
 

 

  314. A szemlélődő imádság elsősorban Isten műve 

 

 

Imádkozzuk a 111. számú éneket:  

 

 Csodákkal tündöklő isteni nagy erő, hatalmad elnyomja értelmemet. 

 De hitem szent fénye, szerelmed törvénye, megvilágosítja én elmémet.  

 Oltáriszentségre, mennyei kenyérre függesztem én szemeimet, 

 Ővele táplálom én lelkemet.  

 

 Az autósok kénytelenek a közlekedési jelzőtáblák utasításait figyelembe venni. Többek 

között van egyirányú utcát jelző tábla, ahol a fehér nyíl felfelé mutatva jelzi a kötelező haladási 

irányt. Az ember az imádságban is sokszor úgy éli meg: „Szólok a hallgatag Istenhez” (Karl 

Rahner), vagyis szava csak monológ, az imádságban csak Ő beszél, de semmi választ nem kap. 

Pedig az imádság nem egyirányú közlekedés a lélek és Isten között, hanem kétirányú. Van 

olyan közlekedési tábla is, amelyen egy felfelé és egy lefelé mutató fekete nyíl figyelmeztet, hogy 

szembe is jön a forgalom. Ez a közlekedési szituáció két egyenrangú fél találkozását jelenti. Egyik 

is megy a maga sávján, a másik is a maga sávján, vagyis elmennek egymás mellett a közlekedés 

résztvevői.  

 Az imádság nem ilyen. Mivel az imádságban nemcsak a lélek irányul Istenhez, hanem 

Isten is lehajol az emberhez, az imádság inkább ahhoz a közlekedési táblához hasonlít, amely a 

szembejövőnek elsőbbséget ad. A mi útirányunkból egy piros nyíl jelzi, hogy kötelesek vagyunk a 

másik irányból jövőnek elsőbbséget adni, amelyet számára a fehér nyíl jelez.  

 

 A szemlélődő imádság Istennek elsőbbséget adó imádság. A szemlélődő imádságban az 

ember nézi, szemléli Isten hozzá érkezését. Mivel Istennek van elsőbbsége, ezért az ember 

„passzív”, befogadó állapotba kerül, vagyis enged Istennek, Isten hatalmának, Isten vonzásának, 

Isten érkezésének.  

 A lelki élet mesterei tanítják: A szemlélődő imádságban Istené az elsődleges szerep. Ezért 

amikor a szemlélődő imádság fokozatait keresgéljük, érdemes most ráirányítani figyelmünket Isten 

művére. Amikor az ember törekszik arra, hogy Istent nézze és szeresse, szemlélje és 

gyönyörködjön Istenben, akkor ezt szerzett vagy aktív szemlélődésnek mondjuk. Amikor a lélek már 

észreveszi, hogy Isten milyen nagy szeretettel közelít feléje, amikor a lélek már nemcsak szemléli 

Isten érkezését, hanem szemlélődik Isten megérkezésén, és gyönyörködik Istenben, Aki 

betöltötte az ember lelkét, akkor ezt már passzív vagy belénk öntött szemlélődő imádságnak  

mondjuk.  

 A „szemlélés” szó még aktív cselekvést fejez ki: én, az ember nézek, szemlélem Isten nagy 

szeretetét. A „szemlélődés” szó azonban már passzív vonatkozású: az ember kapja a látást és a 

szeretetet, szinte kénytelen odafigyelni Istenre, lelke tekintete Istenre irányul.  

 Amikor Isten a belénk öntött szemlélődést kezdi megadni, a lélek még nem nagyon érzékeli 

Istennek ezt a titokzatos önajándékozását. Isten, a végtelen ragyogó Fényesség ugyanis 

kíméletesen közli önmagát, mintegy homályba burkolódzva, szelíden, mint ahogy a Szűzanyát 

is Názáretben a magasságbeli Istennek csak az árnyéka borította be (vö. Lk 1, 35). A szemlélődő 

imádság tehát még nem a boldogító színelátás élménye, amellyel a mennyországban színről színre 

láthatjuk Isten arcát. Ez inkább sivár szemlélődésnek mondható, vagyis benyomásokban, 

élményekben szegény látásmódnak Istenről. Ő ugyanis már a sötét éjszakában arra indította a lelket, 

hogy független legyen az érzékelő vigasztalásoktól. Arra indította a lelket, hogy azáltal keresse a 

magányosságot és a megnyugvást, hogy gondolatai ne tapadjanak többé azokhoz a dolgokhoz, 

amelyek nem vezetik közelebb Istenhez. A keresztény ember jól tudja, hogy az Isten által teremtett 

dolgok jók. Szabad így imádkoznunk az Egyház fohászával: „Mutasd meg nekünk jóságodat, amely 

bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet!” (Az imaórák 



 

liturgiája, II. hét, vasárnap, Reggeli dicséret fohászai). Amikor tehát azt kérjük, hogy az Úr mutassa 

meg nekünk irgalmas jóságát (vö. Zsolt 85, 8), akkor ezzel kifejezésre juttatjuk, hogy már nem a 

teremtményeket, hanem Isten dicsőségét akarjuk szemlélni. A teremtmények most már arra 

segítenek, hogy általuk Isten jóságának áradását észrevegyük és befogadjuk. Itt a szemlélődő 

imádság passzív, befogadó jellege kezd előtérbe kerülni. 

 

I. Hogyan közelít Isten az imádkozó emberhez az Ószövetségi Szentírás tanítása alapján? 

 

 1. A Zsoltáros így fohászkodik: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap Hozzád kiáltok. 

Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem Hozzád emelem, Uram, mert Te jóságos vagy és szelíd, 

nagyirgalmú azokhoz, akik Hozzád kiáltanak! (Zsolt 85, 3-5). Bármikor szabad tehát Istenhez 

kiáltanunk, kérnünk az Ő vigasztaló szeretete felénk áradását. De tudnunk kell, hogy mi 

akármennyire is Istenhez emeljük a lelkünket az imádságban, itt is Isten az elsődleges szereplő, Ő 

az, Aki megvigasztal minket éppen azáltal, hogy közli önmagát velünk.  

 

 2. Amikor az ember felismeri ezt az igazságot, hogy az imádságban Isten az elsődleges 

szereplő, akkor az ószövetségi Bölccsel együtt jut a bölcsesség ajándékának a megélésére. A Bölcs 

így mondta: Beláttam, hogy nem juthatok másként a bölcsesség birtokába, csak ha Isten megadja. 

Már az is okosság volt, hogy tudtam, kinek az adománya (Bölcs 8, 21). Tehát ha valaki felismeri, 

hogy az Istentől jövő Igazság, más szóval Bölcsesség a Fiú, és az Istentől jövő Szeretet, más szóval 

Szentlélek az elsődleges eszközlője a szemlélődő imádságnak, akkor nagyon lényeges tudás 

birtokába jutott. Az ember itt háttérbe húzódik, megadja Istennek a lehetőséget arra, hogy Ő 

belénk árassza Önmagát.  
 

 3. Nézzük tovább a Zsoltáros tanítását! Arra okít, hogy hogyan álljunk Isten 

rendelkezésére, amikor Ő kezdi művelni bennünk a szemlélődésre indító imát, vagyis az Ő 

szeretetének a csodálására és gyönyörködő befogadására való imát: Utaidat, Uram, mutasd meg 

nekem, és taníts meg ösvényeidre! ... Irgalommal gondolj reám, mert Te jóságos vagy, Uram! (Zsolt 

24, 4. 7b).  

 Egy jó szülő is önállóságra tanítja gyermekét, megmutatja például, hogy hogyan kell a 

cipőfűzőt megkötni. A gyermeknek persze első nekifutásra ez nem sikerül, de a szülő biztatja: 

„Próbálkozzál, és ha végképp nem megy, akkor majd segítek neked.” Az Úristen is ilyen: elvárja, 

hogy mi induljunk el Feléje, lelkünk ajtaját tárjuk ki Előtte, és amikor látja, hogy már nem 

tudunk tovább lépni az imádság útján, akkor Ő megtanít az Ő ösvényeire. Itt a mi feladatunk a 

tanulékony lelkület, szemlélni azokat az utakat, amelyeket Isten mutat meg nekünk. Ezen az úton 

egyrészt tehát mi irányulhatunk Isten felé, másrészt pedig ezen az úton sokkal inkább megadjuk az 

elsőbbséget Istennek: „Te, Uram, jöjj, Neked van érkezési előnyöd!”  

 

 4. Nagyon szép a 32. zsoltár is. Igaz, hogy elsősorban Isten gondviselő szeretetéről szól, de a 

mi szempontunkból kiemelhetünk tanításokat, hogyan irányul Isten az imádságban az emberhez: 

Letekint Isten a mennyből, és látja mind az emberfiakat. Lakóhelyéről szemléli minden lakóját a 

földnek. Ő alkotta mindnyájuk szívét, jól ismeri minden tettüket (Zsolt 32, 13-14). Az ember 

feladata itt megint csak a befogadás. Álmélkodva, csodálkozva, örvendezve, ujjongva konstatálja: 

Isten reátekint! Isten, Aki a szívünket alkotta, ismeri mindazt a vágyakozást, ami a szívünkben van 

Feléje. A Zsoltáros folytatja: Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik az Ő irgalmában bíznak (Zsolt 

32, 18). Érdemes a Jézus-imát szüntelenül mondogatva irgalomért esdekelni. Ez jó jelzés az ég 

Urának! Aki Isten irgalmában tud bízni, arra külön szeretettel tekint az Úr, ügyel rá vigyázó 

tekintettel és megvédelmezi. Tegyünk mi is vallomást a Zsoltárossal: A mi lelkünk az Úrra 

hagyatkozik, Ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, az Ő Szent nevében 

remélünk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! (Zsolt 32, 20-22). 

Az Úrra hagyatkozás a bizalom konkrét megvalósulása. Az Úr segítségének a megtapasztalása 

lesz örömünk forrása. Megélhetjük az imádságban: „Isten szeretete velünk marad, bennünk lobog. 



 

A mi vágyakozásunk Isten akaratával találkozik. Mi azt szeretnénk, hogy Isten szeretete egyre 

jobban lángoljon bennünk, és egyre jobban megismerjük Őt.” Isten is ezt mondja, ezt akarja: 

Irgalmasságot akarok! (Oz, 6, 6; Mt 9, 13). Aki a dicséret áldozatát áldozza, az tisztel engem, 

akinek útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét (Zsolt 49, 23). Tehát az 

Úristen egyrészt tőlünk akar irgalmasságot: Legyetek ti is irgalmasok, mint ahogy Atyátok is 

irgalmas!( Lk 6, 36), de Ő maga is akarja ezt az irgalmasságát nekünk ajándékozni. Ez az 

istenismeret már misztikus istentapasztalat. Milyen jóságos, milyen irgalmas, milyen 

szeretetteljes a mi Istenünk! Aki így dicsőíti meg Istent, az megkapja Istentől ajándékba a látást. 

Isten megadja, hogy az ember megláthassa Isten üdvösségét, Isten dicsőségét, magát Istent, az 

üdvözítő Istent. Boldogan vágyakozzunk arra, hogy a mi emberi akaratunk egyesüljön Isten 

akaratával! Hiszen Ő az irgalmasságot, a szeplőtelen úton való járást akarja. Ha mi is ezt 

szeretnénk, akkor remélhetjük, hogy lesz istenismeret, istentapasztalás bennünk a szemlélődő 

imádság útján, amikor nekünk ajándékozza ezt Isten.  

 

 5. A kinyilatkoztatott szent szöveg belső biztonságot ad, hogy Isten nem hagy magára 

bennünket! A Zsoltáros így mondja: Elküld az égből, és megszabadít engem. Szeretetét és hűségét 

küldi hozzám Isten (Zsolt 56, 4). Isten tehát szüntelenül közli Önmagát velünk. Isten az Ő 

szeretetében akar gazdagítani minket. A Zsoltáros ezt az élményt így is megfogalmazza: 

Szeretetével Isten elém siet, …én meg hatalmadról énekelek, már korán reggel örvendezem jóságod 

miatt (Zsolt 58, 11. 17). Engedjük, hogy Isten elénk siethessen! Amikor a lélek megtapasztalja, 

hogy Isten milyen hatalmas az Ő szeretetében, akkor megvalósul a Próféta jövendölése: 

Megengedem majd, hogy megtaláljatok – mondja az Úr –, és jóra fordítom sorsotokat (Jer 29, 14).  

 

 Micsoda mélységei vannak a szemlélődő imának! Mennyire benne vagyunk Isten örök 

tervében!  

–  Azt akarja, hogy a találkozásunk olyan élmény legyen, amely átragyog a felhők sűrű 

homályán, átragyog a sötét éjszakán, hogy az élményekkel teli imádság legyen!   
– Azt akarja, hogy már nem a sivár szemlélődés, tehát a benyomásoktól, élményektől 

megfosztott, vagy gyér megtapasztalás vagy homályos látásmód legyen Istenről az osztályrészünk, 

hanem az élő Isten örvendetes megtapasztalása.  

– Azt akarja, hogy amikor jóra fordítja a sorsunkat, vagyis a test és a lélek sötét éjszakája 

után az imádkozó ember megtapasztalhatja, hogy találkozott Istennel, megtalálta Istent, s 

nemcsak keresi még, mert valójában már Isten találta meg őt, akkor Istennek eme jósága miatt 

örvendezéssel lesz tele az ember szíve! Örvendezés, öröm, ujjongás! 

 

 II. Mit tanít az Újszövetség Istennek erről a tevékenységéről, amellyel eljön hozzánk?  
 

 1. Szent Pál így mondja: Ti, akik egykor távol voltatok, Krisztus Jézusban, közel kerültetek, 

Krisztus vére árán. Ő a mi békességünk (Ef 2, 13-14). Krisztus vére ugyanis bűneinket lemosva 

megtisztított, örök szeretettel magához vonzott minket. Ezért mondja az Apostol: Az Ő révén 

szabad utunk van az egy Lélekben az Atyához. Szentek társai és Isten háza népe vagytok (Ef 2, 18-

19). Az, hogy Isten háza népe vagyunk, azt jelenti, hogy Istenben lakhatunk, mint ahogyan a 

házban benne lakik a ház népe. Az Apostol így folytatja: Apostolokra és prófétákra alapozott épület 

vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódtok egybe és emelkedtek az Úr 

szent templomává. Benne épültök egybe és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává 

(Ef 2, 20-22). A prófétákra alapozott épület az Ószövetséget jelenti, az apostolokra alapozott ház 

pedig az Újszövetséget. Ahogyan a szegletkő a ház két falát egybekapcsolja, úgy minket maga 

Jézus Krisztus kapcsol egybe (vö. Mt 21, 42). Ettől lesz ez az épület az Úr temploma, amelyben 

Isten lakik. Az Ószövetség és az Újszövetség megjövendölte: a szabadító Krisztus a szegletkő, 

megszerezte számunkra a lehetőséget, hogy a Szentlélek közreműködésével a Mennyei 

Atyaisten hajléka lehessünk, vagyis Isten lakjék bennünk! Mi Őbenne lakunk, Ő pedig 

mibennünk lakik (vö. 1 Jn 3, 24). A hajlék, a ház mindig enged a ház urának. A háztulajdonos 



 

rendezi be mindig a családi házat, a lakást. Ez a ház, ez a lakás akkor érzi jól magát, ha a háziúr 

akarata szerint csinosodik, széppé lesz, harmonikussá lesz, jól berendezetté, elrendezetté lesz. Szent 

Pál erről az isteni tevékenységről, az Úr szerető, harmóniateremtő tevékenységéről beszél, amikor 

ezt mondja: Urunk Jézus Krisztus Atyja adja meg, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, 

hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, és ti gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. 

Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt… megismeritek Krisztusnak minden 

ismeretet felülmúló szeretetét, és beteltek Isten egész teljességével (Ef 3, 16-19). Micsoda 

kiválasztottság! Lelkünk hajlékának micsoda felmagasztalás ez! Isten egész teljességével 

betöltődni, ezt csak a Mennyei Atya tudja megadni nekünk Lelke által Krisztusban! Ez Isten műve.  

 

 2. Jézus a vigasztaló Szentlélekről mondta: Akit az Atya a nevemben küld, megtanít 

mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14, 26). Ó, hogy tevékenykedik 

Isten! Micsoda biztonságot ad a Szentléleknek ez a tevékenysége! Nem enged eltévednünk, 

lanyhulnunk, Ő a tüzes szeretetet izzítja fel egyre jobban bennünk. Eszünkbe juttatja igazságait, 

szívünkbe juttatja a szeretetét. Jézus megerősíti: Az igazság Lelke elvezet titeket a teljes 

igazságra. Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, amit hall (Jn 16, 13). Isten azért adja a 

Szentlelket, hogy elvezessen a teljes igazságra. Az egyetlen és teljes igazság Isten! Az, hogy van 

Isten, az, hogy Ő szentháromságos módon létezik a Lét, az Ismeret és a Szeretet teljességében. 

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy minket, embereket részesíteni akar ebben az isteni életében. 

Jézus ezért barátainak mer mondani minket, hiszen mindent tudtul adott nekünk, amit a Mennyei 

Atyától hallott (vö. Jn 15, 15). Ebben az Istentől való betöltöttségben megvalósul az, amit Szent 

Ágoston így fogalmazott meg: „Urunk, Te ébreszted fel bennünk magasztalásod örömét, mert 

magadnak teremtettél bennünket. Nyugtalan a szívünk, amíg meg nem pihen Benned!”  

 

 Amikor az imádkozó ember megtapasztalja: Isten megpihen az Ő emberi szívében, akkor 

megnyugszik, akkor megpihen. A mennyei nyugodalomnak, az örök nyugalomnak a békéjét kezdi 

ízlelgetni. Érdemes tehát az imádságban engedni Isten művét érvényesülni. Azt az akarást, amellyel 

Ő kívánkozik eljönni a mi emberi lelkünkbe. Ő akarja kinyilatkoztatni a szeretetét, vagyis 

nyilvánvalóvá tenni, megtapasztalhatóvá tenni. Ő az, Aki szentháromságos mivoltában eljön 

hozzánk, és bennünk akar lakni (vö. Jn 14, 23). A lélek ebben a passzív jellegű szemlélődő 

imádságban olyan ismeretet kap Isten szeretetéről, amely felülmúl minden emberi elképzelést. 

Meghaladja az emberi értelmet.  

 

Isten ugyanis mindig sugározza felénk a szeretetét és mondja:  

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

 

Isten szava teremtő szó, amit kimond, az meg is valósul. A szeretet bennünk valósággá válik. 

Szüntelen mondja: 

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

 

Erre a szeretetvallomásra csak szeretetvallomással lehet válaszolni: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ebben a szeretetáradásban egyszer csak elhangzik a szó:  

 „És most jöjj, és szeressük egymást!”  

 

A szeretet egységében már nem tudni, hogy ki mondja előbb az egyiknek, ki mondja utána a 

másiknak. Legjobb egyszerre mondani. Isten mondja a léleknek, a lélek Istennek:  

„És most jöjj, és szeressük egymást!” 

 

Mondjuk együtt:  

 „És most jöjj, és szeressük egymást!” 


