
 

 

 

 

302. Előkészület a szemlélődő imára 

 

 

Imádkozzuk a 70. számú éneket: 

 

 Jézus, világ Megváltója, üdvöz légy, élet adója, 

 Megfeszített Istenfia, szentkereszted szívem hívja. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!  

   

 Által szegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, 

 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

 

 Azt tanulmányozzuk, hogy hogyan lehet egy belső habitust, egy begyakorlottságot szerezni 

arra az imaállapotra, amelyben a lélek Istentől megigézve él. A szemlélődő imában ugyanis egyre 

jobban eluralkodik Isten az emberben. Eljön az Ő uralma, megvalósul bennünk az Ő országa 

(vö. Lk 17, 21).  

 

I. Hogyan tudjuk magunkat erre az isteni ajándékra előkészíteni? – Imádsággal. 

  

 1. Első helyen tehát a kérés, a könyörgés legyen! A Zsoltárossal mondhatjuk: Ne rejtsd el 

előlem arcodat megpróbáltatásom napján! Fordítsd felém füledet, amikor csak segítségül hívlak, 

sietve hallgass meg engem! (Zsolt 101, 3). Az embernek ez a legnagyobb megpróbáltatása, hogy 

még nem látja Istent, hogy a paradicsomkert boldogsága, Istent szemlélve élni még nem 

osztályrésze, hiszen a hit állapotában élünk, még nem a szemlélésben (2 Kor 5, 7), ahogyan Szent 

Pál apostol mondja, Amikor az imádságban Istenhez szólunk, akkor mintegy azt kérjük, hogy Ő 

hallgassa meg a szavunkat! Az Istenbe szerelmes lélek vágyával szabad siettetnünk ezt a 

meghallgatást. Sietve hallgass meg engem! A zsolozsma imádságban újra meg újra ezt a gondolatot 

is megfogalmazzuk minden imaóra kezdetén: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg 

engem! (Zsolt 69, 2). Az imádkozó ember magatartása ilyen: „Szeretném már, hogyha együtt 

lehetnék az én Urammal, szeretném azt, hogy már egészen betöltene!” Hogy mennyire szükséges ez 

a sürgetés, azt is a Zsoltáros tanításából tudjuk megtanulni. Így imádkozik: Uram, Istenem, 

virrasztva kereslek, Téged szomjaz a lelkem, testem Utánad eped! (Zsolt 62, 2). Vagyis a lélek 

keresheti Istent, vágyódhat Isten után. Akkor gyakoroljuk ezt a vágyódást, ezt a sürgetést, ezt a 

könyörgést, ezt az esedezést: „Siess, siess, siess, Uram!” Szabad zörgetni Isten szíve ajtaján, hiszen 

maga Isten is zörget szívünk ajtaján (vö. Jel 3, 20).  

  

 2. Tehát akkor a szemlélődő imára való előkészületnél a második stílusunk a kitárulkozás 

legyen! A kontemplatív magatartás lényeges eleme a megtisztulás, amikor elmondhatom: „Uram, 

amennyire tudtam, kitakarítottam lelkem hajlékát, nyitva állok befogadásodra! Kitárulkozom 

önajándékozó szereteted örömére!” A Zsoltárossal mondhatjuk: Mutasd meg nekünk 

irgalmasságodat!  (Zsolt 84, 8). Mutasd meg nekünk arcodat! (vö. Én 2, 14). Noha még függöny 

takarja el tőlünk szent arcod színe látását, szemlélését, a vágyakozásommal, a kitárulkozásommal 

már szeretném sürgetni a Te hozzám való eljöveteledet! Lelkünk kitárulkozásában segít, hogyha 

a keresztények ősi fohászát mondogatjuk: Jöjj el, Uram, Jézus! (Jel 22, 20). Marana tha! (1 Kor 16, 

22). Ez a kitárulkozás jó kontemplatív magatartás.  

 

 3. A kontemplatív imára való előkészület harmadik módja: Isten és az ember egymáshoz 

való közeledése. Jakab apostol mondja: Közeledjetek Istenhez, majd Ő is közeledik hozzátok! (Jak 



 

4, 7). Aki kitárja lelke ajtaját, azért tárja ki, hogy Isten egyre jobban bejöjjön. Akinek pedig 

Isten tárja ki az Ő szívét, annak meghívást ad arra, hogy egyre jobban belemerüljön Isten szívének a 

szeretetébe. Az egymás felé közeledés célja ez az egymásba belemerülés. Jézus így mondja: Aki 

elveszíti értem életét, megtalálja azt (Mt 10, 39; 16, 25). Ebben az imafokozatban mondhatjuk így 

is: „Uram, ugye most azt akarod mondani nekem: Aki elveszíti bennem életét, megtalálja azt! 

Annyira szeretnék közeledni Istenhez, hogy már ne önmagamban legyek, hanem Őbenne! Mert 

megigézett az Ő szeretete, amellyel Ő előbb szeretett minket (vö. 1 Jn 4, 19). Az Istenhez való 

közeledésünknek, istenkeresésünknek biztosítéka, hogy találkozhatunk az Úrral. A Bölcsesség 

könyvének az elején olvasható: A szív egyszerűségében keressétek Istent, mert engedi, hogy 

mindenki megtalálja Őt, aki benne bízik! (Bölcs 1, 1-2). Ez a keresés, ez a vágyakozás Isten után, ez 

az Istenhez való közeledés tehát a találkozásban csúcsosodik ki! Ahogyan Szent Pál mondta az 

areopágoszi beszédben: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28), úgy megélhetjük azt 

is: Isten bennünk él, mozog és van! A mi gyarló előkészületünket, amellyel ebben az imában 

szeretnénk szemlélni Istent, maga az Úr teszi tökéletessé, hiszen megígérte: Mindeneket magamhoz 

vonzok (Jn 12, 32). Főpapi imájában is ugyanezt mondta: Akarom, hogy az én szolgám is ott legyen, 

ahol én vagyok! (Jn 17, 24).  

 Hol van a mi édes Jézusunk? Kérdésünket Szent Pál így válaszolja meg: Mindennek fölötte 

áll, mindent áthat, és mindenben benne van (Ef 4, 6). Tehát már e földi tájakon megvalósul ez a 

boldog egymásra találás, az egymásban levés! Ugyanakkor Pál apostol így folytatja: „Fölment a 

magasba, magával vitte a foglyokat” (Ef 4, 8). Tehát aki leszállt ide, a földi alsó tájakra, az 

felemelkedett minden ég fölé, hogy a mindenséget betöltse, és hogy a mi szívünket, a 

mindenségnek eme parányi részecskéjét önmagával betöltse. Milyen boldogan zengjük a Te Deum-

ban a hálaadás nagy motívumával: „Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. 

Hiszen Ő az, Aki az eget, a földet és a tengert alkotta, és mindazt, ami csak bennük van” (ApCsel 

14, 15). Akkor engem is, minket is betölt!  

 

 4. Ez az Istentől való betöltődöttség pedig kiváltja bennünk a szemlélődő imára való 

előkészület következő, negyedik magatartásmódját: az ujjongást. A Zsoltáros ezt így fogalmazza 

meg: Ujjongjanak és örvendjenek Benned, akik Téged keresnek! (Zsolt 69, 5). Tehát ha Isten 

mibennünk van, mi Istenben lehetünk, akkor persze, hogy ujjongunk! Ha mi Őt keressük, Ő 

pedig eljön hozzánk, akkor persze, hogy örvendezzünk Benne! Aki megtapasztalja, hogy Isten az ő 

lelkében él, és ő Istenben élhet, persze, hogy ettől az isteni szeretettől megigézve él. Ennek az 

önmagát ajándékozó szeretetnek a megjellegzettségével él.  

  

II. Hogyan, milyen gyakorlatokkal tudjuk megvalósítani ezt az Istentől való megigézettség 

életét? 
 

 1. Először a hitet kell felindítanunk! Mondogassuk Neki: „Erősen hiszem, Uram, hogy itt 

jelen vagy, és szeretettel rám tekintesz.” A hit ugyanis belekapcsol annak az Istennek az életébe, 

Akiben hiszünk, mint ahogyan a Szűzanya is belekapcsolódott a szentháromságos egy Isten 

életébe. Szent Erzsébet kifejezetten mondja: Boldog vagy, mert hittél! (Lk 1, 45). Szent Pál nagyon 

hangoztatja a hit fontosságát: Akik hisznek Istenben, törekedjenek arra, hogy jócselekedetekben elöl 

járjanak! Ez az emberek javára és hasznára válik (Tit 3, 8-9). Akik hisznek Istenben, és a hitük 

szerint cselekszenek, azok boldogok. Isten kegyelméből megigazulva ugyanis reménybeli örökösei 

Isten örök életének (uo. 3, 7). Tehát a hit által kapcsolódunk bele az örökkévaló Isten életébe! 

  

 2. A szemlélődő imára való előkészület most gyakorolható második konkrét módja: 

Gyakran kell Istenre gondolnunk! A Zsoltáros azt mondja: Gondolok nevedre, Uram, éjjel is 

(Zsolt 118, 55). Itt az is szócskán van a hangsúly. Hogy Istenre éjjel is gondol, az azt mutatja, hogy 

nappal is: éjjel, nappal szüntelen! Amikor kimondjuk Isten szent nevét, akkor mintegy Istent 

konszekráljuk bele az életünkbe. „Isten! Istenem!” Ha valakinek a szívét megigézte egy másik 

ember szeretete, az szívesen mondogatja annak a kedves személynek a nevét. Micsoda gyönyörűség 



 

az, amikor az ember szívét az őt szerető Isten igézte meg, és gyakran kimondhatja ennek a kedves 

Istennek a nevét!  

 

 3. A harmadik konkrét előkészületi mód az Isten utáni szomjazás. Mondogassuk Neki 

gyakran a Zsoltáros szavát: Terád szomjas a lelkem, testem Utánad eped, mint a puszta kiaszott 

földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62, 2-

3). Aki Isten után szomjazik, annak a vágyódó képessége is előkészül az Istenre való 

találkozásra. Mint ahogyan a rágondolással az értelmi képességünk kapcsolódott Istenbe, úgy az 

Isten utáni szomjazásnál a törekvőképességünk, a szabad akaratunk kapcsolódik bele Istenbe. Aki 

megízlelte egy nagyon finom italnak az ízét, az mindig vágyódik utána. Aki megízlelte Istent (vö. 

1 Pét 2, 3), az szüntelenül szomjazik Utána. De ez az értelmi, illetve akarati irányulás Istenre még 

mindig a tevékenység szférájában van.  

 

 4. A kontemplatív magatartás inkább a csendes megállás, a szent tétlenség Isten előtt. A 

negyedik magatartásmód: Szeretnénk Istentől megigézve élni, egyszerűen csak megállni Isten előtt, 

és hagyni, hogy Ő vezessen minket! Szilencium, vagyis csend-hallgatás, csendben Isten-hallgatás. 

Ez már a misztikus isteni találkozás légköre. Az ember érzi, hogy újra meg újra tétlenné kell tennie 

magát, „egyedül lennie az egyedüli Istennel!”, ahogyan az imádság mesterei fogalmazták: „Solus 

cum Deo solo”. Ebben a magatartásban – hogy engedjük Istent, Ő vezessen minket – segít Szent Pál 

szava: Ne adjatok helyet a sátánnak! (Ef 4, 27), vagyis folytassuk: de adjatok helyet életetekben 

Istennek! A sátánnak úgy ad helyet az ember, ha beleegyezik annak hívásába, a kísértésbe. A rossz 

tett, a bűn pedig ennek a beleegyezésnek a gyümölcse, amely bánatot, szomorúságot, bűntudatot 

hoz. Amikor pedig Istennek adunk helyet az életünkben, akkor beleegyezünk Isten hívásába. A 

jótett gyümölcse pedig a jó lelkiismeret lesz, a szeretet, az öröm, a béke, a csend, a találkozás. 
Isten már Jeremiás prófétánál mondta: Ha kerestek, megtaláltok, feltéve, ha szívetek mélyéből 

kerestek (Jer 29, 13). Amikor Istennek helyet adunk az életünkben, akkor már nem annyira arról 

van szó, hogy az előkészületünknek a stílusa a cselekvés legyen, Istenre irányítani gondolatainkat 

és vágyainkat cselekvés által; hanem sokkal inkább a befogadó, kontemplatív magatartással az 

Istenre irányultságról van szó. Aki helyet ad az életében Istennek, azt maga Isten fogja Önmaga 

felé fordítani!  
 

 5. Miért hagyja az ember Istentől vezettetni magát a szemlélődő imában? Mert Isten 

nagyobb nála. Ez az ötödik magatartásmód: Elismerni Istent életünk Urának. Amikor valaki ezt 

így meg tudja vallani: „Te vagy az én Uram, Aki nálamnál hatalmasabb vagy!”, akkor 

tulajdonképpen már megéli Isten jelenlétét. Micsoda kontemplatív magatartás az, hogy az ember 

hagyja, hogy ez a nálánál nagyobb Isten magához vonzza, maga felé irányítsa a tekintetét. Micsoda 

vonzó tekintet ez, mennyire megigézi az ember lelkét. Nem is tud az ember mást csinálni, mint 

leborul Isten előtt, és imádja Őt. A szemlélődő imában az ember nem látja Istent úgy, ahogyan van, 

mert még a hit állapotában él, de mégis tudja, hogy Ő itt van, és szeret, mert kinyilatkoztatta ezt 

neki. Az ember ilyenkor a szeretet vallomásával mondja: „Kész vagyok Uram mindarra, amit Te 

kívánsz tőlem!” 

 

III, Mit kíván Isten tőlünk? 

 

  – Azt, hogy a szeretetétől megigézve éljünk!  

  – Azt, hogy belemerüljünk az Ő szeretetének a tengerébe!  

 Ez történhet talán úgy, mint este elalvás előtt, amikor lelassul a lélegzés, és ezáltal mélyül az 

oxigén-felvétel. Regenerálódik az élet, testünk feltöltődik energiával. De lelassul a gondolatfűzés is. 

Ha gyorsan pörögnek a gondolataink, akkor nem tudunk elaludni, akár egy éjen át is valami nagy 

probléma gondolatsora gyötör. Amikor azonban az elalvás előtti állapotban az izmok ellazulnak, 

akkor egyre akadálytalanabb lesz a szervezet vér-ellátása, és feloldódnak a feszültségek a 

lélekben. Az ember egy másik világot látni kész várakozás állapotába kerül. Amíg a gondolatok és 



 

a gondok peregnek az agyunkban – mondjuk így: amíg nem tudjuk ezeket takarékra állítani –, 

addig nem tudunk a pihenés állapotába kerülni. A mozdulatlanság segítségével a lecsendesedés 

állapotába kerül az ember, ahol megszületik a test és a lélek csendje. Ilyen az, amikor az 

imádságban lecsendesülő ember befogadja Krisztus békéjét, amelyet csak Ő ajándékozhat, az 

evilágban nem található meg. Ebben a nyugalomban a lélek Istenre figyel, sőt, Istennél van, mint 

ahogyan Jézus emberi lelke is a nagyszombati nyugalom napján, a sírba helyezés napján Isten 

Atyjánál volt. Amikor az imádkozó lélekben már nincs semmi ellenállás Isten felé, amikor Isten 

kezd eluralkodni szeretetével az ember lelkén, akkor az ember megtapasztalhatja: „Szereteted 

magához vonzott minket, Uram!”  

 Kérhetjük:  

  – „Vigyél fel magas hegyedre, hogy már ne ebben a világban, hanem a Te világodban lehessek!”  

 Vagy mondhatjuk Neki:  

– „Boríts be önmagaddal, hogy már ne evilág vegyen körül, hanem Te az isteni miliőddel!”  

 – „Meríts bele szereteted tengerébe, Uram! Vonj a szívedre engem, mert megigézted a 

lelkemet!”  

 Ez a vágyódás olyan imádság, amely szüntelenül áradhat belőlünk Isten felé. Szüntelenül 

Istenbe kapcsolja az életünket. Folyamatosan bele tudja horgonyozni a lelkünket Isten 

szeretetébe. Ez valami olyan begyakorlottságot valósít meg, amellyel szeretnénk, hogy a lelkünk 

szüntelen Istennél honoljon! Egy olyan beállítottság valósuljon meg az életünkben, amelyet Szent 

Pál apostol így fejez ki: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem (Gal 2, 20). Íme, 

micsoda távlatai vannak a szemlélődő imára való előkészületnek!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 139. számú éneket: 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó! 

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 
 


