
 

 

 

 

315. A szemlélődő ima Isten önközlése, I. 

 

 

Imádkozzuk a 147. számú éneket: 

 

 Jöjj el, Jézus, és szerelmem, jöjj el, édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem. 

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnekem, 

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem!  

 

 Amikor egy kisgyermeket szeretnénk a szemlélődő imára tanítani, akkor ajánlhatjuk neki ezt 

a gyakorlatot: „Szemlélj hosszasan egy virágot!” Ebben a buzdításban nem azt mondjuk, hogy 

„Nézzed!”, nem azt, hogy „Szagold”, vagy, hogy „Valamit csinálj!”, hanem azt, hogy „Szemléld!” 

A gyermeknek van rá érzéke, hogy mit is jelent ez a szó: „Szemléld!” Megáll csendben, 

mozdulatlanul nézi a kis virágot, és „csak” gyönyörködik benne. Ez a gyakorlat azután talán egy 

életre szóló élménnyel gazdagítja, és rávezeti arra, hogy amikor szemlél valamit vagy valakit, az 

őt teszi gazdagabbá. Befogadja. Annak az értékei az ő lelkének kincsei lesznek.  

 

 Mi most a szemlélődő imának azt a szakaszát keresgéljük, amikor nem annyira az ember az 

aktív azzal, hogy ő szemléli Istent, hanem az ember csak szemlélődik, tehát valami szent 

passzivitással, valami szent tétlenséggel arra figyel, hogy Isten nézi őt, Isten szereti őt, Isten 

gyönyörködik benne, Isten közli önmagát vele. A mai imaórában próbáljuk ezt az isteni önközlést 

figyelni, észrevenni! Most is a bibliai alapokkal kezdjünk! 

 

 I. A kinyilatkoztatott igazságok ugyanis autentikus, hiteles eligazítást nyújtanak Isten 

magatartásmódjáról, ahogyan közli magát velünk  
 

 1. Tóbiás, az Ószövetségnek ez a szent, igaz, istenfélő alakja, aki éppen az Úr törvényének 

megtartása miatt – hogy a halottakat el kell temetni – olyan betegségben szenvedett el, hogy 

megvakult. Amikor azután fia, az ifjú Tóbiás hazaérkezik a rokonnak kölcsönadott pénzzel, sőt még 

Isten akarata szerinti feleséget is hozott magával, azt mondta: Megvert Isten minket bűneink miatt, 

de meg is gyógyított, mert jóságos. Nézzétek meg, mit tett velünk. Félve és rettegve dicsérjétek Őt, 

és tetteitekkel magasztaljátok az örökkévaló Királyt! (Tób 13, 5-6). Ez az igaz ember Isten tetteire 

irányítja nemcsak a fia, hanem mindnyájunk figyelmét. Valami olyasmire buzdít, hogy azt nézzük, 

amit emberi szemmel nem lehet látni. Isten nem látható módon irányítgatta az ifjú Tóbiás meg Sára 

életútját, hogy végül is egymásra találjanak. Az, hogy Isten meghallgatja valakinek az imáját, az 

nem látszik, de az eredmény mégis valamiképpen megtapasztalható. Az öreg Tóbiás boldogan, 

felszabadult lélekkel – miután még a szeme világát is visszakapta Rafael angyal közbenjárásával – 

felszólít mindenkit: nézzétek Istennek nagy tetteit! Ezzel mintegy befogadjuk azt az Istent, Aki jót 

cselekszik velünk. Megtapasztalunk valamit Isten jóságából. Ezt azután már lehet szemlélni, 

jobban, mint a gyermek a kis virágot, annak minden szépségét, illatát, életét.  

 

 2. Ezekiel próféta is mond ilyen buzdítást, ami a látással kapcsolatos: Amint szemünk láttára 

szent voltál velünk, Istenünk; úgy a mi szemünk láttára légy dicső fölöttük, tudniillik a kívülállók 

fölött... Úgy ismerj meg, ahogy mi ismerünk, mert rajtad kívül, Urunk, nincs más Isten (Ez 36, 23).  

 Isten ószövetségi népének a tagjai megláttak valamit Isten nagyságából, dicsőségéből, és ezt 

az örömélményt: – hogy meg lehet tapasztalni Istennek ezt a szentségét, erejét, hatalmát –, ezt 

másokkal is meg akarták osztani, hogy mások is megismerjék Istent, és következésképpen mások is 

szeressék. Az ismeret és a szeretet által mások is egyre jobban befogadják Istent. Isten ugyanis 



 

szüntelenül reánk tekint, szeretettel néz minket. Amikor ezt valaki fel tudja fogni, hogy Isten 

szeretettel néz rá, akkor megtapasztal valamit Isten önajándékozásából.  

 

 3. Még hadd idézzük a szívünkbe a Zsoltáros esedezését: Könyörülj rajtam, Uram, látod, 

egész nap Hozzád kiáltok! (Zsolt 85, 3). Az imádkozó ember joggal feltételezheti azt, hogy Isten 

látja őt, Isten hallja őt. Érdemes Hozzá kiáltani akkor is, ha mi, imádkozó emberek nem is 

látjuk Istent, Akihez száll az imánk szava. Egyszer csak belefárad az ember a kiáltozásba, torka 

bereked, mint ahogyan a Zsoltáros is mondja.  

 Akkor már csak a szívéből kiált, ahogyan a Jézus-imában gyakoroltuk: Uram, Jézus 

Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! Amikor már annyit mondogattuk ezt, 

hogy nem bírjuk tovább szavakkal, akkor a szívünk szeretetével kérhetjük Urunk Jézus Krisztust, 

hogy irgalmazzon nekünk, szegény bűnösöknek. A Jézus-ima beteljesedése, csúcsa, kibontakozása 

az, amikor megáll a szó, megáll az ember szívének esdeklő kiáltása is: – Uram, irgalmazz nekem –

, mert az imádkozó ember már megtapasztalja Isten irgalmát. Nem kell tovább azért 

könyörögve esdekelnünk, amit már megkaptunk. Nem kell zörgetni akkor, amikor az ajtó már 

kitárult. Az ember csak néma csendben szemlélődik a szépséges élmény felett, hogy Isten 

megkönyörült rajta, Isten szereti őt. Isten közli vele az Ő irgalmasságát. Úgy látszik, hogy a 

szemlélődő imának, tehát Isten önközlése befogadásának az útja a csend.  

 Amikor a beteljesedésben a lélek megtapasztalja Istent, amikor meglátja, hogy Isten milyen 

nagyot tett vele, amikor irgalmas szeretetével elhalmozta, amikor gyönyörködve szemléli ezt a 

szépséges isteni eseményt, akkor megnyugszik az emberi szív. Isten világa ugyanis a csend 

világa.  
 

 II. Hogyan születik meg bennünk a csend? 

 

 Egyrészt az ember készséges akaratával, másrészt pedig Isten ingyenes ajándékával. „A 

csend nem az élet megállása, megrekedése, hanem a belső erők és benyomások intenzív gyűjtése, 

összpontosítása.” (Szőllőssy Julianna: „Nevelődés és ránevelés a csend ajándékaira” in: Szolgálat, 

44. szám, 39. oldal). Most próbáljuk átélni a csendet! 

 

 1. Tehát nem elégséges a külső csend, vagyis hogy a zajforrásokat próbáljuk kiszűrni, nem 

elég gondolataink és a vágyaink belső összeszedése, vagyis hogy nem akarunk másra figyelni vagy 

törekedni, hanem kell a szellemi képességeink, tehát az értelem és az akarat Istenre irányítása, 

összpontosítása. Az imádkozó ember belül, a szíve legmélyén is mindig megtalálhatja Istent. Ez a 

gyönyörűséges találkozás segít bennünket a kontemplatív csendre.  

 

 2. A belső csend útja ugyanis:  

  a) egyrészt a befelé fordulás,  

  b) másrészt pedig az Isten felé fordulás, 

  c) harmadszor pedig az Isten befogadásának a vágya.  

 

 3. Ahogyan a mélytengeri búvár belemerül a vízbe, úgy az imádkozó ember is belemerül 

saját lelke mélységébe. Ahogyan a búvár ott a sötétben ráirányítja a reflektort a különböző tengeri 

élőlényekre, úgy most itt az imádságunkban lelkünk reflektorát, a figyelmet pásztázva, 

keresgélve irányítsuk Isten felé! Ott van, csak nekünk meg kell találnunk, észre kell vennünk! 

Nyilván ehhez kell az az elhagyás, amellyel a többi dolgot most nem akarom nézni, hanem csak ezt 

a legnemesebb Objektumot, a legszebbet, a legragyogóbbat. A búvár szeretné azt a megtalált 

gyönyörű tengeri élőlényt befogni a hálójába, vagy legalább rögzíteni a videójára, hogy a képét 

elvihesse magával. Isten, lelkünk mélységének ez a legnemesebb Lakója azonban nemcsak 

valami képet akar adni magáról, hanem saját magát. A befogadás vágya ugyanis majd a 

birtoklás gyönyörűségébe fog torkollani. Ott a találkozás élményében az imádkozó ember Isten 

csendjét élheti meg! Ahogyan ez a szépséges tengeri élőlény nem szól a búvárhoz, de a lényével 



 

sugározza az információt önmagáról, kecsességéről, életéről; úgy az Úristen is szavak nélkül tud 

nemcsak információt, tehát értelmi megismerést adni Önmagáról, nemcsak egy szívet melengető 

élményt az Ő szépségéről, hanem sokkal inkább tudja Önmagát is adni szavak nélkül. Itt a mélyben, 

a lélek mélyén csend honol. Ez a csend gyógyítja a zaj ütötte sebeket. Tudjuk jól, hogy a szót a 

szépség felhője veszi körül. Gyönyörű információkat tudunk közölni a szavakkal. Az az elhangzott 

szó fellebbenti a felhőt, valami titkot látunk meg, tudást kapunk, amit azelőtt nem ismertünk, 

eltűnik a felhő. De elhangzik a szó, eltűnik a szó, és megmarad a szépség, az a valóság, amelyet a 

szó közölt. Csend a neve ennek a szépségnek. Ez a csend már tehát Istenről beszél. Nem a szavak 

zuhatagával, hanem a szépség, a harmónia, a békesség belénk hullámzásával. Ilyenkor, amikor 

már nem a teremtményekkel, illetve nem a teremtményekről akarunk beszélni, hanem a csendet, 

Isten csendjét akarjuk átélni, akkor már Istenre irányulunk. Az imádságban ilyenkor a 

gondolataink folyama lecsendesül, mint ahogyan a nagy hegyekben még a sebesen zuhogó patak 

vize is megszelídül, amikor már a tenger közelébe érkezik. Már nem „csacsog” minden kis 

sziklaszirten hozzáütődve, hanem szelíden hömpölyög a találkozás boldog örömével egyre inkább 

átjárva. Amint a szelíden hömpölygő víz eléri célját, amikor belevegyül a végtelen óceánba, úgy az 

egyre jobban Istenhez közeledő gondolataink is belemerülnek Isten végtelen létébe, Isten 

gondolatvilágába, szeretetébe, vagyis a helyükre érkeznek. Otthont találunk Istenben, Aki Fia 

által lakást készített nekünk. Az Úr Jézus azért ment el, hogy a mennyben lakást készítsen a 

számunkra (vö. Jn 14, 2). Otthonosan érezzük tehát magunkat Isten világában, a helyünkön 

vagyunk ott, ahova a teremtő Isten szánt minket. Már nemcsak a létünk van Istenben, hanem a 

gondolataink is, és az érzésvilágunk is. Ahogyan az óceán magához vonzza a tenger szintje feletti 

vizeket, úgy Isten is szüntelenül magához vonja értelmünk és akaratunk világát. A kis patak 

vizének az a természete, hogy a tenger felé gravitáljon. Lelkünket is úgy teremtette meg Isten, hogy 

nyugtalansága csak akkor csendesül le, amikor végre belemerül Istenbe. Ettől kezdve 

egybehullámzik élete értelmével, átveszi Isten létének, gondolatának és szeretetének ritmusát, 

vagyis az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel töltődik be. Isten ugyanis szüntelenül közli 

Önmagát velünk. Valami olyasféléről van szó, hogy az óceánnak ez a hatalmas vize oda akarja 

ajándékozni magát a kicsiny hegyi forrásnak, amely ilyen hosszú utat tett meg, míg végre az 

óceánba érkezett. A természetben egyszerű ez a víz körforgása: A pára felhővé sűrűsödik, a szél 

elviszi a szárazföld felé, eső alakjában lehullik, az édes anyaföld magába issza. A kis forrás újra 

megéli, hogy a tenger vize táplál engem, bennem van a végtelen nagy óceán parányi része. A lélek 

világában azonban az óceánnál is nagyobb Isten meg tudja azt tenni, hogy a kicsinyke forrás 

lelkünkbe beleajándékozza egész végtelen Valóságát! 
 

 III. Hogyan tudja az imádkozó lélek észlelni, hogy Isten neki ajándékozta Önmagát? 

 

 1. A lelki élet eddigi útjai, tehát a megtisztulás és az erényekkel való felékesedés 

imaszakasza után kell a nagyfokú érzékenység Istenre. Ez a szerelmes szív dobbanásához 

hasonlít. Isten nevének említésére is kell, hogy már megdobbanjon a szívünk: Olyan kedves a Te 

neved, Istenem! Nem győzöm mondogatni szent nevedet. Amikor az ember Isten nevét imádkozza, 

ahogyan a Jézus-imában is gyakoroltuk: – Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia –, akkor Istent 

nemcsak kívül, magunkon kívül, a külvilágban mondjuk ki, hanem lelkünk legmélyében is. Ott 

dobban össze a szívünk Istennel, ahol a nevét kimondjuk. Örvendezzen a lelkünk, hogy a 

végtelen nagy Óceán, tengernyi Szeretet, Isten (1 Jn 4, 8) nekünk ajándékozta magát, és a 

szívünkben dobog az Ő élete! Dobbanjon eggyé szívünk Isten szívével, élete szeretettől dobogó 

központjává!  

 

 2. Ahhoz, hogy észrevegyük Istent az Ő Önmagát ajándékozó szeretetében, másodszor tehát 

a nagyfokú érzékenység mellett kell az is, hogy mindenről Isten jusson az eszünkbe és a 

szívünkbe! Minden teremtmény a Teremtőre irányítja az értelmünket, Isten szeretetére tüzesíti a 

szívünket. Rárezonál az életünk.   



 

Lehet úgy is élni, hogy az ember nem vesz tudomást a szívdobogásáról, a szívünk akkor is 

dobog. De sokkal tudatosabb az az élet, amikor figyelünk a szívünk ritmusára, a 

lélegzetvételünkre. Ha ez a természetes világban így működik, akkor mennyivel inkább kell 

figyelünk a természetfeletti világban szívünk Urára! Amikor már mindenről Ő jut az eszünkben és a 

szívünkbe, ez azt jelenti, hogy szüntelenül találkozunk Vele, szüntelenül megtaláljuk Őt életünk 

eseményeiben, és még inkább szívünk mélyén. Segít, ha a teremtményekre úgy próbálunk nézni, 

ahogyan Isten látja őket, gondviselő szeretettel tekint mindnyájunkra, atyai jósággal mosolyog ránk. 

Akkor mi is minden embertestvérünket, életünk minden eseményét ilyen derűs mosolygással, 

Istentől tanult szeretettel szemléljük! Így azután a teremtmények majd segítenek arra, hogy velük 

együtt Istenre irányulhassunk, Teremtőnkre, életünk gondviselő Urára.  

 Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindig mindenben Isten az első. Isten az, Aki szeretetében 

előbb tekint a teremtményére (vö. 1 Jn 4, 10). A teremtmény az, aki szeretettel visszanéz teremtő 

Istenére.  

 

 3. Ahhoz, hogy észrevegyük Isten Önmagát közlő szeretetét bennünk, harmadszor kell a 

nagyfokú vágyódás Istenre. Lelkünk minden és mindenki másnál jobban vágyódik Isten után! 
Ez a magatartás olyan, mint amikor egy bezárt ajtó előtt felizzik bennünk a vágy, „Mikor nyílik már 

ki az a kapu?” Az Isten utáni vágyódás azért tudja segíteni Isten önközlésének a megtapasztalását, 

mert a hitünkkel tudjuk, hogy az ajtó mögött Isten van. Jézus beszél a lélek kapujáról is (vö. Jel, 3, 

20). Sokszor a saját lelkünk ajtajának a megtapasztalására sincs elég érzékelésünk, hogy mennyire 

van az nyitva, mennyire halad már át rajta lelkünk mélyére, szívünk trónjára az Úr. Ilyenkor csak a 

hit segít: „Hiszem, hogy Isten nekem ajándékozta magát! Hiszem, hogy Isten bennem él!”  

 

 4. Az imádkozó embernek mindig Jézus a mintaképe. Ő, mint Isten Fia szüntelenül az 

Atyával van a Szentlélekben, tudniillik a Szentlélek erejéből megtestesült ember, a Szűzanya Fia is 

igénye, hogy egészen az Atyával legyen a szent Szeretetben, a Szentlélekben. Miben állt Jézus 

imája? Mint ember is felujjongott a Szentlélekben. Tudta azt, hogy a Szentlélek kente fel Őt 

Messiássá, küldte a megváltói tevékenységre. A Szentlélekben felujjongva imádságban áldotta az 

Atyát (vö. Lk 10, 21). Jézus imája tehát ujjongás a Szentlélekben, vagyis szeretetteljes és 

gyönyörűséges egybekapcsoltság az Atyával. Minket is ezért az örök egybekapcsoltságért 

teremtett. Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Ő pedig bennünk él, éltet, mozgat és 

bennünk van, akár gondolunk Rá, akár nem. Szent Pál szerint tehát Isten azt akarja, hogy 

keressük és rátaláljunk! Ez a lelkünk mélyén való találkozás Vele már imádság! A 

mennyországi életben pedig ez az Istennel való betöltöttség majd az örök boldogság állapota lesz. 

Az imádság tehát olyan idő – vagy mondjuk így – olyan állapot, amelyben az ember már nem az 

evilág fejedelmét, a sátánt, nem az evilágot, és nem is önmagát választja, hanem Istent. Nem 

ezekkel akar betöltődni, hanem Istennel. Isten pedig annak az embernek, aki így kitárja lelke ajtaját 

Előtte, szívesen odaajándékozza magát. Ez az imádság tehát részesedés Isten létében, együttlét 

Vele, amikor kimondhatjuk Őt, az Ő nevét. Ez az imádság tehát részesedés Isten ismeretében a 

Fiúban. Ismerjük és kimondhatjuk az Atya és a Fiú nevét. Mert az Atya ismeri a Fiút, és mindent 

odaadott a Fiúnak (vö. Mt 11, 27). Nekünk is mindent oda akar adni, mint ahogy a végtelen 

óceán a kicsiny forrásnak adja magát. Ez az imádság tehát részesedés Isten Önmagát ajándékozó 

szeretetében. Amikor belekapcsolódhatunk a Szent Három Személy egymás felé irányulásába, 

illetve megélhetjük, hogy ez a szentháromságos Isten bennünk él Önmagát ajándékozó szeretetével.  

 

 A szemlélődő imádságnak ebben a szakaszában tehát az embernek a feladata: engedni, hogy 

a Fiú is megszülessék az Atyától a kölcsönös szeretetben. Engedni, hogy mi is Istennek szeretett 

gyermekei lehessünk a Fiúval a Szentlélekben, és kimondhassuk Neki azt a megszólítást, amely 

kifejezi új létállapotunkat, vagyis istengyermeki mivoltunkat: „Atyám! Atyánk!” Ebben az 

imádságban az ember feladata tehát, hogy részt vegyen az isteni Személyek örök dialógusában. 

Az Atya bennünk is kimondja a Fiút, vagyis mindent odaad Neki. A Fiú bennünk is ismeri az Atyát, 

és mindent visszaad Neki a szeretetben, és nekünk is ki akarja nyilatkoztatni az Atyát a Szent 



 

Szeretetben, a Szentlélekben, vagyis a Személyek egymásnak és egymásban való 

szeretetujjongásában. A szemlélődő imádság, amelyben tehát Isten nekünk ajándékozza 

Önmagát, egybekapcsol Istennel, Isten életében részesít! 
 

A lélek egyre jobban, egyre tisztábban hallja már Isten szeretetvallomását:  

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

 

Mit is lehetne erre válaszolni?  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 


