
 

 

303. Isten is előkészül a szemlélődő imánkra 

Megigézi, vagyis magához vonzza az imádkozó ember lelkét 

 

 

Imádkozzuk a 127. számú éneket:  

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom!  

Dicsértessél, tiszteltessél én megváltó Krisztusom! 

Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába,  

Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el ne távozzál! 

 

 Legutóbb azt tanulmányoztuk, hogy az ember hogyan készül elő a szemlélődő imára. 

Tudniillik a begyakorlottságot tudja nyújtani, hogy azután Istentől megigézve éljen.  

 Most pedig azt nézzük, hogy a szemlélődő ima létrehozója, Isten hogyan készül arra, hogy 

az emberrel közölhesse magát a szemlélődő imában. Itt tehát a befogadáson van a hangsúly. 

Nyilván, hogy az embernek azért késznek kell lennie a befogadásra. Valahogy olyan ez az isteni 

működés, mint a napsütkérezés. Az ember akkor is a nap sugárzásában él, ha nem figyel rá. 

Hogy mennyivel mélyebb élmény, életet tápláló hatás, amikor tudatosan időt szánunk a 

napsütkérezésre. Ezek az első tavaszi napok mindnyájunkat csábítanak a napsütkérezésre legalább 

néhány pillanatig, amíg a felhő el nem takarja a napot. De a borús időben is készülhetünk a 

napsütkérezésre. A szemlélődő imára való készülődésben is az ember teszi ki magát Isten szeretete 

befogadásának lehetőségére.  

 

I. Hogyan tudjuk ezt a befogadó készséget gyarapítani a lelkünkben? 

 

Talán érdemes egy vallomáson eltűnődnünk, amelyet egyik testvérünk mondott: „Eljutottam 

oda: most már el tudom fogadni, hogy mindig mindenben Isten az első! Minden földi dolog, 

illetve személy csak második lehet az életemben.” Nyilván azért tudta így megfogalmazni ez a 

testvér, mert megélte: Isten a nagyobb (Jób 33, 12), megélte: Isten szívesen eluralkodna az életében, 

ha hagyná. Minél inkább hagyta, annál boldogabb volt.  

Érdemes egy teljesen autentikus (illetékes) személy vallomását megfontolni: II. János Pál 

mondta: „Hagytam, hogy az Úr vezessen életem minden útján.” Ezt akkor mondta, amikor az 50 

éve felszentelt püspökökkel és papokkal együtt misézett. Tudniillik az Úr vezetni akar bennünket! 

Ez az Ő tevékenysége. A mi feladatunk az, hogy engedjük ezt a vezetést az életünkben 

megvalósulni! Úgy tudjuk ezt a kitárulkozást bontakoztatni, hogyha szívünknek nemcsak első 

gondolata száll fel Istenhez reggelenként, hanem szeretnénk, hogy szívünk minden gondolata 

Őnála legyen! A gondolat, Istenre figyelés, Isten nagyobb voltának az elfogadása mindig egy 

meghódolást is jelent: elismerem Őít Úrnak magam fölött. Szent Pál apostol erről az ésszerű 

hódolatról beszél, vagyis az értelem áldozatáról (vö. Róm 12, 1), amikor elfogadjuk azt, hogy Isten 

még a gondolatainkat is uralja.  
Az imádkozó ember olyan, mint Salamon. Ő az Úrra úgy tekintett, mint Akinek a színe előtt 

áll, és Akinek a szolgálatában áll (vö. 1 Kir 8, 15). De végül is itt már az Úr a főszereplő. Mert 

mindig Isten az, Aki meghívja szolgálatára a kiválasztott embert. Mi pedig készséges szívvel 

engedelmeskedünk az Ő hívásának. Vagy Jézus szava szerint az angyalokra is figyelhetünk, akik 

Isten színe előtt állnak, és szüntelenül szemlélik a Mennyei Atya arcát (vö. Mt 18, 10). Egész földi 

életünk tehát ilyen előkészület kell, hogy legyen az Isten elé állásra és arcának  szemlélésére! A 

szív tisztasága kell hozzá, mert a szívből eredő rossz gondolatok… beszennyezik az embert (Mt 15, 

19. 20). De a szívből eredő jó gondolatok megtisztítják, mert olyan értékekkel töltik be az embert, 

amelyek őt nem szakítják el Istentől, hanem összekötik Vele. Ezt a lélek tisztaságát a magunk 

erejével próbáljuk megőrizni, hiszen Istentől kaptuk a keresztségben. Amikor pedig a lélek 

tisztogatására van szükség, akkor a Zsoltárossal imádkozzuk: Tiszta lelket teremts bennem, Istenem! 



 

(Zsolt 50, 13). Itt az Úristen tevékenységét érhetjük megint tetten: Ő az, Aki alig várja, hogy 

megtisztítsa az Őhozzá fohászkodó ember lelkét! Mint ahogyan egy figyelmes kis unoka is 

készségesen segít megtisztogatni a nagymama szemüvegét, hogy azután jobban lássák egymást. 

Abban az előkészületben, amellyel Isten bennünket segíteni akar a szemlélődő imádságra, nagyon 

nagy szerep jut Isten látásának, amellyel bennünket, teremtményeit nézi. A Zsoltáros így mondja: 

Letekint Isten a mennyből, és látja mind az ember-fiakat (Zsolt 32, 13). Nos, itt, amikor az ember 

szíve kezd megtisztulni a maga erőfeszítésével, illetve Isten ajándékával; akkor kezdi észrevenni, 

hogy Isten a mennyei lakóhelyéről szemléli őt, vagyis szeretettel nézi. Ez egy olyan attitűd, olyan 

irányulás, amely megigézi az ember lelkét. Ilyenkor már nem kíván olyan dolgokat nézni az ember, 

amelyek elfordítanák Istentől. Ezért mi is kérhetjük a Zsoltáros szavával: A hiábavalóktól fordítsd 

el szememet, és a Te utadon éltess engem! (Zsolt 118, 37), vagyis kérjük, hogy az Úristen maga 

jöjjön a segítségünkre, vonzza magához lelkünk tekintetét! Mi mondhatjuk ugyan: Uram, minden 

művedről elmélkedem, nagyszerű tetteidről gondolkodom (Zsolt 76, 12), de azért tapasztalatból 

eléggé tudjuk már, hogy a mi elmélkedő odafigyelésünk milyen törékeny, mennyire szétszórt. A 

megoldás: engedjük Istent érvényesülni, Ő vonja magához a Reáfigyelő, Őt szemlélni akaró 

tekintetünket!  
Ahhoz, hogy Isten kezdeményezését, magához vonzó szeretetét észrevegyük, kell az a 

csend, amelyről már többször kaptunk tanítást. Légy csendben, és várj az Úrra! (Zsolt 36, 7). 

Tudjuk, amikor el akarunk csendesülni, akkor az Úrban kell elcsendesednünk, elpihennünk! Az 

Ő tevékenységét kell várnunk, amellyel egyrészt magára irányítja az életünket, másrészt közli az 

életét velünk. A szemlélődő imához tehát kell a csendben való várakozás, amíg a lelkünk szeme 

megszokja a homályt. Kis idő multával látni kezdjük az ajtón túli fény beszűrődését az ajtó 

széleinél. Amikor tehát Isten műveiről, a teremtett dolgokról, eseményekről gondolkodunk, akkor 

próbáljuk azokat Isten szemével szemlélni! A teremtett világban soha-sincs giccs. Annak a 

harmóniája ugyanis Isten ujjlenyomatát viseli. Általa szól hozzánk Isten (vö. Zsid 1, 1). A 

teremtett dolgok a Mennyei Atyára utalnak, Aki a Fiúval és teremtő Lelkével szépnek, jónak és 

szentnek teremtett bennünket. A mennyei hazára utalnak, a haza felé vezető utat mutatják, hiszen 

Isten járt arra, amikor belehelyezte ezeket a teremtményeket a mi életünkbe. A teremtett dolgok 

tehát olyanok, mint az útjelzők. Amikor az útjelzőre figyelünk, nem a körülvevő tájra irányulunk, 

sőt magát az útjelzőt is elhagyjuk; amikor már megnéztük, és megyünk abba az irányba, amely felé 

ők mutatnak. Lelki szemünk is már a cél felé irányul, a végső célra. Arra az egyetlen pontra, a 

kikötőre, a hazaérkezés kapujára. Ez a figyelés összeszedettséget eredményez. Annyira leköti a 

figyelmünket, hogy szinte tudomást sem veszünk arról, ami nem Ő. A teremtett dolgoknak 

ugyanis, mint útjelzőknek az a feladatuk, hogy magunk mögött hagyva őket előbbre menjünk 

Istenhez. A teremtmények tehát, mint Istentől adott útjelzők arra segítenek, hogy befelé, lelkünk 

mélyére, vagy más szóval a mennyország felé irányuljunk, és eljussunk Istenhez, Aki ott áll az út 

végén.  

Mi pedig az imádságban most különösen is engedelmeskedni akarunk Isten vonzásának. 

Hagyjuk, hogy magához vonjon, sőt magához ragadjon bennünket! Amikor mindent, sőt 

önmagunkat is magunk mögött hagyva boldogan engedjük, hogy Isten magához emeljen (mint Kis 

Terézt), szívére öleljen, szíve legbelsejében elrejtsen. Életünk Krisztussal így Istenben van elrejtve  

(Kol 3, 3); illetve ott Istennél még közelebb visz Hozzá a rácsodálkozás, az Isten előtti csendes 

megállás, a színe előtt állás, mint Illés prófétánál. Isten közel van hozzánk, de ugyanakkor 

végtelenül meghalad minket, felettünk áll, és ez bennünk egy megrendülést eredményez. Ez a 

hatalmas nagy Isten hozzánk, kicsiny teremtményeihez mégis szól, lehajol hozzánk, közli magát, 

illetve felemel Hozzá, szívébe fogad. Ez a teremtményi megrendülés imádságra, imádásra késztet. 

Az imádás Isten elfogadását jelenti, hogy Ő nagyobb nálunknál, Ő Úr a mi életünkben! A 

szemlélődő ember ilyenkor elcsendesülve Istenre figyel. Kinyitja Előtte lelke ajtaját, engedi, 

hogy lelkébe beleárassza az Ő isteni szeretetét. Ilyenkor már nemcsak hiszi, ha meg is éli, hogy 

Isten betölti lényünket, az Atya a Fiúval és a Szentlélekkel együtt.  

 

II. Szükséges a befogadó-készség is! 



 

 

Amikor az imádkozó ember lélekben Jézusra tekint, akkor ezzel elismeri az ő 

elhivatottságát, illetve a jövőjét, hogy az illetőnek micsoda kibontakozása van Istenben.  

Mit jelent ez a jövő? Valami olyan magatartást, mint amikor az édesapa elutazik, és a 

gyermek már kérdezi: „Mikor jössz vissza? Várlak, édesapám.” Szinte már el sem ment, de már 

arra készítgeti a szívét, hogy milyen boldogság lesz, amikor újra találkoznak.  

Az Úrral kapcsolatban is kell ez a csendes vágyódás! Szabad esedeznünk, gyermek 

módjára kérdezősködnünk: „Mikor jössz már el?” Ő megígérte: „Aki szeret engem, megtartja 

tanításomat, és Atyám is szeretni fogja őt. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni” (Jn 14, 23). 

Persze, hogy az imádkozó lélek várja ezt a boldog pillanatot, amikor Isten és az Ő választottja az 

imádságban összetalálkozhatnak. Szabad újra meg újra megfogalmazni az Úr érkezésére való 

vágyakozásunkat: „Urunk, Te, Aki a keresztségben már hajlékot vettél nálam, mondd, mikor 

nyilatkoztatod ki magadat lelkemnek, ahogyan ígérted? (vö. Jn 14, 21). Mikor veszel már körül az 

öröm ujjongásával? Lásd meg, hogy epekedem Utánad! Szeretnék betelni Istenséged teljességével! 

(Ef 3, 19). Szeretném megtapasztalni azt az isteni természetedet, amelyből részt ígértét! (vö. 2 Pét 

1, 4). Szabad zörgetnünk Isten szíve ajtaján (vö. Mt 7, 8; Lk 11, 10). Mikor múlik el az éjszaka, a 

nem látás gyötrelme, amikor végre majd a látást akadályozó sötétséget felváltja a nappal 

fényessége? Addig is kereslek az éjszakában. Sötét van, nem látlak, de vágyódom Utánad! 

Szeretnék már találkozni Veled, Aki készülődsz, hogy eljöjj hozzám, mert Te is szeretnél találkozni 

velem! Szeretnélek szeretni, mert tudom, hogy Te már előbb szerettél engem! (vö. 1 Jn 4, 9). 

Szeretném, Uram, megtapasztalni, hogy Te szeretsz engem! De alázatos lélekkel megvallom: 

Uram, nem lázadozom, hogy még nem érezhetlek. Hiszem, hogy vagy, hiszem, hogy el akarsz 

jönni hozzám! Sőt hiszem, hogy már itt vagy, itt vagy mellettem. Hiszem, hogy nem vagy 

igazságtalan, amikor várakoznom kell még Rád. Hiszem, hogy Te a sötétségben is látsz engem. A 

sötétség világosság neked, ahogyan a Zsoltáros fogalmazta.(vö. Zsolt 139, 12). 

 Engedem, Uram, hogy a tekinteted végig cirógassa lelkemet. Rád hagyatkozom, mint 

anyjára a gyermek a sötét szobában. Járjak bár sötétlő völgyekben, nem félek, mert Te itt vagy 

velem (Zsolt 22, 4), és megvigasztalsz! Megvigasztalódom, mint gyermek anyja kebelén, úgy pihen 

a lelkem Tebenned, Istenem (Zsolt 130, 2). Szívem szívedre hajtom, ahova a szeretet puha 

kötelékeivel szüntelenül vonzasz (Oz 11, 4). „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17, 4; Lk 9, 33), 

ahogyan Péter apostol is mondta a Tábor hegyen. Uram, hiszem, hogy vagy, és hogy itt vagy velem, 

és ez elég nekem. Tudom, hogy Te is alig várod már, hogy kinyilatkoztasd magadat nekem. 

Ahogyan a víz a búvó patak mélyén is ott csordogál, és csak arra vár, hogy a felszínre törhessen; 

Te is készülődsz arra, hogy mint az élő vizek forrása, a lelkembe hatolva a felszínre törhess 
(vö. Jel 7, 17). Így ígérted: „Kis idő, és viszont láttok engem” (Jn 16, 16). Az Úr az imádkozó 

embert tanítja, mit kell tennie ahhoz, hogy észrevegye az Úr érkezését a lelkébe. Ahhoz, hogy a 

búvó patak mélyéből a víz a felszínre törjön, mi is tudunk segíteni: A hordalékot, a szemetet, a 

köveket eltávolítjuk a víz útjából, hogy könnyebben a felszínre tudjon törni.  

Isten pedig maga segít nekünk abban, hogy az Ő útját – amelyen át a szívünkbe 

szeretne behatolni, bekerülni – semmi se akadályozza. Azt mondja: Fiam, add nekem szívedet! 

(Péld 23, 26). Micsoda isteni hívás ez, amely már az Ószövetségben elhangzott, amely azóta is 

érvényes! Tehát nem elég csak néhány akadályt elhárítani, hogy az Úr szeretete a szívünkben 

felszökellhessen; legjobb megoldás az, amit Ő sugall: az egész szívünket odaadni Neki.  

Tehát ha azt akarjuk, hogy Isten töltse be a lelkünket, akkor  

–  egészen ki kell üresítenünk az értelmünket és az akaratunkat mindattól, ami elválaszt 

Istentől, vagy ami  zavarja Isten és a lelkem kapcsolatát! Isten már felém irányul, már rám 

hangolódott,  

–  még nekem is rá kell hangolódnom az Ő sugárzására, szeretetére, hogy eggyé 

legyünk a szeretetben!  Ezért ne legyenek fenntartásaink – Vele szemben, mondván: én ezt jobban 

tudom, vagy én azt inkább akarom, avagy pedig: én ehhez ragaszkodom. Ugyanis  



 

–  „nekem kisebbednem kell, Neki pedig növekednie!” (Jn 3, 30), hogy végül eljussunk a 

kinyilatkoztatást adó Isten által megfogalmazott, és elvárt magatartáshoz. Szent Pál így mondja: 

Élek, de már nem én, hanem Krisztus énbennem (Gal 2, 20). Ehhez az kell, hogy  

– gondolatunk és akaratunk egy legyen: Legyen nekem a Te akaratod szerint! (Mt 6, 

10).  

Engedjük, hogy a szívünkben felfakadjon az a szívbeli fájdalom, hogy még nem vagyunk 

egészen egyek Ővele, hogy még Tőle különálló gondolataink és akarataink vannak.  

Ez a fájdalmas érzés segít arra, hogy a bűnt jobban elkerüljük, hiszen ez elválaszt minket  

Őtőle. Ez a fájdalmas megrezdülés segít, hogy a bűn büntetését, vagyis az Istentől való távolságot 

Isten csökkentse. Ez a gyötrelem, hogy még nem vagyunk eléggé egy a szeretetben, segít arra, hogy 

a szívünk felkészülhessen a találkozás örömére, az egymástól elválasztó fal lebontására.  

Amikor ez a fal leomlik Isten ajándékából, akkor olyan lesz az emberi lélek, mint a 

Mennyei Atyához visszatért Fiú öröme a mennybemenetelkor. Az ember is megélheti Isten 

szívében, hogy itt a helyed Isten szívében, illetve a te szívedben Isten otthont vesz.  

A lelkünk ezen imádság által mintegy a mennyország előcsarnokában van. Még inkább 

vágyódik előremenni a mennyországba, a mi igazi hazánkba. Tehát a szívünk mintegy kimegy 

belőlünk, és Istennél van már otthon. Magunk fölé emelkedik, mert Isten vonzza őt. Obenne 

gyönyörködve szívünk már Nála időzik! Tehát az akarat tevékenysége ebben az imafázisban már 

elcsendesedik, nem kifelé, a teremtmények felé irányul, hanem azok helyett a teremtmények Urát 

választotta, Akinek csendjét már nem zavarja a teremtmények zaja. Akarata, vágyai 

összpontosításával az egyetlen igazi irányba tart, Istenhez, Aki viszont ő-feléje irányul.  

Az embernek itt nincs más dolga, mint befogadni azt a szeretetet,  

–  Aki az Isten,  

–  Aki szereti őt,  

–  Aki örül neki,  

–  Aki gyönyörködik benne.  

A lélek megfogalmazatlanul is azt szeretné: bárcsak még többet tudna befogadni ebből a 

végtelen szeretetből! Hogy vég nélkül örülhessen Istenének, hogy szüntelenül gyönyörködhessen 

Benne!  
Ebben az imamódban, amelyben tehát Isten megmutatja, hogy mennyire készül arra, hogy 

magához vonzza az imádkozó ember lelkét, tulajdonképpen a szívek eggyé-neveléséről van szó, 

amikor szív szól a szívhez! (vö. Oz 3, 16).  

Itt az imádkozó ember hagyja, hogy lelkét megigézze ez az isteni szeretet. Engedi, hogy 

Isten egyre jobban magához vonzza őt. Talán röviden így lehetne megfogalmazni ezt az imádkozó 

magatartást: „Vonj magadhoz kedves, hogy már ne csak a szíved előtt állhassak, hanem a 

szívedben járhassak, kelhessek, Te pedig az én szívemben! Szívem! Szívem! Istenem! 

Mindenem!”  

 

Egyre mélyebb értelmet kap Isten vallomása, amellyel nekünk mondja:  

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

 

Az Isten szeretetéről egyre jobban megbizonyosodó lélek bizalmával ostromoljuk Őt:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Szabad a szívünkre tenni a kezünket, és dédelgetni Istent, Aki ilyen szüntelenül szeret minket.  

Kérjük még egyszer:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 


