
 

 

 

 

311. Isten szerepe a belénk öntött szemlélődésben II. 

  

 

 Az előzőkben láttuk, hogy a belénk öntött szemlélődő imában Isten egyrészt meghívja a 

lelket a szemlélődésre, másrészt meghatározza a szemlélődés idejét és módját, harmadszor pedig 

meghatározza a szemlélődés helyét, amely nem más, mint a lélek legmélye. 

 Most pedig tanulmányozzuk Isten negyedik tevékenységét a szemlélődő imában 

(Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1390): Isten a szemlélődő imában ismeretet és 

szeretetet létesít a lélekben.  

 

 I. Hogyan ad Isten ismeretet a belénk öntött szemlélődésben a léleknek?  

 

 A szemlélődő imában az Isten által adott ismeret kétféle lehet: állító vagy tagadó. 

 1. Az állító ismeret – tehát amikor Isten valamit mond, közöl az imádságban a lélekkel – 

négyféle módon valósul meg: 
 a) Először Isten úgy idézi elő a lélekben az ismeretet, hogy a lelki ajándékok világánál 

felhívja a figyelmünket egy olyan gondolatra, amely már bennünk volt, de amely eddig még 

nem ragadott meg minket. Így például már azelőtt is tudtuk: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), de az isteni 

Világosság fényénél ebben az imában átértjük ezt a gondolatot, és úgy éljük meg, hogy az egész 

valónkat eltölti és megrendíti.  
 b) A második mód, ahogyan Isten egy állító vagy közlő tudást ad a léleknek, úgy történik, 

hogy két gondolatból, amelyek már bennünk vannak, segít létrehozni egy harmadikat, amelyet 

ugyanez a szellemi világosság megragadhatóvá tesz. Így például az egyik gondolat lehet: Isten a 

minden (vö. 1 Kor 15, 28), a másik gondolat: mi semmik sem vagyunk. A Szentlélek pedig egyszer 

csak megérteti az imádkozó lélekkel: Isten az, Aki van (vö. Kiv 3, 6), és mi vagyunk az, aki 

szinte nincsen, tehát nekünk feltétlenül szükségünk van az alázatosságra. 

 c) A harmadik mód, ahogyan Isten ismeretet ad a léleknek az az, amikor valamely 

tárgyképet önt belénk, amely éppen azért, mert Istentől ered, tökéletesebben és megragadóbb 

módon ábrázolja az isteni dolgokat, mint a természetes tárgyképek. Ez történik bizonyos 

látomásokban és kinyilatkoztatásokban.  

 Tehát amikor az imádságban a lélek valami olyan ismeretet kap, amely a látáshoz hasonlít, 

akkor igazán nem a földi tárgyak képét látja, hanem egy szellemi ismeretet. Isten igazságot közöl a 

lélekkel, és a lélek ezt világosan látja. Az a mód, ahogyan Isten ismeretet hoz létre a lélekben, 

egyre magasabb minőségű lesz.  

 d) A negyedik mód, ahogyan Isten ismeretet ad, az tulajdonképpen már a boldogító 

színelátás átmeneti ajándékozása. Amit a lélek a mennyországban lát: Isten mivoltát, 

szentháromságos létét, az Ő végtelen ismeretét és szeretetét, azt az ember itt a földön is Isten 

ajándékából már valamiképpen megkaphatja. A mennyországban ezt örökké láthatjuk majd. Itt a 

földön a színelátás imakegyelme csak átmeneti, ideig tartó. Aquinói Szent Tamás véleménye szerint 

ilyen imakegyelemben részesült Mózes, amikor a Sínai-hegyen látta Istent (vö. Kiv 3, 6), továbbá 

Szent Pál apostol, aki a harmadik egekig ragadtatott (2 Kor 12, 2), és látott olyan igazságokat, 

amelyeket az ember nem tud elmondani (Sum. theol, IIa IIae, q. 175, a. 3, ad I.). És nyilván a 

Boldogságos Szűz Mária is részesült már itt a földön is Istennek ebben a színelátásában (Suarez, in 

I.am c. 30, n. 18).  

 Tehát amikor Isten ismeretet ad a belénk öntött szemlélődésben a léleknek, akkor ezek 

állítanak valamit Istenről, vagyis Isten pozitív dolgot tanít az imádságban az embernek.  

 

 2. Az ismeretnek, amelyet Isten közöl az imádságban, lehet negatív, tagadó formája is. Ez 

is Isten ajándéka. Az imádságban rávezeti az embert arra, hogy mindaz, ami itt a földön van, az 



 

mind kisebb Istennél. Isten ugyanis természetfeletti Valóság, Isten a világ felett álló Lény. 

Istennek a mindenek felettiségét élheti meg a lélek akkor, amikor kimondja: „Ez sem Isten, az sem 

Isten!”, és mind magasabbra emeli a tekintetét a teremtmények fölé. Erről a „tagadó ismeret”-ről, 

vagyis a meg „nem ismert Isten” ismeretéről a 319. és 322. imaórában fogunk részletesebben is 

tárgyalni.  

 A szemlélődés tehát Istennek és az isteni dolgoknak az ismerete és szeretete, amely 

ismeretet és szeretetet az ember Istentől kapja. 

 

 II. Hogyan ad Isten szeretetet a belénk öntött szemlélődésben a léleknek? 
 

 1. A belénk öntött szemlélődés imájában Isten nemcsak ismeretet, hanem kimondhatatlan 

szeretetet is létesít a lélekben, amikor egy közvetlen szemléletben bemutatja neki, hogy Ő és 

egyedül Ő a legfőbb Jó. Ezáltal olyan ellenállhatatlan erővel vonzza magához a lelket, mint a 

mágnes a vasat, de anélkül, hogy erőszakot venne annak szabad akaratán. Ekkor a lélek azáltal a 

lendület által vonzódik Istenhez, amellyel a boldogságot keresi. De az imádkozó ember szabadsága 

itt még megmarad, mivel a látás nem egészen világos, és ezért nem veszi el az akarat 

szabadságát. A szemlélődő imában tehát az ember hagyja magát lenyűgözni Istentől! Hagyja, 

hogy Isten betöltse őt a szeretetével. Hagyja, hogy Isten magába vonzza a szívét.  

 

 2. Tiszteletreméltó Luis de Blois szerint: „Ilyenkor a lélek mintegy kimegy magából, hogy 

mint a folyó az óceánba, egészen Istenbe ömöljön, és elvesszen az Ő végtelenségében. Ott 

önmagának meghalva úgy fog élni Istenben, hogy semmit sem érez, és semmit sem ismer, csak azt 

a szeretetet, amelytől immár meg van részegülve. Belevész az isteni végtelenség pusztájába és 

sötétségébe; de ide beleveszni annyit jelent, mint igazán megtalálni önmagát. Mert itt a lélek levet 

minden emberit, és Istenbe öltözik; egészen megváltozik és átalakul, mint ahogyan a vas a tűz 

hatása alatt átveszi a tűz külszínét, és tűzzé változik. Ám az így istenivé lett lélek lényege továbbra 

is az marad, ami volt, amint az izzó vas sem szűnik meg vasnak lenni. 

 Az imádkozó lélek 

  –  eddig csak hidegség volt, most ég a szeretettől, 

  –  eddig csak sötétség volt, most a legnagyobb ragyogásba ment át, 

  –  eddig érzéketlen volt, most csupa gyöngédség lett. 

 Mivel az isteni szeretet tüze egészen megemésztette és megolvasztotta, Istenbe ömlött 

bele és minden közvetítő nélkül egyesült Vele: egy szellemet képez Vele, ahogyan az arany és az 

érc egy fémmé olvad. Egyébként azok, akik így elragadtatnak és Istenbe belevesznek, különféle 

magaslatokat érnek el. Mindegyik ugyanis annál messzebb hatol bele az isteni Végtelenségbe, 

minél nagyobb őszinteséggel, lendülettel és szeretettel adja át magát Istennek, és minél 

teljesebben mond le ebben az istenkeresésében minden egyéni érdekről.” (L’Institution spirituelle, 

ch. XII, § 2, p. 89-90). 

 

 3. Csodálatos távlatok! Isten ismeretet létesít a lélekben, és az ismeret segíti az imádkozó 

lelket a szeretetben való növekedésre. Ahogyan a természetes életben is már sokszor 

megtapasztaltuk: „Minél jobban megismerünk valakit, annál jobban megszeretjük őt!”, a 

természetfeletti életben is Isten ezt a pszichikai mechanizmust alkalmazza. De itt Ő adja az 

ismeretet is belénk önmagáról. Minél nagyobb bennünk az istenismeret, Ő annál lángolóbb 

istenszeretetet hoz létre az imádkozó ember szívében.  

 Vágyódjunk tehát a mind nagyobb istenismeretre! A csend, pontosabban az Isten 

csendjében való elmélyedés, az Ő nyugalmába való belemerülés, éppen azért kell, hogy a kapott 

ismeretet egyre jobban be tudjuk fogadni. Ha a teremtmények zsivaja töltené be az imádság közben 

a lelkünket, nem tudnánk Isten üzenetének befogadására eléggé készségesek lenni. Itt is érvényes a 

kis Sámuel prófétának adott atyai tanács. Héli főpap tanította őt, hogyan kell Isten rendelkezésére 

állnia: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! (vö. 1 Sám 3, 9. 10), vagyis kérleld meg Istent, ha az 

éjszaka csendjében újra jelentkezik. 



 

 

 4. Amikor Isten szól, akkor ezzel ismeretet is ad. Ez az ismeret tulajdonképpen Isten 

önközlése. Ahogyan a Létét közli velünk, úgy az Ő Ismeretét, Tudását, Szavát, tehát Igéjét, 

Egyszülött Fiát is közli velünk. Amikor szeretetet ajándékoz a belénk öntött imádság folyamán az 

imádkozó embernek, akkor az Ő Szeretetében, a Szentlélekben részesít minket. Tehát Isten 

bennünk Létezése – Róla való tudást és Iránta való szeretetet hoz létre a lelkünkben. Micsoda 

fölséges isteni ajándék ez! Az imádkozó ember néma csendben, áhítatban megáll az Úr előtt, Aki itt 

van, Aki hajlandó neki ajándékozni önmagát. A megtapasztalható öröm, az örvendező szív 

lángolása és a lelki harmónia Isten érkezését jelzi! 
 

 5. A szemlélődő ima ajándékozásával Isten valami olyan lelki egységet hoz létre, amelyben 

a lélek világosan tudja: ő különálló lény Istentől, mert csak teremtmény, és a végtelen Teremtő 

pedig az, Aki odaajándékozza önmagát kicsiny teremtményének. De ugyanakkor megéli azt is: 

Eggyé lehet Istennel, mint esőcsepp az óceánnal, mint a megolvasztott arany a beléje vegyített, 

megolvasztott másik fém, egységet képeznek. 

 A szeretetnek az a természete, hogy egyre jobban akar lobogni. Isten és a lélek 

szeretetegységének is ez a stílusa: egyre jobban akarnak egymásban lenni. Ez a kölcsönös egység 

már nem az Úristenen múlik, hiszen Ő teljességgel adja Létét, Tudását és Szeretetét az imádkozó 

embernek, hanem inkább rajtunk, embereken. Azon múlik, hogy 

  – mennyire tudjuk a szívünket kitárni az Ő érkezése előtt, 

  – mennyire tudjuk Őt befogadni, 

  – mennyire tudjuk átadni az egész mivoltunkat Neki. 

 Egy-egy jól sikerült tornagyakorlathoz nagyon sok előkészület kell. Az imádkozó ember is 

az állandó gyakorlással nyitottá, készségessé teszi szívét Isten befogadására, az Istentől jövő 

ismeret és szeretet befogadására. 
 

 6. Nem baj, ha még nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr, mikor tölt be a mindent 

meghaladó Ismeretével, és mikor gyújtja lángra a szívünket a minden szeretetnél nagyobb 

Szeretettel! Teremtményi alázat, gyermeki készséges engedelmesség is kell ahhoz, hogy az ember 

alkalmas legyen arra, hogy Isten belénk öntse a szemlélődést, vagyis az Ő nézését és a szeretetét.  

 Tehát Petőfi szavai után mondhatjuk: „Még nincs itt a Kánaán! …” És addig?” Addig 

szüntelenül készülnünk kell, előhaladnunk, rendelkezésre kell állnunk! De azért az Úrtól mi már 

tudhatjuk: Van Kánaán, van megígért Ország, amelybe majd Ő vezet be bennünket, amelyben 

majd Ő részesít minket! 

 

Ott örökre tapasztalhatjuk, hogy Isten az Őt színről színre szemlélődő embert hogyan részesíti 

Létében, Ismeretében és Szeretetében: 

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

 

Ó, milyen örömmel énekelhetjük: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 


