
 

 

 

 

313. A lélek szerepe a belénk öntött szemlélődés imájában, II. 

A szemlélődésben a lélek negatív ismeretet kap 

 

 

Énekeljük a 96. számú éneket: 

  

 „Elküldöm Szentlelkemet, megvigasztal titeket, 

 És mindenre megtanít, mit magában rejt a hit.” 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek!  

 

 „Ő tinéktek ád erőt, hogy majd minden nép előtt. 

 Bizonyságot tegyetek Rólam, ki most elmegyek.” 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek! 

 

 A belénk öntött szemlélődő imában a lélek szerepét nézve, az előző imaórában beszéltünk 

arról, hogy Isten a szemlélődő imában olyan ismeretet ad a léleknek, amely állító jellegű. Van tehát 

ismeretet közlő imádság. De a belénk öntött szemlélődés imájának van olyan fajtája is, amikor Isten 

olyan ismeretet közöl az imádságban, amely  tagadás jellegű. Ez Isten mindenek-felettiségét 

akarja bemutatni. A szemlélődő imának ezen fokozatában a lélek tehát valami sötétséget 

tapasztal. Nem lát, pozitíve nem kap információt Istenről, de mégis Istennel találkozik, csak nem 

tudja leírni, kimondani, megfogalmazni azt, amiben részesült.  

 Ennek a negatív ismeretnek egyik magyarázata az, hogy amikor a lélek Istenbe merül, 

akkor valami isteni sötétségbe merül bele: Istent csak igen homályos, tökéletlen módon ismerheti 

meg, bár ez az ismeret is rendkívül megragadó tudás, és magával ragadó Isten iránti szeretés.  

 A negatív ismeret másik magyarázata az, hogy itt a lélek nemcsak a sötétséget, hanem 

Istennek valami olyan élő, élénk lobogó szeretetét éli meg, amelyet azonban nem képes leírni. 

 

I. Az isteni sötétség 

 

Most Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika című könyve (1398-1406) alapján 

tanulmányozzuk: Mit jelent az isteni sötétség, amelyet a belénk öntött szemlélődés imájában 

tapasztal a lélek?  

 

 1. „Az isteni sötétség” kifejezést először Pseudodionysius, magyarosan: Ál-Dénes vagy 

Areopagita Dénes: Misztikus teológia című művében találjuk meg. Ezt olvassuk: „A lélek miután 

felszabadult az érzékek világától és az értelmi világtól, egy szent tudatlanság titokzatos sötétségébe 

jut, és lemondva az emberi tudás minden útbaigazításáról, belevész Abba, Akit nem lehet sem látni, 

sem felfogni. Megismerését ez a fölséges Tárgy (vagyis Isten) foglalja le egészen, úgyhogy már 

nem tartozik többé sem magához, sem más teremtményekhez. Valójának, azaz lényének 

legnemesebb részén egyesítve van az ismeretlen Istennel. Végre is ebből a legteljesebb nem-

tudásból vagy tudatlanságból egy olyan ismeretet merít, amelyet az értelem a maga erejével soha 

nem tudna megszerezni” (vö. Commentarium de divinis nominibus, c. XIII, lect. 3). Hogy eljussunk 

ehhez a szemlélődéshez, mindenekelőtt tehát el kell hagynunk az érzéki megismerés mezejét, 

(mert ez nyilvánvalóan nem ismerheti meg Istent). De el kell hagynunk az értelmi megismerés 

szintjét is, mert értelmünk csak okoskodással és elvontan tudja Istent megismerni. Istennek ilyen 

fönséges ismeretére egyedül az értelmünk úgynevezett „finom élével”, vagyis 

„csúcsteljesítményével” tehetünk szert. A földön azonban Istent közvetlenül, tehát színről színre 

nem szemlélhetjük (vö. 1 Kor 13, 12). Nem marad tehát hátra más, mint hogy a tagadás útján 

jussunk el Isten ismeretére!  



 

 Ezt a szerzőt azért mondjuk Pseudodionysiusnak, azaz Ál-Dénesnek, mert az ókori 

misztikus író Areopagita Dénes neve alá burkolózik, és az ő tekintélyével próbálja a misztikus 

tanítást az Istennel való egyesülésről előadni. Amikor ugyanis Szent Pál apostol Athénben járt, 

akkor az Areopáguszon, tehát a főtéren a holtak feltámadása kapcsán Jézusról, Istenről és az 

Istenben való létezésről adott tanítást, legtöbben gúnyosan kinevették, néhányan azonban mégis 

csatlakoztak Hozzá, és hívők lettek. Ezek között volt Dénes is, az Areopágusz tagja (vö. ApCsel 17, 

32. 34). A tanítás szempontjából végül is nem az számít, hogy ki írta ezeket a lelki bölcsességeket, 

hanem az, hogy mit írt. Az ókorban egyébként ez kedvelt irodalmi fogás volt: egy nagy író neve 

alatt előadni a tanítást.  

 Aquinói Szent Tamás világosabban fejti ki ezt az isteni stílust, amellyel a szemlélődésben a 

lélek nem valami világosságot, hanem inkább a nem-látást, a sötétséget éli meg. Így mondja: 

„Tagadásból tagadásba menve a lélek a legtökéletesebb teremtmények fölé emelkedik, és 

közvetlenül egyesül Istennel, már amennyire ez itt a földi életben lehetséges. A mi értelmünk 

egyesülése Istennel ezek szerint akkor megy végbe, amikor rájövünk arra, hogy Isten felülmúlja a 

legtökéletesebb teremtményeket is.” A mi fogalmaink, így a létről alkotott fogalmaink is nagyon 

tökéletlenek ahhoz, hogy Istenre alkalmazhassuk őket. Csak amikor eltávolítottunk a megismerés 

útjából minden lényt, amelyet értelmünk ismer, egyedül akkor egyesült értelmünk Istennel; 

akkor jutott el az isteni sötétség régiójába, oda, ahol Isten lakozik.  
 

 2. A skolasztika mesterének, Aquinói Szent Tamásnak nyomán menjünk tovább:  

 A teremtmények ismerete fölé kell emelkednie annak, aki a belénk öntött szemlélődés 

kegyelmét kapja. Mert ebben az imádságban az ember csak a tagadás útján tud előre haladni, vagyis 

csak azt tudja megállapítani, hogy ez a teremtmény sem tud eleget mondani Istenről, az a 

teremtmény sem tudja tökéletesen bemutatni nekünk Istent, még ha a teremtmények Isten vonásait 

hordozzák is, Isten bölcsességét, erejét tükrözik is. A létről szóló fogalom is nagyon gyarló annak a 

bemutatására, hogy mit jelent Isten létezése. Amit mi ugyanis a teremtett világban látunk, az mind-

mind olyan létező, amelynek kezdete van. A Lét Teljessége, Isten pedig éppen abban különbözik 

mindenki mástól, hogy az Ő Létének nincs kezdete és nincs vége. Ő az abszolút Más, Ő az 

abszolút Több, Ő a végtelen Lét teljessége! Amikor pedig az ember elhagyja a teremtmények adta 

megismerést, és azok fölé akar emelkedni, akkor tulajdonképpen csak egy „nem tudást” állapít 

meg: „Nem tudom Istent a maga teljességében megismerni.” Istent csak egy Valaki tudja teljesen 

megismerni, és ez Ő maga. A Fiú az Atya ismeretének a teljessége. Az Atya mindent átadott a 

Fiúnak (Mt 11, 27), a Róla való teljes tudást is. Ő nemcsak a Lét teljessége, hanem az Ismeret 

teljessége is. A két Személy: az Atya és a Fiú között így valósul meg a Szeretet teljessége is. Ezt a 

mérhetetlen Létet, Ismeretet és Szeretetet mi emberi értelemmel nem tudjuk megismerni. 

Ehhez isteni kapacitás, befogadóképesség kell.  

 

 3. Ha kérdi valaki, hogy ez a tagadó szemlélet hogyan ad nekünk felvilágosítást Istenről, azt 

kell felelünk: már azáltal, hogy ismerjük – nem azt, hogy mi az Isten, hanem – azt, hogy „mi nem 

az Isten”, Istenről már igen magas fogalmat alkotunk magunknak, amely lelkünk felső részében, a 

legnemesebb részében mély benyomást ad Isten mindenek felettiségéről, és egyben élő szeretetet 

kelt fel azon Isten iránt, Akinek fölségét és jóságát kifejezni nem lehet, és Aki egyedül képes 

betölteni az emberi szívet. Ez a homályos, de a szeretet érzelmével teljes szemlélődés elégséges 

ahhoz, hogy a kegyelem hatása alatt a hit, a remény, a szeretet és az istentisztelet egységbe 

olvadó tényeit váltsa ki a lélekből, amelyek azt egészen eltöltik, és általában nagy örömet 

idéznek elő az imádkozó embernek.  

 Ez igen vigasztaló tanítás. Ha nem is tudjuk értelmünkkel felfogni a teljes Valóságot, a 

Valóság teljességét, Istent, a szívünk szeretetével mégis elfogadhatjuk azt a fölséges, nálunknál 

sokkal nagyobb Lényt, Aki szeretettel fordul hozzánk. A hit éppen azért játszik nagy szerepet a mi 

imádságunkban, mert elhisszük azt, amit Isten mond nekünk, amit a Biblia szavaival üzen, amit 

kinyilatkoztatásban közöl velünk, még akkor is, hogyha értelemmel nem tudjuk átlátni például 

azt az igazságot, hogy egy Istenben hogyan van a három Személy közössége, vagy hogy az 



 

Eukarisztia külső színei alatt, a kenyér és a bor külső színe alatt hogyan van jelen Jézus a maga 

teljességével, emberségével, testével, vérével, Istenségével, és hogyan van ott a Személyek 

egysége miatt az Atya is és a Szentlélek is. De elhisszük, hogy ez az emberi ész megismerő 

képességével számunkra felfoghatatlan Valóság mégis az örömök teljességét, és Isten valódi 

mivoltát adja. Ez a hitből való magatartás, amellyel az imádkozó ember elfogadja Isten 

önközlését még akkor is, hogyha ezt az ismeretközlést nem tudjuk felfogni, a szívre úgy hat, hogy 

a szeretet lángol fel bennünk. A szeretet pedig egy igen boldogító állapot. Tehát az embereknek 

az életében egyre jobban ott van az az öröm, amelyet Isten ajándékoz nekünk. Végül is tehát egy 

homályos, egy nem világos látású ismeretet kapunk Istenről, de a léleknek ez nem probléma, hiszen 

a szemlélődés előkészítő szakaszában – amelyben Isten megtisztítja az embert a test és a lélek 

éjszakájának a szenvedéseivel – már kezdjük megszokni: Isten akkor is ott van az életünkben, 

ha nem látjuk. A lelki élet sivatagjában lehet kínzóan erős, perzselően forró napsütés, amikor is 

eltikkad az ember, de mégis a nem látott oázis tudása erőt ad neki a továbbvándorláshoz.  

 Az imádkozó ember a lelki élet sivatagjában sem látja még az oázist, de tudja, hogy Isten 

adott már egy ilyen menedékhelyet, megadta a túlélés lehetőségét. A mennyei paradicsomkert 

oázisát értjük ezalatt. Van reményünk: „Majd csak eljutunk odáig! Még ha nem is látjuk, akkor is az 

lesz a megmenekülésünk lehetősége!” 

 Tehát ez a sötétségben való ismeret Istenről a léleknek mégis egy belső bizonyosságot 

ad, és örömet csihol fel az emberben,  

  – amely képesít a túlélésre,  

  – amely képesít arra, hogy szüntelenül előre haladjunk,  

  – amely szítja bennünk a vágyat: Bárcsak már felragyogna a napsugár, bárcsak már 

széttépnéd az egeket, és a felhők közénk hullatnák az Üdvözítőt! (vö. Iz 63, 19), ahogyan ezt Advent 

idején szoktuk imádkozni. 

 Vigasztaljon bennünket a tanítást: a sötétségnek egyszer vége lesz!  

 

 De ahhoz, hogy jól le tudjuk írni: mi is a belénk öntött szemlélődés imádsága, figyelembe 

kell vennünk egy másik tényezőt is, amely szintén nehezíti az élmény megfogalmazását. 

 Az előzőkben tehát az ismeret hiánya vagy hiányossága volt az, ami mintegy sötétséggel 

töltötte el az embert, de mégis adott egy ismeretet Istenről, itt pedig a szeretetnek a túlzó, az 

emberi szemnek szinte elviselhetetlen lángolása nehezíti meg azt, hogy világosan lássunk. 
Ahogyan a napba nem lehet tekinteni, úgy:  

 

II. Az égő szeretettel betöltött ember sem tudja kifejezni azt a Valóságot, amelyet a 

szemlélődő imában megkapott látni 

 

 1. Clairvaux-i Szent Bernát apát, ciszterci szerzetes, amikor az Énekek énekéről ad 

tanítást, ezt mondja: „A szeretet dalát senki sem foghatja fel, ha meg nem tanította rá a 

kegyelem kenete, ha meg nem értette vele a tapasztalás. Akik átélték, azok ismerik. Azok, akik 

nem érezték, nem tehetnek egyebet, mint hogy kívánják – nem annyira ismerni, hanem sokkal 

inkább élvezni!  

 Ez nem az ajkak remegése, mozgása a beszédben, ez sokkal inkább a szív himnusza. Ez 

nem a száj nesze, hanem a szív öröme. Ez az akaratnak, és nem a hangoknak összhangja. Kívülre 

nem hallható, nem harsog a világba. Senki más nem hallja, csak az, aki dalolja, és az, akinek 

dalolja, vagyis a menyasszony és a vőlegény. Nászinduló ez, amely kifejezi a lélek tiszta és 

gyönyörűséges öleléseit és az érzelmek összhangját, és a kölcsönös vonzalom egybehangzó zenéjét. 

A kezdő lélek, a még gyermek-lélek, vagy a nemrég megtért lélek nem dalolhatja ezt a dalt. Ez a 

haladó, a kibontakozott lélek számára van fenntartva, amely az Isten behatása alatt megvalósult 

haladásával elérte a teljes kort, azt a kort, amikor érdemei megérlelték a lelki eljegyzésre, és 

erényei méltóvá tették a jegyeséhez” (Serm. in Cantic. I, n. 11-12). 

 Ez a misztikus szent tehát megpróbálja elmondani azt, amit megélt. Költői szavakkal, 

fennkölt gondolatokkal szeretné közölni testvéreivel az isteni élményt. De a szó itt nem elég, mert a 



 

ragyogó Világosságot, a lángoló Szeretetet emberileg nem tudja jól kifejezni. Viszont hogyha a 

lelki élet mesterei – Szent Bernát is – adnak egy-egy ilyen leírást, akkor az legyen vigasztalás 

számunkra, hiszen a lélek valamit mégis ki tudott dadogni az Isten ajándékozta imádság 

élményéből.  

 

 2. De a kérdés, hogy kell-e beszélni? Van úgy, hogy az ember megáll a szóval, mert az 

imádságban annyira eltelt a szíve az Istentől kapott szeretettel, hogy belső élményének, az Istennel 

való egyesülés élményének a megfogalmazására már nincs szüksége szavakra. 

 Boldogan merüljünk bele a csendbe, Isten világába! Ez a szavak nélküliség, ez a „nem 

látás”, ez a lobogó szeretet mégis átjár, áthat és betölt! Nyilván akkor és addig, amikor és 

ameddig ezt az Úristen ajándékozni akarja nekünk.  

 

 3. A belénk öntött szemlélődés imájában a léleknek van még egy megnyilvánulása. A lélek 

szerepéhez tartozik az is, hogy hogyan érvényesül benne Istennek ez az Önmagát ajándékozó 

szeretete? Amikor a belénk öntött szemlélődés imája még száraz és gyönge szemlélet, mint abban 

az éjszakában, amelyről Keresztes Szent János beszél, akkor az embernek szinte nincs is tudomása 

róla. Csak később ébred az ember tudatára annak, hogy a szemlélődő ima folyamán mi is 

történt a lelkében. Vagyis csak akkor tudatosul benne, amikor már figyelembe tudja venni azokat 

az eredményeket, amelyeket Isten vitt végbe a lelkében. Ha egy kis magot elvetünk, annak a 

kicsírázása és szárba szökkenése, virágja és termése mutatja, hogy eredményes volt a vetés. A 

szemlélődés sötét szakaszában is a lélek voltaképpen nem is tudja, hogy mi történik vele. Csak 

annyit vesz észre, hogy a sötétség veszi körül. Azt, hogy Isten is körülveszi, még nem érzi. De 

már az is eredmény, hogy hűségesen kitart a lelki élet sivatagjában vagy sötétségében. Még 

inkább az eredményt jelzi a hűség, amely az embertestvérek felé való készséges szeretetben 

nyilvánul meg. A szeretetre mind jobban nyitott lesz az Isten szeretetével betöltött ember. Ezeket az 

eredményeket már Isten műveli az ember lelkében. 

 

 4. De amikor a belénk öntött szemlélődés imája már édes szemlélet, akkor sem lehet 

mindjárt kezdetben megállapítani, hogy mi is ez az imádság. Amikor még gyenge, olyankor a lélek 

még nem látja világosan, vajon ez az imádság már különbözik-e az egyszerűsített 

elmélkedéstől, amelyben ugyanis a lélek nem fontolgatással, kis virágról kis virágra szállva gyűjti 

be a lelki ízeket, a mézet az elmélkedésben, hanem csak egy témára, a szeretetre, a szeretet Istenére 

irányul. De mégis előbb-utóbb rájön az imádkozó lélek, hogy ez már több, mint az ő egyéni 

erőfeszítéséből végzett, egy témára irányuló elmélkedése, tehát nem fontolgató tekintet, hanem 

egyszerű tekintet. Olyan közel áll az egyik imafajta a másikhoz, hogy szinte észrevétlenül megy át a 

lélek az egyik imaállapotból a másikba, vagyis az elmélkedés egyszerűbb formájából a kapott 

gondolat szemlélési imájába, a kapott szeretet befogadásának az imájába.  

 De amikor erőssé lesz az imádkozó emberben a szemlélődés kegyelme, akkor ez már 

észrevehető. Akkor a lélek egyre jobban tudja, hogy ezt az imaállapotot nem a maga erejével 

idézte elő, hanem kapta. Rádobban a szíve: 
  – De jó, hogy itt vagy, Uram!  

  – De jó, hogy rám tekintettél, és én visszanézhetek Rád!  

  – De jó, hogy előbb szerettél (1 Jn 4, 9), és szeretetből nekem adtad magadat, és én 

pedig viszontszerethetlek! 

 A nyugvó elmélkedés, az édes nyugvás, a teljes egyesülés, a lelki eljegyzés és az átalakító 

egyesülés, vagyis a lelki frigy imaszakaszai, amelyekről a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

beszél, mind ilyen természetfeletti jellegűek. 

 Ez a tanítás – hogy tudniillik a lélek a szemlélődés imájában gyengeségeket élhet meg, 

illetve egyszer csak szinte észrevétlenül erőssé lesz, és megtapasztalja Istennek ezt az Önmagát 

ajándékozó szeretetét – számunkra nagyon vigasztaló tanítás. Az imádság folyamán nem 

mérlegelnünk kell, hogy az imádság melyik lépcsőfokánál vagyunk, hanem csak engedni, hogy az 



 

Úristen kegyelme áradjon! Ne magunkon legyen a nézésünk, hanem Istenre irányuljon. 

tekintetünk, Istent akarja befogadni! 

 

 Összefoglalásképpen lehet tehát mondani: a belénk öntött szemlélődésnek lényeges eleme a 

lélek szenvedőleges, vagyis befogadó jellegű állapota. Ebben az imaszakaszban az embert a 

Szentlélek vezeti, működteti, mozgatja, bár az imádkozó ember még ebben az imaszakaszban sem 

veszíti el teljesen sem a tevékenységét, sem a szabadságát.  

 

 5. P. Poulain azt állítja: „Istennek a megérzett jelenléte a szemlélődő imádság alapvető 

eleme.” De mégis hozzáteszi: „A szemlélődés imájának alsóbb fokozataiban a nyugvás és az 

elcsendesedés imájában Isten csak igen homályosan érezteti a jelenlétét. Az emberben nem 

tudatosodik eléggé, hogy ezt Isten művelte. Tehát nem kellene azt mondanunk, hogy a szemlélődő 

imádságnak a leglényegesebb eleme az, hogy az emberben egy Istenről való tudás, Isten jelenlétéről 

való tapasztalás jelentkezik. Mert hiszen a szemlélődés imájának van olyan száraz imaszakasza is, 

amelyről Keresztes Szent János beszélt a sötét éjszaka imájában: ebben hiányzik az Isten jelenléte 

fölötti öröm, a létének az édessége fölötti örvendezés. Azt azonban mindenképpen el kell 

fogadnunk, hogy Isten jelenlétének megérzése előfordul a szemlélődő ima minden szakaszában, 

ahogyan azt a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz írja – a nyugvás imájától egészen az átalakító 

egyesülés imájáig (Graces d’oraison, V. fejezet).  

 Más szóval: Jó, hogyha az embernek van egy belső tapasztalása, élményszerű tudása Isten 

létéről, Isten benne lakásáról, arról, hogy lelkében hajlékot vett az Isten. De ez az élményszerű, 

örvendetes, édességes tudás nem szükségképpen velejárója a belénk öntött szemlélődés imájának. 

Amikor tehát Isten olyan finoman közli magát az imádkozó emberrel, hogy az szinte meg sem érzi, 

vagy olyan fölséges tudást ad magáról, hogy az ember azt értelmi befogadó képességével már nem 

tudja átfogni, az is imádság. Olyan imádság, amelyet az Úr hoz létre az ember lelkében. Az 

előbbi hasonlathoz visszanyúlva: a magot a kis cserépedénybe nem az ember veti el, s vár arra, 

hogy kikeljen, öntözi és a napra teszi, hogy előbb-utóbb növekedésnek induljon, hanem Isten rejti 

el a kegyelem magját az ember törékeny cserépedény jellegű lelkébe, ahogyan Szent Pál 

mondja: Ezt a kincset törékeny cserépedényben őrizzük, hogy ennek a kegyelemnek a túláradó 

nagyságát ne önmagunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk! (vö. 2 Kor 4, 7). Imádságunk ebben a 

szakaszában Isten az, Aki elsősorban tevékenykedik. 

 

 A léleknek tehát az a feladata, hogy egyre jobban átadja a kezdeményezést Istennek. 

Egyre jobban Isten behatása alá kerüljön. Így is mondhatnánk: egyre jobban egyesüljön a lélek 

Istennel!  

Érdemes még feltenni a kérdést: 

 

III. Mi a szemlélődés haszna? 

 

 1. Először is: Nagyobb dicsőséget nyer Isten. Ez a gondolat Keresztes Szent János: Élő 

szeretetláng című versének 3. szakasza 5-6. sorára utal. Mivel a szemlélődésben tapasztaljuk Isten 

végtelen mindenek-felettiségét, egész valónkkal leborulunk Előtte, dicsérjük és magasztaljuk, 

nemcsak a szemlélődés ideje alatt, hanem egész napunkon át. Mert amikor az ember átélte 

Istennek a kimondhatatlan nagyságát, egészen eltölti a csodálat és az imádás érzülete. Ez annyira 

igaz, hogy nem tudja magában megtartani ezeket az érzelmeket, hanem felhívja az összes 

teremtményt, hogy vele együtt áldja Istent, és adjon hálát neki! Ez a hódolat annál kedvesebb 

Istennek, és annál inkább megdicsőíti Őt, minél közvetlenebbül folyik a Szentlélek 

sugalmazásából. Ő az, Aki imádkozik bennem (vö. Róm 8, 26). Majdnem ezt lehetne mondani: 

Amikor minket arra késztet, hogy Istent lelkünk nagy buzgóságával és alázatosságával imádjuk, 

akkor arra késztet, hogy úgy imádjuk Istent, amint Ő Önmagában van. Megérteti velünk, hogy ez 

létünk célja. Azért élünk, hogy dicsőséget adjunk Istennek! Hogy pedig nagyobb buzgósággal 



 

dicsőíthessük Istent, új meg új javakkal tölti el lelkünket, és már itt a földön mennyei 

gyönyörűségben füröszti.  

 

 2. A szemlélődés második haszna, hogy általa nagyobb tökéletességre jut a lélek. A belénk 

öntött szemlélődésben tehát Isten annyi Világosságot gyújt a lélekben, annyi szeretetet és erényt 

ébreszt benne, hogy joggal nevezhető ez az imádság a tökéletes szeretetre vezető rövidített 

útnak. Tehát kimondhatatlan ismeretet ad Istenről, s ez nagyban hozzájárul lelkünk 

megszenteléséhez. 
 

 3. De a szemlélődés főhatása az, hogy igen nagy, lángoló szeretetet gyújt fel a lélekben. 

Keresztes Szent János szerint ennek három kiválósága van: 

 a) először az, hogy ebben az imában az ember Istent Isten által szereti. Ez csodálatos 

kiválóság, mert így a Szentlélek által szeret, amint az Atya és a Fiú is a Szentlélekben szeretik 

egymást. Erről maga a Fiú adott kinyilatkoztatást: A Szeretet, amellyel engem szeretsz, Bennük 

legyen, és én Őbennük (Jn 17, 26). 

 b) a szemlélődő imának a második kiválósága abban áll, hogy benne az ember Istent 

Istenben szereti, mert ebben a szerető egyesülésben a lélek csupa szeretetté válik. Isten pedig nagy 

kedvteléssel adja át magát egészen ennek az emberi szeretésnek. Közli magát vele. 

 c) a harmadik kiválósága az, hogy a szemlélődő imában az ember Istent Istenért szereti. 

Tehát nemcsak azért szereti, mivel Isten irántunk nagylelkű, jóságos és dicsőséges, hanem sokkal 

inkább azért, mert Isten Önmagában véve szeretetreméltó (vö. 1 Jn 4, 8. 16).  

 Szalézi Szent Ferenc hozzáteszi: A szeretetet a tapasztalás, az ismeret növeli. A 

megnövekedett szeretet pedig az embert a még mélyebb ismeretre és szeretetre, vagyis 

szemlélődésre segíti. A szeretet szítja bennünk a szemlélődő Szeretetet. Ez a figyelem viszont 

nagyobb és lángolóbb szeretetet kelt, amely végre akkor elnyeri a tökéletes fokát, amikor élvezheti 

azt, amit, Akit szeret! A szeretet biztatja a szemet, hogy egyre figyelmesebben szemlélje forrón 

szeretett Istenének szépségét, és a látás készteti a szívet, hogy egyre forróbban szeressen. (Az 

istenszeretet c. könyve, 1. VI. 4.). 

 

 4. A szemlélődő ima által a lélek azért is jut nagy tökéletességre, mert a belénk öntött 

szeretet, vagyis a szemlélődő imádság kegyelme az embert mind nagyobb fokozatban az erkölcsi 

erények gyakorlására segíti. Az erkölcsi erények azok az erények, amelyeket ugyan Isten miatt 

végzünk, vállalunk, de elsődleges tárgyuk nem annyira Istenre vonatkoznak, mint az isteni 

erényeknél (a hitnél, a reménynél és a szeretetnél, amelyeknek a tárgya is, és a motívuma is Isten, 

vagyis Istenre irányul a hitünk, a reményünk és a szeretetünk és Isten miatt gyakoroljuk ezeket az 

erényeket,), hanem az emberi magatartásmódunkat, cselekvésmódunkat segítenek 

tökéletesíteni. 
 a) Az imádkozó emberben az erkölcsi erények között a főhelyet foglalja el az alázatosság, 

amellyel az Istent tartja magánál nagyobbnak, önmagát pedig mindenképpen kisebbnek (vö. Jn 3, 

30). Elfogadja azt, hogy Isten uralkodik az életében, ő pedig szolgálni akar a nagy, hatalmas, 

végtelen Istennek!  
b) A másik erkölcsi erény: az Isten akaratában való megnyugvás, a szent önelhagyás, és 

ennek következtében az öröm, a lelki béke, amelyet a misztikusok gyakran a legnagyobb fájdalmak 

és megpróbáltatások közepette is élveznek. Isten ugyanis békességet, belső biztonságtudatot ad az 

ember szívébe. A belénk öntött imádság kegyelmét megkapott ember nemcsak azt élheti meg, hogy 

ő otthon lehet Istennél, hanem azt is, hogy Isten otthon van nála, az imádkozó embernél. Ez a 

szentek állhatatosságának az alapja, ez a szent lelki békességnek a biztosítéka. (Tanquerey: A 

tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1402-1405.) 

 

 Még nagyon sok mondanivalónk van a szemlélődő imádságról, de hogyan is lehet 

kimondani a Kimondhatatlant? A szívünkkel azonban próbáljuk tanulmányozni azt az isteni 

stílust, amellyel az Atya, a Fiú és a Szentlélek közli velünk a Létét, a Tudását és a Szeretetét. Amit 



 

be tudunk fogadni Istenből, azt fogadjuk be, és féltő szeretettel őrizzük, mint ahogyan a kis 

lángot is óvjuk a szélviharban, nehogy elaludjék.  

 A belénk öntött szemlélődés további szakaszán most már Isten maga gondoskodik arról, 

hogy a láng egyre nagyobb legyen. Akinél ugyanis látja, hogy értékeli, kívánja és óhajtja ezt az 

isteni önajándékozást, annak Jézus szava szerint még ad: Akinek van, annak még adnak (Mt 13, 

12). Isten adja önmagát egyre jobban… 

 

Befejezésül a 96. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Már királyi székében uralkodik az égben, 

 De velünk van szerelme és hathatós kegyelme.  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek!  

 

 Közbenjáró Krisztusunk, szerelmes jó Pásztorunk! 

 Szentlelkedet add nekünk, hogy szüntelen dicsérjünk! 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek!  

 


