
 

 

 

 

312. A lélek szerepe a belénk öntött szemlélődés imájában, I. 

A szemlélődésben a lélek ismeretet kap 

 

 

Bevezető imádságunk a csend legyen!  

Ezt mindig tudjuk nyújtogatni az Úrnak, mint jó ráhangolódást Isten érkezésére. 

 

I. Mi az ember feladata a szemlélődő imádságban? 
 

 Amikor valakit Isten abban az ingyenes kegyelemben részesít, hogy lelkébe Istenről 

ismeretet és szeretetet ajándékoz, akkor az ember feladata az, hogy el kell fogadnia ezt az 

ajándékot. Tehát a lélek szabad akarattal működik közre Isten ajándékozásával. (Tanquerey: A 

tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1392). 

 

 1. Először is szabad akaratával megengedi, hogy Isten hatalmába kerítse és mozgassa, 

amint a gyermek szabadon és szívesen engedi, hogy az anyja az ölébe vegye. Tehát egy időben 

szenvedőleges is, vagyis befogadó, és ugyanakkor cselekvő is az imádságban.  

 Szenvedőleges olyan értelemben, hogy képtelen a maga kezdeményezéséből cselekedni 

úgy, mint eddig az imádság elkezdésekor. Az ember az imádságban csak elhatározta magát: „Én 

most imádkozni akarok!”, és már el is kezdődött benne az imádság, amely persze nemcsak az ő 

tevékenysége volt. A szemlélődés megkezdése után az ember azonban nem tudja a képességeit 

okoskodó, fontolgató elmélkedésre használni. Egy magasabb Valóságtól függ már ugyanis, 

amely kormányozza, amely tekintetét, értelmét és szívét a szemlélt személyhez vagy tárgyhoz 

szögezi, azt megszeretteti vele és élvezetet idéz fel benne. Sugalmazza, hogy mit cselekedjék, és 

hatalmas lökést is ad neki a cselekvésre.  

 Azonban a belénk öntött szemlélődő ima kezdetén még nem teljes a léleknek ez a 

tehetetlensége. A képességek lekötésének tünete csak fokozatosan következik be, és teljesen nem 

fordul elő, csak a szemlélődő imának némely magasabb fokozatain, név szerint az elragadtatásban. 

Ezért a szemlélődő ima kezdeti szakaszában, a nyugvás imájában nehéz már a léleknek szavak 

kimondásával imádkoznia, illetve elmélkednie, de nem teljességgel lehetetlen. Ezt a Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréz is tanítja.  

 A szemlélődő ima magasabb fokozatában, a teljes egyesülésben azonban Isten felfüggeszti 

az ember értelmének működési tevékenységét, noha nem teljesen, mert nem akadályozza meg 

abban, hogy cselekedjék, bár megakadályozza abban, hogy okoskodó, vagyis fontolgató 

elmélkedést végezzen. Isten megköti a gondolatokat is, amennyiben az ember valamennyi 

gondolatát erre az egy tárgyra összpontosítja. A szavakat is elnémítja úgy, hogy az ember egy szót 

sem tud szólni kínos erőfeszítés nélkül, ahogyan ezt ugyancsak a Jézusról nevezett Avilai Szent 

Teréz tanítja. Azonban a lélek, ha nem is tud okoskodni, mint azelőtt, mégsem marad teljesen 

tétlen. Az isteni kegyelem hatása alatt cselekszik: Istent szemléli és szereti, bár ezek a 

cselekedetek gyakran csak másban bennfoglalt ténykedések. Sőt azt lehet mondani: a lélek 

tevékenyebb, mint máskor, mert egy isteni erőt kap, amely megtízszerezi saját erejét. Úgy érzi, 

hogy egy magasabb rendű Lény, amely „a lélek Lelke” átalakítja, felemeli, és Istenhez ragadja. Ez 

a tevékeny kegyelemnek a műve, amelyhez szíves beleegyezését adja a lélek.  

 Ez tehát az ember tevékenysége a belénk öntött szemlélődő ima folyamán: egyrészt 

szenvedőlegesen befogadja Isten ajándékát, az ismeretet és a szeretetet, másrészt pedig 

közreműködik Vele.  
 

 2. Második jellemzője ennek az imaállapotnak az, hogy Isten a lélek számára új 

megvilágításban tűnik fel. Most már úgy látja a lélek, mint eleven valóságot, bizonyos 



 

tapasztalatszerű ismerettel ismeri meg Istent. De hogy mit lát, azt az emberi nyelv nem tudja 

kifejezni. Most már nem okoskodással, fontolgatással, rávezetéssel vagy levezetésekkel ismeri 

meg az ember Istent, hanem egy közvetlen, egyszerű szemlélettel, azaz intuícióval, amely 

azonban még nem a mennyországi, boldogító színelátása Istennek. Ez a szemlélet még a belénk 

öntött szemlélődő imában is csak homályos marad, bár már az Istennel való közvetlen érintkezésből 

jön létre, amely érezteti Isten jelenlétét és gyönyörűséggel tölti el.  

  

 Ehhez a kissé elméleti megállapításhoz Clairvaux-i Szent Bernát ad egy nagyon jó leírást 

arról, hogy milyen is ez a tapasztalati ismeret Istenről az emberben: „Az Ige belém jött. Milyen 

ostoba vagyok, hogy elmondom ezeket a dolgokat! És többször jött el. Bár gyakran meglátogatott, 

nem tudom pontosan meghatározni a pillanatot, hogy mikor érkezett. De éreztem, erre emlékszem, 

hogy ott van. Néha előre megéreztem, hogy jönni fog, de sohasem tudtam megérezni sem 

megérkezését, sem távozását. Mégis tudtam, hogy igaz, amit olvastam, tudniillik hogy Benne élünk, 

mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Boldog az, akiben Ő lakik, s aki Tőle mozdíttatik és Általa 

él. De minthogy az ő útjai megfoghatatlanok, azt kérdezitek tőlem: ’Honnan tudtam meg, hogy 

jelen van?’ Mivel ő telve van élettel és erővel, mihelyt megjelenik, felébreszti elaludt lelkemet, 

megindítja, megpuhítja, megsebzi szívemet, amely kemény, mint a kőszikla, és igen beteg. Kezdi 

kitépni és rombolni, ültetni és építeni. Megöntözi azt, ami száraz, és megvilágítja azt, ami sötét. 

Kinyitja azt, ami be van zárva, felmelegíti azt, ami hideg, kiegyenesíti azt, ami görbe. Lesimítja azt, 

ami göröngyös olyan szépen, hogy lelkem áldja az Urat, és minden képességem dicséri az ő szent 

nevét. Így tehát amikor az én isteni Jegyesem belém jön, nem teszi külső jelekkel éreztetővé 

jövetelét sem szavának hangjával, sem lépéseinek neszével. Nem mozdulataiból, nem is 

érzékeimmel ismertem meg jelenlétét, hanem mint mondottam nektek: szívem megmozdulásával.  

 Amikor irtózás fog el a bűn iránt, és a testi gerjedelmek iránt, akkor felismerem 

kegyelmének hatalmát. Amikor felfedezem és megsiratom rejtett bűneimet, akkor megcsodálom 

bölcsességének mélységét. Amikor megjavítom életemet, akkor tapasztalom jóságát és édességét, 

és belsőm újjászületése, ami ennek gyümölcse, megértteti velem az Ő szépségét.” (Az Énekek 

énekéről szóló 74. beszéd).  

 Így tehát a lélek – amikor az Igét szemléli, egyszerre érzi szent jelenlétét és megszentelő 

tevékenységét.  

 Ez a belénk öntött szemlélődő imádság tehát egy közbeeső ismeret a közönséges hit és a 

boldogító mennyei színelátás között. De végső elemzésében inkább a hithez áll közel, és ezért 

részesedik ennek homályosságában.  

 

 3. Harmadszor a léleknek a magatartása a szemlélődő imában az, hogy ilyenkor gyakrabban 

nagyobb mértékben szeret, mint ismer. Az ilyen szemlélődést szeráfi szemlélődésnek nevezzük, 

szemben a kerubi szemlélődéssel. A kerubangyalok istenismeretében inkább az ismeret van 

túlsúlyban. A szeráfokban – amikor Istent szemlélik – inkább a szeretet lángol. Ezért is szoktunk 

szeráfi szeretetről beszélni. Az akarat másképpen ragadja meg a tárgyát, mint az értelem. Az 

értelem csak úgy ismeri meg a tárgyat, amelyet felismer, amint azt a tárgyképnek, a benyomásnak 

vagy egy tárgynak hasonmása. (Mint ahogyan egy fénykép mutatja a tárgyat.) Az akarat, vagyis a 

szív azonban úgy törekszik bírni egy tárgyat, amint az önmagában van. Ezért lehetséges, hogy már 

itt a földön szerethetjük Istent úgy, amint Önmagában van, bár értelmünk nem ismeri fel Őt 

úgy, ahogy önmagában van, a maga benső mivoltában. Az a ragyogó homályosság – amelybe Isten 

bele van burkolózva csak azt eredményezi, hogy az ember még nagyobb epedéssel szeresse és 

óhajtsa Ura jelenlétét. A misztikus a szív a szeretet egy rohamával áttöri ezt a sötétséget, amely 

elfedi Isten arcát, és szereti Istent úgy, amint van, az Ő végtelen Valóságában! Ezt a 

skolasztikus teológia egyik kiváló képviselője, a Szent Tamásról nevezett János tanítja. Mindazon 

által a szeretetet mindenkor meg kell előznie valamelyes ismeretnek. Ha tehát némely misztikus 

tagadni látszik ezt, ez csak onnan van, mert túlságosan hangsúlyozza a szeretetet, amely leginkább 

megkapja, megragadja őt. De a misztikus állapotban is igaz marad: Az ember nem szeretheti azt, 

amit valamiképpen még nem ismer. Az ismeret tehát valamiképpen megelőzi a szeretetet.  



 

 

 4. Negyedszer a lélek szerepét a belénk öntött szemlélődő ima állapotában az jellemzi, hogy 

szemlélődésébe öröm és aggodalom vegyül. Kimondhatatlan öröm, hogy élvezhetjük az isteni 

Vendég jelenlétét, és az aggodalom pedig, hogy nem bírhatjuk Őt még teljesen. Hol az egyik 

érzelem lesz uralkodóvá, hol a másik – Isten tervei, a szemlélődés szakasza és az egyén természete 

szerint. Így vannak a szemlélődésnek különösen fájdalmas szakaszai, amelyeket éjszakának 

neveznek, de vannak édes és kellemes szakaszai is. A szentek között is vannak olyanok, akiknek 

olyan a természete, hogy jobban meglátják a misztikus élet szenvedéseit, és ezeket írják le inkább. 

Ilyen például Keresztes Szent János és Chantal Szent Franciska. De vannak olyanok is, akik többet 

foglalkoznak a szemlélődés örömével és gyönyörűségeivel. Ilyenek például a Jézusról nevezett 

Avilai Szent Teréz és Szalézi Szent Ferenc.  

 Amikor tehát a belénk öntött szemlélődő imát tanulmányozzuk, akkor nem szabad azt 

gondolnunk, hogy ebben csak Isten tevékenykedik, az embernek nincs semmi feladata.  

 A már sokszor idézett szentírási kép tanítja: Isten a lelkünk ajtajában áll, kopogtat, zörget 

(Jel 3, 20), és bejön, ha kinyitjuk neki lelkünk ajtaját. Az imádságban tehát ezt a készséget próbáljuk 

nyújtogatni Istennek: „Szabad akarattal beleegyezem abba, hogy Te, Istenem, a szívembe 

érkezzél!”  

 Az a csodálatos, hogy ezt a szívünk ajtajának kitárására vonatkozó készséget már akkor is 

felindíthatjuk, amikor az Úr még nem méltóztatik bennünket a belénk öntött szemlélődés 

kegyelmében részesíteni, amikor még nem halljuk lelkünk ajtaján az ő kopogtatását. Ez végül is egy 

jó imaállapot: „Várakozni!” 

 

II. Most ezt a várakozást próbáljuk megélni a szívünkben! 

 

 1. Csendben várakozzunk az Úr érkezésére! Ez a várakozás annak beismerése, hogy a 

magunk erejéből tehetetlenek vagyunk. Az emberben megvan a vágy, hogy Isten érkezését minél 

hamarabb megtapasztalhassa. A lelki élet mesterei tanítása szerint erre szabad tehát vágyódnunk, de 

ezt kikövetelni Istentől, nem tudjuk. Nem véletlenül mondtuk ezt szenvedőleges magatartásnak. A 

lélek „elszenvedi”, elviseli, hogy nem az ő kívánsága teljesül. Viszont ez a magatartás nagyon jó, 

mert Isten látja az utána epekedő, őrá várakozó léleknek minden moccanását. Ez a szenvedőleges 

magatartás – amelyet a lélek nemcsak elvisel, hanem Isten iránti szeretetből készséggel elfogad – 

meghatja Isten Lelkét. Minél tovább várakozik a lélek, annál nagyobb bizalom lesz benne. Itt 

már nem kell „zörgető” szavakkal kopogtatni Isten szívén, az imádkozó lélek ugyanis tudja, hogy 

Isten szíve már kitárulkozott feléje. Nem elmélkedni akar már egyéb dolgokról, mert mindennél 

fontosabb feladata van: Megengedni Isten érkezését a szívébe, befogadni Őt! Ebben az 

imakegyelemben azonban Isten nem is várja, hogy az ember szavakkal ostromolja az ő isteni szívét. 

Itt már nem a szó a jó közvetítő eszköz a lélek és Isten egybekapcsolódására. Itt már Isten az, aki 

kérés nélkül is megadja ezt az egybekapcsoltságot. Milyen boldog az az ember, aki megéli, aki 

belülről tudja (ismeri) Istent, az ő lelke hajlékába érkező Istent! Ez a misztikus, vagyis titokzatos 

tapasztalás, ez az istenélmény nem is igényli a szavakat. Az ember csak befogadja, csak 

magába issza Istent, csak betöltődik Vele!  
 

 2. Mi az ember tevékenysége? Az, hogy Istent ismeri, vagyis szemléli és szereti.  

 Amikor a lélek megéli, hogy a maga erejéből képtelen tevékenykedni, ugyanakkor azt is 

megélheti a belénk öntött szemlélődés imaállapotában, hogy mégsem marad teljesen tétlen. 

 a) Csakhogy ebben az imaállapotban az ember egyre jobban látja: Ez az istenismeret és 

istenszeretés már nem az ő erőfeszítésének az eredménye, hanem Isten ajándéka, Isten műveli ezt 

benne. Ez egy szívet-lelket megható isteni gesztus! Az ember meghatódik amiatt, hogy Isten őt, az 

embert ennyire fontosnak tartja, ilyen nagyon felmagasztalja, ilyen isteni tevékenységgel 

gazdagítja, azaz Isten hozza létre az imádkozó lélekben az istenismeretet. Ha az ember a maga 

erejéből nem is tud nézni, de mégis megkapja a látást. Rányílik a lelke szeme Istenre, aki jelen van 

az ő életében. Kapja a látást.  



 

 b) Ugyanígy megéli azt is az imádkozó ember, hogy ajándékba kapja az istenszeretetet is. 

Az ember a maga erőfeszítéséből talán eldadogja: „Uram, Istenem, szeretnélek szeretni!” Azt is 

megéli, hogy a maga erejéből milyen kevéssé sikerül ez, de ugyanakkor megtapasztalhatja, hogy 

Isten beléönti a szeretet. Akkor a lélek csodálkozva látja: Milyen hathatós, milyen erős ez a 

szeretet, amelyet Isten hoz létre benne! Az embernek a tevékenysége itt talán csak annyi, hogy 

belekapcsolódik Istennek a tevékenységébe, aki a Lét teljessége, az Ismeret teljessége és a Szeretet 

teljessége őbenne is. Vagyis Isten ajándékából az imádkozó ember belekapcsolódhat az Atyába, a 

Fiúba és a Szentlélekbe.  

 

 3. A belénk öntött szemlélődés imaállapotában az imádkozó ember immár másképpen 

ismeri meg Istent, mint eddig. Eddig talán olyan volt az élménye Istenről, mint ahogyan a többi 

embert ismeri. Azok tudniillik rajta kívül vannak. Amikor az ember rájuk tekint, a kép, illetve a 

másik ember ismerete ugyan a szemünk közvetítésével belénk hatol, és eljut a megismeréssel, tehát 

a testi funkcióval a lélek szférájába, de az a másik ember rajtunk kívül maradt. Amikor azonban 

Isten belénk önti az Őróla való ismeretet és szeretetet, vagyis a szemlélődést, akkor ez azért 

lehetséges, mert Isten Önmagát önti belénk. Ő már nem kívül van, hanem belül, a lelkünkben. Ez 

merőben új, szokatlan felállás. Istent nem kell kívül keresnünk, amikor őt belül találjuk meg. 

Embertestvérünket – akit kívülről látunk – valamelyest megismerhetjük, arcának mimikájából 

gondolatainak rezdülését is leolvashatjuk; de belsejét, vágyait, irányulásait teljesen nem ismerhetjük 

meg. Egy korlát, egy határ elválaszt ugyanis, ő rajtunk kívül van. Amikor pedig Isten önmagát 

odaajándékozza az imádkozó embernek a belénk öntött szemlélődés kegyelmében, akkor 

megtapasztalhatja az imádkozó ember, hogy Istent másképpen ismeri már, mint a többi 

embertestvért. Az imádkozó lélekben valami olyan Világosság lobog fel, amely ragyogó Fény, de 

ugyanakkor megközelíthetetlen Világosság is. Az ember ráérez Istenre, noha még nem látja Őt. 

Fordított hasonlattal olyan ez, mint amikor az áldott állapotban levő édesanya ráérez kicsiny 

magzatára, pedig még nem látja kicsinyke arcát, de tudja, hogy benne van, és így önmagában 

szeretheti magzatát. Az imádkozó ember számára is ebben az imaszakaszban is megmarad a világos 

tudás, hogy Isten itt van benne, ugyanakkor ez csak egy homályos ismeret, nem a színelátás, nem az 

Ő arcának, az arca színének a látása, ismerete ez. De ez a hallatlan ajándék, hogy Isten lehet az 

imádkozó ember szívében, már kimondhatatlan örömmel és gyönyörűséggel tölti el, mint 

ahogyan az áldott állapotban levő édesanya is örömmel hordozza kicsiny magzatát. Az imádkozó 

lélek örömmel hordozza szívében hatalmas Urát, Istenét, és szemléli, noha nem látja. A szemlélődő 

imánál, a szemlélésnél sohasem a testi szemmel való látáson van a hangsúly. Itt a lélek szférájának 

a törvényei érvényesülnek. A Lélekistent az ember csak a lelkével tudja jól látni, szemlélni, 

rátalálni, szeretgetni, szeretettől fellángolni, ahogyan azt az isteni kegyelem ajándékozza az ő 

számára: Szeretettől lobog. 

 Nyilván, hogy az imádkozó ember szeretne kitartani az imádságnak ezen 

gyönyörűséges állapotában, amikor tapasztalhatja Isten létét, a rágondolását, a szeretetét, a 

jóságát, az édességét! De ez még nem az örökkévalóság vég nélküli szeretetállapota. Isten inkább 

csak jelzéséket ad arról, hogy mi vár még ránk, mekkora szeretetajándékokat készít nekünk, akiket 

majd az Ő isteni szíve jegyesének akar választani. Házába akar vezetni, mint ahogyan a 

mennyasszonyt a vőlegény befogadja a házába, hogy attól kezdve már csak együtt lehessenek. Az 

ember elnémul, csendben várakozik, meghatódottság tölti be a szívét: „Istenem, Te ennyire 

szeretsz engem?”  

 

 Csendes imában próbáljuk átélni ezt a nagy igazságot, ezt a nagy szeretetet! 

 Nem annyira aktivitással, tehát nem tevőlegesen, hanem inkább szenvedőlegesen, szent 

passzivitással befogadjuk, elfogadjuk Istennek ezt az Önmagát ajándékozó szeretetét! 
 
 


