
 

 

 

 

297. A szemlélődő ima elméleti alapjai 

 

 

Imádkozzuk a 74. számú éneket: 

 

 Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, 

 Istennek vérző Fia! 

 Tűrés példája, szentség formája, 

 Ó lelkünk drága díja! 

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 

 Mennyeknek édessége! 

 Hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál, 

Ó lelkek üdvössége! 

 

A mai ember sokszor úgy gondolja, hogy Istentől mentesen könnyebben leélhetné az életét. 

Misztifikációnak minősíti azt, hogy valaki Istenben higgyen. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy 

sokan fordulnak a mágia felé, spiritizmus, asztrológia, boszorkányság, ezoterikus és okkult teóriák 

meg praktikák felé. Kutatják a régi természet-vallásokat, a kelet-ázsiai vallásosságot és bölcseletet, 

a modern pszicho-technikákat. Ezekkel az ember az életet próbálja megragadni. Valamiképpen a 

vallási igény jelentkezik, a lét megérthetősége:  

 

1. Miért és hogyan is létezem?  

Az emberekben elemi vágy tör fel az énnel, tehát saját magával, a kozmosszal, és a 

természettel való harmóniában való élésre. Igazán nem annyira Istent keresik, hanem valami 

vallási élményt, vagy csak élményt. Így tehát nem a miszticizmus, hanem a misztifikáció a helyes 

kifejezés, nem pedig a misztika.  

Ahhoz, hogy az ember igazán Istennel tudjon találkozni, kell a helyes istenismeret, és a 

helyes önismeret az emberről:  

 

2. Ki is az Isten? Ki is az ember?  

A kontemplációban benne van a figyelés, a szemlélés, a megtekintés, a megfontolás 

gondolata. Benne van a föld felé tekintés magatartása. Ahogyan a napkeleti bölcsek is megfigyelték 

a csillagok járását, hogy megismerjék Isten akaratát, és eljöttek, hogy hódoljanak Isten Egyszülött 

Fiának, a zsidók újszülött Királyának, a magatartásukban benne volt az adoráció, a leborulás, az 

imádás (vö. Mt 2, 9-11), vagy igazán a kontempláció, az Istenre irányulás, és Istennek felénk való 

irányulásának észrevevése; minket is az adorációra, az imádásra hangol. Istennek a színről-színre 

való szemlélése az örök életben valósul majd meg, a mennyei életben.  

 

3. Cassianus, a régi remeték életének leírója - aki az egyiptomi sivatagban tanulmányozta 

ezt az Istennek adott életet, a remeték Istent szemlélő életét – azt írja: „Ez a jelenség – Istent 

szemlélni  nincsen csak az éghez kötve. Az ég és a föld ugyanis nincsenek egymástól 

hermetikusan elválasztva, hanem átjárás van a kettő között, mivel Isten megjelent a földön!” 

A földi életben az ember ezért valamit elővételezve megtapasztalhat a földi élet utáni létről, 

amelynek azonban földi tapasztalására épülő szavainkkal nem fejezhetők ki az élményei: „Szem 

nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatta” (1 Kor 2, 9; Iz 64, 3). Ugyanakkor Jézus 

mégis azt mondja: Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent (Mt 5, 8). Cassianusnál ez a 

szívtisztaság a vezérszó. Az aszkéta, aki elindult az istenszemlélés, a kontemplatív ima útján, a 

szív tisztaságáért küzd. A szívnek ez a megtisztulásáért való küzdelem számtalan szerzetes 

generációt nevelt. Ez a bevezető magatartás ma is érvényes. Cassianus tanítványa, Eragrius Ponticus 



 

346-399-ig élt. Eragrius Ponticus Origenesnek az örököse, aki 185-254-ig élt. Ők azt tanítják, hogy 

a szerzetes, az imádkozó ember célja: tökéletesen megvalósítani az evangéliumot. Szó szerint 

vették, például: Ha életszentségetek fölül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be 

a mennyek országába (Mt 5, 20). Vagy pedig Remete Szent Antal élménye alapján: „Ha tökéletes 

akarsz lenni, menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a 

mennyben!” (Mt 19, 21). Az Isten szemlélésére vágyódó ember tehát nem birtokolni akar földi 

kincseket, hanem eladja mindenét, hogy megvegye azt a kincset rejtő szántóföldet, amellyel lelki 

örömet, lelki szabadságot, nyugalmat talál, a szív békéjét (vö. Mt 13, 44). Így éli meg, hogy Isten 

országa benne van, vagyis Isten uralkodik el a lelkében. Cassianusnak és az egyházatyák 

lelkiségének ez a vezérszava: Isten békéje tölti be az embert.  

 Azért, hogy erre a lelki békességre eljusson, vagyis hogy Isten uralkodjon a szívében, a 

szemlélődésre vágyakozó ember meg akar küzdeni az Istentől elszakítani szándékozó erővel, a 

sátánnal. Ennek a küzdelemnek a tere a sivatag. A remete a gonosszal annak birodalmában akar 

megküzdeni, hiszen Jézus mondta: amikor a gonosz lélek elhagyja az embert, akkor lakatlan, 

magányos helyen bolyong (Mt 12, 43; Lk 11, 24). Tény, hogy minél jobban küzd valaki szíve 

tisztaságáért, annál inkább felfigyel rá az ellenség. A közömbösökkel nem kell a sátánnak 

nagyon foglalkoznia, azokat saját gyengeségük éppen eléggé fogva tartja. Aki azonban előre halad a 

lelki küzdelemben, az magára vonja az ellenség figyelmét. Cassianus osztja az egyházatyák 

véleményét: Minél keményebb a harc, annál nagyobb az aszkéta dicsősége!  

 

4. Jézus egy szőlőtőről beszél (vö. Jn 15, 5), Szent Pál pedig egy titokzatos testről. Ha az 

egyik tag szenved, vele együtt szenved a többi tag is; vagy ha az egyik tagnak a győzelme, dicsősége 

örömet, dicsőséget szerez a többi tagnak is (1 Kor 12, 26). Az aszkéta arca így az egész emberiségre 

kihat. Amikor a szemlélődő ima útjait keresgéljük, akkor a gyökerekhez nyúlunk vissza, az emberi 

elmének olyan tapasztalataihoz, amelyek évezredeken át közös élményünk. A gonosz szellem 

ugyanis nem öregszik el, nem fárad bele az Isten elleni harcba. Az emberi lét véges, és minden 

században új és új küzdőtársak csatlakoznak Krisztushoz, és újra meg újra meghódítják a 

földet, ezt a sivatagot Istennek azáltal, hogy a szívükben eluralkodik Isten! A tiszta szív ugyanis 

Isten hajléka. A tiszta szívű ember, aki megharcolt a szíve tisztaságáért, megtapasztalja az Istentől 

való betöltöttség, a győzelem örömét.  

 

5. Most tekintsünk önmagunkba! Nem is annyira a rajtunk kívül levő térbe, evilágba, hanem 

lelkünk mélyén akarunk megküzdeni Krisztusért a gonoszság elutasítására. Minél jobban 

behatol az ember a saját lelke „sivatagjába”, az Istennel való találkozása helyére, annál mélyebb 

csendben ül. A csend, amely azt jelenti, hogy elhalkul evilág zaja, lármája nemcsak körülöttünk, 

hanem bennünk is, az Istennel való bensőséges imának a szférája. Amikor az ember Isten mellett 

dönt, amikor ellene mondott a gonosznak, és az Úr egyre jobban segít neki a küzdelemben, és 

a gonosz elmenekül megszégyenülve, visszahúzódik; akkor egy mélységes csend születik meg az 

emberi szívben. A harci zaj elcsitul, a szenvedések, a gyötrődések zaja, hörgése, fegyvercsattogása 

megáll, a Húsvétvasárnap a sírból való felkelés, a tavaszi életfakadás csendje jelzi: ez a csend, 

amely az emberi szívben valósul meg, nem valaminek a távolléte, nem valami üres semmiség, 

hanem sokkal inkább Isten jelenléte, és az embernek erre a bennünk jelenlevő Istennek a 

szeretetére való odafigyelése, odafordulása. A csendben az ember elvan Istennel. A Zsoltáros úgy 

mondja: Légy csendben az Úr előtt! (Zsolt 36, 7).  

 

6. Az Istent szemlélő imának a bevezetője, prelúdiuma, előjátéka ez az elcsendesedés. Itt 

tehát már nem a szóbeli ima szavainak a „kopogása” hangzik, nem az elmélkedő vagy fontolgató 

ima gondolatainak a sustorgása egymás után, hanem valami olyan imáról van szó, amelyben a lélek 

már nem szavakat mond, nem gondolatok fontolgatásával tevékenykedik, hanem „csak” szemlél, 

vagyis szeretettel nézi Istent, az Ő nagy szeretetét. Ez a kontempláció aquisita, vagyis a szerzett 

szemlélődés. Illetve az ember a nézés és a szeretet által belemerül Istenbe, és ott egyszer csak 

elkezd szemlélődni, vagyis szeretettel befogadni Istent, és az Ő önmagát ajándékozó szeretetét. Ez a 



 

kontempláció infusa, a belénk öntött szemlélődés, amikor Isten beleönti az Ő lényét, létét, szeretetét 

az ember lelkébe. Itt tehát már sokkal inkább arról van szó, hogy Isten a rátekintés, és a szerető 

önajándékozás révén belemerül az emberbe (Cognito Dei experimentali). Johannes a S. Thomas – 

Kovács Jenő: A keresztény életeszmény 48.) 

 

7. A csendben az együttlét boldog megtapasztalásában Istennek ez a jelenléte, megjelenése 

az emberben mintegy gyökereket ereszt, egyre mélyebben belehatol a lelkébe, növekszik, mint a 

gyümölcsfa, és a jó Isten ajándékából gyümölcsöket érlel. Érdemes a kertben a gyümölcsfákat 

megfigyelni, hogy azok csendben, a földbe gyökerezve, de az ég felé ágaskodva hozzák meg 

gyümölcsüket. Ez a példa utal arra, hogy az Istent kereső, Isten szemlélésére vágyakozó ember 

áll a földön, de az ég felé figyel. Amikor pedig megérinti a lelkét Istennek nemcsak a szava, hanem 

az Ő önmagát ajándékozó szeretete is, akkor az ember térdre borul, lélekben odaborul Isten 

lábaihoz szerető imádása kifejezéseképpen. Isten egyre inkább felemeli az embert önmagához, 

magához vonzza, a szívére akarja ölelni!  
A szemlélődő imára vágyódó ember tehát szinte lélegzet visszafojtva csendben marad, és 

ebben a keresztény örömben, ebben az isteni örömben, hogy Isten énbennem van, én pedig Őbenne 

lehetek (vö. Jn 6, 56), a szívére borulva, egyre jobban meghallja Jézus Krisztus megdicsőült emberi 

szívének dobbanását is, amely szívdobbanás mindig az Atyáról beszél. Az Atya által dobban, az 

Atyával van betöltődve. Érdemes tehát odahajtani a szívünket Jézus szívére! (vö. Jn 13, 23). 

Érdemes csendben maradni, hogy Istenre hallgathassunk!   
 

8. Mondhatjuk igazán Istennek: „Azért vagyok szívesen csendben, hogy Rád 

hallgathassak.” Ez a csend tehát nem valami üresség, nem mondanivaló-nélküliség, hanem 

kitárulkozás a jelenlevő Isten előtt, illetve betöltődés a hozzánk-szóló szavaival, sőt Ővele magával. 

Aki megízlelte ezt az Istennel áldott csendet, az szüntelenül, újra meg újra igényli annak 

édességét. Szívesen vállalja a belső lecsendesedést, hogy egyre jobban együtt tudjon lenni lelke 

Urával. Már nemcsak Isten színe előtt él, hanem valahogy belül tudja: Isten bennem is él. Egyre 

jobban igyekszik  

– ráfigyelni,  

– Őt hallgatni,  

– lelke szemével Őt szemlélni,  

– szíve szeretetével Őt szeretni, 

– egész lényével Rá visszamosolyogni,  

– gyönyörködni Benne!  

 

9. Ebben a belső vágyódásban megint a szemlélődő ima kétféle vonatkozása fedezhető fel: a 

szerzett szemlélődés, illetve a belénk öntött szemlélődés stílusa.  

a). Az első az aktív nézelődés, nézés, ez a szemlélés imája. Vagyis amikor az imádkozó 

ember Istenre irányul,  

b) másodszor Istenre gondol, 

c) harmadszor Istenre néz,  

d) negyedszer benne gyönyörködik: Ez az Ő szeretett Fia, Őt hallgatom (vö. Mt 17, 5; Mk 9, 

7; Lk 9, 35).  

Az utóbbi, a szemlélődés szeretetben történő, szeretettel teljes, csendes rátekintés az Úrra, 

odavonzottság Istenhez. Az ember készen kapja az Istenre irányultságot. Hallja Isten szavát, Aki 

szól hozzá, és neki is mondja: Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgasd! Isten az, Aki ebben az ima-

fázisban magára irányítja az ember gondolatait, figyelmét, vágyát, szeretetét. Isten adja meg neki az 

Istennel való betöltődöttség gyönyörűségét. Ez Isten kegyelmi ajándéka.  

Amikor a szemlélődő ima elméleti alapjait keressük, akkor szabad a szemlélődő ima stílusát 

magunkban újra meg újra felszítani: Most egész lényemmel akarjak mindennél jobban Istenre 

irányulni! Ahogyan az ember ismeri az úti-céljához vezető villamost vagy buszt, és csak arra száll 

fel, úgy az imádkozásban is tudja, hogy kire akar irányulni. Még mielőtt az ember felszállna az úti-



 

céljához vivő villamosra vagy buszra, lélekben már tudja az ő beirányozottságát, hova akar eljutni, 

mi az ő célpontja.  

 

10. A szemlélődő imánál Isten a mi végső célpontunk. Így az Istenre irányulás az egyetlen 

helyes magatartás, egész lényünk ráirányítása Istenre. Nem a különböző, más-más irányba futó 

közlekedési eszközöket választom, hanem csak azt az egyetlent, amely a cél állomásomhoz vezet. 

Az Istenre való irányulást, az aktív ránézést, a szemlélést számunkra a rágondolás segíti. Ez lesz a 

mi közlekedési eszközünk, mely eljuttat végső célpontunkhoz. Gondolat köt össze vele. A 

rágondolás lelkesít bennünket. Az értelmi képességünk egyre inkább átlelkesül a Szentlélektől. Ha 

még távol van a mi úti-célunk, és még nem látjuk, a gondolat segítségével mégis lélekben már ott 

honolhatunk, ahol a célállomásnál Ő vár minket szeretettel. Küldjük előre egyre jobban a 

gondolatainkat Őhozzá! Nem a fontolgató elmélkedés gondolatsorait, hanem csak az Isten végtelen 

Fölségére való szellemi irányulásunkat, a Szentháromság Személyeire való célzott 

rágondolásainkat: Tudom, hogy a célállomásnál ez az isteni Szentháromságos Család vár, a három 

Személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amikor már így konkréten tudom, hogy kire irányulnak a 

gondolataim, akkor valamiképpen már látás nélkül elkezdem nézni ezt az isteni szeretett Családot. 

Ez a lelki nézés a láthatatlan Istent valamiképpen, lelki módon láthatóvá teszi számomra. Úgy, 

mint a szemüveg, vagy a távcső, vagy az éjszakai kutatást segítő hő-érzékelő szemüveg segíti a 

távolbalátást. Itt a lélek szemével kezdhetem el érzékelni azt az Istent, Akit a testi szememmel nem 

láthatok még.  

A szemlélődő imánál alapvető, meghatározó tényező a szellemi odagondolás, a szellemi 

irányulás és nézés mellett a szeretetteljes magatartás, tehát a szeretet áradása, ami az Istenben 

való gyönyörködést váltja ki az emberi szívben. Akit szeretettel nézek, abban gyönyörűségemet 

találom.  

 

 11. Ha az ember elfárad a hosszú utazásban, akkor a remélt találkozás öröme megújítja 

erőit. Akkor azt mondja:  

–   A hosszú út fáradalmai nem számítanak, mert az a találkozás még ennél is sokkal többet 

ér nekem.  

–  Minden áldozatra kész vagyok arra, hogy eljuthassak oda, ahol Ő vár rám! 

–   Ilyenkor szabad újra meg újra felindítani az elhatározást, hogy Istenre irányulok. 

 –   Ilyenkor vállalom azt, hogy Ő lesz a legfontosabb számomra!  

–   Nem hagyom, hogy külső zavaró tényezők elvonjanak szívem vágyától.  

–   A beirányozásomat meg akarom őrizni.  

–   Isten felé irányulásomban hűséges akarok maradni!  

Ebben a lelki törekvésemben segítségemre jön az Úr. Ahogyan a messzi tengeren 

hajózónak a parton álló világítótorony jelzést ad: „Itt vagyok, várlak, erre gyere!” Úgy az Úristen is 

maga felé irányítja életünk hajóját. Maga felé irányít bennünket. Lehet, hogy már nem kell 

ellenszéllel küszködnünk az élet tengerén, hiszen Ő parancsolt, hogy csend legyen a háborgó 

tengeren (vö. Mt 8, 26). Akkor hálásan tud az ember Istenre gondolni, Aki maga felé irányította a 

gondolatait is. Micsoda biztonságérzetet ad, amikor az ember észreveszi, hogy Isten ragyogó 

Fényességével magához vonja a figyelmét, a gondolatait, a törekvését, a vágyait!  

Amikor a szemlélődő imában erre az isteni Világítótoronyra irányítjuk a lelkünket, akkor  a 

lélek szívesen engedi, hogy Isten maga vegye át az irányítást. Ahogyan az egyes kikötőkben a 

révkalauz vezeti a hajót, hogy zátonyoktól mentesen, gond nélkül célba érkezzen; úgy a mi isteni 

Kapitányunk mutatja az utat, sőt segít az úton, a hozzáérkezés útján. Amikor már egészen közel 

van a kikötés ideje, akkor a hajóskapitány visszaveszi a lendületet, lassít. A léleknél másképpen áll 

a helyzet. Egyre jobban engedhet az isteni vonzásnak, és mind nagyobb lendülettel repülhet 

Isten feléje kitárt karjaiba, a biztos Kikötőbe, életének megnyugvási helyére! Amikor 

megvalósul ez a szeretetteljes vonzottság Istenhez, akkor az ember csak hálával telt tekintettel  

nemcsak a szeme pillantását emeli rá Istenre csendesen, hanem hagyja, hogy Isten az embert 



 

egészen szívére ölelje, magába ölelje, illetve boldogan tapasztalja lelke mélyén az Istennel való 

betöltöttség gyönyörűségét!  
 

Befejezésül a 152. számú éneket imádkozzuk:   

 

Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád.  

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet.  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes, szent neved. 

 

A bánat Benned lel reményt, Te adsz ezer jótéteményt,  

Ha keresünk, itt jársz velünk, hát még mi vár, ha föllelünk! 

 

  


