
 

 

 

 

295. Nézzük tovább a szemlélődő imaélményt! 

 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket:   

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 

Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

Ha szentséges arcod ragyog vándorútunk végén:  

Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

 

Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten! 

És eléje minden lélek szentül közelítsen, 

S az angyalok seregének hangján énekelje:  

Siess, Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve!  

 

 A misztikus élményt, vagy a szemlélődő imaélményt nem könnyű néhány szóval 

összefoglalni. Olyan gazdag a tartalma, hogy a fogalmi meghatározásnál is órák kellenek, míg 

valamennyire is körül tudjuk írni, kimondani a kimondhatatlant: mit is jelent az, hogy a szemlélődő 

imában Isten közli velünk a szeretetét. A szemlélődő imádság nem közvetlen látás, hanem 

szellemi tekintet. Ezt már többször megélhettük. A szellemi tekintet olyan, mint a múltba való 

visszatekintés. Az ember már nem látja az eseményeket, amelyek vele itt vagy ott megtörténtek, de 

szívesen visszaemlékezik a kellemes élményekre, azokat mintegy felidézi, áttekinti – tehát 

hosszasabban is –, mert jó azokat újra meg újra látni, szemlélni. Vagy a múltban megtörtént 

kellemetlen élményeket az ember nem szívesen idézi vissza, de eszünkbe jutnak, hogy ez vagy az 

történt. De a jövővel kapcsolatban is van szellemi előrenézés vagy tervezés. Az embernek vannak 

szellemi élményei az ismeret vonalán olyan dolgokkal kapcsolatban is, amelyeket most nem lát.  

 

1. A szemlélődő élmény valami olyan, mint a hajós látásmódja, aki tudja, hogy ott van 

előtte a biztos kikötő, a hazaérkezést nyújtó szárazföld, de még nem látja. Neki elég, ha tudja a 

túlsó part létezésének tényét. Ezért töretlenül megy előre, mert ez a szüntelenül odairányulás 

egyszer majd látássá változik. Ilyen a mennyország felé való szüntelen törekvés is. Lelki 

szemünket az Isten által kitűzött cél felé fordítjuk, gondolatainkkal, vágyainkkal és 

szeretetünkkel már ott vagyunk lelkünk Atyjánál. Valami szellemi módon mentünk előre. Ez itt 

a hazaérkezés boldogsága. Viszont Szent Pál apostoltól tudjuk: a mi hazánk a mennyben van (Fil 3, 

20).  

A kontempláció, vagy más szóval a szemlélődés, szemlélődő imádság az Istennel való 

szeretetközösség megtapasztalása. A szemlélődés valami újfajta ismeretet ajándékoz Istenről a 

megtapasztalás szintjén. Mondhatjuk így is: Istennek szeretetből fakadó megismerése a kegyelem 

által, vagyis Isten ajándékozó szeretete révén (P. Gabriele OCD p.64.).  Végül is a megszentelő 

kegyelem tesz majd alkalmassá a mennyországban Isten boldogító színe-látására, az Isten 

társaságában eltöltött örök életre, az Istennel egyesült életre (p. 25). Ez tehát majd csak a 

mennyországban lesz osztályrészünk, de a jövőbe való előretekintés már a földi élet ajándéka. Itt a 

földön a szemlélődő imádságban az ember úgy él, mint akinek a szívét megigézte Isten 

örökkévaló mennyei szeretete. A mennyei kikötőbe való megérkezés biztonság-tudata boldoggá 

teszi az embert már itt a földön, ebben a földi életben, a földi életünk tengerén való hajózásban, 

amikor majd eljutunk a túlsó partra.  

A személődő ima ajándékát megkapott ember az Istentől megigézett szívvel él. Ez a 

mennyországban színről-színre látható Isten látására vágyódó életmód még nem olyan, mint a földi 

viszonylatban a napfényben való látás. Megismerjük a dolgokat, és megszeretjük, mert látjuk. A 

személődő imában való Isten-szemlélés itt a földön inkább olyan, mint a sötétben a kimondott 



 

szóból való megismerés, hallom a másik vallomását: „szeretlek”; és ez a másik, ez a kedves még 

szemmel, földi szemmel, emberi szemmel nem látható Isten felé mi is kimondhatjuk a vallomást: 

„viszontszeretlek Uram!” Olyan ez, mint a sötétben az egymást szerető emberek átölelése. Nem 

látom a Másikat, de érzem azt, hogy milyen gyengéd szeretettel van irántam.  
 

2. Vagy egy ilyen hasonlatot is mondhatunk: A szemlélődő imádság olyan, mint a sugallat. 

Olyan, mint a hang, tehát a szó nélküli, sőt érzés nélküli ismeret és szeretet-közlés megtapasztalása. 

A földi élet sötétjében ezt a kedves Másikat, nagy M-mel, tehát Istent nem látom, nem hallom, nem 

is érzem, de mégis azt az értelmi világosságot adó szót, amellyel Ő kimondja: „szeretlek”, 

megtapasztalhatjuk. A szemlélődő imában tehát nem az érzékelésben valósul meg, nem a 

látásban, a testi szemünk közvetítésével, nem is a hallásban, a testi fülünk szolgálatával, hanem a 

szívek összecsengésében. Isten és az ember szíve egybecsendül, együtt rezonál.  

A szemlélődő imádságot igazán hiteles, vallásos élménynek kell mondanunk. A lelki életnek 

ez az élménye ugyanis Isten személyes megtapasztalásán alapszik. Értelemi és érzelmi befogadás 

által történő tapasztalati meggyőződésen, tudniillik, hogy Isten szeret bennünket. A misztikus 

élmény, vagy a szemlélődő imaélmény tehát titokzatos megtapasztalás Istenről, ismeret Isten 

jelenlétéről, és bennünk valóságáról. Az ember nemcsak tudja az értelem segítségével, hogy 

Isten itt van, és bennünk van, hanem a szíve segítségével érzi is, hogy a szíve teli van Isten 

szeretetével! A misztikus élmény tehát nem az érzékszervek világában érezhető, megtapasztalható 

élmény, de mégis átélhető élmény a lélek szférájában. Valóságos élmény. Az érzékszervek 

becsaphatnak bennünket. Szemünkkel úgy érzékeljük, hogy keleten kél fel a nap, és nyugaton 

nyugszik le. A tudomány ma már tudja, hogy itt tévednek az érzékszervek. A szemlélődés nem 

természetes istenismeretet ad, hanem sokkal inkább természetfeletti istenismeretet, 

istenmegtapasztalást, a szeretet áradatának a megtapasztalását.  

 

3, Isten a mi természetünket meghaladó Lény. Az Ő szeretetének a belénk áradása is az 

emberi tapasztalati, érzékszervi megismerést meghaladó élmény. Mégis a szemlélődő imának az 

ajándékát megkapott ember belsőleg tudja, hogy árad beléje Isten szeretete. Tehát valami olyan 

csodálatos istenismeretet él meg az imádságban, amely a szeretés által valósul meg. A 

szemlélődés kegyelmét megkapott ember számára az istenszeretet lesz szinte az egyetlen erény, 

amely az ő életében minden más cselekedetet, gondolatot, szót vezérel. Az életében már nincs külön 

ideje az imádságnak, vagyis az Istenhez való lelki felemelkedésnek, az Istenhez irányított 

szavaknak, hanem az egész élete imádsággá lesz, az Istennel való kapcsolattá. Ez az Istennel való 

kontaktus tölti ki, fogja át egész napját. Tehát ez nem a külső feladatok elhanyagolását jelenti, 

hanem azt a harmóniát, hogy Istent szellemi tekintettel szemlélő ember a leghétköznapibb 

cselekedeteit is Isten jelenlétében, sőt Istenben végzi azzal a tudattal, hogy őbenne pedig Isten 

jelen van, és Isten őt szereti, illetve képesíti a cselekedetek megvalósítására.  
 

4. Az imádság csendjében tehát a feladatunk az, hogy engedjük egyre jobban 

eluralkodni bennünk Istent! Jöjjön el az Ő uralma, az Ő országa (vö. Mt 6, 10). Kapcsolódjon 

egyre jobban össze az életünk Istennel! Valahogy úgy, mint a telefon-kapcsolat: Isten hív 

bennünket! Nekünk nem elegendő csak meghallani a kicsengető jelzést, hanem fel is kell venni a 

telefont, és tartani a kontaktust, nem letenni. Engedni, hogy az Ő szava érvényesüljön! Engedni, 

hogy mint valami távirányítással Ő irányítsa a cselekedeteinket! Tehát a tevékenységeinket 

nemcsak az Ő jelenlétében végezzük, hanem az Ő szeretete segítségével is! Ahogyan a kicsi 

gyermek hagyja, hogy édesanyja vagy édesapja vezérelje, irányítsa, mondja meg neki, hogy mit 

tegyen; és ő azt készségesen megteszi. Mi is  

– érezzük meg Mennyei Atyánk szerető ránk-tekintését! 

–  halljuk meg mennyei telefonüzenetét! 

–  tegyük meg szívesen azt, amit kér!  

Abban is példát vehetünk a gyermektől, hogy amikor már az édesanyja kérésére mindent 

szépen rendbe-rakott a játékai között, akkor odamehet édesanyjához, és az ölében elfészkelődhet, 



 

kipihenheti nála magát. A szemlélődő imádságban élt életünk is ilyen: a cselekvések után 

megpihenés Isten szerető ölelésében, szívének dédelgetésében. 
  

5. Prohászka Ottókár püspök atya mondja: „A szemlélet megnyugtat, megpihentet, 

elfelejteti a világot, ugyanakkor tevékenységre, küzdelemre is ébreszt. Teljes öntudatra 

kényszerít, vagyis megtapasztaljuk, megtudjuk, hogy Isten bennünk van! Tehát a szemlélet és 

a tevékenység nem ellentétben állnak, hanem kiegészítik egymást. A szemlélet hiányát pótolja 

tehát tevékenység, a tevékenység egyoldalúságát kiegészíti a szemlélet, és a kettőnek váltakozó 

gyakorlatában ráismerünk Krisztusnak szentségi szeretetére az Oltáriszentségben, és ennek a 

szeretetnek az igazi természetére. Az Oltáriszentség hirdeti: szeret az Úr! Aki mélyen belenéz ebbe 

a szent titokba, észreveszi, hogy Isten a maga módján szeret. Ahogyan az ő Végtelen fölségének és 

valóságos isteni természetének megfelel, mely minden emberben új megtestesülést sürget. Isten 

természete a tevékenység, szeretete is tehát életre, tevékenységre vezet. Ez a törekvés beleállít 

bennünket az Istenhez hasonulás végtelen távlataiba. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Isten ugyanis 

lágyan és édesen hangolja a lelkünket az istenszeretetre. Segít elgondolnunk: Isten itt van 

bennünk! Isten segít arra, hogy felejtsük el önmagunkat, és pihenjünk meg Őbenne! (Vö. Ho. 

154), és énekeljük el a Jegyessel az Énekek éneke szavát: Megtaláltam Őt, Akit lelkem szeret, 

magamhoz ölelem, és nem eresztem el többé! (Én 3, 4).” Így hangzanak Prohászka püspök atya 

gondolatai a szentségi Jézus előtt (300. old.).  

A szemlélődő ima tehát egy olyan kegyelem, egy olyan ajándék, amellyel Isten a léleknek 

ajándékozza magát az Ismeret – tudniillik a Fiú -, és a Szeretet – tudniillik a Szentlélek – által. 

Istennek ez a megtapasztalása egy közbenső ismeret a közönséges hit és a boldogító színe-látás 

között, amely szemlélődés inkább a hithez áll közel. Ezért részesedik annak homályosságában is, 

illetve világosságában, mert a szeretés által mégis meg tudja tapasztalni Istent, Akit az 

ismereteivel nem tud átfogni (Ta. 1394 l.). Isten szeretet (1 Jn 4, 8. 16).  

A szemlélődő imaélmény tehát egy olyan tapasztalás Istenről, amely nem a fontolgató 

elmélkedés által, hanem Isten ingyenes ajándékából valósul meg, és ismeretet, illetve szeretetet 

hoz létre az emberben Istenről és az isteni dolgokról. Itt az értelem már nem keresgél különféle 

tárgyképek segítségével (Ta. 1389 l.). Tehát a földi élet dolgairól való benyomások nem képek 

segítségével, hanem a tökéletes csendben és nyugalomban a ráfigyelés, a rátekintés által 

befogadja azt, amit Isten megértet vele. Az akarat pedig boldogan megízleli és szereti Istent, Aki 

magához vonzotta, magába ölelte őt. A lélek tehát itt nem annyira érez, nem annyira ismer, hanem 

sokkal inkább szeret! A szemlélődő ima Istennel való kapcsolatában a lélek „csak” (idézőjelben 

csak) nézi, szemléli, elnézegeti Istennek a szeretetét, illetve engedi, hogy Isten beléje árassza az Ő 

szeretetét. Szeretettel szemléli, és befogadja azt, aki őt szereti.  

 

6. Puskeli Mária idézi Thomas Mertont, ezt az amerikai trappista szerzetest: „A 

szemlélődés Istennek az az ajándéka, amely során a beléje öntött szeretet által a megtisztult lélek 

hirtelen és megmagyarázhatatlanul megtapasztalja önmagában Isten jelenlétét. Isten 

tapasztalati felismerése abból a tényből fakad, hogy a tiszta szeretet tökéletesítette az Istenhez való 

hasonlóságot. A lélek tehát olyan lesz, mint egy tükör, amely arra teremtetett, hogy 

visszatükrözze Őt. Mivel a szemlélődést a Krisztussal való bensőséges egység kegyelme hozza 

létre, és mivel Krisztus természete szerint Isten Fia, a szemlélődő imádság lényegénél fogva teljes 

és érett részvétel az Ő Istenfiúságában. A szemlélődő imában Istent valóban „Atyaként” ismerjük 

meg, vagyis nemcsak mint Teremtőnket a természetes rendben, hanem természetfeletti életünk élő 

és bensőségesen éltető forrását.  

A szemlélődés imádsága tehát személyes válaszunk az Ő bennünk való misztikus jelenlétére 

és tevékenységére. Hirtelenül tudatosul bennünk, hogy a Lét, az Ismeret, és a Szeretet végtelenül 

gazdag forrásával állunk szemben. Noha mégsem látjuk Őt, mert a találkozásunk még a hit 

sötétségében megy végbe (vö. Zsid 11, 1). (Puskeli Mária: Akik hittek a szeretetben – Róma, 1975. 

226-227. oldal). 



 

Önmagunkat is meg tudjuk tapasztalni, emberi voltunkat, korlátoltságainkat, határainkat, 

ugyanakkor gondolataink mérhetetlen tágasságát, szeretetünk kiteljesedését szinte a határtalanságig, 

ezt a szellemi személyiséget, aki vagyunk, valami módon úgy tapasztaljuk meg, hogy mégsem 

látjuk legbelsőbb mivoltunkat, csak a testünket tudjuk a testi szemmel látni. A testi működéseket 

tudjuk orvosi műszerekkel kontrollálni. Önmagunknak tehát ez a megtapasztalása segít ahhoz az 

élményhez, amely a szemlélődő imádságban valósul meg Isten ajándékából. A szemlélődő ima 

ajándékát megkapott ember ugyanis megtapasztalja önmagában Isten jelenlét, az isteni 

gondolatnak, a gondolattal való betöltöttséget, az isteni szeretettel való betöltöttséget.  

 

7. A Verbi Sponsa, vagyis az Isten igéjének jegyese kezdetű vatikáni irat – amely 1999. 

május 13-án kelt – azt mondja a szemlélődésről: az nem más, mint megvalósult szeretet-közösség 

Istennel, tudniillik amely közösséget maga Isten létesít a lélekkel, amikor magát közli vele. 

Amikor Isten az Ő végtelen Létét, az Ő örök gondolatát és szent szeretetét közli, akkor 

tulajdonképpen az Atya, a Fiú és a Szentlélek az Ő szeretet-közösségét ajándékozza az imádkozó 

embernek a szemlélődés kegyelmében. A szentháromságos szeretet-közösség belevonja az embert 

az Ő szentháromságos közösségébe, létébe. Micsoda mélységes élmény! Ahogyan a családtagok 

nem unják meg az egymással való szeretet-közösség élményét – minél ideálisabb ugyanis a 

szeretetük, annál kívánatosabb –, ugyanúgy az imádság, a szemlélődő ima kegyelmét megkapott 

ember is szüntelenül szeretne ebben a szeretetközösségben megmaradni az Atyával, a Fiúval 

és a Szentlélekkel.  

A szemlélődő imaélmény tehát a hit megélése, a hit átélése. Annak az Istennek a 

megtapasztalása,  

– Akiben hiszünk (vö. 2 Kor 4, 13),  

– Akinek élünk,  

– Akiért létezünk, és  

– Aki bennünk van, betölt az Ő gondolataival és szeretetével  (vö. Ap Csel 17, 28).  

 

8. A szemlélődő imára való előkészületünk legjobb módja tehát a hit felindítása: 

„Hiszek az egy Istenben, Aki Atya, Fiú és Szentlélek, Aki szeretet-közösséget hoz létre.” 

Tudniillik a benne hívőket az Egyház szeretetközösségébe gyűjti ebben a földi életben. A hit 

felindítása arra is vonatkozik, amit a Hitvallás vége-felé imádkozunk: „Hiszem a bűnök 

bocsánatát”, tudniillik a szentháromságos egy Isten szeretete az Egyház szolgálatával adja meg 

lelkünk megtisztulását, és készít elő az örök életre, az örökkön örökké élő Istennel való életre. A 

keresztségben azt az örök Istent adja nekünk az Egyház, hiszen Krisztustól erre kapott megbízást: 

„Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” (Mt 28, 19). Aki ki tudja mondani 

a vallomást: „Hiszem, hogy Istenem, Te a megszentelő kegyelem által bennem élsz!”, az valami 

hit-élményt tapasztalhat meg. A lelkében élő Istenről való hitélmény pedig segít az Isten iránti 

szeretet fellángolására. Ebben a tűzben, ebben a fényben, ebben a ragyogásban a lélek annál 

jobban meglátja Istent, minél tisztább a szíve, minél kevésbé kormozóan ég benne a szeretet 

lángolása, minél tisztább benne a szeretet ragyogása. A szentháromságos egy Istenben való hit 

felindítása, megélése tehát a szeretet fellobogására, a szív megtisztulására segít. Isten szívesen 

segít az Ő választottjának, hogy az aktív megtisztulás az Ő isteni segítségével – ahogy mondjuk: 

passzív megtisztulás által a szemlélésben Isten szellemi meglátására segítsen. Szellemi 

megtapasztalására. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent (Mt 5, 8). A lélek pedig 

minél jobban észreveszi, meglátja önmagában Istent, annál inkább megtapasztalja Isten neki 

ajándékozott szeretetét is. A tűz egyre lobogóbb lesz, a láng egyre tüzesebb, a szeretet egyre 

nagyobb! Izzó, tüzes szeretet Isten szívéből a mi szívünkbe! 
 

Az imádkozó lélek ilyenkor már nemcsak hallja Isten üzeneteként a szót, hanem ismeri is az 

üzenetet: 

Gyermekem, te már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 



 

Engedjük be a lelkünkbe Istennek ezt a vallomását:  

Gyermekem, te már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Énekeljük Istennek ezt a vallomását:  

Gyermekem, te már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Dúdolva: Hmmm….. 

 

Most pedig hang és dallam nélkül, csak lelkünk mélyén halljuk Isten üzenetét: 

(Gyermekem, te már tudod, hogy’ szeretlek én!) …  



 

  

 


