
 

305. Hogyan készülhetünk elő a szerzett szemlélődés imájára? 
 

 

Imádkozzuk a 165. számú éneket: 

 

Mária kis hajlékában, Názáretnek városában,  

Istenhez fohászkodik, és buzgón imádkozik.  

 

Emberi nem megváltását, óhajtja az Úr országát, 

Szánja bűnös voltunkat, számkivetett sorsunkat. 

 

 Imádkozik, s ím elébe Gábor angyal odalépe, 

Isten titkát jelenti, és a Szüzet köszönti.  

 

 A Szűzanya abban is példaképünk, hogy hogyan kell előkészülnünk az imádságra, 
vagyis az Istennel való találkozásra. Az Isten felé elindulásunk, és az Isten mifelénk való 

eljövetelének a megélésére. Az ember, aki Istenhez fohászkodik, nagyszerű lehetőséget nyújt az 

Úristennek arra, hogy Isten kinyilvánítsa magát neki, elküldje nemcsak angyalát – mint ahogy a 

Szűzanyához is (vö. Lk 1, 26-27) –, hanem Egyszülött Fiát és a Szentlelket is. Mária tehát 

példaképünk abban, hogy hogyan készítsük mi is a lelkünket a szemlélődés imájára. Nyilván az a 

szemlélődő imádság, amelyet mi a magunk erejével, Isten kegyelmével próbálunk megismerni, 

gyakorolni, az még nem a belénk öntött szemlélődés (contemplatio infusa), mert az az Isten 

ingyenes ajándéka, kegyelme, Ő műveli; hanem az úgynevezett szerzett szemlélődés, a 

contemplatio aquisita, ahogyan latin szóval ezt szokták jelezni.  

 

I. Legyen meg bennünk a nagy vágy, hogy az imádság folyamán Istennel 

találkozhassunk! 

 

Ráérősen, vagyis időt rászánva szítsuk ezt a vágyat! A Szűzanyában is megvolt ez. Ő is 

hosszasan imádkozta azt, amit az Ószövetség igaz emberei mondtak: Bárcsak szétszakítanád már az 

egeket, és elküldenéd a Messiást! (vö. Iz 63, 19). A Szűzanya példájának a követése tehát jó 

módszer az Istennel való találkozás, a szerzett szemlélődés imájának az útján.  

 Célszerű újra meg újra tisztázni a fogalmakat, mit is jelent a szemlélődés, milyen imádság is 

ez a kontemplatio, hogy azután majd ezt az imamódot egyre jobban megismerve egyre jobban 

vágyódhassunk rá.  

 

 1. Mi tehát a kontempáció Isten oldaláról tekintve?  

 Nem más, mint a három isteni Személy egymás iránt való magatartásmódja. Az az örök 

isteni tevékenység, amellyel az Atya odaajándékozza magát a Fiúnak, a Fiú visszatekint az 

Atyára, és a szeretetben birtokolják egymást, gyönyörködve egymásban vannak. Micsoda 

isteni szemlélés ez, amikor a lét teljessége, az Atya kimondja önmagát, és rátekint örök 

Egyszülöttjére, szemléli Őt, és kettőjük között öröktől fogva örökké ott van az egymásban való 

gyönyörködő Szeretet! Isten az ősmintája minden teremtménynek, leginkább az embernek. 

Férfinak és nőnek teremtette, saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert (Ter 9, 6), hogy 

a két emberi személy között is létük kölcsönös önajándékozása, kicserélődése szeretetteljes 

ismeretet, ismerettel teljes gyönyörködő szeretetet hozzon létre. A szemlélődő imának is az 

ősmintája tehát a szentháromságos egy Isten. A szemlélődés tehát örök isteni cselekvés, vagyis 

szeretetteljes nézése, látása az isteni Személyeknek.  

 

 2. Mi a szemlélődő imádság, vagyis a kontempláció az ember oldalától tekintve? 

Nem más, mint személyek találkozása, Isten és az ember egymásra irányulása. Isten 

természetfölötti megtapasztalása az egymásra tekintés és a boldog birtoklás által. Ez a 



 

szemlélődő imádság tehát boldog létezés, együtt létezés az egyazon ismeret és egyazon szeretet 

által. Itt a lét teljességéről, az ismeret és a szeretet teljességéről van szó. Ebben az imában az ember 

együtt létezik az Atyával, Aki a lét teljessége, a Fiúval, Aki az ismeret tejessége, a Szentlélek által, 

Aki a szeretet teljessége. Micsoda gyönyörűséges megtapasztalása ez Istennek, a 

szentháromságos Istennek az imában!   
 

 3. A szemlélődő imát az ember oldaláról tekintve harmadszor így határozhatjuk meg: Isten 

természetfeletti megtapasztalása a lét, az ismeret és a szeretet egysége és kölcsönös együtt 

birtoklása által. Ahogyan a lét teljessége az Atya, az ismeret teljessége a Fiú, és a szeretet teljessége 

a Szentlélek egységben van, és egymást kölcsönösen birtokolják; úgy a szemlélődő imában is az 

ember léte, az ismerete és a szeretete egységbe kerül a szentháromságos egy Isten létével, 

ismeretével és szeretetével! 
A belénk öntött szemlélődő imádság, vagyis a kontemplatio infusa, tehát a boldog 

egymásban levés megtapasztalása. Jézus úgy mondja: Amint engem küldött az élő Atya, és én az 

Atya által élek (Jn 6, 57). Vagyis ezzel tanítást ad, hogy az Atya Őbenne van, és Ő, a Fiú az 

Atyában van. A boldog egymásban levés Isten és a lélek között is kibontakozik. Azt mondja: 

Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok! (Jn 15, 4). Micsoda boldog egymásban levés, 

amikor a gondolatok és a szeretet együtt rezdül. Isten gondolatai az ember gondolataival, Isten 

szíve szeretete az ember szívének szeretetével egy ütemre ver! 

 A kontemplácio azonban nemcsak Isten és lélek boldog együttlevése, hanem egymás 

kölcsönös birtoklásának a megtapasztalása is úgy, ahogyan az Énekek éneke mennyasszonya fejezi 

ki: Én az Övé vagyok, és Ő az enyém (Én 2, 16). Milyen boldogan tud az imádkozó lélek Istenre 

tekinteni, vagyis szemlélni Őt, ahogyan Isten ajándékozza magát az imádkozó lélekre! Milyen 

szerelmes tekintet ez! Szeretettel teljes nézés, mert az ember megélheti, megtapasztalhatja: Isten az 

Ő létét, az Ő tudását, az Ő szeretetét ajándékozza az embernek! Micsoda kincs ez! Micsoda 

szeretettől lángoló boldogság! Persze, hogy erre az isteni gesztusra a lélek is felel, és ő is önmagát 

akarja adni Istennek: „Birtokold, Uram, a létemet, a gondolataimat, a szívem szeretetét! Én a Tied 

vagyok, Te pedig az enyém!”  

 Az elmondottakat így lehet röviden összefoglalni: A kontempláció – a belénk öntött 

szemlélődésről van szó – az önmagát nekünk ajándékozó Isten jelenlétének megtapasztalása a 

belénk öntött ismeret és szeretet által, amely önajándékozásban, Isten természetfeletti  

Világossággal megismerteti és természetfeletti boldogsággal közli, azaz megismerteti jelenlétét és 

szeretetét. Jézus így mondja: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Én Atyám 

szeretetében maradok (Jn 15, 10). Ebben a jézusi szóban: – amint engem szeret az Atya – van a 

Szentháromság belső élete, ahogyan az Atya a Szentlélekben szeretettel tekint a Fiúra. De Jézus 

szavaiban benne van az is, hogy a szentháromságos egy Isten hogyan szeret minket: Amint engem 

szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket!  

 A szerzett a szemlélődés imájára való előkészületünk tehát abban áll, hogy az ember 

megpróbálja előkészíteni a szívét Istennek eme végtelenül boldog szentháromságos 

szeretetének a befogadására. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket! Csakhogy 

nekünk be kell fogadnunk ezt az isteni szeretetet! Mint ahogyan az egyik ember megtapasztalja, 

hogy a másik ember szereti őt, akkor mit lehet tenni, mint azt, hogy viszonozza azt a szeretetet. 

Igaz, hogy megmarad a szabad akarat, és az ember képes nemet is mondani a másiknak, de az igazi 

szeretet olyan, hogy lenyűgözi a szívet, és az ember boldogan hagyja magát megigézni a másik 

szeretetétől. A szerzett szemlélődés imájában is megmarad az ember szabad akarata, de mivel már 

valamit megtapasztalt Isten jóságából, szeretetéből, ezért nem olyan oktalan, hogy elutasítsa ezt az 

isteni szeretet közlést, hanem önmagát feledve megpróbálja kitárni a szíve ajtaját a szeretet 

befogadására. Az Úr érkezésére való várakozásunkat megédesíti Jézus vallomása: Amint engem 

szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket! A lélek boldogan hagyja magát Istentől szeretni.  

 A szerzett szemlélődés imájára való előkészületünk tehát ily módon valósul meg: az ember 

kitárulkozik Isten előtt, és meg akar maradni benne, mint ahogyan Jézus is szüntelenül az Atya 



 

szeretetében marad. Olyan jó lenne ebben hosszasan elidőzni! Olyan jó arra gondolni, hogy a Fiú az 

Atya szeretetével, a Szentlélekkel szeret most itt ebben az imában is bennünket!  

 A kontempláció előfeltétele Isten részéről: az önmagát nekünk ajándékozó Isten szerető 

jelenlétének kinyilvánítása, megismertetése, vagyis hogy Jézus az Atya szerető jelenléte.  

 A kontempláció előfeltétele az ember részéről: az önmagát nekünk ajándékozó Isten szerető 

jelenlétének megismerése, jelenlétének megtapasztalása, és szeretetben való birtoklása.  

   

II. Hogyan készüljön az imádkozó ember a szerzett szemlélődés imájára? 
 

Amit eddig néztünk, az a belénk öntött szemlélődés jellemzője volt. A csúcs, a teljesség: 

Isten ajándékozása. Azt az ember nem tudja befolyásolni, csak befogadni. Az ember feladata, hogy 

befogadjon. A szerzett szemlélődésnél pedig az ember a maga tevékenységével megteszi azt, amit 

megtehet. Isten nyilván segíti ebben, mert vonzza magához. A többit: – hogy Isten mikor és 

hogyan közli önmagát az imádkozó lélekkel –, azt Istenre bízza.  
 

 1. A kontemplációra való előkészület első, lényeges lépése: a lélek készsége, nyitottsága. 

Ahogyan már előbb is próbáltuk nyitogatni a szívünket, szívünk ajtaját Isten érkezésére, úgy most is 

hagyjuk nyitva szívünk ajtaját, ne csukjuk be Isten érkezése előtt.   

 

 2. A lélek készsége Isten önmagát ajándékozó szeretetének befogadására azt jelenti, hogy 

Istenért hajlandó kiüresíteni önmagát. Ahogyan már sokszor megfogalmaztuk: hajlandó elhagyni 

mindent, ami nem Isten, ami nem vezet Istenhez, mert csak így lehet Istent mindenek felett szeretni. 

Nyitottság, kiüresedés – ez a magatartás eredményezi bennünk a szemlélődésre való előkészület 

második lépcsőfokát, a vágyódást. Vágyódnunk kell Isten után Jézus szava szerint: Aki zörget, 

annak ajtót nyitnak, aki keres, az talál! (Mt 7, 8). Ez a zörgetés igazán Isten szívére ad jelzést. Itt az 

ajtó megnyitása azt jelenti, hogy a mennyei ajtót nyitják meg nekünk. A keresés nemcsak egy 

egyszerű találást jelent, hanem sokkal inkább találkozást. Ezért ez még a szerzett szemlélődés 

stílusa. Az ember tevékenykedik, próbálja megtenni azt, amit megtehet az Istennel való találkozás 

érdekében. De erre a vágyódásra Jézus szava jogosította fel: Szabad zörgetnünk az Ő szíve 

ajtaján! Szabad Őt vágyódva keresnünk, hogy találkozhassunk Vele! Persze ebben az 

imamódban a zörgetés nagyon finoman történik. Az Istenre egészen ráhagyatkozó lélek már 

csendben van, a teremtmények zaja elhalkult, itt már nem kell nagy ricsajt csapni, hogy a zajongást 

túlharsogja az én zörgetésem zaja Isten szívének az ajtaján. Elég már a leggyengédebb kocogtatás, 

Isten szívének a megérintése, a megcirógatása. Nem baj, ha várakozni kell. Isten szíve ajtajának a 

kinyílása boldog reményével az ember türelmesen tud várni. Biztosítéka van Jézus szavából, 

hogy majd megnyitják azt a mennyei ajtót, hogy majd találkozik Isten és a lélek! Ezzel a 

vágyódással az ember mintegy bevágyódja magát Isten szíve hajlékába, és ott megpihenhet.  

 

 3. Ez a megpihenés az Úrban a harmadik előkészület a kontemplációra. Tehát a lélek 

nyitottsága, és az Isten utáni vágyódása után immár nem kell tevékenykednie, benne van az ember 

Istenben! Ezt Jézus így mondja: Maradjatok meg az én szeretetemben! (Jn 15, 10). Maradjatok meg 

az én irántatok való szeretetemben! Pihenjetek meg abban a szeretetben, amely az én szívemből 

árad felétek! (vö. Ho. 154). Ez a megpihenés az Úrban milyen gyönyörködő nézésre, szemlélésre ad 

már lehetőséget! Itt már a lélek elcsendesedve a földi vágyaktól megpihen, elidőzik Isten 

irántunk való szeretetében. A szerzett szemlélődés imájában ez a cselekvés szinte már nem is 

tevékenység, inkább csak megpihenés, inkább csak együtt létezés, egymás gondolataiban elidőzés, 

egymás szeretetében való megpihenés.  

 Amikor tehát vágyódunk arra, hogy szeretnénk igazán imádkozni, vagyis Istennel találkozni, 

akkor próbáljuk újra meg újra megjárni ezeket az előkészületi lépcsőket: Lelkünket kinyitni Isten 

szeretetének befogadására, illetve vágyódni arra, hogy Isten megnyílt szívén keresztül 

bejuthassunk az Ő szeretetébe, és harmadszor ott megpihenjünk, elidőzzünk az Ő irántunk való 

szeretetében! Az ember is kinyitja a szívét a szeretet befogadására, Isten is kinyitja a szívét, hogy 



 

befogadjon bennünket a szeretetébe, és az ember boldogan megpihen Isten szeretetében, Isten pedig 

megpihen az ember Iránta való szeretetében. Olyan ez, mint amikor a tábortűznél a nagy lángolás 

már átadja a helyét a csendes, tüzes izzásnak. A tűz benne van a fában, a fa benne van a tűzben, 

átjárták egymást. A fa nyitott volt a tűz befogadására, a tűz készséges volt a fa befogadására, és 

most csendben egymásban izzik a tüzes lobogásuk.  

 

 Ez az Istent szemlélő élet, vagyis Isten szeretetében izzó élet, az imaélet kibontakozása, 

istenkeresésünk beteljesedése, az Istennel való találkozásunk csúcspontja, a színről színre 

látást  

 

 

 

megelőző imafokozat. A szerzett szemlélődés imája tehát olyan imaállapot, amely előkészület a 

belénk-öntött szemlélődésre úgy és akkor, ahogyan és amikor Isten azt akarja adni nekünk. Ebben 

az imafokozatban a lélek egyre közelebb akar kerülni Istenhez. Szabad tehát törekedni erre az 

intimitásra, meghitt közelségre. Jézus bíztat: Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok! 

(Jn 15, 4). Jézus tehát felszólít bennünket egy törekvésre, egy cselekvésre: – Maradjatok bennem! – 

Azonban ez már nem annyira valamiféle aktivitást igénylő magatartásmód, hanem sokkal inkább az 

elfogadás állapota. Az ember elidőzik Istenben, megmarad Istenben. Minél inkább Istenben marad, 

tehát már nem a világban, nem önmagában; annál inkább megéli azt, hogy Isten is őbenne marad.  

 Ahogyan tétlenné tette magát az Alkotó a Szűz méhében, ahogyan a zsolozsma himnusza 

mondja ezt, úgy Isten is tétlenné teszi magát az imádkozó ember lelkében. Persze ez csak 

látszólagos tétlenség, mert a szeretet tüze lobog, izzik. Ez a szeretet lángolása. Istennek ugyanis 

nincs más tevékenysége, mint az, hogy van (vö. Kiv 6,2), ismer és szeret az Atyában, a Fiúban és a 

Szentlélekben. Ez az isteni tevékenység átjárja az ember lelkét is. Isten benne van az emberben, 

Isten ismerete átjárja az embert, Isten szeretése átizzítja az imádkozó ember szívét.  

 Az ember is egyre jobban tétlenné akarja tenni magát, moccanni sem mer, nem akar, hogy 

ezt a csodálatos szeretet-élményt el ne veszítse, egy ügyetlen, rossz mozdulattal a szeretetnek ezt a 

csendes, tüzes izzását ki ne oltsa, össze ne törje. Az ember a bezárt kapu előtt türelmesen és 

reménykedve vár. Nem tevékenykedik, várakozó állásponton van. Így van a lélek is, amikor vár és 

zörget Isten szívének ajtaján. Az a sok-sok keresés, amellyel a lélek eddig is kereste Istent, ez a 

mostani várakozás – amellyel Isten szíve ajtaja előtt türelemmel vár és zörget, az a jelenből a 

jövőbe irányuló vágyakozás, hogy az ajtón már végre túl legyek – mind-mind egyfajta találkozás 

az Úrral!  
 

  – Az ember eddig Istent kereste.  

  – Az ember most az ajtó előtt Istenre vár.  

  – Az ember lélekben vágyakozásával már az ajtón túl van, annál időzik, Akit ugyan 

még nem lát, de tudja, hogy ott az ajtón túl már egy másik világ van. Annak az Istennek a világa, 

Aki őt magához vonzotta, elbűvölte, magához láncolta azért a szívét, hogy egészen odaadhassa 

isteni önmagát az imádkozó embernek.  

 Milyen jó előkészület a szerzett szemlélődés imájára, amikor az ember kitárja a lelke ajtaját, 

hogy Isten bejöhessen hozzá, elidőzzön kertjében (vö. Én 4, 16), ahogyan az Énekek énekében 

olvashatjuk, és ott neki adhassa isteni szeretetét. Akkor megvalósul a kölcsönös önajándékozás: Ő 

énbennem, mi pedig Őbenne maradunk... Maradjatok bennem, – mondja Jézus –, akkor én is 

bennetek maradok! (Jn 15, 5. 4). Ebben kellene elidőznünk! 

 

Énekeljük az Ő szeretetének dalát:  

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

 

Sokszor mondogassuk mi is Neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 


