
 

 

 

300. A szemlélődő életmód, I. 

 

 

Imádkozzuk a 150. számú éneket:  

 

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk 

Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk! 

 

 Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped.  

 Mert Kívüled nem találhat biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak Veled! 

 

 Olyan jó elcsendesedni! A hétköznap zajában élő ember szent irigységgel mondhatja: 

„Könnyű a szemlélődő szerzeteseknek!” Itt a kolostor magányában, csendjében egészen Isten 

szemlélésének szentelhetik magukat. Így könnyű a szemlélődő imára eljutni. Ebben a 

megállapításban részben van igazság. Az, hogy a kolostor kiváló környezetet biztosít az Isten 

felé törekvésre, de nem garancia, hogy egy szemlélődő szerzetesi közösségben levő szerzetes 

szemlélődővé válik. Mert ezt az ember a saját erejéből nem tudja elérni. A szemlélődő szerzetesek 

tehát inkább a lehetőséget tudják megkapni, hogy előkészítsék magukat Isten önajándékozásának 

befogadására, hogy szemlélhessék Istent önmagában, illetve szeretettel szemlélhessék önmaguk 

lelke mélyén. Nem kell irigykedni, még lelki irigységgel sem! A Timóteushoz írt levélben Szent Pál 

ugyanis azt tanítja: Feladatunk, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés, nyugodt életet 

éljünk. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, 

és eljusson az igazság ismeretére (1 Tim 2, 2-4).  

Az üdvösség nem más, mint részesedés a Szent Isten életében. Az üdvösségre tehát a 

szentek jutnak el az igazság ismerete és az igazság vállalása által. Mert az Úrnak igenis akarata 

az, hogy minden ember szent legyen! Minden ember szép és nyugodt életet élhessen nemcsak 

földi, politikai, gazdasági értelemben, hanem – hiszen Szentírásról, Isten üzenetéről, lelki szféráról 

van szó – sokkal inkább a lélek békéjéről és nyugalmáról van szó. A szemlélődő életmód tehát 

egy olyan életstílus, amely segíti az embert a Szent Istennel való békés, nyugodt együttélésre, 

egyesülésre.  

 Tanulmányozzuk egy kicsit részletesebben a kinyilatkoztató Isten üzenete alapján, hogyan is 

valósul meg ez az irányulásunk egy olyan életmódra, amely abban segít, hogy 

 

I. Istent szeretettel, imádkozó lélekkel tudjuk szemlélni a szerzett szemlélődés útján 

 

illetve alkalmassá tegyük a szívünket Isten önmagát ajándékozó szeretetének befogadására.  

 Az Ószövetség nagy imádkozója, a Zsoltáros itt is nagyon lényeges tanítást ad nekünk: Csak 

egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy az Úr házában lakjam életem minden napján! Hogy 

az Úr gyönyörűségét láthassam, és szemléljem szent templomát! (Zsolt 26, 4). Ez a vágyódás átjárja 

az imádkozó ember egész létét. Központi helyre kerül az életében, hogy az Úrral lakhasson 

szüntelenül! Nyilván az ószövetségi választott nép tagjai sem a jeruzsálemi templomban laktak.  

Itt már nem a fizikai épületről van szó, hanem egyre inkább a szellemi Épületről van szó, Aki 

maga Krisztus!  

Aki a lelki élet útjából már egy szakaszt megtett, vagyis megy a hegyen felfelé, egyre 

közelebb az Úrhoz a mennyország felé, az hátrahagy sok mindent, ami azelőtt esetleg érdekelte, 

betöltötte, amit fontosnak tartott. Itt a lelki élet már olyan értelemben egyszerűsödik, hogy az ember 

lelki életének Isten a központi témája. Az elmélkedésben végigízlelgette azokat a gyönyörű szép 

tanításokat, amelyeket a teremtő Istenről kapott, a teremtés szépségéről, Isten megváltói szeretetéről 

az Ige megtestesülésétől kezdve egészen a mennybemeneteléig. Elmélkedő gondolataival mintegy 



 

jelen volt a pünkösdi lélekáradáskor, és azóta is él belőle. De az ő számára már nem a fontolgatás, a 

következtetések, a gondolatsorok a lényegesek az imádságban, és hogy Isten ennyire megteremtett, 

megváltott, ennyire szeret; akkor nekem is mennyire kell Őt szeretnem, hanem itt már csak egy 

lényeges, központi vágya van az imádkozó embernek: Isten, Istent szeretni, szemlélni!    
Kétségtelen, hogy a jeruzsálemi templom is nagy segítség volt ahhoz, hogy az imádkozó 

ember felemelje lelke tekintetét az Úrhoz. Kétségtelen, hogy a Salamon által épített, azután újra 

meg újra átépített templomban gyönyörködtek a zarándokok: milyen szép az épület, a díszítés!  A 

lelkük Istenhez emelkedett, hogy Isten mennyivel gyönyörűbb! De amikor az Újszövetségben ezt 

a Zsoltáros-idézetet mi is imádkozzuk: Csak egy vágyam van, az Úr házában lakni életem minden 

napján – akkor tudnunk kell: – Isten nem lakik kézzel épített házakban, hiszen Ő a mennynek és a 

földnek az Ura! (Ap Csel 17, 24). Mi már Benne élünk, mozgunk és vagyunk (uo. ,28). A mi 

szívünk tehát igazán már Istenben szeretne lakozni, és azt tartja gyönyörűségének, amikor a 

szíve mélyén megláthatja az ég és a föld Teremtőjét. Vagyis szellemi irányulással, az értelem és a 

szeretet segítségével kontaktusba tud lépni a láthatatlan Istennel.  

Tehát mindnyájunknak megvan a lehetőségünk, Istentől a meghívásunk, hogy erre a 

szemlélődő életmódra alkalmas körülmények legyenek az életünkben. Vágyódnunk kell erre, 

kétségtelen. A Zsoltáros – főleg hogyha pap, akkor – még beljebb szeretne menni az Úr házában, 

egészen a szentek szentjébe. Így fogalmaz: Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hogy lássam 

hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62, 3). Az Újszövetségben azonban nemcsak a felkent pap 

jogosult arra, hogy a Szent Isten közelében lehessen, hanem minden megkeresztelt ember 
meghívást kap erre. Ahol a Szent Isten van, ott van az Ő szentélye. Mi, a megkeresztelt emberek 

találkozunk Istennel, már ott vagyunk a szentélyben. Nem szentségtörés, nem illetéktelen 

behatolása az áldozatra fenntartott szent papi térségbe, hanem a szentségre meghívottak nagy 

kitüntetése. Ott lehetünk, ahol a Szent Isten van! Kétségtelen, hogy a szentélyben történik az 

áldozat bemutatása, és ez elsősorban a felkent papság, vagy más szóval a szolgálati papság feladata. 

De mindnyájan meghívást kapunk az áldozat bemutatásra az általános papság kiválasztottsága 

révén. Szent Péter apostol éppen azokra mondja: Akik már megtapasztalták, hogy milyen jó az Úr! 

(Zsolt 33, 9). Ők eleven kövek módjára lelki templommá, szent papsággá épülnek, hogy Jézus 

Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatot mutassanak be (1 Pt 2, 3-5). Az végül is már az az 

irányulás, hogy az imádkozó ember elhagyja mindazt, ami zavarná az Istennel való kapcsolatában. 

 

Az imádság hegyére való felmenetelénél hátrahagyja mindazt, ami már nem fontos, mert 

annál sokkal fontosabb van. Akkor áldozatot hoz, lemond dolgokról Isten kedvéért. Jézus így 

mondta: „Igyekezzetek a szűk kapun bemenni!” (Mt 7, 13; Lk 13, 24). Egy ilyen keskeny bejáraton 

nagy csomagokkal, széles hátizsákokkal behatolni nehéz, azokat úgy látszik, kívül kell hagyni. De 

érdemes belépni a szűk kapun! Jézus úgy mondja: Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be 

jár, és legelőt talál (Jn 10, 9).  

Ehhez a jézusi mondathoz Nagy Szent Gergely pápa a következőket fűzi hozzá: „Belép az 

ember a hit által; kilép, amikor a hitből a szemlélődésre jut el. A hitbeli ismeretből a látásra jut, és 

így talál táplálékra az Ő lakomáján” (Hom. 14, 4 = IL. LH.  II. 627). Tehát a szentélyben való 

megjelenés a készség arra, hogy áldozatot hozzunk, vagyis elhagyunk mindent, ami akadályozna az 

Istenre figyelés, és az Őt szeretés imájában, vagyis a szemlélődésben. Segít, hogy az egyetlen 

Lényegesre tudjunk figyelni, hogy a szent áldozatnak is a részesei lehessünk, hogy Krisztussal 

mutassuk be a dicséret áldozatát, az életünk áldozatát, a testünk, a vérünk áldozatát; és akkor 

részesülhetünk az Úr menyegzős asztalánál, az Ő oltáránál a menyegzős lakomájából.  

A szemlélődő életmód – amelyet most tanulmányozni próbálunk – tehát segít arra, hogy 

már ne magunkon legyen a nézésünk, hanem Istenen! Erről a tekintésről, erről a nézésről egy 

kicsit boncolgassuk Pál apostol tanítását!  

 

Hogyan is kell látni a láthatatlant? Az első korintosi levélben azt mondja: Úgy tekintsenek 

minket, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak a megbízottait! (1 Kor 4, 1). Az Őt hallgató 

emberek egy embert látnak. Talán jelentéktelen külsejű. Magáról mondja: A beszédben nem eléggé 



 

jártas (vö. 1 Tim 4, 12). De nem a külső számít, hanem itt a látható személy mögé tekintésről van 

szó. Meglátni abban az emberben Krisztus szolgáját, Isten titkainak a megbízottját. Ezt nem lehet 

szemmel látni. Ez tehát a lélekkel való tekintés műve. Egy szellemi ismeret.  

 

Miből ismerhető fel, hogy valaki Krisztus szolgálatában áll? A magatartásából 

A vonaton a kupéban két vadidegen ül egymás mellett, mondjuk egy férfi meg egy nő, de 

nem is állnak szóba, nem is figyelnek egymásra, merevek, ismeretlenek. Akkor az emberek 

megállapítják, hogy ők nem házastársak. De ha olyan a magatartásmódjuk, hogy sugárzik belőlük 

egymás felé a szeretet, olyan a beszédtémájuk, hogy kicseng belőle egymás féltése, a közös 

dolgoknak a megbeszélése, akkor a többi utas – anélkül, hogy az illető pár bemutatkozott volna – 

megállapíthatja, hogy ezek biztosan házastársak. Tehát a személy cselekvésmódjából többet tudunk 

kiolvasni, mint magának a személynek a fizikai megjelenéséből, a látható mivoltából.  

 

II. Miből ismerhető fel az, ha valaki Krisztus szolgálatában áll? 

 

1. Egyrészt a hitből, vagyis elhisszük, hogy az illető személy papi felszentelést, és 

megbízatást kapott Isten titkainak, misztériumának közvetítésére. Isten misztériuma az Ő 

fölséges léte, az Ő szeretetének a tanítása mérhetetlen nagy titok. Ezt az egyházi hatóság bizonyítja, 

akinek joga van munkatársakat küldeni a püspök képviseletében.  

 

2. De nemcsak a hitünkből – hogy elhisszük, hogy őt valóban a püspök atya küldte – 

ismerhetjük fel, hogy ez az ember tényleg Krisztus szolgálatában áll, hanem a saját 

tapasztalásunkból is. Vagyis abból, hogy megtapasztaltuk: az illető tevékenysége a lélek 

számára békét ad. Szavai – amellyel a szentháromságos egy Isten nevében feloldozást ad,  

–   a bűn eltörlésének a megkönnyebbülését hozza magával,  

–   az Istennel való találkozás örömét, 

–   az Istenhez tartozás békéjét,  

–   az Istenben otthonra találás meghittségét,  

–   a Vele való betöltődöttség gyönyörűségét. 

Csak a szellemi ember, vagyis a szellemi képességeit, tehát az értelmét és az akaratát 

használni képes ember alkalmas arra, hogy a látható, a megtapasztalható világon túlra tudjon 

tekinteni, hogy meglássa az igazán lényegest:  

–  a teremtmény mögött a Teremtőt, 

–  a világ rendje és szépsége mögött a Rendezőt és a végtelen Szépséget.  

A szemlélődő életmódot folytatni próbáló ember az arra törekszik, hogy Krisztus Személye 

mögött meglássa Isten irgalmas szeretetét.  
Virágvasárnap Jeruzsálemben Jézus hangos szóval hirdette: „Aki bennem hisz, nem 

énbennem hisz, hanem abban, Aki küldött engem. Aki engem lát, Azt látja, Aki küldött engem. Én 

világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben!” (Jn 12, 44-46). 

Jézus tehát valami olyan látásról beszél, amelyet nem a szem segítségével kap meg az ember. Aki 

engem lát, az Azt látja, Aki küldött engem. Észreveszi Azt, Aki küldte a Fiút. Szoktuk mondani: 

Világosság gyúl az agyunkban. Ez sem valami fizikai fényesség, hanem a szellemi felismerés 

megnyilvánulása. Egy tapasztalás, egy tudás, megvilágosodás. Szent János evangélista Jézusról 

mondja: Az igazi Világossá – amely minden embert megvilágosít – a világba jött (Jn 3, 19). Maga 

az Úr világosítja meg az értelmünket. Világosságot gyújt az agyunkban. Amikor rátekintünk, 

akkor lássuk „mögötte” az Atyát is, Aki küldte Őt szeretettel, vagyis a Szentlélekkel.  

A szemlélődő életmód tehát olyan imastílus, amelyben a teremtmények mögé akarunk 

nézni, hogy megtaláljuk a Teremtőt!  
Amikor a Szűzanyára tekintünk, akkor követnünk kell az ő nézését, ahogyan ő Jézusára 

figyel, és meglátjuk az anyával a Fiát is.  

Amikor az Egyszülött Fiúra tekintünk, akkor szemlélhetjük mögötte a Szentháromság titkát. 

A szemlélődő élet egy olyan életformát jelent, amelyben valaki a világtól visszavonulva szenteli 



 

életét Istennek. De az életszentségre való általános meghívás alapján tudatosítanunk kell, hogy 

mindnyájunknak vissza kell vonulnunk attól a világtól, amely akadályozza az Istennek 

szenteltségünket, hogy a gondolatainkat, a vágyainkat, a létünket Istennek szenteljük!  

 

III. Amikor valaki elhatározza, hogy most leül szemközt Istennel, leborul, hogy imádja Őt, 
 

akkor ez már valamiképpen a szemlélődő életmód megnyilvánulása.  

Keresztes Szent János ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg: „Lelkem és egész valóm 

szolgálatára szentelte magát”, vagyis összes képessége a szeretet hatása alatt működik. Mert „a 

szívével lát igazán jól az ember!” (Saint de Exupéry: A kis herceg). Amikor az ember oda tudja 

adni Istennek a szíve szeretetét, akkor egy olyan életmódot választ, amely segíti őt az Istenre 

figyelésben, az Isten szeretésében, Isten szolgálatában.  

Hogy mennyire fontos ez az életmód, azt maga az első pápa is hangsúlyozza: Ne 

engedelmeskedjetek a korábbi vágyaitoknak, …hanem a titeket meghívó Szent Istenhez méltóan 

magatok is váljatok szentté egész életmódotokban! (1 Pt 1, 14-15). Életmódról van szó, szent 

életmódról, egész életünket átjáró életirányultságról. Ennek az útját járta az imádkozó lélek a „via 

purgatíva”-tól, a megtisztulás útjától kezdve a „via illuminatívá”-n, a megvilágosodás útján át, és 

most szeretne előrehaladni a „via unitívá”-n, az egyesülés útján! A korábbi vágyakat leteszi az 

ember, szent vággyal töltődik be, Istennel szeretne betöltődni! Nos, ez a vágy a kontemplatív 

életmód mozgató rugója. A jóra való restség miatt (vö. Róm 7, 21) a föld porában lustálkodó 

ember azt mondja: „Nem érek rá imádkozni”, vagyis fontosabb dolgom van, mint Isten.  

A szemlélődő életre törekvő ember pedig azt mondja: „Végre most van időm Istenre. 

Ráérek imádkozni.”  

–  Olyan ez, mint amikor az ember a város füstös levegőjéből kijut az üde, friss levegővel 

teli erdőbe.  

–  Olyan ez, mint a sivatag után az oázis.  

–  Olyan ez, mint amikor valakinek légszomja, oxigénhiánya van, és most végre mélyen tud 

levegőt venni, mert valami tiszta miliőbe jutott.  

 

4. A szemlélődő életmód tehát ilyen isteni miliővel csodálatosan átjárt légkört ad. Minél 

jobban harap az ember a levegőbe, és él belőle, annál többet szeretne; és ugyanúgy az ember, aki 

megízlelte, hogy milyen édes az Úr, aki már Istent vállalta el élete Urának, élete legfőbb vágyának, 

az elsőbbséget akar biztosítani Neki az életében! Mivel az Úr az Abszolút, a legnagyobb, ezért 

Istennek mindig az abszolút elsőbbséget akarjuk adni!  
 

1. A kontemplatív életmód tehát az Istent mindennél jobban kereső ember életstílusa, az 

Istent mindenben tekintetbe vevő embernek az életstílusa. Ez az Istenre figyelés, vagy Istenre 

irányulás emberi törekvés: Testünk, lelkünk képességeivel irányulunk Istenre. De  jól ismerjük 

magunkat, emberi erővel mily kevésre jutunk. Itt a misztikum szférájában, vagyis a titokzatos Isten 

világában az emberi erő mit sem ér. Itt a Zsoltáros imáját kell dadognunk: „Fordíts magadhoz, 

Urunk, és mi Hozzád térünk!” (Zsolt ?? Jer 3, 22?). Vagyis kérni az Urat: „Cselekedj már Te 

magadért!” Amikor azt kérjük, hogy Ő fordítson magához bennünket, akkor azt kérjük, hogy Isten 

cselekedjen. De amikor kinyilvánítjuk a készségünket, hogy hajlandók vagyunk Istenhez térni, 

ezzel azt is elmondjuk Istennek: készek vagyunk befogadni az Ő intézkedéseit, befogadni az Ő 

önmagát ajándékozó szeretetét, megvan bennünk a rendelkezésre állás.  

 

2. Nos, ez a rendelkezésre-állás a kontemplatív életmódnak egy nagyon fontos jellemző 

vonása. II. János Pál éppen kilenc esztendővel ezelőtt, 1999. április 4-én mondta: „Legyetek az 

ima és a szemlélődés emberei, akik a Lélek sugallataira hagyatkoznak!” Isten hajlandó 

cselekedni. Ezért adta a Szentlelket, az Ő szeretetét. Az Ő szeretetével csalogat, indít, mozdít. A 

pápa tudta, hogyan kell a Szentlélek sugallataira hagyatkoznunk, ezért ajánlja nekünk is.  Ez a 

rendelkezésre-állás a világba lépő Krisztusban olyan nyilvánvaló. Így szól, amikor a világba lép: 



 

Eljövök, Atyám, hogy megtegyem a Te akaratodat! (Zsid 10, 7). Ennek az Istenre-figyelő 

rendelkezésre állásnak a példája a Szűzanya, aki nem egyszer mondta ki az ő vallomását: „Íme, az 

Úrnak szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint!” (Lk 1, 37-38). A krisztuskövetők 

mind-mind ebben jeleskedtek: Nem a maguk akaratát, hanem Isten akaratát keresték, 

rendelkezésére álltak annak az Istennek, Aki el akart jönni az imádság áldott perceiben az ő 

életükbe. Micsoda nagyszerű gyümölcsöt hozott Mária életében a Szentlélek az ő áldott szűzi 

méhében. Micsoda hatást akar kifejteni bennünk a Szentlélek, mert segíteni akar, hogy 

átszellemülten élhessük az életet, ne a matéria, hanem a Szellem irányítsa az életünket! A Lélek 

cselekedetei, a Lélek gyümölcsei (Gal 5, 22) legyenek jelen az életünkben!  

A szemlélődő életmód tehát a mi részünkről a rendelkezésre állást, a készséget, a 

nyitottságot, a ráfigyelést azért sürgeti, hogy hagyjuk a Lélekistent cselekedni, eluralkodni az 

életünkben! Most ahogyan a levegővel, a friss levegővel szeretnénk betöltődni, és egyre jobban 

betöltődni, úgy igényeljük, hogy Istennel töltődhessünk be, hogy Istentől átszellemült legyen az 

életünk!  
Ahol a Lélek eluralkodik a testen, ott élet fakad. Ahol a Szentlélek eluralkodik az ember 

lelkén, ott Ő harmóniát teremt a tohuva bohu (káosz) helyébe. (vö. Ter 1, 2). 

Engedjük, hogy az Ő szelíd, szellőhöz hasonló fuvallata lágyan átjárja lelkünk kócosságait, 

elrendezzen bennünk mindent, ami rendezetlen!  

Tegye alkalmassá életünket az Úr befogadására, hogy szemlélhessük Isten hatalmát és 

dicsőségét lelkünk szentélyében is, hogy gyönyörűséget találhassunk Istenben, és észrevegyük, hogy 

Ő mennyire gyönyörségét találja bennünk, választott teremtményeiben!  

 

Befejezésül a 150. számú éneket imádkozzuk:  

 

Uram Jézus! Kérve kér szívünk, mely bíz és remél. 

Add meg néki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér. 

A szív, amely bíz s remél, Uram Jézus, kérve kér!  

 

Uram Jézus! el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy, 

Legfőkép a végső harcon végig velünk megmaradj! 

Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram Jézus, el ne hagyj! 

 

 


