
 

 

 

 

 

308. A szerzett szemlélődés útja, III.  

Csendesen hallgatni Istent 

 

 

Imádkozzuk a 131. számú éneket: 

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejtekén hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat, hull a szent malaszt.  

 

 Fénye által járja a hideg falat, szürke utca mentén titkosan halad. 

 Pillantása áthat minden zárakon, fenn virrasztva jár az alvó falvakon. 

 

 A szerzett szemlélődés útjának tanulmányozásánál már néztük: az első szakaszt: az 

imádkozó ember ráfigyel Istenre. A második: csendesen rátekint Istenre. Most pedig lépjünk 

tovább, hogyan segít Isten szemlélésére: hogyha csendesen hallgatjuk Istent. 

 A magyar „szemlélődés” szó a szemmel kapcsolatos, amellyel valaki meglát, néz valamit. A 

„kontempláció” latin szó, a templummal, a templommal kapcsolatos, azaz a kon-templáció, az 

össze-gyűjtöttséget jelzi. A templom ugyanis fallal lehatárolt hely, ahonnét az ember nem 

szerteszét, hanem csak fölfelé, az ég felé tud tekinteni. Ez a szó tehát végül is a nézéssel 

kapcsolatos, vizuális alapjelentésű.  

 

 I. Mit  értettek a szemlélődő imádság alatt a lelki élet mesterei, a sivatagi atyák?  
 

A vizuális jelentéssel szemben inkább az Isten szavára való hallgatást értették, ahogyan 

például a Zsidókhoz írt levélben ezt olvasták: Isten többféleképpen, különböző módon szólt hajdan a 

próféták útján az atyákhoz. E végső korszakban a Fia által szólt hozzánk (Zsid 1, 1-2). 

 A keresztény lélek felemelkedése az Abszolútumhoz, Istenhez tehát nemcsak a látás, a 

tekintés segítségével történik, hanem az Istenre való odahallgatás, az Ő minket megelőző személyes 

szeretetére adott válasszal, a szeretet dialógusával. Az ember meghallja Isten vallomását, amellyel 

egyrészt mondja: – „Szeretlek, gyermekem” –, másrészt pedig létre is hozza az emberben ezt az 

isteni szeretetajándékot. De nemcsak a sivatagi atyák, a lelki élet különböző mesterei biztatnak a 

csendre, hanem az Anyaszentegyház is. A Püspökök Európai Szinódusa például így buzdított: 

„Biztosítsunk új reményt a csendnek, az imának és a szemlélődésnek!” (1999. október 22.). Ebben a 

rohanó világban olyan nagy kincs a csend!  

 

 1. Amikor az Úr a Jelenések könyvében a hét egyházhoz intéz levelet, mindegyik ezzel a 

figyelmeztetéssel zárul: Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! (Jel 2, 7). 

Hallgassuk tehát, mit mond a Lélek nekünk most, itt az imádság csendjében! Jézus is azt 

tanítja: A vigasztaló Szentlélek, Akit az Atya az én nevemben küld, megtanít majd mindenre titeket, 

és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14, 26). Mondja ezt akkor, amikor 

kinyilatkoztatta: A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem Atyámé, Aki küldött engem (Jn 

14, 24). 

 

 2. Ma az imádság csendjében kérjük Jézus Lelkét, a Szentlelket, a kinyilatkoztatás Lelkét, 

hogy Jézus ígérete szerint most is juttassa eszünkbe Jézus tanítását, Jézus szavait, a Mennyei 

Atya szavait. A Szentlélek eszünkbe juttatja, hogy ki az Isten, ki a végtelen Szeretet, milyen az 

Isten, Aki ezzel a végtelen Szeretetével akar bennünket gazdagítani. Itt már az ember 

tevékenysége – amellyel kéri a kinyilatkoztatás Lelkét – egybefonódik Isten tevékenységével, 

amellyel Ő eszünkbe és szívünkbe juttatja az Ő szeretetét. Ilyenkor adja azt az ajándékot, 



 

 

amellyel a teremtmények helyett már Isten lesz az imádkozó ember tudatközpontjában. A 

paradicsomi állapotban – amikor az ember a teremtményekkel foglalkozott, hiszen nevet adott 

mindegyiknek –, a teremtmények nem vonták el szívét Istentől. Tudta ugyanis, hogy akármire 

gondol, néz vagy irányul, az Isten teremtménye. Így minden egyes gondolat, vágy vagy cselekvés a 

teremtményekkel kapcsolatban nem zavarta meg az Istennel való kapcsolatát, hanem erősítette az 

Istennel való szeretetkapcsolatát. A teremtmények ugyanis nem magukhoz kötötték az ember 

szívét, hanem Istenhez. Az eredeti bűn elkövetésekor megbomlott ez a harmónia, az aszkézisnek 

lett a feladata, hogy az eredeti állapotnak megfelelően az ember helyesen használja a 

teremtményeket: Ne azok kössék le magukhoz az ember szívét, hanem Istenhez vezessenek, sőt 

egyre inkább adják át a helyüket az ember szívében Istennek, hogy Isten legyen minden mindenben! 

(1Kor 15, 28). Az Isten szemlélésére vágyó ember arra törekszik, hogy lelkében Isten kerüljön 

az első helyre, illetve engedi, hogy Isten egyre jobban betöltse Őt a jelenlétével. Megadja magát 

a beléje áradó, lobogó isteni szeretetnek. Az ember így megélheti, hogy Isten országa szeretet, öröm 

és békesség a Szentlélekben (vö. Gal 5, 22), vagyis akinek a szívében eluralkodik Isten, az 

megtapasztalhatja Isten szeretetét, örömét és békéjét. Ez a békesség, ez a csend tehát úgy 

születik meg bennünk, ha már nem a teremtményekkel foglalkozunk, és azoknak a zaja már nem 

zavarja lelkünk csendjét. Ha engedjük, hogy betöltsön Isten a szent jelenlétével, az Ő szent 

tudásával, és az Ő szent szeretetével, tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek Önmagával, akkor a 

szentháromságos egy Istennel való foglalkozás azt eredményezi, hogy Ő számunkra kinyilvánítja 

(Jn 14, 21) a jelenlétét, a ránk gondolását, az irántunk való szeretetét, amelyben megpihenhet az 

imádkozó lélek. Ő minálunk van, és mi Őnála időzünk (vö. Jn 6, 56). Az Ő gondolata és a mi 

gondolataink összetalálkoznak. Az Ő szeretete és a mi szívünk lángolása egymásba fonódnak. 

Az Atya: a Lét teljessége, a Fiú: a Tudás teljessége, a Szentlélek: a Szeretet teljessége közli 

Önmagát az imádkozó emberrel.  

 

 3. Itt a csendben megáll a szó, mert az ember érzi, hogy nem tudja kimondani Istent emberi 

szóval. Megáll az elmefuttatás, mert a gondolatok sora az elmélkedésben most felkavarná a csendet, 

azt a csendet, amelyben Isten akarja magát megmutatni. Ha az ember a vízben úszik, karcsapásai 

összetörik a víz felszínét. Ha pedig betöltődik a levegővel, és csendesen nyugszik a víz felszínén, 

akkor ott a csendben visszatükröződik az ég a víz színén. Ebben az imaszakaszban tehát most csak 

a csendes rendelkezésre állás kell, amellyel a lélek jelzi az Úrnak: „Kész vagyok befogadni 

Téged! Várlak, Uram! Jöjj, tölts be Önmagaddal!” Ez a várakozás is még az ember 

tevékenysége, de Isten hozzánk közelítése már az Ő ajándéka. A transzcendens, vagyis a 

mindeneket felülmúló Isten ugyanis, Aki végtelenül felette áll minden teremtménynek, Aki 

mérhetetlenül nagyobb nálunk, el akar jönni hozzánk, kicsi teremtményeihez! Ki akarja ugyanis 

nyilvánítani immanenciáját, vagyis bennünk lakozását, mert Ő nemcsak transzcendens, tehát 

minden teremtménynél nagyobb Isten, Aki mindenek fölött áll, hanem immanens Isten is, Aki 

benne van, benne él és működik teremtményeiben (vö. ApCsel 17, 28), és közelebb van hozzánk, 

mint mi önmagunkhoz. Mi az Ő teremtményei vagyunk, vagyis mondhatjuk így: „az Ő 

megnyilvánulásai” vagyunk, akiket Ő teremtett a saját képmására, hasonlóságára (vö. Ter 1, 27), 

akiket Ő tölt be – nemcsak úgy, hogy az élet Leheletét adta nekünk, hanem úgy is, hogy a saját 

Lelkét, a Szentlelket adta. Azokban, akikben Ő uralkodik el, azok az isteni természet részesei (2 Pét 

1, 4) lettek, vagyis részesednek az Ő isteni mivoltában. Az ember részesedik Istenben! Micsoda 

isteni gondolat ez! Istennek ez a terve rólunk, ó, mennyire meghalad minden emberi elképzelést, 

szívbeli vágyat! Milyen „szentségtörő” gondolat, és hallatlanul merész vágy lenne, ha egy 

teremtmény benne akarna lenni a teremtő Istenben, illetve azt szeretné, hogy Isten őbenne legyen! 

Isten pedig minden méltatlanságunk ellenére túláradó mértékben, minden emberi elképzelést 

meghaladó módon adja a Szentlelket (vö. Jn 3, 34), vagyis árasztja bele lelkünkbe önmagát, isteni 

életet fakasztó szeretetét. A szeretet lemond arról, hogy saját gondolatát és vágyait keresse. Az 

istenszerető lélek is arra vállalkozik, hogy Isten akaratát megismerje és meg is tegye, hogy 

befogadja, vagyis Isten akarata uralkodjék el benne. Itt tehát most engedjük, hogy Isten csendje, 

Isten békéje egyre jobban betöltsön bennünket!  



 

 

 

 4. Ha nincs elég csend a lelkünkben, akkor adjunk újra meg újra jelzéseket az Úrnak: „Kész 

vagyok befogadni Téged!” Amikor azt mondjuk az Úrnak: „Várlak!”, akkor ez a várakozás nem a 

sült galamb érkezésére való tétlenséget jelenti, hanem a szent mozdulatlanságot, amellyel nem 

akarjuk lelkünk csendjét összetörni a legapróbb teremtményi moccanással sem! 
 Jó dolog csendben várakozni az Úrra! (Siral 3, 26). Minél tovább vagyunk egy sötét 

szobában, annál jobban megszokja a szemünk a sötétséget, és kezdjük látni a dolgok derengő 

sziluettjét. Fülünk érzékenyebb lesz az Úristen vallomására, amellyel üzeni: „Jövök már, 

gyermekem, tehozzád!”  

  

II. Hogyan tudjuk csendesen hallgatni Istent? Mit kell tennünk, hogy ez a csend megszülessék 

az életünkben? 
 

 1. Az Istenre való hallgatás önmegtagadás nélkül nem megy. 

 Jézus azt mondja: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki hallgat az Atyára, és 

tanul Tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki, csak aki Istentől való, az látta az 

Atyát. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van (Jn 6, 45-47). Amit 

Jézus mond, azt az Atya üzeni nekünk. Aki pedig Jézushoz akar jönni, annak az Úr ezt üzeni: 

Tagadja meg magát mindennap, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem! (Lk 9, 23). Aki Isten 

akaratát kész megtenni, az ezzel a magatartással jelzést ad Istennek arra, hogy engedi Őt 

eluralkodni kicsiny teremtményi létében, gondolataiban és szívében. A csend tehát az 

önmegtagadás által születik meg, amikor magunkat tagadjuk meg, és Istent tesszük első helyre. Itt 

az imádságban most talán nem kell felsorolnunk, melyek azok a teremtmények, amelyeket nem 

akarunk Isten elé tenni, egyszerűen csak ezt az értékelés szerinti döntést kell kimondanunk: 

„Istenünk, Te vagy számunkra a legfontosabb!” Az ilyen embert, aki Istent tartja a 

legfontosabbnak, vagyis élete Urának, azt Isten szívesen a közelébe engedi, a közelébe vonja, sőt a 

szíve mélységeibe engedi bele. Meg kell tehát tanulnunk, hogy Isten szívének mélységes 

csendjébe nem juthatunk el másképpen, csak úgy, ha magunk helyett Őt választjuk. Ez 

boldogító csere, jó választás. Talmi értékekért a legigazibb kincset kapjuk, a legnagyobb értéket, 

magát Istent.  

 

 2. Ahhoz, hogy a csendben meghalljuk Isten szavát – amelyet közölni akar velünk –, kell az 

állhatatosság, a hűség. Jézus így mondja: Aki az eke szarvára tette a kezét, ne tekintgessen hátra, 

ne forduljon vissza, ne hagyja abba (vö. Lk 9, 62). Aki Istenhez emelte lelkét, illetve akit Isten 

magának választott, magához emelt, az sem lehet hűtlen! Ide tehát állhatatosság kell, akár a 

vértanúk állhatatossága, a mindhalálig való hűség (Jel 2, 10).  

 

 3. Itt kell, hogy az „én” akarása helyett az „Te” akarása érvényesüljön, vagyis hogy mi 

Istent jobban akarjuk, mint saját magunkat. Jobban akarjunk Istenre hallgatni, mint a saját 

bölcsességünkre. Csak az ilyen önmegtagadás, önelfelejtés nyomán születik meg a test és a lélek 

csendje, békéje és öröme. Addig meg ki kell bírni! Ez az idő a test és a lélek sötét éjszakája. 

Vigasztaljon a remény, hogy majd elmúlik! A helytállás öröme, az Úr Iránti szeretetből vállalt 

önmegtagadás, az isteni terv, a harmónia megvalósulása tehát azt eredményezi, hogy a lélek egy 

ütemre dobban Istenével, Isten csendje betölti az ember lelkét. Itt az ember már nem szavakat 

akar hallani Istentől, hanem Isten csendjét kapja meg, a szavak nélküli szeretés ajándékát. Az ember 

létét ebben az isteni csendben egyetlen létezés lükteti át, Istené, Akiben az ember boldogan fedezi 

fel önmagát: Élek, de már nem önmagamban, hanem Istenben (vö. Gal 2, 20). A lélek már nem az 

ideig tartó evilágban létezik, hanem az Örökkévalóban, magában Istenben.  

 

 4. Akarjunk hallgatni! Vannak, akik Szent Benedek apát reguláját egy szóban foglalják 

össze: „Ausculta!” vagyis „Hallgass, ó, gyermekem!” Ha egy egész földi életet lehet alapozni az 

Istenre hallgatásra, az Istenre figyelésre, akkor mennyivel inkább az egész mennyországi élet alapja 



 

 

lesz ez a csendes Istenre figyelés. Nem véletlenül mondta Szent Jakab apostol: Legyen minden 

ember készséges a hallgatásra! (Jak 1, 19). Hallgassuk, mit mond a Lélek az egyházaknak! (Jel 2, 

7), mit mond a Szentlélek nekünk!  

 Aki csendesen hallgatja Istent, az a szemlélődő imának egy olyan fajtáját tapasztalhatja meg, 

amely nem a szem közvetítésével valósul meg, hanem a lélek „füle” segítségével, a léleknek az 

Istenre való hallgatása annak készségével.  

 

 A szerzett szemlélődés tehát így határozható meg: Az Istennel való egyesülés útjának 

bevezető szakasza. A bűnök és a szenvedélyek helyett a szív megtisztulásának, illetve 

megtisztultságának és a jócselekedetek gyakorlatának állapotában való Istenre irányulás, 

szerető rátekintés Istenre, csendes elpihenés az Ő szerető jelenlétében, az Ő szeretetteljes 

ölelésében, az Ő szeretete közlésének befogadásában.  
 

 Ebben az imaállapotban értelmét veszti a kérdés: „Mit csináljak a csendben?” A válasz 

ugyanis az: „Ne csinálj valamit, hanem jobban, mint éji őr a hajnalt, várd az Úr érkezését! (vö. 

Zsolt 129, 6). Amikor pedig majd meglátogat minket, akik a sötétségben és a halál árnyékában 

sínylődünk, és fényt hoz nekünk a Magasságból (vö. Lk 1, 78-79), akkor megláthatjuk Őt, és ez már 

a belénk öntött szemlélődés imamódja lesz. Ő adja az egységet Isten és az ember között. Isten 

jelenlétében való csendes elpihenésünk, Istent csendesen hallgatni akaró készségünk összeköt 

Istennel, mert Ő is szeretettel keresi teremtményét, az Ő tekintete is keresi már a mi ráfigyelő 

tekintetünket. Hiszen azért igényli, hogy szívünk csendjében meghallhassuk végre az Ő szavát, 

amellyel kimondja Szíve szavát: „Gyermekem, szeretlek téged!”  

 Bárcsak hallgatnánk ma az Ő szavára! (Zsolt 94, 8). És mit mond? Amit egy atya mondhat 

a gyermekének.  

 

Boldogan éljük meg és énekeljük:  

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

 

Engedjük be a szívünkbe ezt a tudást, ezt a tapasztalást: „Isten szeret bennünket!” De valljuk meg 

Neki mi is újra meg újra a szeretetünket. Amikor látjuk, hogy milyen kicsiny az, akkor újra meg 

újra kérjük az Ő szeretetét határtalanul, szüntelenül: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
  


