
 

                                                                                                                    

 

 

304. A szerzett szemlélődés 

 

 

Imádkozzuk a 48. számú éneket: 

  

Isten áldjon, tünde játék, te világi élet! 

Tied voltam: megtagadlak, és lelkemnek élek. 

Serlegedben telt a kedvem, és a földi kincsen, 

Megízleltem s megtanultam, hogy igaz jód nincsen.  

 

 Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez:  

 Szállni vágy a gyönyörűség örök kútfejéhez. 

 Már előttem Isten arca s ama boldog Ország.  

 Már ezentúl annak élek. Világ, Isten hozzád! 

 

 A szemlélődő ima útjainak a tanulmányozásánál egy nagyon szép fejezethez értünk. A 

szerzett szemlélődés ugyanis egy olyan imádság, amely a lelki életre törekvők számára egy 

drága kis virághoz hasonlít. A virág maga nyílik ki az ég felé, de az isteni napsütkérezésnek a 

cirógatására, illetve a termékenyítő harmat, az eső táplálásával. Mindig az autentikus imamódokat 

keressük, hogyan lehet megfelelően ezt a szemlélődő imára való előkészületet az Egyház tanítása és 

gyakorlata szerint megvalósítanunk.  

 

I. Pater Lucián karmelita atya a szemlélődésről 

 

A Papi lelkiség című folyóiratban jelent meg vérzivataros időkben az 1944/47-es 

évfolyamban található ez a cikk, tehát a háború utolsó évében Pater Hunya jezsuita atya és 

munkatársai kezdték el szerkeszteni. Az 1947-es évben került azután kinyomtatásra.  

Amikor a karmelita atya a szemlélődő imának a metódusát ismerteti, akkor a karmel 

imájáról beszél, hiszen a hagyományos karmelita elmélkedő imának az ismertetése ez. Szent 

szellemi vezérükre és atyjukra, Illés prófétára utal, aki örökül hagyta a karmeliták számára az 

imádság szellemét. Illés az a próféta, aki mindig az Úr színe előtt jár, tehát aki szünet nélkül 

imádkozik (vö. Lk 21, 36; 1 Tesz 5, 17). A szemlélődő élet más, mint a szemlélődés. Már 

beszéltünk a szemlélődő életről, amely tulajdonképpen nem más, mint egy igen életforma arra, 

hogy állandóan Isten jelenlétében éljünk, és gyakoroljuk az elmélkedő imát. Tehát a szemlélődésre 

való előkészületben áll a szemlélődő élet. A törekvés itt a lényeg. Amikor egy karmelita az 

imádságról beszél, akkor általában nem a szóbeli imára gondol, hanem legalábbis az elmélkedő ima 

lebeg előtte, vagy éppen maga a szemlélődés.  

 

1. Damaszkuszi Szent János meghatározása szerint: Az imádság nem más, mint a 

léleknek Istenhez való felemelkedése. Ez a karmelita életnek is a célja: Istennel való egyesülés. 

Ez pedig nem történhetik meg, ha a lélek nem ismeri meg Istent. Hol ismerheti meg jobban, mint 

azokban a szeretetteljes négyszemközti beszélgetésekben, amelyeket úgy nevezünk: az imádság 

órái.  

 

2. Egyszer két karmelita fiatal beszélgetett, akik már komolyan törekedtek a tökéletességre. 

Az egyik így szólt: „Én már előre félek az imádság idejétől, mert a tanulástól amúgy is fáradtan 

érek az imakórusba, és utána még egy óra elmélkedés…Ó, az egészen kimerít.” „Érdekes – volt a 

másik felelete – én meg ott pihenem ki magam. at Odahúzódom a jó Isten közelébe, és együtt 



 

vagyok Vele! Ott elfelejtem a gondjaimat, és jól érzem magam a lélek békéjében.” Ez a karmelita 

imája, amikor törekszik együtt lenni Istennel, szeretni Őt a lélek békés csendjében is.  

 

3. Ez volt a Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz imája is, amikor Jézus szívére 

borult, és az isteni szív megértette az Ő kicsi jegyesét a szavak zaja nélkül is. Nem más ez, mint a 

szeretet imája, vagyis a szerzett szemlélődés. Az Istent szerető és kereső szívnek a Jegyese felé 

szálló csendes dala, és Istent hallgató magánya. A léleknek igazán csendes, békés éneke ez az 

ima, hiszen élvezi benne a csend minden boldogságát, és a dal ritmusát, szelíd összhangját. 
Ugyanakkor Istenre figyelő, Őt hallgató magányban van a lélek, mert a teremtmények utcai zajától 

elfordult szívben, a lélekben érvényre jut a jó Isten szava, nem is érdekli már a világ lármája. 

Lisieux-i Szent Teréz lelkesen kiáltja mesterével, a Jézusról elnevezett Avilai Szent Terézzel: 

„Isten egyedül elég!”  

 Ez tehát még nem az isteni szemlélődés, a belénk-öntött szemlélődés, a contemplatio infusa. 

Itt még maga a lélek is közreműködik, itt még neki is fontos, éspedig tevékeny szerepe jut, bár a jó 

Isten hathatósan segíti őt kegyelmeivel. A karmelita felfogás szerint mindenki elsajátíthatja ezt a 

szerzett szemlélődést, a contemplatio acquisita-t, ha a hozzá szükséges előfeltételeket megvalósítja 

a benső világában. Igaz ugyan, hogy a külső csend és a magány nagyon segíti az imádkozó lelket, 

de a hangsúly mégiscsak a belső csenden és magányon van. Ez pedig mindenkié lehet, nemcsak 

azoké, akik a kolostor csendjében élnek. A külső csend biztosítja és elősegíti a belső csendet, a 

belső békét, ez viszont szükséges feltétele annak, hogy a lélek felemelkedhessék Istenhez az 

imádság szárnyain. Keresztes Szent János meg is jegyzi: „Gondold meg, hogy Isten csak a békés 

és mindentől megvált lélekben uralkodik!”  

 

II. Hogyan valósul meg ez az isteni uralom a lélekben? 
 

Nem történik meg máról holnapra, hanem az imaélet imaszakaszaiban hosszabb időn 

keresztül valósul meg.  

 

1. A léleknek végig kell járnia a tisztulás útját, amikor az imáit áthatja a bűnbánat és a 

vezeklés szelleme.  

 

2. Tovább kell haladni a megvilágosodás útján, amikor már jobbára az erények 

gyakorlására törekszik a lélek. Így igyekszik megszabadulni a káros szenvedélyektől, a rendetlen, 

fegyelmezetlen indulatoktól, amelyek felkavarják a lelkét.  

 

3. A harmadik szakasz pedig az egyesülés útja már az előrehaladottak imaszakasza.  

 

Ezen út végső célja nem más, mint az emberi akaratnak a végtelen isteni akaratba való 

tökéletes beleolvadása, mert hiszen ebben áll a lélek belsőséges egyesülése Istennel. A két akarat 

egybeolvadásáról van szó. Ezen az úton a lélek legfontosabb kötelessége, hogy szívét, mint valami 

erős várat őrizze minden idegen behatástól, mert azt most már Isten csak magának akarja. Továbbá 

kötelessége, hogy eltávolítson a lelkéből mindent, ami a belső békéjét zavarhatná. Tehát a 

fölösleges gondolatokat, gondokat, szeretetlenséget. Gyakorolja tehát a szeretetet, sőt a szent 

közömbösséget is, vagyis amely segít abban, hogy fölülemelkedjék mindenen, ami őt zavarna az 

Istennel való szeretet-kapcsolatban. Így születik meg a tökéletes lelki szabadság, amikor Istenen 

kívül senki és semmi sem képes magához lekötni a lelket. Az ilyen lélekben minden Isten által, 

Istennel, és Istenben történik. Az egyesülés útján tehát a via unitíva imaszakaszban levő lélek imája 

már úgyszólván kizárólag a szeretetben történik, ez egyesíti őt Istenével. Isten után vágyó 

szeretetében szemléli Őt.  

A karmelita életeszmény röviden tehát így fogalmazható meg: nem más, mint a 

szeretetből fakadó szemlélődés. A rendi szabályok előszavában az áll: „ A mi rendünknek Úristen 



 

megadta, hogy első helyen álljon benne az isteni dolgokról való szemlélődés és az isteni 

szeretet, a második helyen a munkálkodás!”  

A Sarutlan Karmel kezdettől fogva féltékeny gonddal őrizte és igyekezett biztosítani a 

szeretetből fakadó szemlélődő életnek ezen elsőbbségét. 

A rendi szabványok a IV. fejezete megadja a hozzá vezető eszközöket is: „A mi rendünkben 

tehát a szemlélődésnek jut az előkelőbb szerep, erre pedig Isten állandó jelenléte, és a 

mindennapi elmélkedésre szánt órák által kell törekednünk.” 

A karmel imaélete tehát nem áll meg a fontolgató elmélkedésnél. Ugyanis fő-célja az Isten 

iránt való szeretet teljessége. Ezt pedig a szemlélődésben éri el. A belénk öntött, vagyis isteni 

szemlélődést azonban ritkán adja meg a jó Isten minden átmenet nélkül ugrásszerűen. Rendszeresen 

át kell menni a léleknek minden imafokozaton, amíg megkaphatja azt a magasztos imakegyelmet, 

amelyet a belénk öntött szemlélődés lelki ajándékának mondunk. Ezt tehát semmiféle emberi 

erővel, mesterkedéssel nem lehet elérni, viszont a szerzett szemlélődést Isten kegyelme segítségével 

mindnyájan elérhetjük, ha mi is megtesszük a magunkét.  

Meg kell jegyezni, hogy a karmelita szentek nem használják ezt a kifejezést: szerzett 

szemlélődés. A Jézusról nevezett Szent Terézia ezt az imádságot az összeszedettség imájának 

mondja. Itt az aktív összeszedettségről volt szó, amelynek eléréséhez Isten kegyelmén kívül 

szükséges a lélek tevékenysége is. A passzív, vagyis kapott összeszedettség – amelyről Szent 

Terézia a IV. lakásban ír – már kizárólag Isten kegyelmi ajándéka, nem az emberi erőfeszítéstől 

függ. Tehát amikor Szent Terézia a Miatyánk szavait fejtegetve azt ajánlja, hogy igyekezzünk a 

mennyországot tapasztalati úton megismerni, akkor a szent Anya nem kíván tőlünk valami 

lehetetlenséget. Az összeszedettség imájához szerinte abból kell kiindulni, hogy Isten mindenütt 

jelen van! A mennyország pedig ott van, ahol Isten van. Ha tehát a lélek azt akarja, hogy Isten 

meghallja őt, akkor nem kell felmennie az égbe, kiáltania sem kell, vagy hangosan beszélnie, 

hanem csak el kell vonulnia a lelke mélyére, és ott megtalálja azt, Akit keres!   (Tökéletesség 

útja 28. fejezet).  

Elégséges, ha lelke magányába vonul, és a saját belsejében szemléli Őt. Az Úr tehát 

bennünk lakik, és hogy bensőnkben együtt vagyunk Ővele, azt nagyon világosan meg kell 

értenünk! Azok képesek ilyen módon bezárkózni a léleknek ebbe a kis mennyországába  –  ahol az 

ég és föld Teremtője lakozik , –  akik nem nézegetnek szerteszéjjel, hanem inkább olyan helyen 

próbálnak imádkozni, ahol semmi sem szórja szét a külső érzékeket. Ez ugyanis kitűnő út ahhoz, 

hogy a lélek eljuthasson az élő víz forrásához (Jer 2, 13; 17, 13; Jel 7, 17). Ihat belőle, és rövid idő 

alatt hosszú utat tesz meg” (Tökéletesség útja 28. fejezet). Hangsúlyozottan mondja: 

„Valamennyien arra vagyunk hivatva, hogy elmélkedjünk és szemlélődjünk” (Belső Várkastély 5. 

lakás 1. fejezet). „Állandóan elmélkedni nem mindenki képes, ellenben minden lélek tudja 

szeretni Istent, és a tökéletesség, vagyis a tökéletes szeretetre való eljutás sokkal inkább ezen 

fordul meg, mint az elmélkedésen” – (írja az Alapítások könyve 5. fejezetében).  

A szerzett szemlélődés imájára jellemző az értelmi és akarati tevékenység nagyfokú 

leegyszerűsítése, és a lélek csendjében uralkodó összeszedettség. Ebben az imában a lélek mintegy 

befelé tekint, és szeretetteljes figyelemmel szemléli a kegyelem által benne lakozó Istent. Ezt az 

imamódot tehát tágabb értelemben nevezzük szemlélődésnek. Szent Terézia tanítása szerint a 

léleknek az imádság útján való előrehaladásával arányosan kevesbedik az értelmi fontolgatás. 

Inkább átadja a helyét a jó Istenre való szeretetteljes irányulásnak, egyszerű rátekintésnek, vagyis a 

nem fontolgató elmefuttatás, hanem egyszerűen csak nézésnek. Szent Terézia igazán nem a 

gondolkodás beszüntetését sürgeti. Maga írja: „Minél jobban erőlködünk semmit sem gondolni, 

annál jobban fog bennünket maga ez az erőlködés arra vinni, hogy sokat gondolkodjunk (Belső 

Várkastély 4. lakás, 4. fejezet). De ugyanitt mégis csak ajánlja az okoskodás és az elmélkedés 

beszüntetését akkor, amikor a lélek érzi a jó Isten hívó szavát az összeszedettség imájának 

kegyelme által. Így mondja: „Amikor a lélek érzi az összeszedettség ima kegyelmét, jól teszi, ha 

szép csendesen, és minden erőltetés nélkül beszünteti a fontolgatást és az elmélkedést, anélkül 

azonban, hogy az értelemnek és a képzeletnek a működését igyekeznék teljesen felfüggeszteni. Mi 

más ez, az okosságnak és fontolgatásnak és elmélkedésnek a beszüntetése éppen akkor, amikor a 



 

lélek érzi Isten kegyelmét, mint a szerzett szemlélődés? Vagy ahogyan Szent Terézia mondja: „az 

összeszedettség imája.” Szent Terézia tehát buzdít a cselekvésre. Azt mondja: „Ha a szeretet tüze 

nem hív az akaratunkban, és az ember nem érzi Isten jelenlétét, nekünk kell Őt 

megkeresnünk!” (6. lakás, 7. fejezet). A tétlenkedés tehát csak időveszteség. „Ne álljunk ott 

bambán – mondja -, és ne vesztegessük az időt, hanem akkor az értelmünk foglakozzék Úr Jézus 

életével, halálával, feltámadásával!” Itt nem azt kívánja az imádkozó lélektől, hogy újra álljon 

neki az elmélkedésnek, hanem csak azt, hogy szemlélje ezeket az igazságokat! „Mert hiszen nem 

egy és ugyanaz a dolog, hogy az értelmünk gondolkodik-e, vagy pedig egyszerűen szemléli azokat 

az igazságokat, amelyeket az emlékezőtehetség elébe tart” (u.o. Belső Várkastély 6. lakás, 7 

fejezet).  

 

Ezekben a tanításokban világos képet nyújt nekünk Szent Terézia a szerzett szemlélődésről. 

Vagyis ebben az imaszakaszban a lélek már nem képes fontolgató elmélkedésre, de ég az 

istenszeretet utáni vágytól! Neki is keresnie kell az isteni Jegyest, hogy lelkében felgyulladjon a 

tűz! Fáradozása gazdag gyümölcsöket terem. Egyetlen értelmi tekintet a szenvedő Úrra elég 

akár egy órára, sőt akár egy napra is, hogy szerető szívvel, és gyermeki bizalommal szemlélje 

Őt. Keresztes Szent János is beszél a léleknek erről az állapotáról, amikor az már nem képes többé 

haszonnal elmélkedni. A szent egyháztanító tanítása szerint a léleknek ilyenkor kell abbahagynia a 

fontolgató elmélkedést, és a hitnek egyszerű, vagyis nem fontolgató, de szerető tekintettel kell Isten 

felé fordulnia, Rá figyelnie!  

Itt érdemes megismételni azt a 3 ismertetőjelet, amelyet Keresztes Szent János adott annak 

az eldöntésére a léleknek:  

 

III. Mikor kell abbahagyni a fontolgató elmélkedést, és elindulni a szeretetteljes szemlélődés 

útján? 

 

1. Az első jel, hogy szeretne ugyan elmélkedni, de nem képes erre a fontolgató 

gondolatsorban történő elmélkedésre.  

 

2. A második jel, hogy a világ dolgai sem érdeklik már.  

 

3. A harmadik, és legbiztosabb jel pedig: a lélek jól érzi magát az egyedüllétben, 

amelyben anélkül, hogy valami határozott dologra gondolna, szeretettel figyel Istenre, és élvezi a 

Benne uralkodó békét és nyugalmat (Kármelhegy útja 2. könyv, 11. fejezet). 

Pater Lucián karmelita röviden összefoglalja a szerzett szemlélődés elméletét. A 

Szentlélekről nevezett József meghatározását adja: „A szerzett szemlélődés tehát nem más, mint 

saját igyekezetünkkel szerzett egyszerű, vagyis nem fontolgató és mélyreható szemlélete az 

igazságnak. Ezen szemlélethez természetesen feltételezzük a hit fényét. Egyszerű és mélyreható ez 

a szemlélet, hiszen a lélek itt már nem fontolgat, okoskodva elmélkedik, hanem az előtte levő 

igazságot behatóan, figyelmesen és szeretettel szemléli. Ez a szerzett szemlélődés közvetlenül a 

természetes ész fényéből táplálkozik, bár tökéletes kibontakozásához szükséges a hit fénye is. 

Ennek pedig az az oka, hogy csakis az érzékszervek benyomásától szabadulni akaró értelem képes 

meglátni az igazságot a maga teljességében, tehát nem az érzékszervek közvetítésével. Ám de a 

szerzett szemlélődés meghatározásában láttuk: az az igazságnak egyszerű, vagyis nem fontolgató 

szemlélete. Következőleg tökéletes kibontakozásához szükséges a hit, amely eltávolítja az értelmet 

a földi érzékelhető valóságoktól, és beléárasztja abba az érzékekkel fel nem fogható sötétség 

sugarát, ami nem más, mint a hit fénye, és amely egyedül képes megvilágítani az igazságot úgy, 

amint van.  

 

Egy másik karmelita atya, a Szentlélekről nevezett Antal pedig azt mondja: „Ahhoz, hogy 

az értelem a hit által tökéletesen ismerje meg a jó Istent, olyannak kell lennie, mint a tükör! A 

tükörnek három tulajdonsága van: körülhatárolt, nem változékony és tiszta.  



 

a) Az első tulajdonság akkor van meg az értelemben, ha figyelmét elzárja mindattól, ami 

nem Isten, és hit fényében törekszik az összeszedettségre.  

b) A második tulajdonság által mind kevésbé támaszkodik a maga nagyon is változékony 

értelmi munkájára, hanem egyre jobban érvényesül benne Isten indítása.  

c) Végül a harmadik jellemző, tehát a tisztaság által a lélek eltávolítja magától mindazt, 

ami nem tiszta.  
Amikor ez a három tulajdonság megvan az értelemben, akkor a léleknek önmagában kell 

felkeresnie és szemlélnie Istent! Hiszen az emberi lélek Szent Pál apostol szerint Isten temploma 

(2 Kor 6, 16). Azonban most már nem az egyes isteni tulajdonságokat szemléli külön-külön, mint a 

elmélkedésben, hanem inkább valamennyit együtt egy általános fogalomban. Mindez pedig azért 

van így, mert az értelem most már nem képes „jóllakni” egy-egy isteni tulajdonsággal, neki most 

már az egész kell, a teljes Istenség! Nem mintha magába tudná fogadni a véges értelem a 

végtelent, hanem igenis vágyódik az egész után úgy, amint van, de a maga véges módján.  

Az értelmet pedig követi az akarat, és kívánja, szereti ezt az egyetemes jót. Ez pedig 

nem más, mint maga az Isten, szemben a teremtett javakkal, amelyek csak részleges jók. Így tölti be 

Isten önmagával a lélek mindkét tehetségét ebben az imában, vagyis az értelmet és az akaratot.  

Ha a szerzett szemlélődés létesítő okát keressük, akkor elsősorban az elmélkedő imára esik 

tekintetünk. Rendes körülmények között ugyanis az elmélkedés gyakorlata vezet fel bennünket 

az aktív szemlélődés magaslataira. Továbbá a hit és a szeretet szintén létesítő oka ennek az 

imának. A hit ugyanazt a szerepet tölti be itt, mint a belénk öntött szemlélődésnél a bölcsesség és 

értelem ajándéka, tudniillik, hogy megvilágosítja, és az isteni dolgokhoz emeli az értelmet. 

Csakhogy amíg a belénk öntött szemlélődésnél a bölcsesség és az értelem ajándéka által Isten 

valósággal önmagába meríti a lelket, és az szinte kézzel foghatóan tapasztalja – vagy mondjuk úgy: 

–, szemléli Őt minden egyéni erőfeszítés nélkül, addig itt a szerzett szemlélődésben a lélek maga 

törekszik Isten felé, és a hit sötétségében szemléli isteni Szerelmesét. Ez az előbbi két ajándék 

csak itt-ott futólag érinti még a lelket. Azonban nincs olyan szemlélődés, amelyben az akarat 

tétlenül tudná nézni az értelem telítettségét és felemelkedettségét anélkül, hogy a szeretet tüze fel 

nem lobbanna benne! Így lesz a szerzett szemlélődés gyermeke nemcsak a hitnek, hanem a 

szeretetnek is. 

A szerzett szemlélődés tárgya elsősorban maga az isteni Fölség, akár önmagában, mint 

Istenben, akár szent emberségében szemlélve, de utóbbit melegen ajánlja Szent Terézia (Önéletrajz 

22. fejezetében). Másrészt azonban a teremtmények is szolgálhatnak a szerzett szemlélődés 

imájának a tárgyául, amennyiben Isten keze nyoma minden teremtményén megtalálható a 

kicsiny hangyától kezdve egészen az óriás, száguldó, nagy égitestekig.  

 

IV. Milyen fokozatai vannak a szemlélődő imának? 

 

1. A szemlélődés tárgya szerint általában két fokozatot különböztetnek meg: a képzeleti fok, 

vagyis a képzeleti aktív szemlélődés a teremtett, látható dolgok körül forog. Az érzékelhető dolgok 

útján emeli fel a lelket a mindenek Ősoka, a jó Isten felé.  

 

2. A másik, tehát az úgynevezett értelmi fokon a lélek már a láthatatlanok világába jut. 

Ezen a fokon a lélek a hit fényénél szemléli a hitigazságokat, az örök dolgokat, az egylényegű és 

háromszemélyű Istent. Ezen a fokon a lélek már jóval egyszerűbb, mint volt az első fokozaton, és 

itt már a képzelet nem sok támaszt nyújt az imába merült léleknek. A szerzett szemlélődés tehát 

összefoglalásul a legjobb előkészület a szemlélődés ajándékának a befogadására, hogyha azt a jó 

Isten megadja.  

Az összeszedettségre, illetve az egyszerűség imájára, a nem fontolgató imára való törekvés 

tehát jó előkészület. Itt is érvényes Szent Terézia lelki gyermekeinek elve: „Tegyük meg a 

magunkét, és Isten bizonyára nem fog  mögöttünk maradni a nagylelkűségben!” 

 

Eddig tehát Pater Lucián tanítása a karmelita imamódról, a szerzett szemlélődésről.  



 

Ez az összefoglalás mutatja, hogy micsoda távlatok állnak az imádkozó ember előtt! A 

belénk öntött szemlélődés ugyanis olyan imakegyelem, amellyel Isten teszi képessé az embert,  

– hogy lelkével Istenre figyeljen,  

–  hogy szeretetével Istenre irányuljon,  

–  hogy már ne önmagában, hanem sokkal inkább Istenben legyen,  

–  illetve befogadhassa az imádkozó lélek Istennek önmagát ajándékozó szeretetét,  

–  hogy Istent a lelke legbelsejében  nézhesse, vagyis szemlélhesse, 

–  szerethesse, vagyis gyönyörködjék benne,  

– birtokolhassa, vagyis az imádkozó lélek egyre kevésbé akar önmagában élni, sokkal 

inkább Istenben akar élni! 

Érdemes tehát igényelni   

–  az elcsendesedését, a gondolatok, a szavak torlódását,  

–  a lényegtelen gondolatok és lényegtelen szavak elhagyását, 

– érdemes összeszedni a vágyó-képességünket, hogy szívünknek már egyre inkább egy 

gondolata és egy törekvése legyen: Isten, Aki egyre jobban a minden lesz az imádkozó ember 

számára! Féltő gonddal óvjuk a csendet! Ne engedjük, hogy valami is összetörje! Minél 

tudatosabban vállaljuk a csendet, az elcsendesedést, az Istenbe való belemerülést, annál nagyobb a 

lehetőségünk, hogy Isten magával ragadja a ráirányuló elménket, és a Feléje vágyódó 

szívünket!  Csend világában adjuk meg ugyanis Istennek a lehetőséget, hogy átvegye a 

kezdeményező szerepet. Nekünk szüntelenül kisebbednünk kell mindazzal, ami nem vezet Istenhez, 

ami akadályozna a Hozzá való eljutásban, és növekednünk az istenismeretben, az 

istenszeretetben, istenbefogadásban! (vö. Jn 3, 30 ). Végül is így lesz az isteni akarat és a mi 

akaratunk, így lesz Isten minden mibennünk (1 Kor 15, 28).  

 

Ebben boldogságos csendben, ebben az Isten szeretetétől lüktető gyönyörűségben a lélek 

egyre tisztábban hallja Isten üzenetét, énekét: 

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

 

Ennyi isteni biztatatásra, ennyi bátorításra való tekintettel szabad nekünk is esdekelnünk, 

könyörögnünk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most hagyjuk magunkat szeretni szüntelen!  

 

 

 


