
 

 

316. A szemlélődő ima Isten önközlése II. 

 

 

Imádkozzuk a 116. számú éneket: 

  

 Imádlak, nagy Istenség, test s vér, titkos mély Szentség, leborulva. 

 Itt van Isten s emberség, véghetetlen nagy Fölség föláldozva! 

 

 Mielőtt Szent Mór pécsi püspök lett, pannonhalmi szerzetes volt. Mint ilyen, az istenismeret 

és az istenszeretet iskolájában megtanulta azt, hogy a keresztény ember, a szerzetes nemcsak 

egymással van közösségben, hanem leginkább Istennel él szeretetközösségben. Ebben az iskolában 

tanulhatta meg azt is, hogy Isten milyen nagy szeretettel veszi körül a megkeresztelt embert. 

Szent Imre herceg életrajzában róla jegyezték fel: Ez a szűztiszta herceg hétszeres csókkal tüntette 

ki Mór szerzetest. Édesapja kérdésére – hogy miért is történt a szent csókoknak nem egyenlő 

számban való osztása – feltárta Szent István előtt: Aszerint adott egyiknek kevesebb, másiknak több 

szent csókot, hogy ki-ki mennyi időn át tartott ki a megtartóztatás erényében. Azt is mondta, hogy 

Mór, akinek hétre sokszorozta a csókok számát, egész életen át szűzi életet élt. István király 

pedig bár eltávozott Pannon szent hegyéről, két szolgája kíséretében mégis visszatért oda, s éjjel a 

szerzetesek virrasztását, imádkozását titokban megfigyelte. Amikor vége lett a zsolozsmának, akkor 

a legtöbb szerzetes visszavonult pihenőre, s csak azok maradtak ott a templomban, akiknek Imre 

herceg előzőleg több csókot adott. A szent király azután külön-külön hozzájuk lépett, felfedte arcát, 

és köszöntötte őket, miközben egyesek a királyi felséget a csendet megszegve megtisztelték, Midőn 

a király Mór testvérhez ért, az sem köszöntése szép szavára, sem a királyi fenyegetés hatására nem 

válaszolt neki, hanem a szabály szerint tartotta a szilenciumot, a csendhallgatást. Amikor 

megvirradt, s a szerzetesek összegyülekeztek, a király is megjelent közöttük, és Mór testvér lelkét 

még egyszer kipróbálta az alázatosság erényét illetően, mert mindenki előtt a szerzeteshez méltatlan 

cselekedetekkel vádolta. A király állításaira Mór semmiféle ellenvetést nem tett, hanem alázatát el 

nem veszítve reménykedően Istenhez fordult, Aki az emberi lélek szemlélője. Azután kitudódott, 

hogy a szent király Mórt próbára téve fiának, Imrének a lelkületét látta igazolva.  

 Ebből az eseményből most azt emeljük ki, hogy „Isten, az emberi lélek szemlélője”. A 

király titokban nézte a szerzeteseket az éjszakai zsolozsmázás alatt és után. Isten pedig szüntelenül 

néz bennünket, vagyis szeretettel reánk tekint, és ismeretben valamint szeretetben közli magát 

velünk, emberekkel. Istennek ezt a stílusát próbáljuk egyre jobban elsajátítani, vagyis azzal a 

tudattal élni, hogy Isten néz és szeret bennünket! Most nem Szent István király jár erre, hanem a 

királyoknak a Királya, Isten néz bennünket imádság közben. Most nem Szent István király teszi 

próbára a mi alázatosságunkat, hanem az emberek mondanak akár mindenfélét is rólunk és ránk. A 

mi életünknek is ez a megoldása: „Isten, az emberi lélek szemlélője” ismer és szeret bennünket. Az 

gyakorlatilag eltörpül, hogy az emberek hogyan tekintenek ránk, hogyan irányulnak felénk, mert a 

legfontosabb számunkra az, hogy Isten hogyan tekint reánk. Ő minket szemlélve, szeretettel 

néz reánk. A szemlélődő imának is ez a talán legegyszerűbb meghatározása: „Isten a lélekben 

ismeretet és szeretetet létesít” (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1390).  

 

 A szemlélődő ima útjainak a tanulmányozásánál ma próbáljuk ezt a vektort, ezt a 

vonatkozást, ezt az irányulást még jobban elmélyíteni:  

 

 I. Isten ismeretet és szeretetet közöl a lélekkel, akit szemlél  

 

 Arról van szó, hogy ez a transzcendens Isten immanens Istenként kinyilvánítja magát, 

belénk árad. A transzcendens Isten azt jelenti: Ő mindenek feletti Lény, Aki felettünk áll, 

meghalad bennünket. De ez a végtelen Isten mégis jelenvalóvá teszi magát bennünk. Immanens 

Lényként, bennünk létező Istenként ismerhetjük meg Őt akkor, amikor ismeretet és szeretetet 



 

létesít bennünk. Azt, hogy mi földön álló emberek vagyunk, így is megfogalmazhatjuk: immanens 

Lények vagyunk, a földi létben megmaradó emberek vagyunk. Ezt a földön két lábbal álló 

lényünket Isten átjárja, betölti az Ő transzcendenciájával, az Ő minket meghaladó ismeretével 

és szeretetével. Úgy lehetne ezt elképzelni, mint amikor a kovács izzó tűzbe teszi a vasat. A tűz 

kívül van a vasdarabon, de mégis beléhatol, átjárja azt.  

 

 1. Ennél a gondolatnál szabad megállni az imádságban. Én, az ember, a föld fia benne 

vagyok Isten szeretetlobogásában, mert Isten körülvesz az Ő végtelen nagyságával. Ez a végtelen 

szeretetlángolás beleajándékozza magát lelkembe. Jobban átjár, mint az a lángoló tűz a vasat. 

Amikor az ember ezt hittel el tudja fogadni, akkor az imádságában valami olyan élményt tapasztal 

meg, amely boldoggá teszi őt.  

 Szent Pál apostoltól tudjuk ezt a gyönyörű üzenetet: Benne élünk, mozgunk és vagyunk 

(ApCsel 17, 28). Akkor pedig ez a minket körülvevő Isten közli magát velünk, így is mondhatjuk az 

apostol szavát: Isten bennünk él, mozog és van! A tűz is átjárja a vasat, mert közölni akarja magát 

vele. Isten is átjárja az ember lelkét, mert közölni akarja magát vele. A vas a kovács tüzében 

egyszer csak „megadja” magát annak a meleg lobogásnak, tüzes lángolásnak, és átveszi azt, 

felmelegedik tőle, maga is tüzessé válik. A szemlélődő lélek is megadja magát „minden emberi 

lélek szemlélőjének”, Istennek. Ahogyan észrevesszük a másik ember tekintetét és szeretettel felénk 

irányulását, s azt befogadjuk, úgy a szemlélődő imádságban is a lélek észreveszi Istennek ezt a 

szerető ráfigyelését. Megadja magát Neki, befogadja Istent, Istennek ezt a tüzes, izzó 

szeretetét. Nem baj, ha ez nem egy szempillantás alatt történik, hiszen a vasnak is időre van 

szüksége, amíg feltüzesedik a kovács tüzében.  

 

 2. Egy másik hasonlat – az elektromos áram által táplált villanykörte világossága – mutatja 

azonban, hogy ez egy nagyon rövid idő alatt is megtörténhet. Ahogyan a vezetéken át érkező 

elektromos áram a lámpa bekapcsolása után egy pillanat alatt beleárad az izzóba, úgy Isten 

szeretetének ez a belénk áradása egy pillanat alatt is megtörténhet. Gondoljunk saját magunkra, 

van úgy, hogy egy pillanat alatt felizzik bennünk a dühösség. Ez jól ismert jelenség. Milyen lehet 

az, amikor egy pillanat alatt felizzik bennünk a szeretet Isten iránt vagy az embertársak iránt? 

Milyen lehet az, amikor egy pillanat alatt felizzik bennünk az Istentől kapott szeretet? Amikor 

az imádságban ráismerünk Istenre: „Ó, Te itt vagy?  Uram, Te ennyire szeretsz minket?” Az 

ember világában elég csak egy gombnyomás a villanykapcsolón, s a fény fellobban, a tűz felgyullad 

az izzószálban. Istennél is elég csak egy akarati aktus, szívének egyetlen dobbanása, hogy az 

imádkozó emberben fellobbantsa ezt az isteni lobogást, szeretetlángolást.  
 

II. Hogyan történik ez az önközlés? 

 

 Isten, „az emberi lélek szemlélője” azzal az emberrel, aki a kontemplatív imára vágyódik, 

aki a szerető ráfigyelés csendjében Istenre irányul, egyszer csak közli magát, vagyis Isten 

összekapcsolja magát az imádkozó emberrel. Isten az Ő végtelen, szeretettel teljes csendjében, 

szentháromságos létében nekünk is kimondja önmagát, nekünk is adja Szent Fiát annak 

megtestesülésében, szenvedésében, kereszthalálában, feltámadásában, valamint kegyelmi bennünk 

lakásában. És nekünk is ajándékozza Szentlelkét, hogy a fogadott fiúság Lelke által részesítsen az Ő 

Istenségében. Ez a transzcendens, minket meghaladó Isten nekünk ajándékozza magát Egyszülött 

Fiában és Szentlelkében. Gyenge gyermek képében adja magát Karácsonykor, hogy szerethessük. 

Az erőtlenségben mutatja meg magát a keresztúton és a kereszten, meg az eltemettetésben, hogy 

azután a feltámadásban megmutassa hatalmát, a szeretet hatalmát. A tanítás szavaiban ajándékozza 

magát nekünk, amely szavak oly sokszor nem mutatják meg mindjárt isteni erejüket. De egyszer 

csak fellebben a fátyol, és a szavak mögött kezdjük látni a kinyilatkozó Istent, kezdjük hallani 

az Ő üzenetét. És elkezd lángolni a szívünk (vö. Lk 24, 32), ahogyan a szavai által közli velünk 

szeretetét.  

 



 

 1. Már az Ószövetségben is kiárasztotta Szent lelkét például Mózesre (Iz 63, 11), vagyis 

belsejébe helyezte az Ő Szentlelkét. Ezt látjuk a pünkösdi eseményben, amikor tüzes lángnyelveket 

lobbantott fel a Szűzanya és az apostolok feje felett (vö. ApCsel 2, 3), de még inkább a szívükben. 

Milyen csodálatos Istennek ez az önajándékozó felénk irányulása. Amikor ugyanis Ő szemlél 

bennünket, akkor szeretettel néz, vagyis ismeretben és szeretetben közli önmagát velünk.  

 Próbáljuk tehát ezt a szeretetet egyre jobban befogadni! Engedjük, hogy egyre jobban 

átjárjon bennünket! Ha Isten, „az emberi lélek szemlélője”, szeretettel néz reánk, akkor a 

szemlélődő imában tekintsünk mi is szeretettel vissza Istenre! Fogadjuk be, ahogyan nekünk adja 

önmagát Egyszülött Fiában és Szentlelkében!  

 

 2. Ebben a sugárzásban, ebben a szeretetáradásban olyan jó elidőzni! Jézus ugyanis kéri: 

Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 10). Ő maga jogosít fel bennünket arra, hogy elidőzzünk 

ebben a sugárzásban. Olyan jó venni ezt az adást, mint ahogyan a rádióállomásoknál is az ember 

kiválasztja, hogy melyiket akarja hallgatni.  

 Úgy Jézus is várja, hogy már ne mással foglalkozzunk, hanem Ővele! Ezt a döntést, 

hogy Ő kell nekünk a legjobban, tanultuk meg a sötét éjszaka imájának tanulmányozásánál: Az 

érzékek és a lélek megtagadása azért kellett, hogy a lélek a teremtmények helyett Isten 

szeretetsugárzásának a befogadására alkalmas legyen. Olyan ez, mint a telefonhívás. De ezt nem 

kell kikapcsolni. Csak abba kell hagyni minden más tevékenységet, és odamennünk a készülékhez. 

Ha még nem jelentkezik az, akit nagyon várunk, akkor tartsunk ki türelemmel a várakozásban! 

Amikor végre jelentkezik, akkor fogadjuk annak hívását,  

  – aki ránk gondolt,  

  – aki kontaktust akart velünk, 

  – aki a hangunkat akarja hallani, 

  – aki velünk akar találkozni,  

  – aki a lényünkkel akar egységbe kerülni.  

 A kapcsolatfelvételt, vagyis a telefon felvevésének a tényét azonban megelőzi a 

vágyakozás. A hívó részéről az a magatartás, hogy „szeretnélek felhívni!”, a fogadó részéről pedig 

az, hogy „szeretném, ha már felhívnál!”. A kapcsolatfelvételt mindkét részről megelőzi a várakozás. 

Az is időbe telik, míg a számokat betárcsázzák, illetve a hangjelzést meghallják. 

 Kell tehát a figyelmező csend: vajon mikor szólal meg már a telefon? A mi várakozásunkat 

megelőzi a másik hívása. Ő szeretettel reánk figyel. Nem lát, mert ez csak hangot közvetítő telefon, 

de a lényeg az, hogy amikor végre megszólal a hívás, akkor kitárulkozhatunk a másik előtt.  

 

 3. A szemlélődő imádságban a lélek így tárulkozik ki a Másik, vagyis Isten előtt, aki keresi a 

vele való kontaktust. Amikor a szemlélődő imádság folyamán a lélek megtapasztalja, hogy Isten 

kontaktusba lépett vele, vagyis ismeretet és szeretetet közölt vele, akkor boldogan 

megtapasztalhatja a jelenlétét annak, akit nem lát, de mégis tudja, hogy itt van!  

  – Itt van a reánk gondolás által,  

  – itt van a megszólítás által,  

  – itt van szavai által,  

  – itt van a szeretete által.  

 Amikor együvé kapcsolódik a két hang, a hívó és a hívottnak a szava, amikor 

egybehullámzik a két szív szeretete, az Övé és az enyém, akkor megvalósul az együttlét imája, 

akkor kezdődik az együttgondolkodás imaszakasza. Amikor megbeszéljük azt, ami a szívünkben 

van a másik felé, akkor megszületik az egymásnak örülés imája: Isten örül nekünk, mi pedig 

örülhetünk Neki. A beszélgetésből, a kontaktus felvételből, ebből az együttlétből megszületik a 

rendelkezésre állás imafokozata is. Az imádkozó lélek megtapasztalja: Isten rendelkezésemre áll az 

Ő szavaival és szeretetével, de ugyanakkor elvárja, hogy én is rendelkezésére álljak gondolataim 

és szeretetem reá irányulásával. Az imádkozó emberben itt megszületik a hívás követésére való 

készség. „Hívtál, Uram? Hallgatlak! Amit mondasz, megteszem.” Az Úr nemcsak földi tájakra 

hív, hanem a mennyei haza boldogságába is. Ennek a hívásnak a követése előre vetíti az egymásban 



 

levés és az egymásban örvendezés mennyei boldogsága imáját. Ó, mit is eredményez az, hogy Isten 

az emberi lélek szemlélője, Aki közli velünk mennyei életét már itt a földön? Azt, amit Péter 

apostolnak mondott az utolsó vacsorán a lábmosáskor: Közösségben vagy velem. Közösségben, mert 

megmostalak, gyermekem, a keresztség vizében (vö. Jn 13, 8). Ez a közösség abból fakad, hogy 

Isten közölte önmagát velem, velünk. Isten önmagát ajándékozó önközlésére a lélek tehát teljes 

önátadással válaszol. Isten üzenetének értelmi megismerésével és akarati feldolgozásával, vagyis 

befogadásával. Istennek már nem csupán üzenetét fogadja be a szemlélődő imában az ember, 

hanem magát Istent is! Isten ebben az imamódban belekapcsolódik az ember szívébe, de 

belekapcsolja az embert az Ő isteni szívébe is. Az ember Istenbe kapcsoltsága a lélek Istenbe 

emelkedését eredményezi. Istennek az emberbe kapcsoltsága pedig Istennek az emberi lélekhez 

való leereszkedését hozza létre. De ez a leereszkedése, ez az önmaga közlése azt eredményezi, 

hogy Isten az embert magához emeli, dédelgeti és átölelve tartja. Itt valamiképpen az imádkozó 

ember megtapasztalhatja annak a sok-sok hívásnak a gyümölcsét, amellyel a Lélek és a 

mennyasszony hívta: „Jöjj el, Uram, Jézus!” (Jel 22, 17). Eljött a mi Urunk, Istenünk. Amikor 

kérjük: „Jöjj, Szentlélek, Isten”, akkor kérésünk találkozik Jézus akaratával, Aki azt mondta: Kérni 

fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, Aki örökké veletek marad (Jn 14, 16), vagyis örökké 

bennetek marad. Itt már nemcsak azt kérhetjük esdeklő szóval, amit a Zsoltáros: Istenem, jöjj 

segítségemre! Uram, siess, siess, segíts meg engem! (Zsolt 69, 2), hanem azt is kérhetjük: „Hatolj 

belém, Istenem, tölts be önmagaddal, Kedvesem! Lüktess át isteni valóddal, Életem! Ezentúl 

élj te énbennem, Szerelmem!” Amikor valaki elmondhatja azt: „Szerelmes vagyok Istenbe!”, ez 

nemcsak azt jelenti, hogy őt mindenkinél jobban szereti, hanem azt is, sőt leginkább azt jelenti: 

„Isten szeret engem, gyarló teremtményét. Isten átölelve tartja az én lelkemet, és nekem 

ajándékozta szeretetét. Betöltött önmagával.” Ha egy istenszerető lélek ezt mondja: „Szerelmes 

vagyok Istenbe” , akkor ezen szavai hallatára a világ azt gondolhatja, hogy a földi szerelem képét 

vetítjük Isten és a lélek kapcsolatára. Pedig fordítva érvényes a dolog: Mi, emberek vagyunk Isten 

képére és hasonlatosságára teremtve (vö. Ter 2, 3). Isten és a lélek önmagukat egymásnak 

ajándékozó szeretetére hasonlít a földi szerelem kölcsönös önajándékozása. Mindig mindenben 

Isten az első! Merjük megvallani szívünk szeretetét, lelkünk szerelmét Istennek! Ez a 

vallomás, hogy „Szerelmes vagyok beléd!”, kölcsönös vallomás: Isten mondja először a léleknek. A 

lélek csak ezután meri megvallani ezt a vonzalmat, vonzódását, irányulását, önátadását Istennek: 

„Uram, szerelmes vagyok Beléd!” Vajon milyen lehet az a szeretetkiteljesedés, amit a misztikusok 

lelki házasságnak mondanak, amikor Isten és a lélek elszakíthatatlanul, elválaszthatatlanul 

egyesül a lelki szeretetben? Amikor a szeretet lángolása olyan, mint a lángtenger, és a lélek 

megélheti: Isten nekem ajándékozta magát, énbennem van, én pedig odaadhattam magam Neki, 

és Benne vagyok. Szeretetünk lángolása egybeforrott. Ez a csend a szeretet lángolása. Az örök 

csend Isten élettere, amelybe az ember Isten ajándékából bele tud csatlakozni. Ahogyan a csendben 

egyre tovább el lehet időzni, úgy Istennek ebben a lángtengerében is egyre tovább meg lehet 

maradni. Ő akarja, Ő sürgeti, Ő mondja: Maradjatok meg szeretetemben! Isten, „az emberi lélek 

szemlélője” gyönyörködve nézi, hogy az ember hogyan marad meg az Ő ismeretében és 

szeretetében. Az imádkozó ember pedig ebben a lángtengerben egyre boldogabban elidőzik, 

Istenben létezik, Isten gondolataival és szeretetével töltődik be!  

 

Milyen fenséges ilyenkor a vallomás Isten ajkáról: 

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

 

Szerelmes szívvel válaszoljunk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Még egyszer esdekeljünk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 
 


