
 

 

 

 

310. Isten szerepe a belénk öntött szemlélődésben, I. 

 

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket:  

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony Te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj! 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét, s rózsát vess helyébe. 

 Jézus legyen írva minden levelében,  

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében!  

 

 A szerzett szemlélődéssel való ismerkedés után most elkezdjük a belénk öntött szemlélődést 

tanulmányozni. Először is a fogalmi meghatározás, a szó értelmének a tisztázása szükséges, hogy 

valamit kezdjünk érteni Isten működéséről a szemlélődő imában, mert hiszen  

 – a szerzett szemlélődésnél a lélek megvallja: „Szeretlek, szép Jézus!” 

 – a belénk öntött szemlélődésnél pedig Jézus az, Aki „bezárkózik szívünk rejtekébe” (vö. 

Mt 6, 7), és nekünk ajándékozza magát. (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1386-

1389.) 

   

 I. Mi a belénk öntött szemlélődés?  
 

A régi szerzők általában nem különböztették meg a belénk öntött szemlélődést a szerzett 

szemlélődéstől, és így nem is adják meg annak külön meghatározását.  

 

 Aquinói Szent Tamás különböző cikkelyeiből – amelyeket erről a kérdésről írt – így lehet 

meghatározni: „A szemlélődés egyszerű (nem az elmélkedésben fontolgató), közvetlen, azaz 

intuitív látása Istennek és az isteni dolgoknak, amely szeretetből fakad és szeretetre 

törekszik.” (Sum . theol. II. IIae, q. 180). 

 Szalézi Szent Ferenc így határozza meg: „Szerető, egyszerű és huzamos ráfigyelése az 

értelemnek az isteni dolgokra.” (Amour de Dieu, l. VI, c. 3).  

 Az újabb szerzők azonban általában különbséget tesznek a szemlélődés két faja között. 

 A belénk öntött szemlélődést XIV. Benedek pápa így írta le: „Az isteni dolgok egyszerű, 

értelmi látása, amelyet édes szeretet kísér. Mindkettő, tehát az értelmi látás és az édes szeretet is 

Istentől ered, Aki különleges módon értelmünket az isteni dolgok megismerésére, akaratunkat azok 

szeretésére indítja, és Aki ezen cselekedetekben közreműködik a Szentléleknek két ajándékával (az 

értelem és a bölcsesség ajándékával), amennyiben értelmünket élénk világossággal világosítja meg, 

akaratunkat pedig szeretetre gyullasztja.” Ez a tartalmas leírás jelzi, hogy mi a szerepe Istennek, a 

Szentlélek ajándékainak, illetve mi a szerepük a mi képességeinknek (az értelemnek és az 

akaratnak), amelyek bár be vannak fogva Istentől az ismeretre és a szeretetre, mégis szabadon 

működnek közre az isteni mozdítással. Jegyezzük meg azonban, hogy ez a meghatározás csak a 

kellemes szemlélődést öleli fel, és nem terjed ki a száraz szemlélődésre is.  

 

 Keressük tehát azt a meghatározást, amely mind a kettőre áll. Ezek szerint: 

 „A belénk öntött szemlélődés Istennek és az isteni dolgoknak egyszerű, azaz nem 

elmélkedéssel fontolgató, érzelmes és huzamos szemlélete, amely a Szentlélek ajándékainak és 



 

egy különös kegyelemnek hatása alatt történik, ami hatalmába ejti lelkünket, és olyan 

magatartást ad neki, amely inkább szenvedőleges, azaz befogadó, mint cselekvő.”. Ebből a 

meghatározásból tehát kitűnik, hogy Isten az elsődleges cselekvő, Aki az emberben tevékenykedik. 

Hogy a belénk öntött szemlélődés meghatározását jól megértsük, fejtsük ki bővebben, mi Isten 

szerepe és mi az emberé a belénk öntött szemlélődés imájában.  

 

 II. Isten szerepe a szemlélődésben 

 

 A szemlélődésben Istené a főszerep, mert egyedül Isten képes hatalmába ejteni a lelkünket, 

és előidézni benne a szenvedőleges, vagyis befogadó-jellegű imaállapotot. 

 

 1. Először is Isten hívja meg a lelket a szemlélődésre. Ez a kegyelem ugyanis Isten 

ajándéka.  

 Ezt tanítja a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz is. Ő ugyanis ezt a szemlélődést gyakran 

nevezi természetfelettinek. Pater Rodriguez Alvareznek írt második jelentésében így magyarázza 

meg ezt a szót: „Természetfelettinek azt nevezem, amit sem ügyességgel, sem erővel meg nem lehet 

szerezni, akármilyen munkát is fejtsen ki az ember. Az embernek lehet erre magát előkészítenie, 

és ez kétségtelenül igen fontos pont.” (Művei, II. kötet, LIV. beszámoló). Még jobban megértteti a 

dolgot ezzel a kedves összehasonlítással: „Istennek úgy tetszik, hogy a lélek kezdetben lépcsőről 

lépcsőre emelkedjék fel hozzá; későbben pedig fogja ezt a kis galambot és a fészkébe teszi, hogy 

ott pihenjen.” (Önéletrajz, XVIII. fejezet).  

 Ezt tanítja Keresztes Szent János is, aki két módszert különböztet meg, amellyel Isten hívja 

meg az embert a szemlélődés imakegyelmére: az egyik cselekvő, a másik szenvedőleges, tehát 

befogadó jellegű mód. Ez utóbbi, amely nem más, mint a szemlélődés, szerinte az, amelyben a 

léleknek nincsen sem kezdeményezése, sem saját tevékenysége. Isten működik benne, míg ő 

magát szenvedőlegesen viseli, tehát befogadó jelleggel van.” (A Kármelhegy útja, I. könyv 13. 

fejezet).  

 Többször megismételi ezt a megkülönböztetést. „A két állapot között akkora a különbség, 

mint az emberi munka és az isteni munka, a természetes cselekvési mód és a természetfeletti mód 

között. Az ilyen lelkek csakis a Szentlélek behatása alatt cselekszenek; Ő a fő cselekvő, Ő 

ezeknek a lelkeknek a vezetője, mozgatója, és nem szűnik meg őrködni fölöttük. A lelki vezető 

nem egyéb, mint eszköz, hogy őt a tökéletességre vezesse a hit és az isteni törvény szerint, azon 

Szellem felé, amelyet Isten kinek-kinek kioszt” (A Kármelhegy útja, I. könyv 1. fejezet, 13. rész; 

Élő szeretetláng 3. versszak 8-9. sor). 

 

 2. Ha tehát Istené itt minden kezdeményezés, Ő az, Aki mozgatja a lelket, ha Ő a 

főcselekvő, míg a lélek csak eszköz, akkor nyilvánvaló, hogy a lélek maga nem tudja előidézni ezt 

az állapotot, sem kiérdemelni szoros értelemben az igazságosság alapján (latinul: de condigno), 

mert ilyen módon csak azt lehet kiérdemelni, amit a jóságos Isten ilyen érdemeink tárgyává tett, 

tudniillik a megszentelő kegyelem gyarapodását és az örök életet.  

 Ez a szemlélődés kegyelemadomány. Ezt még az a teológiai iskola is megengedi, amely 

különben azt tanítja, hogy Isten minden embert meghív erre a szemlélődésre. Például miután 

Saudreau kifejtette, hogy az elmélkedés nem haladja túl erőinket, hozzáteszi: „Nem lehet 

ugyanilyen módon bejutni a misztikus elmélkedésbe, bármilyen erőfeszítést tegyen is az ember, 

nem éri azt el, ha az isteni kedvezés (kegyelem) fel nem emelte erre az igen érdemszerző állapotra.” 

Tehát vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a szemlélődés kegyelmét kiérdemelhetjük 

méltányosság alapján, (latinul: de congruo). Az ilyen érdem azonban nem veszi el a belénk öntött 

szemlélődés kegyelem, vagyis adomány jellegét.  

 

 Most egy kicsit álljunk meg, engedjük magunkra hatni ezt az igazságot: Isten hívja meg a 

lelket a szemlélődésre. Emberi erővel ezt nem lehet megszerezni, de – a Jézusról nevezett (Avilai) 

Szent Teréz szavai alapján: – vágyódni és előkészülni rá lehet, sőt kell is. 



 

  

III. Vágyódjunk a szemlélődésre! 
 

 1. Amikor Isten dolgairól elmélkedünk, akkor mindig magunkra vonatkoztatjuk a kapott 

tanítást. Ha azt az üzenetet kaptuk, hogy a szemlélődő imádságra Isten hív meg bennünket, akkor le 

kell vonnunk azt a következtetést is, hogy az egyes embert is Isten hívja meg. Nekünk saját 

magunknak is egyedül Isten kegyelmi ajándékából lehet részünk a belénk öntött szemlélődés 

imádságában.  

 Talán egy profán hasonlattal szemléltetve: a tánciskolára gondoljunk, ahol van hölgyválasz. 

A fiúk nem tudják, hogy melyik kislány fogja felkérni őket, vagy hogy egyáltalán felkéri-e őket 

valaki. De az előkészület már megtörtént, hiszen kezdik tanulni a táncot. A szívekben már 

megszületik az elhatározás, hogy milyen jó volna, ha ez vagy az a kislány engemet választana! 

 A szemlélődő élet iskolájában is az ember kezdi tanulni az első lépéseket. Ott van az 

imádság iskolájában, és ezzel jelzést ad a nagy Kiválasztónak, Istennek: „Itt vagyok, engem is 

választhatsz!” De a döntés a tánciskolában is a kiválasztónak a szabad akaratától függ. Az imádság 

iskolájában is Isten szabadon dönt arról, hogy gazdagítja-e az imádság útján előhaladó embert 

a belénk öntött szemlélődés ingyenes kegyelmi ajándékával. A tánciskolában a hölgyválaszra való 

felhívás és a hölgy választása közötti idő a fiú számára talán örökkévalóságnak tűnhet, de várnak 

türelemmel. Tudják: most ez a szabály, ez a törvény.  

 A szemlélődő ima iskolájában várakozó lélek is tudja azt, hogy Isten kezében van a sorsa, 

tudja azt, hogy Isten szívében van a döntés. És hogyha egy örökkévalóságot kell is várnia, amíg az a 

kinyilatkoztató szó elhangzik Isten ajkáról: „Én téged választalak, neked ajándékozom 

magamat,” akkor is érdemes csendben várakozni! (Vö. Siral 3, 26). Már az a gondolat is 

megédesíti az imádkozó embernek a lelkét, hogy sorsa Isten kezében van! (Vö. Lk 23, 46).  

 A tánciskolában a várakozó fiúk tekintete a leányok szemét keresi, a szemkontaktus 

segítségével szeretnék a kapcsolatot létrehozni, a választást elősegíteni. Isten önmagát ajándékozó 

szeretetére várakozó lélek is epekedő szívvel felemelheti a tekintetét az Úrra! Már ez a várakozás 

is édes, mert az ember tudja, hogy Istenre vár. Isten előtt egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer 

esztendő is, akárcsak egyetlen nap (2 Pét 3, 8). Az imádkozó ember számára is akár ezer 

esztendőnek tűnhet az a pillantás, az a pillanat, amelyre Isten is már oly régóta vár! Mivel Isten 

a nagyobb, Ő a végtelen fölségű Úr, övé itt a belénk öntött szemlélődés imájában is minden 

kezdeményezés, azért hagyjunk rá mindent: „Uram, Te jobban tudod, hogy mi válik a javunkra. 

Én megbízom Benned, tégy velem tetszésed szerint! Átadom Neked a kezdeményezést, hiszen 

mint mindenben, itt is Te vagy az elsődleges cselekvő. Te vagy az, Aki a meghívást adod!”  

 

 2. A belénk öntött szemlélődés imájában Isten határozza meg a szemlélődés idejét, 

módját és tartalmát. Ahogyan az előbb láttuk: egyedül Ő juttatja be a lelket a misztikus ima 

szenvedőleges, vagyis befogadó állapotába; úgy most azt kell megállapítanunk, hogy Ő szabja meg 

azt az időpontot is, amikor hatalmába veszi a képességeinket, hogy azokban, a belénk öntött 

szemlélődés imája folyamán Ő működjék a mi emberi szabad beleegyezésünkkel. Ez tehát valami 

isteni megszállás. Ő az, Aki bejön hozzánk, és szállást vesz nálunk (vö. Jel 3, 20). Mivel pedig Isten 

független Ura az Ő adományainak, Ő akkor ad, amikor akar, és úgy ad, ahogyan akar.  

 A karon ülő gyermek is teljesen ráhagyatkozik édesanyjára vagy édesapjára, hagyja magát 

odavinni akkor és úgy, ahogyan azt a szülők jónak látják. Van úgy, hogy a gyermek nyafizik: 

„Vegyél föl!” Persze, hogy ilyenkor a jó édesanya vagy édesapa lehajol a gyermekéhez, felemeli, 

karjaiba szorítja, szívére öleli! De az az ember, aki az imádság útján előre akar haladni, egyre 

kevésbé ragaszkodik a saját akaratához. Nem dörömböl Isten szívén: „Vegyél fel most!”Az 

istenszerető lélek teljes önmegadással van Isten felé. Nem követelődzik, elfogadta ugyanis Istent 

élete Urának. Nem sírdogál, hogyha még nem kapott meg valami imakegyelmet, nem tesz 

szemrehányást isteni Urának, csak teljesen kiszolgáltatja magát az Ő szent akaratának. Ez a 

szent passzivitás a lélek rendelkezésre állását bontakoztatja. Az ember hagyja, hogy a belénk öntött 

szemlélődés idejét és módját is Isten határozza meg. Ez a ráhagyatkozás, ez a rendelkezésre állás 



 

valamiképpen máris egyesíti az imádkozó ember lelkét Istennel. Az ember értelme és akarata 

belesimul Istenbe, kész elfogadni Isten döntéseit az ima időpontját és módját illetően. Ez nagyon jó 

előkészületi állapot, mert Isten önmaga ajándékozásának befogadásához, a szemlélés 

kegyelmének a belénk öntéséhez éppenséggel ez a szent passzivitás, ez a befogadásra készséges 

lelkület kell!  
 

 3. A belénk öntött szemlélődés imájában Isten határozza meg a szemlélődés helyét. Isten a 

belénk öntött szemlélődés imája folyamán a lélek központjában fejti ki tevékenységét. A 

misztikusok – akik tapasztalatból ismerik Istennek ezt a titokzatos cselekvését – a lélek finom 

éléről, a lélek csúcsáról, vagy az akarat csúcsáról, a lélek benső mélyéről beszélnek. Ezeken a 

kifejezéseken értelmünk és akaratunknak a legjavát kell értenünk, vagyis azt az értelmet, amely 

nem okoskodik elmélkedő fontolgatással, hanem az igazságot már egy tekintettel fogja fel az 

értelem és a bölcsesség ajándékának hatása alatt. Azt az akaratot kell érteni az akarat csúcsa vagy a 

lélek középpontja kifejezés alatt, amely az akarás legegyszerűbb tényével szereti és ízleli az isteni 

dolgokat. Tehát az imádkozó emberben már nem sokféle akarás kavarog, lelke egészen 

leegyszerűsödött, mert a leglényegesebbre, Istenre irányul.  
 Tiszteletreméltó Louis de Blois: L’ institution spirituelle című könyvében írja: „A léleknek 

ez a középpontja, ahol a szemlélődés végbemegy, sokkal mélyebben benn van, és sokkal magasabb 

rendű, mint a három főképesség (az értelem, az akarat és az emlékezet), mivel ez a forrása magának 

ennek a három képességnek… A lélek központjában maguk a felsőbbrendű szellemi képességek 

egy dolgot alkotnak, egységben vannak. Benne feltétlen nyugalom és tökéletes csend honol, mert 

oda már nem tud behatolni semmiféle tárgykép, (a valóságról alkotott objektív kép). Igazán a 

léleknek ebben a központjában rejtőzik el Isten képe. Itt öltjük magunkra az istenszerűséget.” 

(ch. XII. t. II des OEuvres, p. 101-103). 

 

 A belénk öntött szemlélődés imakegyelmével az ember valami olyan mélységet él meg, 

amelyet különben nem tapasztal. Tudjuk, hogy Isten világában a mélység és a magasság (vö. Ef 3, 

18) ugyanaz a kategória. Talán bensőségességet lehetne mondani, elmélyedést. De itt Isten mélyed 

el az ember lelkében. Belemerülésről beszélhetünk. Ebben az imában Isten az, Aki belemerül az 

imádkozó ember lelkének legmélyébe. Ahhoz, hogy Isten szeretete belemerüljön az imádkozó 

ember szíve mélyébe, kell, hogy az emberben ne legyen ellenállás, ne legyen akadály Isten 

érkezése előtt! A lelki életnek mindez idáig megtett egész szakasza, tehát a megtisztulás útja (via 

purgativa) és a megvilágosodás útja (via illuminativa), vagyis a Krisztus erényeibe való 

beleöltözködés, valamint a test és a lélek sötét éjszakájának vállalása ugyanis mind-mind csak 

azért kellett, hogy Isten érkezése és megvilágosító kegyelmének befogadása elől az akadályok 

elháruljanak, s hogy Istennek szabad bejárása legyen az imádkozó ember lelkébe (via unitiva). 

 Amikor tehát az életszentség útján, vagyis a Krisztus-követés útján, a mindennapi 

keresztutunkon elvállaljuk az önmegtagadást, ahogyan azt Jézus kérte: Aki követni akar, tagadja 

meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen! (Lk 9, 23), akkor az imádkozó lélek 

a legjobb előkészületet biztosítja Isten befogadására. Amikor az ember már nem a felszínen él, 

hanem a szeretés által egyre inkább mélyíti a lelkét, és mind mélyebb lelkületűvé lesz, akkor Isten 

mind mélyebbre hatolva benne, egyre jobban be tudja őt tölteni. Nyilván a kegyelem ingyenes 

jellegéből folyik, hogy amit az ember már nem tud elérni a lélek mélységeiben, azt Isten maga 

mélyíti el bennünk.  

 Szabad tehát vágyódnunk arra, hogy evilág felszínességéből a lélek mélységeibe 

irányulhassunk. Vagy a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz által használt hasonlattal: 

Igyekezzünk lépcsőről lépcsőre felfelé emelkedni Istenhez! Ő látja, hogy a mi kicsiny lelkünknek 

még milyen nagy utat kell megtennie a mennyei hazáig. Ezért aztán lehajol hozzá, tenyerébe 

fogja, mint valami kicsiny galambot, és a fészkébe teszi, hogy Nála otthon érezhesse magát az 

ember.  



 

 A belénk öntött szemlélő ima jellegének megfelelően a lélek egyre jobban átadja a 

kezdeményező szerepet Istennek, és boldogan, szent örömmel megélheti, hogy Isten egyre 

jobban eluralkodik az életében, egyre jobban betölti őt.  

 

Befejezésül a 157. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Erős kezeiddel ültess jó palántát,  

 Szívedből szívembe kegyelem virágát, 

 Jessze gyökeréből ojtsd be szívem ágát,  

 Hogy hozzon az égből jó illatot, drágát! 


