
 

 

 

 

306. A szerzett szemlélődés útja, I.  

Csendesen ráfigyelni Istenre 

 

 

Imádkozzuk a 94. számú éneket: 

 

 Galileai férfiak, mért néztek az égbe?  

 Mért hogy forró könny fakad, bús könny, férfiak szemébe? 

 Jézus Krisztus visszajön! Jézus Krisztus él!  

 

 Az imádságban az ég felé kell néznünk, az égre tekintenünk! 

 

 Sohase felejtem el, 1997. január 20-án a pálos kispapokkal Márianosztrára utaztunk Boldog 

Özséb atyánk miséjére. Kisbusszal mentünk, és egész úton ment a beszélgetés. De Szob határánál, 

Márianosztra előtt az egyik testvér azt indítványozta: „Most már eleget beszélgettünk, szinte 

elfáradtunk a sok beszélgetésben, kezdjünk el nézelődni!” Csend lett a kocsiban, így érkeztünk a 

Szűzanya kegyhelyére Jézushoz. Mi is valami ilyesfélét szeretnénk most, csendesen elkezdeni 

nézelődni, elkezdeni szemlélődni. De hogyan?  

 A lelki élet mestereinek idevonatkozó tanítása így foglalható össze: Az Isten szemlélésére 

való törekvés – az értelem Istenhez való visszatérése, a szív vágyainak, a szenvedélyeknek a 

megtisztulása, és az akarat cselekedeteinek (böjt, virrasztás, csend és ima) Istenre irányítása által 

történik. Az ember felülemelkedik az őt fárasztó földi dolgok fölé, és lecsendesedve arra 

törekszik, hogy Istenre figyelhessen. 

  

 I. Próbáljuk ma mélyíteni ezt a csendes Istenre figyelést!  
 

Mindnyájan átéltük már, hogy milyen nyugalmat, békességet eredményez a csillagos eget 

nézni. Persze nappal is feltekinthetünk az égre, ott, ahol a túl erős fény nem bántja a szemünket. Jó 

az ég nyugalmas kékjét nézni. De ha nincs is alkalmunk éjjel vagy nappal kimenni a természetbe, a 

szobánkban mindig tudunk találni egy nyugodt pontot, amelyre ráirányíthatjuk a tekintetünket. Nem 

feltétlenül egy festményt kell néznünk – bár a szentkép növelheti áhítatunkat –, de el is veszhetünk 

a részletekben. Elég egy üres falfelületet nézni. A nyugodt üresség ugyanis a látható világ mögé 

irányítja a figyelmünket.  
 

 1. Érdemes újra meg újra felszítani a Zsoltáros tanítását: Isten, Te vagy az én Istenem, 

virrasztva kereslek! (Zsolt 62, 2). Tehát amikor a teremtett világban a nyugodt pontot nézzük, akkor 

az csak egy eszköz annak keresésére, hogy mi lehet azon túl, milyen lehet Isten végtelen örök 

nyugalma, az Ő mennyei országa. Virrasztva keressük, mint a Zsoltáros, vagyis éberen. Nem a földi 

dolgokba belemerülve, azokról álmodozva, hanem föléjük emelkedve. Dániel próféta is így mondja: 

Most teljes szívünkkel követünk Téged, félve tisztelünk, és keressük arcodat (Dán 3, 41). Igazán 

Isten színe látására vágyódik a figyelmünk, azt szeretnénk már látni, szemlélni. Istennek ezek a 

szent emberei mutatják, hogy szabad nekünk törekednünk az odafenn valókra, sőt Pál apostol ezt 

kifejezetten a szívünkre is köti: Az égiekre irányuljon figyelmetek! (Kol 3, 2).  

 

 2. Amikor a szerzett szemlélődés útját az Istenre figyelés által próbáljuk járni, akkor itt 

álljunk meg, keressük meg a szobában azt a csendes, nyugodt pontot, amelyre ha rátekintünk, nem 

tereli el a figyelmünket. Hogyha lehunyt szemmel imádkozunk, akkor az életünkben keressük meg 

ezt a csendes, nyugodt pontot, amely Isten békéjét árasztja. Ha úgy érezzük, hogy a 

gondolatainkat valami eltérítené Istentől, akkor nyugodt határozottsággal térítsük vissza 



 

értelmünket az Úrhoz. Az odafönn valókra akarunk figyelni. Ez az akarati döntés segít az érzések 

fegyelmezésében is. Ilyenkor már nem törődünk a hideggel vagy a meleggel, a külvilágból érkező 

zajokkal, hanem felülemelkedünk az ilyen benyomásokon, mert akaratunkat Istenre, Isten csendjére 

irányítjuk. Oda figyelünk, ahol békesség van. Azt a világot keressük, ahol a szívünk felüdül 

Istenben. Ha a figyelmünket valami össze is törné, akkor szabad újra meg újra kimondani: 

„Atyánk, mi Atyánk!” Őt ugyanis a Szentlélekben tudjuk így szólítani. A fogadott fiúság Lelkét 

kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: Abba! Atya! (Róm 8, 15). A külvilág benyomásai helyett a 

Szentlélekre figyeljünk, hogy Ő mire ösztökél bennünket kimondhatatlan sóhajtozásokkal (uo., 26). 

Ő mondja ki előttünk az Egyszülött Fiúval: Atya, Atyám! Amikor mi ugyanezt az imaszót 

kimondhatjuk, akkor isteni szót mondunk, amely a Fiú ajkán fakad öröktől fogva örökké a szent 

Szeretésben, a Szentlélekben. És ahogyan Ő kimondja az Atyát, úgy mi, a fogadott gyermekek is 

kimondhatjuk az Atyát. Ezzel a kimondott Szóval a Mennyei Atya még jobban jelen lesz az 

életünkben. Ő a végtelen szeretet-aktivitás és a végtelen nyugalom is.  

 

 3. Isten figyelmes keresése, a szüntelen Istenre irányulás egyre magasabbra segít 

minket. Mert amikor Istenre figyelünk, akkor Isten világával, a szellemi világgal találkozunk. Az 

ember nem csupán test, hanem lélek is, vagyis a szellemi világ részese. Tehát nem annyira testi 

érzékszerveink segítségével tudunk az odafönn valókra, a nyugodt ponton túlra figyelni, hanem 

szellemi mivoltunkkal: értelmi és szabad akarati képességünkkel. Ez az Istenre figyelés tehát azt 

eredményezi, hogy a lélek szellemi képességeivel egyesül Istennel. Lelki módon egy lesz Vele a 

gondolat- és az akarat világában. Ahogyan egy messze levő kedves ismerősre rá tudunk gondolni, 

és lélekben megszólítjuk, úgy erre a másik világban, de mégis olyan közeli világban létező kedves, 

jó Atyánkhoz is szóljunk ilyen gyermeki szerető lélekkel. Szólítsuk a Szentlélekben: Atyám! Atyám! 

Atyám! (vö. 1 Kor 12, 3). 

 

 4. Isten is szól hozzánk. Amikor Ábrahám Izsákkal az áldozat hegyére ment, és a gyermek 

megszólította: „Atyám!”, akkor Ábrahám kedves, gyengéd szeretettel válaszolt: „Fiam!” (Ter 22, 

7). Amikor az imádkozó ember az imádság hegyére igyekszik, és szólítgatja Istent: „Atyám! 

Atyám!”, nemde még inkább szól Isten is hozzánk: „Gyermekem! Édes gyermekem!” Az 

egymásra gondolás, az egymásra figyelés és egymás megszólítása együttlétet eredményez. 
Ebben az együttlétben már szemlélhetem azt, akivel együtt vagyok, akivel egy vagyok. Amikor a 

gyermek szólítja édesanyját vagy édesapját, akkor ebben a megszólításban benne van a szeretet 

vallomása is: „Te vagy az én édesanyám! Te vagy az én édesapám! Szeretlek! Szeretett, jó szülőm 

vagy nekem!” Amikor az imádkozó ember a Szentlélekkel megszólítja Istent: „Atyám”, és 

kimondja Neki a Szentlélek másik, emberileg kimondhatatlannak tűnő isteni szavát: „Szeretlek!”, 

akkor a Mennyei Atya is szívesen kinyilvánítja a szeretetét az imádkozó léleknek. Lélekben így 

már nemcsak egymás mellett vannak, nemcsak egymással vannak, hanem egymásban is vannak.  

 Az imádkozó lélek megéli: „Istenem, én lélekben ott vagyok Nálad, de Te is itt vagy velem, 

sőt bennem vagy, mert nekem ajándékoztad isteni örök Létedet, Gondolatodat és Szeretetedet, 

vagyis mint Atya, mint Fiú és mint Szentlélek vagy bennem. Én is neked adom magamat, 

gondolataimmal Feléd irányulok, szívemmel Téged szeretlek! Benned vagyok, Benned otthon 

vagyok, Benned elpihenek.” 

 

5. Az ember figyelme törékeny, sokszor „döcög” az Istenre figyelésünk is. De mindezek 

nem szakíthatnak el Krisztus szeretetétől. Szent Pál így tanítja: Ki ragadhat el minket Krisztus 

szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés, éhínség, mezítelenség, életveszély vagy kard? 

(Róm 8, 35). A Zsoltáros is megéli ugyanezt a szituációt: Mindezek a problémák, gondok ránk 

szakadtak, de Téged, Uram, mégsem feledtünk el, szívünk nem fordult el Tőled (Zsolt 43, 18-19). 

Aki megízleli Isten édességét (vö. 1 Pét 2, 3), a ráfigyelés gyümölcsét, a szemlélés örömét, az 

egymásba belemerülés gyönyörűségét, az nem hagyja, hogy földi gondok elfordítsák Istentől. 

Minden élethelyzetben Istenhez fordulva marad: a viharban is Istennel van, a szükségben is, a 

nyomorúságban is, az üldöztetésben, az éhínségben, az életveszélyben, akárhol is van, mindig 



 

Istennel van! Ahogyan a csatatéren a közkatona a hadvezérre figyel, és az ő parancsait követi, s 

parancsait követve győz, úgy az imádság küzdőterén is az isteni Vezérre figyel a lélek, Feléje 

fordulva marad, Vele együtt, egy ütemre lép, Vele harcol, és győz a gonosz felett, aki el akarta 

szakítani Istentől. Azután egyszer csak elcsitul a csatazaj, mint ahogyan Jézusnál is. Amikor már 

keresztre feszítették, a szívét lándzsával átdöfték, megszűnt már a természet háborgása és a föld 

morajlása, rengése is, akkor beállt a csend. Ugyanígy az imádság harcát megvívott lélek számára 

is elérkezik a csendesség órája, imaállapota. Valami új életet, az Istenre figyelés életét kezdi 

élni. Az Úr szemlélésére való törekvés életét.  

 

 6. Ebben az imában az imádkozó ember már befelé tekint. Egyrészt „belekukucskál” a 

mennyországba, másrészt a szíve mélyén lakó Istenre figyel, és szeretettel teljes figyelemmel 

szemléli a kegyelem által benne lakozó Istent. Ilyenkor egy-egy értelmi tekintet, a hit egyszerű 

szerető tekintetének Istenre irányítása, vagyis ez a ráfigyelés elegendő arra, hogy lelkében 

felgyulladjon Isten szerető jelenlétének boldog megélése. Isten színe előtt, Isten jelenlétében akar 

élni, hogy szüntelenül, csendesen rátekinthessen és szerethesse Őt (Keresztes Szent János: A 

Kármelhegy útja, II. könyv 11. fejezet). 

 

 7. Ilyenkor az imában a lélek boldogan éli meg a kapott összeszedettség kegyelmét. 

Figyelmét ugyan eddig is elzárta mindattól, ami nem Isten, ebben gyakorolta magát, most az 

imádságban azonban szinte meglepetten tapasztalja: nem kell erőlködnie, hogy lezárja lelke 

ajtaját az evilág behatolása előtt, mert Isten egyszerűen betöltötte őt. Istennek ez a közelsége 

annyira magával ragadó, hogy a lélek ettől kezdve szüntelenül Istenre kíván tekinteni, csendesen Rá 

akar figyelni. A lélek eddig is törekedett a szív tisztaságára, hogy semmi se homályosítsa el Isten 

felé irányuló tekintetét, most boldogan tapasztalja: mintha valami hályog hullott volna le a 

szeméről, kezd tisztábban látni a szív tisztaságával (vö. Mt 5, 8). Az imádkozó emberben eddig is 

megvolt a készséges engedelmesség, amellyel átadta magát Isten akaratának, hogy egyre jobban 

érvényesüljön benne Isten indítása, de most megélheti, hogy képlékeny lett a szíve, mint a vaj, 

amely a kenőkés legkisebb érintésére is készségesen formálódik, és boldogan engedi, hogy az 

imádságban Isten szabadon formálja a lelkét.  
  

 II. A szerzett szemlélődés imája attitűd Isten felé  
 

Olyan magatartásmód, amely által mindenben Istent keressük, mindenben Őt vágyódunk 

észrevenni, csendben várakozunk Rá, igényeljük közelségét, odaülünk lábaihoz, nézzük és 

hallgatjuk Őt, csüngünk szavain, tekintetén és szíve szeretetén. Ez az ima tehát Istenre irányulás a 

gondolat, a szó, a szeretés és a cselekedetek által. Ez az „unio cum Deo”-nak, azaz az Istennel 

való egyesülésnek egy módja – az Úrral való együttlevés, a Vele együtt élt élet, a hitből fakadó 

rágondolás, a ráfigyelés és a szeretetből származó cselekedetek teljesítése által. 

  

 1. A lélek annyira tud Istenre irányulni, amennyire elfordul a gonosztól, és amennyire nem a 

világ vagy saját maga felé irányul. Annyit tud befogadni Istenből, amennyire kitárulkozik 

Előtte, és beengedi lelkébe, hogy betöltse szeretetével. Amikor az ember kitárja Isten előtt lelke 

ajtaját, Isten fénnyel és meleggel járja át, mint ahogyan a nap átmelegíti azt, aki előtte áll. Itt nem a 

sok erőlködés, az emberi erőfeszítés, a fontolgató elmélkedési gondolatsor a jellemző, hanem 

egyszerűen csak a ráfigyelés Isten világára, és a készséges engedelmesség, hogy Isten lassan-lassan 

áthassa az imádkozó lelket. Minél jobban áthatja Isten az ember szívét, annál mélyebb 

érzelmek támadnak benne, amelyek nemcsak bevilágítják, hanem átmelegítik és erővel töltik el. 

Amikor az ember így el tud csendesülni az Isten világára való figyelésben, akkor az az imádság 

nem egy gyötrő erőfeszítés, hanem egy szellemi élvezet lesz számára. Itt ugyanis már tisztább a 

látása. Nem is kell, hogy mondja Istennek: „Semmi vagyok”, hiszen szavak nélkül is tudja: „Uram, 

Hozzád képest én semmi vagyok, de a Te semmid vagyok, a Tied vagyok!” Az a lélek, aki 



 

szüntelenül Istenre figyel, megéli: „Uram, Nélküled üres vagyok, de szeretnék betöltődni Veled, 

mert tudom, hogy Te nekem akarod ajándékozni Magadat!” 

 

 2. A két gondolat, Isten és az ember gondolata találkozik, egymásra gondolnak.  

 A két akarat, Isten és az ember akarata találkoznak, eggyé lesznek a szeretetben.  

 A két szeretet találkozik, és eggyé lesz! Megélik: „Te szeretsz engem, én szeretlek Téged!” 

Az ember mindig boldogan eszmél rá: „Istenem, Te előbb szerettél engem (vö.1 Jn 4, 9), szeretetből 

nekem adtad Magadat. Viszontszeretlek, szeretetből én is Neked adom magamat. Befogadlak, ó, 

végtelen szeretet és béke!  

  – Engedem, hogy betölts Önmagaddal. 

  – Engedem, hogy eluralkodj bennem. 

  – Engedem, hogy én „Te” legyek. 

  – Ennyire Beléd szeretnék semmisülni, Istenem!  

  – Ennyire Neked szeretném adni önmagamat, Uram!  

  Szeretlek, mert szeretsz, hiszen Te vagy az Önmagát ajándékozó Szeretet” (vö. 1 Jn 

4, 8).  

 3. Itt már nemcsak egy egyszerű tekintet, Istenre figyelés van, hanem sokkal inkább az 

egymásra irányuló szerető tekintet valósul meg. Itt már felsejlik a szemlélődő ima csúcsa: Milyen 

lehet az, amikor Isten és a lélek szeretetben egyesülnek, egymást szerető önátadásban élnek?  

 A szemlélődő imát így is meg lehet fogalmazni: az nem más, mint Isten és a lélek 

szeretetben való egyesülése, egymást szerető önátadása. Amikor az ember Istenre figyelve 

törekszik élni, s amikor elmondja Istennek: „Rád gondoltam”, akkor egyszer csak Isten ajándékából 

az imádkozó lélek megtapasztalja: Isten is reá tekintett. Megvallja: „Uram, Istenem, eszembe 

jutottál, a gondolatvilágomba jutottál. A Reád való figyelésemet Önmagaddal jutalmaztad. 

Fellobbantál a szívemben!”, ahogyan Szent Ágoston is mondja ezt „Vallomásai”-ban.  

  

 A szerzett szemlélődés útján tehát érdemes csendesen egyre jobban ráfigyelni Istenre. A 

nyugodt pont szemlélésével érdemes előkészíteni a lelkünket arra a másik világra, amely az 

érzékelésen túl van. Természetfeletti világnak, transzcendentális, minket meghaladó világnak 

mondjuk, de Isten segítségével az ember mégis rágondolhat Istenre, megélheti Létét, Jelenlétét 

és velünk való Együttlétét.  
 Ez a csendes Istenre figyelés a miránk eső feladat. Tegyük meg a magunk részéről azt, amit 

megtehetünk. Hogy mikor ajándékozza Isten magát a mi gondolatainkba, mikor jut eszünkbe, 

hogy mikor lobban fel a mi szívünkben az Ő szeretete, az az Ő titka. Azt az időpontot Ő szabja 

meg, mert mindennek megvan a maga ideje (Préd 3, 17). De már az erre a mérhetetlen szeretetre 

való ráfigyelés, rágondolás is édes, a mennyország előíze. Szabad vágyódnunk rá, szüntelenül az 

odafenn valókra figyelve, az odafenn valókat keresni!  

 

Milyen boldog a lélek, aki megélheti Isten szeretetvallomását:  

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

 

Az ember szeretne elidőzni ebben az isteni szeretetben, de mi akadálya van ennek? Figyeljünk 

egyre jobban Rá, szeressük Őt egyre jobban, és megtapasztaljuk, hogy Ő is figyel ránk és szeret. 

Sőt újra meg újra mondja:   

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

 

Most gyermeki bizalommal mondogassuk Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ebben már el lehet időzni, ebben már le lehet élni egy földi életet, ebben már el lehet tölteni egy 

örök életet!  

  


