhatja, csak az, akinek belsejét a Szentléleknek Krisztustól 

földre bocsátott tüze lángra nem lobbantja (vö. Lk 12, 49). Szent Pál apostol tanította: Ezt az 

elrejtett bölcsességet a Szentlélek nyilatkoztatta ki (1 Kor 2, 10). Areopagita Dénes pedig ezt 

mondta: »Te pedig barátom, erőben járj a misztikus látomások útján! Hagyd el az érzékeket, az 

értelmi tevékenységet, a látható és láthatatlan, a létező és nem létező dolgokat, s amennyire csak 

teheted, tudatlanul vezess vissza mindent annak egységére, Aki minden valóság és tudomány fölött 

van! Csak akkor emelkedsz föl az isteni homály vakító Világosságához, ha mérhetetlenül 

magad fölé és az összes dolgok fölé emelkedsz, mindent elhagysz és mindentől 

megszabadulsz!« 

 Azt kérded, miképpen történik ez? A kegyelmet kérdezd, és ne a tudományt, a vágyakozást, 

és ne az értelmet; és az ima sóhaját, s ne az olvasmányokat; a jegyest, s ne a tanítást; Istent, s ne az 

embert, a homályt,és ne a világosságot! Ne a fényt kérdezd, hanem a tüzet, amely teljesen lángra 

lobbant, és bódító kenetével és izzó hevével Istenhez ragad!” 

 Isten ez a tűz, ahogyan Izajás próféta mondja: Kohója Jeruzsálemben van (Iz 31, 9). Ezt a 

tüzet Krisztus gyújtotta meg gyötrődő szenvedések közepette.  

 Ezt csak az fogja fel igazán, aki elmondhatja Jóbbal, az Ószövetség nagy szenvedőjével: 

Elmerülést áhít a lelkem, és a halál után epednek csontjaim! (Jób 7, 15). Aki ezt a halált szereti, 

megláthatja Istent, mert kétségtelenül igaz: Nem láthat meg engem az ember úgy, hogy életben 

maradjon (Kiv 33, 20).” 

 Szent Bonaventúra tehát buzdít: „Haljunk meg önmagunknak, a világnak, vonuljunk el a 

homályba! Teremtsünk nyugalmat törekvéseinkben, vágyainkban és képzeletünkben! 
 Menjünk a megfeszített Krisztussal az Atyához ebből a világból, és ha láttuk az Atyát, 

mondjuk Fülöp apostollal: Ez elég nekünk (Jn 14, 8), illetve fogadjuk el Szent Pállal: Elég neked az 

én kegyelmem (2 Kor 12, 9), és ujjongjunk Dávid királlyal: Érje bár testemet, szívemet enyészet, 

szívem Istene és osztályrésze mindörökké az Isten! (Zsolt 72, 26).” (A lélek útikönyve Istenhez, 97). 

 

 A misztikusoknál tehát ismerős fogalom a homály, amikor tudniillik az értelmi tevékenység 

háttérbe szorul, és az akarati, illetve érzelmi elemek előtérbe kerülnek.  

 A misztikus egyesülést akkor éri el a lélek, ha az egész világ felett, és azt semmibe véve 

tud beleölelkezni Istenbe Isten kegyelméből. Ha a lélek számára eltűnik minden, és nem törődik 

már semmivel, nem okoskodik, nem fontolgat az elmélkedésben; hanem ráborul Istenre, belemerül 

Istenbe, legnagyobb gyönyörűségébe. 

 



 

 Szent Bonaventúra a Breviloquium című művében is ezt az egyetemes szemlélődés fogalmat 

adja meg: „A szemlélődés megvolt a prófétákban, a hármas látomás, tudniillik a testi, a képzeleti és 

a szellemi látomás útján a kinyilatkoztatás által. Egyéb igaz lelkekben pedig megvan az elmélkedés 

által, amely az érzékeknél kezdődik az érzékszervek által, azután eljut a képzelődéshez, a 

képzelődéstől az észhez, az észtől az értelemhez, az értelemtől a megértéshez, a megértéstől a 

bölcsességhez, vagyis a mindent túlhaladó ismerethez, amely már itt, ebben az életben elkezdődik 

ugyan, de az örök életben, Odaát éri el befejeződését.”  

 Bonaventúra Henricus de Palma-ra hivatkozik, aki a misztikát így határozta meg: „Ez a 

bölcsesség, amelyet misztikus teológiának is mondunk, nem más, mint a szeretet beletágulása 

Istenbe a szeretet vágya által. Könyve 3. fejezetében pedig, amikor a misztikus bölcsesség 

lényegét akarja leírni, majdnem egyedül arról tárgyal, hogy a misztika lényegét az érzelem, a 

szeretet teszi. Az értelem szerepét szinte tagadja (Mystica Theologia).  

 Bonaventúra is hasonlóképpen fogalmaz: „Közvetlenül indíttatni a szeretet heve által, 

bármilyen teremtményeknek a tükröződése nélkül, minden előző ismeret nélkül is egyedül az 

érzelem érintse a lelket a szemlélődésben!” De rámutat arra is, hogy a misztikus ismeret 

titokzatossága, vagyis misztikus jellege miben áll: „Ezt az ismerést misztikusnak, azaz rejtettnek 

nevezzük, egyrészt mert kevesen készítik elő magukat annak befogadására; másrészt pedig mert 

rejtetten a szívben lakozik, úgyhogy sem írással, sem szóval nem lehet kifejteni” (Breviloquium, 

40. oldal).  

 A misztika fejedelmének – ahogyan XIII. Leó pápa Szent Bonaventúrát nevezte – misztika-

fogalma tehát ugyanaz, mint az addigi hagyományé, vagyis: A misztika lényege a lélek szeretet 

által való egyesülése Istennel.  

 

 5. Az ötödik szerző, akit tanulmányozunk a szemlélődés fogalma meghatározásánál: 

Aquinói Szent Tamás. Amíg Szent Bonaventúra elsősorban az akaratra helyezi a hangsúlyt, Szent 

Tamás inkább az értelem szerepét hangsúlyozza a misztikában. A szemlélődést így határozza meg: 

a szemlélődés az igazság egyszerű ismeretére irányul (Pertingit ad intuitum simplicis veritatis). 

Tehát nem a fontolgató elmélkedés által történő tapasztalás a Valóságról, Istenről, Aki a legnagyobb 

Igazság. De Aquinói Szent Tamástól is távol áll, hogy a szemlélődést és a misztikus életet valami 

rendkívüli istenmegismerésnek állítsa be, olyannak, mint amilyen majd a boldogító színelátásban, a 

mennyországban valósul meg. Szent Tamás is idézi Nagy Szent Gergely pápa szavait: „A 

szemlélődő élet annyi, mint az Isten iránt való és a felebarát iránti szeretetet egész lélekkel 

megvalósítani, és egyedül a Teremtő utáni vágynak átadni magunkat!” Beszél arról is, hogy a 

szemlélődés az egész érzelmi és akarati világunkhoz hozzátartozik. „A szemlélődő élet jóllehet 

lényegileg az értelemben áll, a kezdete mégis az érzelemben van, amennyiben az ember Isten 

szeretetétől indíttatik a szemlélődésre; és mivel – filozófiai alapelv: –»a vég megfelel a 

kezdetnek«, ezért van az, hogy a szemlélődő élet határa, vége, vagyis kiteljesedése az érzelemben 

van. Amíg ugyanis az ember a szeretett dolog szemléletében gyönyörködik, addig a szemlélt dolog 

élvezése, az abban való gyönyörködés még jobban felkelti a szeretetet.” Ezek a szavak már 

sokat sejtetnek meg a szemlélődés lényegét és a gazdagságát illetőleg.  

 A ferences Szent Bonaventúra, a domonkos Aquinói Szent Tamás után most nézzük meg a 

jezsuita teológus, Suarez megközelítését! 

 

 6. A szemlélődésnél Suarez is az értelem szerepét jelöli meg elsődlegesnek. Azért kell az 

értelemhez térni, mert ennek tényei a szemlélődésben mások, mint az elmélkedésben. Tehát az 

értelem működése az, ami a szemlélődést az elmélkedéstől megkülönbözteti. Az elmélkedés 

ugyanis a kutatás útján történik, az ember gondolkodik, keresgél, törekszik. A szemlélődő imádság 

viszont intuíció által, szellemi szemlélés útján fogja fel az isteni dolgokat. Isten megadja az 

embernek az ismeretet a szemlélődésben, amely ismeretet különben az elmélkedésben a 

fontolgatás által tud elnyerni.  

 



 

 7. Hetedik szerzőnk Szalézi Szent Ferenc püspök. A Theotimos című könyvében nagyon 

jól összefoglalja a misztika lényegét. „Az imádság és a misztikus teológia tulajdonképpen egy és 

ugyanaz. Teológiának nevezzük, mert amint a spekulatív, tehát az elméleti teológia tárgya Isten, 

éppen úgy a szemlélődés, ez a spirituális teológia is Istenről szól. De három szempontból mégis 

különbözik a spekulatív és a misztikus teológia:  

 a) az elméleti teológia Istenről, mint lényről tárgyal, míg a misztikus teológia Istenről, mint 

a legszeretetreméltóbb Lényről szól.  
 b) a spekulatív teológia tárgya Isten az emberekkel és az emberek között. A misztikus 

teológia tárgya pedig Isten Istennel és önmagában. 

 c) a spekulatív teológia Isten ismeretére törekszik, a misztikus teológia pedig Isten 

szeretetére törekszik.  

 Tehát az elméleti teológia a tanítványait bölcsekké, tanultakká teszi, a misztikus teológia 

pedig Istent hevesen, szenvedélyesen szerető, buzgó lelkekké neveli tanítványait.  

 A misztikus teológiát azért is mondjuk misztikusnak, mivel az imában való társalgás rejtett, 

s Isten és a lélek úgy beszélnek egymáshoz, mint szív a szívhez, közölhetetlen 

közlékenységgel.” (Theotimos, 504-5). 

 Szalézi Szent Ferenc Aquinói Szent Tamás meghatározását így bővíti ki: „A szemlélődés 

egyszerű, állandó, szerető figyelem, amelyet a lélek az isteni dolgokra irányít.” Így érzékelteti 

közelebbről a szemlélődés mibenlétét egy hasonlattal: Az imádság addig elmélkedés, amíg a 

jámborság mézét nem nyújtja. Ebben a pillanatban már szemlélődéssé változik. Amint a méh 

bejárja a távoli környéket, hogy összegyűjtse a mézet, … így mi is elmélkedünk, hogy Isten 

szeretetét egybehordjuk, de a gyűjtés után már magát Istent szemléljük, és csüngünk jóságán 

azokért az élvezetekért, amelyeket a szeretet élvez. Isten szeretetének vágya elmélkedővé teszi az 

embert, amikor pedig a vágy beteljesedik, és eléri a szeretetet, akkor az elért szeretet szemlélővé 

teszi az embert, mert a szeretet olyan kellemes gyönyörűséget talál szemlélődésének tárgyában, 

hogy annak nézésével, szemlélésével szinte nem tudjuk a lelkünket kielégíteni” (Theotimos, 570. 

oldal).  

 A szemlélődés tehát részben az igazság szemléletét jelentve az értelem funkciója, vagyis egy 

bizonyos tudás. Az ember megtapasztal, megtud valamit Istenről. Hogy mi is ez a tudás, Szalézi 

Ferenc így folytatja: „Gyakran történik, hogy az ismeret keltette szeretet nem nyugszik meg az 

ismeretek határain belül, hanem tovább halad, és átlépi őket. Így ebben a halandó életben nagyobb 

lehet szeretetünk Isten iránt, mint a Róla való ismeretünk. …A szeretet elhatol oda, ahová a 

tudomány nem ér el.” S ezt a következő példával világítja meg: 

  Boldog Gilles testvér, Szent Ferenc egyik első tanítványának egyike mondta magának Szent 

Bonaventúrának:  

 „Milyen boldogok vagytok ti, tudósok, mennyi ismeretetek van Isten magasztalására, de mit 

csináljunk mi, tudatlanok.”  

Szent Bonaventúra azt válaszolta: „Elégséges az a kegyelem, hogy szeretjük Istent.” 

  „De – válaszolta Gilles testvér – vajon a tudatlan szeretheti-e annyira Istent, mint a tudós?”  

„Szeretheti – mondja Szent Bonaventúra –, sőt azt mondom, hogy a legegyszerűbb asszony is 

szeretheti annyira Istent, mint a teológia doktora.”  
 Ekkor Gilles testvér elragadtatással felkiáltott: „Szegény egyszerű asszony, szeresd 

Megváltódat, és annyi lehetsz Isten előtt, mint Bonaventúra testvér!” 

 

 Szalézi Szent Ferenc tehát rámutat a misztikus megtapasztalás megismerés jellegére, de a 

szeretet szerepét jobban hangsúlyozza: „Ki szereti jobban a napfényt, a vakon született ember, aki 

ismeri a bölcselkedőknek a csillagos égről alkotott összes tételeit, s azon nagyszerű dicséreteket, 

amelyekkel a tudósok azt elhalmozzák, avagy … aki szabad szemmel gyönyörködik a felkelő nap 

nagyszerű fényében?” De vajon ki szereti jobban Istent, Occam, a hittudós, vagy Genovai Szent 

Katalin? Occam a legelmésebb skolasztikus teológus hírében állt, Katalin egyszerű, jámbor nő volt. 

A tudós jobban ismerte Istent elméletileg, Genovai Szent Katalin pedig tapasztalatban ismerte 

jobban Istent. Katalin tapasztalata révén szeráfi szeretetre tett szert, Occam pedig minden 



 

tudománya ellenére is messze távol maradt Katalin kiváló tökéletességétől” (Theotimos, 524-529. 

oldal).”  

 

 Ezeknek a nagy teológusoknak és misztikusoknak a szavai tehát határozottan jelölik a 

misztika, mint tudomány fogalmának, illetve a szemlélődés, mint imádság fogalmának a 

körvonalait.  

 

 III. Mint tudományt nézzük még tovább a szemlélődésről szóló tanítást!  

 

 1. Ha a misztikus élet lényegét keressük, alapvetően fel kell figyelnünk arra, hogy benne 

megtalálható az összefüggés az aszkézissel, vagyis az erények gyakorlására való törekvéssel. Az 

Istennel való egyesülést, a via unitiva-t megelőzi, a krisztusi erényekkel való „felékesedés” útja, a 

via illuminativa. Amikor Nagy Szent Gergely azt mondta: „A szemlélődő élet annyit jelent, mint 

az Isten iránt való és a felebarát iránti szeretetet egész lélekkel megvalósítani, és egyedül a 

Teremtő utáni vágynak élni!”, – akkor talán a legjobban kifejezésre juttatta, hogy a misztikus élet 

lényege az Istennel való egyesülés. 

 

 2. A misztikus élet lényege tehát az Istennel való egyesülés, ahogyan Szent Pál mondja: 

Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem (Gal 2, 20). A misztikus életben egy olyan feladat 

jelentkezik, amelyben a léleknek ki kell dolgoznia magában Isten törvényeit, vagyis egyrészt legyen 

ereje Isten törvényének a megvalósításához, másrészt ne legyen benne semmi, ami más volna, mint 

Krisztus, ami Tőle eltérést és idegen akarásokat jelentene. Amikor a lélek erre eljutott, és így 

akarata, illetve értelme eggyé vált Krisztussal, csak akkor lesz a lelki élete misztikus élet, vagyis 

titokzatos módon Krisztussal egyesült élet. 

 

 3. Persze, a lélek előrehaladása az erények gyakorlásában nem valami egyirányú, egyenletes, 

nyugodt fejlődés, amely simán beletorkolódik majd a szemlélődésbe, hiszen a lelki élet mestereitől 

tudjuk, hogy a lelki életünkhöz lényegesen hozzátartozik a lelki éjszaka, vagyis Isten átalakító, 

megtisztító tevékenysége, amellyel pótolja a mi aszkétikus erőfeszítéseink gyengeségeit. Amíg a 

lélek a fájdalmas keresés, erőfeszítés, sokszor hősies törekvés, küzdelem állapotában van, szinte 

már nem is látja tovább az utat, mert olyan sötétségben van, akkor egyszer hirtelen elérkezik a 

megváltó pillanat, a szemlélődés kegyelmének beleáradásának pillanata. Vagyis Isten erősen, 

győzelmesen, termékenyen elfoglalja helyét az ember életében!  

 

 4. A szemlélődés sajátos mozzanata ez a belénk öntöttség, ezért beszélünk belénk öntött 

szemlélődésről. A lélek ezt a maga erejéből nem tudja elérni, jól lehet erőfeszítéseivel azonban 

elébe mehet. Keresztes Szent János találóan utal az Énekek éneke jegyesének vergődő keresésére, és 

amíg keres, egyszer csak eljön a boldogító pillanat, és megérkezik az Úr (vö. Én 3, 1-4). A Lélek 

dala című versében így mondja:  

  „A boldogságnak mámorában  

  Feléje fordítottam arcomat,  

  S eltűnt előlem a világ… 

  És minden bút, gondot feledve, 

  Leroskadék a liliomok közé.”  

 

 5. A másik nagy karmelita szent, A Jézusról nevezett (Avilai) Teréz pedig a bimbók 

kinyílásához hasonlítja ezt a pillanatot, amikor egyszer csak megérkezik az enyhe szellő, és üde 

leheletével kinyitja a bimbókat (Önéletrajz, 15. fejezet). Vagy még kifejezőbb Teréznek az a 

hasonlata, amelyben azt mondja: „Az éjszakában álló lélek olyan, mint a begubózott hernyó, amely 

egy pillanatban átfúrja összegörnyedtsége és sötétsége burkát, és szép, színes pillangóként jön elő, 

amely repülni, s a magasba szállni is tud! (Belső Várkastély 5. lakás, 2. fejezet).  

 



 

 6. A szemlélődés által hozott változás ezenkívül még legjobban azokra a változásokra 

emlékeztet, amelyben az apostolok az első Pünkösdkor részesültek. Előzőleg gyengék, erőtlenek, 

gyávák voltak. Tudták, mit kellene tenniük, de nem volt hozzá erejük. Amikor a Szentlélek reájuk 

szállt, akkor egy pillanat alatt egészen más emberek lettek. Megteltek rendíthetetlen erővel, 

hősies akarással, bizonyossággal, Istenre koncentráltsággal. 

 

 7. A szemlélődésre való eljutás tehát összefügg az aszkézissel, vagyis az erényekben való  

erkölcsi előrehaladással. A lélek szerepe az, hogy emberi erőfeszítéseivel keresse a kialakulást, a 

kibontakozást, az erkölcsi tökéletességet a jó, a szeretet gyakorlásában. Ezt nem tudja elérni a maga 

erejével. De azáltal, hogy nem jutott el a maga erejével az erkölcsi tökéletesedésre, mégis 

előkészítheti magát a szemlélődésre, és ez a vágyakozás, ez a kitárulkozás, ez az esdeklés, ez a 

gyöngeségünk tudata – Isten ingyenes kegyelméből – kinyitja az embert a szemlélődés 

ajándékának befogadására. A lélek nagy változáson megy át, egyszerre nyúlik fel a magasba, akarata 

koncentrálódik. Betölti az az isteni erő, amely után sóvárgott, s amelynek hiányában oly tehetetlen, 

olyan nyomorult, és boldogtalan volt az élete. A lélek megtapasztalja Istent, és megtudja, hogy 

milyen édes az Úr! (1 Pét 2, 3). A lélek felmagasztosul, betölti valami isteni felujjongás. Ebben a 

pillanatban valami nagy exaltáció, felmagasztaltatás, valami hihetetlen lendület, valami ég felé 

pattanó feszültség, valami hatalmas akarás, valami roppant lángolás, isteni tűz gyullad fel benne, 

és ez rajta keresztül másokat is lángra akar lobbantani! (vö. Lk 12, 49). 

 

 IV. Mi jellemzi a szemlélődő imát? 

 

 1. A szemlélődő élethez tehát hozzátartozik az isteni igazság szemlélete is, vagyis a 

szemlélődés célja, hogy az ember Istent szemlélhesse, Aki az egész emberi életnek az értelme. 
Istent majd színről színre fogjuk látni, és a mennyországban ez tesz tökéletesen boldoggá minket.  

 

 2. De a szemlélődéshez hozzátartozik Isten cselekvéseinek a megismerése. Az ember 

fokozatosan jut el Isten ismeretére. A szemlélődés az értelemnek és az akaratnak Istenre irányulása, 

így tehát az erkölcsi erények gyakorlása révén kiterjed az egész életre: Mindent Istent gondolata 

és akarata szerint szemlél, cselekszik, és ekkor lobog fel benne a szeretet!  
 

 3. A Jézusról nevezett (Avilai) Teréz erről az ismeretről így ad tanítást: A kegyelem belső 

hatásai (az élő hit, a tüzes szeretet, az erős elhatározások és a nagy szellemi gyengédség) által – 

amelyeket a lélek érez –tudja meg az ember, hogy Istenhez tartozik. Egyedül a hatásai mutatják 

meg nekünk Isten jelenlétét (Önéletrajz, 27. fejezet). 

 

 4. Keresztes Szent János is hangsúlyozza, hogy az egyesülést, a léleknek ezt az Istenbe való 

áthasonulását a szeretet eszközli, az a szeretet révén történik. Ezt „hasonlósági egyesülés”-nek 

lehet nevezni. Ez a természetfeletti egyesülés akkor jön létre, amikor a két akarat, tudniillik a léleké 

és Istené egy ugyanazon dologra irányul, megegyezik, és egyikben sincs semmi, ami ellenére volna 

a másiknak. Ha tehát a lélek tökéletesen kiveti önmagából mindazt, ami kellemetlen Isten 

akaratának, és nem egyezik meg azzal, szükségképpen Istenhez hasonul a szeretet révén 

(Kármelhegy útja, 2. könyv 4. fejezet). 

 

 5. Szalézi Szent Ferenc is arra utal, hogy a szeretet által tapasztalja meg a lélek az isteni 

jelenlétet. Azt mondja: „Nem ritkán kimondhatatlan örömök töltik el a lelket, benső édességek, 

amelyek Isten jelenlétének a jelei” (Theotimos, 567. oldal).  

 

 6. Sienai Szent Katalin szerint a misztikus tudás tehát annyi, mint megismerni azt a gazdag 

gyönyört és boldogságot, amely az aszkézis erejével átalakított életből fakad fel.  

 – A misztikus tudás az a tudás, amellyel a lélek megismeri azt a gyönyört, amelyet Isten és 

az isteni élet jelent.  



 

 – A misztikus tudás annyi, mint megismerni azt a csodálatos, szent, izzó gerjedezést, 

amelyet Isten szeretete, a szent szerelem, az amor sanctus nyújt a lélek számára, amely azt 

befogadja magába. 

 – A misztikus tudás annyi, mint megízlelni és látni, hogy milyen édes az Úr! (Zsolt 33, 9). 

Az Úr azt mondta gyűrűjével eljegyzett menyasszonyának: „A lélek azzal a Világossággal szeret 

engem, mely szeretet az ismeretből következik: minél inkább ismer, annál inkább szeret, és minél 

inkább szeret, annál inkább ismer. Ismeret és szeretet kölcsönösen táplálják egymást.” (Dialógus, 

61). 

 

 V. A szemlélődő élet hányféle fokozatáról szólnak a lelki élet mesterei? 

 

 A lelki élet mesterei tanítják, hogy a szemlélődő életben van előrehaladás. Aki ugyanis az 

Isten szeretetének útjára lépett, annak szinte nem lehet megállnia, mert valami különleges erő 

húzza, szívja mind magasabbra. A szeretetnek valami különös kényszere készteti, amelynek nem 

tud ellenállni. Azonban ezt az egyszerű előrehaladást különböző fázisokra felosztani nagyon nehéz, 

nem könnyű meghatározni. Ezért azután a lelki élet mestereinél különböző felosztásokat találunk:  

 – Például a Scala paradisi, a remetéknek a lelkisége négy fokra osztja be a lelki életet.  

 – Szent Bernát magának a szemlélődésnek hat különböző fokozatát állapítja meg.  

 – Szent Bonaventúra is hat fokot állapít meg.  

 – Keresztes Szent János az egész lelki életet hat fokra osztja.  

 – A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz hét fokozatról szól a hét lakásban.  

 – Alvarez de Paz tizenöt fokot állapít meg.  

 – Scaramelli a szentírási szimbólumokból kiindulva a lelkiélet tizenkét emeletét 

különbözteti meg. 

 Vannak, akik egészen ötvenkét fokig elmennek a lelkiélet fokozatainak a lépcsőinél.  

 Tehát azt lehetne mondani, ahány misztikus, annyi osztályozási tétel (Theotimos, 261). Az a 

tény, hogy ennyiféle megközelítés van, utal arra, hogy nem kell mereven és kizárólag a 

szentterézi beosztáshoz ragaszkodni, annál is inkább, mert ezek eredetileg nem is fokokat 

jelentettek őnála.  

 

 VI. A szemlélődő lélek vonatkozása a világhoz és Istenhez 

 

 A szemlélődés két lényeges irányulásából – hogy az értelem és az akarat Istenre irányul – 

tehát fontos kiemelni, hogy a szemlélődő imádság nagy gyönyörűség és boldogság forrása lesz. 

Nagy Szent Gergely pápa ezt így mondja: „A szemlélődő élet nagyon édes, nagyon szeretetteljes 

édesség! (Vita contemplativa est valde amabilis dulcedo)” Azzal, hogy az ember eljut az önmaga 

felett való uralomra, a lelki koncentrációra, győzelmes erőre, eléri a legmélyebb gyönyört és 

boldogságot, amit ember elérhet. Ez az a boldogság, amely után a legfájdalmasabban vágyódik 

az ember.  
 

Ennek a boldogságnak két mozzanata:  

 

 1. Az első a világra vonatkozik. Szalézi Szent Ferenc mondja: „A lélek megkapja Istentől 

az uralmat a világ felett. Ez olyan lelki erő, olyan győzelmes fölény, amely a világot a maga 

rendjében, szépségében, harmóniájában tudja nézni. A szemlélődésre eljutott lélek eléri azt az 

indifferenciát, vagyis szent közömbösséget, amelyet Loyolai Szent Ignác a lelki élet alapjának 

mondott. A lélek itt megérzi, hogy messze kimagaslik a világ fölé, és beleemelkedik az 

örökkévaló, vagyis isteni világba. A lelken „az örökkévalóság tudata” vesz erőt, érzi, hogy ő több 

és nagyobb az evilágnál. Megérzi az istengyermekek öntudatát. Megtudja, hogy vágyai, igényei, 

örömei, erői valamiképpen most már isteniek. Megtapasztalja, hogy élete valamiképpen részt vesz 

Isten életében! Lelkében az örömnek egy olyan felmagasztosult formája lángol, amelyet 

megrendíteni semmi sem bír, amely istenivé teszi számára az életet. Ez az öröm erős és komoly 



 

öröm, diadalmas optimizmus. A felszínen lehetnek küzdelmek, de a lélek mélysége 

megzavarhatatlan és biztos. A szemlélődő lélek tudja, hogy mintegy magas ormon áll viharban és 

napsütésben egyformán a maga énekét zengi. Az Istenben így elmerült lélek a világ összes javaival 

sem cserélné fel nyugalmát!” (Theotimos, 555. oldal). 

 

 2. A szemlélődésben megtapasztalt boldogságnak van egy második mozzanata is. Nemcsak 

az, hogy a világ fölé emelkedik, hanem belemerül Istenbe. Ebben összpontosul a lelki élet, a 

misztikus élet minden gazdagsága. Ez az a gyönyörűség, amelyről Szent Ágoston beszél. Amikor a 

lelki érzékek összes gyönyörűségeit felsorolja, azt mondja: „Ezeknél sokkal több Isten, amit mi 

szinte meg sem tudunk érezni. Amikor Istent beleöleli magát az ember önmagába, akkor az emberi 

lélek végtelen utáni legnagyobb vágya, szomjúsága immár kielégül. Szépség, béke, öröm és szeretet 

tölti be.” A szemlélődés gyönyöre tehát nem más, mint Istennel való betöltődöttség.   

 

 3. Aquinói Szent Tamás szerint: „A szemlélődés gyönyöre minden emberi gyönyört 

felülmúl, mert egyrészt a szellemi gyönyör különb, mint a testi; másrészt az a szeretés – amellyel 

Istent az Ő ajándékából szerethetjük – minden szeretetet felülmúl!  

 

 4. A lelki élet mesterei nem véletlenül mondják a szemlélődést teóriá-nak, nézésnek. Jó 

hasonlatot lehet találni éppen egy szép tájnak a szemléletében. Eszerint a szemlélődés ahhoz az 

élményhez hasonlít, mint amikor az ember egy gyönyörű táj előtt áll, azon végignéz, annak 

gyönyörű szépségében megérzi a titokzatos isteni erők áramlását és izgalmas, csodálatos jelenlétét. 

A szemlélődő imában az ember is valami ilyesmit élhet meg. Az élet valami csodálatos szépségként 

tárul fel előtte. Megérzi azt a nagy tényt, hogy ő Istennel van tele, hogy Isten nemcsak 

titokzatosan körülveszi őt, hanem benne is él! Isten erői fakadnak fel benne. Megélhetjük, hogy 

az isteni erő, a szeretet ott árad, áramlik körülöttünk, sőt belénk is áradt. A gyönyörnek, az 

Istenben való gyönyörködésnek, a szeretetnek az Istentől kapott lángolását – amelyet a lélek 

megtapasztalt – így joggal mondhatjuk szemlélődésnek. Az ember meglát valamit Istenből, ami 

azután Őt önmaga fölé emeli, belevonja Isten világába, isteni gyönyörűséggel tölti be.  

 A szemlélődés meghatározását tehát röviden így lehetne megadni: A szemlélődés Isten 

jelenlétének megtapasztalása a szeretet és az öröm által, amelyet az a lélek ismer meg, akit a 

lelki éjszaka próbáiban Isten megtisztít, és egyesít önmagával. Az ilyen lélekről mondja Jézus: 

Atyám is szeretni fogja – tudniillik azt, aki engemet szeret –, szeretni fogom őt én is, és 

kinyilatkoztatom magamat, … hozzámegyünk, és benne fogunk lakni (vö. Jn 14, 21. 23).  

 

A 146. számú énekkel fejezzük be az imánkat:  

 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak,   

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak.  

 Ó, jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak!  

 
 


