
 

 

 

 

317. A szemlélődő imában Isten ismeretet közöl 

 

 

Imádkozzuk a 139. számú éneket: 

 

 Ó Uram, nem vagyok én méltó, 

 Hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad csak egy szóval nékem, 

 S meggyógyul az én lelkem! 

 

 Vágyódó szívvel fogadjuk azt az ismeretet, amelyet az Úristen közölni akar velünk! 

Készítgessük a lelkünket, dúdoljuk még egyszer ezt az éneket, az Úristen ismeretének a 

befogadására vágyódó szívvel:  

 Hmmm… 

 

I. Hogyan létesíti az Úr az imádkozó ember lelkében istenismeretet? 

 

 A szemlélődő ima által „Isten a lélek középpontjában ismeretet és egyben szeretetet létesít” 

(Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1390).  

 

 1. Bár a belénk öntött szemlélődést, a contemplatio infusa-t, vagyis az Istentől kapott 

szemlélődő imát tanulmányozzuk, mégis szabad most is úgy elindulnunk az imádkozásban, 

ahogyan az ember szokott: szabad Istent megszólítanunk és Őt kérnünk, hogy közölje velünk az 

ismeretet az imádságban. Mondhatjuk a Zsoltáros szavával: Nézz rám és hallgass meg, én Uram, 

Istenem, mert én hűségedben bízom. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz (Zsolt 12, 4. 6). 

A beszélni nem tudó gyermek is jelzést ad édesanyjának, édesapjának, hogy nézzen már rá. A jó 

édesanya és édesapa figyel gyermeke legapróbb rezdülésére is. Mennyivel inkább figyel ránk a 

mi jó Mennyei Atyánk, ha szólunk hozzá! Igaz, hogy csak emberi dadogással, de mégis a 

gyermek bizalmával szólunk. Ebben a gyermeki bizalomban benne van a meghallgatás reménye is. 

Amíg nem tudunk a saját szavainkkal kedveset, szépet és jót mondani az Úrnak, akkor – a kicsi 

gyermek módjára, aki megtanult köszöntő versikét mond édesanyjának anyák napjára – mi is 

mondogassuk Mennyei Atyánknak a Zsoltárostól már megtanult szavakat: Könyörüljön rajtunk, és 

áldjon meg minket Isten! Derítse fel ránk arcának fényét, hadd ismerjék meg az útját a földön, és 

segítségét az összes nemzetek között (Zsolt 66, 2-3). Amikor tehát Istenhez fohászkodunk, hogy Ő 

tekintsen reánk, s könyörüljön rajtunk, akkor ebből az isteni reánk tekintésből – hogy arcának 

ragyogását felénk fordítja – valami ismeret születik meg bennünk. Ahogyan a kicsi gyermek 

ezernyi vendég között is megismeri édesanyja és édesapja arcát, és ki tudja választani, hogy kihez 

szaladjon és kihez simuljon oda, vagyis kinél talál biztonságra, úgy az imádkozó lélek is gyermeki 

bizalommal odasimulhat a Mennyei Atyához. A mennyország minden lakója közül biztonsággal 

reátalálunk. A gyermek ugyanis már ismeri édesanyja és édesapja gondoskodó jóságát. Az 

imádkozó lélek is már megtapasztalta Istennek ezt a szeretetét. Megismerte azt az utat, amelyen 

eljött őhozzá. Sőt vágyódhat arra, hogy ezt az utat a többi embertestvér is megismerje. Isten ugyanis 

az üdvösségre akar minket segíteni, vagyis a vele való örök együttlétre, szeretetben való lelki 

egyesülésre. Itt összetalálkozik az ember könyörgése Isten szándékával, Aki azért teremtett 

bennünket, és Fia által azért fogadott gyermekeivé, hogy a Szent Szeretetben, a Szentlélekben 

örökre együtt legyen velünk!  
 

 2. Amikor azonban Isten az Őt félő embert megtanítja, hogy melyik úton járjon, akkor ezzel 

nemcsak egy elméleti tudást közöl, nemcsak egy száraz ismeretet ad, hanem az Úr az ismeret 



 

ajándékozása mellett képesíti is az embert a jó megtevésére. Zakariás prófétán keresztül üzeni: 

Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik 

tekintetüket, akit átszúrtak, gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, siratják, mint az elsőszülöttet 

(Zak 12, 10). Isten tehát képesít is arra, amiről ismeretet ad. Segít, hogy a jót – amelyet az Ő 

szent akarataként megismertünk – meg is tudjuk tenni. A rosszindulatú ember nem képes a másik 

kedvében járni, tudniillik borsot akar törni a felebarátja orra alá. A jóindulatú ember pedig a másik 

tetszését keresi. Amikor Isten belénk árasztja a jóindulat Lelkét, akkor ez az ajándék – a dolog 

természetéből fakadóan – elsősorban a főparancs első részére, az istenszeretetre vonatkozik. 

Nemcsak a jó megismerése születik meg bennünk Isten ajándékából azáltal, hogy Isten megtanított, 

melyik úton kell járnunk (vö. Zsolt 143, 8), hanem valami jóravaló készség, egy indulás, egy 

moccanás is keletkezik bennünk a Szentlélek indításából: „Szeretnénk annak a kedvében járni, Aki 

ennyire szeret minket!” Már az ószövetségi prófétánál is megadja ennek a jóindulatnak a 

legteljesebb motívumát, a szempontot, hogy miért törekedjünk a jóra? A keresztrefeszített 

Krisztus miatt! Emeljük újra meg újra tekintetünket arra, Akit Nagypénteken értünk keresztre 

feszítettek és átszúrtak. Legyen bennünk együtt érző szív! A gyászolás, a siratás abból fakadjon, 

hogy bűneinkkel mi juttattuk Jézust a keresztre. Amikor pedig vállalkozunk a jó útján való járásra, 

akkor könnyítjük az értünk szenvedő Krisztus terheit. Akkor részt veszünk a megváltás, a 

kiengesztelődés művében (vö. 2 Kor 5, 18).  

 

 3. Isten nemcsak a jóindulat Lelkét, hanem az imádság Lelkét is reánk akarja árasztani. 

Amikor Isten a szemlélődő imádságban ismeretet közöl a lélekkel, akkor ez az ismeret, ez a tudás 

leginkább Isten tudására, szavára vonatkozik, a Fiúra, az Igére. Ahogyan az Atya szereti a Fiút, 

illetve a Fiú szereti az Atyát, úgy az imádkozó lélekben is ez a ráirányulás, az imádság lelkülete 

lesz jelenvalóvá Isten ajándéka gyanánt. Kiárasztja ránk az imádság Szentlelkét.  

 Micsoda ismeret ez, amelyet Isten hajlandó újra meg újra közölni velünk nemcsak kis 

időre, nemcsak 50 esztendőre, hanem egy örökkévalóságon át is! Megígéri az Úr: Akinek útja 

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

szeplőtelen? Annak, aki figyel a lépteire, aki vigyáz, hogy az Isten felé vezető úton a bűnnek 

semmiféle szeplője ne csúfítsa el lelke Istenre irányulását, Isten látását. A tiszta szívűek látják meg 

Istent! (vö. Mt 5, 7). Aki tehát az Isten felé vezető úton figyel arra, hogy töretlenül menjen előre, az 

Isten ajándékából egyszer majd eljuthat a színelátás boldogságára. Megláthatja Isten üdvösségét 

(Lk 2, 30), Isten életét, részesedhet Isten szentháromságos életközösségében!  

 

 4. A szemlélődő imában az Istentől közölt ismeretnek ez a végső kiteljesedése: Az ember 

meglátja az Üdvözítőt. Az öreg Simeon öröme is az volt, hogy megláthatta a 40 napos kicsi Jézust, 

az Istentől közénk érkező Üdvösséget. Meglátni a Szeretetet, Aki az Isten! (1 Jn 4, 8), vagyis 

megismerni az üdvözítő Urat, ez az ember örök vágya.  

 Mózes is ezt kérte. Az Úr pedig megadta Mózesnek, hogy hallhatta Isten szavát, és bevezette 

a felhő sötétjébe. Szemtől szemben adta Neki parancsait, az élet és a bölcsesség törvényét, hogy 

megtanítsa rá Jákob fiait, Izraelt arra, hogy mik a parancsai (Sir 45, 5-6). De amikor Isten 

ismeretet adott Mózesnek arról, hogy Ő kicsoda, illetve arról, hogy mik az ő elvárásai, akkor Mózes 

a sötétben – bár szemtől szemben volt Istennel – mégsem látta Őt. A színelátás az örökkévalóság 

ajándéka! De Mózes ismeretet kapott Istenről, az Életről, és ezt az ismeretet át kellett adnia népe 

tagjainak, akiket Isten bízott rá, hogy az élet törvényét megtartva ők is éljenek, tudniillik Istenben, 

hogy ők is hallhassák, vagyis megismerjék Isten szavát.  

 

 5. Ha sötétben vagyunk, és nem látjuk azt, aki szól hozzánk, de a szava a fülünkbe és a 

lelkünkbe hatol, akkor olyan ismeretet kaptunk, amelyből lehet élni. Amikor Isten elküldi a 

Szavát, az Igéjét, akkor mindig erőt is ad, hogy parancsait és elvárásait megtehessük, hogy az Ő 

szent akaratát, amelyet megismertünk, meg is valósíthassuk, és így az ismeret életet fakasszon 

bennünk. Az ószövetségi választott nép tagjai is gyötrelmükben az Úrhoz kiáltottak, Aki a szorult 

helyzetükből kiragadta őket. Elküldte igéjét, meggyógyította őket, életüket kimentette a 



 

pusztulásból. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit a mély tengeren. Örültek a nagy 

csendességnek, így vezette őket az óhajtott kikötőbe (Zsolt 106, 6. 20. 24. 30). Amikor tehát Isten 

elküldi igéjét, akkor ismeretet, s ezzel erőt is ad. A választottak – mert hiszen az Egyszülött Fiú 

miatt mindnyájan megkaptuk a kiválasztottságra a meghívást – megtapasztalhatják, megismerhetik 

Isten szeretetét. Máshol is így olvassuk: Megmutatta szabadító erejét az Úr, tudtul adta hűségét a 

nemzeteknek (Zsolt 97, 2).  

 Isten tehát tudást, vagyis ismeretet közöl,  

  – amikor megmutatja hatalmas tetteit, szabadítóerejét,  

  – amikor az életünket kimenti az örök pusztulásból,  

  – amikor nem engedi, hogy elvesszünk az élet tengerén, 

  – és segít, hogy megérkezzünk a túlsó Partra, az óhajtott Kikötőbe!  

 

 6. Az ismeret mindig felelősséggel jár. Ha valaki ránk bíz egy titkot, akkor mi, akik 

ismerjük azt, kötelesek vagyunk felelősséggel hordozni azt a titkot. Ha Isten ismeretet közölt 

velünk az Ő szerető reánk tekintéséről, szerető jóságáról, az útról, amelyen szeplő és hiba nélkül (Ef 

5, 27) kell járnunk, akkor felelősséggel gondoznunk, hűségesen ápolnunk kell ezt a 

kiválasztottságot.  

 a) Mózesnek is, Józsuének is állandóan gondja volt, hogy népét a hűségre intse. Mert a 

hűtlenség a pusztulásba vezetne. Ránk is vonatkozik Mózes szava: Téged választott ki az Úr a föld 

népei közül a maga népének, mert szeretett téged. Ismerd fel, hogy az Úr, a Te Istened az igaz Isten, 

a hűséges Isten, Aki szövetségét és szeretetét megőrzi azok iránt, akik szeretik Őt és megtartják 

parancsait (MTörv 7, 6. 8. 9). A kiválasztottság tehát felelősséggel jár, s a felelősséget akkor tudjuk 

vállalni, ha ismerjük, hogy mire kaptunk kiválasztást, meghívást.  

 b) Egy édesanya, aki gyermeket fogan, tudja, hogy milyen felelősséggel tartozik magzata 

iránt. Az ember, aki megélheti azt, hogy Isten közli önmagát vele, még féltőbb gonddal kell hogy 

törődjön Istenével,  

  – Aki üzen neki,  

  – Aki szól hozzá,  

  – Aki ismeretet közöl önmagáról,  

  – Aki az embernek tudtára adja terveit (Ám 4, 13). 

 c) Vagy még konkrétabban mondja Báruk próféta: Isten átadta a bölcsességet Izraelnek, 

vagyis választott népének, akit szeretett. Így jelent meg a földön és társalgott az emberekkel. 

Boldogok vagyunk mi, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi tetszik Neki (Bár 3, 37-38. 4, 4).  

 d) Amikor Isten az embernek ismeretet ajándékoz önmagáról, és átadja a bölcsességét az 

embernek, akkor az az ember áldott, Istennel gazdag lesz, Istent hordozó ember lesz. Benne 

Isten jelenik meg itt a földön, Aki társalgott az emberekkel (vö. Bár 3, 38). Tehát az az ismeret, 

amelyet Isten közöl az Ő választottaival, a bennünk levő Istenről való ismeret, Aki megjelent 

közöttünk (vö. Jn 1, 14), és bennünk él. Közöttünk él. Milyen boldog az az ember, aki 

megtapasztalja, belülről tudja, hogy ő Isten hajléka lehet, aki Istent hordozó ember lehet! De 

Isten, a mi Atyánk nemcsak az Ő örök Bölcsességét, Fiát adja nekünk, hanem Szentlelkét is. Azt 

mondja: Nézzétek, vagyis szemléljétek, éltető Leheletet adok belétek, és ti megelevenedtek.  Akkor 

megtudjátok, vagyis megismeritek, hogy én vagyok az Úr (Ez 37, 5. 6). Ez már a misztikus élmény, 

valami titokzatos, emberi szavakkal alig kifejezhető, vagy talán ki sem mondható élmény. Csak 

belül ismerjük, vagyis tudjuk, és szemlélhetjük, azaz szeretettel nézhetjük, hogy milyen az Isten. Az 

ember a lelke középpontjában megtapasztalja az Urat! Ó, menyire érdemes vágyódni erre az 

ismeretre!  

 

 Röviden így lehetne összefoglalni a szemlélődő imának ezt a fázisát, amelyben Isten 

ismeretet közöl az imádkozó emberrel:  

  – Kimegyek önmagamból, vagyis már nem önmagamra figyelek az értelmemmel és 

irányulok az akaratommal, és  

  – azáltal megyek be Isten világába, hogy szeretettel ráfigyelek Istenre, és  



 

  – észreveszem, hogy Ő néz engem, hogy letekint az égből a földre (Zsolt 33,13) 

reám, a föld gyermekére. Ilyenkor az imádkozó ember már nem is annyira önmagánál van, hanem 

Istennél. Nem is önmagában időzik, hanem Istenben él! 

 Az emberi erővel elérhető szemlélődő imának, tehát a szerzett szemlélődésnek ezt a 

szakaszát az Úristen kegyelme tovább bontakoztatja. Az ember ugyan még kinyitja a lelke ajtaját az 

Úrnak, ahogyan azt Ő zörgetve sürgeti (vö. Jel 3, 20), de egyszer csak azt veszi észre,  

  – hogy Isten reátekintett,  

  – hogy Isten tekintetével szíve mélyére hatolt,  

  – hogy Isten ismeretet közölt Önmagáról őbenne.  

 Ez már egy passzív magatartás. Ez már a szemlélődő ima jellegzetes lelki magatartása, a 

befogadás. Itt az ember tétlenné teszi magát arra, hogy Isten tevékenykedjék benne. Ennek a 

tevékenységnek az eredményeképpen az ember felismeri, hogy Isten az ő lelke hajlékában van, 

hogy Isten nemcsak ismeretet ajándékozott Neki, hanem önmagát is odaadta Neki a 

szeretetben. Ezt a szeretett tanítvány így fogalmazta meg: Megismertük a szeretetet, amellyel Isten 

szeret minket, és hittünk Neki (1 Jn 4, 16), vagyis hittel elfogadtuk, hittel befogadtuk. Micsoda 

fölséges ismeret ez Isten szeretetéről!  

 

 Ahogyan az ismeretben lehet növekedni, úgy Isten befogadásában is egyre jobban ki 

lehet bontakozni, egyre többet megismerni Istenből! Ahogyan „a szeretetnek is az a mértéke, 

hogy nincs mértéke”, úgy ennek az Istentől jövő ismeretnek is az a jellemzője, hogy az ember 

mindig tud újabb és újabb megismerést befogadni Istenből.  

 Milyen fönséges ez a tudás, amelyet Isten létesít bennünk! 

 

Énekeljük: 

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

 

Még több ismeretet, még több szeretetet befogadni vágyódó lélekkel mondjuk, énekeljük:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 


