
 

 

296. A szemlélődő magatartás alapjai 

 

 

Imádkozzuk a 63. számú éneket:   

 

 A keresztfához megyek, mert máshol nem lehetek 

Nyugodalmat lelkemnek. 

S ott talállak, ó Szűz Anya, fájdalom közt bágyadozva, 

Tőr veré át lelkedet. 

 

Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet 

Látni szegény jászolban.  

S midőn annyi ellenségek romlására esküvének:  

Tőr veré át lelkedet. 

 

1. Mi szükség van a szemlélődő magatartásra? 
 

Fel lehet tenni ezt a kérdést, amikor modern korunk a teljesítményre van beállítva, a 

materiálisan mérhető eredményeket keresik az emberek, amellyel anyagi hasznot biztosítanak. Talán 

egy másik kérdéssel válaszoljunk:  

„Miért van szükség elméleti kutató orvosokra? Miért nem csak gyógyít mindenki? Azzal 

mindnyárt több lesz a bevétele.” Nyilván, hogy az orvostudomány tudja, hogy mennyire szükséges 

állandóan újabb és újabb felfedezéseket tenni az orvoslásban. Vagy egy másik kérdés: „Mi szükség van 

sarkvidéki kutatóállomásokra, ahol embertelen hidegben, -40-60 C fokban a kutatók azt nézik, hogy 

hogyan töredezik a jég, a klímaváltozás mit eredményez a föld jég és vízháztartásában. Hogyan lehet 

megakadályozni, hogy ne legyen egy olyan felmelegedés, amellyel akár 7 métert is emelkedjenek az 

óceánok vízszintjei, és akkor akár egész London belvárosa is víz alá kerül. Vagy mi szükség van 

csillagvizsgáló obszervatóriumokra?” A mai technika a műholdak nélkül nem létezne. Tehát szükség 

van mindezekre az elméleti kutató-tevékenységekre.  

 

A szemlélődő ember is ilyen látszólag elméleti tevékenységet végez, a szemlélődő imádkozók 

az égi jelek figyelői. A szemlélődő imádság az emberi erőfeszítés, az aszketikus magatartás alapján 

bontakozik ki. Az aszketika, mint tudomány az ember törekvéseit foglalja össze az üdvösség elnyerése 

érdekében. Rendszerezi: mit kell tennünk, cselekednünk. Olyan, mint amikor az ember felmászik egy 

hegyre. Az aszkézis segítségével az emberi lélek aktív. Igazán az a feladata, amit Keresztelő Szent 

János így fogalmaz meg: Nekem kisebbednem kell! (Jn 3, 30). Az aszketikus gyakorlatokkal ugyanis az 

ember Istennek ad elsőbbséget az életében. A teológia, mint tudomány Istenről szóló tanítás, hogy az 

üdvösséget az egyetemes emberiségnek Isten hogyan ajándékozza. A misztika pedig Istenről, mint 

ajándékozó Istenről szóló tudomány, Aki az egyes ember üdvösségét azáltal akarja biztosítani, 

hogy Ő cselekszik az emberi lélekben. A misztikában tehát már Isten az elsődleges cselekvő, Isten 

foglalja el az első helyet az ember életében. Ez más, mint a turistának a hegyre felmászása. Ez olyan, 

mint a hegyre felvivő lift, az ember felemeltetik a Hegyre  A misztika szférájában az imádkozó lélek 

magatartása már passzív, boldogan hagyja magát felemelni Isten közelébe. A Zsoltáros ezt így énekli 

meg: Az Úr a szelídeket magához emeli (Zsolt 146, 6). Tudjuk jól, hogy a hegyre akárki felmehet, de 

azt is tapasztaljuk, hogy nem mindenki akar felmenni. A lelkiség csúcsára, Isten hegyére Isten 

mindenkit meghív, és hajlandó is felemelni az embert magához, aki engedi, aki odamegy a felszálló 

pályára, beszáll – nem is annyira a liftbe, hanem a helikopterbe, aki engedi, hogy Isten magához emelje, 

illetve engedi, hogy Isten neki ajándékozza Önmagát. Jézus Nagycsütörtökön a búcsúbeszédben 



 

mondta a tanítványoknak: Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az 

Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az igazság Lelkét, Aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja 

meg Őt, mert nem látja és nem ismeri. De ti megismeritek, mert bennetek marad. Nem hagylak árván 

titeket, eljövök hozzátok (Jn 14, 15-18). Jézus nekünk akarja ajándékozni önmagát. Ez az isteni 

cselekvés lényege. Ez egy titokzatos, misztikus cselekedet. Megismétli ezt a gondolatot, amikor így 

szól: Senki sem tud hozzám jönni, ha az Atya, Aki küldött engem, nem vonzza (Jn 6, 44; LH IV. 307). 

Tehát erről az isteni tevékenységről akarunk mélyebb információt:  

 

2. Hogyan működik Isten a szemlélődő imádságban? 

 

A szemlélődő imát mondhatjuk az imádság csúcsélményének. Amikor az ember felfelé, egyre 

közelebb megy Istenhez, vagy pedig lelke legmélyére szeretne eljutni ugyancsak Istenhez; akkor a 

külvilág szinte megszűnik számára. Már nem ezt a világot szemléli, hanem mindenek Teremtőjét, Istent 

akarja látni! A kérdés tehát:  

 

3. Hogyan tud eljutni az ember a látható dolgok mögé? Hogyan tudja a lényeget meglátni? 

 

Amint a másik szobában, vagy egy távoli személyre gondolva felindíthatjuk az iránta való 

szeretetet, és betölt az iránta való öröm, sőt gyönyörködhetünk az irántunk való szeretetében, 

személyének tökéletességeiben anélkül, hogy láthatnánk őt, úgy a földi szemmel nem látható, de 

jelenlevő Istennel is kapcsolatba juthatunk először is a rágondolás, másodsorban pedig a szeretés 

által. Szellemi képességeink, tehát az értelem és az akarat képesítenek arra, hogy egyre jobban 

megismerjük, illetve szeressük Őt, még ha nem is látjuk. Szent Péter apostol tanítja: Őt bár nem 

láttátok, szeretitek. És mivel most láthatatlanul hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel 

örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét (1 Pt 1, 8-9). Tudniillik akkor Isten 

lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28), Isten lesz bennünk is, mi pedig Istenben. Péter apostol mondja, 

hogy erre az istenélményre maga Isten készít fel: Isten, minden kegyelemnek szerzője, Aki rövid 

szenvedésetek után Jézus Krisztusban örök dicsőségre hívott meg titeket, maga tesz rá alkalmassá, 

maga erősít és szilárdít meg (1 Pt 5, 10).  

Ha a lelkiség tudományos lexikonját nézzük, akkor a kontempláció, szemlélődés szóról azt 

mondja: ez a kifejezés a templum szóból származik, amely a külvilág fényeitől falakkal elválasztott, az 

ég titkainak, a csillagok vizsgálására szánt teret jelentette eredetileg. Ebben az elválasztott térben a 

látható teremtmények által az ember a láthatatlan Teremtőre irányul. Tehát a teremtmények a 

láthatatlan Teremtőre irányítják az embert a gondolkodás és a szeretés által. Az ég felé forduló ember 

egyben az égi történéseken elgondolkodó ember is, aki az értelme segítségével azok lényegét 

(Logos) keresi. Ez tehát nemcsak egyszerű nézése a dolgoknak, hanem azok lelki ismerete, lelki 

megismerése. Ez a szellemi ismeret segít, hogy a dolgokat az Istennel való kapcsolatukban nézzük 

(Massimo il Conf.,A Thal.q.32, PG 90, 372 bc). Ez adja a bölcsességet, vagyis hogy a teremtményeket 

azoknak elsődleges értelmében nézzük, tudniillik, hogy Istenhez vezetnek, Istenre irányítják lelkünk 

tekintetét.  
A lelki élet mesterei teóriának mondják, még ha talán hibás etimológiával: Teon korajan, Istent 

látni (Callisto Cataphyg., De vita contemplative 2 e 19, PG 147, 836 b, 852 b) – a teória szó ilyen 

értelemből született. Igazán a görög atyáknál a teória a szemlélődést jelenti tehát. A keresztények 

számára – akik a tudást a dolgokból és Isten ajándékaiból szerzik meg – nyilvánvaló, hogy Isten 

misztériuma egyedül a kinyilatkoztatásból ismerhető meg. Mivel az ember természeténél fogva a 

dolgok mögötti lényeget felismerni képes ember, ezért részesedik az isteni tudásban, amit megtud, amit 

megismert, az ugyanis Isten gondolata.  

A kinyilatkoztatás, Isten üzenetének befogadásához elengedhetetlen a lélek tisztasága a lélek 

szemének, a szívnek a közvetítésével. Ez tehát egy szükséges feltétel a szemléléshez. Nem győzzük 



 

eleget idézni Jézus szavát: Boldogok a tisztaszívűek, ők meglátják Istent (Mt 5, 8). Meglátni Istent az 

nem testi szemmel való látást jelent, hanem a titokzatos Istennel való egység élményszerű megélését. 

Ezt misztikus élménynek is mondjuk.  

 

4. Mit tapasztal meg az ember:a szemlélődő imában? 

 

Isten a nálunknál nagyobb, a minket meghaladó, vagy más szóval transzcendens létező 

közli önmagát, tudniillik létét, tudását és szeretetét. Atya, Fiú, Szentlélek közli önmagát. Istennek 

ez az önközlése lelki esemény. Lélek, nagy L-lel, Isten Lélek árad a lélekhez, az ember-lélekhez. Ez az 

együttlevés, ez az egy-helyen levés élménye tehát nem az érzékelés szférájában történik, hanem az 

ember belső világában. A minket meghaladó, tehát a transzcendens Istennel való élményszerű egység a 

felsőbbrendű Létezőhöz, a tudatfeletti Léthez, Istenhez kapcsol. Az Istenre való szemlélődő ráfigyelés 

nemcsak azt jelenti, hogy az ember irányul Istenre, törekszik észrevenni létét és szeretetét, hanem azt is, 

hogy az ember észreveszi Isten szeretetét, amellyel Ő az ember felé irányul. Befogadja Isten 

önmagát közlő szeretetét. Igent mond a hozzánk lehajló, az önmagával lelkünket betölteni akaró 

Istennek. Ennek az Istennel egyesült életnek, ennek a titokzatos életnek a mintája Krisztus, Akiben 

Isten egyesült az emberrel, és az ember Istennel. Két természet, isteni természet és emberi természet 

egy Személyben. Krisztus az, akinek nincs nagyobb vágya, nincs más irányulása, mint az Atya a 

Szentlélekben. Isten Fia azért jött közénk emberi testben, emberi természettel, hogy ezt az egységet 

velünk megossza, hogy bennünk a mennyei honvágyat ne csak felkeltse, hanem azt be is töltse. 

Lakást készít nekünk az örök Istenben, és szívesen eljön lelkünk hajlékába az Atyával és a 

Szentlélekkel, hogy kinyilatkoztassa magát, nyilvánvalóvá tegye jelenlétét. Azt mondja önmagáról: Aki 

rajtam keresztül megy be, üdvözül. Ki-bejár és legelőt talál (Jn 10, 9). Jézus tehát nemcsak mintát ad az 

Istennel való egyesülésre, hanem azt létre is hozza.  

 

5. A legtökéletesebb Krisztus-követő a Boldogságos Szűzanya  

 

              Ő a legnagyobb misztikus, aki megélte Isten létét és jelenlétét, megélte szeretetének 

titokzatos áramlását, megtapasztalta önmagában, hogy az Atya és a Fiú hogyan irányul egymáshoz a 

Szentlélekben. Megtapasztalta, hogy Istennek milyen titokzatos áramlása van az emberi lélek felé. Az 

Atya megteremtette, a Fiú megváltotta, a Szentlélek megszentelte. 

De a Szűzanya azt is megtapasztalta, hogy Istennek milyen titokzatos áramlása van a lélekben, 

ahogyan betölti az embert, és túlárad rajta keresztül a többi ember felé. A Boldogságos Szűz Mária 

Istent elfogadta élete Urának, befogadta, mint Istenét és gyermekét. Nem látta testi szemmel, de mégis 

szemlélte lelke tekintetével. A Szűzanyától tanulhatjuk meg, hogy mit jelent a misztika, mit jelent ez 

a titokzatos cselekvésmód, konverzió, Isten és az ember közötti kicserélődés. Isten hívására, 

vonzására igent mondani, illetve Istent engedni beáradni a lelkünkbe. Engedni szelíd uralmának.  

–  Vele lenni akár 30 évig is a názáreti házban.  

–  Vele lenni, amikor tanít, tehát engedni, hogy tanítson minket útjaira. 

 – Vele lenni az eukarisztikus lakomán, az utolsó vacsorán.  

– Vele lenni a getszemáni elhagyatottságában, a kereszthordozásában, a keresztre feszülésében, 

feltámadásában, mennybe menetelében, és  

– Vele lenni a mennyben. 

A Boldogságos Szűz Mária a szeretettől elbűvölten engedte, hogy magához vonja, átölelje, 

elragadja szívét az Úr. Így Mária Istenben volt, Isten Máriában. Micsoda misztikus élmény a kölcsönös 

egymásba merülés, amelyet Jézus az Ő testvéreinek is meg akar adni. Jézus ugyanis bennünk akar 

maradni, és azt akarja, hogy mi meg Őbenne legyünk!  
A szemlélődő magatartás tehát olyan állapot, amikor az ember helyet ad Istennek az életében, 

mint ahogyan ezt a Boldogságos Szűz Mária tette.  



 

  

6. Melyek a szemlélődő imádságra való meghívás jelei? 

 

Keresztes Szent János a Kármelhegy útja II. rész 11. fejezetben T 1413 már szólt erről, de nem 

árt röviden felidézni:  

a) Az első jel: a lélek, amely eddig szívesen elmélkedett, most már nem találja örömét az 

okoskodó elmélkedésben, elméjének, képzeletének egyik igazságról a másik igazságra való 

irányításában. A fontolgató elmélkedés helyett inkább megpihenni vágyik az Úrnál. A fontolgatás 

tevékenysége helyett az igazság megismerésében való megnyugvásra vágyódik. Nem a különféle 

igazságokban való elmélyedés vonzza már, hanem inkább mindezen igazságok Ura, Akiben békességet 

talál.  

b) A szemlélődésben való meghívás második jele az: az ember nem találja kedvét a külső 

dolgokban.  

c) A harmadik jel pedig: szeret egyedül lenni Istennel. Szerető figyelemmel függ rajta minden 

különösösebb okoskodó, elmélkedő gondolat nélkül, de telve belső békével, megnyugvással és 

pihenéssel. A kontemplatív magatartás igazi alapja Isten hívása. A lélek megéli: „A Mester itt van, és 

hív téged!” (Jn 11, 29). Hív, hogy Vele légy, hív, hogy életet ajándékozzon neked, mint Lázárnak. Az 

Úr tehát – Aki itt van – neked akarja ajándékozni magát. Ezért a kontemplatív imára meghívást kapott 

ember egyre inkább az Úr jelenlétében akar élni. Engedi, hogy hasson rá lényének fenségessége, 

éltesse éltető Lelke, beborítsa jelenlétével, körülvegye gyengéd szeretetével. Már nem akar mást, mint 

Őt még jobban imádni, szeretné Őt egyre jobban látni! (vö. Jn 12, 21). Vágyódik a Vele való még 

nagyobb egységre, a még nagyobb szeretetre. Most, hogy néztük Jézus, illetve a Boldogságos Szűz 

Mária személyében az Istennel egyesült ember stílusát, alkalmazzuk ezt magunkra, és tegyük fel a 

kérdést:  

 

7. Ki a kontemplatív ember? Milyen a szemlélődő lélek? 

 

– A kontemplatív embernek Isten a legfontosabb.  

– A kontemplatív ember Istennel járó ember.  

– Isten színe előtt járó, és Neki szolgáló ember.  

– Mindenhol felismeri Őt, mindenhol felismeri, keze nyomát, észreveszi jelenlétét.  

– Mindenhol észreveszi Őt, mindenben felismeri keze nyomát, észreveszi jelenlétét.  

– Imádó hódolattal elfogadja akaratát. 

– Krisztus, a Szűzanya és a szentek példájára engedelmességgel szüntelenül igent mond Isten 

hívó szavára.   

– Mindenkor ráhagyatkozik, kezébe ajánlja lelkét (vö. Lk 23, 46)  

– Örül Neki.  

 

8. Ez a kontemplációból, a szemlélődésből fakadó akció, cselekvés: 

 

– A kontemplatív ember a szerető szív készségével meghallja minden helyzetben Isten üzenetét. 

Boldog Isten miatt, Aki megédesít számára mindent.  

– Számára Isten kerül mindenben az első helyre.  

– Mindent reá vonatkoztat.  

– Szüntelenül helyet ad Neki életében, hiszen egészen odaadta életét már Istennek, és semmiben 

sem akarja azt visszavonni.  

–  Mindenről le tud mondani Istenért.  

–  Mindent elvisel Istenért.  

–  Mindent Istenért tesz.  



 

–  Mindent Vele beszél meg.  

–  Mindenre kész Istenért. 

–  Szüntelenül Urának vallja Őt azzal, hogy engedelmeskedik Neki.  

–  Szüntelenül mintegy „látja” a láthatatlan jelenvalót. 

–  Szüntelenül a Mennyei Atyja arca rezdüléséből olvassa ki az Ő akaratát.  

 –  Reá való tekintettel él, gondolkodik, érez, beszél és cselekszik, fegyelmezi egész 

magatartását.  

–  A Fiú mintájára szüntelenül visszatekint Atyja arcára. 

– A Szentlélekben megéli az Atya és a Fiú szeretett egységét, Akik egymás szeretetreméltó 

lététől és lényétől elbűvölve, elragadtatva, egymásban gyönyörködve öröktől fogva örökké szeretik 

egymást.  
–  Szüntelenül gyönyörűségét találja lelke Urában.  

–  Egész lényével Feléje fordul, és áldja Őt. 

–  Mindennek tud örvendezni Isten miatt, Istenből, Istennel, hiszen Istenben él, és Istenért él.  

Ez a kontemplációból, szemlélődésből fakadó passzív cselekvésmód, befogadó létmód.  

 

9. Mi a kontemplatív ima teológiai alapja? 

  

A Szentháromság. Nincs más megalapozása az Istennel való egyesülés imájának, mint az, hogy 

Isten szeret minket is Fiában, és a Szentlelkével gondoz, magához emel, megszentel, betölt.  

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, akit nem köt sem a bűn, sem a világ, sem önmaga. 

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, akinek természetes az Isten jelenlétének az élménye. 

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, aki nem vonakodik a keresztektől, hanem vállalja, 

mint áldozatot és engesztelést.  

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, aki szívesen fogadja az Eukarisztiát, aki befogadja 

lelkébe Isten Fiát az Atyával és a Szentlélekkel, és szívesen időzik el Előtte, mert hódolni akar Neki 

szüntelen.  

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, aki boldog az Istennel való találkozástól az imában.  

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, aki szívesen szereti Istent és a felebarátot (vö. Mt 22, 

37. 39).  

 

10. A Perfecti Caritatis kezdetű zsinati dekrétum  
 

A szerzetesi életről szól. Felsorolja az eszközöket, amelyek segítik, hogy a kizárólag Istennek 

élés vágya megvalósuljon. Ilyen a magány, a csend, az állandó ima és a kemény vezeklés.  

Az állandó ima egyik megnyilvánulása az elmélkedés. A lélek a meditációban tud találkozni 

Istennel, Aki magához vonja őt. Ünnepi óra ez számára, a kölcsönös önajándékozás ideje, az 

egymásban levés gyönyörűsége, „a Te énbennem, én Tebenned” élménye.  

A meditáció tehát gyakorló tere annak, hogy Isten hogyan akarja egyre jobban közölni önmagát 

velünk, amihez az kell, hogy lelkünk egyre inkább befogadó-képes legyen, vagyis egyre inkább üres 

legyen önmagával. A kontemplációban – amely a meditációra épül – megvalósul Jézus óhaja. Ő a 

gyermekekről mondta: Engedjétek hozzám! (vö. Mk 9, 36). De ez a mi lelkünkre is vonatkozik. 

Engedjétek hozzám a lelkeket, ne akadályozzátok! Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya nem vonzza 

őt. De Jézus is vonz bennünket. Azt mondja: Én mindeneket magamhoz vonzok (Jn 12, 32). Ez a 

vonzás tulajdonképpen a szeretet boldogító belénk áradása, felülről érkező szeretet-áradat (vö. 

Róm 5, 5), amelyet megismerhetünk, megtapasztalhatunk. Ez a szeretet nem más, mint a Szentlélek.  

Szokták mondani: az imádság és a munka, mindkettő Istenhez kapcsol. Amikor az ember 

megéli, hogy az imádság és a munka, mindkettő Istenbe kapcsol, illetve imádságába és munkájába 

maga Isten is belekapcsolódik, akkor ez egy titokzatos élmény. Ezt mondjuk misztikus élménynek. 



 

Isten az elsődleges cselekvő. A mi feladatunk: hogy átengedjük magunkat ennek az isteni 

szeretetnek, amely az Ő képmására akar átformálni! (vö. 2 Kor 3, 18). Krisztus az, Akiben 

felragyog nekünk Isten arca (2 Kor 4, 6). Ő az Atya képmása (Zsid 1, 3). Tehát Ő az Atya képmása, 

Akiben az Atya megmutatja, hogy milyenné akar alakítani minket is, mint szeretett gyermekeit. Így lesz 

Ő elsőszülött a sok testvér között. Amilyen Ő, olyanná kell lennünk nekünk is!  

A szemlélődő magatartás alapjait tehát Krisztustól tanulhatjuk meg. A Szűzanya és a szentek Őt 

követték. Nekünk is ez a nagyszerű hívatásunk: eggyé lenni Istennel létünkben, tudniillik létünk 

önátadásában, gondolatainkban, tudniillik ugyanazzal a gondolattal élni, amellyel Isten élt. És 

szeretetünkkel, vagyis ugyanazt akarni, amit Isten akar. Minél jobban belemerül az ember Istenbe, 

illetve engedni, hogy Isten egyre jobban belemerüljön az ember lelkébe, akkor valósul meg a 

szemlélődés imája, amely tehát már nem a beszélgetés vagy az elmélkedés imája, hanem a nézés és a 

szeretés imaállapota. Egymás ismerése és szeretete, az egymás befogadásának és az egymásban 

levésnek imaélménye, az Istennel való szeretet-közösség megélése, az egymásban való gyönyörködés 

imakapcsolata. Ahogyan Izajás próféta fogalmaz: Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az 

én Istenemben! (Iz 61, 10).  

A szemlélődő imádságban az ember már nemcsak nézi és felismeri Isten szeretetét, hanem 

egyre jobban be is fogadja és viszonozza azt (vö. 1 Jn 4, 9). A kicsiny teremtmény szédítő magasra 

felemeltetése ez! Együtt lehet Teremtőjével! A gyermek igazi, bensőséges otthon-élménye: Isten 

átölelve tartja őt. Ez a szemlélődő imádság, mert nemcsak együtt lehet Atyjával, isteni testvérével a 

szeretet Lelkében, hanem megélheti, hogy benne él a szentháromságos egy Isten! A mennyei élet előíze 

ez, hiszen ott fog örökre megvalósulni, hogy Isten mibennünk, mi pedig Istenben élhetünk. Micsoda 

boldogság!  

Milyen lesz, amikor örökké tart ez a boldogság?  
 

Megélhetjük Isten önközlését.  

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

 

Boldogan énekeljük bele életünkbe Istennek ezt a szeretetét:  

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

 

Még egyszer, szüntelenül és vég nélkül: 

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

 


